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I. Sprawozdanie Zarządu 

Peregrynacja relikwii bł. A. Kolpinga  

Błogosławiony Patron pielgrzymował od 21 września 
2013 r. Roku Wiary i Roku Kolpinga do kilkunastu 
parafii z Rodzinami Kolpinga w diecezji pelplińskiej: 
Koronowo, Niewieścin, Subkowy, Tczew, Łęczyce, 
Brzeźno Lęborskie, Cewice, Łeba i Jarosław 
w archidiecezji przemyskiej. Od 24 maja 2014 r. 
w Niepołomicach rozpoczął się drugi etap Peregrynacji 
w 14 parafiach archidiecezji krakowskiej i w 1 parafii 
diecezji bielsko-żywieckiej. Otrzymaliśmy drugi list 
okolicznościowy z błogosławieństwem ks. kard. 
Stanisława Dziwisza z dnia 8 maja br. 

II Pielgrzymka Rodzin Kolpinga 

W dniu 29 marca 2014 r. miała miejsce w Krakowie II 
Pielgrzymka kilkunastu Rodzin Kolpinga pod hasłem 
„Musicie wygrać walkę o rodzinę”. Na I stacji 
w Sanktuarium Najświętszej Rodziny ks. prof. Dariusz 
Oko wygłosił konferencję nt. „Gender - od tolerancji do 
totalitaryzmu”. Po agapie udaliśmy się do Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, skąd przeszliśmy z 10 
sztandarami i relikwiami bł. Kolpinga do Sanktuarium 
bł. Jana Pawła II. Uczestniczyliśmy we Mszy św. 
koncelebrowanej przez księży prezesów pod 
przewodnictwem bp. Jana Zająca. Przypomnieliśmy 
sobie, że od I Pielgrzymki Rodzin Kolpinga włączamy 
się codziennie w Apostolstwo Modlitwy. Intencje 
powszechne i intencje ewangelizacyjne powierzane 
przez Papieża Franciszka modlitwie i trosce wszystkich 
wiernych powinny ożywiać duchem apostolskim 
i ewangelizacyjnym nasze Rodziny Kolpinga. Intencje 
te mogą być tematem formacyjnym każdego miesiąca. 

Odwiedziny Prezesa w Rodzinach Kolpinga 

W drugim roku działania jako prezes krajowy 

spotkałem się z 16  Rodzinami Kolpinga: 

 Dzieci i młodzież RK z Kłodawy na obozie 
wakacyjnym w Ostrzycach nad jeziorem 
Ostrzyckim (3 lipca 2013 r.); 

 Warsztaty dla coachów Rodzin Kolpinga w Tyńcu 
„RAZEM DO PRZODU”, (19 -21 lipca 2013 r.); 

 I ORMIS KOLPINGA (czyli I Obóz Rekolekcyjny 
Młodych i Seniorów) w Heluszu, 20-27 sierpnia 
2013 r.; prowadził ks. dr Stanisław Dyndał i ks. 
Józef Jakubiec; 

 Koronowo 21 września 2013 r. – spotkanie prezesa 
i wiceprezesa krajowego z księżmi prezesami 
i przedstawicielami RK z diecezji pelplińskiej 
przed rozpoczęciem Peregrynacji Relikwii bł. 
Adolpha Kolpinga. W niedzielę 22 IX spotkaliśmy 
się z miejscową Rodziną Kolpinga; 

 Wyjazd studyjny z grupą Kolpinga do Essen, 
Kolonii i Bochum w dniach 25 – 29 września 
2013 r.; 

 Niepołomice, 8 października 2013 r., spotkanie 
z RK Meppen i RK Niepołomice; 

1. Słowo ks. Prezesa 

R OK WIARY - ROK KOLPINGA – ROK 
KANONIZACJI ŚW. JANA PAWŁA II jest 

szczególnym darem Bożej Opatrzności dla Kościoła 
w świecie, Europie i w Polsce. Dla Rodzin Kolpinga 
jest czasem Bożego wezwania do odnowy ducha 
i charyzmatu naszego działania. Dla księży prezesów 
(młodych i seniorów) priorytetem jest troska o wiarę, 
zbawienie i uświęcenie ludzi nam powierzonych. 
Dlatego ważnym zadaniem jest dla nas duchowa 
formacja Rodzin Kolpinga i Młodego Kolpinga.  
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 Subkowy, niedziela 13 października 2013 r., 
spotkanie z RK z okazji Nawiedzenia bł. ks. 
Kolpinga; 

 Gorzków w diecezji tarnowskiej, niedziela 20 
października 2013 r., kazania na Mszach św. 
i spotkanie informacyjno-organizacyjne Rodziny 
Kolpinga z nowym księdzem proboszczem 
Wiesławem Rachwałem oraz z ks. prezesem 
Zygmuntem Bochenkiem i p. Józefem Pabianem 
z Brzeska; 

 Łęczyce, 26-27 października 2013 r., spotkanie 
z RK z okazji Nawiedzenia bł. ks. Kolpinga; 

 Brzeźno Lęborskie, 9-10 listopada 2013 r., 
spotkanie z RK z okazji Nawiedzenia bł. ks. 
Kolpinga; 

 Łeba, parafia św. Jakuba, 16-17 listopada 2013 r., 
spotkanie z RK z okazji Nawiedzenia bł. ks. 
Kolpinga. Otwarcie Rybackiego Centrum Kultury 
i Formacji „Boleniec”. Poświęciłem krzyż dla 
„Boleńca”, głosiłem kazania. Z p. Robertem 
Prusakiem, przewodniczącym ZCDK w Polsce, 
spotkaliśmy się w gronie delegatów RK – Syców, 
Niewieścin, Koronowo, Brzeźno Lęborskie, 
Łęczyce i Tczew. Wieczorem rozmawialiśmy z ks. 
Z. Myszkiem i p. Józefem Promnym nt. 
uregulowania statusu Dzieła Kolpinga w diecezji 
pelplińskiej; 

 Jarosław, parafia Chrystusa Króla, 23 listopada 
2013 r., spotkanie z RK z okazji Nawiedzenia bł. 
Ks. Kolpinga w uroczystość odpustu parafialnego. 
Nawiedzenie było poprzedzone trzydniowymi 
rekolekcjami; 

 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 
8 grudnia 2013 r.  w Sanktuarium Najświętszej 
Rodziny w Krakowie świętowaliśmy 200. rocznicę 
urodzin bł. ks. Adolpha Kolpinga; głosiłem kazania 
na siedmiu Mszach św. W uroczystej Eucharystii o 
godz. 12.30 uczestniczyli też Chór Kolpingowski 
FAMILIA i studenci Młodego Kolpinga 
z Duszpasterstwa Akademickiego Papieskiego 
Uniwersytetu JP2; 

 Kłodawa Gdańska, poniedziałek 17 lutego 2014 r. 
– I spotkanie coachingowe z RK; 

 Gdańsk, wtorek 18 lutego 2014 r. – Msza św. 
i spotkanie z RK w parafii św. Piotra i Pawła 
i prezesem  ks. dziekanem Cezarym 
Annusewiczem; 

 Kłodawa Gdańska, sobota i niedziela 3 – 4 maja 
2014 r. – II i III spotkanie coachingowe z RK. 
Odwiedziłem ks. prezesa Zdzisława Kumora w 
szpitalu w Gdańsku po operacji; 

 Niepołomice, 24-25 maj 2014 r., spotkanie z RK z 
okazji XX-lecia jej istnienia i Nawiedzenia 
Relikwii bł. Adolpha Kolpinga; kazania. 

Współpraca księży prezesów 

27 lutego 2014 r. w Krakowie - Nowym Bieżanowie  
odbyło się spotkanie kilku księży prezesów z ks. 
wiceprezesem krajowym. Drugie spotkanie księży 
prezesów miało miejsce w dniu 29 marca 2014 r.  
w czasie II Pielgrzymki Rodzin Kolpinga w Krakowie. 
Tematem spotkań była formacja Rodzin Kolpinga 
i Młodego Kolpinga w Polsce oraz przygotowania do 
krakowskiego etapu peregrynacji relikwii naszego 
Patrona.  

Napisałem trzy listy do RK: na początek nowego roku 
duszpasterskiego 2013/2014, na Wielki Post 2014 i po 
Kanonizacji św. Jana Pawła II.  

Ponadto w lutym napisaliśmy list do ks.bp. Ryszarda 
Kasyny z prośbą o pomoc w uregulowaniu statusu 
Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej, który wskazał na 
potrzebę rozmów z ks. Zenonem Myszkiem w celu 
dostosowania statutu i uzgodnienia kierunków zgodnej 
współpracy w trosce o jedność i rozwój Dzieła 
Kolpinga w Polsce. Takie rozmowy miały miejsce 
w Krakowie 16 maja i w Łebie 28 maja br.  

ks. Józef Jakubiec,  
prezes Dzieła Kolpinga w Polsce 

1. Słowo ks. Prezesa 
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W  drugim roku V kadencji Zarządu Związku 
odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Związku, 

1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej i 1 posiedzenia 
Komisji Statutowej, powołanej na poprzednim OZZ.  

 

Rodziny Kolpinga, liczba członków 

Na dzień 2 czerwca 2014 r. Związek Centralny Dzieła 
Kolpinga w Polsce zrzeszał 37 Rodzin Kolpinga 
wpisanych do KRS. Działały one na terenie 11 diecezji 
i w 8 województwach. 

Nowe Rodziny Kolpinga 

W okresie sprawozdawczym powstała 1 nowa Rodzina 
Kolpinga w Chojnicach w diecezji pelplińskiej, która 
dotychczas nie zarejestrowała się w KRS i ma status 
obserwatora/kandydata. Na etapie przygotowania 
znajdują się 3 grupy inicjatywne kolejnych RK w 
diecezji sosnowieckiej, tarnowskiej 
i archidiecezji krakowskiej. 

Kontakty z Rodzinami 

W okresie sprawozdawczym 
członkowie Zarządu odwiedzili 
29 Rodzin Kolpinga: w 
Bochni, Brzesku, Brzeźnie 
Lęborskim, Cewicach, Chełmku, 
obie w Gdańsku, Jarosławiu, 
Jodłownie, Kłodawie, Koronowie, obie 
w Krakowie, Kręgu, Lipnicy Małej, 
Luborzycy, Łebie, Łęczycach,  Makowie 
Podh., Niewieścinie, Niepołomicach, 
Oświęcimiu, Pruszczu Gd., Sosnowcu, 
Staniszczach Wlk., Subkowach, Tczewie, 
Wadowicach, Wrocławiu. Wizyty były związane 
głównie z peregrynacją Relikwii naszego Patrona oraz z 
wydarzeniami projektowymi. Niestety członkowie 
Zarządu Centralnego nie byli zapraszani na walne 
zebrania Rodzin, ani nie byli nawet o nich wcześniej 
powiadamiani. 

Tzw. Dzieło Kolpinga Diecezji Pelplińskiej 

Bolesny i trudny problem tzw. Dzieła Kolpinga 
Diecezji Pelplińskiej, powołanego przez RK w Łebie w 
roku 2010, niezgodnie ze Statutem Związku 
Centralnego i erygowanego dekretem ówczesnego ks. 
bpa pelplińskiego jako kościelnego prywatnego 
stowarzyszenia wiernych na mocy prawa kanonicznego 
- powoli zdaje się zmierzać do rozstrzygnięcia. Po 
wymianie listów Prezydium ZCDK z obecnym bp 
pelplińskim ks. dr Kasyną (w lutym i marcu 2014 r.) 

oraz spotkaniu z ks. Z. Myszkiem - prezesem tegoż 
DKDP - uzgodniono procedurę dostosowania jego 
statusu do kryteriów członkostwa w Związku 
Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce, która wymaga 
akceptacji przez OZZ. 

Komunikacja 

W celu poprawienia komunikacji z Rodzinami 
Kolpinga powstała wewnętrzna sieć intranetowa 
umożliwiającą bezpośredni kontakt i wymianę 
doświadczeń. To narzędzie wymaga jednak pewnego 
przeszkolenia użytkowników i na razie jest wdrażane 
pilotażowo przez część RK. Dlatego komunikacja nadal 
odbywa się w dużej mierze ogólną pocztą elektroniczną 
oraz telefonicznie, na telefony komórkowe, co podnosi 
koszty bieżące Biura. Młody Kolping i część Rodzin 
kontaktuje się między sobą na Facebooku, ale nie jest 
to też powszechna forma kontaktu. Pozostaje 

informacja na naszej stronie www.kolping.pl – 
głównie w  Aktualnościach i zakładkach: prezes i 

na podstronach poszczególnych projektów. 
Liczba odwiedzin unikatowych strony 

głównej w ciągu miesiąca utrzymuje się 
na niezmienionym poziomie od 

ostatniego roku i wynosi ponad 
1200 zarejestrowanych wejść. 

Działa też strona projektowa – 
prawo.kolping.pl skierowana 

głównie do beneficjentów i strony 
aktualnie realizowanych projektów. 

Ponadto 9 RK posiada też własne 
strony www  – np. RK w  Sycowie,  

Łebie,  Niewieścinie, Tczewie, 
Kolonowskiem, Kłodawie, Luborzycy (2 strony 

– RK i Młodego Kolpinga) i Bochni. Ukazuje się 
również Newsletter dla Rodzin Kolpinga. 

Centra Wsparcia Kolping Praca 

W roku 2013 prowadziły działalność 3 Centra 
Wsparcia Kolping Praca: w Wadowicach, Sycowie 
i Brzesku jako certyfikowane agencje zatrudnienia 
służące pomocą w znalezieniu pracy bezrobotnym 
i poszukującym pracy. Ich działalność opierała się na 
wolontarystycznym zaangażowaniu pracujących tam 
osób. Nadal działa też Centrum Porad Prawnych 
i Obywatelskich w Krakowie cieszące się niesłabnącym 
zainteresowaniem. 

 

Rozbudowa Domu Głównego 

Do ostatecznego zakończenia prac związanych 
z rozbudową pozostały do wykonania tynki zewnętrzne 

2. „Historia z przyszłością” - sprawozdanie z działalności 
statutowej: lipiec 2013 – czerwiec 2014  
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na nowym budynku. Nie mogły one być zrealizowane 
w okresie sprawozdawczym, gdyż wniosek do Fundacji 
Renovabis na dofinansowanie tych prac został 
zaakceptowany dopiero w kwietniu 2014 r. Obecnie 
trwa analizowanie ofert od potencjalnych 
wykonawców, których rozstrzygnięcie powinno 
nastąpić jeszcze w czerwcu, by do jesieni prace zostały 
wykonane. 

Ogólne Zgromadzenie Związku w Częstochowie 

W dnach 21 - 22 czerwca 2013 r. odbyło się  Ogólne 
Zgromadzenie Związku. W roku Wiary i 200. 
Jubileuszu Kolpinga. Zorganizowaliśmy je 
w Częstochowie w Domu Pielgrzyma Księży 
Chrystusowców. W piątek 21.06. wieczorem podczas 
Apelu Jasnogórskiego stanęliśmy z pocztem 
sztandarowym przed obrazem Matki Bożej Królowej 
Polski i złożyliśmy akt zawierzenia Jej naszego Dzieła, 
po czym relikwiami bł. Kolpinga  pobłogosławił 
wszystkich generał paulinów o. Izydor Matuszewski. 
Obrady sobotnie 22.06. poprzedziła Msza św. 
z jutrznią, koncelebrowana przez 7 księży prezesów. 
Modliliśmy się w niej m.in. za zmarłych prezesów – śp. 
ks. prof. Kazimierza Hołę – założyciela Dzieła 
w Polsce, śp. ks. Kazimierza Jancarza – budowniczego 
DSF w Luborzycy i śp. ks. Janusza Rekowskiego – 
długoletniego charyzmatycznego krzewiciela idei 
naszego Patrona. Wszyscy oni zostali uhonorowani 
pośmiertnie odznakami „Za zasługi dla Dzieła 
Kolpinga w Polsce”. Ze względu na przyjazd na obrady 
zaledwie 43 Delegatów z 21 RK, wobec braku 
wymaganego quorum, obrady rozpoczęto 
w statutowym II terminie. W międzyczasie nastąpiło 
wręczenie Aktów Członkostwa dla Rodzin w Porąbce 
Uszewskiej, Lipnicy Małej, Jadownikach 
i Szczodrowie (warunkowo – brak KRS) oraz 
ogłoszenie wyników konkursu „Najlepsza Rodzina 

Kolpinga 2013”, którą została RK w Subkowach. Obok 
niej wyróżnienia otrzymały RK w Porębie-Żegoty i RK 
w Brzesku.  

Obradom przewodniczył Michał Krasucki z RK 
Warszawa. Po wysłuchaniu obligatoryjnych 
sprawozdań Komisji Rewizyjna przedstawiła uwagi 
pokontrolne, które wzbudziły krótką, burzliwą dyskusję 
m. in. ze względu na nieobecność jej Przewodniczącego 
– ks. Z. Myszka z RK Łeba. Nie wpłynęło to na 
ustosunkowanie się Delegatów do pracy Zarządu 
i sprawozdania zostały przyjęte oraz zatwierdzone. 
Następnie przeprowadzono wybory uzupełniające na 
funkcję Wiceprezesa, którą objął ks. dr Stanisław 
Dyndał z RK Jarosław, podejmując się opieki nad 
Młodym Kolpingiem. Z uwagi na nieobecność prawie 
wszystkich Rodzin z diecezji pelplińskiej dalsze prace 
nad Statutem powierzono Komisji Statutowej w nowym 
składzie - wybranym z grona obecnych na OZZ 
delegatów. Dyrektor Fundacji Dzieła Kolpinga 
w Polsce – K. Wolski poinformował o wyborze 
nowego Przewodniczącego Rady Fundacji, którym 
został Józef Promny z RK Syców i przedstawił bieżącą 
jej działalność (m.in. realizację 2 międzynarodowych 
projektów, rozpoczęcie komercyjnych szkoleń i plany 
współpracy z Ugandą). Na zakończenie obrad J. Pabian 
z RK Brzesko w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
przedstawił 12 wniosków, które zostały 
zaakceptowane.  

Obóz Rekolekcyjny Młodych i Seniorów  

Z końcem sierpnia 2013 r. odbył się w Heluszu 
pierwszy Obóz Rekolekcyjny Młodych i Seniorów 
Kolpinga ORMIS, prowadzony przez Wiceprezesa - ks. 
Stanisława Dyndała wraz z  ks. Prezesem krajowym 
Józefem Jakubcem. Głównym celem obozu było 
pogłębienie duchowości oraz integracja starszych 
i młodszych naśladowców bł. A. Kolpinga. 

2. „Historia z przyszłością” - sprawozdanie z działalności 
statutowej: lipiec 2013 – czerwiec 2014  
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Uczestnikami było 28 członków Rodzin Kolpinga 
z Małopolski i woj. pomorskiego. Wydarzenie zostało 
opisane szerzej w dalszych rozdziałach. 

Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej  

W niedzielę 27 października 2013 r. Rodziny Kolpinga 
w Polsce modliły się w intencji Dzieła Kolpinga 
w Rwandzie - niewielkim afrykańskim kraju 
doświadczonym boleśnie przed ponad 20. laty okrutną 
wojną domową. Wyrażało się to poprzez udział we 
Mszy św. i wspólnym spotkaniu Rodziny 
przybliżającym ten kraj i tamtejsze Dzieło. W tym roku 
można było wykorzystać  materiały dotyczące Dzieła 
Kolpinga w Rwandzie opracowane przez samych 
Rwandyjczyków. A liturgia tego dnia zawierała 
elementy wypracowane w poprzednich latach 
ze szczególnym zaznaczeniem trwającego Roku 
Kolpinga w 200. Rocznicę jego urodzin. W tym 
szczególnym dniu modliliśmy się też za wszystkie kraje 
misyjne o pokój dla nich i za Rodziny Kolpinga, aby 
wzorem swojego Patrona niestrudzenie docierały do 
najbardziej potrzebujących. 

Jubileusz 200. urodzin Bł. A. Kolpinga 

Jubileusz 200. rocznicy urodzin naszego Patrona Bł. A. 
Kolpinga obchodziliśmy jako Święto Dziękczynienia 
i Jedności Rodzin Kolpinga w Polsce w duchu 
solidarności braterskiej z Międzynarodowym Dziełem. 
Główna uroczystość odbyła się w Sanktuarium 
Najświętszej Rodziny w Krakowie-Nowym 
Bieżanowie, gdzie przechowywane są jego Relikwie. 
W uroczystej Eucharystii sprawowanej przez ks. 
prezesa Dzieła Kolpinga Józefa Jakubca, (która była 
transmitowana o godz. 9.30 na stronie: 
www.najswietszarodzina.pl) uczestniczyła tamtejsza 
Rodzina Kolpinga wraz z Młodym Kolpingiem i rzeszą 
parafian. Wielu kolpingowców w Polsce uczestniczyło 
też we Mszy św. dziękczynnej celebrowanej  przez 
prezesa generalnego ks. Ottmara Dillenburga 
w kościele minorytów w Kolonii dzięki 
ogólnoświatowej transmisji internetowej. Ponadto 
sekretarz naczelny, jako reprezentant Związku, brał 
udział w uroczystościach jubileuszowych 
w Budapeszcie i Wiedniu. 

VI Spotkanie polskich i niemieckich RK w Essen  

W dniach 5-8 czerwca 2014 r. odbyło się w Essen 6. 
spotkanie polskich i niemieckich RK w ramach 
obchodów 25-lecia przemian demokratycznych 
w Europie Środkowej. 

Nasz głos jako świadków i uczestników procesu 
transformacji był niezwykle ważny w czasie tych 
obchodów. W dyskusji panelowej uczestniczył 
sekretarz naczelny K. Wolski, aktywny członek 
ówczesnej „Solidarności”, przybliżając atmosferę 

tamtych wydarzeń. Spotkanie było też okazją do 
podsumowania naszych partnerskich działań 
w kontekście przemian, jakie w ostatnich latach zaszły 
w Europie i w Polsce, a także prezentacji osiągnięć 
polsko-niemieckich partnerstw. Uczestnicy z 9 RK  
zwiedzili ponadto katedrę w Essen, partnerską RK w 
Bochum-Linden oraz nowy klasztor benedyktynów w 
Bochum-Stiepel. Spotkanie było kolejnym krokiem ku 
pielęgnowaniu przyjaźni zawartych między członkami 
europejskiego Dzieła Kolpinga.  

Natomiast Zarządy obu związków: Dzieła Kolpinga 
w Polsce i Dzieła Kolpinga Diecezji w Essen spotkały 
się w Essen w dniu 6.06.2014 r., gdzie podsumowano 
dotychczasowe działania i sprecyzowano zakres dalszej 
współpracy, koncentrując się na wspieraniu partnerstw 
już istniejących. 

Solidarni z Ukrainą  

Prezydium  ZCDK w Polsce 25.02.2014 
r.  przesłało  na ręce sekretarza naczelnego Dzieła 
Kolpinga na Ukrainie - Vasyla  Savki  - „List 
solidarnościowy”,  popierający dążenia naszych sióstr 
i braci do przemian demokratycznych w ich kraju 
i włączenia się w europejskie struktury, w których jako 
członkowie europejskiego Kolpinga  działają od wielu 
już lat. Zgłaszając  ofertę spontanicznej pomocy 
włączamy się dziś w ogólnopolską modlitwę za 
niewinne ofiary i prosimy Maryję Królową Pokoju 
o  wszelkie łaski dla tego wielkiego Narodu – Sława 
Ukrainy! 

Europejskie Zebrania Kontynentalne 

W okresie sprawozdawczym odbyły się aż 2 Zebrania 
Kontynentalne Europejskiego Dzieła Kolpinga. 
W każdym z nich uczestniczyło dwoje delegatów 
z Polski. Pierwsze z nich odbyło się w Hitzkirch 
(Szwajcaria) w dniach 20-23.09.2013r. Zgromadzeni 
tam delegaci związków Kolpinga z 20 krajów 
europejskich wybrali nową przewodniczącą 
Europejskiego Dzieła, którą została Margrit 
Unternaehrer - wieloletnia przewodnicząca Dzieła 
Kolpinga w Szwajcarii. Delegaci omawiali też dobre 
praktyki związane z dyskusją nad profilem związku.  

Drugie zebranie odbyło się w Brasov (Rumunia) w 
dniach 9-11.05.2014r. Przedmiotem obrad były 
zagadnienia bardziej sprawiedliwej polityki 
gospodarczej, uwzględniającej prorodzinny system 
podatkowy, w kontekście zbliżających się wyborów do 
Parlamentu Europejskiego. Ponadto  miało ono 
wyjątkowe znaczenie dla polskiego Dzieła Kolpinga, 
gdyż do Zarządu Europejskiego Dzieła wybrany został 
sekretarz naczelny Związku - Krzysztof Wolski, na 
wakującą funkcję Sekretarza Europejskiego. Na tym 
samym zebraniu odbyły się też wybory księdza Prezesa 
Europejskiego.  Został nim ks. Josef Holtkotte – prezes 

2. „Historia z przyszłością” - sprawozdanie z działalności 
statutowej: lipiec 2013 – czerwiec 2014  
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Dzieła Kolpinga w  Niemczech, który podkreślił, że do 
służby społecznej  potrzebni są  „ludzie  sumienia” - jak 
to nieustannie  przypominał Święty Naszych Czasów - 
Jan Paweł II. 

Podsumowanie 

W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpiła 
weryfikacja statusu członkostwa RK w Związku 
i znaczenia tego dla RK w kontekście postrzegania jej 
przez inne podmioty społeczne. Postawiono duży 

nacisk na profesjonalizm działań i zwiększenie 
wymagań w sferze formacji duchowej i partycypacji. 
Ponadto cieszy fakt docenienia działalności ZCDK na 
forum europejskim jako przykładu dobrych praktyk dla 
innych Związków szczególnie w zakresie współpracy 
międzynarodowej.   

 oprac. Krzysztof Wolski,  sekretarz naczelny 

2. „Historia z przyszłością” - sprawozdanie z działalności 
statutowej: lipiec 2013 – czerwiec 2014  

Wyjazdy członków Zarządu  
na spotkania międzynarodowe: 

6-13.09.2013 r.   Włochy, Austria, Szwajcaria - 3 os. 
20-23.09.2013 r. Szwajcaria - 2 os. 
12-18.10. 2013 r. Niemcy, Essen, Kolonia - 3 os. 
25-27.10. 2013 r. Węgry, Budapeszt - 1 os. 
30.11- 2.12. 2013 r. Austria, Wiedeń - 1 os. 
28.02-5.03.2014 r.  Serbia, Novi Sad – 1 os. 
9-11.05.2014 r.  Rumunia, Braszov – 2 os. 
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3. Projekty i finanse w roku 2013 

Projekty w roku 2013 

W ramach projektów w roku 2013 
realizowane były następujące działania: 

 szkolenia, doradztwo i coaching dla 
organizacji pozarządowych, w tym dla 15 
Rodzin Kolpinga, 

 wyjazdy studyjne i seminaria  w ramach 
projektu „Aktywnie dla wspólnego dobra”, 

 porady i informacje prawne i obywatelskie 
w 6 Centrach Porad Prawnych 
i Obywatelskich zlokalizowanych przy 
Rodzinach Kolpinga w Bochni, Brzesku, 
Luborzycy, Niepołomicach i w Krakowie 
oraz w Nowym Targu, 

 warsztaty i seminaria europejskie dla 
członków Dzieła Kolpinga, 

 prace remontowo-budowlane w siedzibie 
Związku Centralnego, w tym zakup 
i montaż windy. 

Koszty projektu w roku 2013 wyniosły  
399 644,13 zł,  

natomiast koszt przyznanej dotacji wynosi 
891 442,00 zł.  

Od początku realizacji projektu wydano  
399 742,53 zł. 

W  roku 2013 Związek Centralny Dzieła 
Kolpinga w Polsce kontynuował działania w 

ramach projektów, które uzyskały dofinansowanie w 
latach poprzednich. W biurze Związku 
przygotowywane były także nowe koncepcje projektów 
możliwe do finansowania w ramach funduszy 
strukturalnych i programów grantowych, w tym 
funduszy szwajcarskich i norweskich dla organizacji 
pozarządowych. Bardzo ważnym zadaniem 
realizowanym w roku 2013 były działania w ramach 
projektu  „Aktywnie dla wspólnego dobra – nowa 
metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń 
„Razem do przodu” z udziałem 15 Rodzin Kolpinga. 
Dzięki współpracy z Europejskim Dziełem Kolpinga 
realizowaliśmy  projekt Grundtvig w ramach programu 
„Uczenie się przez całe życie”, realizowanym w 
partnerstwie z Międzynarodowym Dziełem Kolpinga 
i Dziełem Kolpinga w Szwajcarii. Wielkim sukcesem 
było uzyskanie dofinansowania z funduszy norweskich 
na projekt „Seniorzy dla demokracji”. 

Projekt „Aktywnie dla wspólnego dobra – nowa 
metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń”  

W 2013 r. Związek Centralny Dzieła Kolpinga 
w Polsce  rozpoczął realizację  projektu pn.: „Aktywnie 
dla wspólnego dobra - nowa metoda wzmacniania 
i aktywizacji stowarzyszeń "RAZEM DO PRZODU" 
w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi UE. 
Długoterminowym zadaniem projektu jest 
wypracowanie innowacyjnych rozwiązań 
wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego.  

Celem projektu jest wzmocnienie 15 Rodzin Kolpinga 
oraz aktywizacja społeczności lokalnej poprzez 
wdrożenie metody doradczej „RAZEM DO 
PRZODU”, opracowanej przez Dzieło Kolpinga 
w Niemczech. 

W ramach projektu realizowany jest program 

edukacyjny i aktywizacyjny obejmujący m.in. 
szkolenia, doradztwo, seminaria, wizyty studyjne oraz 
coaching dla Rodzin Kolpinga. Stowarzyszenia 
uczestniczące w projekcie zrealizują na swoim terenie 
Święta NGO aktywizujące społeczność lokalną. Opis 
zrealizowanych  działań projektu przedstawiony jest 
szerzej w rozdziale III. 
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Porady prawne i obywatelskie w ramach projektów 
„Bliżej Obywatela” 

Już trzeci rok realizowane było w 6 Centrach 
funkcjonujących przy Rodzinach Kolpinga w Bochni, 
Brzesku, Luborzycy, Niepołomicach i w Krakowie oraz 
w Nowym Targu poradnictwo prawne i obywatelskie w 
ramach projektu „Bliżej Obywatela”, finansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Z porad 
prawnych i obywatelskich korzystać mogli znajdujący 
się w trudnej sytuacji mieszkańcy powiatów 
brzeskiego, bocheńskiego, krakowskiego, 
nowotarskiego, olkuskiego, tatrzańskiego, wielickiego, 
Miasta Tarnów i Miasta Kraków. W roku 2013 we 
wszystkich Centrach udzielono 7258 porad prawnych 
i 6621 informacji obywatelskich dla 2403 
beneficjentów, w tym 1584 kobiet. Zorganizowane 
zostało też 37 dwudniowych Mobilnych Centrów Porad 
Prawnych i Obywatelskich. 

Od początku realizacji poradnictwa prawnego 
i obywatelskiego udzielono 14119 porad i 9220 
informacji dla 6659 beneficjentów, przy czym miało 
miejsce 14728 wizyt. Zorganizowano 61 Mobilnych 
Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich prawie w 
każdej gminie na terenie 8 powiatów. 

Wsparcie dla NGO w ramach projektów  „Działamy 
lokalnie i profesjonalnie” i „Profesjonalne NGO” 

W roku 2013 wsparcie dla organizacji pozarządowych 
poprzez m.in. szkolenia, doradztwo i coaching  
realizowane było w ramach zatwierdzonego jeszcze w 
roku 2010 projektu „Działamy lokalnie 
i profesjonalnie” (EFS, POKL, 5.4.2, kwota 
dofinansowania od IX 2010 do II 2013 wyniosła  
1952 332,00 zł.) oraz w ramach projektu „Profesjonalne 
NGO” realizowanego z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. 

Projekt „Działamy lokalnie i profesjonalnie” zakończył 
się w II 2013 r, a jego rezultaty były następujące: 

 60 szkoleń obejmujących 720 godziny szkoleniowe 
i 790 miejsc szkoleniowych, 

 560 godzin doradztwa podstawowego, 

 2 edycje Szkoły Aktywnych Liderów,  

 3 edycje warsztatów z planowania strategicznego, 

 wsparcie dla 649 osób z 279 organizacji, 

 założenie 13 organizacji pozarządowych, w tym 
2 Rodzin Kolpinga, 

 konsultacje 40 wniosków projektowych, z których 
12 otrzymało dofinansowanie, 

 zindywidualizowane doradztwo – coaching dla 
14 organizacji, 

 8 partnerstw międzysektorowych, 

 26 edycji newslettera dla NGO, 

 3 lokalne fora  trzech sektorów. 
Rezultaty projektu „Profesjonalne NGO”, 
realizowanego od V do XII 2013 r., przedstawione 
zostały w rozdziale IV 1. 

Warsztaty europejskie w ramach Programu Grundtvig 

W roku 2013 kontynuowaliśmy realizację projektu pt. 
„Szkolenia dla członków i wolontariuszy organizacji 
pozarządowych odpowiedzialnych za zarządzanie” w 
ramach Programu Grundtvig, we współpracy z 7 

3. Projekty i finanse w roku 2013 

Koszty projektu „Bliżej Obywatela - 
poradnictwo prawne i obywatelskie”  

w roku 2013 wyniosły  
744 755,70 zł,  

a od początku realizacji projektu  
tj. od roku 2010 r.  

wydano kwotę w wysokości  
2 220 913,25 zł 

Koszty projektu „Działamy lokalnie 
i profesjonalnie” w roku 2013 wyniosły  

113 872,68 zł.  
Natomiast od początku realizacji projektu zostały 

wydane środki w wysokości 1 854 201,64 zł. 

Koszty projektu „Profesjonalne NGO” wyniosły 
162 055,33 zł,  

w tym 145 849,80 zł  stanowiła dotacja,  
a 16 205,53 zł to wkład własny. 
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europejskimi związkami kolpingowskimi z Czech, 
Węgier, Włoch (Tyrol Południowy), Rumunii, Niemiec 
(Międzynarodowe Dzieło Kolpinga i Związek 
Diecezjalny Dzieła Kolpinga w Monachium/Freising) 
i Polski. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2011 r., i 
trwał do  końca lipca 2013 r. Kwota dofinansowania 
wyniosła 18 000 euro. 

Celem projektu było umożliwienie wymiany 
doświadczeń, dobrych praktyk i pomysłów 
szkoleniowych oraz zwiększanie kwalifikacji 
wolontariuszy i członków współodpowiedzialnych za 
zarządzanie oraz rozwój współpracy pomiędzy 
europejskimi stowarzyszeniami kolpingowskimi. 
W roku 2013 r. zrealizowano ostatnie warsztaty pt. 
„Negocjacje” w dniach  20-22.06.2013 r. w , Oberwesel 
(Niemcy), z udziałem 2 reprezentantek polskiego 
Dzieła Kolpinga. W sumie w 7 warsztatach 
projektowych od początku  projektu zrealizowano 17  
wyjazdów.  

Ponadto w roku 2013 Związek Centralny Dzieła 
Kolpinga w Polsce kontynuował realizację kolejnego 
projektu w ramach programu Grundtvig pt. 
„Podnoszenie kwalifikacji trenerów w zakresie edukacji 
międzypokoleniowej” we współpracy 
z Międzynarodowym Dziełem Kolpinga i Dziełem 
Kolpinga w Szwajcarii. Projekt rozpoczął się w 
sierpniu 2012 r., a jego realizacja potrwa do lipca 2014 
r.. Kwota dofinansowania wynosi 16 000 euro. Projekt 
ma na celu podejmowanie konkretnych działań z myślą 
o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób 
starszych i wzmacnianiu solidarności 
międzypokoleniowej poprzez profesjonalizację oferty 
programowej skierowanej do młodych i starszych 
osób.  

W roku 2013 zorganizowane zostały  
warsztaty w Lucernie mające na celu 
poznanie dobrych praktyk w zakresie 
działań dla seniorów prowadzonych przez 
organizacje szwajcarskie. Z Polski uczestniczyło 
w nich 9 osób. Relacja z realizacji projektu znajduje 
się w rozdziale IV.  

Projekty inwestycyjne 

W roku 2013 kontynuowane były działania 
inwestycyjne  (m.in. remont łazienek, zakup i montaż 
windy) w siedzibie Związku Centralnego Dzieła 
Kolpinga w Polsce. Inwestycje zostały wykonane do 
marca 2013 r. 

3. Projekty i finanse w roku 2013 

Koszty projektów inwestycyjnych w roku 2013 
wyniosły  

83291,74 zł,  
a całościowe koszty inwestycyjne w roku 2012 i 

2013 wyniosły  
145536,55 zł. 

Koszty projektów realizowanych w ramach 
programu Grundtvig wyniosły w 2013 roku  

53 293,83 zł,   
a od początku realizacji projektów wyniosły  

100 794,90 zł. 



 

 
12 

Zestawienie projektów w roku 2013  

Projekty realizowane w roku 2013 

    

L.P. Nazwa projektu Źródło finansowania Okres realizacji 

1. Aktywnie dla wspólnego dobra - 
nowa metoda wzmacniania i 
aktywizacji stowarzyszeń -Razem 
do przodu 

Grant szwajcarski dla organizacji 
pozarządowych/SEK 

1.01.2013-30.09.2014 

2. Bliżej Obywatela - poradnictwo 
prawne i obywatelskie 

POKL, 5.4.2. 1.10.2010-31.01.2014 

3. Profesjonalne NGO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich/ 
SEK 

1.05.2013-31.12.2013 

4. Działamy lokalnie i profesjonalnie POKL, 5.4.2. 1.09.2010-28.02.2013 

5. Szkolenia dla członków i 
wolontariuszy organizacji 
pozarządowych odpowiedzialnych 
za zarządzanie 

Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji Narodowa Agencja 
Programu "Uczenie się przez całe 
życie", Program Grundtvig 

1.08.2011-31.07.2013 

6. Podnoszenie kwalifikacji trenerów 
w zakresie edukacji 
międzypokoleniowej 

Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji Narodowa Agencja 
Programu "Uczenie się przez całe 
życie", Program Grundtvig 

1.08.2012- 31.07.2014 

7. Remont siedziby, w tym łazienki Oswaldstiftung 1.10.2012-31.03.2013 

8. Zakup i montaż windy Erzbistum Koeln 1.11.2012-31.03.2013 

3. Projekty i finanse w roku 2013 
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Projekty przygotowane i złożone w roku 2013  

        

LP. Nazwa projektu 
Źródło 
finansowania 

Wnioskowana 
kwota 

  
Otrzymana 
dotacja 

  
Data 
złożenia 

             PLN EUR         PLN EUR   

1. Profesjonalne 
NGO 

Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 

149 740,00   149 740,00   14.01.2013 

2. Toolbox for 
participatory 
management tools 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji, 
Narodowa Agencja 
Programu "Uczenie 
się przez całe 
życie"  (jako 
organizacja 
partnerska) 

  16000,00     0 21.02.2013 

3. Obywatel 
współdecyduje. 
Konsultacje 
społeczne w 
powiecie 
bocheńskim 

POKL. 5.4.2. 249 991,50   245 282,70   27.02.2013 

4. U nas w gminie 
konsultujemy! 
Partycypacja 
obywatelska przez 
konsultacje 
społeczne 

POKL. 5.4.2. 238 078,44   210 518,44   27.02.2013 

5. Uczymy się od 
najlepszych - 
polsko-niemieckie 
spotkanie 

Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej 

21 600,00   21 000,00   24.05.2013 

3. Projekty i finanse w roku 2013 
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Spośród 11 przygotowanych i złożonych projektów 5 uzyskało akceptację. Były to projekty: 

 „Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim" (POKL) 

 „U nas w gminie konsultujemy! Partycypacja obywatelska przez konsultacje 
społeczne” (POKL) 

 „Profesjonalne NGO” (FIO) 

 „Seniorzy dla demokracji” (Fundusze EOG tzw. norweskie) 

 „Uczymy się od najlepszych - polsko-niemieckie spotkanie” – (FWPN) 
Ponadto biuro Związku pomogło Rodzinom Kolpinga w przygotowaniu ok. 15 projektów. 

6. Praktyka 
współpracy 
administracji 
publicznej i 
organizacji 
pozarządowych 

POKL  5.4.2. 470 102,83   0   28.05.2013 

7. Brzeska strefa 
współpracy 
administracji 
publicznej z 
organizacjami 
pozarządowymi 

POKL  5.4.2. 462 788,93   0   28.05.2013 

8. Strefa współpracy 
administracji 
publicznej z 
organizacjami 
pozarządowymi w 
Gminie Alwernia 

POKL  5.4.2. 438 659,60   0   28.05.2014 

9. Upowszechnianie 
korzystania z 
Internetu  i rozwój 
kompetencji 
cyfrowych 

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 

147 890,00   0   22.08.2013 

10. Seniorzy dla 
demokracji 

Fundusze Norweskie 
projekt tematyczny 

349 893,00   349893,00   15.10.2013 i 
30.12.2013 

11. misjaNGO.pl Fundusze norweskie-
projekt systemowy 

1 977 264,00   0   15.11.2013 

RAZEM 
  

4 506 008,3 
PLN 

16000 
EURO 

976 434,14 
PLN 

0 
EURO 

  

3. Projekty i finanse w roku 2013 

Projekty przygotowane i złożone w roku 2013  



 

 

3. Projekty i finanse w roku 2013 
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Finanse - działalność gospodarcza 

W ramach działalności gospodarczej prowadzony był 
wynajem pokoi gościnnych, wynajem powierzchni 
(sala i biuro) oraz działalność informatyczna. 
W 2013 r., w porównaniu z 2012 r., nastąpił znaczny 
wzrost przychodów i zysków z wynajmu pokoi 
gościnnych Dom „Kolping”. Wykorzystanie pokoi 
wzrosło  z 42% w 2012 r. do 64% w 2013 r. Było to 
wynikiem przygotowania ciekawej oferty z rabatami 
(nawet do 25%) dla firm pracowniczych, które 
dokonywały rezerwacji nawet na kilka miesięcy, 
najczęściej od poniedziałku do piątku. Natomiast na 
weekendy zaoferowano studentom studiów zaocznych 
10% rabaty. Ponadto wprowadzono 15% rabaty dla 
wszystkich gości korzystających z minimum 3 
noclegów. Ofertą tą zainteresowanych było bardzo 
dużo osób.  
Do Domu Kolping przyjeżdża bardzo dużo „stałych” 
gości, co świadczy o tym, że cena jest atrakcyjna, 
a warunki spełniają oczekiwania klientów. 
Oszczędności wprowadzone w 2012 r. dotyczące 
pracowników, a polegające na zatrudnieniu studentów 
na umowy zlecenia z rozliczeniem godzinowym, 
wpłynęły również na obniżenie kosztów 
i wypracowany zysk w 2013 r. W roku 2013 kwotę 
5009,85 przeznaczono na inwestycje i doposażenie 
pokoi. 
 
 
Finanse - składki 

W roku 2013 wpłynęło 7905,85 zł z tytułu składek 
członkowskich, z czego tylko kwota 2 109 zł dotyczyła 
2013 r.  Rodziny Kolpinga, które uregulowały składki 
za 2013 r. w  tymże roku to: RK Bachowice, RK 
Bochnia, RK Gdańsk, RK Gdańsk św. Wojciech, RK 
Jarosław, RK Lipnica Mała, RK Łęczyce RK Maków 
Podhalański, RK Subkowy, RK Wadowice. Pozostała 
kwota składek, która wpłynęła  w roku 2013, dotyczyła 
składek zaległych za 2012 r. RK w Gdańsku (Żabi 
Kruk) jako pierwsza zapłaciła też składki za  rok 2014. 
W roku 2013 na rzecz Europejskiego Dzieła Kolpinga 
przekazano składki w wysokości 579,13 zł, a składki na 
rzecz Międzynarodowego Dzieła Kolpinga wyniosły 
4636,30zł. Składka na Międzynarodowe Dzieło 

Zysk z działalności gospodarczej w roku 2013  
wyniósł 48 796,62  zł, w tym: 

 

Zysk z wynajmu pokoi gościnnych: 36 284,96 zł 
Zysk z wynajmu pomieszczeń: 5 930,22 zł 

Zysk z działalności informatycznej: 6 500,18 zł 
Zysk z działalności biurowej: 81,26 zł 

Razem: 48 796,62 zł 

Kolpinga jest przekazywana do końca marca każdego 
roku. 
 

Beata Harasimowicz,  
wiceprzewodnicząca  
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II. Nasza duchowość i modlitwa 

Od 6 do 11 sierpnia 2013 r. w XXXIII Pieszej 
Pielgrzymce Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę szło 
ok. 8,5 tys. pątników w większości młodych. W Grupie 
„20” z Sanktuarium  Najświętszej Rodziny, której 
przewodnikiem był ks. kan. Mirosław Dziedzic - 
proboszcz i kustosz - pielgrzymował w swych 
relikwiach bł. ks. Adolph Kolping pod opieką ks. prał. 
Józefa Jakubca, prezesa Dzieła Kolpinga i ponad 60 
pątników. 
Pątnicy mieli okazję dowiedzieć się o osobie naszego 
Patrona i Dziele Kolpinga w Polsce  i świecie. Relikwie 
były otoczone czcią przez umieszczenie ich na 
kolejnych ołtarzach Pielgrzymki  od Wawelu po szczyt 
na Jasnej Górze. 

W dniach 20-27 sierpnia 2013 r. odbył się w Heluszu 
nad Sanem pierwszy Obóz Rekolekcyjny Młodych 
i Seniorów Kolpinga ORMIS. Był on prowadzony 
przez Wiceprezesa - ks. Stanisława Dyndała wraz z  ks. 
Prezesem Józefem Jakubcem.  
Głównym celem obozu było pogłębienie duchowości 
oraz integracja starszych  i młodszych naśladowców bł. 
A. Kolpinga.  
Uczestnikami byli członkowie Rodzin Kolpinga 
z Małopolski i woj. pomorskiego, 
dla których  determinacji odległość nie stanowiła 
żadnego problemu. Codzienność obozu upływała na 
konferencjach wygłaszanych przez obu księży 
prezesów oraz  ks. Zygmunta Bochenka - prezesa RK z 
Brzeska. Ponadto udawaliśmy się na wyprawy po 
okolicy. Udało nam się między innymi odwiedzić 
Sanktuarium  Matki Bożej Słuchającej w Kalwarii 
Pacławskiej, zachwycić się miniaturami cerkwi w 
Myczkowcach oraz odbyć pieszą pielgrzymkę do 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. Nie 
zabrakło również śmiechu, śpiewów, ognisk, żartów, 
występów, a nawet warsztatów teatralnych. Czas wolny 
spędzaliśmy na długich rozmowach przy stole, które 
pozwoliły wymienić spostrzeżenia na temat dalszej 
działalności w Dziele Kolpinga. Były one zawsze pełne 
serdeczności, pokrzepienia i wzajemnego ubogacania. 

1. Relikwie bł. Adolpha Kolpinga na XXXIII Pieszej Pielgrzymce 
Krakowskiej na Jasną Górę 

W Roku Wiary i 200-lecia urodzin naszego Patrona 
modliliśmy się o odkrywanie charyzmatu Kolpinga w 
sytuacji globalnych kryzysów wiary i życia ludzi 
i rodzin. Modlimy się o umocnienie w wierze i o nowe 
powołania młodych, dorosłych  i starszych do Rodzin 
Kolpinga. Wierzymy, że Duch Święty na nowo zstąpi 
„i odnowi oblicze Ziemi” i wzbudzi nową wiosnę 
chrześcijaństwa. Jej zwiastunami były Światowe Dni 
Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem w Rio de 
Janeiro, a będą  trzy lata pracy, modlitwy 
i przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie 2016.  

2. I ORMIS Kolpinga w Heluszu  

Malownicza okolica oraz znakomite warunki pobytu w 
Heluszu umożliwiły również prawdziwy odpoczynek. 
Głębokie oddechy świeżym, leśnym powietrzem, z dala 
od pędzącej cywilizacji, stworzyły szczególną 
przestrzeń, w której codzienne troski traciły na swoim 
znaczeniu. Sprzyjała temu również umiejscowiona w 
lesie Droga Krzyżowa, na której przy wszystkich 
stacjach stoją starannie wykonane figury  świętych lub 
błogosławionych. Nie zabrakło wśród nich oczywiście 
naszego bł. Patrona w otoczeniu dwójki dzieci. 
Centralnym zwornikiem wszystkich naszych 
aktywności była codzienna Msza Święta, która 
nadawała wszystkim działaniom bogatszy i głębszy 
wymiar. Momenty spędzane na wspólnej modlitwie w 
kaplicy czy odwiedzanych kościołach wskazywały sens 
zaangażowania w Dzieło Kolpinga w sposób 
niepodważalnie jasny i zachwycający. Pierwszy 
ORMIS umożliwił zakosztowanie prawdziwego życia 
w Rodzinie Kolpinga w sposób niezwykle bezpośredni. 
Pełni energii, planów i pomysłów wspólnie patrzymy 
z radością na przyszłe wyzwania i już teraz nie 
możemy doczekać się kolejnego wyjazdu. 



 

 

3.  Dzieło Kolpinga w Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Pasierbcu 
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W Pasierbcu, w 20-tą rocznicę koronacji obrazu Matki 
Bożej Pocieszenia, w dniu odpustu parafialnego 
delegacje Związku Centralnego oraz Rodzin Kolpinga z 
Nowego Bieżanowa i Luborzycy w obecności relikwii 
bł.  A. Kolpinga z udziałem ks. Prezesa  wspólnie 
modliły się w intencjach Dzieła Kolpinga, 
a w szczególności w intencji mającej się rozpocząć 
peregrynacji relikwii A. Kolpinga do RK w Polsce.  
Pielgrzymi odprawili też Drogę Krzyżową położoną 
malowniczo na Pasierbskim wzgórzu. Jedną  ze stacji 
tejże drogi przed laty ufundował ks. Kard. Joachim 
Meisner – obecny również i teraz jako główny 
koncelebrans.  Ksiądz prezes wspólnie 
z przewodniczącym przekazali JE ks. Kardynałowi 
prośbę o błogosławieństwo dla planowanej 
peregrynacji. Ks. Kardynał również uczcił relikwie 
oraz, w trakcie serdecznej rozmowy, udzielił 

Doroczna pielgrzymka Rodzin na Kalwarię 
Zebrzydowską od wielu lat gromadzi dziesiątki, 
a nawet setki tysięcy pątników. Przybywają całe 
rodziny, od dziadków po wnuki - cel jeden przybyć do 
i pobyć z Panią Kalwaryjską, pobyć razem z tysiącami 
innych, by wspólnie dziękować, prosić i umacniać się 
nawzajem.  
Członkowie Rodzin Kolpinga również uczestniczą w 
tym misterium.  Od kilku lat  przybywamy za naszymi 
sztandarami, by symbole Kolpinga również wrastały w 
kalwaryjskie dróżki. Tradycyjnie już poczty 
sztandarowe Kolpinga prowadzą procesję, a w niej 
olbrzymi krzyż niesiony przez mężczyzn i feretron z 
obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Wędrujemy trasą 
stacji Drogi Krzyżowej, wspinamy się pod „trzeci 
upadek i „górę ukrzyżowania", by potem zgromadzić 
się na placu przed klasztorem na Mszy Świętej. Poczty 
mają wówczas stałe miejsce na zboczu  góry u stóp 
kapliczki. 
W obecnym roku przybyliśmy wspólnie z prezesem 
Dzieła Kolpinga ks. prał. Józefem Jakubcem, który 
złożył na ołtarzu relikwie naszego patrona bł. Adolpha 
Kolpinga. I tak oto w 200 lat od swoich narodzin A. 
Kolping, dotarł w swych relikwiach do tego jakże 
ważnego dla Polaków Sanktuarium, do miejsca tak 
ulubionego przez Karola Wojtyłę. Ufamy, że Ci dwaj 

błogosławieństwa popartego pamiątkowym wpisem dla 
Dzieła Kolpinga w Polsce. 
W uroczystościach wzięło udział wiele tysięcy ludzi 
zgromadzonych wokół uroczego Sanktuarium, przy 
pięknej pogodzie. Po uroczystościach niezwykle 
gościnny gospodarz ks. prałat Józef Waśniowski 
zaprosił na obfity obiad w obszernym Domu 
Parafialnym. Wśród licznych gości i grup członkowie 
RK Luborzyca w strojach ludowych zaznaczali się 
barwą kolorów krakowskiego regionu. Po posiłku 
znalazł się czas na zwiedzenie kościoła oraz udział w 
Koronce do Bożego Miłosierdzia. Następnie pielgrzymi 
powrócili do domów, a ksiądz Prezes udał się  
z powrotem do Helusza, gdzie trwał obóz rekolekcyjny, 
skąd przybył specjalnie na wspomniane uroczystości. 
 

4. Pielgrzymka Rodzin na Kalwarię Zebrzydowską 
 

Święci, otoczą swym wstawiennictwem wszystkie 
rodziny w Polsce i wszystkich członków Dzieła 
Kolpinga szczególnie w przeddzień peregrynacji 
relikwii w naszym kraju. 
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W sobotę 21 września 2013 r. w Koronowie w diecezji 
pelplińskiej rozpoczęliśmy Peregrynację Relikwii 
Błogosławionego Księdza Adolpha Kolpinga 
z obrazem Najświętszej Rodziny i Różańcem. Delegaci 
pelplińskich Rodzin Kolpinga ze swymi księżmi 
prezesami spotkali się, by omówić szczegóły 
pierwszego jej etapu PELPLIŃSKIEGO SZLAKU 
KOLPINGA - od Koronowa do Łeby. 
Przed Mszą Św. proboszcz i kustosz bazyliki - ks. prał. 
Henryk Pilacki, prezes tutejszej RK, prezes Dzieła 
Kolpinga w Polsce ks. prał. Józef Jakubiec z Krakowa, 
ks. dr Stanisław Dyndał wiceprezes Dzieła Kolpinga 
i Rodzina Kolpinga z Koronowa z przewodniczącą 
Mirosławą Pietrygą - w asyście pocztów sztandarowych 
- wnieśli do okazałej pocysterskiej kolegiaty Relikwie z 
obrazem bł. ks. A. Kolpinga, obraz Najświętszej 
Rodziny z Krakowa i różaniec poświęcony przez bł. 
Jana Pawła II. Ksiądz Proboszcz po modlitwie 
rozpoczęcia odczytał list Biskupa Pelplińskiego 
Ryszarda Kasyny z błogosławieństwem pasterskim na 
DNI MODLITWY I TROSKI O RODZINĘ 
z Najświętszą Rodziną i błogosławionym ks. Adolphem 
Kolpingiem. Okolicznościowe słowo 
z błogosławieństwem przekazał, także Kardynał 
Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski. Ks. prezes 
w homilii przybliżył osobę bł. Adolpha Kolpinga, syna 
ubogiej pasterskiej rodziny z Kerpen k/Kolonii, potem 
czeladnika szewskiego, którego Bóg powołał do 
kapłaństwa w 1845 roku. Przez dwadzieścia lat życia 
kapłańskiego okazał się wielkim przyjacielem 
młodzieży i obrońcą rodzin zwłaszcza ubogich 
i bezrobotnych. Założone przezeń katolickie Związki 
Czeladników stały się fundamentem 

Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które obecnie 
służy ludziom w 61 krajach świata. Dziękujemy Bogu, 
że są ludzie odważni i ofiarni z wyobraźnią 
miłosierdzia w 48 Rodzinach Kolpinga w Polsce, 
stanowiących jeden Związek Centralny wraz 
z 9 Rodzinami Kolpinga diecezji pelplińskiej. Mamy 
nadzieję, że peregrynacja wzbudzi zainteresowanie 
i zapał apostolski w sercach nowych ludzi, zwłaszcza 
młodych i seniorów, którzy zechcą przyłączyć się do 
już istniejących Rodzin Kolpinga bądź będą 
organizować kolejne. Po Eucharystii licznie 
zgromadzeni parafianie uczcili relikwie przez pobożne 
dotknięcie i przeżegnanie się.  
W niedzielę 22.09.2013 r. na pięciu Mszach świętych 
po kazaniu wszyscy wierni odnawiali chrzcielne 
przyrzeczenia i wyznanie wiary. Małżonkowie 
odnawiali śluby małżeńskie i wspólnie z dziećmi 
i pojedynczymi osobami otrzymywali indywidualne 
błogosławieństwo kapłanów z obrazkiem Roku 
Wiary.  Relikwie naszego Patrona z obrazami 
i różańcem po uroczystej niedzieli Nawiedzenia 
pozostały w kościele parafialnym do następnej soboty, 
kiedy Rodzina Kolpinga z ks. prezesem przewiozła je 
do następnej parafii kolpingowskiej w Niewieścinie, 
a następnie PELPLIŃSKI SZLAK KOLPINGA 
prowadził przez: Krąg, Subkowy, Tczew, Łęczyce, 
Brzeźno Lęborskie, Cewice do Łeby. 
  

Oprac. II Rozdziału:  
ks. Józef Jakubiec, Robert Prusak i Krzysztof Wolski 

5. Listy kardynałów Dziwisza i Meisnera na peregrynację relikwii 
bł. A. Kolpinga 

Peregrynacja relikwii naszego Patrona bł. Adolpha 
Kolpinga w parafiach Rodzin Kolpinga w Polsce 
wpisuje się w główny nurt działalności 
ewangelizacyjnej Kościoła. Potwierdzają to jego dwaj 
znaczący Arcypasterze  - ks. kard. St. Dziwisz 
z Krakowa - wspierający nasze krajowe Dzieło 
Kolpinga oraz ks. kard. Joachim Meisner z Kolonii - 
protektor Międzynarodowego Dzieła Kolpinga.  
Obaj prawie równocześnie przygotowali Słowo do 
Braci i Sióstr w Dziele Kolpinga w Polsce na 
inaugurację Peregrynacji, która ma się rozpocząć w 
Koronowie w diecezji pelplińskiej. Kard. Dziwisz 
wspomina w nim  o wielkiej mobilizacji i jednoczeniu 
wierzących dla przygotowania  Światowych Dni 

Młodzieży 2016 w Krakowie. Ufając w  pomoc obu 
Błogosławionych - Jana Pawła II i  Adolpha Kolpinga - 
z serca Wszystkim błogosławi  na czas  Peregrynacji 
jako szczególnych  Dni Troski o Rodziny.  Z kolei 
kard. Meisner zapewnia w swym Liście - skierowanym 
na ręce ks. prezesa Dzieła Kolpinga w Polsce 
J. Jakubca - o modlitewnej łączności z całym 
Związkiem Centralnym w Polsce,  przesyłając również 
serdeczne błogosławieństwo - na czas pielgrzymowania 
Relikwii „Ojca czeladników” do polskich parafii -  jako 
swój osobisty udział we wspólnej modlitwie wiernych.   

6. Bł. A. Kolping wyruszył w Polskę 
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III. „Razem do przodu” - kompleksowy 
program aktywizacyjny dla Rodzin Kolpinga  

P rojekt „AKTYWNIE DLA WSPÓLNEGO 
DOBRA - nowa metoda wzmacniania 

i aktywizacji stowarzyszeń "RAZEM DO PRZODU” 
zaczął się w styczniu 2013 r. i potrwa do września 2014 
r., a jego celem jest wzmocnienie 15 Rodzin Kolpinga 
oraz aktywizacja społeczności lokalnej w środowisku 
ich działania poprzez wdrożenie metody doradczej 
„RAZEM DO PRZODU” opracowanej przez Dzieło 
Kolpinga w Niemczech. Realizacja projektu jest 
możliwa dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach 
Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi UE. Długoterminowym 
zadaniem projektu jest wypracowanie innowacyjnych 
rozwiązań wspierających rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego. 

W ramach projektu realizowany jest program 
edukacyjny i aktywizacyjny obejmujący m.in. 
szkolenia, doradztwo oraz coaching dla Rodzin 
Kolpinga. Stowarzyszenia uczestniczące w projekcie 
zrealizują na swoim terenie Święta NGO aktywizujące 
społeczność lokalną. Ponadto w ramach projektu zostali 
wykształceni doradcy służący pomocą Rodzinom 
Kolpinga w zakresie planowania rozwoju 
i rozwiązywania problemów. Projekt realizowany jest 
w partnerstwie z trzema związkami kolpingowskimi: 
z Essen, z Tyrolu Południowego i ze Szwajcarii, 
dlatego w programie zrealizowane zostały też wizyty 
studyjne w tych krajach. Do udziału w projekcie 
przystąpiło 15 stowarzyszeń i prawie 70 członków 
Rodzin Kolpinga wytypowanych przez Zarządy do 
uczestniczenia w seminariach, szkoleniach, wizytach 
studyjnych, które służyły nabyciu nowych kompetencje 
i wiedzy oraz wzmocnieniu swoich działań na rzecz 
społeczności lokalnej. 

W ramach projektu przewidziano wiele działań 
promocyjnych, w tym m.in. przygotowanie kalendarza 
na rok 2015 ze zdjęciami i informacjami o działaniach 
RK i przygotowanie filmu nt. aktywności obywatelskiej 
RK. Każda Rodzina będzie mogła w ramach projektu 
przygotować folder i roll up dla swojej organizacji oraz 
ulotki i plakaty promujące Święta NGO organizowane 
na swoim terenie. 

Poniżej kilka relacji ze zrealizowanych działań 
w okresie od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r., 
obejmujących warsztaty strategiczne dla Rodzin, 
warsztaty dla coachów, realizację coachingu, wizyty 
studyjne w Tyrolu Południowym, Szwajcarii 
i Niemczech. 
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Celem warsztatów było przekazanie uczestnikom 
praktycznej wiedzy oraz rozwój umiejętności 
w zakresie planowania strategicznego i strategicznego 
zarządzania organizacją pozarządową. Dzięki 
warsztatom uczestnicy wypracowali rozwiązania, 
pozwalające im efektywnie rozwijać organizacje, 
szczególnie w obszarze budowania relacji ze 
społecznością lokalną i skutecznie działać na jej rzecz.  

W ramach prac warsztatowych uczestnicy zapoznali się 
z kompletnym procesem strategicznym w organizacji – 
od sformułowania lub dookreślenia misji, poprzez 
analizę słabych i mocnych stron oraz diagnozę sytuacji 
zewnętrznej, po wypracowanie wizji rozwoju 
w określonym horyzoncie czasowym i stworzenie planu 
działań zmierzającego do jej osiągnięcia.  

Uczestnicy zapoznali się z partycypacyjnym 
podejściem do budowania strategii, które polega 
między innymi na włączeniu w proces planowania 
strategicznego kluczowych interesariuszy oraz 
wypracowaniu optymalnej równowagi pomiędzy 
różnymi obszarami funkcjonowania organizacji (rozwój 
organizacyjny, współpraca, beneficjenci, finanse). Aby 
zadbać o transfer zdobytej wiedzy i umiejętności do 
rzeczywistości organizacyjnej, podczas warsztatów 

II. część warsztatów obejmowała zagadnienia 
dotyczące moderacji w procesie doradczym, 
zapoznania z metodą Alpy oraz przygotowanie planu 
doradczego dla Rodziny Kolpinga. Wiele miejsca 
poświęcono też praktycznym ćwiczeniom w grupach. 
Uczestnicy warsztatów wcielając się w rolę 
poszczególnych członków zarządu Rodziny Kolpinga, 
która zmaga się z problemami i konfliktami czy też w 
rolę doradców, mieli okazję w praktyce przećwiczyć 
proces doradczy. Po każdym ćwiczeniu następowała 
ewaluacja i podsumowanie przeprowadzonych działań. 
Trenerka dysponująca doświadczeniami w pracy 
z Zarządami Rodzin Kolpinga, opisywała różne 
przykłady i podsuwała pomysły pomocne 
w prowadzeniu procesu doradczego. Po dwóch 
weekendach bogatych w doświadczenia i wytrwałą 
pracę przyszedł czas na nagrody – uczestnicy 
warsztatów otrzymali certyfikaty poświadczające 
nabycie kompetencji doradczych. Od grudnia 2013 r. 
coachowie rozpoczęli świadczenie wolontarystycznego 
doradztwa Rodzinom Kolpinga zgodnie z metodą 
„Razem do przodu”.  

1. Warsztaty strategiczne  

wykorzystywane były aktywne formy nauki, m.in. gry 
symulacyjne, analiza studiów przypadków oraz 
wymiana doświadczeń członków różnych organizacji w 
przezwyciężaniu trudności związanych z rozwojem 
organizacji.  

Uczestnicy warsztatów, zarówno po pierwszej, jak 
i drugiej sesji, otrzymali również szereg zadań do 
wykonania zmierzających do wypracowania 
konkretnego i mierzalnego planu działań 
nakierowanych na realizację założonych celów 
strategicznych 

Szczególnie wysoko  uczestnicy ocenili poszczególne 
gry, które w praktyce pozwalają prześledzić 
i zrozumieć procesy związane z planowaniem 
strategicznym i zarządzaniem. Na zakończenie 
warsztatów, trenerzy przeprowadzili test wiedzy, który 
wszyscy uczestnicy pozytywnie zaliczyli. Ostatnim, 
miłym punktem warsztatów było wręczenie liderom 
certyfikatów potwierdzających ich udział 
w szkoleniach i zdanie testu wiedzy. 

W lipcu 2013 r. przeprowadziliśmy unikalny program 
kształcący pierwszych coachów Dzieła Kolpinga w 
Polsce, mający na celu  zapoznanie się z metodą 
doradczą „Razem do przodu”, opracowaną i stosowaną z 
sukcesem przez niemieckie Dzieło Kolpinga 
i przygotowanie polskich uczestników do stosowania 
metody w trakcie procesu doradczego świadczonego na 
rzecz stowarzyszeń Rodzina Kolpinga. Warsztaty 
prowadziła Ilona Jakobsmeyer - ekspertka z Dzieła 
Kolpinga w Niemczech z pomocą polskiej trenerki 
i tłumaczki Bożeny Michałek (ZCDK).  

I część warsztatów miała na celu doskonalenie 
kompetencji w zakresie komunikacji, moderacji, pracy z 
grupą, rozwiązywania konfliktów i przygotowanie do 
wdrażania metody coachingu „RAZEM DO PRZODU” 
w Rodzinach Kolpinga. Uczestnicy dzięki prelekcjom 
trenerki oraz w trakcie ciekawych ćwiczeń poznawali 
zasady dobrej komunikacji w procesie opieki 
i doradztwa dla Rodzin Kolpinga, podstawowe zasady 
słuchania oraz czynniki wpływające na komunikację, 
sposoby rozwiązywania i zapobiegania konfliktom w 
stowarzyszeniach. Uczestnicy warsztatów bardzo 
pozytywnie ocenili zajęcia, zwłaszcza zakres 
tematyczny oraz warsztat trenerski prowadzącej 
szkolenie.  

2. Warsztaty dla coachów Rodzin Kolpinga 
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W grudniu odbyło się pierwsze spotkanie RK 
w Lipnicy Małej jako uczestnika projektu „Razem do 
przodu” z opiekującym się nią coachem Robertem 
Prusakiem – Przewodniczącym Dzieła Kolpinga 
w Polsce. Tym samym zainicjowane zostało wdrażanie 
tego specjalistycznego doradztwa w 15 RK.  

W pierwszym kwartale 2014 r. doradztwo  dla 15 
Rodzin Kolpinga uczestniczących w projekcie  nabrało 
tempa. Do końca marca 2014 r. zrealizowanych zostało 
około 80 godzin coachingu prowadzonego przez 13 
coachów. Spotkania coacha z członkami 
poszczególnych Rodzin Kolpinga mają pomóc 
Rodzinie przeanalizować dotychczasowe działania, 
określić plany na przyszłość, zdiagnozować potrzeby 
i deficyty z jakim Rodzina się boryka, a również pomóc 
w organizacji zaplanowanych na obecny rok „Świąt 
NGO”. Coach-opiekun po przeprowadzeniu spotkań 
może zalecić danej Rodzinie dodatkowo 
specjalistyczne, bezpłatne konsultacje, które gwarantuje 
projekt, np. z księgowości NGO, ze sposobów 
pozyskiwania środków finansowych na działania, 
pisania wniosków aplikacyjnych, promocji, kampanii 
społecznych, rozwiązywania konfliktów, aktywizacji 

członków/wolontariuszy. Zakres doradztwa zależy od 
potrzeb Rodzin.  Szczególnie cennym jest  
zainteresowanie i udział w spotkaniach dużej liczby 
członków poszczególnych RK (o czym świadczą listy 
obecności) – dowodzi to o partycypacji członków w 
procesie zarządzania stowarzyszeniami. Dla trzech 
Rodzin Kolpinga spotkania z coachem znalazły 
kontynuację w specjalistycznym doradztwie 
z księgowości NGO – z konsultacji w tym temacie 
skorzystały RK z Lipnicy Małej i Luborzycy – oraz z 
zakresu pozyskiwania środków na działanie i pisania 
wniosków grantowych – ten temat zgłębiały RK 
z Luborzycy, Oświęcimia i Poręby Żegoty. Ważnym 
tematem poruszanym podczas rozmów z coachami jest 
przygotowanie świąt NGO, organizację których część 
Rodzin Kolpinga już planuje. 

Stopień zaawansowania w doradztwie poszczególnych 
Rodzin Kolpinga jest różny i zależy w dużym stopniu 
od terminu planowanych świąt NGO.  
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W dniach 10-14 września 2013 r. 20 osób uczestniczyło 
w wizycie studyjnej do Szwajcarii. Grupa liderów z 15 
polskich Rodzin Kolpinga oraz coachów – po długiej 
podróży przyjechała 10 września wieczorem do 
Klasztoru prowadzonego przez Siostry Franciszkanki w 
miejscowości Baldegg. Pierwszy wieczór upłynął na 
powitaniu z gospodarzami oraz przybyłymi na miejsce 
przedstawicielami Zarządu Szwajcarskiego Dzieła 
Kolpinga: ustępującą prezydent Margrit Unternaehrer 
oraz jej następcą Erichem Reischmannem. 

W środę 11 września podczas wykładu „Szwajcaria – 
nasza demokracja”, uczestnicy wizyty mieli możliwość 
poszerzenia swej wiedzy geograficznej, politycznej 
i demograficznej na temat Szwajcarii. Uzyskane 
informacje były wstępem pomocnym w zrozumieniu 
specyfiki działań organizacji pozarządowych 
i pomocowych – w tym również Dzieła Kolpinga - 
w Szwajcarii. Prowadzący wykład Bernhard Burger – 
dyrektor zarządzający Kolpinga w Szwajcarii - 
odpowiedział również na wszelkie pytania nurtujące 
uczestników spotkania. Popołudnie i wieczór upłynęły 
grupie w towarzystwie członków Rodziny Kolpinga 
z miejscowości Rapperswil, która prezentowała swoje 
działania oraz przygotowała dla gości kolację. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się prezentacja dotycząca 
funkcjonowania kolpingowskich kas 
ubezpieczeniowych w Szwajcarii. Kolejnego dnia 
grupa udała się z wizytą do miejscowości Schattendorf, 
gdzie znajduje się siedziba spółki Texaid, zajmującej 
się segregacją używanej odzieży. Spółka została 
założona w 1978 r. przez 6 znanych szwajcarskich 
organizacji pomocowych, wśród nich Dzieło Kolpinga. 
Podczas 3 – godzinnego zwiedzania zakładu, 
uczestnicy wizyty szczegółowo zapoznali się z 

procesem sortowania odzieży. W programie znalazła 
się również wizyta w Sekretariacie Szwajcarskiego 
Dzieła Kolpinga w Lucernie. Biuro sekretariatu, 
usytuowane przy ul. Karliquai, pełni rolę sekretariatu, 
pracuje tu dyrektor zarządzający, prezes, prowadzone 
są projekty. W czwartkowy wieczór goście z Polski 
zostali zaproszeni przez Rodzinę Kolpinga z Hochdorf. 
Celebrowano wspólnie Eucharystię, podczas kolacji 
gospodarze mogli bliżej zapoznać się z gośćmi 
prowadząc kuluarowe dyskusje. Piątek 13 września 
uczestnicy wizyty spędzili w Bernie, korzystając z 
gościnności tamtejszej Rodziny Kolpinga. Wspólnie 
zwiedzano miasto, odwiedzono siedzibę Rodziny 
Kolpinga oraz zaprzyjaźnioną parafię. W sobotni 
poranek, ostatni dzień wizyty, zaplanowano przejście 
Drogą Skupienia Adolpha Kolpinga. Droga prowadząca 
z miejscowości Hochdorf do położonego w odległości 
5 km Klasztoru Baldegg, składa się z 9 stacji. 
Zamieszczone na każdej z nich tablice zawierają 
informacje dot. Dzieła Kolpinga, teksty biblijne oraz 
cytaty bł. Adolpha Kolpinga. Podczas wizyty studyjnej 
do Szwajcarii uczestnicy spotkali się 
z przedstawicielami 4. Rodzin Kolpinga: (Hochdorf, 
Rapperswill, Luzern, Bern) oraz członkami Zarządu 
Dzieła Kolpinga w Szwajcarii. Odwiedzono siedziby 
4 Rodzin Kolpinga, Sekretariat Dzieła Kolpinga 
w Luzernie, siedzibę spółki Texaid, Klasztor Baldegg 
oraz Dom La Prairie w Bernie.  

4. Wizyta studyjna w Szwajcarii  

5. Wizyta studyjna w Niemczech  

W dniach 26 - 29 września 2013 r. uczestnicy projektu 
„Razem do przodu” wzięli udział w wizycie studyjnej 
w Niemczech.  

Pierwszego dnia wizyty, w czwartek 26 września, 
grupa dojechała do Centrum Pokoju w Solingen, 
w którym przygotowano zakwaterowanie na najbliższe 
dni. W czwartkowy wieczór uczestnicy wizyty spędzili 
w Solingen, na spotkaniu z przedstawicielami zarządu 
Rodziny Kolpinga z Wesseling – Matthiasem i Sabine, 
którzy przedstawili swoją Rodzinę Kolpinga oraz 
odpowiedzieli o prowadzonych przez nich działaniach 
i akcjach pomocowych m.in. tych skierowanych do 
Rodzin Kolpinga z Ameryki Południowej. W piątek 27 

września coachowie i liderzy z polskich Rodzin 
Kolpinga mieli okazję zapoznać się z działaniami 
ośrodka kształceniowego Kolpinga w Kolonii – 
Muelheim. Ośrodek działający od prawie 30 lat skupia 
młodzież, która uczy się tu zawodu oraz odbywa 
praktyki przygotowujące do przyszłej pracy zawodowej. 
Podczas zwiedzania zaprezentowano m.in. restaurację 
i kuchnię, w których kształci się przyszłych kucharzy 
i kelnerów. W budynku przy Praeses Richter Platz 
znajduje się również siedziba Związku Diecezjalnego 
Dzieła Kolpinga w Kolonii, którego działania 
zaprezentowała jego wiceprzewodnicząca Sabine 
Terlau. Piątkowe popołudnie wykorzystano na spotkanie 
z przedstawicielką Międzynarodowego Dzieła Kolpinga 
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– Danielą Stehlik (Referentką ds. kształcenia dla 
Europy) oraz wizytę w miejscach pamięci bł. Adolpha 
Kolpinga – założyciela i patrona organizacji.  

Kolejny dzień upłynął w towarzystwie członków Dzieła 
Kolpinga Diecezji Essen, którą łączy z polskim 
Dziełem Kolpinga ponad 20-letnie partnerstwo. W 
spotkaniu, które miało miejsce w siedzibie Rodziny 
Kolpinga Bochum – Wattenscheid wzięli udział 
zarówno przedstawiciele Związku Diecezjalnego, jak 
i poszczególnych Rodzin: Bochum Wattenscheid 
Zentral, Gelsenkirchen Ueckendorf, Essen-
Schoenebeck. Zaproszeni na spotkanie referenci, Urlike 
Kumpmann-Landers oraz Norbert Haase, przedstawili 
swoje doświadczenia z wdrażania i realizacji metody 
doradztwa i wsparcia dla Rodzin Kolpinga „Razem do 
przodu”. Chętnie dzielili się swoją wiedzą 
i doświadczeniami oraz odpowiadali na pytania ze 
strony polskich liderów i coachów. Po przerwie 
obiadowej uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z 
Anette Schimmelpfennig, która pracuje w Akademii 
Kolpinga i tutejszym ośrodku kształceniowym. 
Wizytujący mieli zatem okazję porównać metody 
działań ośrodków kształceniowych w dwóch 
niemieckich diecezjach: Kolonii i Essen. Sobotnią 

wizytę w Bochum zwieńczyła kolacja w towarzystwie 
przedstawicieli zarządu tutejszej diecezji. Niedzielny 
poranek przeznaczono na wspólną pożegnalną 
Eucharystię oraz merytoryczne podsumowanie 
spotkania – zarówno przez uczestników jak 
i opiekunów oraz tłumaczy. Podczas tej wizyty 
odwiedzono 2 ośrodki kształceniowe, siedzibę Związku 
Diecezjalnego w Kolonii, odbyły się spotkania z 
przedstawicielami Rodzin Kolpinga w Wesseling, 
Bochum Wattenscheid Zentral, Gelsenkirchen 
Ueckendorf i Essen Schoenebeck, oraz z członkami 
Zarządów diecezji Koeln i Essen. 



 

 
24 

W dniach 8-9 marca 2014 r. odbyło się w Luborzycy 
szkolenie pn. „Od aktywizacji do partycypacji”, które 
rozpoczęło wiosenny cykl szkoleniowy zaplanowany w 
projekcie na I kwartał 2014 r. Na pierwszy dwudniowy 
warsztat przybyło do Domu Kolpinga w Luborzycy 16 
liderów projektu „Razem do przodu”, reprezentujących 
10 Rodzin Kolpinga. Głównym celem szkolenia było 
przygotowanie uczestników do procesu 
profesjonalnego pozyskiwania wolontariuszy dla 
działań Rodzin Kolpinga, w tym przygotowanie 
strategii powiększenia bazy wolontariuszy i nabycie 
umiejętności zarządzania nimi, ich motywowania oraz 
przygotowanie oferty dla wolontariuszy. Każda z 
Rodzin Kolpinga, która przystąpiła do projektu, 
zobowiązała się bowiem do powiększenia grona 
wolontariuszy ją wspierających o 2 osoby na podstawie 
porozumień wolontariackich – powinno to nastąpić do 
września 2014 r. 

Pierwszym punktem programu szkolenia były 
zagadnienia prawne i wymogi formalne związane z 
wolontariatem i już tutaj okazało się, jak złożonym 
zjawiskiem jest współpraca z wolontariuszami i jakie 
obowiązki nakłada na organizacje chcące zaangażować 
do swoich działań wolontariuszy. Dzięki ścisłej 
współpracy uczestników (wśród których były osoby 
biegłe w prawie) i trenerki Marianny Król, udało się 
wyjaśnić wszystkie wątpliwości, odpowiedzieć na 
pojawiające się pytania oraz ustalić listę obowiązków 
formalnych związanych z zaproszeniem wolontariuszy 
do wspólnych działań.  

W kolejnych punktach programu szkolenia – bardziej 
już warsztatowych w swym charakterze – omawiano 
aspekty związane bezpośrednio ze współpracą z 
wolontariuszami, a więc: style pracy, sposoby 
motywowania do niej, modele zarządzania pracą grupy, 
analizę stanowisk i ról w grupie oraz zasady 
optymalnego delegowania wolontariuszy do zadań 
zgodnie z ich umiejętnościami. Ważną częścią 
warsztatów było zaplanowanie strategii rekrutacji 
wolontariuszy przez każdą z Rodzin Kolpinga – w tym 
opracowanie pełnej oferty dla wolontariuszy zgodnej z 
prowadzoną przez poszczególne RK działalnością, 
planu działania oraz ogłoszenia rekrutacyjnego. 
Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez 
uczestników w anonimowych ankietach – cieszą 
informacje o zdobywanej przez uczestników wiedzy 
i nowych umiejętnościach, które zamierzają 
wykorzystać w pracy społecznej. Istotną wartością jest 
również możliwość coraz lepszego poznawania się 
członków poszczególnych Rodzin Kolpinga, 
zaznajamiania się z działalnością i charakterem 
poszczególnych stowarzyszeń RK oraz czerpania 
z doświadczeń.  

Druga edycja szkolenia „Od aktywizacji do 

partycypacji” miała miejsce w Gdańsku w dniach 22-23 
marca – miejsce szkolenia dobrane pod kątem 
uczestniczących w projekcie Rodzin Kolpinga z 
północy Polski – zgromadziło głównie Rodziny 
Kolpinga z południowej Polski. Program szkolenia, 
podobnie jak w Luborzycy, rozpoczynał punkt 
omawiający formalne kwestie związane z 
wolontariatem. I w tym miejscu pojawiły się 
wątpliwości, czy Rodzinom Kolpinga w ogóle 
wolontariusze są potrzebni ? Czy trud zorganizowania 
wolontariatu nie przewyższa korzyści z niego 
płynących? Musimy pamiętać, że jest to układ złożony 
i obie strony powinny z niego wynieść korzyści. Nie 
zapominajmy, że zapraszając wolontariusza do 
współpracy, dajemy mu możliwość rozwoju, nabycia 
nowych umiejętności, a może nawet znalezienia celu w 
życiu – wpisuje się to w kolpingowską myśl pomocy 
dla samopomocy. A ponieważ każdy człowiek jest 
tajemnicą – nigdy nie wiemy jaki „skarb” wniesie sobą 
do naszej wspólnoty wolontariusz. Aby ze swej strony 
jak najlepiej przygotować się do współpracy z 
wolontariuszami, uczestnicy szkolenia zapoznali się z 
zagadnieniami związanymi z zarządzeniem zespołem, 
delegowaniem pracy, stylami pracy. Praktycznym 
efektem zajęć było wypracowanie strategii rekrutacji 
wolontariuszy przygotowanej dla każdej z Rodzin 
Kolpinga, której przedstawiciele brali udział w 
szkoleniu. Uczestnicy mieli również okazję sprawdzić 
swoje umiejętności wystąpień publicznych – 
przygotowując i prezentując krótkie przemówienie 
zapraszające wolontariuszy do przystąpienia w szeregi 
Kolpinga. Mamy nadzieję, że nabyte przez uczestników 
szkolenia umiejętności i wiedza zostaną wykorzystane 
w ich Rodzinach Kolpinga, które pozyskają nowych 
wolontariuszy. 

6. Warsztaty „Od aktywizacji do partycypacji” - czy potrzebni nam 
są wolontariusze? 
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Kwietniowe i majowe warsztaty to ostatnie szkolenia 
dla liderów biorących udział w projekcie „Razem do 
przodu”. Celem szkoleń było zapoznanie się z zasadami 
dobrej komunikacji w organizacjach, komunikacji na 
różnych płaszczyznach, która jest warunkiem 
partycypacyjnego zarządzania stowarzyszeniem. 
Szkolenia miały charakter zdecydowanie warsztatowy – 
bardzo duża liczba ćwiczeń pozwoliła uczestnikom w 
praktyce doświadczyć jak ważna jest komunikacja, 
poznać swój styl pracy i komunikacji, a przez to 
określić optymalną dla siebie rolę w grupie. Ponieważ 
warsztaty miały za zadanie również przygotować 
liderów RK do pozyskania nowych członków 
stowarzyszeń RK – w programie szkoleń znalazło się 
miejsce dla wiedzy teoretycznej związanej z zasadami 
funkcjonowania stowarzyszeń oraz zasad członkostwa. 
Ostatnim elementem warsztatów było przygotowanie 
przez przedstawicieli każdej z Rodzin Kolpinga oferty 
dla swoich nowych członków RK. 

Szkolenia te zakończyły całą ścieżkę edukacyjną 
liderów stowarzyszeń Rodziny Kolpinga w ramach 
projektu „Razem do przodu”. W kolejnych miesiącach 
czeka ich wyzwanie związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem Świąt NGO dla lokalnych 
społeczności oraz spotkania z lokalnymi liderami 
i aktywnymi społecznie mieszkańcami. 

Oprac. rozdziału III.: 
Urszula Bukowska, Patrycja Kwapik, Michał Ptak, 

Anna Wiśniewska 
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IV. Nasze działania dla innych 

W  maju 2013 r. Związek Centralny Dzieła 
Kolpinga rozpoczął realizację kolejnego 

projektu profesjonalizującego małopolskie organizacje 
pozarządowe. Projekt „Profesjonalne NGO”  jako 
kontynuacja wcześniejszych, podobnych projektów: 
„Działamy lokalnie i profesjonalnie” oraz „Współpraca 
dla pracy”, odpowiadał na niegasnące zainteresowanie 
członków, pracowników i wolontariuszy organizacji 
pozarządowych ofertą kolpingowskich Centów 
Wsparcia NGO, które dzięki paroletniej działalności 
oraz zdobytemu doświadczeniu mogły świadczyć 
usługi szkoleniowo-doradcze na bardzo wysokim 
poziomie.  

Projekt „Profesjonalne NGO” był finansowany w 
ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Społecznych, czyli środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej i trwał 8 miesięcy, do końca 
grudnia 2013 r. Jego celem była profesjonalizacja 
minimum 70 małopolskich organizacji pozarządowych 
i ich 150 przedstawicieli przez wzmocnienie działań 2 
Centrów Wsparcia NGOs w Krakowie i w Bochni, 
utworzenie 4 NGOs oraz promocja aktywności 
obywatelskiej wśród min. 50 lokalnych liderów. 

W czasie trwania projektu, do działających Centrów 
NGO Kolping w Krakowie oraz Bochni, zgłosiło się 
318 przedstawicieli małopolskich stowarzyszeń 
i fundacji oraz osób zainteresowanych założeniem 
organizacji, co stanowi 212 % zakładanych w projekcie 
wartości. Osoby te reprezentowały 174 organizacje 
(zamiast zaplanowanych 70), czyli 248 % założeń! Tak 
imponujące liczby to zasługa ciekawej i zróżnicowanej 
oferty Centrów NGO Kolping.  

Od lipca 2013 r. rozpoczął się w projekcie cykl 
szkoleniowy: do grudnia (z przerwą wakacyjną 
w sierpniu) odbyło się 16 szkoleń – w sumie 192 
godziny szkoleniowe, w tym 9 szkoleń dwudniowych. 
Szkolenia odbywały się głównie w Centrum NGO 
Kolping w Krakowie (14 szkoleń). Tematyka szkoleń 
to: prawo NGO, księgowość NGO, myślenie 
projektowe, fundraising, aktywizacja wolontariuszy, 
promocja, wystąpienia publiczne i kampanie społeczne 
NGO. Szkolenia przeprowadziło 6 trenerów: 
Magdalena Szczudło, Anna Konopacka, Justyna 
Bartosiewicz, Sylwia Biernacka, Marianna Król i Jerzy 
Mika. Szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez 
uczestników: spełniły one oczekiwania prawie 92 % 

biorących w nich udział, a 80 % szkolących się 
wskazało w ankietach, że ich wiedza zwiększyła się na 
poziomie 90-100 %!  

W sumie we wszystkich szkoleniach udział wzięło 230 
uczestników (wiele osób korzystało z tej możliwości 
niejednokrotnie). Wydano 226 certyfikatów 
potwierdzających udział w szkoleniach i zaliczenie 
testu kończącego każde z nich.  

Drugim ważnym elementem projektu było świadczenie 
specjalistycznego doradztwa przez 10 doradców: Anna 
Konopacka z zakresu prawa NGO, Justyna 
Bartosiewicz i Dorota Pala z księgowości NGO, 
Magdalena Szczudło i Bożena Michałek z myślenia 
projektowego,  Jerzy Mika i Robert Kawałko z 
fundraisingu, Marianna Król z zarządzania zespołem i 
aktywizacji członków NGO, Sylwia Biernacka z PR 
oraz Piotr Prokopowicz z planowania strategicznego 
NGO. Przepracowali oni prawie 250 godzin świadcząc 
pomoc doradczą zarówno w trakcie bezpośrednich 
spotkań z przedstawicielami NGO (również 
grupowych), jak i rozmów telefonicznych oraz drogą 
mailową. Z tej formy wsparcia skorzystało ponad 120 
osób.  

W ramach projektu zaoferowano 5 organizacjom udział 
w coachingu – specjalistycznym działaniu 
pomagającym opracować, a następnie wdrożyć w życie, 
strategię rozwoju organizacji (opartą na wypracowanej 
misji i wizji) – całym procesem kierował coach, który 
dla każdej z organizacji przeprowadził 2 
specjalistyczne warsztaty z planowania strategicznego, 
wsparte dodatkowym doradztwem z tego zakresu. 
100 % uczestników tej formy wsparcia wskazało, że 
udział w nim stanowił unikalną pomoc w rozwoju ich 
organizacji. 

Nowym elementem profesjonalizacji III sektora był 
benchmarking, czyli przyjacielski audyt, stwarzający 
dogodne warunki przekazywania swoich doświadczeń 
przez organizacje z większym dorobkiem, 
organizacjom młodym, rozpoczynającym dopiero 
działalność. Przedstawiciele 2 organizacji chętnych do 
dzielenia się dobrymi praktykami, przeprowadziło 20 
godzin spotkań z członkami czterech młodych 
organizacji, którzy dzięki formule przyjacielskiego 
meetingu, mogli przedyskutować różnorodne kwestie 
związane z planowaną działalnością oraz skorzystać ze 
sprawdzonych rozwiązań.  

1. Projekt „Profesjonalne NGO” - wsparcie organizacji 
pozarządowych w Centrach NGO Kolping 
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Kolejną nowością w projekcie były spotkania 
animacyjne, adresowane do społeczności lokalnych, a 
więc zarówno osób reprezentujących organizacje 
pozarządowe, przedstawicieli administracji publicznej 
oraz liderów lokalnych, zainteresowanych rozwojem 
aktywności obywatelskiej mieszkańców danego terenu. 
Zorganizowano 5 takich spotkań: w Bochnii, Drwini, 
Woli Dębińskiej, Miechowie oraz w Porębie Żegoty, 
w których łącznie wzięło udział ponad 70 osób.  

Tworzeniu platformy współpracy pomiędzy 
małopolskimi organizacjami pozarządowymi służyły 
również spotkania networkingowe zwane Śniadaniami 
u Kolpinga – w czasie trwania projektu zorganizowano 
3 takie spotkania, a tematami przewodnimi były 
kolejno: działania na rzecz dzieci i młodzieży, 
aktywizacja seniorów oraz aktywizacja społeczna 
i obywatelska.  Śniadania u Kolpinga (z powodzeniem 
praktykowane już we wcześniejszym projekcie) są 
okazją do prezentacji działań organizacji działających 
w podobnych obszarach oraz dają możliwości wymiany 
doświadczeń pomiędzy nimi i podejmowania 

współpracy. 

Bardzo ważną częścią działalności Centrów NGO 
Kolping były Inkubatory NGO oferujące pomoc 
osobom zakładającym organizację. Zgłosiło się w 
sumie 16 takich osób reprezentujących 9 grup 
inicjatywnych, które uzyskały kompleksową informację 
i pomoc w procesie zakładania organizacji, skorzystały 
z profesjonalnego doradztwa (głównie prawnego), z 
zasobów specjalistycznej biblioteki NGO oraz urządzeń 
biurowych. W czasie trwania projektu, 3 organizacje 
uzyskały wpis do KRS, 2 następne złożyły wymagane 
dokumenty, a 3 kolejne przygotowały stosowne 
dokumenty. 

W ramach projektu prowadzono portal organizacji 
pozarządowych, na którym zamieszczano aktualną 
ofertę projektu oraz aktualności dotyczące III sektora. 
Rozpowszechniano również newsletter, którego 
przygotowano 16 edycji. 

Projekt „Profesjonalne NGO” zakończył się z sukcesem 
– przy bardzo wysokich ocenach uczestników 
wszystkich proponowanych form wsparcia. Pokazał 
również ciągłe zainteresowanie przedstawicieli III 
sektora ofertą szkoleniowo-doradczą. Po zakończeniu 
projektu do biura ZCDK nieustannie wpływają 
zgłoszenia zapotrzebowania  na doradztwo 
specjalistyczne z zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.  

W miarę możliwości takie doradztwo świadczone jest 
wolontarystycznie przez pracowników biura ZCDK jak 
również doradców zaangażowanych wcześniej w 
projekcie. 

Anna Wiśniewska,  
specjalistka ds. promocji 
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W dniu 31.12.2013r. zakończyło funkcjonowanie 
6 Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich w Bochni, 
Brzesku, Kocmyrzowie-Luborzycy, Krakowie, 
Niepołomicach i Nowym Targu. Od stycznia 2010 r. aż 
do końca roku 2013, czyli przez trzy lata, Związek 
Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce świadczył 
bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w 
ramach projektu „Bliżej Obywatela – poradnictwo 
prawne i obywatelskie” . W ciągu minionych lat Centra 
Porad Prawnych i Obywatelskich stały się 
rozpoznawalnym miejscem w lokalnych 
społecznościach, świadczącym porady prawne 
i obywatelskie w sposób rzetelny, poufny, bezstronny, z 
zachowaniem aktualności informacji. Jeszcze kilka 
miesięcy po zakończeniu funkcjonowania centrów 
pojawiają się osoby mające potrzebę skorzystania 
z porady.  

Poniżej przedstawiamy podsumowanie projektu 
w oparciu o zewnętrzną ewaluację: 

6 Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich 
prowadzonych przez Związek Centralny Dzieła 
Kolpinga w Polsce spełniało standardy poradnictwa 
prawego i obywatelskiego w zakresie poufności, 
bezstronności, aktualności, rzetelności informacji, 
jawności zasad i profesjonalizmu.  

Działania projektu wychodziły poza stacjonarne 
udzielanie porad i informacji prawnych i skupiały się 
także na organizacji mobilnych centrów porad 
prawnych i obywatelskich, realizowanych we 
współpracy głównie z urzędami gmin (w warstwie 
logistyki i zapewniania dobrych lokalizacji dla punktów 
porad, a także dystrybucji papierowej wersji 
poradnika). To znakomicie promowało działalność 
Centrów oraz sprzyjało ich rozpoznawalności.  

Każde z 6 Centrów zlokalizowane było w 
pomieszczeniach (obiekty Rodziny Kolpinga bądź 

publiczne budynki, typu szkoły), które zapewniały 
odpowiedni standard zarówno co do poufności, jak 
i dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

Ogromne zainteresowanie usługami wśród 
beneficjentów skutkowało koniecznością oczekiwania 
na poradę – niekiedy ok. 2 tygodni, z drugiej strony 
była przewidziana możliwość tzw. porad 
„ekspresowych”. Związek Centralny starał się 
dostosowywać swoje działanie do rzeczywistych 
potrzeb klientów – np. skorygowano godziny przyjęć 
klientów w poszczególnych Centrach Porad Prawnych 
i Obywatelskich. 

Z usług Centrów częściej korzystały kobiety – 
stanowiły 70% badanych klientów oraz osoby 
z wykształceniem – ok. 36%. Zdecydowana większość 

2. Projekt „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i 
obywatelskie” 

Podczas realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki: 
 
6659 osób wg numeru PESEL, w tym 4451 kobiet, zostało zarejestrowanych,  
7322 osób wg numeru PESEL, w tym 4786 kobiet, skorzystało z porad i informacji, 
14728 osób odwiedziło Centra (powtarzalna liczba wg PESEL), 
14119 udzielonych porad prawnych i obywatelskich, 
9220  udzielonych informacji prawnych i obywatelskich. 
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beneficjentów to osoby o niskich dochodach – ok. 98%, 
a 33% badanych to osoby powyżej 50 lat.  

Oferta Centrów była zdecydowanie adekwatna do 
potrzeb, a nawet można stwierdzić, że 
niewystarczająca. Trzeba przy tym wyraźnie 
podkreślić, że duża w tym zasługa kadry projektu, 
elastycznie dostosowujących ofertę Centrów do 
zapotrzebowania klientów i to zarówno w aspekcie 
merytorycznym, jak i organizacyjnym. Potwierdzają to 
oceny i opinie klientów Porad Prawnych 
i Obywatelskich. 

Jakość i przydatność świadczonych porad prawnych 
i obywatelskich zależała w przeważającej mierze od 
kompetencji i posiadanego doświadczenia prawników 
i doradców prawnych. Według respondentów 
odpowiednie kwalifikacje, umiejętności zawodowe 
były ważne, ale w większym stopniu zwracali oni 
uwagę na umiejętności komunikacyjne osób 
udzielających porad. W badanym projekcie specjaliści 
legitymowali się nie tylko wymaganymi kwalifikacjami 
popartymi doświadczeniem, ale również istotnymi 
cechami interpersonalnymi, dzięki umiejętnemu 
dopasowaniu treści komunikatu do odbiorcy. 

Źródłami promocji projektu były: plakaty, ulotki, 
artykuły i ogłoszenia w prasie oraz prowadzenie strony 
internetowej. Jednak jak przedstawiają wyniki badań, 
najpopularniejszą formą przekazu były informacje 
przekazywane bezpośrednio klientom poprzez 
znajomych, rodzinę, a także dzięki instytucjom tj. 
Ośrodki Pomocy Społecznej, Kościoły, urzędy miast 
i gmin, ośrodek interwencji kryzysowej czy sądy 
rejonowe. 

Wśród najczęstszych zainteresowań tematyką prawną 
dominowały tematy związane z prawem cywilnym 
i prawem rodzinnym. Nie wystąpiły większe różnice 
wśród poszczególnych Centrów. 

Jako dobrą praktykę można przedstawić tworzenie w 
oparciu o doświadczenia pracy poradniczej poradnika 
i newslettera. Ich analiza wskazuje, że pisane były 
bardzo przejrzystym i praktycznym językiem, 
opatrzone przykładami pojawiającymi się w trakcie 
spotkań w Centrach. Według pracowników Centrów 
cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Były 
dostępne zarówno w wersji pisemnej jak 
i elektronicznej. Poradnik w wersji papierowej był 
rozpowszechniany w różnych instytucjach. 

Bożena Michałek,  
koordynatorka projektu 
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We wrześniu 2013 r. Związek Centralny Dzieła 
Kolpinga w Polsce podpisał umowę na realizację 
projektu „Obywatel współdecyduje. Konsultacje 
społeczne w powiecie bocheńskim”. Partnerem 
projektu realizowanego od stycznia do grudnia 2014 r. 
jest Starostwo Powiatowe w Bochni.  

Adresatem projektu są członkowie, pracownicy 
i wolontariusze organizacji pozarządowych 
działających na terenie powiatu bocheńskiego oraz 
przedstawicieli administracji publicznej z tego terenu. 
Celem projektu jest zwiększenie udziału przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i obywateli w konsultacjach 
społecznych oraz wzmocnienie współpracy NGO 
i administracji publicznej w tym zakresie. W projekcie 
przewidziane są szkolenia nt. budowania współpracy, 
doradztwo osobiste, telefoniczne i e-mail w zależności 
od potrzeb oraz wizyty studyjne w Jednostkach 
Samorządu Terytorialnego lub Centrach Wsparcia 
NGO wyróżniających się pod względem współpracy 
NGO z administracją publiczną. Wszystkie te 
zaproponowane formy działań mają rozwijać wiedzę na 
temat zasad, form i sposobów prowadzenia konsultacji 
społecznych oraz współpracy między sektorem 
pozarządowym i administracją publiczną. Szkolenia i 
wizyty studyjne odbędą się w grupach mieszanych 
działaczy NGO powiatu bocheńskiego z 
przedstawicielami Starostwa powiatowego. Finalizacją 

Od lutego 2014 r. Związek Centralnym Dzieła 
Kolpinga w Polsce wraz z Partnerem - Gminą Dębno 
rozpoczął projekt „U nas, w gminie konsultujemy! 
Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje 
społeczne”, współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania projektowe mają na celu wzmocnienie w 
Gminie Dębno procesów współdecydowania 
i współkształtowania polityk lokalnych przez Urząd 
Gminy, 13 jednostek pomocniczych oraz 16 organizacji 
pozarządowych poprzez nabycie nawyku stosowanie 
mechanizmów konsultacyjnych na przykładzie 
konsultacji społecznych 14 dokumentów publicznych. 
Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy. 

Wśród działań projektowych planowane są: kampania 
informacyjno-promocyjna dotycząca roli konsultacji 
społecznych, szkolenia skierowane do:  

 pracowników Urzędu Gminy zajmujących się 
organizacją procesu konsultacji, dotyczące idei 

3. Projekt „Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w 
powiecie bocheńskim” 

cyklu edukacyjnego będzie przeprowadzenie jesienią 
2014 r. konsultacji dwóch dokumentów publicznych tj. 
Programu współpracy Powiatu bocheńskiego z 
organizacjami pozarządowymi na 2015 rok oraz 
Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych z 
wykorzystaniem zróżnicowanych metod, w tym 
internetowej platformy konsultacji społecznych, która 
zostanie rozbudowana i wzbogacona w ramach 
projektu, co uczyni ją bardziej przyjazną w obsłudze i 
atrakcyjną dla użytkowników. Uczestnicy szkoleń 
zyskają możliwość przetestowania portalu i zapoznania 
się z jego funkcjonalnościami. 

Projekt stwarza unikalną szansę: integracji środowiska 
liderów lokalnych NGO powiatu bocheńskiego, 
wsłuchania się władz samorządowych w potrzeby oraz 
sugestie NGO i obywateli, rozwoju wzajemnego 
zrozumienia i współpracy przedstawicieli sektora 
obywatelskiego i publicznego przez wzmocnienie 
wiedzy i umiejętności w zakresie zasad i form 
współpracy. 

Urszula Bukowska,  
koordynatorka projektu 

4. Projekt „U nas w gminie konsultujemy! Partycypacja 
obywatelska poprzez konsultacje społeczne” 

partycypacji publicznej, ram prawnych, diagnozy 
lokalnych problemów, prowadzenia spotkań z 
mieszkańcami, inicjowania konsultacji oraz 

 sołtysów, członków rad, organizacji 
pozarządowych w zakresie upowszechniania 
narzędzi /technik konsultacji społecznych. 

Ponadto zaplanowano wizytę studyjną w gminach 
aktywnie prowadzących konsultacje społeczne, 
przygotowanie i opracowanie uchwały o konsultacjach 
społecznych, przeprowadzenie procesu konsultacji 
statutów sołectw oraz Strategii Rozwoju Gminy Dębno 
na lata 2015-2020, przeprowadzenie konsultacji on-
line, wsparcie doradcze w obszarze narzędzi oraz 
technik konsultacji społecznych, publikacja dobrych 
praktyk. 

Bożena Michałek,  
koordynatorka projektu 
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Grundtvigowe zmagania  

Gdy rozpoczynałem swój udział w projekcie 
„Podnoszenie kwalifikacji trenerskich w edukacji 
międzypokoleniowej” (ang. „Qualifying trainers in 
intergenerational education”) miałem mieszane uczucia, 
zarówno co do założeń projektu jak i jego organizacji. 
Moje obawy zostały jednak rozwiane już podczas 
pierwszego międzynarodowego spotkania, które miało 
miejsce w Kolonii (Niemcy) w październiku 2012 r. 
Wraz z grupą szwajcarską, niemiecką i polską 
rozmawialiśmy na temat działań prosenioralnych w 
naszych organizacjach. Okazało się, że mamy bardzo 
dużo wspólnych pomysłów i inicjatyw, które warto 
realizować na poziomie międzynarodowym. Pod koniec 
2013 r. spotkaliśmy się ponownie w Lucernie 
(Szwajcaria), aby przyjrzeć się realizowanym aktualnie 
działaniom. Szwajcarzy przygotowali dla nas obfity 
program merytoryczny, dzięki któremu zrozumieliśmy 
lepiej sytuację polityczno-społeczną oraz podział 
religijny ich państwa. Ostatnie spotkanie w licznej, bo 
26-osobowej grupie, miało miejsce w Polsce, niedaleko 
Krakowa w kwietniu 2014 r. Podczas warsztatów 
zmagaliśmy się z zagadnieniem dobrej organizacji 
działań projektowych, myślenia projektowego 
i fundraisingu. Zaprezentowaliśmy dobre praktyki 

i zrealizowane pomysły, które wpłynęły na rozwój 
kolpingowskich grup senioralnych w Polsce. Staraliśmy 
się też jak najlepiej przedstawić nasz kraj, 
a w szczególności Kraków z jego bogactwem 
historycznym i kulturowym. Niezaprzeczalnie 
najbardziej wartościowym efektem wspólnych spotkań 
w ramach projektu Grundtvig okazały się relacje 
interpersonalne, które pomimo różnicy wieku, a czasem 
problemów językowych udało się nawiązać w grupie 
międzynarodowej. Zbieżność podejmowanych tematów 
oraz otwartość na aktywności prosenioralne 
zapowiadają dalszą polsko-szwajcarsko-niemiecką 
współpracę na rzecz osób starszych 
w stowarzyszeniach kolpingowskich. 

Michał Ptak  
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D zieło Kolpinga w Polsce, dostrzegłszy brak 
oferty rozwoju osób starszych i problem 

starzenia się członków kolpingowskich organizacji, od 
ponad dwóch lat wprowadza działania dla seniorów, 
które głównie mają być realizowane w oparciu o sieć 
Kolpingowskich Klubów Seniora (KKS). W wyniku 
realizacji dotychczasowych projektów powstało już 12 
KKS-ów. Działania zapoczątkowały w 2012 r. trzy 
Kluby: w Chełmku, Jadownikach i Luborzycy. W 2013 
r. dołączyły kolejne: Kraków-Klub Celtycki, Staniszcze 
Wielkie, Jarosław, Maków Podhalański, Wadowice, 
Brzesko, Bochnia, Porąbka Uszewska, Oświęcim. 
Aktualnie KKS-y powstają w Dębnie i Prusach. 
Największe doświadczenie w realizacji działań dla 
seniorów jest Rodzina Kolpinga w Gdańsku 

Intensywnemu rozwojowi działań dla osób starszych 
sprzyjają ministerialne programy wsparcia 
finansowego, w ramach których kolpingowskie 
organizacje pozyskują fundusze na prowadzenie 
aktywności. Poniżej przedstawiamy relację z realizacji 
jednego z projektów senioralnych: 

Kolpingowscy Seniorzy zarażają aktywnością! 

„- Panie Michale, jest tyle pomysłów, które chcemy 
zrealizować! Czy będziemy mieli możliwości? – to 
jedno z wielu pytań, które zadawali mi w grudniu 2013 
r. krakowscy seniorzy, uczestnicy projektu „Lokalny 
Senior – Aktywny Europejczyk”, realizowanego przez 
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki” w 
Krakowie.  

Pytanie nie jest bezpodstawne. Właśnie zakończył się 
projekt, który poruszył środowisko senioralne nie tylko 
w krakowskiej dzielnicy Prądnik Czerwony, ale 
również w podkrakowskiej gminie Kocmyrzów-
Luborzyca. Przez ostatnie 7 miesięcy grupa 24 osób 
powyżej 60 roku życia uczestniczyła w całkowicie 
bezpłatnych zajęciach językowych, warsztatowych, 
hobbystycznych i poprawiających zdrowie. W 
Krakowie – w siedzibie organizacji przy ul. Żułowskiej 
51 – odbywał się kurs języka niemieckiego i warsztaty 
komputerowe. Dodatkowo seniorzy mogli spotykać się 
podczas Dyskusyjnego Klubu Książki Seniora w Parafii 
Pana Jezusa Dobrego Pasterza. W Luborzycy z kolei 
prowadzony był kurs języka angielskiego i rytmika dla 
seniorów, wspomagana wiedzą teoretyczną dzięki 
cyklicznym spotkaniom pn. Zdrowie Seniora. 
Podkrakowscy seniorzy rozwijali swoje pasje, 
uczestnicząc dodatkowo w Dyskusyjnym Klubie 
Filmowym Seniora.  

W połowie października 2013 r. dwie grupy miały 
okazję spotkać się po raz pierwszy podczas wizyty 
studyjnej do Gdańska.  Cztery dni spędzone w 
przepięknych okolicznościach przyrody były dla osób 

powyżej 60 roku życia bardzo intensywne. Pierwszego 
dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga Gdańsk–Żabi Kruk, 
które od wielu już lat działa na rzecz seniorów, 
podejmując liczne aktywności, w tym spotkania 
artystyczne, modlitewne i wyjazdy turystyczne. Drugi 
dzień z kolei wypełniła wizyta w Centrum Aktywności 
Seniora w Gdyni, jedynej w Polsce jednostce tego typu 
finansowanej przez Urząd Miasta. Podczas spotkania 
osoby starsze zaintrygowane były działaniami, jakie 
przygotowują seniorzy dla seniorów w tejże instytucji. 
Z miłymi wrażeniami wkroczyli zatem na ścieżkę 
dalszego kształcenia podczas warsztatów budowania 
partnerstw wewnątrzsektorowych oraz komunikacji 
międzykulturowej. W trakcie tej krótkiej, acz 
intensywnej wizyty na Pomorzu, kolpingowskim 
seniorom udało się zwiedzić piękną gdańską starówkę, 
odbyć kilka spacerów po plaży, spróbować smacznych 
ryb w jednej z nadmorskich restauracji oraz obejrzeć 
film Andrzeja Wajdy o Lechu Wałęsie w samym 
centrum Gdańska! (jakże symboliczne wydarzenie). W 
drodze powrotnej zainspirowani aktywnością innych 
stowarzyszeń i możliwościami, jakie przed nimi stoją, 
seniorzy prześcigali się w pomysłach na działania na 
najbliższy czas. Pełni zapału wrócili do swoich 
standardowych projektowych zajęć: kursów i spotkań 
hobbystycznych. Działania projektowe uwieńczyła na 
początku stycznia Kolpingowska Senioriada, czyli 
święto najstarszych członków Kolpinga, organizowane 
już po raz drugi. Uczestniczyło w niej ponad 50 osób – 
przedstawicieli 6 KKS-ów z Małopolski. Oprócz 
standardowego wręczenia certyfikatów i podziękowań 
zostały ogłoszone wyniki konkursu na Najlepszy Hymn 
KKS. Zwycięzcą został klub seniora w Chełmku.” 

Michał Ptak, 
koordynator projektu 
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O d marca 2013 r. dwoje pracowników Biura 
ZCDK pełni funkcje specjalistów ds. 

europejskiej współpracy młodzieży w ramach 
Europejskiego Dzieła Kolpinga. W trakcie 
dotychczasowej działalności udało się zorganizować 
i przeprowadzić kilka znaczących wydarzeń, które 
wpłynęły na pozytywny wizerunek naszego Związku na 
arenie międzynarodowej: 

Czerwiec 2013 r. – wizyta w Albanii   

W dn. 04-08.06.2013 r. jeden  z pracowników biura 
ZCDK – Michał Ptak wraz z referentką ds. Europy – 
Danielą Stehlik udał się do Albanii. Wizyta miała 
charakter informacyjny. W trakcie jej trwania 
przedstawiciele Kolping International spotkali się 
z członkami zarządu albańskiego Dzieła Kolpinga, 
odwiedzili Rodziny Kolpinga w Szkodrze, Tiranie i 
Kallmet, mieli okazję poznać szeroką działalność 
Młodego Kolpinga, w tym prowadzone przez młodzież 
Radio Pulla (radiopulla.com). 

Wizyta międzynarodowych gości w Albanii stworzyła 
możliwość nawiązania współpracy między albańskim 
i kosowskim Dziełem Kolpinga, gdyż na specjalne 
zaproszenie do Szkodry przybyli członkowie 
kosowskiego zarządu Dzieła wraz z młodymi ludźmi 
żywo zainteresowanymi współpracą. Dla 
przedstawicieli Młodego Kolpinga była to pierwsza 
okazja do spotkania i rozmów, również o trudnej 
historycznie przeszłości. 

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a goście 
zagraniczny po raz kolejny mogli doświadczyć 
ogromnej gościnności narodów bałkańskich 
i posmakować tradycyjnej kuchni. Wizyta 
zaowocowała nowymi pomysłami projektowymi, 
związanymi m.in. z działalnością prowadzoną przez 
kolpingowców z Włoch - Południowego Tyrolu oraz 
wizytami studyjnymi połączonymi z warsztatami dla 
młodych liderów Dzieła Kolpinga. 

Lipiec 2013 r. – Tydzień Młodego Kolpinga 
w Czechach 

W dniach 29.06. – 06.07.2013 r. w Domu Kolping w 
Vyhlidce (Czechy) odbyło się kolejne międzynarodowe 
spotkanie Młodego Kolpinga. Uczestniczyło w nim 
ponad 30 osób z 9 krajów. Spotkanie tak dużej grupy 
młodych kolpingowców było doskonałą okazją do 
promocji idei bł. Adolpha Kolpinga w roku 
poświęconym Jego osobie i dziełu. Uczestnicy 
Tygodnia Młodego Kolpinga mieli ponadto możliwość 
zwiedzenia dwóch największych miast Czech: Pragi i 
Brna. Nie zabrakło również aktywności sportowych, w 
tym przejścia w krasowych jaskiniach, z których znany 
jest region Moraw. Jak zawsze podczas spotkań 
kolpingowskich, uczestnicy doświadczyli przebywania 
w grupie międzynarodowej, znajdowali wspólny język 
porozumiewania się, a także dzielili się 
doświadczeniami pracy społecznej w swoich lokalnych 
społecznościach. 
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Październik 2013 r. Międzynarodowe Seminarium 
Młodego Kolpinga Europa „Youth goeas ahead! 
Without unemployment”, Kraków, Polska 

W spotkaniu wzięło udział 20 osób z 9 krajów 
europejskich: Polski, Niemiec, Słowenii, Węgier, 
Słowacji, Czech, Albanii, Austrii i Ukrainy. Głównym 
tematem było bezrobocie wśród młodych ludzi 
i sposoby jego przeciwdziałania. Podczas spotkania 
odbyły się warsztaty prowadzone przez 
doświadczonych trenerów: dra Piotra Prokopowicza z 
firmy 313consulting, który przedstawił sposoby na 
skuteczne rozmowy kwalifikacyjne oraz Krystynę  
Marcinkowską zajmującą się na co dzień edukacją 
nieformalną i współpracą z młodzieżą. Przedstawiła 
ona możliwości, jakie daje młodym ludziom 
wolontariat europejski i uczestnictwo w programach 
rozwijających umiejętności w zakresie zarządzania 
sobą,  tak bardzo pożądane przez potencjalnych 
pracodawców. Spotkanie przedstawicieli Europejskiego 
Młodego Kolpinga stało się okazją nie tylko do 
realizacji działań merytorycznych, ale przede 
wszystkim do wymiany doświadczeń i wiedzy o 
kulturach poszczególnych krajów, czemu miał służyć 
wieczór międzykulturowy z uczestnictwem 
kolpingowskich seniorów. W czasie wolnym młodzi 
Europejczycy zwiedzili piękny krakowski Rynek oraz 
jego podziemia, zamek na Wawelu, a także smakowali 
polskich tradycyjnych potraw podczas kolacji w 
restauracji o krakowsko brzmiącej nazwie „Czerwone 
Korale”. Spotkanie zakończyła wspólna niedzielna 
Msza Św. w kościele w Luborzycy, w czasie której 
goście odczytali modlitwę wiernych we własnych 
językach narodowych.  

Styczeń 2014, Stuttgart, Niemcy 

W dniach 17-18 stycznia 2014 r. referentka Młodego 
Kolpinga – Patrycja Kwapik uczestniczyła 
w konferencji dot. bezrobocia wśród młodych ludzi, 
gdzie wygłosiła referat nt. skali bezrobocia wśród 
młodych osób w Europie Wschodniej. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele kilkunastu niemieckich 

NGOs. Obecność przedstawicielki Młodego Kolpinga 
Europa miała charakter gościnny, jednakże pozwoliła 
przedstawicielom innych organizacji poznać bliżej 
stowarzyszenie kolpingowskie.   

Luty 2014, Novi Sad, Serbia 

Pod koniec lutego 2014 r. referent Młodego Kolpinga 
Michał Ptak odwiedził Serbię i spotkał się z 
przedstawicielami Kolpinga w Nowym Sadzie. 
Reaktywowanie stowarzyszeń kolpingowskich w Serbii 
przynosi owoce w postaci nowych aktywności 
i inicjatyw. Ważnym wydarzeniem dla odradzającej się 
wspólnoty było goszczenie ponad 30 osób z różnych 
krajów europejskich, co przyniosło impuls do podjęcia 
wysiłku na rzecz wzmocnienia struktur serbskiego 
Kolpinga i pozwoliło zaplanować wspólne 
międzynarodowe działania. Aktualnie serbskie Dzieło 
Kolpinga pracuje nad strategią wzmocnienia 
organizacji poprzez obecność młodych osób. W 
planach są zatem: warsztaty liderskie, tzw. job-
shadowing, czyli korzystanie z doświadczeń 
pracowniczych innych organizacji oraz działania 
pomocowe bezpośrednio skierowane do grup 
społecznych (półkolonie dla dzieci, warsztaty 
fotograficzne itd.). Wymiernym efektem 
dotychczasowo podjętych starań jest obecność 
wolontariuszki w biurze Dzieła Kolpinga, która zajmie 
się sprawami młodzieży. 

Marzec 2014, Budapeszt, Węgry 

W dniach 28-30 marca 2014 r. miało miejsce spotkanie 
zarządu Młodego Kolpinga Europa w Budapeszcie. W 
spotkaniu udział wzięło 8 przedstawicieli 6 krajów 
europejskich: Słowacji, Węgier, Ukrainy, Polski, 
Rumunii i Kosowa. Oprócz spraw typowo związanych 
z zarządzaniem organizacją i grupami młodzieży 
europejskiej podjęto dwa bardzo ważne tematy: 
utrzymanie katolickiej tożsamości Dzieła Kolpinga oraz 
propagowanie idei wolontariatu i aktywnego 
uczestnictwa w  lokalnych działaniach społecznych. 
Ponadto w związku z sytuacją  geopolityczną młodzi 
Kolpingowcy rozmawiali o sytuacji na Ukrainie 
i pomysłach podjęcia wsparcia członków Kolpinga 
w Czerniowcach. 

Maj 2014, Bruksela, Belgia 

W dniach 1-4 maja 2014 r. ponad 100 osób z 15 krajów 
europejskich wzięło udział w spotkaniu pn. „Act, 
React, Impact. Young people vote for Europe”. Ponad 
połowę z nich stanowili europejscy kolpingowcy, 
wśród których największą reprezentacją byli Polacy (15 
osób z Rodzin Kolpinga: Luborzyca, Kraków-Nowy 
Bieżanów, Porąbka Uszewska, Niewieścin). Podczas 
spotkania młodzi ludzie, tuż przed eurowyborami, mieli 
okazję poznać funkcjonowanie instytucji unijnych 
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poprzez wcielanie się w rolę członków Parlamentu 
Europejskiego i Komisji Europejskiej, wysłuchać 
przemówień Paula Collowalda, prezesa Fundacji 
Roberta Schumana oraz Pata Coxa, byłego 
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (w latach 
2002-2004). Trzeciego dnia w pięknie położonym 
College Saint Michel (seminarium jezuickie w 
Brukseli) uczestnicy brali udział w warsztatach 
tematycznych dotyczących między innymi przyszłości 
waluty euro, polityki migracyjnej oraz ekonomiczno-
monetarnej Unii Europejskiej, a także polityczno-
gospodarczych stosunków UE z krajami sąsiadującymi, 
w tym Ukrainą i krajami bałkańskimi. Popołudnie 
zdecydowanie zdominowała dyskusja z kandydatami na 
europosłów, którzy reprezentowali różne ugrupowania 
polityczne: Partię Zielonych, Chrześcijańską 
Demokrację, Liberałów, Europejską Partię 
Federalistów oraz Europejską Partię Socjalistów. 
Ostatniego dnia międzynarodowego seminarium 
sekretarz generalny Komisji Episkopatów Unii 
Europejskiej, O. Patrick Daly wygłosił prelekcję na 
temat chrześcijańskich korzeni Europy, która żywo 
została przyjęta przez uczestników. Spotkanie w 
Brukseli zakończyła niedzielna Msza św. oraz 
uroczysty obiad. Dodatkowym atutem wspólnie 
przeżywanych dni była wymiana doświadczeń 
międzykulturowych, poznanie kultur poszczególnych 
krajów oraz przełamywanie barier językowych. Trzeba 
podkreślić, że grupa Młodych Kolpingowców z Polski 
wyróżniała się na tle innych grup swoim 
zaangażowaniem, aktywnością, otwartością 
i działaniem. 

Pracownicy Biura ZCDK oprócz organizacji 
wspomnianych wyżej wydarzeń o charakterze 
międzynarodowym wspierają kolpingowskie grupy 
młodzieżowe poprzez wsparcie doradcze (telefoniczne, 
mailowe, Skype, osobiste) w zakresie składania 
wniosków o dofinansowanie, wyszukiwanie źródeł 
dofinansowania oraz konsultacje wszelkich inicjatyw 
społecznych, które mają na celu wzmocnienie i rozwój 
Dzieła Kolpinga w Europie. Od czerwca 2013 roku 
złożono kilka wniosków projektowych o charakterze 
międzynarodowym, dedykowanym kolpingowskiej 
młodzieży: trzy wnioski do niemieckiej Fundacji 
Renovabis (realizacja spotkania w Krakowie – 
październik 2013, wsparcie wyjazdu do Brukseli – maj 
2014 r., dotacja na Europejski Tydzień Młodych na  
Węgrzech - lipiec 2014), trzy do Funduszu 
Wyszehradzkiego (w kooperacji z Dziełem Kolpinga na 
Słowacji, Węgrzech i w Czechach), jeden do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jeden do Fundacji 
im. Stefana Batorego, jeden do Komisji Europejskiej. 
W marcu 2014 r podczas pobytu w Budapeszcie 
referenci z Polski nawiązali współpracę z Europejskim 
Centrum Młodzieży Rady Europy, które od 1995 roku 

działa w tym mieście. Wszelkie informacje 
o działaniach w zakresie europejskiej współpracy 
młodzieży kolpingowskiej zamieszczane są 
w newsletterze rozsyłanym cyklicznie 
do przedstawicieli Młodego Kolpinga. 

Michał Ptak,  
specjalista ds. europejskiej współpracy młodzieży 
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V. Konkurs „Najlepsza Rodzina Kolpinga Roku 2014 – 
sylwetki uczestników 

„Czasy pokażą nam co, należy czynić” – działania dla 
seniorów, porady prawne, współpraca lokalna  

Rok 2013 był bardzo pracowity dla naszej Rodziny, 
podjęliśmy się wielu nowych  przedsięwzięć, jak 
również kontynuowaliśmy działania zapoczątkowane w 
poprzednich latach. Każdemu naszemu podjętemu 
działaniu przyświecały słowa naszego Patrona bł. A. 
Kolpinga „Czasy pokażą wam, co należy czynić”.  

Rozpoczęliśmy w ubiegłym roku realizację aż 
3 własnych projektów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych.  Oprócz tego realizowaliśmy nasze 
własne zadania, jak również realizowaliśmy projekty 
zlecone nam przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga 
w Polsce, a także aktywnie braliśmy udział w 
działaniach Dzieła Kolpinga w Polsce. Nasze 
stowarzyszenie stale się profesjonalizuje poprzez udział 
w różnych szkoleniach adresowanych do członków 
NGO. 

Projekty własne – przygotowane  i realizowane przez 
naszą Rodzinę: 

W czerwcu rozpoczęliśmy realizację projektu 
adresowanego do seniorów pn. „Strefa Aktywności 
Seniora”. W ramach projektu 20 seniorów uczyło się 
obsługi komputera, wyjeżdżało do kina i teatru, 
uczestniczyło w spotkaniach tematycznych. Istotnym 
wydarzeniem w ramach projektu była wizyta studyjna 
w rodzinie Kolpinga w Chełmku. Projekt zakończył się 
w grudniu, a jego efektem jest powołanie przy naszym 
stowarzyszeniu Kolpingowskiego Klubu Seniora – ok. 
2/3  uczestników projektu  spotyka się systematycznie 
w siedzibie naszego stowarzyszenia. Grupa stale się 
powiększa, gdyż dołączają do niej także nowe osoby. 
Projekt był realizowany w ramach programu ASOS. 

W lipcu rozpoczęliśmy realizację projektu „Konsument
-Obywatel-Sieć”. Jest to projekt adresowany głównie 
do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu  
bocheńskiego. Projekt ma na celu upowszechnienie 
wiedzy dotyczącej praw konsumenta w Internecie oraz 
praw obywatela w Internecie (tj. obywatela 
korzystającego z Internetu w kontaktach z 
administracją publiczną). Projekt jest realizowany w 
partnerstwie ze Związkiem Centralnym oraz 
Starostwem Powiatowym. Oprócz przekazywania 
wiedzy, jest to także znakomita okazja do promocji 
Dzieła Kolpinga  w całym powiecie bocheńskim, 
zwłaszcza wśród młodzieży, która częstokroć spotyka 

się z ruchem kolpingowskim po raz pierwszy. Oprócz 
materiałów projektowych (newslettery, broszury, 
artykuły w prasie i audycje w radiu RDN), 
dystrybuujemy przy okazji spotkań także informacje na 
temat Dzieła Kolpinga. Beneficjentami projektu jest już 
ponad 600 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu. W ramach projektu zostało uruchomione 
forum oraz chat – na których osoby zainteresowane 
ochroną praw konsumenta mogą zadawać pytania. 

Projekt „Obywatel Senior” rozpoczął się w listopadzie 
2013 r. i ma na celu upowszechnienie wiedzy 
obywatelskiej wśród seniorów. Pierwszym działaniem 
projektu  było seminarium, którego uczestnikami, 
oprócz seniorów, byli także przedstawiciele władz 
miasta i powiatu, m. in. starosta, burmistrz, oraz inni 
pracownicy jednostek samorządowych (ok. 10 osób). 
Wydarzenie zostało odnotowane przez lokalną prasę 
oraz przez radio.  O wydarzeniach związanych z 
projektami informujemy na naszej stronie internetowej. 
Tam też dostępne są materiały, m.in. newslettery. 

W 2013 realizowaliśmy też projekty „zlecone” nam 
przez ZCDK: 

W ramach projektów „Działamy lokalnie 
i profesjonalnie” do lutego 2013 r. prowadzone było  
Centrum NGO. Od czerwca 2013 r. Centrum działało w 
oparciu o projekt „Profesjonalne NGO (zakończony w 
grudniu 2013 r.). Niezależnie od projektów Centrum 
NGO działało w sposób ciągły w oparciu o pracę 
wolontarystyczną, w ramach której udało nam się 
wesprzeć założenie 3 organizacji. Stowarzyszenia, 
którym udzielono wsparcia, jak również inne 
organizacje nadal kontaktują się z nami, prosząc o 
wsparcie. To znakomita forma promocji Dzieła 
Kolpinga, skoro organizacje pozarządowe z terenu 
powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, wielickiego 
traktują RK w Bochni jako ośrodek, do którego można 
zwrócić się o pomoc w sprawach związanych z 
funkcjonowaniem organizacji.  

Do końca roku 2013 działało także przy naszej 
Rodzinie Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w 
ramach projektu Związku Centralnego „Bliżej 
Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie”   

Oprócz powyższych działań, kontynuujemy 
przedsięwzięcia własne w ramach działającego przy 
naszej Rodzinie „Klubu Wspierania Osób Aktywnych”: 
organizujemy dla seniorów kurs j. angielskiego, 

1. Rodzina Kolpinga w Bochni 
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spotkania integracyjne, instruktaż z nordic walkingu.  

Naszej Rodzinie bardzo zależy na utrzymywaniu 
aktywnych kontaktów i więzi z innymi Rodzinami, 
zwłaszcza zlokalizowanymi w bliskim sąsiedztwie. W 
2013 r. udało się nam zorganizować wyprawę na Babią 
Górę (przy współpracy Michała i Patrycji z RK Klub 
Celtycki). Jest to kontynuacja wypraw turystycznych w 
góry, zapoczątkowanych w 2012 r. Chcemy tę 
inicjatywę nadal realizować, organizując chociaż raz w 
roku wyprawę w góry. Wyprawa na Babią Górę była 
okazją do integracji międzypokoleniowej (sporą część 
uczestników stanowili seniorzy, ale była też młodzież), 
a także integracji pomiędzy Rodzinami (członkowie 
Rodzin z Bochni, Jadownik, Krakowa, Lipnicy Małej, 
Luborzycy, Krakowa). Nie obyło się przy okazji bez 
różnorakich przygód, które tylko jeszcze bardziej 
zintegrowały uczestników wyprawy, zakończonej 
wspólnym ogniskiem. W spotkaniu uczestniczyli także 
księża prezesi: z Bochni i Lipnicy Małej.  

W maju mieliśmy zaszczyt gościć u siebie księdza 
Saula – prezesa Dzieła  Kolpinga z Meksyku. 
Zorganizowaliśmy dla naszego Gościa zwiedzanie 
kopalni soli, zapewniliśmy też tłumacza 
j. hiszpańskiego. Ksiądz Saul miał okazję spotkać się  

także z Rodzinami z Jadownik i Porąbki Uszewskiej.  
Przy okazji spotkania w RK Porąbce  w miejscu 
szczególnym dla tej miejscowości tj. w Grocie NMP z 
Lourdes odmówiliśmy wspólnie różaniec. Następnie 
odwiedziliśmy Rodzinę Kolpinga w Jadownikach. Jego 
wizyta zakończyła się Mszą św. odprawioną wspólnie z 
prezesem Rodziny Bocheńskiej –  ks. J. Nowakowskim.  

Staramy się także inicjować współpracę innych Rodzin 
ze sobą, np. we współpracy z Rodziną w Jadownikach 
przygotowaliśmy spotkanie, na które zostały 
zaproszone członkinie nowej Rodziny  z Porąbki 
Uszewskiej.  Głównym celem spotkania było 
zainspirowanie nowej Rodziny i podzielenie się 
doświadczeniami. Przy okazji spotkania mieliśmy 
okazję propagować ideę wolontariatu seniorów i 
zachęcić do włączania się w działania, zwłaszcza w 
ramach Dzieła Kolpinga. Bardzo chętnie dzielimy się z 
innymi Rodzinami nie tylko doświadczeniem, ale też 
pomocą rzeczową, choćby poprzez  przekazywanie 
materiałów biurowych. Zeszłoroczną nagrodę za udział 
w konkursie na najlepszą Rodzinę Kolpinga 
przekazaliśmy Rodzinie z Lipnicy Małej. Chętnie 
zapraszamy członków innych Rodzin na koncerty  czy 
spotkania jak również sami w nich z radością 
uczestniczymy.  
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Bardzo ważne było dla nas w ostatnim roku pozyskanie 
funduszy na remont naszej siedziby. Dzięki temu po 
przebudowaniu schodów zyskaliśmy więcej miejsca, 
zrobiliśmy nowy aneks kuchenny (nowe meble 
wykonała dla nas uczestniczka projektu – 
wolontariuszka), zrobiliśmy nową podłogę, 
pomieszczenie zostało wymalowane. Zrobienie tak 
wielu rzeczy było możliwe dzięki zaangażowaniu się 
uczestników projektu SAS – dwóch Panów, którzy 
przebudowali schody oraz pomogli w przerobieniu 
instalacji. 

Pragniemy ciągle się rozwijać, podnosimy swoje 
kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach 
dlatego przystąpiliśmy m.in do projektu Fundacji UJ 
pn. „Łącznicy Trzeciego  Wieku”, którego celem było 
przygotowanie naszego Stowarzyszenia do działań na 
rzecz seniorów. Ponadto byliśmy uczestnikami projektu 
Fundacji im. Hetmana Tarnowskiego pn. „Certyfikacja 
jakością trzeciego  sektora” przygotowując się do 
zdobycia certyfikatu potwierdzającego nasz 
profesjonalizm. 

Nasze budowanie wspólnoty kolpingowskiej – 
zaangażowanie w życie parafii, wspólne msze św. i 
aktywny udział w propozycjach Związku 

Nasza Rodzina uczestniczy w przedsięwzięciach 
organizowanych i przygotowanych dla Rodzin 
Kolpinga przez Związek Centralny: przystąpiliśmy do 
projektu „Razem do przodu” oraz „Uczenie się przez 
całe życie”. Staramy się aktywnie uczestniczyć w 
spotkaniach organizowanych z okazji różnych ważnych 
wydarzeń związanych z Dziełem Kolpinga. Braliśmy 
udział w Pierwszej Pielgrzymce Rodzin Kolpinga 
(marzec 2013 r.). Staramy się z całą mocą budować 
formację w naszej Rodzinie. Członkowie naszej 
Rodziny uczestniczą co miesiąc we mszach św. 
odprawianych w każdą czwartą niedzielę miesiąca w 
naszej parafii dla stowarzyszeń i grup apostolskich. W 
ubiegłym roku z okazji rocznicy beatyfikacji bł. 
Adolpha Kolpinga w dniu 27 października nasza 
Rodzina była organizatorem wspólnej Mszy św., 
przygotowując oprawę liturgii. Na tej Mszy został też 
poświęcony przez ks. Prezesa  obraz naszego Patrona, 
który otrzymaliśmy w prezencie od malarza-sympatyka 
bocheńskiej rodziny. Po Mszy św. członkowie Rodziny 
wraz z seniorami – uczestnikami projektu - spotkali się 
w siedzibie stowarzyszenia na wspólnej modlitwie o 
rychłą kanonizację bł. Adolpha. Z okazji dwusetnej 
rocznicy urodzin bł. Adolpha w dniu 8 grudnia, został 
założony Kolpingowski Klub Seniora. W tym dniu 
podczas mszy św. modliliśmy się w intencji nowo 
powstałego KKS.  

Angażujemy się też w życie parafii wspierając 
organizację różnych przedsięwzięć, np. przegląd grup 

kolędniczych. Nasza Rodzina była odpowiedzialna za 
pomoc w koordynacji ruchu, wydawaniu posiłków, 
przygotowanie sali dla komisji konkursowej. 
Wspieramy w naszej parafii organizację Dnia Dziecka 
poprzez przekazanie słodyczy (krówek 
kolpingowskich). Co roku włączamy się w 
przygotowanie jak również  uczestniczymy w spotkaniu 
noworocznym stowarzyszeń i grup apostolskich 
organizowanym corocznie w naszej parafii. 
Przedstawiciele naszej Rodziny (Przewodnicząca 
i Zastępca) są też członkami Rady Parafialnej. 

w imieniu RK w Bochni:  
przewodnicząca Grażyna Rzepka – Płachta 

1. Rodzina Kolpinga w Bochni 
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„Czasy pokażą nam, co należy czynić”- 
Duszpasterstwo Emigracji Zarobkowej  

Szczególnym działaniem Brzeskiej Rodziny Kolpinga, 
które wyróżnia nas spośród innych Rodzin Kolpinga 
jest istniejące od 2012 r. Duszpasterstwo Emigracji 
Zarobkowej, działające we współpracy  z parafią św. 
Jakuba Apostoła i Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Apostołów, przy której przed laty założono naszą 
Rodzinę. Duszpasterstwu przewodniczy prezes 
brzeskiej Rodziny Kolpinga – ks. Zygmunt Bochenek. 
Inicjatywa powstania tego dzieła zrodziła się w 2012 r. 
Jest to odzew na apel ks. biskupa Wiktora Skworca, 
byłego ordynariusza diecezji tarnowskiej, który w roku 
2011 napisał List Pasterski w związku z migracją 
i zmianami na europejskim rynku pracy. „Emigracja – 
pisał bp Skworc – nierzadko osłabia i zrywa więzi z 
Bogiem, z najbliższymi, z miejscem pochodzenia, z 
polskością, parafią. Relacje małżeńsko–rodzinne 
ulegają wykrzywieniu i osłabieniu. Pozostawione dzieci 
czy młodzież, których wychowaniem próbują zająć się 
babcie, dziadkowie, nauczyciele i katecheci boleśnie 
odczuwają, że nikt i nic nie jest w stanie zastąpić im 
rodziców”. 

Poprzez naszą działalność chcieliśmy w pierwszym 
rzędzie pomagać ludziom w zakresie przygotowania do 
wyjazdów zarobkowych, aby z jednej strony 
nawiązywali dobry kontakt z duszpasterstwem 
polonijnym, działającym w kraju, do którego 
wyjeżdżają, a z drugiej strony, aby utrzymywali 
łączność ze swoją dotychczasową parafią i rodziną, 
która pozostaje w kraju. 

Dysponujemy bazą polskich parafii działających w 
krajach, do których wyjeżdżają Polacy, zarówno w 
Europie, jak i na innych kontynentach, np. w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie mieszka tak wielu naszych 
rodaków. 

W ramach duszpasterstwa cyklicznie są odprawiane 
nabożeństwa przygotowane przez członków Rodziny 
Kolpinga” tzw. „Godzina Modlitewnej Łączności  z 
Polonią i Emigracją Zarobkową”, które to odprawiane 
są w okresie Wielkiego Postu i Adwentu. O naszych 
rodakach pamiętamy także 3 maja w święto 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Matki 
wszystkich Polaków.  

Nabożeństwom tym przewodniczy ks. Prezes Rodziny 
Kolpinga w Brzesku, który w czasie wygłaszanych 
homilii uwrażliwia wiernych zgromadzonych na 
modlitwie, na potrzebę żywej pamięci zarówno 
o emigrantach wywodzących się z Ziemi Brzeskiej, jak 
i o polskich emigrantach, którzy od wielu pokoleń 
wyjeżdżali za granicę i dziś tworzą ogromną 
dwudziestomilionową rzeszę ludzi o polskich 

korzeniach, żyjących na wszystkich kontynentach 
globu. Na spotkaniach tych  przewodniczący Józef 
Pabian podsumowuje bieżące działania Rodziny 
Kolpinga. 

Działania duszpasterskie to także kierowane do 
Brzeszczan przebywających za granicą świąteczne listy 
i życzenia, od ks. Prezesa i Zarządu Rodziny Kolpinga. 
Są one rozdawane wiernym, którzy dołączają je do 
swoich świątecznych życzeń dla bliskich, a także 
publikowane w naszym dekanalnym czasopiśmie 
„Kościół nad Uszwicą”. Szczególną modlitwą, którą 
otaczamy braci i siostry przebywające poza Polską jest 
Modlitwa za Emigrantów: 

„Maryjo, Królowo Polski i Polonii Zagranicznej, Tobie 
oddajemy naszą Ojczyznę i całą Polonię świata. Weź 
pod swój matczyny płaszcz każde dziecko  tej ziemi 
i prowadź bezpiecznie drogą prawdy i pokoju swego 
Syna Chrystusa, naszego Pana i Króla. Amen”.   

Wszystkie te działania miały miejsce także w ubiegłym 
– 2013 r.  

W wielkanocnym liście do Brzeszczan a.d. 2013 
zwraca się uwagę na rolę mediów katolickich, które są 
dostępne także za granicą choćby za pośrednictwem 
łączy satelitarnych czy Internetu, a które pomagają w 
przeżywaniu Wielkiego Postu. Transmitowane są msze, 
nabożeństwa, audycje religijne czy rekolekcje. W 
czasie obchodów święta 3-maja członkowie Rodziny 
Kolpinga rozdawali przy kościele ulotki z treścią 
Modlitwy za emigrantów, Dekalogiem emigracji, a 
także informowali o działaniach Rodziny Kolpinga. 
Okres Adwentu i Bożego Narodzenia także był okazją 
do aktywnej działalności Duszpasterstwa Emigracji 
Zarobkowej, w Modlitwę za Emigrację włączyły się 
inne Rodziny Kolpinga z naszego rejonu – Dębna, 
Porąbki Uszewskiej, Łoniowej, Jadownik. Było to 
szczególne nabożeństwo także z racji tego, iż 
wspominaliśmy naszego Patrona błogosławionego 
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Adolpha Kolpinga z racji 200-nej rocznicy jego 
narodzin. Do Emigrantów i ich rodzin Duszpasterstwo 
przygotowało okazjonalną kartkę świąteczną wraz z 
intencjami modlitwy wigilijnej. Mamy nadzieję, że 
owoce naszej  działalności będą coraz bogatsze i znajdą 
coraz więcej entuzjastów, a w tą szczególną formę 
wsparcia – nasze czuwania modlitewne, będą 
angażować się osoby, także z innych Rodzin Kolpinga.  

Chcemy także dodać, że jesteśmy chyba jedyną 
Rodziną Kolpinga w Polsce, gdzie od kilku lat i 
codziennie czynne jest Biuro Stowarzyszenia w godz. 
od 8.00 do 16.00, gdzie członkowie Rodziny, 
wolontariusze, stażyści, jak również osoba zatrudniona 
dzięki dotacji ze środków PFRON, przyjmują 
codziennie w sprawie ofert pracy oraz innych zapytań 
od 3 do 12 osób. 

Ponadto ściśle współpracujemy z Rodzinami Kolpinga 
założonymi z naszej inicjatywy, tj. z Rodzinami z 
Dębna, Porąbki Uszewskiej, Łoniowej, Jadownik. 
Zapraszamy ich członków na  coroczne spotkanie 
opłatkowe, a w roku ubiegłym – 2013 - opłatkiem na 
naszej wigilii dzieliliśmy się  także z Robertem 
Prusakiem, przewodniczącym Związku.  

W ramach świątecznej pomocy współpracujemy z 
brzeską „Ochronką”, przekazując podopiecznym 
zakładu dary w postaci odzieży, której w roku 2013 
było kilkanaście worków. Monitorują te działania panie 
Emilia Zydroń i Anna Szot – członkinie Zarządu 
Rodziny Kolpinga w Brzesku. 

W naszej rodzinie wraz z nowopowstałym Klubem 
Seniora organizujemy raz w miesiącu  spotkania ze 
śpiewem pieśni kościelnych, biesiadnych i 
patriotycznych.  

Nasze budowanie wspólnoty kolpingowskiej - 
Kolpingowski opłatek – uroczysta inauguracja 
działalności  Klubu Seniora w brzeskiej Rodzinie 
Kolpinga   

W dniu 17 grudnia 2014 r., podczas tradycyjnego 
spotkania opłatkowego, odbyła się uroczysta 
inauguracja działalności Kolpigowskiego Klubu 
Seniora powstałego w ramach realizowanego projektu 
„Aktywni lokalnie, myślący globalnie”. Uroczystości 
rozpoczęły się różańcem i Mszą św. w Parafii p.w. św. 
Jakuba i N.M.P. Matki Kościoła. Mszę św. celebrowało 
5 księży na czele z prezesem Rodziny Kolpinga ks. 
Zygmuntem Bochenkiem, z aktywnym udziałem 
brzeskiej Rodziny Kolpinga podczas modlitwy 
wiernych i czytań członków. 

Do udziału w uroczystościach zaproszeni byli 
przedstawiciele Rodzin Kolpinga z Bochni, Jadownik, 

Dębna, Porąbki Uszewskiej i Czchowa, a różaniec 
przed Mszą prowadziły właśnie na przemian Rodziny z 
Brzeska, Jadownik i Porąbki Uszewskiej oraz 
parafianki. 

W czasie trwania projektu Seniorzy – liderzy klubu 
seniora - brali udział w specjalnych szkoleniach 
dotyczących zakładania i funkcjonowania 
Kolpingowskiego Klubu Seniora. W programie 
szkoleniowym były zarówno warsztaty samorozwoju z 
psychologami, jak i wykłady oraz ćwiczenia na temat 
źródeł finansowania oraz pozyskiwania funduszy  na 
działalność klubu. 

Po uczcie duchowej w kościele nadszedł czas na dalsze 
świętowanie w pomieszczeniach Rodziny Kolpinga  w 
Brzesku z udziałem ponad 30 osób. Specjalnie na tę 
inauguracyjną okoliczność zaserwowana została 
podczas spotkania specjalna potrawa, wymyślona przez 
jedną z liderek Kolpingowskiego Klubu Seniora – 
panią Stanisławę Karwalę-Ciaciek. Danie bardzo 
wszystkim smakowało, a obecni na przyjęciu smakosze 
nazwali ją daniem „a la Stasia”, domagając się, aby ta 
potrawa była serwowana na wszystkich naszych 
uroczystościach.  

W przemówieniu na wstępie uroczystego przyjęcia 
przewodniczący Rodziny Kolpinga pan Józef Pabian 
nawiązał do projektu realizowanego w okresie od lipca 
do grudnia 2013 r. i powstałego w jego wyniku Klubu 
Seniora, mówiąc, że „starość też może być radosna dla 
osób, które czas na emeryturze nie chcą spędzić 
wyłącznie z pilotem od telewizora w ręce, ale aktywnie. 
Będziemy chcieli odpowiadać na nurtujące dzisiaj 
pytania poprzez zapraszanie specjalnych gości na 
spotkania i pogawędki. Będziemy rozmawiać o 
projektach dla seniorów, kongresach i różnego rodzaju 
kursach, szkoleniach i konsultacjach, wreszcie o 
możliwościach jakie daje Internet, dzięki któremu bez 
wychodzenia z domu można robić zakupy, płacić 
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rachunki czy umówić się do lekarza”. 

W tej rodzinnej atmosferze nie zabrakło również 
dobrego humoru, żartów i śpiewu - uczestnicy 
odśpiewali  bowiem m.in. .hymn Klubu Seniora. Na 
koniec odbyło się łamanie opłatkiem poświęconym 
przez księdza prezesa RK i wzajemne składanie sobie 
świątecznych życzeń oraz śpiewu kolęd. 

W imieniu RK w Brzesku:  
przewodniczący Józef Pabian  
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SPIS TREŚCI 

„Czasy pokażą nam, co należy czynić” – aktywne 
seniorki z KKS w Chełmku  

Nasza Rodzina Kolpinga działa już 11 lat, w trakcie 
których podejmowaliśmy wiele przedsięwzięć, między 
innymi: od 2003 r. prowadzimy świetlicę 
przyparafialną dla dzieci z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem, coroczne kolędowanie ze Scholą 
Gregoriańską, 3 razy w roku organizujemy zbiórki 
żywności, którą przekazujemy ubogim dzieciom oraz 
rodzinom najbardziej potrzebującym z terenu gminy 
itd. Ale to przedsięwzięcie, którego realizację 
rozpoczęliśmy w 2012 r. trafiło w dziesiątkę! 
Zapełniliśmy niszę, o której nawet nikt nie pomyślał, że 
istnieje. W Chełmku owszem prężnie działa Koło 
Polskiego Związku Emerytów, ale nie mają oni 
zorganizowanych cotygodniowych spotkań. A my, tzn. 
7 wolontariuszek wykształconych w projekcie "Nie 
tacy straszni jak nas malują - Seniorzy dla Seniorów", 
założyłyśmy Kolpingowski Klub Seniora, który obala 
stereotyp seniora jako człowieka smutnego, 
dźwigającego tylko bagaż doświadczeń, któremu już 
nic się nie chce. Właśnie po to, aby wyzwolić 
pozytywne emocje, chęć do życia, energię potrzebne 
było miejsce, w którym będzie można chociaż na 
chwilę zapomnieć, co człowieka boli, gnębi i wśród 
ludzi przyjemnie spędzić, jakże cenny czas. Tak 
właśnie działamy. Do naszego KKS przychodzi ok. 35 
seniorek, mamy też 2 rodzynków, ale oni trochę się 
stresują nadmiarem pań.  

 W 2013 r. wszystkie nasze Seniorki 
uczestniczyły w następujących przedsięwzięciach 
integrujących całe środowisko lokalne:  

 spotkanie z policjantem, dyrektorem MOKSiR w 
Chełmku, dziennikarzem "Echa Chełmka", 

 wieczór poezji Karola Wojtyły, 

 wycieczki do Pszczyny i do Krakowa na Salwator, 

 I Pielgrzymka Rodzin Kolpinga (20 osób), 

 Rajd Bibliotekarza, Akcja "Cała Polska czyta 
dzieciom", 

 śpiewanie kolęd na spotkaniu przedświątecznym 
mieszkańców Chełmka oraz pieśni patriotycznych 
z okazji Święta Niepodległości, 

 wykonywanie i sprzedaż ozdób świątecznych, 

 integracja z naturą: ognisko z kiełbaskami, prażone 
itd., 

 przyjmowanie wizyt z zaprzyjaźnionych Rodzin 
Kolpinga z Brzeska i Bochni, 

 2 zabawy taneczne (było super! a taniec jest 
świetną formą rehabilitacji), 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami działającymi na terenie 
naszego miasta. 

Nadal mamy masę pomysłów na działania w 
następnym roku. Potrzebne jest nam tylko niewielkie 
wsparcie finansowe, chociaż jak na razie radzimy sobie 
bez funduszy zewnętrznych, ale się o nie staramy. 
Najważniejszy jest uśmiech naszych Seniorek i 
poznawanie oraz akceptacja przedsięwzięć 
realizowanych przez naszą Rodzinę Kolpinga nie tylko 
dla Seniorów.  

Większość przedsięwzięć można zobaczyć na 
www.facebook.pl, jak polubi się Rodzinę Kolpinga w 
Chełmku. 

 

Nasze budowanie wspólnoty kolpingowskiej – 
szwajcarska droga skupienia inspiracją dla 
przeżywania Światowego Dnia Modlitwy 
Kolpingowskiej  

Wizyty studyjne w Szwajcarii, Tyrolu Południowym i 
Niemczech  pozwoliły zaobserwować obrazy, które 
uświadomiły potrzebę działań w celu zatrzymania 
kierunku, do którego zmierza świat. Pustawe kościoły, 
wiekowi wolontariusze pobudzają zmysły i przywołują 
słowa bł. A. Kolpinga  „Czasy wam pokażą co macie 
czynić”. Jesteśmy w tym miejscu i my,  a więc 
przewidział je przed  około 160 laty  A. Kolping, że 
trzeba będzie głębokiej wiary, determinacji, by 
podkreślać wartości, które nie mogą ulec zniszczeniu. 
Okazją sprzyjającą wzmocnieniu Rodzin Kolpinga był 
jubileusz 200 rocznicy urodzin, a wcześniej Światowy 
Dzień Modlitwy obchodzony w Dziele Kolpinga w 
dniu 27 października 2013 r. Uznaliśmy, że 
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Ekumeniczne Drogi Pamięci w Szwajcarii są godne  
naśladowania i przeniesienia na grunt naszego kraju. 
Tam w wędrówce biorą udział wierzący i niewierzący a 
także ludzie różnych wyznań, co integruje i szerzy 
wartości chrześcijańskie, odkrywa wiarę jako relację, 
ponieważ samo narzucanie z góry skazane jest na 
niepowodzenie. Do tej uroczystości przygotowaliśmy 
się bardzo starannie, wysłaliśmy zaproszenia do Rodzin 
w naszym regionie, ale przybyła tylko Rodzina 
Kolpinga z Oświęcimia. Pewnie inne nie mogły 
uczestniczyć z przyczyn obiektywnych. Najpierw 
odprawiona została Msza św. Ks. Proboszcz Andrzej 
Leśny - prezes naszego stowarzyszenia przybliżył 
postać bł. A. Kolpinga i jego zasługi, a my braliśmy 
czynny udział w liturgii Słowa Bożego, odśpiewaliśmy 
Hymn i modliliśmy się o rychłą kanonizację. Po 
zakończeniu Mszy ze sztandarem i wizerunkiem  A. 
Kolpinga przeszliśmy wyznaczonymi Dróżkami ze 
śpiewem zatrzymując się na 9 stacjach, na których były 
czytane fragmenty z Pisma św. z podkreśleniem  
obszarów działań: Działać, Wyznawać, Widzieć, 
Czerpać, Zachowywać, Nosić, Zbierać Żniwo, 
Przekazywać, Dawać Świadectwo. Dróżki wywarły w 
naszej lokalnej społeczności duże wrażenie, 
zaciekawienie, ożywienie w rozmowach  i kontaktach 
między ludźmi.  Szerokim echem rozchodziła się wieść 
o księdzu, który służył Bogu i bliźniemu, którego życie 
przepełnione było troską o młodzież i potrzebujących. 
Potem Agapa Kolpingowka zintegrowała Rodziny i 
sympatyków  uczestniczących w tym pięknym 
wydarzeniu. Jesteśmy dumni, że zamierzony cel 
osiągnęliśmy. 

Tak więc, wiele się zmieniło od czasów działalności bł. 
Kolpinga: postęp techniczny, technologie nowoczesne, 
długi proces przeobrażeń, ale sama idea pozostała - 
człowiek i jego potrzeby, problemy dnia 
codziennego, odosobnienie, wykluczenie. Czas 
pokazuje, że trzeba pochylić się nad tymi, 
którzy sami poradzić sobie nie mogą, strzec 
wartości, które są nam bliskie, wskazać 
drogę prawdy, miłości do Boga i ludzi, 
bo bez widocznych uczynków wiara 
będzie martwa. 

W imieniu RK w Chełmku:  
przewodnicząca Dorota Pietrzyk  
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„Czasy pokażą Wam, co należy czynić” – portal 
domydziecka.org.pl 

Rok 2013 był szczególny dla podstawowej działalności 
Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga „Klub Celtycki”. 
Ogólnopolski Portal Domów Dziecka ze względu na 
zaangażowanie i pracę e-wolontariuszy nad portalem 
www.domydziecka.org został wyróżniony wśród 40 
zgłoszonych organizacji w ramach ogólnopolskiego 
konkursu E-wolontariat. Organizatorami konkursu była 
Fundacja Dobra Sieć, Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności, a partnerem Fundacja Orange. 

Na to wyróżnienie złożyły się działania zrealizowane  
w 2013 r. skierowane do szerszego grona osób tj.: 

Realizacja projektu „TAK – Ty też możesz pomóc. 
Przyłącz się i działaj!” 

Po raz pierwszy, w 2013 r. Stowarzyszenie aplikowało i 
otrzymało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
właśnie na wzmocnienie działań w zakresie wspierania 
prowadzenia portalu www.domydziecka.org. Dla dobra 
dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy 
ze strony dorosłych, w trosce o ich harmonijny rozwój i 
przyszłą samodzielność życiową, w oparciu o 
dostrzeżone problemy został przygotowany przez 
Stowarzyszenie projekt, którego nadrzędnym celem 
było zapewnienie lepszego rozwoju 570 dzieci i 
młodzieży z 35 placówek opiekuńczo-wychowawczych 
i rodzinnych domów dziecka poprzez zainicjowanie 
kompleksowych działań w ramach prowadzenia portalu 
www.domydziecka.org. Zadanie wpisywało się w 
inicjatywę tworzenia możliwości angażowania się 
obywateli w działania ukierunkowane na rzecz 
wzmacniania szans młodych osób przebywających w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach 
dziecka) - na harmonijny rozwój. Działania zostały tak 
skonstruowane, aby zwiększyć możliwości dotarcia do 
osób chcących podjąć wolontariat w placówce, 
przeprowadzić akcję wolontarystyczną na rzecz 
dzieciaków bądź też wesprzeć potrzebującą placówkę. 
Działania portalu www.domydziecka.org oraz 
zakładanie stron poszczególnym placówkom czy też 
kampania informacyjna miały na celu dostarczenie 
informacji o funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-
wychowawczych i wskazanie najpilniejszych potrzeb 
jak również zmotywowanie do działania i 
obywatelskiego zaangażowania się. W ramach 
zrealizowanych działań wsparcie otrzymało 926 dzieci i 
młodzieży z 46 placówek opiekuńczo-wychowawczych 
i rodzinnych domów dziecka. W projekcie grupa 38 
wolontariuszy i 146 darczyńców podjęła aktywność na 
rzecz dzieci i młodzieży z domów dziecka. 

Założenie konta na Facebooku – na koniec grudnia 
2013 r. nasz portal polubiło 748 osób 

Zrealizowane przykłady wsparcia: 

1. odzież, zabawki, sprzęt sportowy – Rodzinny Dom 
Dziecka w Dybowie, 

2. rower: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w 
Dębinkach, 

3. maskotki, słodycze oraz trochę gier i artykułów 
szkolnych - Rodzinny Dom Dziecka, Rumia, 

4. słodziki stewia - Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza Nasz Dom w Gdańsku, 

5. artykuły do wyprawki szkolnej i zabawki - Domu 
Dziecka Nr 3 w Gliwicach, 

6. 40 monitorów komputerowych - Placówka 
Opiekuńczo Wychowawcza w Nienadowej, 

7. odzież dziecięca - Dom Małych Dzieci, Chełm, 
8. ubranka- Rodzinny Dom Dziecka w Nowym 

Sączu, 
9. ubrania i buty męskie/chłopięce – Powiatowy Dom 

Dziecka we Fromborku, 
10. pomoc rzeczowa - Dom Dziecka w Stargardzie 

Szczeciński, 
11. klocki – Rodzinny Dom Dziecka Caritas 

Archidiecezji Krakowskiej, 
12. 10 par rękawiczek – Katolicka Placówka 

Wychowawcza "Nasz Dom", 
13. lalki – Rodzinny Dom Dziecka „Ognisko”. 
 

Ponadto zainicjowaliśmy akcje: 

przekazywanie słodyczy z rysunkami dzieci „Chodź 
pomaluj mi świat… (krówek)” 

Akcja Krówka polegała na opracowaniu przez samych 
wychowanków papierków do krówek, które potem nasi 
informatycy obrobili i przy wsparciu firmy 
produkującej krówki przesłaliśmy słodkości, do tych 
placówek, od których otrzymaliśmy rysunki. Nasze 15-
osobowe jury wybrało najładniejsze opakowanie na 
krówkę, a tym samym wybrało placówki, które 
otrzymały słodycze opakowane w papierki własnego 
projektu. 

Wyniki: 
1 miejsce: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu 
Socjalizacyjnego Środa ze Środy Śląskiej, 
2 miejsce: Rodzinny Dom Dziecka „Mój Dom” z 
Legnicy, 
2 miejsce: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu 
Socjalizacyjnego w Nienadowej, 
3 miejsce: Rodzinny Dom Dziecka ze Strzelina, 
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3 miejsce: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu 
Rodzinnego w Rozwarzynie, 
3 miejsce: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu 
Socjalizacyjnego Siemacha SPOT 24/7, 
3 miejsce: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu 
Socjalizacyjnego w Miechowie, 
3 miejsce: Powiatowa Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach. 
 
Zgodnie z regulaminem placówki otrzymały:  
I miejsce (1 placówka): 15 kg krówek z własnymi 
rysunkami, 
II miejsce (2 placówki): 10 kg krówek z własnymi 
rysunkami, 
III miejsce (5 placówek): 3 kg krówek z własnymi 
rysunkami. 
Aranżacja wnętrz „Naklejkowe szaleństwo” 

Firma Pixers we współpracy z naszym portalem podjęła 
się ciekawej i kolorowej inicjatywy: aranżacji wnętrz w 
oparciu o arkusze samoprzylepne z różnymi motywami. 

W ramach tej akcji 10 placówek opiekuńczo-
wychowawczych zostało wyposażonych w 5 arkuszy 
naklejek samoprzylepnych o wymiarach 160 cm x 105 
cm. Zadaniem dzieci było ułożenie ciekawych aranżacji 
z naklejek. Najciekawsze pomysły zostały dodatkowo 
nagrodzone: 

1. Rodzinny Dom Dziecka "Mój Dom" z Legnicy, 
2. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu 

Rodzinnego w Rozwarzynie, 
3. Powiatowa Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza 

w Czerwionce –Leszczynach, 
4. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek 

Socjalizacyjnych w Miechowie, 
5. Powiatowy Dom Dziecka "Słoneczne Wzgórze" 

we Fromborku, 
6. Dom Rodzinny nr 2 w Lublinie, 
7. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w 

Zakopanem, 
8. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie, 
9. Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie, 
10. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w 

Szlachcinie. 
 

Lizak na odporność 

Firma ADAMED Grupa przekazała nam 48 tys. 
lizaków OEPAROL® Junior, które pomagają w 
utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego. Lizaki otrzymało ok. 50 placówek 
opiekuńczo-wychowawczych dla swoich 
podopiecznych po przesłaniu formularza.  

Transport darów ze Szwecji do placówek w 
Szczecinie 

Polka mieszkająca w Szwecji zgłosiła się do nas z 

prośbą o wskazanie placówki do wsparcia w ramach 
akcji zbierania odzieży i zabawek, która została 
zorganizowana właśnie w Szwecji. Mnóstwo 
darczyńców dołączyło się i do przekazania była cała 
ciężarówka ciuszków i zabawek dla małych dzieci oraz 
młodzieży. Wskazaliśmy Centrum Opieki nad 
Dzieckiem w Szczecinie, które ma pod swoimi 
skrzydłami ok. 15 filii - w sumie 200 dzieciaków. 

Oprócz projektu dla domów dziecka, Rodzina Kolpinga 
Klub Celtycki zrealizowała jeszcze jeden projekt – 
skierowany do seniorów zamieszkałych na terenie 
parafii.  

To tylko wycinek podjętych przez nas działań w 2013 r. 
skierowanych do szerszego grona odbiorców, z myślą o 
polepszeniu losów dzieci i młodzieży przebywających 
w domach dziecka. 

 

Nasze budowanie wspólnoty kolpingowskiej – wspólne 
pielgrzymowanie szlakiem jakubowym i budowanie 
wspólnoty z seniorami 

Nasze budowanie wspólnoty kolpingowskiej miało 
dwojaki charakter i polegało na: 

 pozyskiwaniu nowych członków dzięki realizacji 
projektu „Lokalny Senior – Aktywny 
Europejczyk” (czerwiec-grudzień 2013 r.), 
zakładającego przeprowadzenie kursu języka 
niemieckiego i angielskiego (po 54 godziny 
szkoleniowe) oraz kursu komputerowego (56 
godzin szkoleniowych) dla min. 24 osób powyżej 
60 roku życia. Efektem przeprowadzonych działań 
było utworzenie Kolpingowskiego Klubu Seniora z 
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12 członkami i wypracowanie planu działań na 
najbliższy rok (prelekcje naukowe, spotkania 
hobbystyczne itd.), 

 wzmacnianiu partnerskich relacji pomiędzy 
Rodzinami Kolpinga, w tym poprzez realizację 
działań dla seniorów z Krakowa, jak i z Rodziny 
Kolpinga w Luborzycy (warsztaty komunikacji 
międzykulturowej i tworzenia partnerstw 
wewnątrzsektorowych) oraz wizytę studyjną w 
siedzibie Stow. Rodzina Kolpinga w Gdańsku–
Żabim Kruku oraz organizację Kolpingowskiej 
Senioriady, w której uczestniczyli przedstawiciele 
6 Rodzin Kolpinga z Małopolski (w sumie 52 
osoby). 

13 lipca 2013 r., już po raz kolejny Stowarzyszenie 
Rodzina Kolpinga - „Klub Celtycki” zaprosiło Rodziny 
Kolpinga z Małopolski oraz mieszkańców swojej 
parafii na wspólne wędrowanie Małopolskim Szlakiem 
Jakubowym. W roku 2013 został wybrany odcinek 
szlaku między Więcławicami Starymi a Krakowem.  

Przygotowaniem do pielgrzymki było zorganizowane 
dzień wcześnie spotkanie wprowadzające w tematykę 
szlaków jakubowych pt. „Na szlaku z muszlą - o 
historii Camino de Santiago i współczesnej sztuce 
pielgrzymowania”, które poprowadziła p. Agnieszka 
Jaworska - doktorantka UKSW w Warszawie, 
wolontariuszka Centro Europeo de Peregrinacion Juan 
Pablo II w Santiago de Compostela. Prelegentka 
opowiadała o hiszpańskich szlakach jakubowych i 
zaprezentowała zdjęcia ze swoich wypraw. Spotkanie 
doskonale nastroiło uczestników do wędrowania, które 
zaplanowano na dzień następny. Ponadto p. Agnieszka 
Jaworska wraz z jednym z członków Rodziny 
uczestniczyła w nagraniu audycji dla Radia Kraków 
dotyczącej przemierzania szlaków jakubowych. 

Początek pielgrzymowania ustalono na godz. 7.15 
sprzed siedziby RK Klub Celtycki przy ul. Żułowskiej 
51 w Krakowie. Mimo nienajlepszej pogody, 
wczesnym rankiem, w umówionym miejscu czekała 
duża grupa pielgrzymów – złożona nie tylko członków 
Rodzin Kolpinga, ale również mieszkańców parafii 
i przedstawicieli innych organizacji pozarządowych, 
którzy bardzo chętnie korzystali z oferty projektu 
„Profesjonalne NGO” i którzy zaprzyjaźnili się z 
członkami RK, realizującymi projekt. Oprócz osób 
dorosłych w grupie były również dzieci. Opiekę 
duchową nad pielgrzymami sprawował prezes Rodziny 
Kolpinga Klub Celtycki ksiądz Józef Litwa, który 
oczekiwał pielgrzymów w kościele św. Jakuba 
Apostoła w Więcławicach Starych, aby uroczystą mszą 
rozpocząć pielgrzymowanie. Pielgrzymi przyjechali 
całą grupą autobusem miejskim do Więcławic i 
wzmocnieni udziałem we Mszy Św. wyruszyli na szlak. 
W czasie wędrowania był czas na wspólną modlitwę, 
śpiew, rozmowy i chwile refleksji w ciszy, które są 

bardzo potrzebne współczesnemu człowiekowi, 
zabieganemu, narażonemu na ciągły hałas.  

Odcinek szlaku pielgrzymiego z Więcławic Starych do 
Krakowa, liczący ok. 12 km, udało się przejść 
wszystkim, którzy tego dnia na niego wyruszyli. Na 
stacji końcowej, w siedzibie RK Klub Celtycki w 
Krakowie czekał na pielgrzymów poczęstunek, który 
spożyli w kolpingowskiej wspólnocie, dzieląc się 
swoimi wrażeniami ze szlaku.  

Po udanej wyprawie luborzyccy seniorzy udzielili 
wywiadu w Radio Kraków, gdzie opowiedzieli o 
swoich doświadczeniach pielgrzymowania wraz z naszą 
Rodziną. 

Ponadto w lipcu 2013 roku nasza Rodzina wraz z RK 
Bochnia oraz RK Lipnica Mała zorganizowała 
międzypokoleniową wyprawę na Babią Górę, w której 
uczestniczyły 23 osoby. Podjęty trud wynagrodziło 
spotkanie przy ognisku u podnóża babiogórskiego 
szczytu. 
 

W imieniu RK Klub Celtycki:  
Bożena Michałek, Michał Ptak i Anna Wiśniewska 

4. Rodzina Kolpinga „Klub 
Celtycki” 
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Występ na festynie gminnym „Trąbki w Trąbkach” 30. 
06. 2013 r, 

Nasze przedstawienie oglądało  ok. 200 osób. 
Otrzymaliśmy gromkie brawa i ukazała się  ładna 
notatka o naszym przedstawieniu w prasie lokalnej.  

Wakacyjne  warsztaty artystyczne 30.06 – 12. 07. 2013 
r. w  Ostrzycach dla 30 osób + 5 osób kadry  

Dojazd autokarem, noclegi i pełne wyżywienie dla 35 
osób, 

21 godz. warsztatów  teatralnych (po 3 godz. dziennie  
dla 26 osób), 

Występ dla społeczności lokalnej (2 godz. –30 osób), 

6 godz. warsztatów malarskich (3 godz. przez 2 dni dla 
15 osób), 

24 godz. warsztatów muzycznych (3 godz. dziennie – 
15 osób), 

20 godzin zajęć umuzykalniających (2 godz. dziennie 
dla 30 osób), 

30 godz. zajęć rekreacyjnych (3 godz. dziennie dla 30 
osób  w tym nieodpłatne korzystanie z sali „fitness”), 

Nadzór - działania   wychowawcze (30 os.). 

Podczas trwania obozu wizytował nas Ks. Prezes  Józef 
Jakubiec. Zapewnił nam opiekę duszpasterską i dzięki 
jego staraniom zwiedziliśmy całą grupą skansen w 
Szymbarku. Pogoda nam dopisała. Blisko położone 
Jezioro Ostrzyckie pozwoliło na rekreację pomiędzy  
zajęciami. Dzieci i młodzież do dzisiaj wspominają 
nasz pobyt i nie mogą doczekać się następnego 
wyjazdu, który jest już w planie. 

Po powrocie do Kłodawy zorganizowaliśmy: 

3 jednodniowe warsztaty plastyczne w Juszkowie –  
malarstwo plenerowe (po 8 godz. razem 24 godz. dla 
6 osób w tym 4 niepełnosprawnych), 

„Czasy nam pokażą, co należy czynić” – 
przedstawienie „Polskę współczesną gramy – niech 
śpiący się obudzą” 

W 2013 r. zrealizowaliśmy bardzo udany projekt 
naszego pomysłu „Polskę współczesną gramy - Niech 
śpiący się obudzą”, dofinansowany przez Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie i Starostwo Powiatowe w Pruszczu 
Gdańskim.  

Działania promocyjno – organizacyjne: 

Opracowanie, wydrukowanie i dystrybucja plakatów i 
ulotek informujących o programie,  

Rekrutacja kadry 10 osób /7 osób bezpośrednio 
zaangażowanych w przeprowadzenie warsztatów, 
dwóch opiekunów na przewozy busem i osobę do 
obsługi finansowej. Wszyscy pracowali nieodpłatnie. 
Jedynie osobą zatrudnioną był instruktor gry na trąbce 
– nauczyciel muzyki z gimnazjum w Trąbkach 
Wielkich, 

Rekrutacja uczestników- 31 dzieci i młodzieży w tym 6 
osób niepełnosprawnych, 

Umieszczanie informacji o programie na stronie 
internetowej www.klodawa.kolping .pl. 

Działania warsztatowe: 

Opracowanie scenariusza przedstawienia na podstawie 
„Wyzwolenia” S. Wyspiańskiego (3 wersje), 

Opracowanie multimedialnej scenografii, 

Opracowanie muzyki do 4 wierszy R. Ciesielskiego  
oraz piosenki  do przedstawienia, 

Przeprowadzenie 8 warsztatów teatralnych w 
Łaguszewie dla 21 osób - 24 godz., 

Przeprowadzenie 8 warsztatów muzycznych w 
GOKSiR w Trąbkach Wielkich dla 7 osób (nauka gry  
na trąbkach- 24 godz.  8 dowozów BUS-em). 
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Przedstawienie sztuki teatralnej „Niech śpiący się 
obudzą” zaprezentowane na Dożynkach 
Archidiecezjalnych  w Trąbkach Wielkich – 08.09 
2013r. 

Podsumowanie  projektu: 

Opracowanie foto- kroniki, 

Opracowanie multimedialnej prezentacji projektu, 

Opracowanie, wydrukowanie i dystrybucja plakatów na 
spotkanie z R. Ciesielskim, na występ w OKSiR i w 
kościele, 

Opracowanie wydrukowanie i dystrybucja zaproszeń na 
występy. 

Multimedialna prezentacja projektu, prezentacja poezji 
śpiewanej, recytacja wierszy i wystawa 35 prac 
plastycznych dzieci i młodzieży na zorganizowanym 
przez nas spotkaniu autorskim z grafikiem i poetą  R. 
Ciesielskim w Galerii TUL w Pruszczu Gdańskim 
18.09. 2013 r. Prezentacja odbyła się przy udziale 
zaproszonych gości ze Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu  Gdańskim, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z Powiatu Gdańskiego i młodzieży z 
Zespołu Szkół Ogrodniczych i  Ogólnokształcących w 
Pruszczu Gdańskim. 

Wystawienie opracowanej sztuki w  sali teatralnej w 
OKSiR w Cieplewie 23.09. 2013 r. 

Przedstawienie prezentowaliśmy przy pełnej widowni 
(100 miejsc siedzących)  dla zaproszonych gości  
i młodzieży z gimnazjum w Łęgowie. Przedstawienie 
bardzo podobało się młodym widzom. Oklaskom 
i bisom nie było końca. Występ nasz zaszczycił swoją 
obecnością wiceprezes Dzieła Kolpinga  ks. Stanisław 
Dyndał i nowy prezes Rodziny Kolpinga w Kłodawie 
ks. Zdzisław Kumor. Po przedstawieniu odbyło się 
krótkie spotkanie księży prezesów z „aktorami” czyli 
naszymi podopiecznymi z rodzin dysfunkcyjnych 
i niepełnosprawnymi. 

Na zakończenie przedstawiliśmy naszą sztukę, z okazji  
święta 11 Listopada, w kościele Św. Jakuba  w 
Kłodawie. Udział we wszystkich zajęciach i wyjazdach 
dla uczestników projektu był bezpłatny. Również 
odbiorcy naszych występów i prezentacji nie ponosili 
żadnych kosztów. 

Działania nasze odbiły się szerokim echem w 
społeczności lokalnej m.in. na sesji Rady Gminy Trąbki 
Wielkie. Otrzymaliśmy oficjalne podziękowania od 
Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury za jakość 
wykonanego zadania gminnego – „Wydarzenie 
kulturalne”. 

Nasze budowanie wspólnoty kolpingowskiej – 
Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej 
i kolpingowskie Mikołajki 

27 października 2013 r. wspólnie z nowym Prezesem 
Zdzisławem Kumorem obchodziliśmy Światowy Dzień 
Modlitwy Dzieła Kolpinga w intencji Dzieła Kolpinga 
w Rwandzie i kanonizacji bł. Adolpha Kolpinga. W 
niedzielę o godz. 11 w naszym kościele parafialnym 
odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, na 
której Rodzina Kolpinga wystąpiła ze sztandarem i 
przygotowała modlitwą wiernych oraz krótkie 
wprowadzenie do tematu.  O godz. 17 zostało 
odprawione Nabożeństwo Różańcowe w powyższych 
intencjach.  

W grudniu 2013 r., przy pomocy naszych 
wolontariuszy, zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną  w 
sklepie „Fart” w Trąbkach Wielkich pod hasłem 
„Zostań naszym św. Mikołajem”. Dzięki zebranym w 
ten  sposób słodyczom, a także maskotkom, udało się 
nam przygotować 35 paczek, które zostały rozdane 
dzieciom na spotkaniu opłatkowym Rodziny Kolpinga 
w Kłodawie w dniu 27.12.2013 r. 

W imieniu RK w Kłodawie Gdańskiej:  
przewodnicząca Ewa Kruglik 

5. Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej 
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„Czasy pokażą Wam, co należy czynić” – 
kultywowanie i rozwój tradycji orawskich 

Nasza Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej została 
powołana 22.04.2012 r. Misją lipnickiej Rodziny 
Kolpinga jest kultywowanie i rozwój tradycji 
orawskich poprzez stwarzanie możliwości do 
doskonalenia talentów dzieci i młodzieży oraz 
integracja pokoleniowa w kultywowaniu tradycji 
zwyczajów i obyczajów orawskich. Dlatego naszą 
misją było utworzenie grupy muzyczno-taneczno-
wokalnej, z której powstał nasz wspaniały „Zespół 
Małolipnicanie”, liczący 120 dzieci. Zespół podzielony 
jest na grupy wiekowe 4 – 14 lat. Zajęcie prowadzone 
są w zakresie: tańca, śpiewu, gry na skrzypcach, 
akordeonie, basach, gitarze. Dzięki tym warsztatom 
nasze dzieci mogły zaprezentować się na festynach: 
Orawa Dzieciom Afryki w Jabłonce, Święto Pasterskie 
w Lipnicy Wielkiej, Orawskie Lato w Jabłonce, 
Małolipnickie Grzybobranie w Lipnicy Małej, Gminne 
Dożynki w Jabłonce, Małolipnickie Kolędowanie w 
Lipnicy Małej. 

Naszym największym sukcesem było 
zorganizowanie Małolipnickiego kolędowania. 

BYŁ TAKI CAS, TAKO NOC JEDNEGO ROKU KIE 
SYĆKO CU BOSKIE POWYŁAZIYŁO Z MROKU. 
JEDNA CHWILA, NIBY JEDNO Z WIELU 
NARODZENIE A DAŁO NOM LUDZIOM WIECNE 
ŁODKUPIYNIE. PRZYSEŁ NA ŚWIAT BÓG NIE Z 
BERŁYM I NIE W KORONIE NALE W PIELUSKAK 
ŁOWININTY I LEZOŁ NA SIANIE. PŁAKOŁ JAKO 
PŁACE DZIECKO PEWNIE GO SIANO DROPAŁO A 
ZIMNO CU DOSRODKA SIĘ PCHAŁO SPAĆ MU NIE 
DAWAŁO PRZYSLI PASTYRZE I POKŁON MU 
ŁODDALI PRZYJECHALI I TRZEJ KRÓLOWIE I 
ZNOWU GO ŁOBUDZIYLI. KOZDEGO ROKU BÓG 
SIĘ W SERCACH NASYCH RODZI I CHŁOCIAS NIK 
GO NIE WIDZI DO NOS ZEPSUTYK ZYCIYM 
POKORNIE PRZYCHŁODZI A MY PRÓŻNI, ŚLEPI 
CUDU NIE WIDZIMY, INON FURT DO PRZESADY 
ŁO SWOJO SKÓRE SIĘ TROPIYMY. DEJ NOM 
DZISIOK BOZE TYN ŚWIYNTY CAS W TO 
NARODZENIE JASNOŚ W SERCAK NASYK MI ZE 
SPANIO ŁOBUDZYNIE. 

Tym wierszykiem nasza Rodzina Kolpinga przywitała 
wszystkich zgromadzonych na kolędowaniu oraz 
grupy: 

„ZESPÓŁ MAŁOLIPNICANIE” WRAZ Z NASZĄ 
RODZINĄ KOLPINGA, CHÓR PARAFIALNY, 
ORKIESTRA OSP LIPNICA MAŁA, SCHOLKA, 
ZESPÓŁ STAY LOUD, DZIECI Z „BARKI” – 
STOWARZYSZENIE OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM 
UMYSŁOWYM KOŁO W JABŁONCE.  

Wszystkie grupy zaprezentowały wspaniałe kolędy 
tradycyjne, jak również z nutką nowoczesności. Nasze 
siostry z Rodziny Kolpinga zaprezentowały – zwycaje, 
łobycaje, łobrzyndy z downyk casów Cu jesce same 
usłysały łod swoik dziadków i pradziadków jakie były 
w tyn cos w okresie świąt Bozego Narodzynio. 

Ze Świętami Bożego Narodzenia kojarzą nam się 
jasełka. Przedstawienia, które chociaż na chwilę mogą 
nas przenieść do tej stajenki betlejemskiej, w której to 
się narodził sam Bóg. Dlatego też mogliśmy zobaczyć 
wspaniałe jasełka pt. „LILIJNE ŚWIĘTEGO JÓZEFA”, 
które przedstawiały nam dzieci z Barki. Jeszcze długo 
w pamięci zostanie nam to przedstawienie, bo może 
wzruszyć nie jedno ludzkie serce. 

Jako my wiyrsykiym zacyni tak i my wiyryskiem 
skuńcyli: 
 
„PRZYSYŁA ZIMA, A Z NIOM ŚWIYNTA, 
ŁOPRÓŹNIYŁY LUDZIOM KONTA, PRZYSEŁ JEZUS 
MALUSIYŃKI, CHYBŁO NAWET BYDLYNCE 
STAJYNKI. 

MATKA BOSKO ZAPŁAKAŁA, KAS CI LUDZIE 
ROZUM MAJO. STOI JÓZEF FRASOBLIWY, A ZE 
ZŁOSCI AS CYRWUNY, NA TO ŁOSIOŁ STANOŁ W 
KONTKU, ZAS TRZA UCYĆ ŁOD POCONTKU.” 

Na zakończenie naszego kolędowania złożyliśmy sobie 
życzenia i wszystkim zgromadzonym. 

NOJSERDECNIEJSCE ZYCENIA, SCYŃŚCIO, 
ZDROWIO, BŁOGOSŁAWIYŃSTWA TE NARODZONE 
DZIECINY, POMYŚLNOŚCI NALE NIE LUDZKIE 
ALE POMYŚLNOŚCI BOZE, ŻEBY SYĆKO SŁO NIE 



 

 
50 

PO NASY WOLI ALE PO WOLI BOGA, ŻEBY TYN 
JEZUSEK NA SIANKU CU TU LEZY NIE DOSTOŁ 
SOM W TYM KOŚCIELE INO ŻEBY KOZDY 
PRZYJON GO DO SWOJEGO SERCA I ZABROŁ DU 
DUMU DO SWOJE RODZINY. ZYCYMY WOM I 
SOBIE, ŻEBY MY SIĘ TU ZA ROK ZNOWU SYŚCY 
SPOTKALI I Z MALYM JEZUSICKIYM 
KOLYNDOWALI JAKO W NIEBIE JANIELI.  HEJ !!! 

„Nasze budowanie wspólnoty kolpingowskiej” – 
orawski śpiew w procesji na Skałkę 

Jak co roku w niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego 
odbywa się w Krakowie uroczystość ku czci Św. 
Stanisława – Patrona Polski. W 2013 r. były też 
niesione w procesji relikwie naszego patrona Bł. 
Adolpha Kolpinga w 200-setną rocznicę urodzin. W 
procesji brała udział duża grupa dzieci, młodzieży 
i dorosłych z naszej Rodziny Kolpinga, niosących 
obrazy w strojach orawskich. Grupie przewodniczył 
nasz proboszcz Adam Leśniak. Nasza Rodzina 
Kolpinga chociaż istnieje dopiero dwa lata, to my 
wszyscy jako małolipnicanie pielgrzymkę na Skałkę 
kultywujemy od 20 lat na czele z ks. Kanonikiem 
Adamem Leśniakiem, który wszczepił w nas chęć 
pielgrzymowania oraz czczenia Patrona Polski, a teraz 
również naszego patrona Bł. Adolpha Kolpinga. 
Zawsze w rozmodleniu i z pięknym śpiewem orawskim 
podążamy na pielgrzymkowy szlak, a w drodze 
powrotnej natchnieni ręką Boga wracamy na Orawę do 
Lipnicy Małej. 

W imieniu RK w Lipnicy Małej: 
 przewodniczący Władysław Wierzbiak 

6. Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej 
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„Czasy Wam pokażą, co należy czynić” – pomoc 
żywnościowa w ramach programu PEAD 

W roku 2013 Rodzina Kolpinga w Makowie 
Podhalańskim realizowała  pomoc żywnościową dla 
osób prywatnych, prowadzoną w ramach programu 
PEAD, wspólnie z Caritas Diecezji Krakowskiej. 

Program pomocy żywnościowej realizujemy już od 
paru lat, ale w roku 2013 osiągnęliśmy jako 
Stowarzyszenie największe wyniki w ilości rozdanej 
żywności oraz  liczbie osób, których objęliśmy 
pomocą. Skalę naszego działania łatwo można określić 
cyframi, co przedstawia się następująco:  

 pomocą żywnościową w roku 2013 objęliśmy 687 
osób z terenu gminy Maków Podhalański, 

 wydaliśmy dla tych osób 43775 kg żywności w 16 
asortymentach, 

 wartość wydanej żywności to 101 687,00 złotych. 

Suche liczby nie zobrazują skali zaangażowania jakie 
potrzebne jest, aby to przedsięwzięcie  mogło się udać. 
W realizację tego zadania udało się nam zaangażować 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który dostarcza 
nam listy osób potrzebujących, zajmuje się ich 
aktualizacją i weryfikacją. Pracownicy MOPS-u 
pomagają nam również przy wydawaniu żywności. 
Burmistrz Makowa Podhalańskiego pokrywa nam 
koszty transportu żywności z Krakowa oraz udostępnia 
nieodpłatnie pomieszczenie, w którym ją składujemy 
i wydajemy. Zaangażowanie tych podmiotów można 
wytłumaczyć skalą przedsięwzięcia i potrzebami 
środowiska. 

Nasza praca przy dystrybucji  żywności polega na 
przygotowaniu książek wydawania na podstawie list z 
MOPS, uzgodnienie z Caritas Kraków wielkości 
i terminu odbioru towaru, przywiezieniu towaru, jego 
rozładunku, wydaniu osobom potrzebującym zgodnie z 
przyjętymi procedurami. Osobnym zadaniem jest 
rozliczanie wydanego towaru. Odbywa się to bardzo 
skrupulatnie poprzez prowadzenie dokładnej ewidencji 
kto, kiedy i jaką ilość żywności otrzymał. Zobligowani 
jesteśmy do sporządzania sprawozdań miesięcznych 
i rocznych. Nasi członkowie, zobowiązani do realizacji 
tego zadania, poświęcają wiele godzin w trakcie 
wydawania tej żywności, ale i niebagatelne godziny 
trzeba poświęcić na dokumentację. 

Pomoc w tej formie jest bardzo wymierna i daje nam 
poczucie dobrze spędzonego czasu na rzecz innych. 
Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że jest ta pomoc 

niezbędna, choć niejednokrotnie przeraża nas poziom 
biedy i nieporadności naszych bliźnich. W trakcie 
wydawania żywności poznajemy wielu ludzi oraz ich 
potrzeby i udaje się nam pomóc im także w innej 
formie, np. udzielając im zapomóg, angażując dzieci do 
zajęć w świetlicy. 

Praca w tym zadaniu przynosi również mniej 
przyjemne odczucia. Ludzie przychodzący do nas po 
żywność mają nadmierne wymagania co do 
asortymentu i ilości artykułów, nie rozumiejąc ogólnie 
przyjętych zasad rozdziału żywności.  
Staramy się wraz z naszymi partnerami objąć naszą 
pomocą jak największą liczbę osób potrzebujących, ale 
mamy świadomość, że nie zawsze się to udaje. Liczba 
ludzi potrzebujących stałej lub doraźnej pomocy w 
formie żywności jest bowiem coraz większa. 
Stowarzyszenie nie rozgłasza w mediach swoich zasług 
w tym zakresie, gdyż nie jest chlubne chwalenie się 
poziomem biedy w społeczeństwie. Swoją pracę w tym 
zakresie wykonujemy dobrze, ale bez medialnego 
rozgłosu. Jak ta praca jest potrzebna i wpisuje się w 
motto konkursu niech świadczą liczby i wieloletnia 
współpraca z Caritas Polska Oddział Kraków. 

„Nasze budowanie wspólnoty kolpingowskiej” – 
aktywizacja seniorów w  Kolpingowskim Klubie 
Seniora  

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Makowie 
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Podhalańskim w roku 2013 podjęło próbę 
zaktywizowania środowiska seniorskiego. W tym celu 
wzięliśmy udział w programie Fundacji Dzieła 
Kolpinga – „Aktywni lokalnie myślący globalnie” 

W wyniku udziału w tym projekcie powstał 
Kolpingowski Klub Seniora, którego otwarcie stało się 
powodem organizacji integracyjnego kolpingowskiego 
spotkania. Na dzień inauguracji wybraliśmy święto 
naszego Patrona - 4 grudnia 2013 r. Postanowiliśmy, że 
radością z nowo powstałego dzieła podzielimy się z 
innymi Rodzinami, dlatego też poprzez Zarząd ZCDK 
w Krakowie zaprosiliśmy wszystkich chętnych na 
nasze spotkanie. 

W dniu uroczystości przywitaliśmy księdza prezesa 
Józefa Jakubca, który obok naszego księdza prezesa 
Tadeusza Różałowskiego poprowadził Mszę świętą. 
Ponadto zaszczycili nas swoją obecnością 
przedstawiciele Rodzin Kolpinga z Wadowic i Brzeska 
oraz przedstawiciel Zarządu z Krakowa. Po Mszy 
spotkaliśmy się w siedzibie Stowarzyszenia 
i Kolpingowskiego Klubu Seniora na sympatycznej 
kolacji. Oprócz gości z Dzieła Kolpinga byli obecni 
także przedstawiciele  władz miasta Makowa 
Podhalańskiego oraz lokalna prasa. Uroczystość, 
oprócz inauguracji działania Klubu, miała na celu 
spotkanie się z innymi Rodzinami, wspólną modlitwę, 
ale i dzielenie się doświadczeniami z naszej pracy oraz 
pochwalenie się tym, co udaje się nam robić dla 
naszych  lokalnych środowisk. Nieocenionym dobrem 
takich spotkań są osobiste kontakty zawierane wśród 
przedstawicieli poszczególnych Rodzin, rodzą się nowe 
znajomości, a nawet przyjaźnie. Istotne jest to, że 
wzmacniamy wśród naszych członków poczucie 

własnej wartości oraz  wzmacniamy poczucie 
wspólnoty. Obecność władz miasta w osobach 
Burmistrza i Sekretarza dało nam poczucie, że nasza 
działalność jest zauważalna i ważna. Spotkanie było 
okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami w 
działalności społecznej i wymiany doświadczeń, ale 
była też wspólna modlitwa i śpiew  oraz miłe 
niezobowiązujące rozmowy. 

Spotkanie to przyniosło dla naszej Rodziny wiele 
wrażeń i niezapomnianych wspomnień. Odżyły stare 
znajomości, narodziły się nowe. Pojawiła się chęć 
wśród członków kontynuowania znajomości i ich 
poszerzania. W niedługim czasie odwiedziliśmy 
Rodzinę Kolpinga w Wadowicach, a w okresie letnim 
wybieramy się do Jarosławia i Brzeska. Nieocenioną 
pomocą w poszerzaniu tych znajomości są projekty 
Dzieła Kolpinga w Krakowie, które pomagają nam w 
realizacji naszych własnych pomysłów i zasilają nas w 
środki, dzięki którym Dzieło Kolpinga rośnie w siłę 
i staje się coraz bardzie rozpoznawalne. Dzięki 
szerszemu spojrzeniu na naszą działalność łatwiej jest 
nam sięgać po środki na realizację naszych zadań. 

W imieniu RK w Makowie Podhalańskim: 
wiceprzewodnicząca Bożena Wojdyła,  

7. Rodzina Kolpinga w Makowie Podhalańskim 
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VI Dożynki Pierwocin Płodów Ziemi 

Rok 2013 dla Rodziny Kolpinga w Prusach był bogaty 
w wydarzenia związane z kolejnym rokiem działalności 
Stowarzyszenia, a przede wszystkim z 200 rocznicą 
urodzin bł. Patrona. 

Wydarzeniem, które uświetniło obchody Jubileuszu, 
było zorganizowanie przez Rodzinę Kolpinga w 
Prusach, przy współudziale ks. prezesa kanonika 
Bogusława Zająca, VI Dożynek Pierwocin Płodów 
Ziemi. Wydarzenie to ma charakter unikalny w skali 
ogólnopolskiej i przyczynia się do promowania 
obszaru, na którym jest organizowane.  

Uroczystości dożynkowe rozpoczynają się procesją na 
dziedzińcu kościoła p.w. Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Prusach i wniesieniem pierwszych plonów 
przed ołtarz. Pięknie wyeksponowane w koszach 
pierwsze zbiory owoców i warzyw zostają poświęcone 
przez ks. proboszcza parafii.  

Obok licznie zgromadzonych członków Rodziny 
Kolpinga i mieszkańców gminy w nabożeństwie biorą 
udział zaproszeni przedstawiciele innych parafii, 
starostwa i powiatu oraz przyjezdni goście i turyści z 
różnych zakątków Polski, a nawet świata. Dożynki 
Pierwocin Płodów Ziemi mają na celu kultywowanie i 
przekazanie młodemu pokoleniu tradycji, rozwój 
tożsamości społeczności zamieszkującej obszar 
rolniczy oraz pokazanie bogatej oferty rekreacyjno-
turystycznej naszego regionu. 

Po uroczystej Mszy świętej, barwny korowód w 

strojach krakowskich oraz wszyscy przybyli goście 
udają się na tereny przykościelnego ogrodu, gdzie 
odbywa się festyn. Dzięki projektowi opracowanemu 
przez Rodzinę Kolpinga w Prusach, stroje krakowskie 
mogło przybrać kilkanaście osób, dla uświetnienia 
tradycji regionalnej. Również dzięki członkiniom 
Rodziny Kolpinga, można było rozprowadzić jako 
cegiełki na rzecz potrzebujących w parafii, specjalnie 
upieczone ciasteczka. Stały się one tradycją na 
imprezach organizowanych przez Rodzinę Kolpinga w 
Prusach, a ich receptura opiera się na przepisach mamy 
księdza-prezesa Bogusława Zająca. Bogata oferta 
kulinarna miejscowych gospodyń zadowoliła 
podniebienia i żołądki tłumnie przybyłych gości.  

Festyn uświetniały również występy dziecięcych 
i młodzieżowych zespołów artystycznych oraz 
orkiestry dętej. Na specjalnie przygotowanej scenie 
wystąpił zespół teatralny członków Rodziny Kolpinga 
w Luborzycy, w którym występuje kilkoro członków 
Rodziny Kolpinga z Prus.  

W tę słoneczną czerwcową niedzielę wszyscy świetnie 
się bawili. Wydarzenie to pozostanie długo w pamięci 
uczestników i jako cykliczna impreza plenerowa 
organizowana na wiosnę, o unikatowym charakterze, 
wejdzie na stałe do programu parafii. 

W imieniu RK w Prusach:  
ks. prezes Bogusław Zając 
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„Czasy pokażą Wam, co należy czynić” – zdrowe 
i aktywne zagospodarowanie wolnego czasu 

Wzorem lat ubiegłych nasze Stowarzyszenie Rodzina 
Kolpinga przy Parafii Św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Subkowach przystąpiło do konkursu na 
ofertę realizacji zadanie publicznego w dziedzinie 
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 
Nasz projekt zatytułowaliśmy „Zdrowe i aktywne 
zagospodarowanie wolnego czasu”. Było ono 
realizowane w okresie od 1 maja do 30 listopada 2013 
r. Gmina Subkowy po rozpatrzeniu naszej oferty 
postanowiła nam przyznać kwotę 1 500,00 zł, tj.35% 
kosztów całego zadania. 

Zorganizowaliśmy następujące imprezy: majówkę 
z Kolpingiem, rajd pieszy, rajd rowerowy, jesienne 
zawody latawcowe, turniej warcaby i turniej piłki 
siatkowej, w których uczestniczyło łącznie 385 osób 
szczególnie dzieci i młodzieży z Gminy Subkowy. 
Wszystkie wyżej wymienione imprezy 
rozpoczynaliśmy oczywiście od wspólnej modlitwy. 

W Majówce z Kolpingiem wzięło udział 100 dzieci w 
wieku przedszkolnym, dzieci z klas 0 oraz I – III Szkół 
Podstawowych, a także kilkoro uczniów starszych 
chcących też się z nami pobawić. Impreza odbyła się na 
świeżym powietrzu, na polance przy Domu 
Parafialnym, gdzie dzieci mogły wziąć udział w 
konkursach sprawnościowych i zręcznościowych z 
podziałem na grupy wiekowe. Każdemu uczestnikowi 
wręczono nagrody, a zwycięzcom nagrody specjalne. 
Podczas majówki opiekę sprawowało 4 opiekunów – 
wolontariuszy naszego stowarzyszenia. 

Rajd pieszy (Subkowy – Gorzedziej – Subkowy). 
Uczestnicy wyprawy brali udział w grach, zabawach 

ruchowych, konkursach sprawnościowych 
i zręcznościowych. Istotnym elementem były quizy z 
zakresu wiedzy o ruchu drogowym, dzięki któremu 
oceniliśmy czy nasze dzieci są bezpieczne na drodze. 
Podziwialiśmy piękno i naturę krajobrazu Ziemi 
Subkowskiej, a także wypoczywaliśmy w ciszy, 
spokoju, z dala od codziennego zgiełku. W rajdzie 
wzięło udział 40 uczestników i 3 opiekunów. 

Rajd rowerowy przebiegał przez miejscowości 
Subkowy – Brzuśce – Klonówka – Owidz. Przed 
rozpoczęciem wyprawy uczestnicy rajdu dowiedzieli 
się o zasadach prawidłowego poruszania i zachowania 
się w ruchu drogowym. Wyprawa rowerowa była 
kolejną okazją, podczas której uczestnicy poznali 
piękno Ziemi Subkowskiej i Starogardzkiej. Rajd był 
między innymi alternatywą spędzania czasu wolnego 
i zdrowego trybu życia. Wzięło w nim udział 25 osób 
i 5 opiekunów. W trakcie rajdu zwiedziliśmy Gród 
w Owidzu. Mieliśmy także możliwość strzelania 
z łuku. Na koniec miało miejsce wręczenie upominków 
dla uczestników wycieczki oraz powrót do domu. 

Jesienne Zawody Latawcowe. Wzięło w nich udział 60 
osób. Rezultatem było wzmocnienie relacji rodzinnych 
poprzez wspólne budowanie latawców, a także rozwój 
umiejętności manualnych podczas projektowania 
i budowania latawców. Wszystkie latawce, a właściwie 
ich właściciele zostali wyróżnieni i otrzymali nagrody. 
Były też nagrody specjalne dla własnoręcznie 
zrobionego latawca, najmłodszego uczestnika. 

W turnieju gry planszowej, jaką były warcaby, wzięło 
udział 100 osób i 4 opiekunów. Efektem była 
popularyzacja gier planszowych, a także oderwanie 
młodych ludzi od komputera, czy telewizora. Udział 
młodzieży w turnieju przyczynił się również do ich 
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rozwoju umysłowego. Rozegrany został 
w 3 kategoriach wiekowych: I-III SP, IV-VI SP i I-III 
GIM oraz starsi. Po rozgrywkach zwycięzcom 
wręczono nagrody za I, II i III miejsce, a dla 
wszystkich uczestników zapewniono poczęstunek. Cała 
impreza odbyła się w Domu Parafialnym w 
Subkowach.  

Turniej piłki siatkowej zorganizowano w Sali 
gimnastycznej w Gimnazjum, którą udostępniono nam 
nieodpłatnie razem z pomieszczeniami. Wzięło w nim 
udział 60 osób, w sumie 6 drużyn. Były to drużyny z 
województwa pomorskiego. Zawody te były świetną 
okazją do poprawy kondycji fizycznej, jak również 
okazją do nawiązania nowych kontaktów i promocji 
Gminy Subkowy na szczeblu wojewódzkim. Na 
zakończenie spotkania miało miejsce wręczenie 
pucharów dla pierwszych trzech miejsc. Drużyna, która 
zajęła I miejsce tj. 10 osób, otrzymała nagrody 
rzeczowe, a 3 pierwsze miejsca otrzymały puchary dla 
upamiętnienia zawodów. Nagrody też zachęciły 
uczestników do dalszego uczestnictwa w imprezach 
oraz zmotywowały nowych do zdobywania nagród 
i poprawy sprawności fizycznej. Dla wszystkich 
uczestników spotkania zorganizowano poczęstunek 
oraz obiad. 

O wszystkich tych imprezach informujemy zawsze na 
plakatach oraz na łamach naszego miesięcznika 
parafialnego „Emaus”, tam też zostały zamieszczone 
informacje o organizowaniu i rezultatach 
zorganizowanych już imprez.  

 

Nasze budowanie wspólnoty kolpingowskiej – 
nawiedzenie Relikwii bł. Patrona  

W dniach 12–20 października 2013 r. mieliśmy 
zaszczyt przeżywać nawiedzenie relikwii patrona 
naszych Rodzin – bł. ks. A. Kolpinga. Jednak zanim to 
wydarzenie nastąpiło zapoznaliśmy z sylwetką 
błogosławionego naszych parafian poprzez artykuły w 
prasie, kazania wygłaszane przez naszego prezesa ks. 
kanonika F. Kameckiego. Delegacja naszej Parafii 
uczestniczyła w Koronowie w uroczystościach 
rozpoczynających peregrynację relikwii po północnej 
Polsce.   

W dniu 12 października 2013 r. gościliśmy delegację z 
Kręga, która przekazała nam relikwie. Sama 
uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem 
procesyjnym spod plebanii do kościoła. W procesji 
uczestniczyli: delegacja gości, miejscowi księża, 
ministranci, członkowie Rodziny Kolpinga z Subków 
i licznie zgromadzeni parafianie. 

W świątyni, na wyróżniającym się miejscu, zostały 

ustawione relikwie, obraz Świętej Rodziny i różaniec. 
Mszę św. w intencji Rodzin Kolpinga odprawił 
miejscowy proboszcz ks. kanonik F. Kamecki, 
a homilię poświęconą zadaniom Rodziny wygłosił ks. 
Jacek Cirocki – proboszcz Parafii Krąg. Odczytano 
również list ks. biskupa diecezjalnego Ryszarda 
Kasyny, w którym podkreślona została rola rodziny 
i jej zadania. Całą oprawę liturgiczną i modlitewną 
przygotowali i poprowadzili członkowie naszej 
Rodziny. Msza święta kończyła się bezpośrednią 
adoracją relikwii, odnowieniem przyrzeczeń 
małżeńskich oraz modlitwą we wszystkich 
zgromadzonych intencjach. 

Po Mszy św. księża, goście i członkowie naszej 
wspólnoty udali się do plebanii na agapę. Tu przy 
wspólnym posiłku nastąpiła wymiana doświadczeń, 
wspomnienia podejmowanych i przeżytych działań. 
Tego dnia wspólna modlitwa zakończyła pierwszą 
część uroczystości.  

Drugi dzień – niedziela. Msze św. jak zwykle, ale 
bardziej uroczyste, z homilią głoszoną przez księdza 
Józefa Jakubca – prezesa Dzieła Kolpinga. Po 
wszystkich Mszach świętych parafianie mieli 
możliwość oddania czci relikwiom poprzez dotyk 
i znak krzyża. Tę samą możliwość mieli mieszkańcy 
Brzuśc – kościoła filialnego naszej parafii. Po 
popołudniowym nabożeństwie wszyscy spotkaliśmy się 
z Prezesem Krajowym, by porozmawiać o naszych 
możliwościach, kłopotach i planach na przyszłość. 
Przez następny tydzień trwały adoracje relikwii, aż do 
soboty. 

W sobotę – 20 października 2013 r., delegacja 
w składzie ks. wikary Marek Szynkowski, 
przewodniczący RK Zdzisław Makowski i członek 
Komisji Rewizyjnej Sławomir Łódtka, po uroczystym 
pożegnaniu przez księdza proboszcza, przekazała 
relikwie Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Tczewie. Relikwie odebrał miejscowy proboszcz. 

W imieniu RK w Subkowach:  
przewodniczący Zdzisław Makowski 
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VI. Z życia Rodzin Kolpinga 

Przekonali się oni, iż każdy może zrobić coś dla 
lokalnej społeczności, uczynić ten nasz mały świat 
bardziej pięknym, schludnym i czystym. Dzięki temu 
każdemu z nas będzie przyjemniej żyć w czystej 
i pięknej okolicy. Kolejnym krokiem podjętym przez 
organizatorów było odwiedzenie schroniska – stało się 
już tradycją, że uczestnicy Dni Wolontariatu nie 
zapominają o zwierzakach. W tym roku uczestnicy 
zajęć  i wolontariusze wykonali własnoręcznie drapaki 
dla kotów, które z kolei dostarczyli naszym 
milusińskim czworonogom odwiedzając schronisko dla 
zwierząt w Oświęcimiu. W sumie w akcji wzięło udział 
30 osób. Już teraz mamy nadzieję, iż tradycja 
rozpoczęta 3 lata temu wraz z członkami 
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga zaowocuje i co 
roku będzie przynosiła nowe pomysły na to, jak 
poprawić nasz mały świat i pomóc potrzebującym.  

Urszula Trojańska,  
przewodnicząca RK w Oświęcimiu 

Jak co roku oświęcimska Rodzina Kolpinga 
zorganizowała Dni Wolontariatu angażując w 
wartościowe przedsięwzięcia uczestników zajęć 
świetlicowych z dwóch placówek, które 
Stowarzyszenie prowadzi na terenie miasta Oświęcim, 
ale również stara się angażować w to lokalną 
społeczność i wolontariuszy stowarzyszenia. 

W roku 2013 mottem przewodnim było hasło „Pomóż a 
zyskasz radość serca”. Organizatorzy Dni Wolontariatu 
wraz z wolontariuszami  w tym roku postanowili 
posprzątać „swoją okolicę”. Zaopatrzeni  w worki 
i rękawice wyruszyli w teren. Przedsięwzięcie miało 
przede wszystkim nauczyć i zachęcić uczestników do 
dbałości o porządek we własnym otoczeniu. 
Założyliśmy, że jeśli każdy, kto weźmie udział 
w sprzątaniu podwórka trochę się zmęczy, to 
następnym razem on sam i jego środowisko bardziej 
zadba o to, aby nie wyrzucać śmieci, odpadków, 
papierków tuż pod swoje nogi  – bo niby tak prościej – 
a podczas sprzątania i zbierania śmieci i odpadków 
prosto nie było. Zmęczenie sprzątaniem okolicy 
zadziwiło uczestników, ale i bardzo zadowoliło. 

1. Dni Wolontariatu z oświęcimskim Kolpingiem 

Dzieci ze świetlicy kolpingowskiej, która znajduje się w 
Oświęcimiu na Starych Stawach uczestniczyły w 
niecodziennym wydarzeniu. Wychowawcy chcąc 
urozmaicić im wakacyjny czas wybrali się wraz z 
podopiecznymi do oświęcimskiej restauracji La Rossa. 
Właściciel restauracji Pan Tomasz Matlak i szef kuchni 
Pan Sebastian Szrom przygotowali dla podopiecznych 
świetlicy niezwykły wieczór. 
Dzieci wraz z szefem kuchni La Rossa mogły 
przygotować dla siebie wieczorny poczęstunek, którym 
była przepyszna sałatka owocowa ze wszystkich 
dostępnych letnich owocowych przysmaków. Pan 
Sebastian nie tylko pokazywał i uczył dzieci jak kroić 
i przygotować owoce do sałatki, ale największą frajdą 
dla podopiecznych było samodzielne przygotowywanie 
sałatki pod okiem wytrawnego kucharza, który 
dodatkowo zaciekawił dzieci swoimi tatuażami. Szef 
restauracji, Pan Tomasz, cały czas przebywał z dziećmi 
obserwując to niecodzienne wydarzenie, częstując 
dzieci sokami i owocami. Radość dzieci nie miała 
końca. Uwieńczeniem rozmów na temat zdrowej 
żywności, plusów jedzenia owoców i zdolności Pana 
Sebastiana było wspólne z szefostwem restauracji, 
jedzenie przygotowanej, przepysznej sałatki. Uczestnicy 
„Nocy z Kolpingiem i La Rossa” wykorzystali również 

pobyt w restauracji, aby pobawić się na fantastycznym 
placu zabaw stworzonym na terenie restauracji dla 
dzieci. Aby niespodziankom  tej nocy nie było końca, 
dzieci wróciły na teren swojej placówki i tam 
kontynuowały zabawę biorąc udział w różnych 
zabawach i konkursach zorganizowanych przez 
opiekunów. Poczęstunek dla dzieci  w formie kolacji 
przygotowała również Jadłodajnia Promyk. Dzieci 
zajadały się, po przyjemnie męczącym wieczorze, 
pyszną pizzą. „Noc z Kolpingiem i La Rossa” 
zakończyła się rano dnia następnego, dzieci nocowały 
w świetlicy. Noc ta na długo zapadnie podopiecznym 
Kolpinga w pamięć, na pewno powtórzymy  to 
przedsięwzięcie, gdyż radość dzieciaków była 
nieoceniona. 
Serdecznie dziękujemy Szefostwu i pracownikom 
restauracji La Rossa i Jadłodajni Promyk za umilenie 
tego wieczora, sprawienie, że ten jeden wakacyjny 
wieczór był naprawdę ciekawy, emocjonujący 
i pouczający. 
 

Urszula Trojańska,  
przewodnicząca RK w Oświęcimiu 

2. Noc z oświęcimskim Kolpingiem i La Rossa 



 

 

3. Śnieżnica zdobyta! 
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Kolejna wakacyjna wędrówka Rodziny Kolpinga z 
Luborzycy to wyprawa w dniach 3-4 sierpnia 2013 r. na 
Śnieżnicę, górę położoną w Beskidzie Wyspowym. 

Gazda Schroniska na Śnieżnicy ks. Jan Zając przyjął 
nas jak zwykle bardzo serdecznie, a Pani Grażynka – 
kierowniczka Ośrodka wszystkich uściskała 
i ucałowała. W tym roku wyprawę na Śnieżnicę 
postanowiliśmy odbyć pieszo, a więc od Przełęczy 
Gruszowiec u podnóża Śnieżnicy w liczbie ośmiu osób 
zawędrowaliśmy do Schroniska. Przepiękny Ośrodek 
tonie w kwiatach, zieleni i słońcu. Wszystkie budynki 
przystosowano do przyjmowania turystów. Kościółek 
zaś, w którym znajduje się obraz M.B. Śnieżnej, w 
całości wykonany jest z drewna. Po obiedzie i krótkim 
odpoczynku wyruszyliśmy dalej zdobyć szczyt 
Śnieżnicy o wysokości 1006 m n.p.m. Wszystkim udało 
się tego dokonać. Nie było to takie proste, gdyż grupa 
nie należy już do młodzików, a kilka osób było z 
niedawno przebytymi, poważnymi urazami bioder 
i kolan. Wieczorem odbyła się biesiada przy ognisku, 
wspólne śpiewy i bajania z gospodarzami Schroniska. 
W niedzielę po Mszy Św. wyruszyliśmy na Drogę 
Krzyżową, która rozmieszczona jest na zboczu 
Śnieżnicy. Takie odbywanie Drogi Krzyżowej pośród 
szumu drzew w kontakcie z naturą, nasza modlitwa 

i śpiew jest niezapomnianym przeżyciem, głęboko 
zapadającym w serce. I wymowne tym bardziej, że 
główną intencją była modlitwa o zdrowie dla naszej 
członkini i wszystkich chorych  z naszych rodzin. 
Oprócz wspólnej modlitwy podziwialiśmy również 
wspaniałe widoki. Po powrocie do Ośrodka zjedliśmy 
przepyszny obiad, a potem jeszcze długą chwilę 
poświęciliśmy na rozmowę z ks. Janem i Panią 
kierowniczką. Tyle rzeczy jest do omówienia, do 
wymiany wspólnych doświadczeń i poglądów, 
wspominanie odwiedzanych miejsc. Jak zwykle czasu 
mało, trzeba nam już wracać więc pożegnanie, plecaki 
na plecy, kostury pielgrzymie w ręce i schodzimy 
zboczem do Przełęczy, gdzie zostawiliśmy samochody. 
Ks. Jan wychodzi na taras, macha nam na pożegnanie 
i zaprasza znowu, ale nas nawet zapraszać nie trzeba, 
już tęsknimy. Może spotkamy się znów za rok?... 

Teresa Jańczyk,  
RK w Luborzycy  
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W sobotę 3 sierpnia 2013 r. 28-osobowa grupa 
Kolpingowców i sympatyków Dzieła Kolpinga wybrała 
się wspólnie do Lipnicy Małej –  siedziby jednej z 
Rodzin Kolpinga, aby stamtąd rozpocząć wędrówkę na 
Babią Górę.  

Inicjatorem wyprawy była Przewodnicząca Rodziny 
Kolpinga w Bochni, z której to organizacji wyruszyło 
najwięcej uczestników. Do grupy bocheńskiej dołączyli 
jeszcze przedstawiciele RK Jadowniki, RK Kraków 
„Klub Celtycki”, RK Lipnica Mała oraz Młodego 
Kolpinga.  

Wędrówka rozpoczęła się wspólną modlitwą w kościele 
w Lipnicy Małej. Następnie Przewodniczący tamtejszej 
Rodziny Kolpinga – Władysław Wierzbiak - jako 
przewodnik poprowadził grupę szlakiem zielonym z 

Łatwość dostępu i sprawna obsługa komputera oraz 
Internetu wśród młodych ludzi – w tym uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych jest powszechna. Naturalną tego 
konsekwencją jest równie powszechne 
wykorzystywanie nowoczesnych technologii w życiu 
codziennym -  na przykład zakupy w sklepach 
internetowych, korzystanie z różnorodnych usług on-
line, czy korzystanie z e-urzędów… 

Czy równie powszechna jest wśród uczniów 
świadomość i wiedza o prawach 
konsumenta i obywatela?  

„Jak nie stać się ofiarą oszustwa internetowego?”  

„Czy i na jakich zasadach można reklamować towar 
zakupiony w Internecie?” 

„Na jakich zasadach można odstąpić od umowy?” 

W odpowiedzi na potrzebę uzupełnienia tej 
wiedzy  Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” 
w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Bochni 
oraz Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce 
realizuje projekt współfinansowany przez Szwajcarię w 
ramach szwajcarskiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej  pn. „Konsument-Obywatel-Sieć” .  

Projekt skierowany do uczniów klas II i III ośmiu szkół 

4. Międzypokoleniowo na Babią Górę 

5. Konsument-Obywatel-Sieć - nowatorski projekt bocheńskiego 
Kolpinga 

Lipnicy Wielkiej. Każdy szedł własnym tempem tak, 
by spokojnie osiągnąć szczyt w godzinach 
popołudniowych. Powrót odbył się szlakiem bardziej 
turystycznym przez Sokolicę do Przełęczy Krowiarki. 
Na dole na wszystkich czekało już rozpalone ognisko 
i poczęstunek. Wspólny śpiew, a wieczorem modlitwa 
przy ognisku po raz kolejny udowodniły, jak ważne dla 
kolpingowskiej jedności są tego typu spotkania. Warto 
dodać, iż w trakcie wędrowania grupę babiogórską 
łączył telemost z grupą luborzycką, która również tego 
samego dnia zdobywała Śnieżnicę. 

Michał Ptak,  
RK Kraków „Klub Celtycki” 

ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bocheńskiego. 
Realizowany jest w okresie od sierpnia 2013 r. do lipca 
2014 r.  W ramach projektu odbędzie się 16 prelekcji 
przeprowadzonych w szkołach przez prawnika. Ich 
celem jest poszerzenie wiedzy i  świadomości  na temat 
praw obywatela i konsumenta wśród co najmniej 420 
uczniów, którzy już wkrótce wkroczą w dorosłe życie 
i nabędą pełnię praw i obowiązków obywatelskich, 
a także konsumenckich. Dla 60 uczestników prelekcji 
zostaną dodatkowo uruchomione warsztaty w celu 
rozwoju praktycznych umiejętności niezbędnych 
świadomemu konsumentowi, jak również e-
obywatelowi. Ponadto  młodym osobom  zostaną 
udostępnione, rozpowszechniane w szkołach, w ciągu 
roku szkolnego broszury „Znam moje prawa”(8 edycji). 
Istotnym działaniem będą publikacje on-line ukazujące 
się regularnie w formie newslettera – raz w miesiącu 
jeden temat dotyczący praw obywatela i jeden 
dotyczący praw konsumenta w sieci. 

Grażyna Rzepka-Płachta,  
przewodnicząca RK w Bochni 
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P odczas zebrania kontynentalnego w Braszowie  
wieloletni sekretarz naczelny polskiego Dzieła 

Kolpinga został wybrany na sekretarza Europejskiego 
Dzieła Kolpinga. 

W  dniach 9-11 maja 2014 r. w Brasov (Rumunia) -  
malowniczo położonym  zabytkowym mieście w 
Karpatach - odbyło się doroczne Zebranie 
Kontynentalne Europejskiego Dzieła Kolpinga – 
międzynarodowej katolickiej organizacji samopomocy 
społecznej z siedzibą w Kolonii (Niemcy). Przybyli na 
nie delegaci z 14 krajów: Albanii, Kosowa, Litwy, 
Mołdawii, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Serbii, Austrii, 
Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Włoch i Polski.  
Zebrania te  są europejskim forum wymiany 
doświadczeń i informacji nt. zaangażowania katolików 
świeckich - zorganizowanych w Rodzinach Kolpinga 
działających przy parafiach – w różnorodne formy 
pomocy osobom  zmarginalizowanym społecznie 
i potrzebującym wsparcia. W tym roku przedmiotem 
obrad były zagadnienia sprawiedliwości społecznej – 
promocji dobra wspólnego i bardziej sprawiedliwej 
polityki gospodarczej uwzględniającej prorodzinny 
system podatkowy w kontekście zbliżających się 
wyborów do Parlamentu Europejskiego. Europejskie 
Dzieło Kolpinga ma bowiem tam swojego stałego 

przedstawiciela – Antona  Salesnego z Austrii. Ponadto 
wielu eurodeputowanych m.in. z  Niemiec, Austrii czy 
Słowenii  wywodzi się z tego chrześcijańskiego ruchu 
społecznego. Obecne zebranie miało wyjątkowe 
znaczenie dla polskich Rodzin Kolpinga, gdyż po raz 
pierwszy do Zarządu tego europejskiego gremium 
wybrany został przedstawiciel Dzieła Kolpinga w 
Polsce – Krzysztof Wolski z Krakowa, wieloletni 
sekretarz naczelny tego stowarzyszenia i jego 
współzałożyciel  przed dokładnie 20 laty. Krzysztof 
Wolski objął stanowisko Sekretarza Europejskiego 
z nadzieją przyczynienia się do koordynacji działań 
poszczególnych związków narodowych w zakresie 
udziału w kształtowaniu polityki społecznej i tworzeniu 
odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Na 
tym samym zebraniu odbyły się też wybory księdza 
prezesa europejskiego pełniącego opiekę duszpasterską 
dla tego gremium. Został nim ks. Josef Holtkotte – 
prezes  Dzieła Kolpinga w  Niemczech, który 
podkreślił, że do służby społecznej  potrzebni są  
„ludzie  sumienia” - jak to nieustannie przypominał 
Święty Naszych Czasów - Jan Paweł II. 

Beata Harasimowicz 

VII. Wydarzenia 

1. Krzysztof Wolski  sekretarzem Europejskiego Dzieła Kolpinga  
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A kcją „Dni Wolontariatu z Kolpingiem” 
zorganizowaną 13 czerwca 2012 r. Rodzina 

Kolpinga w Oświęcimiu  wywalczyła II miejsce w 
europejskim konkursie „Kolping działa”. 

Idea, która przyświecała Kolpingowcom z Oświęcimia 
to promocja i szerzenie idei wolontariatu - czyli 
bezinteresownej i bezpłatnej pracy dla dobra 
społecznego oraz kontynuacja działań, które rozpoczęło 
Dzieło Kolpinga w latach poprzednich. Rok wcześniej, 
podczas Zebrania Kontynentalnego, członkowie Dzieła 
Kolpinga z całej Europy w różnych miejscach w Polsce 
uczestniczyli w akcjach wolontarystycznych. Rodzina 
Kolpinga z Oświęcimia wraz z delegacją Dzieła 
Kolpinga z Niemiec działało na terenie Fundacji Bliżej 
Człowieka. 

Inauguracją Dni Wolontariatu 2012 było spotkanie 
z szefem „Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy”, panem 
Albertem Bartoszem, który przybył do domu 
osiedlowego na Starych Stawach (miejsce gdzie 
Rodzina Kolpinga prowadzi szereg zajęć dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych) w dniu 13 czerwca, aby 
zainteresować ideą wolontariatu wychowanków 
zajęć  prowadzonych przez Stowarzyszenie. 

Kilka dniu później do domu na Starych Stawach 
przybyli wychowankowie Domu Dziecka z Oświęcimia 
wraz z Panią Dyrektor tej Placówki. Do akcji 
zaproszono również wychowanków Stowarzyszenia 
Ziemi Oświęcimskiej na rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych, którego pani Prezes była 
zachwycona możliwością współpracy. 

Zaplanowano i zrealizowano szereg działań dla dzieci 
i młodzieży, m.in. naukę sadzenia drzew i roślinności; 

przygotowanie masy solnej  i wykonywanie EKO-dzieł 
z masy; przygotowanie EKO-mody z worków 
na śmieci, tektury, gazet, opakowań itp.; naukę ćwiczeń 
Capoeira i zbiórkę żywności; przygotowanie drapaka 
dla kotów. 

Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu planuje cyklicznie 
przeprowadzać imprezy promujące ideę wolontariatu.  

Wspomniana akcja została przez Rodzinę Kolpinga 
opisana w formie sprawozdania w j. niemieckim 
i zgłoszona do ogólnoeuropejskiego Konkursu pt. 
„Kolping działa”, który miał na celu promocję idei 
wolontariatu. 

Za pomysłowość i zaangażowanie Rodzina Kolpinga w 
Oświęcimiu zdobyła II nagrodę, której fundatorem jest 
Dzieło Kolpinga w Niemczech. 10 członków  
oświęcimskiej Rodziny będzie miało okazję pojechać 
do Kolonii, miasta w którym nasz bł. Patron działał  
przez dłuższy czas swojego życia. Dzieło Kolpinga 
w Niemczech opłaci 2 dniowy pobyt dla Gości z Polski  
w nowo otwartym po remoncie hotelu Kolping 
International.  

Życzymy miłego pobytu w Kolonii! 

Patrycja Kwapik  

2. II nagroda w konkursie „Kolping działa” – RK Oświęcim 



 

 

3. Wyróżnienie dla portalu domydziecka.org -  RK 
Klub Celtycki 
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P ortal www.domydziecka.org, wspierany przez 
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga „Klub 

Celtycki”, został laureatem ogólnopolskiego konkursu 
„Odkryj e-wolontariat” realizowanego przez Fundację 
Dobra Sieć wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją 
Wolności i Fundacją Orange.  

Konkurs wspiera zaangażowanie społeczne 
w Internecie, informuje o zaletach e-wolontariatu i – 
oczywiście – nagradza najbardziej pomysłowe 
inicjatywy! Na konkurs wpłynęło 40 wniosków, z 
czego 36 pozytywnie przeszło etap oceny formalnej. 
Do finału zostało wybranych 12 inicjatyw, w tym nasze 
działanie – prowadzenie portalu 
www.domydziecka.org. 

Nasze działania zostały dostrzeżone w konkursie 
Odkryj e-wolontariat i nasz portal 
www.domydziecka.org został wyróżniony i otrzymał 
nagrodę w  wysokości 1000 zł.  

Kapituła konkursu przyznała nam wyróżnienie - za 
stworzenie pierwszego w polskim Internecie miejsca 
zawierającego kompleksowe informacje na temat 
potrzeb domów dziecka, a także za wysokie 
zaangażowanie internautów w głosowanie internetowe. 

Pod koniec roku 2013 do wielu Rodzin Kolpinga 
wysłaliśmy maila z prośbą o zagłosowanie na naszą 
inicjatywę. Dziękujemy za każdy oddany głos.  

Takie wyróżnienie dodaje skrzydeł - nam, 
wolontariuszom, prowadzącym ten portal. 

Bożena Michałek 



 

 

Już w Krakowie na konferencji międzynarodowej 
Prezentowały Stowarzyszenia kierunki nowe 
Szwajcaria, Tyrol Południowy, Niemcy 
I o ich działaniach dowiedzieliśmy się więcej 
 
„Aktywnie dla wspólnego dobra” 
Wzmacniania Stowarzyszeń nowa metoda 
Dialog strategiczny i narzędzia planowane 
To dla wolontariuszy nowe wyzwanie 
 
By lepiej poznać Kolpingowskie Rodziny 
W programie założono odwiedziny 
„Kolping wyrusza” – aby Rodzinom pomagać 
Integrować pokolenia, Dzieło Kolpinga wzmacniać. 
 
Dyskusje i długie rozmowy Rodziny zbliżały 
Z każdym dniem pozytywne emocje wzrastały 
Pociły się oczy skutkiem niezwykłych przeżyć 
Których nie dało się w głowie i w sercu pomieścić 
 
Spływały krople czyste jak szwajcarska woda 
Bo taka już jest nasza słowiańska uroda 
Im więcej pijemy, tym większe mamy pragnienie 
By Dzieło Kolpinga zaznaczało swe istnienie 
 
Bo kierunek w którym zmierza świat zawrócić pora 
Kryzys jest zauważalny i nie są to puste słowa 
Ekumeniczna dróżka Kolpinga mająca 5 kilometrów 
długości 
Pozwala rozmyślać o 9 różnych aspektach działalności 
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 „Uczymy się od najlepszych”  

W izyty studyjne pod hasłem „Uczymy się 
od najlepszych” mają na celu spotkania 

z lokalnymi stowarzyszeniami Partnerów i ich 
członkami. Nadzwyczaj zintegrowana grupa 
uczestników projektu „Razem do przodu” pochodząca 
z 15 Rodzin Kolpinga w Polsce odwiedziła Rodziny 
za granicą. Oto krótka wierszowana relacja: 
 
Z żalem się żegnamy, a podsumowując Wizytę Studyjną 

w Tyrolu Południowym i Szwajcarii, jej założenia i 
cele jakim miała służyć można zakończyć cytatem bł. 
A. Kolpinga „Możemy zrobić dużo, jeżeli będziemy 
trwali w tym co robimy – osiągnąć wiele, jeżeli tego 
chcemy, jeżeli zjednoczymy nasze siły.” 
  
Dziękujemy za profesjonalne przygotowanie programu 
i perfekcyjną realizację Związkowi Centralnemu Dzieła 
Kolpinga w Polsce i wszystkim osobom 
zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Życzymy 
dalszych owocnych działań dla wspólnego dobra 
i rozwoju Dzieła Kolpinga w Polsce i świecie.  
 

Marianna Sitek 
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VIII. Załączniki 

Bilans 2013 

Rachunek zysków i strat 2013 

 



 

 

 


