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I. Sprawozdanie Zarządu
1. Słowo ks. Prezesa:
Formacja duchowa Rodzin Kolpinga w Roku Miłosierdzia 2015-2016

R

ok 2015 – 2016 to jest Jubileuszowy Rok
Miłosierdzia i 1050-lecia Chrztu Polski. Dla nas
jest to też jubileusz 25-lecia beatyfikacji księdza
Adolpha Kolpinga (27 października) i 20-lecia Związku
Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Największym
wydarzeniem Roku są Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Młodzież
kolpingowską z różnych krajów zapraszamy
na spotkanie w Sanktuarium Najświętszej Rodziny
w Krakowie Nowym Bieżanowie w dniu 27 lipca.
Piąta kadencja Związku Centralnego Dzieła
Kolpinga w Polsce kończąca się w dniach 17 i 18
czerwca na Ogólnym Zebraniu Związku w Luborzycy
zobowiązuje nas do odpowiedzi na pytania: Jaki jest
duch naszych Rodzin Kolpinga? Co się udało osiągnąć?










Relikwie naszego Patrona otrzymaliśmy od
kardynała Joachima Meisnera z Kolonii dla Dzieła
Kolpinga w Polsce w październiku 2012 roku.
Przechowujemy je w Sanktuarium Najświętszej
Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie, aby
mogły peregrynować do parafii, w których jest
bądź chce powstać Rodzina Kolpinga.
Pielgrzymki Kolpinga. Dziękujemy Bogu za
Jubileuszową Pielgrzymkę Rodzin Kolpinga w
Gnieźnie, Chodzieży i Poznaniu (14 – 15 kwietnia
2016). IV Pielgrzymka Rodzin Kolpinga w
Krakowie w sanktuariach: Najświętszej Rodziny
(Nowy
Bieżanów),
Bożego
Miłosierdzia
(Łagiewniki) i św. Jana Pawła II (Białe Morza) w
tym roku odbędzie się jesienią na zakończenie
Roku Miłosierdzia.
Apostolstwo Modlitwy. Codziennie modlimy się
w intencjach powszechnych i ewangelizacyjnych,
jakie papież Franciszek powierza wszystkim
wierzącym. Intencje te są dla nas inspiracją do
interesowania się najważniejszymi sprawami i
troskami Kościoła.
Wielkopostny Dzień Skupienia przeprowadzony
12 marca zgromadził ponad 60 osób. Był czas na
modlitwę, pracę w grupach roboczych na temat
strategii, a także na wspólne rozmowy i dyskusje.
Wspólnota kapłańska księży prezesów. W









minionej kadencji było kilka spotkań księży
prezesów w Krakowie, Niepołomicach i Brzesku.
Księża prezesi jako duchowi opiekunowie i
duszpasterze dzieląc się doświadczeniem zachęcają
się do coraz lepszej współpracy i umacniania
wspólnoty katolickiej i narodowej ze świeckimi
braćmi i siostrami w duchu Nowej Ewangelizacji.
Naszą radością i wyzwaniem jest to, że jesteśmy
pokoleniem świętego Jana Pawła II.
Seniorzy Kolpinga. Radujemy się aktywnością
seniorów w naszych Rodzinach i parafiach.
Kolpingowskie Kluby Seniora wykorzystują
możliwości projektowe dla osób 60+.
Majówki Kolpinga. Wspominamy bardzo udaną
majówkę Rodzin Kolpinga z Polski i Niemiec w
Gródku nad Dunajcem (13 – 15 maja 2016). RK w
Jarosławiu
może
pochwalić
się
współorganizowaniem dużych wydarzeń, jakimi są
Majówka w Heluszu w ostatnią sobotę maja i
Orszak Trzech Króli (6 stycznia).
Wspólne spotkania W piątek 15 kwietnia
radowaliśmy się wspólnym spotkaniem i modlitwą
Rodzin Kolpinga z Północy i Południa Polski w
Chodzieży. Rodzinie Kolpinga bardzo dziękujemy
za
pomoc
organizacyjną.
Szczególne
podziękowanie kieruję do młodzieży z Kłodawy
Gdańskiej z panią Ewą Kruglik za spektakl oparty
na poezji Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna”
wykonany przed Mszą św. przy Bramie
Miłosierdzia w kościele św. Floriana w Chodzieży.
Refren z wiersza Jana Pawła II Strumień (Tryptyk
Rzymski) podjęliśmy jako nowe inspirujące
wezwanie młodych: „Przedzieraj się, szukaj, nie
ustępuj”.
Seminarium polsko niemieckie. Ważnym
wydarzeniem było polsko-niemieckie seminarium
nt
„Społeczeństwo
obywatelskie
dla
zrównoważonego rozwoju” i spotkanie delegatów
Rodzin Kolpinga z Polski i z diecezji Essen w
Gródku nad Dunajcem w dniach od 13 do 15 maja
2016 roku. Biskup tarnowski Andrzej Jeż zapewnił
patronat honorowy i w jego imieniu Mszę św. w
Niedzielę Zesłania Ducha Świętego o godz. 8.30
celebrował i słowo Boże głosił ks. infułat Adam
Kokoszka, profesor teologii moralnej z Tarnowa.
Mamy nadzieję, że to kolejne kolpingowskie
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1. Słowo ks. Prezesa:
Formacja duchowa Rodzin Kolpinga w Roku Miłosierdzia 2015-2016







spotkanie przedstawicieli Rodzin Kolpinga z
Polski i Niemiec ożywi i umocni partnerstwo i
współpracę dla wspólnego dobra i pokoju
mieszkańców Ziemi żyjących dziś i w przyszłych
pokoleniach.
Młody Kolping. Rodziny Kolpinga podejmują
wiele projektów szukając środków finansowych do
działania. Trzeba zauważyć troskę o dzieci i
młodzież w Rodzinach Kolpinga m.in. w Kłodawie
Gdańskiej, Jarosławiu, Oświęcimiu, Makowie
Podhalańskim, Chełmku, Luborzycy, w Chodzieży
ze Szkołą Katolicką im. św. Jana Bosko.
ŚDM KRAKÓW 2016. Poważnym wyzwaniem i
szansą dla Dzieła Kolpinga w Polsce i w innych
krajach jest Światowy Dzień Młodzieży w
Krakowie z papieżem Franciszkiem. Liczymy na
obecność młodzieży kolpingowskiej z różnych
stron świata na spotkaniu w Sanktuarium
Najświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym
Bieżanowie.
„Wiaderko prądu”. Fundacja Dzieła Kolpinga
jako organizacja pomocy rozwojowej uwrażliwia
nas na los braci z Globalnego Południa i prowadzi
kampanię społeczną pn. „Wiaderko Prądu”.
Zbieramy fundusze na zakupienie paneli
słonecznych dla 65 rodzin w Ugandzie w
odpowiedzi na prośbę tamtejszego Dzieła
Kolpinga. Więcej informacji o naszej akcji i
sposobie finansowego wsparcia znajdziemy na
stronie www.wiaderkopradu.pl. Znalazło się już
wielu indywidualnych darczyńców. W Makowie
Podhalańskim i Krakowie-Nowym Bieżanowie RK
przeprowadziły kwesty w parafiach na pomoc dla
rodzin w Ugandzie. Liczymy na zaangażowanie
następnych.

W roku 2015 pracowaliśmy także nad Strategią
ZCDK na kolejne lata 2016 - 2022. Większość
Rodzin przedstawiła swoje uwagi i propozycje w
ankietach. Przeprowadzone zostały także spotkania
członków Zarządu z Rodzinami. Wśród czterech
priorytetów Dzieła Kolpinga są - wiara, rodzina, praca i
ojczyzna. A zatem fundamentem naszych projektów i
działań musi być zawsze Bóg - Jezus Chrystus
oświecający nas Słowem Bożym i dający życie w
sakramentach Kościoła.
Jesteśmy wspólnotą katolicką. Tak został określony
przez Konferencję Episkopatu Polski w 1999 roku
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. W
strukturach państwa polskiego jesteśmy organizacją
pozarządową jako związek skupiający stowarzyszenia
katolików świeckich zwane Rodzinami Kolpinga, które
istnieją i działają na podstawie ustawy o
stowarzyszeniach zgodnie z przyjętymi statutami.
Inicjatywa z diecezji pelplińskiej absorbowała naszą
uwagę przez cztery ostatnie lata. Ufam, że w
Jubileuszowym Roku Miłosierdzia nastąpi oficjalne
przyjęcie Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga w
Diecezji Pelplińskiej w struktury Związku Centralnego
zgodnie z nowym statutem krajowym z 2015 roku.
Chcemy otworzyć nowy rozdział współpracy i
budowania braterskiej wspólnoty przez wszystkie
Rodziny Kolpinga w Polsce w duchu błogosławionego
Kolpinga.
Dziękuję Bogu za dar uczestnictwa w budowaniu
Dzieła Kolpinga w czasie ostatniej kadencji. Dziękuję
Braciom i Siostrom za wszelkie przejawy życzliwości i
współpracy. Przepraszam za niedociągnięcia. Ufam, że
Boże Miłosierdzie rozpali w
naszych sercach iskrę Nowej
Ewangelizacji
dla
zbawiennego dobra, rozwoju i
uświęcenia siebie i ludzi w
służbie Bogu i Kościołowi.
Rabka Zdrój, 31 maja 2016 r.
ks. Józef Jakubiec,
Prezes Dzieła Kolpinga
w Polsce
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2. Sprawozdanie z działalności statutowej
od lipca 2015 do czerwca 2016

W

Aktualizacja strategii
czwartym roku V kadencji Zarządu
Związku, odbyło się 7 posiedzeń Zarządu
Związku i 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Rozwój instytucjonalny Związku
Rodziny Kolpinga, liczba członków
Do czerwca 2016 roku Związek Centralny Dzieła
Kolpinga w Polsce zrzeszał 39 Rodzin Kolpinga.
Działały one na terenie 11 diecezji i w 8
województwach.
Nowe Rodziny Kolpinga
W okresie sprawozdawczym powstała Rodzina
Kolpinga w Pomieczynie (diecezja gdańska). Istnieją
także grupy inicjatywne kolejnych RK w diecezji
tarnowskiej i krakowskiej.
Kontakty z Rodzinami
W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu
odwiedzili 18 Rodzin Kolpinga: w Bochni, Brzesku,
Chodzieży, Chełmku, Dębnie, Jarosławiu, obie w
Krakowie, Lipnicy Małej, Luborzycy, Makowie
Podhalańskim, Mysłowicach Wesołej, Niepołomicach,
Pomieczynie, Porąbce Uszewskiej, Porębie Żegoty,
Oświęcimiu i Wadowicach. Wizyty były związane w
szczególności z przygotowywaniem strategii, ale także
z wydarzeniami projektowymi, klubami seniora,
świętami NGO i z peregrynacją Relikwii naszego
Patrona. Członkowie Zarządu Centralnego w dalszym
ciągu rzadko byli zapraszani na walne zebrania Rodzin
czy o nich wcześniej powiadamiani.
Tzw. Dzieło Kolpinga Diecezji Pelplińskiej
W minionym okresie Zarząd ZCDK sprecyzował swoje
ostateczne stanowisko ws. powstawania związków
diecezjalnych. Po wymianie listów z RK w Tczewie
nastąpiło
zbliżenie
stanowisk
na
bazie
zaproponowanego przez ZCDK wzoru statutu takiego
związku ze szczególnym uwzględnieniem jego
specyfiki w diecezji pelplińskiej jako prekursora tej
idei. Ustalono, że jeszcze przed OZZ w 2016 RK z
diecezji pelplińskiej powinny przesłać oświadczenia
woli o powołaniu takiej struktury w celu zatwierdzenia
jej przez Zarząd ZCDK jako członka wspierającego.
Aktualizacja strategii

Jesienią Zarząd ZCDK 2016r. rozpoczął działania dot.
opracowania strategii i zweryfikowania kierunków
rozwoju organizacji na najbliższe 7 lat.
Proces aktualizacji strategii objął następujące zadania:
 dokonanie audytu poprzedniej strategii oraz
przygotowanie prezentacji na spotkania
strategiczne;
 organizacja i prowadzenie spotkań z
przedstawicielami
Rodzin
Kolpinga
zrzeszonymi w Związku, pracownikami,
członkami Zarządu,
 konsultacje
eksperckie
i
doradztwo
eksperckie;
 organizacja i prowadzenie warsztatów
strategicznych z pracownikami i członkami
Zarządu
 przygotowanie
projektu
dokumentu
strategicznego.
W
zakresie
przygotowywania
spotkań
ze
stowarzyszeniami
odbyły
się
konsultacje
przedstawicieli
Zarządu
kierujących
procesem
strategicznym z ekspertem dr. Piotrem Prokopowiczem.
Ustalono
również
schemat
spotkania
ze
stowarzyszeniami, które przeprowadzane były w
następujące sposób
 weryfikacja osiągnięcia celów poprzedniej
strategii,
 moderowanie dyskusji na tematy:
 Rodzina Kolpinga w społeczności lokalnej
 Współpraca Związek Centralny – Rodzina
Kolpinga
 Związek Centralny i jego miejsce w świecie,
społeczeństwie i Kościele
 Nowelizacja misji.
Celem spotkań i warsztatów strategicznych była
dyskusja nad aktualizacją misji, wypracowanie wizji
organizacji na lata 2016-2022, opracowanie/
modyfikacja celów strategicznych i operacyjnych,
przedstawienie sposobów monitorowania strategii.
Niewątpliwym sukcesem całego procesu jest fakt, że
strategia została wypracowana z zastosowaniem
metody pełnej partycypacji, podczas kilkumiesięcznej
pracy zaangażowanego zespołu składającego się z
członków zarządu i pracowników organizacji przy
szerokim udziale Rodzin Kolpinga zrzeszonych w
Związku Centralnym.
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2. Sprawozdanie z działalności statutowej
(lipiec 2014 – czerwiec 2015)
W procesie opracowywania strategii kierujący
procesem
strategicznym
odbyli
15
spotkań
strategicznych z przedstawicielami 16 Rodzin Kolpinga
oraz przeanalizowali 59 ankiet, wypełnionych przez
członków Rodzin Kolpinga indywidualnie (47 ankiet) i
wspólnie w trakcie spotkań Rodzin Rodzin (12 ankiet).
Spośród 39 Rodzin Kolpinga zrzeszonych w Związku
27 wzięło udział w przygotowywaniu strategii. W
oparciu o materiał z ankiet i spotkań opracowano na
nowo misję, wizję i cele organizacji. Podczas spotkań
strategicznych poruszano kwestię potrzeb Rodzin
Kolpinga i wyzwań, przed którymi stoją, jak i miejsca
oraz zadań samego Związku na najbliższe 7 lat.
Szeroko dyskutowana była również nowa propozycja
misji Związku. Tak duża partycypacja zrzeszonych
podmiotów podnosi walor wiarygodności Strategii oraz
spójności i adekwatności jej celów i zadań.

Centrum Wsparcia Kolping Praca

Wyniki spotkań i ankiet były omawiane na czterech
warsztatach strategicznych pod kierunkiem moderatora
dr. Piotra Prokopowicza z udziałem członków Zarządu
i pracowników.

W dniu 20 czerwca 2015 r. w Gdańsku odbyło się
kolejne sprawozdawcze
Ogólne
Zgromadzenie
Związku. Podczas zebrania Zarząd przedstawił
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za kolejny rok
uzyskując jednocześnie absolutorium. Przedstawiono
również plany na kolejny rok.

W sumie przeprowadzonych zostało
konsultacji eksperckich.

15

godzin

Na podstawie zebranych materiałów, opinii i w wyniku
przeprowadzonych dyskusji powstała propozycja
nowego
dokumentu
strategicznego
Związku
Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na lata 20162022.
Komunikacja
Kontakt Zarządu oraz pracowników Biura Związku z
Rodzinami w dalszym ciągu odbywa się za pomocą
ogólnej poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
Działa strona www.kolping.pl, która w roku 2016 jest
przebudowywana. Działają też liczne podstrony:
utworzona w roku 2015 nowa podstrona dla seniorów
www.senior.kolping.pl czy też strona sieci NGO
www.siec.ngo.kolping.pl
Na potrzeby projektów przygotowywane są także
strony projektowe np. dla projektu „Seniorzy dla
demokracji” działała strona www.sdd.kolping.pl
Liczba odwiedzin unikatowych strony głównej w ciągu
miesiąca wynosi prawie 2000 zarejestrowanych wejść.
Natomiast
w
mediach
społecznościowych
zamieszczane są najaktualniejsze informacje i
wydarzenia.

6

W roku 2015 w Centrum Wsparcia Kolping Praca w
Wadowicach służyło pomocą osobom bezrobotnym w
zakresie pośrednictwa pracy w ramach działań Związku
Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce jako agencji
zatrudnienia. Jego działalność opierała się na
wolontarystycznym zaangażowaniu pracujących tam
osób,
w
szczególności
Zygmunta
Barycza
przewodniczącego wadowickiej Rodziny. Serdeczne
podziękowania!
W roku 2015 Centrum obsłużyło 210 osób, które
skorzystały z ofert pracy.

Ważne wydarzenia
Ogólne Zgromadzenie Związku

Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej
Jak co roku - od czasu beatyfikacji bł. Adolpha
Kolpinga w dniu 27 października 1991 r., Międzynarodowe Dzieło Kolpinga świętuje tę rocznicę
jako Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej.
Członkowie Rodzin Kolpinga łączą się wówczas w
modlitwie polecając Bogu siostry i braci w jednym z 61
krajów świata. W ubiegłym roku modliliśmy się
w intencji Dzieła Kolpinga w Niemczech.
Wspominaliśmy też postać naszego Patrona w 150.
rocznicę jego śmierci.
Spotkanie polskich i niemieckich RK – Gródek
n/Dunajcem
W dniach 13-15 maja 2016 r. w Gródku n/Dunajcem w
Centrum
Formacyjno-Rekolekcyjnym
Diecezji
Tarnowskiej – „Arka” odbyło się polsko - niemieckie
spotkanie poświęcone przyjętej jesienią 2015 r. przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ nowej agendzie
rozwojowej
dotyczącej
siedemnastu
Celów
Zrównoważonego Rozwoju. Mówił o tym dyr. Janczak
MSZ, a O.Jaromi OFM przybliżył zebranym encyklikę
papieża Franciszka „Laudato si”. Specjalnym gościem
był sekretarz generalny Międzynarodowego Dzieła
Kolpinga Markus Demele, który przedstawił
praktyczne działania DK na świecie jako odpowiedź na
wyzwania encykliki w ramach działań dla Jednego
Świata.

2. Sprawozdanie z działalności statutowej
(lipiec 2014 – czerwiec 2015)
Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
W dniach 25-31 lipca 2016 roku Młody Kolping
Europa organizuje tradycyjny Europejski Tydzień
Młodych, który w tym roku zostanie połączony ze
Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.
Na środę 27 lipca 2016 planowane jest otwarte globalne
spotkanie wszystkich kolpingowców, którzy na ŚDM
przyjadą do Krakowa. Spotkanie odbędzie się w
Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie. Zaplanowano wspólną modlitwę Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Eucharystię—oraz
występ Zespołu Tańców Lednickich. Oczekiwane jest
uczestnictwo młodych ludzi z kilkunastu krajów
Europy i świata.

Współpraca partnerska w Europie
Dzieło Kolpinga na Węgrzech
W dniu 25 czerwca 2015 r. w ramach Narodowej
Pielgrzymki do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach przybyła grupa 75 przedstawicieli RK z
Węgier ze sztandarami swych Rodzin. Wraz z
przedstawicielami Zarządu ZCDK w Polsce wzięli oni
udział we Mszy św. koncelebrowanej przez księdza
kardynała St. Dziwisza.
Dzieło Kolpinga na Ukrainie
Kolpingowska senioriada w Jarosławiu, która odbyła
się w sierpniu 2015 r. w ramach projektu „Seniorzy dla
demokracji”, zapoczątkowała bezpośrednią współpracę
projektową z Dziełem Kolpinga na Ukrainie, w
szczególności zaś z Rodziną Kolpinga we Lwowie.
W ramach spotkania zarówno polskie Kluby Seniora
jak i ukraińskie UTW prowadzone przez Dzieło
Kolpinga mogły zaprezentować swoją dotychczasową
pracę. Doświadczenia te stały się punktem wyjścia do
ustalenia założeń i sposobów dalszej współpracy w
zakresie działań dla seniorów. W obliczu tych ustaleń
powstał pomysł złożenia wspólnego projektu w ramach
programu RITA w celu transferu polskich doświadczeń
w zakresie działań polskich stowarzyszeń, w tym
Rodzin Kolpinga na rzecz seniorów w zakresie
aktywizacji i partycypacji seniorów. Projekt złożony do
jesiennej edycji programu RITA „Przemiany w
regionie”, uzyskał akceptację i od lutego 2016r.
rozpoczęła się jego realizacja, która w znacznym
stopniu wpływa na dobrą współpracę pomiędzy
związkami. W lutym 2016 r. odbyło się spotkanie
koordynatorów we Lwowie. Następnie 14 osób z
kolpingowskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku
przyjechało do Krakowa w ramach wizyty studyjnej.

Zaplanowane są kolejne spotkania projektowe.
Kolping International - zebranie Rady Generalnej
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga
W dniach 20-23 września 2015 r. odbyło się
posiedzenie Rady Generalnej Międzynarodowego
Dzieła
Kolpinga,
w
której
uczestniczyła
wiceprzewodnicząca Beata Harasimowicz wchodząca
w skład Komisji Finansowej Międzynarodowego
Dzieła Kolpinga. Podczas spotkania poruszane były
tematy związane z rozwojem związków narodowych,
w szczególności z członkostwem i formami
członkostwa w Związku. Ważnym zagadnieniem były
również
ONZ-owskie
Cele
Zrównoważonego
Rozwoju, na temat których odbyła się praca w grupach.
Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga w Essen
W roku 2015 partnerstwo ze Związkiem Diecezjalnym
Dzieła Kolpinga w Essen nadal było umacnianie. W
październiku 2015 r. w Essen odbyło się spotkanie obu
Zarządów, w którym uczestniczyło 6
członków
Zarządu z Polski. Podczas spotkania zapadła decyzja o
realizacji w Polsce kolejnego spotkania Rodzin
Kolpinga. Ustalono termin i wstępny temat spotkania
oraz przedstawiono możliwe źródła dofinansowania.
Wizyta przedstawicieli Renovabis i katolickich mediów
z Niemiec
W kwietniu 2016r. przedstawiciele ZCDK i MK –
Krzysztof Wolski i Patrycja Kwapik - spotkali się z
delegacją Fundacji Renovabis i grupą 15 dziennikarzy
katolickich mediów z Niemiec. Wzięli oni udział
również w konferencji prasowej nt. przygotowań do
ŚDM Kraków 2016 z ks. kard. St. Dziwiszem
zapewniając jej tłumaczenie naszym Gościom.
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2. Sprawozdanie z działalności statutowej
(lipiec 2014 – czerwiec 2015)
Europejskie Zebranie Kontynentalne
W okresie sprawozdawczym odbyło się kolejne
zebranie
kontynentalne
Europejskiego
Dzieła
Kolpinga, tym razem w Wiedniu w dniach 20-22 maja
2016 r. Głównym tematem spotkania były działania
kolpingowskich związków narodowych w obszarze
„Seniorzy”. Nasze działania dla seniorów zostały
docenione w tym europejskim gremium, gdyż polskie
Dzieło Kolpinga realizujące wiele działań i projektów
w tym zakresie zostało poproszone o ich prezentację.
Dla wielu stanowiła ona impuls do działań i dyskusji.
Uczestnicy
spotkania
zwiedzili
również
wielopokoleniowy Dom „Wspólnie żyć”, prowadzony
przez Dzieło Kolpinga w Austrii. W Domu Kolpinga
„Wspólnie żyć” w Wiedniu mieszka około 200
starszych osób wymagających opieki, 30 seniorów
samodzielnie dbających o siebie, jak również matki
samotnie wychowujące dzieci lub znajdujące się w
trudnej sytuacji, dla których istnieje 58 miejsc do
zamieszkania. Wspólne życie tak różnorodnych grup
może funkcjonować tylko wtedy, jeśli są dopasowane
struktury, zaczynając od architektury, a kończąc na
odpowiedniej filozofii życia i opieki. Tak więc w
Domu Kolpinga „Wspólnie żyć”, jest na przykład
własny
dział
pod
nazwą
„Jakość
życia”,
odpowiedzialny
za
przygotowywanie
spotkań
międzypokoleniowych, np. regularnych spotkań grupy
„Starsi i Młodzi” w Cafe-MIX, podczas świąt i
koncertów, wykładów czy popołudniowego wspólnego
śpiewania. Dom oferuje nie tylko spotkania
międzypokoleniowe, ale także konkretne możliwości
zatrudnienia dla osób, które nie zawsze były
rozpieszczane przez życie. Pracę znajdują tu zarówno
długotrwale bezrobotni młodzi ludzie jak i te kobiety,
które są tu zakwaterowane. W ten sposób stopniowo
odnajdują się na nowo w swoim życiu i próbują je
samodzielnie kształtować, co też było jednym z celów
księdza Kolpinga. Są tu też możliwości dla
odrabiających służbę wojskową, jak i absolwentów
„Wolontaryjnego Roku Społecznego”.
W
ostatnim
dniu
spotkania
przedstawiciele
poszczególnych krajów mieli okazję zaprezentować
jedną ze swoich aktywności ostatniego roku. Polscy
reprezentanci przedstawili projekt „Małopolska Sieć
NGO”. Prezentacje wszystkich związków były
interesujące i mogą się stać impulsem do
podejmowania podobnych inicjatyw. Na zakończenie
spotkania wystąpił prezes Europejskiego Dzieła
Kolpinga ks. Josef Holtkotte z apelem o
chrześcijańskie spojrzenie na sytuację uchodźców w
Europie.
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Wyjazdy członków Zarządu
na spotkania międzynarodowe








02-05.03.2015 r., Kolonia, 1 osoba
8-11.04. 2015 r., Kolonia, 1 osoba
20-23.09. 2015 r., Kolonia, 1 osoba
15-18. 10.2015 r., Essen, 6 osób
17- 19.11.2015 r., Bruksela, 1 osoba
6- 8.05.2016 r., Kowno, 1 osoba
25-31.05. 2016 r., Lwów, Czerniowce i in., 1 os.

Oprócz
kwestii
merytorycznych
zgromadzeni
podejmowali również decyzje finansowe, m.in.
jednogłośnie podwyższając składkę członkowską na
rzecz Europejskiego Dzieła Kolpinga.
Podsumowanie
W omawianym okresie sprawozdawczym jednym z
ważniejszych działań Zarządu była praca nad
aktualizacją strategii Związku Centralnego Dzieła
Kolpinga w Polsce i przygotowanie propozycji
dokumentu strategicznego. Niezwykle istotne było
przygotowanie i realizacja partnerskiego spotkania
Rodzin Kolpinga w Gródku nad Dunajcem, którego
współorganizatorem była Fundacja Dzieła Kolpinga w
Polsce. Została też doceniona praca ekspertów
projektowych będąca wzorem dobrych praktyk dla
innych
szczególnie
w
zakresie
współpracy
europejskiej.
Nastąpił
również
wzrost
rozpoznawalności Związku jako znaczącej organizacji
sieciowej zrzeszającej ponad 40 organizacji lokalnych
mogącej być przykładem współpracy dla dobra
społeczności lokalnych.
oprac. Krzysztof Wolski
sekretarz naczelny

3. Projekty i finanse w roku 2015

W

roku 2015 działania projektowe Związku
Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce
koncentrowały się przede wszystkim w obszarze
wsparcia seniorów. Ponadto zakończyliśmy projekt w
zakresie budowanie sieci NGO. W biurze Związku
przygotowywane były także nowe koncepcje projektów
możliwe do finansowania w ramach funduszy
strukturalnych i programów grantowych, a także
projekty w zakresie rozwoju instytucjonalnego
organizacji.

W ramach komponentu rozwoju instytucjonalnego
opracowano strategię i zweryfikowano kierunki
rozwoju organizacji, jej cele i planowane działania na
najbliższe 7 lat. Zakupiono sprzęt (serwer i UPS) oraz
wykonano remonty, dzięki którym poprawiły się
warunki pracy i bezpieczeństwo organizacji.

Projekty senioralne

Koszty projektu w roku 2015 wyniosły 246 709,52 zł,
natomiast koszt przyznanej i wykorzystanej dotacji
wyniósł 349 866,00 zł.

Projekt „Seniorzy dla demokracji”
Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu
seniorów poprzez rozwój oferty Kolpingowskich
Klubów Seniora będących punktami wsparcia
aktywności lokalnej osób 60+. Dzięki realizacji
projektu działania rozwijało 5 Klubów Seniora
Klubach Seniora: w Brzesku, Jarosławiu, Makowie
Podhalańskim, Staniszczach Wielkich i Wadowicach.
Seniorzy zaangażowali się w działania na rzecz
środowiska lokalnego, poznali mechanizmy i narzędzia
demokracji lokalnej, nabyli umiejętności w zakresie
obsługi komputera, pogłębili wiedzę prawną. Mieli też
okazję do wymiany doświadczeń z partnerem
ukraińskim.
W każdym z pięciu Klubów przeprowadzono warsztaty
rozwoju osobistego i motywacji (łącznie 64
uczestników) oraz zapewniono wsparcie coacha przy
pracy nad programami działania wolontariatu,
utworzono grupę wolontaryjną (5 grup skupia 99 osób),
przeprowadzono
dwuczęściowe
szkolenie
„Mechanizmy i narzędzia demokracji lokalnej” (łącznie
63 uczestników), zorganizowano kursy komputerowe
na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym
dla 126 osób.
Uruchomiono 6 punktów poradnictwa prawnego i
obywatelskiego dla seniorów. Z poradnictwa
indywidualnego (674 porady) i grupowego (20
warsztatów) skorzystało 266 osób.
Zorganizowano Święto Seniorów Senioriadę, na której
zaprezentowano ukraińskie i polskie doświadczenia z
działań na rzecz seniorów oraz prowadzono warsztaty
dotyczące współpracy klubów seniora i ukraińskich
Uniwersytetów Trzeciego Wieku (49 uczestników).
Ze wszystkich działań projektu skorzystało 321
seniorów. Projekt był realizowany w partnerstwie z
Dziełem Kolpinga na Ukrainie. Partnerzy wymienili się
doświadczeniami w działalności senioralnej oraz
zaplanowali przyszłą współpracę.

Projekt był finansowany w ramach Programu
Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy
EOG.

Projekt „Partycypacja przyjazna seniorom”
Celem głównym projektu „Partycypacja przyjazna
seniorom” realizowanym w ramach Rządowego
Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2014-2020 była poprawa stanu partycypacji w
procesach decyzyjnych i życiu społecznym 100 osób
starszych 60+ poprzez rozwój form aktywności
społecznej i aktywnego starzenia się w ramach działań
Kolpingowskich Klubów Seniora w Małopolsce i na
Podkarpaciu w okresie 1.05-31.12 2015 r. W ramach
zrealizowanych działań – zgodnie z harmonogramem,
opisem jak i budżetem - objęto różnorodnymi
działaniami edukacyjnymi 120 osób (Bochnia-11 osób,
Brzesko-12 osób, Dębno-10 osób, Porąbka Uszewska10 osób, Poręba Żegoty-16 osób, Chełmek-12 osób,
Luborzyca-13 osób, Kraków-11 osób, Wadowice-13
osób oraz Jarosław-12 osób). W ramach niniejszego
projektu zrealizowano szereg działań edukacyjnych
przygotowujących osoby starsze do włączenie w
procesy partycypacyjne na poziomie lokalnym.
Seniorzy otrzymali szereg narzędzi oraz zdobyli wiedzę
do podejmowania lokalnych inicjatyw na rzecz
włączania seniorów w życie publiczne oraz
wzmocnienie wizerunku osób starszych jako
aktywnych
uczestników
życia
społecznego.
Widocznym efektem działań było podejmowanie
lokalnych inicjatyw, podczas których dyskutowano na
temat problemów dostrzeganych przez lokalnych
seniorów, ale również przygotowano wnioski, które
przekazano lokalnym władzom.
Cel
główny
osiągnięto
następujących działań:




poprzez

realizację

edukacja dla partycypacji - 9 szkoleń dla 111 osób
(planowano 100 osób),
Kolpingowski Kongres Seniorów - 3 dni, 52 osób,
spotkania lokalne organizowane przez KKSy- 11
spotkań,
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wizyta studyjna we Wrocławskim Centrum Seniora
-3 dni, 19 osób,
jak również:




portal www.senior.kolping.pl,
newsletter-zbiór praktycznych informacji dla
seniorów-10 edycji
biuletyn nt. partycypacji publicznej seniorów (24
str.)-500 szt.,

Koszty projektu wyniosły 153 823,95 zł.

Projekt „Seniorzy dla demokracji – aktywizacja,
partycypacja, wolontariat”
W roku 2015 Związek Centralny Dzieła Kolpinga w
Polsce uzyskał dotację na realizację projektu „Seniorzy
dla demokracji – aktywizacja, partycypacja,
wolontariat” z udziałem Dzieła Kolpinga na Ukrainie.
Projekt jest współfinansowanego ze środków Polsko –
Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu
RITA – „Przemiany w regionie” realizowanego przez
Fundację Edukacja dla Demokracji. W ramach projektu
zaplanowano wizytę studyjną seniorów i osób
pracujących z seniorami w Krakowie oraz spotkania nt.
partycypacji publicznej w Uniwersytetach Trzeciego
Wieku na Ukrainie.
Przyznana dotacja to 39 974,00 zł, a całkowity budżet
projektu wynosi 47 374 zł.

Projekty
w
zakresie
potencjału NGO

wzmacniania

Projekt „Małopolska Sieć NGO”
Projekt „Małopolska Siec NGO” realizowany przez
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w okresie od 1
września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. był skierowany
do członków, pracowników i
wolontariuszy
małopolskich organizacji pozarządowych.
Działania projektu dotyczyły trzech obszarów:
1) Budowanie oraz rozwój programowy i finansowy
sieci - wspólne wypracowanie misji i wizji sieci,
statutu, mechanizmów finansowania oraz rzecznictwa i
reprezentowania sieci przy wsparciu ekspertów w
ramach warsztatów strategicznych i prac zadaniowych.
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2) Wspieranie organizacji członkowskich sieci –
udostępnienie
organizacjom
narzędzia
do
przeprowadzenia autoewaluacji, na podstawie wyników
której zaprojektowany został program edukacyjnoszkoleniowy „szyty na miarę potrzeb”. Każda
organizacja mogła skorzystać z bezpłatnych szkoleń i
doradztwa oraz uczestniczyć w spotkaniach branżowych
i tematycznych.
3) Promocja sieci oraz organizacji członkowskich –
opracowanie i wdrożenie platformy www dla
organizacji pozarządowych ze strefą członków, tablicą
ogłoszeń oraz narzędziami usprawniającymi pracę i
komunikację
organizacji.
Przeprowadzenie
profesjonalnej kampanii promocyjnej sieci w radio,
telewizji i social media.
Do małopolskiej sieci NGO przystąpiły 43 organizacje
pozarządowe z 14 powiatów Małopolski. Sieć działa na
rzecz silnego i aktywnego III sektora w regionie
realizując następującą misję:
„Działając razem w sieci, wzmacniamy rolę
i znaczenie małopolskich organizacji
pozarządowych oraz wspieramy aktywność
obywatelską.”
Działania sieci:



Integracja środowisko małopolskich NGO;
Wsparcie dla rozwoju inicjatyw, wspólnot
i społeczności lokalnych;
 Wzmacnianie potencjału organizacji
pozarządowych poprzez szkolenia i doradztwo;
 Reprezentacja i rzecznictwo w imieniu organizacji
w sieci (mamy swoich przedstawicieli w
Małopolskiej Radzie Działalności Pożytku
Publicznego);
 „Sieciowy” newsletter. Promocja idei wolontariatu;
 Wzmacnianie komunikacji pomiędzy organizacjami
i osobami działającymi w ramach sieci.
 Wymiana doświadczeń, informacji i zasobów.
Organizujemy spotkania branżowe i tematyczne;
 Promocja sieci i jej organizacji na portalu
Małopolskiej Sieci NGO i w mediach;
 Dostęp do innowacyjnych narzędzi on-line;
Projekt był finansowany z funduszy Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Koszty projektu w roku 2015 wyniosły 539 072,44zł
natomiast całość kosztów wyniosła 696 319,14 zł.
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Projekt „U nas w gminie konsultujemy! Partycypacja
obywatelska poprzez konsultacje społeczne”
Od lutego 2014 r. do lutego 2015 r. Związek Centralny
Dzieła Kolpinga w Polsce wraz z Partnerem - Gminą
Dębno realizował projekt „U nas, w gminie
konsultujemy! Partycypacja obywatelska poprzez
konsultacje społeczne”, współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Działania projektowe miały 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 stosowania mechanizmów
konsultacyjnych
na
przykładzie
konsultacji
społecznych 14 dokumentów publicznych.
Wśród działań projektowych zrealizowano kampanię
informacyjno-promocyjną dotyczącą roli konsultacji
społecznych, szkolenia i doradztwo oraz wizyty
studyjne. Działania skierowane były do pracowników
Urzędu Gminy zajmujących się organizacją procesu
konsultacji i obejmowały zagadnienia partycypacji
publicznej, ram prawnych, diagnozy lokalnych
problemów, prowadzenia spotkań z mieszkańcami,
inicjowania konsultacji. Drugą grupę docelową
stanowili sołtysi, członkowie rad oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych.
Efektem działań projektowych było skonsultowanie
statutów 13 sołectw oraz Strategii Rozwoju Gminy
Dębno na lata 2015-2020.
Koszty projektu w roku 2015 wyniosły 48 030,20 zł, a
całościowa kwota dotacji wyniosła 189 419,53 zł.

Projekty instytucjonalne o charakterze
międzynarodowym
Projekt Europejskie Centrum Wsparcia
W
roku
2015
w
ramach
dofinansowania
z Międzynarodowego Dzieła Kolpinga powstało przy
biurze ZCDK tzw. Europejskie Centrum Wsparcia
mające za zadanie pomoc i doradztwo dla europejskich
związków
kolpingowskich
w
zakresie
przygotowywania projektów i zarządzania nimi.
Projekty przygotowane przez Centrum służą także
budowaniu wzajemnej współpracy wykorzystując
jednocześnie potencjał związków narodowych. Dzięki
działaniom Centrum pozyskano fundusze na realizację
projektów w wysokości ponad 100 000 Euro oraz

przygotowano materiały i publikacje dla związków
wspierające proces aplikowania do funduszy unijnych,
a także europejskich organizacji i instytucji.
Koszty projektu w roku 2015 wyniosły 41 515,85 zł,
a przyznana dotacja to 22 800 euro na cały projekt.
Projekt Młody Kolping Europa
Od 3 lat przy biurze Związku Centralnego Dzieła
Kolpinga w Polsce działa punkt koordynujący działania
Młodego Kolpinga Europa. Bogaty program działań,
regularna komunikacja z poszczególnymi grupami oraz
zapewnienie środków finansowych na organizację
seminariów i wymian młodzieżowych dla członków
Młodego Kolpinga z całej Europy są możliwe dzięki
pracy etatowego pracownika przy biurze Związku
Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.
Koszty projektu w roku 2015 wyniosły 51 403,10 zł.
Projekt rozwoju instytucjonalnego ZCDK
W roku 2015 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację
projektu instytucjonalnego mającego na celu rozwój
Związku Centralnego w kontekście zwiększania liczby
członków i integracji Rodzin Kolpinga.
W projekcie zaplanowano zarówno działania
promocyjne wpływające na rozpoznawalność Dzieła
Kolpinga w Polsce, jak i działania szkoleniowe
i doradcze. Realizacja projektu rozpoczęła się
w styczniu 2016 r.
Przyznana dotacja to 61 725 euro. Całkowity budżet
wynosi 71 975 euro.

Projekty partnerskie
Projekt
„Pomoc
rozwojowa
na
przykładzie
międzynarodowej współpracy w Dziele Kolpinga”
W roku 2015 Związek Centralny otrzymał
dofinansowanie z Fundacji Współpracy PolskoNiemieckiej na realizację projektu „Pomoc rozwojowa
na przykładzie międzynarodowej współpracy w Dziele
Kolpinga”. Spotkanie, którego współorganizatorem
była także Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, odbyło
się w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju
pod hasłem „Nasz świat, nasza godność, nasza
przyszłość”. W spotkaniu wzięło udział 44

11

3. Projekty i finanse w roku 2015

przedstawicieli polskich Rodzin Kolpinga oraz
reprezentant Partnera międzynarodowego Gregor
Federhen z Kolonii.
Koszty projektu wyniosły 25 471,05 zł, natomiast
koszt przyznanej i wykorzystanej dotacji wyniósł
10 000,00 zł.

Projekty inwestycyjne
W roku 2015 Związek Centralny Dzieła Kolpinga w
Polsce po złożeniu sprawozdania końcowego uzyskał
końcową ratę z Fundacji Renovabis za wykonanie
ocieplenia elewacji dobudowanego budynku siedziby
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce oraz
kolejną ratę z Kolping Schweiz na wyposażenie
serwerowni.
Koszty projektów inwestycyjnych w roku 2015
wyniosły 91 672,30 zł.

Zestawienie projektów 2015
W roku 2015 realizowanych było 9 projektów.
Lp.

Nazwa projektu

Źródło finansowania

Okres realizacji

1.
2.
3.

Seniorzy dla demokracji
Partycypacja przyjazna seniorom
Pomoc rozwojowa na
przykładzie międzynarodowej
współpracy w Dziele Kolpinga
U nas w gminie konsultujemy!
Partycypacja obywatelska przez
konsultacje społeczne

Fundusze norweskie EOG
ASOS
Fundacja Współpracy PolskoNiemieckiej

1.04.2014-31.12.2015
1.06.2015-31.12.2015
1.06.2015-31.07.2015

POKL 5.4.2.

1.02.2014-28.02.2015

5.

Małopolska Sieć NGO

POKL 5.4.2.

1.09.2014-30.06.2015

6.

Europejskie Centrum Wsparcia

Kolping International

1.07.2015- 30.06.2015

7.

Serwerownia

Kolping Schweiz

1.09.2014-31.12.2016

8.

Wykonanie elewacji

Fundacja Renovabis

1.09.2014-31.01.2015

9.

Młody Kolping Europa

Kolping International
Erasmus +
Kolpingjugend Europa eV.

Od 1.03.2013

4.

Natomiast spośród 15 przygotowanych i złożonych projektów w 2015 roku, 8 uzyskało akceptację i będzie realizowanych w kolejnych latach. W sumie w roku 2015 zaakceptowanych zostało 9 projektów, w tym jeden złożony w 2014.
Były to projekty:
1. Projekt „Partycypacja przyjazna seniorom” (ASOS)
2. Projekt „Pomoc rozwojowa na przykładzie międzynarodowej współpracy w Dziele Kolpinga” (FWPN)
3. Projekt „Europejskie Centrum Wsparcia” (Kolping International)
4. Projekt „Seniorzy dla demokracji – aktywizacja, partycypacja, wolontariat” (RITA Przemiany w regionie)
5. Projekt rozwoju instytucjonalnego ZCDK (Kolping International)
6. Projekt „Smart comunication, smart youth participation” (Erasmus +)
7. Projekt „Tak, Potrafię! (Europejski Fundusz Społeczny)
8. Projekt „Małopolskie Kobiety Aktywne” (Europejski Fundusz Społeczny)
9. Projekt „50+- edukacja i rozwój” (Europejski Fundusz Społeczny)
Ponadto biuro Związku pomogło Rodzinom Kolpinga w przygotowaniu ok. 10 projektów.
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3. Projekty i finanse w roku 2015

Finanse - działalność gospodarcza

Finanse - składki

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce prowadzi
działalność gospodarczą w obszarze wynajmu pokoi
gościnnych, wynajmu pomieszczeń oraz działalność
informatyczną.

W roku 2015 wpłynęło 6502,65 zł z tytułu składek
członkowskich. Na rzecz Europejskiego Dzieła
Kolpinga przekazano składki w wysokości 505,53 zł,
a składki na rzecz Międzynarodowego Dzieła Kolpinga
wyniosły 4 338,40 zł. Składka na Międzynarodowe
Dzieło Kolpinga jest przekazywana do końca marca
każdego roku. W sumie przekazano 4843,93 zł z tytułu
członkostwa w Międzynarodowym Dziele Kolpinga
i Europejskim Dziele Kolpinga.

W roku 2015 przychody, koszty i zysk w ramach
działalności gospodarczej kształtowały się w
następujący sposób:
 Przychody: 212 330,23 PLN
 Koszty: 145 387,78 PLN
 Zysk: 66 942,45 PLN

Beata Harasimowicz
wiceprzewodnicząca Dzieła Kolpinga w Polsce

13

II. Kolpingowski Konkurs 2016 - prezentacje

1. Rodzina Kolpinga w Brzesku: 20 lat minęło
Za najważniejsze i najciekawsze wydarzenie w życiu
brzeskiej Rodziny Kolpinga w 2015 r. uznaliśmy
obchody 20-lecia istnienia i działalności naszej
Rodziny, które odbyły się w dniach 11 i 12 kwietnia
2015 r.
Uroczystość
tę
poprzedziły
kilkumiesięczne
przygotowania. Największym wyzwaniem
było
udokumentowanie
tych
20-lat
jakże
bogatej
działalności naszej Rodziny. Uznaliśmy, że najbardziej
czytelnym i przystępnym sposobem prezentacji będzie
wystawa. W jej przygotowanie zaangażowanych było
bezpośrednio kilkanaście osób, które zbierały
materiały: fotografie, wycinki prasowe, świadectwa
członków Stowarzyszenia na temat ich zaangażowania
w życie Rodziny oraz dyplomy różnego rodzaju
odbytych szkoleń, dokumenty związane z rejestracją
Rodziny. To, co udało się zebrać było w archiwum
Rodziny, ale również i u poszczególnych osób. M.in.
bogatą historię Młodego Kolpinga (który przez kilka lat
działał przy naszej Rodzinie Kolpinga) mogliśmy
odtworzyć dzięki jego wspaniałej opiekunce – pani
Lilii Sztyller, która udostępniła nam materiały zebrane
w swoim archiwum.
Ogrom materiału z 20 lat opracowano tematycznie i
graficznie, wybrano tylko te zdjęcia i plakaty, które w
najlepszy sposób prezentowały naszą działalność.
Wielu osobom łza kręciła się w oku, gdy na
fotografiach
odnajdywali
siebie,
wspominając
przeróżne wydarzenia i emocje, które w tym czasie im
towarzyszyły.
Gdy już wszystko przygotowaliśmy, przyszedł czas na
te dwa najważniejsze dni. Nasze święto rozpoczęliśmy
w sobotnie popołudnie 11 kwietnia w pomieszczeniach
Rodziny Kolpinga przy ul. Kościuszki, gdzie
działalność prowadzimy już od 14 -stu lat. Na krótkie
spotkanie w kameralnym gronie kolpingowców został
zaproszony m.in.: ks. bp. Wiesław Lechowicz z naszej
Tarnowskiej Diecezji, Prezes Dzieła Kolpinga w Polsce
ks. Prałat Józef Jakubiec oraz księża prezesi Rodzin z
Małopolski i ks. prałat Józef Drabik proboszcz parafii,
przy której działa nasza Rodzina. W tej ponad
godzinnej rozmowie ks. prezes Zygmunt Bochenek i
przewodniczący Józef Pabian przedstawili naszą
historię, działalność, ale także problemy, z którymi się
borykamy na co dzień. m.in. braku pomieszczeń przy
parafii na naszą działalność.
Po tym spotkaniu przeszliśmy do kościoła parafialnego,
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aby wziąć udział we mszy św. rozpoczętej uroczystą
procesją ze sztandarami, obrazem świecą i relikwiami.
bł. A. Kolpinga. W tej procesji wzięli udział zaproszeni
Kolpingowcy z innych Rodzin oraz licznie parafianie.
Mszy św. jak i procesji przewodniczył wyżej
wspomniany ks. bp. Wiesław Lechowicz, w asyście
obecnych
księży
Prezesów.
Na
uroczystość
zaprosiliśmy wielu gości: byli nasi bracia i siostry z
innych Rodzin Kolpinga, sympatycy Rodzin,
członkowie Kolpingowskich Klubów Seniora: z Dębna,
Jadownik, Łoniowej, Porąbki Uszewskiej, Bochni. Nie
zabrakło także miejscowych władz – Starosty i
Burmistrza, a także posła na Sejm RP, z którym

1. Rodzina Kolpinga w Brzesku: 20 lat minęło
współpracujemy. Ze wszystkimi chcieliśmy się
podzielić naszą radością.
W czasie mszy słowo Boże wygłosił ks. bp. Wiesław
Lechowicz, który mówił: „Trzy konteksty pomagają
nam przeżywać dzisiejszą rocznicę: 170 lat temu
święcenia kapłańskie przyjął ks. Adolph Kolping; we
wigilię Niedzieli Miłosierdzia odszedł do domu Ojca
Jan Paweł II. Obydwu łączy zaangażowanie Kościoła w
sprawy społeczne, które wypływa z idei miłosierdzia,
troski o drugiego człowieka (...)” Wspomniał także o
inicjatywie, która jemu jako delegatowi Episkopatu
Polski d.s. Polonii jest szczególnie bliska – przy
brzeskiej Rodzinie kilka lat temu powołaliśmy do życia
Zespół d.s. Duszpasterstwa Emigracji Zarobkowej.
W okresach przedświątecznych organizowane są
nabożeństwa duchowej łączności z emigracją
zarobkową i Polonią, a także kierowane są listy z
refleksjami
przedświątecznymi i życzeniami dla
rodaków przebywających za granicą. Przekazujemy je
bliskim tych osób czy rodzin, które z różnych
powodów, ale przede wszystkim „za chlebem”
wyjechały z Polski.
Atmosfera na mszy św. była wyjątkowo uroczysta
i podniosła, a tak licznej reprezentacji członków Rodzin
Kolpinga oraz przewodników duchowych naszych
Rodzin w jednym miejscu nie było dotąd chyba nigdy
inigdzie wcześniej. To bardzo pokrzepiające i budujące.
Po zakończeniu mszy św. ksiądz biskup. zaprosił
wszystkich obecnych na uroczystości do obejrzenia
(wcześniej przygotowanej na kilkunastu tablicach)
wystawy opowiadającej naszą historię. Wystawa ta na
prośbę parafian była dostępna do zwiedzania jeszcze
przez okres 2 tygodni.

Po uczcie „duchowej” przyszedł czas na biesiadę –
uroczystą kolację. W auli kościoła wszyscy uczestnicy –
około 100 osób przy kolacji, kawie, herbacie i cieście
upieczonym przez nasze Seniorki wspominali, co działo
się przez te dwie dekady w Rodzinie Kolpinga, jaki
wkład wnieśliśmy w Dzieło Kolpinga w Polsce i na
świecie, jak głęboko wrośliśmy w świadomość
społeczności lokalnej. Spotkanie to trwało do późnych
godzin nocnych i aż żal się było rozstać.
W drugim dniu naszych obchodów, w niedzielę Bożego
Miłosierdzia, ks. prał. Józef Jakubiec głosił kazanie na
temat życia i działalności naszego Patrona.
Mówił m.in.:
Dzieło Kolpinga obecne w Polsce od 1990 r. dla nas, dla
polskich katolików jest dobrą szkołą organizowania się,
bo myśmy przez lata komunizmu byli pozbawieni tej
możliwości (...). Charyzmatem Rodziny Kolpinga są:
troska o wiarę - mamy być w tym świecie odważnymi
świadkami Jezusa Chrystusa, troska o rodzinę, troska o
pracę, naukę dla dzieci i młodzieży oraz troska o naród,
ojczyznę.(...)
Przez całą niedzielę na ołtarzu
stał relikwiarz bł. ks. Adolpha
Kolpinga.
Również
na
wszystkich 7 niedzielnych
mszach Członkowie Rodziny
Brzeskiej
czytali
lekcje
i modlitwy dokładając swoją
cegiełkę
do
uroczystych
obchodów.
Józef Pabian
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2. Rodzina Kolpinga w Bochni: Konsumencka Akademia Seniora
Aktywnego
Konsumencka Akademia Seniora Aktywnego
„KASA” to projekt, który realizowaliśmy przy
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Jego działania obejmowały przede wszystkim
edukację seniorów w dziedzinie ochrony praw
konsumenta oraz bezpieczeństwa osób starszych
przed oszustwami. Jak pokazują statystyki oraz
nasze doświadczenia w ramach prowadzonego przez
stowarzyszenie poradnictwa prawnego, osoby
starsze, to grupa najbardziej narażona na liczne
niebezpieczeństwa zarówno ze strony nieuczciwych
przedsiębiorców jak i oszustów działających
przysłowiową metodą „na wnuczka”. Działania
edukacyjne prowadzone były na terenie całej
Małopolski w 16 klubach seniora ulokowanych w 10
powiatach.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia był nasz prawnik
Bartłomiej
Gogola,
który
świadczy
przy
stowarzyszeniu porady prawne. Często jego klientami
były właśnie osoby starsze, które pod wpływem chwili
zakupiły na prezentacji np.komplet drogiej pościeli lub
cudowne urządzenie do masażu, które po powrocie do
domu okazały się nie spełniać swoich „obiecanych”
właściwości. Osoby te często nie miały podstawowej
wiedzy w zakresie praw konsumenckich i nie
wiedziały, że mają pawo odstąpienia od umowy.
Ponadto w grudniu 2014 r. weszła w życie nowa ustawa
o prawach konsumenta, która wprowadziła szereg
zmian. Dodatkowo zauważyliśmy, iż w naszym
regionie coraz częściej dochodzi do oszustw w
stosunku do osób starszych, a metody działania
oszustów „na wnuczka”, „policjanta” czy też
„urzędnika” są coraz bardziej wyrafinowane.
Projekt KASA został przygotowany przez Bartłomieja
Gogolę i Grażynę Rzepkę - Płachtę. Głównym celem
projektu było podniesienie wiedzy w zakresie praw
konsumenta i w zakresie ochrony przed oszustwami i
kradzieżami
wśród
seniorów
m.in.
poprzez
przeprowadzenie w każdym z wybranych klubów
seniora po dwie prelekcje: jedna na temat praw
konsumenta i jedna na temat bezpieczeństwa seniorów
oraz metod działania osób oszukujących i okradających
osoby starsze. Ponadto projekt zakładał wydruk 3
edycji biuletynów - dwie edycje były poświęcone
prawom konsumenta, zarówno tego kupującego w
sklepie jak i konsumenta dokonującego zakupu poza
lokalem przedsiębiorstwa. Natomiast trzeci biuletyn był
poświęcony bezpieczeństwu osób starszych i ochronie
przed kradzieżami i oszustwami (biuletyn ten został
opracowany przy współpracy z bocheńską policją).
Ponadto
na
stronie
internetowej
naszego

16

stowarzyszenia publikowany był poradnik
kompendium o prawach konsumenta w formie
„najczęściej zadawanych pytań”.
Nie był to łatwy projekt choćby ze względów
logistycznych, wymagał od nas przeprowadzenia w
krótkim czasie wielu działań. Projekt zakładał
przeprowadzenie po dwie prelekcje w 15 klubach
seniora z różnych powiatów w Małopolsce (w 5
subregionach województwa) oraz przygotowanie
i rozpowszechnienie 3 edycji biuletynów i poradnika
„kompendium praw konsumenta” oraz zaangażowania
do współpracy prelegentów/prawników oraz wielu
wolontariuszy. Większość działań projektowych
realizowana była w oparciu o pracę wolontarystyczną
zarówno
prawników
(opracowanie
treści
merytorycznych do biuletynów oraz poradnika) jak i
osób odpowiedzialnych za realizację zadania. Projekt
realizowany był w okresie od 1 maja do 30 listopada
2015 r.
W ramach w/w zadania do przeprowadzenia prelekcji
zaangażowaliśmy trzech prawników, w tym udało się

2. Rodzina Kolpinga w Bochni: Konsumencka
Akademia Seniora Aktywnego
nam nawiązać współpracę z dwoma prawnikami spoza
stowarzyszenia. Ponadto podjęliśmy współpracę z 22
wolontariuszami, osobami z terenów, w których
organizowane były prelekcje. Głównym zadaniem
wolontariuszy była pomoc przy promocji spotkań w
środowisku lokalnym, pomoc w przygotowaniu sali na
przeprowadzenie spotkania, pomoc w dystrybucji
plakatów, biuletynów. Z osobami tymi zostały
podpisane porozumienia o wykonywaniu świadczeń
wolontarystycznych.
Efektem naszych działań było przeprowadzenie przez
prawników po dwie prelekcje w 16 klubach seniora. W
spotkaniach (prelekcjach) uczestniczyło ponad 400
seniorów. Rozpropagowanie wśród seniorów na terenie
województwa małopolskiego co najmniej 1050 szt.
każdego z biuletynów w wersji papierowej (łącznie
3150 biuletynów). Zamieszczenie na 6 stronach
internetowych oraz w internetowym „głosie seniora”
materiałów w wersji pdf poradnika „kompendium praw
konsumenta” oraz biuletynów:
„Bezpieczny Senior”; „Senior świadomy konsument”
część 1; „Senior świadomy konsument” część 2.
Poprzez nasze działania m.in. wydanie trzech edycji
biuletynów w wersji papierowej oraz zamieszczenie
biuletynów i poradnika na stronach www bardzo dużo
osób z Małopolski, a także z innych rejonów miało
możliwość zapoznania się z tymi materiałami.
Ponadto kontakty, jakie nawiązaliśmy organizując
prelekcje dla seniorów zarówno z instytutami
prowadzącymi kluby seniora czy też Urzędami Gmin
mogą zaowocować w przyszłości dalszą współpracą.
Wartością dodaną realizacji projektu było podjęcie
współpracy z „nowymi” prawnikami, co w efekcie
przełożyło się na dalszą z nimi współpracę przy
realizacji nowego projektu (prowadzenie punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej).
Dzięki realizacji na terenie woj. małopolskiego działań
projektowych prowadzona była również promocja
naszego stowarzyszenia i całego Dzieła Kolpinga.
Tak, jak wspominaliśmy projekt był przygotowany
głównie z myślą o seniorach z Kolpingowskich Klubów
Seniora. W ramach opisywanego zadania gościliśmy w
Rodzinach Kolpinga
w Luborzycy, Nowym
Bieżanowie, Porębie Żegoty, Brzesku, Dębnie, Lipnicy
Małej. Prelekcje zostały zorganizowane również dla
bocheńskich seniorów. Ponadto z prelekcjami
chcieliśmy trafić do klubów seniora w małych
miejscowościach, nasi prawnicy gościli w Lipnicy
Murowanej,
Brzeźnicy
(pow.
Bocheński),
Tomaszkowicach – Biskupicach (pow. wielicki),

Bobrku (pow. oświęcimski), Stryszowie (pow.
wadowicki),
Gnojniku, Biadolinach Szlacheckich
(pow. brzeski), Limanowej (pow. limanowski) i Suchej
Beskidzkiej (pow. suski).
Na zakończenie jeszcze słów kilka o naszej Rodzinie
Kolpinga. W chwili obecnej nasze stowarzyszenie liczy
ponad 30 aktywnych członków (dodamy, iż w ostatnim
roku tj. 2015 dwukrotnie zwiększyła się liczba
członków).
Bocheński Kolping od początku swojego istnienia
(sierpień 2010) podejmował różne inicjatywy oraz
realizował własne projekty pozyskując fundusze z
różnych źródeł. Prowadzimy działania w trzech
obszarach tj. w zakresie poradnictwa prawnego,
wsparcia organizacji pozarządowych i aktywizacji
seniorów. Przedsięwzięcia realizujemy w oparciu o
projekty zarówno ZCDK jak i nasze własne oraz
zaangażowanie i pracę wolontarystyczną członków
stowarzyszenia. Do tej pory udało nam się zrealizować
ponad 18 projektów, w tym około 10 własnych oraz
dziesiątki różnych przedsięwzięć i inicjatyw. Nasze
działania zostały zauważone przez bocheński samorząd.
W ubiegłym roku przez Urząd Miasta byliśmy
nominowani do Nagrody Marszałka Województwa
Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych
organizacji
prowadzących
działalność
pożytku
publicznego.
Grażyna Rzepka Płachta i Bartłomiej Gogola
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3. Rodzina Kolpinga w Chełmku: Solidarność międzypokoleniowa
– godność i szacunek
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w swojej
działalności zakłada głównie aktywizowanie
społeczności lokalnej. W roku 2015 jednak zwróciło
szczególną uwagę na relacje między pokoleniami, na
egzystencję ludzi starszych.
Obserwując środowisko, doszliśmy do wniosku, że
miasteczko nasze się „zestarzało”. Faktem jest, że nie
ma w Chełmku większych zakładów pracy, co
powoduje emigrację ludzi młodych. Warunki
materialne – naszym zdaniem- są bardzo ważne, ale
ogromnie tracą na tym dzieci, które wzrastają
osamotnione, rodzice, dziadkowie, a czas biegnie.
Wzmaga się tęsknota, samotność, brak poczucia
bezpieczeństwa - pozostaje …telefon, skype. Czy to
wystarcza? – chyba nie. Konieczne stało się wskazanie
najważniejszych wartości, jakimi winna się kierować
młodsza część społeczeństwa. Życie codzienne musi
być bogatsze o bliskie więzi – partnerstwo
międzypokoleniowe. Żeby tak było, edukację trzeba
rozpocząć od najmłodszych lat, już w przedszkolu.
Skupić
się
na
działaniach
integracyjnych,
wykorzystując wszelkie możliwe okazje i to stało się
dodatkowym celem, a może i głównym. Działania
powinny pomóc zrozumieć istotę starzenia się, a
młodzi także muszą być przygotowani na upływ czasu.
Od problemów nie można uciekać, trzeba je skutecznie
rozwiązywać. W tym kontekście obraliśmy kierunek
drogi na pewno właściwy i wart kontynuacji! Nasz
projekt trwał cały rok. Wśród osób zaangażowanych
byli: członkowie Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" 20 osób, grupa Wolontariat Ks. Kolpinga - 15 osób, 12
dzieci ze świetlicy oraz wolontariusze ze szkoły
podstawowej, gimnazjum i Kolpingowskiego Klubu
Seniora. Z okazji Dnia Babci i Dziadka w styczniu
grupa Seniorów w Przedszkolu Samorządowym
oklaskiwała spektakl teatralny pod tytułem „Bajkowe
Jasełka”. Potem było tak: Naśladowaliśmy kotka
śpiącego smacznie, podpatrując, śledząc ruchy dzieci
uważnie.
Udało nam się nawiązać kontakt serdeczny, poprzez
zabawę, czytanie bajek i wierszy.
Również w styczniu Stowarzyszenie zorganizowało
wspólne kolędowanie. Byli mali i więksi kolędnicy
poprzebierani, młodzież śpiewająca w chórze, seniorzy
- stworzyliśmy miłą atmosferę.
Agapa i muzyka połączyły pokolenia w jedną
wspaniałą Rodzinę.
Razem z młodzieżą przed Świętami Wielkanocnymi,
głównie Wolontariatem Bł. K. Kolpinga i dziećmi ze
świetlicy włączyliśmy się w zbiórkę żywności
organizowanej przez Bank Żywności, aby nieść pomoc
tym, którym w życiu się nie powiodło. Młodzież i
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dzieci dzięki takiej akcji zyskują wrażliwość na
potrzeby ludzi będących w niedostatku – cel sam w
sobie edukacyjny.
Biesiada integracyjna w plenerze miała miejsce w maju
przy pięknej, słonecznej pogodzie. Seniorzy, młodzież i
dzieci wspólnie ją organizowali i razem odtwarzali
bajkowe scenki teatralne. Śpiewy, tańce, gry zbliżyły
pokolenia, trzymając się za ręce stanowiliśmy jeden
zespół.
Wspólny
posiłek
był
chwilowym
zatrzymaniem,
rozmową,
podsumowaniem
wspaniałego dnia. Był też przykładem, że i w domu też
trzeba znaleźć czas na wyciszenie, uśmiech przy stole i
podziękowanie za wysiłek włożony w przygotowanie.
Rodzina Kolpinga w Chełmku wraz ze Scholą
zorganizowała Festiwal o Miłosierdziu Bożym i Piknik
Kolpingowski, na który przybyła licznie społeczność
lokalna. Seniorzy pokazali swoje umiejętności
wokalne, były konkursy, gry i widać było sympatyczne
spojrzenia, uśmiechy i to sprawiało wrażenie, że dzieci

3. Rodzina Kolpinga w Chełmku: Solidarność
międzypokoleniowa – godność i szacunek
i młodzież dobrze się czują w towarzystwie ludzi
starszych, którzy posiadają różnorodną wiedzę i nie
mają się czego wstydzić w relacjach z młodymi.
We wrześniu razem z młodzieżą szkolną czytaliśmy
„Lalkę” w parku, na targu, na scenie w Miejskim
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Narodowe
Czytanie „Z Aleksandrem Głowackim w Dawnej
Polsce” zacieśniały i zbliżały pokolenia podczas prób
inscenizacji. Kontakty życzliwe i przyjazne.
„Podziel się posiłkiem” to kolejna zbiórka żywności
i zbliżenie międzypokoleniowe – cenna wartość
wszczepiana młodzieży.
Dzień
Modlitwy
Kolpingowskiej
zgromadził społeczność lokalną w
różnym wieku. Razem rozważaliśmy
tajemnice Różańca św. i czytaliśmy
Słowo
Boże,
śpiewała
Schola
Misericordias
–
wspólne
przeżycie
duchowe, zapamiętane na długo przez
Parafian.
Kolejne spotkanie integracyjne w Parku Miejskim
przed Wigilią. Śpiew kolęd, opłatek, życzenia młodzież zaangażowana przy rozdawaniu ciepłego
posiłku, mimo chłodu- atmosfera bardzo ciepła.
Żywy kontakt między pokoleniami jest bardzo istotny,
ponieważ zapobiega zobojętnieniu na potrzeby
i oprawia stosunki interpersonalne, a niestety widoczne
jest oddalanie się, zagubienie.
Stowarzyszenie dąży do wyostrzenia problemu
i wskazania nadrzędnych wartości, jakimi trzeba się
kierować w życiu. Proces trudny i długi, ale wszystko
jest możliwe, żeby zły kierunek zatrzymać,
a pielęgnować to, co warte jest uwagi. Podkreślamy
patriotyzm lokalny w różny sposób, nawet w naszej
piosence:
„Chełmek nasze miasto ukochane,
życie wielu z nim związane,
na dobre i na złe.
Niech też nikt tu nie marudzi,
że się można w nim zanudzić,
coś zawsze dzieje się.
…Oj, żeby tylko młodzi się w nim zatrzymali,
rozkręcili biznes swój, wili gniazdko tu.”
Może trzeba się więcej starać, dostrzec piękno bycia
razem, przestrzegać ważnych wartości, kultywować
tradycję tak, aby wzmocnić więzi, a to w przyszłości
zaowocuje lepszymi relacjami w rodzinach, co przełoży
się z pewnością na zdrowsze społeczeństwo. Bo, jakie
życie, jest warte życia?
Marianna Sitek
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4. Rodzina Kolpinga w Krakowie - Nowym Bieżanowie: Wiem potrafię - dbam
W ramach pionierskich działań skierowanych do
osób starszych na terenie peryferyjnego osiedla
(osiedle Nowy Bieżanów – ostatnie osiedle na
obrzeżach Krakowa) powstał Kolpingowski Klub
Seniora.
W spotkaniu inauguracyjnym, w dniu 4.12.2014 wzięło
udział 30 seniorek i seniorów w wieku 60+.
Frekwencja zaskoczyła samych organizatorów –
członków Rodziny Kolpinga. Prowadzone działania
pozwoliły na stworzenie wspólnoty lokalnej –
zainicjowały budowanie więzi wśród seniorów.
Stąd też w roku 2015 postanowiono podjąć działania w
celu wzmocnienia tworzącej się grupy w ramach
Kolpingowskiego Klubu Seniora przy Rodzinie
Kolpinga Kraków-Nowy Bieżanów. Jedną z inicjatyw
była właśnie realizacja projektu „Wiem - potrafię –
dbam”, którego celem nadrzędnym była poprawa
jakości edukacji 100 osób starszych 60 + i zwiększenie
różnorodności działań na rzecz osób starszych 60+ w
zakresie profilaktyki prozdrowotnej na terenie woj.
małopolskiego w okresie maj-grudzień 2015.
Projekt łączył aktywność edukacyjną w zakresie
profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałał wykluczeniu
cyfrowemu i oparty był na dwóch komponentach:
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edukacyjnym
i
instytucjonalnym.
Komponent
edukacyjny zakładał edukację seniorów w obszarze
profilaktyki zdrowotnej – w zakresie samorozwoju,
dbania o zdrowie i kondycję fizyczną i w obszarze
nowych technologii oraz komponent instytucjonalny
obejmujący rozwój potencjału Klubu Seniora ze stałym
programem
wsparcia
merytorycznego.
Należy
podkreślić, iż do działań zaproszono członków innych
Kolpingowskich Klubów Seniora z Małopolski (tj. z
Bochni, Chełmka, Dębna, Krakowa – Klub Celtycki i
Oświęcimia) poprzez wspólny udział w dwudniowych
wyjazdach edukacyjno-krajoznawczych połączonych z
propagowaniem Dróg św. Jakuba oraz wizytę studyjną
w trzech małopolskich Klubach Seniora (w Bochni,
Chełmku i Wadowicach). W ramach zrealizowanych
działań zgodnie z harmonogramem oraz budżetem
projektu w działaniach wzięło udział 126 seniorów w
wieku 60+, w tym 96 kobiet i 30 mężczyzn. Ponadto
realizacja działań projektowych pozwoliła na
osiągnięcie rezultatów:
•
motywowanie osób starszych 60+ do
podejmowania działań prozdrowotnych i zachowania
aktywności ruchowej poprzez realizację serii
seminariów oraz warsztatów, zajęć ruchowych i
spotkań ze specjalistami dla 126 seniorów 60+
(planowano 100 osób),
•
wzrost dostępu do oferty edukacyjnej z
zakresu profilaktyki prozdrowotnej na terenie
peryferyjnych
osiedli
Krakowa,
optymalnie
dostosowanej pod względem treści jak i formy do osób
starszych - dla 101 seniorów 60+ (planowano 70 osób)
w wymiarze 95 h,
•
nabycie umiejętności obsługi komputera
przez 44 osoby w wieku pow. 60 r.ż. (planowano
24 osoby),
•
wzmocnienie 6 grup senioralnych w
Małopolsce
poprzez
organizację
wspólnych spotkań (2 spotkania i 3
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Bieżanowie: Wiem -potrafię - dbam
wizyty studyjne), wymianę doświadczeń, wzajemne
poznanie się.
Realizacja inicjatywy miała również znaczny wpływ na
rozwój samej RK. Można powiedzieć, iż podejmowanie
działań dla osób starszych wzmocniło naszą Rodzinę
Kolpinga dając drugą młodość J Stowarzyszenie
wzmocniło się liczebnie (z 15-stu osób do 32
członków). Należy podkreślić, iż podjęto działania
integracyjne seniorów z pozostałymi członkami
Rodziny Kolpinga (m.in. wspólny wyjazd do Wadowic
– szlakiem Ojca Świętego Jana Pawła II). Ponadto
dzięki zainicjowanym działaniom jesteśmy bardziej
rozpoznawalni i lepiej odbierani w środowisku
lokalnym. Nasi seniorzy stanowią mocną i zgraną grupę
osób bardzo przedsiębiorczych i samodzielnych. Już w
tym roku zdecydowali się podjąć aktywność w ramach
budżetu obywatelskiego, prowadziliśmy modlitwę
podczas spotkania Rodzin Kolpinga w marcu 2016 w
Luborzycy czy też przyłączyliśmy się do akcji
Wiaderko Prądu dla Ugandy. Cały czas trwają
regularne spotkania.
Poprzez wszechstronne działania osoby mogły znaleźć
ciekawą dla siebie aktywność, zbudowano ofertę

aktywizującą
lokalną
społeczność
w
wieku
senioralnym, oferując zajęcia obsługi komputera,
aktywności fizycznej rozwijające zajęcia edukacyjne.
Ważnym rezultatem, jaki udało się osiągnąć, było
zmotywowanie osób również niezależnie od działań
projektowych, po projekcie. W okresie realizacji
projektu zainicjowano grupę zajęć manualnych
(prowadzony przez seniorkę) i zorganizowano
dodatkowy spacer szlakiem historyczno-kulturowym na
trasie Kraków – Tyniec w październiku 2015. Ponadto
zorganizowano kurs języka niemieckiego (prowadzony
przez seniorkę). Grupa seniorów kontynuowała zajęcia
nordic walking (prowadzone przez seniora). W ocenie
osób
realizujących,
seniorzy
z
ogromnym
zaangażowaniem
uczestniczyli
w
spotkaniach
projektowych. Zawiązały się nowe znajomości i
przyjaźnie wśród osób starszych. Uczestniczy poczuli
się potrzebni i angażują się z własnej inicjatywy, czego
efektem było zorganizowanie uroczystości jubileuszu
funkcjonowania Klubu Seniora (1 rok) przy ogromnym
zaangażowania samych seniorów (38 osób) – poprzez
zaprezentowanie samodzielnie opracowanego występu
podczas spotkania jubileuszowego w grudniu 2015.
Bogumiła Budny
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5. Rodzina Kolpinga w Luborzycy: Solvay Natchnienie Trudnego
Dobra
Spektakl „Solvay Natchnienie Trudnego Dobra”
dotyczy lat 1940 - 1945, kiedy to Karol Wojtyła
wykonywał pracę robotnika
w
zakładach
chemicznych Solvay w Krakowie.
Impulsem do powstania projektu były wydarzenia
związane z opublikowaniem przez Polski Episkopat
słynnego Listu do Biskupów Niemieckich. A w
szczególności słynnego zdania
<<przebaczamy i
prosimy o przebaczenie>>. Fakt ten wywołał falę
reakcji ze strony ówczesnych rządzących. Jako
kontrreakcje publikowano wówczas szeroko w prasie
rzekome protesty klasy robotniczej z podpisami
pracowników różnych fabryk i zakładów pracy.
Również pojawiła się taka publikacja prasowa z
podpisami pracowników fabryki Solvay, w której w
czasie okupacji niemieckiej pracował Karol Wojtyła, a
w chwili tej publikacji już Arcybiskup Krakowski.
Wiele podpisów należało do osób dobrze znanych
osobiście przez ks. arcybiskupa. Powszechnie też stało
się wiadomym, że Abp Wojtyła bardzo zmartwił się
tym, że jego znajomi poddali się propagandzie.
Wówczas to wdowa z pięciorgiem dzieci pani Karolina
Biedrzycka
postanowiła
zebrać
wypowiedzi
współpracowników Karola Wojtyły z czasu jego
pobytu w tym zakładzie, aby udowodnić że nie
wszyscy ludzie dali się sterroryzować propagandzie.
Zaczęła chodzić od domu do domu i zbierać
wspomnienia o tym, co wówczas się działo. Ludzie
jednak byli nieufni, obawiali się prowokacji. Dopiero,
gdy do p. Karoliny przyłączył się sąsiad, nabrali trochę
odwagi i szczerze opowiadali o faktach z przeszłości.
Po latach okazało się, że „pomocny” sąsiad był
agentem Służby Bezpieczeństwa. Niemniej jednak
powstał zbiór autentycznych opowieści, który zebrany
w rodzaj zeszytu trafił do ks. arcybiskupa. Zeszyt ks.
arcybiskupa jednak zaginął na przestrzeni lat. Pozostał
natomiast brudnopis w szufladzie pani Karoliny. Po 40
latach dotarł on do rąk naszej reżyser śp. Anny
Osławskiej, która przygotowała na tej podstawie
najpierw słuchowisko radiowe nagrane przez naszą
luborzycką Rodzinę Kolpinga w studio
Zakonu Jezuitów w Krakowie, a
następnie w roku 2003 powstał pierwszy
kolpingowski film polsko-niemiecki,
zrealizowany przez Rodzinę Kolpinga z
Luborzycy oraz partnerską Rodzinę
Kolpinga z Essen Stiele Horst pt.
„Solvay Natchnienie Trudnego Dobra”.
Tytuł został zapożyczony z poematu
Karola Wojtyły pt. „Kamieniołom”.
Równolegle nasza Rodzina Kolpinga
cały czas od roku 2000 gra sztukę
teatralną opartą na tym dokumencie. W
spektaklu
oprócz
autentycznych
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wspomnień robotników wykorzystane są fragmenty
utworów Karola Wojtyły: poemat „Ojczyzna” oraz
„Kamieniołom”.
Karol Wojtyła w czasie okupacji niemieckiej pracował
w zakładach chemicznych, ale co się wówczas działo
nie jest wiadomym. A przecież to wtedy młody
Wojtyła, a obecnie św. Jan Paweł II podjął decyzję
wyboru drogi kapłańskiej.
Najlepszym dowodem tego jest fakt, że gdy
dostarczono ks. Oderowi – postulatorowi procesu
kanonicznego ojca św. Jana Pawła II - książkę p.
Karoliny, okazało się, że zebrane przez nią
wspomnienia są jedynym materiałem dowodowym z
tego okresu.
Nasza RK jest zatem „światowym kustoszem” tych
wspomnień.
Sztukę gramy szeroko w kraju i zagranicą od Rzymu po
Oslo, bo traktujemy to zadanie jak testament życia Ojca
Św. Jana Pawła II.
Działaniem bez precedensu w ubiegłym roku było
wystawienie tej sztuki w Hospicjum w Krakowie na ul.
Fatimskiej dla pensjonariuszy tego zakładu. Sztukę
zagraliśmy wspólnie z inicjatywy naszej Siostry
członkini naszego zarządu śp. Janiny Scheib, która
wspólnie grała z nami już będąc na wózku
inwalidzkim. A było to tydzień przed jej odejściem do
Domu Ojca.
I takie jest nasze postanowienie, iż będziemy
świadkami tego przekazu jak długo żyć będziemy, bo
trzeba ludziom nieść nadzieję ukazując na przykładzie
życia Karola Wojtyły, jak przy bezgranicznym zaufaniu
Bogu można pokonywać nawet czasem niewyobrażalne
przeszkody życia.
Udział w projekcie „Solvay” i działaniach związanych
z tym widowiskiem wpłynęło na większą integrację
członków stowarzyszenia i poczucie „dumy” z
wykonywanej pracy w kontekście oddziaływania na
środowisko oraz przekazu historycznego i religijnego.
Robert Prusak

6. Rodzina Kolpinga w Makowie Podhalańskim:
Z wigorem w następny rok
Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” powstał
dzięki konkursowi wygranemu przez Burmistrza
Makowa Podhalańskiego w ramach programu
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(edycja 2015).
Z dotacji uzyskano środki na remont budynku
gminnego, w tym wypadku budynku dworca
kolejowego w Makowie Podhalańskim. Gmina
wyremontowała i wyposażyła budynek zgodnie z
zaleceniami programu „Senior Wigor”, a następnie
Burmistrz zwrócił się do naszego Stowarzyszenia z
prośbą o pomoc w rekrutacji seniorów na potrzeby tego
projektu i pomoc w wybraniu wyposażenia. Nasi
członkowie podjęli inicjatywę pomocy w tych
zadaniach i zachęcali seniorów, z którymi
współpracujemy w KKS-się do zaangażowania się
w wolontarystyczną pomoc na rzecz projektu.
Seniorzy docierali do osób najbardziej
potrzebujących przedstawiając ofertę
Domu
Dziennego
Pobytu.
Jednocześnie przewodnicząca brała
udział
w
dobieraniu
odpowiedniego wyposażenia i
konsultowaniu
prac
remontowych
w
celu
przystosowania budynku do
takiego działania. Działania te
trwały od sierpnia 2015r. do
listopada 2015r. W listopadzie
Burmistrz
zaproponował
nam
przystąpienie do konkursu na prowadzenie
Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor. Zarząd
Stowarzyszenia podjął decyzję o złożeniu oferty
konkursowej. Od grudnia 2015 roku nasze
Stowarzyszenie prowadzi jeden z pierwszych domów
Senior Wigor w Polsce. Projekt ten okazał się dla nas
dużym wyzwaniem, które podjęliśmy tylko dlatego, że
mamy doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz
seniorów, znamy makowskie środowisko dość dobrze i
jednocześnie cieszymy się dobrą opinią w tej
działalności. Pomogło mam to w zorganizowaniu grupy
seniorów, którzy chętnie biorą udział w naszych
zajęciach. Obecnie opiekujemy się grupą 17 seniorów,
a na liście rezerwowej jest jeszcze 7 osób. Wielu
seniorów zwraca się do nas z zapytaniami o możliwość
uczestniczenia w naszych zajęciach, ale ogranicza nas
określona przez projekt liczba seniorów. Dzienny Dom
Pobytu Senior Wigor zapewnia stałą opiekę w
godzinach od 8 do 16 od poniedziałku do piątku. W
programie pobytu są zajęcia w formie warsztatów i
terapia zajęciowa, wspólny posiłek w formie śniadania
oraz obiad na zasadzie cateringu. Seniorzy są objęci
opieką pielęgniarską oraz korzystają z gimnastyki i
rehabilitacji w specjalnym do tego przystosowanym
pomieszczeniu.

Prowadzenie Domu wymaga od naszych członków
szczególnego
zaangażowania,
ponieważ
na
prowadzenie projektu przyznano tylko 1 i ½ etatu.
Zarządzania Domem podjęła się jako koordynator
przewodnicząca Stowarzyszenia, obsługę księgową
prowadzi księgowa Stowarzyszenia. W organizacji
projektu pomagały cztery członkinie Kolpingowskiego
Klubu Seniora. W obecnej chwili Dom działa pełną
parą, organizujemy ciekawe warsztaty i zajęcia,
współpracujemy
ze
świetlicą
środowiskową
organizując wspólne imprezy i zajęcia. Mamy grupę
wspaniałych seniorów, którzy bardzo chętnie angażują
się we wszystkie działania, pomagają w organizacji
zajęć i podpowiadają, co chcą robić.
Przedstawiając
tę
inicjatywę
do
konkursu
kolpingowskiego chciałam zwrócić uwagę na to, że
wymagała ona od nas współpracy z wieloma
podmiotami: z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, który nadal ma nad naszym
Domem nadzór, z Burmistrzem i Gminą
Maków
Podhalański,
z
Kolpingowskim Klubem Seniora
oraz z członkami naszego
Stowarzyszenia.
Godne
podkreślenia jest ogromne
zaangażowanie
naszych
członków i seniorów w to
działanie, poświęciliśmy wiele godzin
pracy wolontariackiej i dalej bardzo dużo
się angażujemy.
Trzeba
także
zaznaczyć,
że
nie
prowadzilibyśmy tego Domu, gdyby nie nasze
zaangażowanie w prace z seniorami przez ostatnie
trzy lata. Nasza działalność została doceniona przez
władze gminne, które zobaczyły w nas odpowiedniego
Partnera.
Inicjatywa ta jest jeszcze bardzo świeża i trudno mówić
o rezultatach, ale na pewno staliśmy się jeszcze bardziej
rozpoznawalni w środowisku lokalnym, zyskaliśmy co
najmniej
trzech
kandydatów
na
członka
Stowarzyszenia, jest przez to szansa na odmłodzenie
naszego Stowarzyszenia i pozyskania nowych kadr do
prac na rzecz środowiska lokalnego.
Wymiernym efektem tego działania jest znaczna
poprawa standardu życia 17 seniorów z naszej gminy
mogących korzystać z oferty naszego domu, mamy
nadzieję, że uda nam się uzyskać zwiększenie liczby
miejsc
oraz
zaangażowanie
większej
liczby
wolontariuszy w nasze działania. Pozyskaliśmy
również zaplecze do działania z innymi seniorami np. z
KKS-u, możemy korzystać z urządzeń i zaplecza w
godzinach
popołudniowych
oraz
ze
sprzętu
rehabilitacyjnego.
Bożena Wojdyła
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III. Z życia Rodzin Kolpinga

1. RK Łęczyce - pomoc nie tylko od święta
Rok
Miłosierdzia
zachęca
nas
do
bezinteresownej pomocy. W łęczyckiej RK na
Pomorzu kierowanej przez Marię „Magdę” Stenkę
taka pomoc to codzienność.
Wraz z innymi członkami Rodziny: dr Ewą Daleka,
radnym Januszem Labudą, wolontariuszami Michałem
Negowskim i Elżbietą Kurzawą oraz księdzem
prezesem Piotrem Trederem od wielu miesięcy
pomagają dzieciom w
przedszkolu, szkole
oraz rodzinom wielodzietnym i żyjącym na krawędzi
ubóstwa. Jest to możliwe dzięki wsparciu partnerskiej
Rodziny Kolpinga z Lohne (Niemcy), której
członkowie
często
odwiedzają
Łęczyce.
Celem ostatniej wizyty było udzielenie wsparcia
osobom najbardziej potrzebującym. Goście z Niemiec
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przywieźli sprzęt rehabilitacyjny, odzież, obuwie i
zabawki. Dzięki tym akcjom Kolping jest dobrze
postrzegany i rozpoznawalny w całej okolicy.
Przysparza to Rodzinie nowych członków i
sympatyków – np. p. Heilwig von Heyden, córki
ostatniego właściciela pobliskiego Godętowa
mieszkającej w Norwegii. Spełniło się jej marzenie,
ponieważ herb jej rodziny po 70 latach ponownie
znalazł się na ziemi jej dzieciństwa, która dało jej
siłę w pokonywaniu wszelkich życiowych
trudności.
Jest
to
cenna
wskazówka
dla
dalszej
działalności
kolpingowskiej na tym terenie.
Magda Stenka

2. Wieści z Wadowic
Rok 2015 dobiegł końca. Czas na podsumowania
działań naszego KKS-u. Kończymy kontynuowany
od prawie dwóch lat projekt „Seniorzy dla demokracji”.
Działania w tym projekcie wymuszały na realizatorach
i beneficjentach precyzję i zdyscyplinowanie, a te czynniki z kolei wpłynęły na doskonałe efekty realizowanych zadań. Odbywaliśmy liczne konferencje, szkolenia i kursy obsługi komputera. Pracowaliśmy na rzecz
lokalnych społeczności, zdobywaliśmy potrzebną w
obecnych czasach senioralną wiedzę prawniczą. Poznawaliśmy zasady zdrowego żywienia i umiejętności zachowania dobrego stanu zdrowia. Wiele czasu poświęcaliśmy na rozrywkę. Przyjmowaliśmy liczne grupy
pielgrzymkowe z kraju i zagranicy.
Prowadzimy kolpingowski punkt pośrednictwa pracy,
który w tym roku odwiedziło 210 osób poszukujących
pracy, z czego 84 pobrały kontakty do pracodawców.
Od września ubiegłego roku do grudnia 2015 prowadziliśmy bezpłatny Kolpingowski Punkt Porad Prawnych i
Obywatelskich dla seniorów 60+, gdzie udzielono seniorom 58 porad prawnych, a 28 osób skorzystało z
poradnictwa grupowego.
Bardzo dużo czasu poświęciliśmy kolpingowskim pielgrzymkom odwiedzającym nasze miasto. Prezentujemy
im własne doświadczenia i przeżycia związane ze
Świętym Janem Pawłem II, a także przekazujemy nam
tylko znane ciekawostki z czasów, gdy mieszkał u nas
przyszły Święty Papież. W tym roku odwiedziło nasze
papieskie miasto 14 grup kolpingowskich, w tym 40
osobowa grupa z Niemiec z miejscowości Gelsenkirchen koło Essen. Gościliśmy także przedstawicieli zarządów Dzieła Kolpinga z Urugwaju i Peru.
W naszym 15 osobowym Klubie Seniora odbywają się
także 3 razy w miesiącu zajęcia cykliczne, Odbyliśmy
zajęcia z dziedziny fryzjerstwa i pielęgnacji włosów.
Kontynuujemy kurs florystyczny ze szczególnym
uwzględnieniem wykonawstwa i kompozycji sztucznych kwiatów.
Wspomnieć należy, że czas naszych seniorek jest ograniczony różnymi obowiązkami rodzinnymi (np. opieka
nad wnuczkami), dlatego terminy kolejnych zajęć ustalamy na spotkaniu bieżącym. W każdym spotkaniu bierze udział średnio 10 osób. Systematycznie urządzamy
wieczory wspomnień pt. „Wracamy do naszej młodości” – odtwarzamy dawne filmy z kaset VHS i płytek

DVD z przebojami z tamtych lat. W ramach zajęć systematycznie uczestniczymy też w ciekawszych seansach filmowych w wadowickim kinie „Centrum”.
Zwiedziliśmy wspólnie Muzeum Ziemi Wadowickiej
oraz Dom Muzeum Świętego Jana Pawła II. Wzięliśmy
udział w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, którą to uroczystość uświetnił swoim
wykładem prof. dr hab. Franciszek Ziejka. W zajęciach
Uniwersytetu udział bierze 6 osób z naszego KKS–u.
W pomieszczeniu naszego Stowarzyszenia i K.K.S. –u
zorganizowaliśmy senioralny kącik zdrowia, gdzie
nasza koleżanka seniorka przekazuje najnowsze informacje dotyczące ochrony zdrowia seniorów. Kącik
wyposażony jest w apteczkę pierwszej pomocy, glukometr, termometr i aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego. Na koniec pragnę dodać, że nasze seniorki i seniorzy chętnie wspomagają się w potrzebie.
Zygmunt Barycz
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IV. Spotkania - Wizyty - Wydarzenia

1. Kolpingowska Senioriada w Jarosławiu
W dniach 21-23 sierpnia 2015 r. w Heluszu odbyła
się Senioriada z udziałem przedstawicieli czterech
Kolpingowskich Klubów Seniora uczestniczących w
projekcie „Seniorzy dla demokracji” oraz
zaproszonych gości z pięciu Klubów Seniora, a także
przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku
prowadzonych przez Dzieło Kolpinga na Ukrainie.
Gospodarzem spotkania była Rodzina Kolpinga w
Jarosławiu wraz z Kolpingowskim Klubem Seniora
oraz parafią Chrystusa Króla, której proboszczem
jest ks. prałat Andrzej Surowiec, zarazem prezes
Rodziny Kolpinga w Jarosławiu.
W piątkowe popołudnie uczestnicy mogli „na własne
oczy”
zobaczyć
działania
jarosławskiego
stowarzyszenia Kolpinga realizowane w ścisłej
współpracy z parafią. W salach przyparafialnych
stowarzyszenie prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży
(m.in. sekcja modelarska, plastyczna, teatralna,
taneczna, muzyczna) oraz działania dla seniorów (kursy
komputerowe, grupy samopomocowe i wolontaryjne).
Seniorzy pomagają też w prowadzeniu dużej biblioteki
przyparafialnej.
Wieczorem swoje działania na żywo zaprezentował
Kolpingowski Klub Seniora w Jarosławiu witając gości
śpiewem i występem specjalnie przygotowanym z tej
okazji. Przedstawiony został również film na temat
długoletniej działalności jarosławskiej Rodziny
Kolpinga na wielu polach.
W sobotę, 22.08.2015 Senioriadę zainaugurował
wykład dr Lidii Marii Jedlińskiej z Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie pt. „Stymulowanie
aktywności seniorów i uczenie się, wolontariat,
partycypacja,
doświadczenia
europejskie”
charakteryzujący sytuację seniorów w Polsce na tle
Europy w takich obszarach jak zdrowie, zaangażowanie
w życie publiczne, wolontariat, partycypacja. Prof.
Katarzyna Ostrowska z Uniwersytetu we Lwowie, a
zarazem przewodnicząca lwowskiej Rodziny Kolpinga,
mówiła w swoim wystąpieniu o aspektach społecznych,
psychologicznych i organizacyjnych pomocy dla
seniorów na Ukrainie, natomiast kolejni prelegenci z
Ukrainy przedstawiali kolpingowskie Uniwersytety
Trzeciego Wieku na Ukrainie, których głównym celem
działania jest polepszenie jakości życia osób starszych.
Lesia Buhera, kierownik UTW ze Stryja, prezentowała
działania prosenioralne prowadzone przez Rodzinę
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Kolpinga w Stryju i w Łucku. W działaniach tych
główny
nacisk
położony
jest
na
kontakt
międzypokoleniowy,
zwiększenie
sprawności
intelektualnej seniorów, zdobywanie wiedzy czy
organizację akcji charytatywnych na rzecz osób
niepełnosprawnych. UTW ze Stryja aktywnie
współpracuje z parafią w Stryju, UTW we Wrocławiu,
Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, Centralną
Biblioteką w Stryju oraz Szkołą Polskiej Mniejszości
Narodowej w Stryju.
Prof. Dr Ihor Ostrovsky ze Lwowa omówił działalność
senioralną Rodziny Kolpinga we Lwowie, kładąc
główny nacisk na działalność kulturalną oraz
współpracę z teatrami i filharmonią.
Walentyna Proskurnjak zaprezentowała działalność
kolpingowskiego UTW w Czerniowcach, który
prowadzi wykłady z ekologii, gerontologii, filozofii,
języków
obcych
(rosyjskiego,
angielskiego,
niemieckiego), psychologii medycznej oraz kursy
języka polskiego. Następnie swoje osiągnięcia
prezentowały polskie Kluby Seniora.
Ciekawym pomysłem z Wadowic okazała się
działalność w zakresie poprawy zdrowia, w tym m.in.
zorganizowanie punktu pomiaru ciśnień. Wadowiccy
seniorzy niejednokrotnie przyjmują też w swojej
siedzibie zaprzyjaźnionych pielgrzymów. W Makowie
seniorzy angażują się w prowadzenie świetlicy
środowiskowej dla dzieci i odwiedzają chorych.
Organizowane są też spotkania ze znanymi
sportowcami, wycieczki i spotkania dot. profilaktyki
zdrowotnej. Makowscy seniorzy prowadzą także
bibliotekę, a punkt porad prawnych cieszy się dużą
popularnością wśród społeczności lokalnej.
Seniorzy z Brzeska są zaangażowani w pomoc
niepełnosprawnym, a także pomagają w hospicjum.
Organizowane są też liczne wieczory kulturalne i
spotkania integracyjne, a od września Kolpingowski
Klub Seniora będzie mieć swojego reprezentanta w
brzeskiej Radzie Seniorów, której był współtwórcą.
Podczas Senioriady swoje działania prezentowały także
zaproszone Kluby Seniora. Marianna Jasiówka z KKS
w Luborzycy przedstawiła projekt „Seniorzy dla
Seniorów”, którego efektem było powstanie Klubu
Seniora. Józef Kopeć z KKS w Krakowie Klub
Celtycki opowiedział o realizowanych projektach, a
także o działalności teatralnej seniorów. W

1. Kolpingowska Senioriada w Jarosławiu
Kolpingowskim Klubie Seniora z Krakowa - Nowego
Bieżanowa wdrażany był projekt w zakresie senioralnej
profilaktyki zdrowotnej. Przedstawicielki z Klubów
Seniora w Dębnie, Porębie Żegoty i Oświęcimiu
opowiedziały o prowadzonych działaniach: akcjach
charytatywnych,
spotkaniach
integracyjnych,
warsztatach podnoszących wiedzę, a także działaniach
międzypokoleniowych.
Niezwykle intersującym wykładem dla seniorów i
seniorek okazało się wystąpienie dr. Marka Leśko,
specjalisty w zakresie geriatrii, który poruszył wiele
dziedzin
profilaktyki
zdrowotnej
wpływającej
bezpośrednio na stan zdrowia i jakość życia seniorów.
Po południu odbyły się również warsztaty dot.
współpracy kolpingowskich klubów seniora w Polsce i
możliwości realizacji wspólnych działań. Wśród
pomysłów podnoszonych przez wszystkie grupy
znalazły się takie, jak: organizowanie spotkań
integracyjnych (pielgrzymki, wycieczki, kuligi),
konkursy kulinarne, spotkania międzypokoleniowe,
opracowanie kalendarza imprez, pielgrzymki szlakami
jakubowymi, wernisaże twórczości ludowej i
regionalnej.
Opracowane zostały też założenia współpracy polskich
KKS z UTW na Ukrainie. Wśród pomysłów na
wspólne działania znalazły się:
- tworzenie i udział we wspólnych projektach polskich
KKS Polska i ukraińskich UTW,
- pomoc w nauce języka polskiego poprzez różnorakie
formy (występy, przekazanie książek i materiałów
pomocniczych),
- organizacja wspólnych pielgrzymek do sanktuariów w
Polsce,
- organizacja pobytów niewielkich grup w
poszczególnych rodzinach,
- organizacja wspólnych warsztatów (kultura, sztuka,
regionalizm) ze środków pozyskiwanych z programów
współpracy międzynarodowej (transgraniczne),
- akcje świąteczne dla naszych partnerów na Ukrainie
(zbiórki artykułów spożywczych oraz artykułów
szkolnych),
- partnerstwo świetlic kolpingowskich z Polski i
Ukrainy.

przygotowane w ramach „Jarosławskiej Akademii
Bezpiecznego
Seniora”
poruszające
tematykę
bezpieczeństwa
osób
starszych.
Widowisko
zaprezentowane zostało przez „Kabaret Młodzi
Duchem" działający przy Akademii Trzeciego Wieku w
Jarosławiu.
Niedziela była przeznaczona na podsumowanie
spotkania. Uczestnicy mieli okazję wypowiedzieć się,
co im się podobało, a co należałoby poprawić.
Wypełnili też ankiety ewaluacyjne, które okazały się
bardzo pozytywne. Na zakończenie spotkania
uczestnicy mieli możliwość wspólnie zwiedzić zabytki
Jarosławia.
Spotkanie było finansowane w ramach Programu
Obywatele dla Demokracji z funduszy EOG.
Beata Harasimowicz

Wieczorem
natomiast
zaprezentowane
zostało
widowisko teatralne pt. „Czekoladki z wiśniami”
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IV.
Spotkania
- Wizyty
- Wydarzenia
2. Wizyta
studyjna
we Wrocławiu
W dniach 27-29 października 2016r. prawie
dwudziestoosobowa grupa seniorów biorących
udział w projekcie „Partycypacja przyjazna
seniorom” odbyła wizytę studyjną we Wrocławiu, w
ramach której odwiedziła Centrum Wsparcia
Seniorów.
Oto relacja z tej wizyty: „Jedziemy grupą, której wielką
wartością jest koleżeńskość i przyjaźń, a więc
doskonale wpisujemy się w klimat „Miasta Seniorów”.
Miasto skąpane w jesiennym słońcu, mieniące się
różnymi barwami, wita nas ciepło, bo taki jest Wrocław
– taka jego atmosfera. Program wizyty bardzo
obiecujący, atrakcyjny. Rozpoczynamy u Sióstr
Elżbietanek, które z radością w oczach dbały, abyśmy
byli mocni nie tylko duchem, ale i ciałem. Jednak
celem było wysłuchanie prelekcji p. Roberta Pawliszko
- Zastępcy Dyrektora Wrocławskiego Centrum Seniora
do zadań specjalnych na temat strategii działania.
Wykład zaciekawił nas przedstawioną szeroką ofertą w
budowaniu pozytywnego wizerunku ludzi starszych,
jako pełnych energii, odnajdujących się w życiu, w
pełnym tego słowa znaczeniu. Wrocławskie Centrum
jest miejscem, w którym spotykają się liderzy Klubów
Seniora, których we Wrocławiu jest 78 oraz 11 UTW, a
także innych organizacji działających na rzecz
seniorów. Centrum jest też płaszczyzną informacji,
koordynującą, wspierającą aktywność w życiu
publicznym, kulturalnym, wolontariacie, dzielącą się
swoimi doświadczeniami. Ponadto nie zabrakło
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informacji w zakresie działań
informacyjnokomunikacyjnych, jak również dbania o pozytywny
wizerunek seniorów. Taka jest potrzeba, aby zbierać
wzorce i w zależności od infrastruktury je realizować.
Motto to: „Starzeć się pięknie”.
Ogromnych wrażeń dostarczyło nam zwiedzanie
Wrocławia z przewodnikiem, który nie zanudzał –
wręcz przeciwnie, z wielką pasją opowiadał o
zabytkach, „przenosił w czasie”, by pokazać początki
miasta.
Był
to
Ostrów
Tumski,
Muzeum
Archidiecezjalne, Katedra pw. Jana Chrzciciela,
dziedziniec Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
Kościół Najświętszego Imienia Jezus , Uniwersytet
Wrocławski, Stare Jatki i oczywiście Ratusz – perła
zabytków.
Musieliśmy też zobaczyć Panoramę
Racławicką.
Żal było odjeżdżać, ale wszystko ma swój koniec i my
też zachwyceni, pełni emocji, pięknych doznań
wracamy do siebie - przecież za naszą sprawą u nas też
jest i może być cudownie.
Marianna Sitek

3. Kolpingowski Kongres Seniorów na temat
partycypacji
W dniach 10-12 grudnia 2015 r. odbył się
Kolpingowski Kongres Seniorów, którego celem było
umożliwienie dyskusji o wyzwaniach i problemach
osób starszych w partycypacji, ale także o nowej roli i
sile społecznej seniorów.
Tegoroczne spotkanie swoją obecnością zaszczycili
goście, którzy wygłosili interesujące prelekcje. Pani
Anna Okońska Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta
Krakowa ds. Polityki Senioralnej opowiedziała o
rozwiązaniach na rzecz miejsc przyjaznych seniorom i
starzeniu się. Pan Łukasz Salwarowski, Prezes
Stowarzyszenia MANKO mówił na temat wizerunku
starości i seniorów w społeczeństwie.
Podczas kongresu uczestnicy i prelegenci dużo uwagi
poświęcili też tematyce rad seniorów – wyzwaniom
stojącym przed nimi i sposobie ich działania. Swoimi
doświadczeniami w tym zakresie podzielił się
Przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów 20142016, pan Antoni Wiatr.
Kongres był też okazją do integracji, wymiany
doświadczeń, twórczości i wspólnej zabawy działaczy
Kolpingowskich Klubów Seniora.
Bożena Michałek

4. Partnerskie spotkanie w Essen
W dniach 15-18 października 2015 r. sześcioro członków Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w
Polsce: Robert Prusak, Beata Harasimowicz, Urszula
Trojańska, Grażyna Rzepka-Płachta, Józef Pabian i ks.
Józef Jakubiec wzięło udział w spotkaniu z Zarządem
Diecezjalnym i Rodzinami Kolpinga z diecezji Essen.

Program wizyty obejmował m.in. wykłady i informacje na temat przeprowadzonej przez niemieckie Dzieło Kolpinga kampanii wizerunkowej, której celem
było przede wszystkim pozyskanie nowych członków. Ponadto zaprezentowane zostały działania
Ośrodka Kształceniowego w Essen prowadzonego
przez Dzieło Kolpinga oraz koncepcja domu dla młodych -Jugendwohnen. Bardzo ważne były spotkania z
przedstawicielami tamtejszych Rodzin Kolpinga.
Podczas wspólnego zebrania zarządów ZCDK i DV
Essen zapadła decyzja o organizacji polsko - niemieckiego spotkania Rodzin Kolpinga w dniach 1315 maja 2016 r.
Beata Harasimowicz
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IV.
- Wizyty -Sieci
Wydarzenia
5. IISpotkania
Forum Małopolskiej
NGO w Tyńcu
9 stycznia 2016 r. odbyło się w Tyńcu II Forum
Małopolskiej Sieci NGO, powołanej do życia przez
ZCDK w marcu 2015r. Gospodarzem wydarzenia
była Fundacja Chronić Dobro, która zaprosiła do
pięknych wnętrz Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.
Dzięki uprzejmości właścicieli tego zachwycającego
miejsca uczestnicy Forum mogli także skosztować
lokalnych przysmaków benedyktyńskich.
Frekwencja dopisała, czego dowodem był udział ponad
połowy organizacji członkowskich. Poruszane zostały
istotne dla rozwoju sieci kwestie związane z
dotychczasową działalnością MS NGO oraz grup
roboczych: oceniającej, koordynującej oraz rzeczniczej.
Spośród wielu aktywności ostatnich sześciu miesięcy
na wzmiankę zasłużyły:
 spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych w Komitecie Monitorującym RPO,
 konsultacje w ramach tworzenia strategii dla III
sektora,
 akcje poparte przez MS NGO (ustawa prawo o
stowarzyszeniach oraz podpis elektroniczny)
 współpraca między organizacjami członkowskimi
(Świętojańska noc w Tęczynku, Oświęcimska
Grupa NGO, Piknik w Osieku i inne).
Sporo czasu poświęcono źródłom finansowania
wspólnych przedsięwzięć. Prowadzone przez Magdę
Szczudło warsztaty przybliżyły możliwości projektowe
i finansowe dla sieci, w szczególności FIO 2016,
Erasmus (edukacja dorosłych), Małopolski Regionalny
Program Operacyjny 2014-2022 oraz Budżet
Obywatelski Województwa Małopolskiego. W
najbliższym czasie organizacje członkowskie będą
informowane o planowanych szkoleniach i spotkaniach
poświęconych właśnie tym kwestiom.
Osobna prezentacja Patryka Paszkota bardzo wnikliwie
i szczegółowo omawiała program LEADER na lata
2014-2020. Leader jest oddolnym, partnerskim
podejściem do rozwoju obszarów wiejskich,
realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD).
Celem LEADER jest przede wszystkim budowanie
kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację
mieszkańców oraz przyczynianie się do tworzenia
nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
Jednym z uroczystych momentów spotkania było
przyjęcie w poczet członków nowej organizacjiStowarzyszenia
Universum
(www.facebook.com/
Stowarzyszenie.Universum), która podpisując aneks do
umowy partnerskiej tym samym powiększyła skład
Małopolskiej Sieci NGO do 43 partnerów.
Na zakończenie spotkania, biorąc pod uwagę
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szczególny czas tradycyjnego kolędowania, mieliśmy
wszyscy
okazję
wspólnie
pośpiewać
dzięki
zaangażowaniu Moniki Dudek (Fundacja Kobieta w
Regionie)- śpiew oraz Patryka Paszkota (LGD Dolina
Raby)akordeon.
II Forum MS NGO było bardzo inspirującym i
integrującym doświadczenie. Uczestnicy wyznaczyli
kierunki działania na najbliższe kilka miesięcy, mieli
okazję na ponowne spotkanie oraz wymianę
doświadczeń i przekonali się ponownie, jak dobrze być
w sieci.
Justyna Ożóg
Członkini Grupy Koordynującej MSNGO

6. Wizyta ukraińskich seniorów

W dniach od 1 do 7 kwietnia 2016 odbyła się w
Małopolsce wizyta studyjna liderów ukraińskich
Uniwersytetów Trzeciego Wieku ze Lwowa, Stryja,
Iwanofrankiwska, Łucka oraz Czerniowiec.
Spotkanie to odbyło się w ramach polsko–ukraińskiego
projektu „Seniorzy dla demokracji – aktywizacja,
partycypacja, wolontariat” współfinansowanego ze
środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności w
ramach programu RITA–Przemiany w regionie
realizowanego przez Fundację Edukacja dla
Demokracji. Projekt rozpoczął się 1 lutego i będzie
trwał do 31 sierpnia 2016.
Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu oraz odwiedzili
Kolpingowskie Kluby Seniora w Krakowie – Nowym
Bieżanowie, w Chełmku, Oświęcimiu, Makowie
Podhalańskim oraz w Bochni. Ponadto w ramach
wizyty odbyło się spotkanie w krakowskim magistracie
z Doradcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki
Senioralnej panią Anną Okońską-Walkowicz oraz z
Przewodniczącym Rady Krakowskich Seniorów panem
Antonim Wiatrem. Liderzy ukraińskich UTW
odwiedzili również redakcję „Głosu Seniora” oraz
spotkali się z Prezesem Stowarzyszenie Manko, panem
Łukaszem Salwarowskim.

Kolpingowskie Kluby Seniora bardzo ciepło i
serdecznie przyjęły naszych gości z Ukrainy. Każdy z
KKS zaprezentował swoje działania oraz przedstawił
w jaki sposób współpracują z władzami lokalnymi. W
spotkaniach tych udział wzięli przedstawiciele władz
lokalnych. Na spotkanie w Makowie Podhalańskim
zaproszono m.in. Burmistrza Makowa Podhalańskiego
pana Pawła Salę, w Oświęcimiu Prezesa Polskiej Unii
Seniorów pana Janusza Marszałka, w Krakowie –
Nowym Bieżanowie – Przewodniczącego Rady
Krakowskich Seniorów pana Antoniego Wiatra. W
Oświęcimiu i Makowie Podhalańskim zobaczyliśmy
również świetlice dla dzieci prowadzone przez RK, a w
Makowie dodatkowo dzienny dom „Senior – Wigor”, w
którym seniorzy mogą spędzać co najmniej 8 godzin
dziennie od poniedziałku do piątku. Spotkania liderów
Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Kolpingowskich
Klubów Seniora zaowocowały wymianą doświadczeń
oraz kontaktów. Wspaniała atmosfera sprzyjała
powstawaniu nowych znajomości oraz pomysłów na
dalsze działania i współpracę.
Magdalena Ryś
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IV.
Spotkania seminarium
- Wizyty - Wydarzenia
7. Partnerskie
polsko-niemieckie w Gródku
Obecność 24 Rodzin Kolpinga - 16 z Polski i 8
Niemiec to bilans Seminarium Polsko-Niemieckiego
w Gródku nad Dunajcem. Spotkanie trwało od 13–
15 maja 2016 r. i odbywało się po hasłem
„Społeczeństwo obywatelskie dla zrównoważonego
rozwoju”.
Tegoroczna edycja seminarium skupiała się wokół
zagadnień papieskiej Encykliki „Laudato Si” oraz
uchwalonych
przez
ONZ
Celów
Zrównoważonego Rozwoju. W trakcie
spotkania prelekcje wygłosili zewnętrzni
eksperci, którzy na co dzień zajmują się
tą tematyką – p. Maciej Janczak –
zastępca dyrektora Departamentu
Narodów Zjednoczonych i Praw
Człowieka w MSZ RP i o.
Stanisław Jaromi – franciszkanin, dr
filozofii, ekolog. Wśród prelegentów
znalazły się również osoby na stałe
związane z Dziełem Kolpinga: dr Markus
Demele – sekretarz generalny Międzynarodowego
Dzieła Kolpinga oraz Klaudia Rudersdorf –
przewodnicząca Związku Diecezjalnego Dzieła
Kolpinga
w
Essen.
Omówienie
zagadnień
zrównoważonego rozwoju w ujęciu kolpingowskim
stanowiło punkt wyjścia do warsztatowej pracy
uczestników spotkania, którzy zastanawiali się jak
Rodziny Kolpinga w Polsce i Niemczech mogą
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realizować cele rozwojowe ONZ w obszarach edukacji
i równości szans, walki z głodem, racjonalnego
gospodarowania zasobami mineralnymi czy rynku
pracy.
Spotkanie Rodzin Kolpinga z Polski i Niemiec, poza
wymiarem edukacyjnym, miało też bardzo ważną
funkcję integracyjną
- dało możliwość
wzajemnego poznania się i uświadomienia
wspólnoty wartości, które przyświecają
wszystkim członkom Dzieła Kolpinga na
całym świecie. Była to okazja do
wspólnej pracy - ponad podziałami,
uprzedzeniami czy stereotypami.
Organizatorzy
spotkania:
Związek Centralny Dzieła
Kolpinga w Polsce, Fundacja
Dzieła Kolpinga w Polsce oraz
Związek Centralny Dzieła Kolpinga
w Essen.
Partnerzy: Fundacja Współpracy PolskoNiemieckiej, Konrad Adenauer Stiftung,
Renovabis.
Patronat
honorowy:
Konsulat
Generalny
Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Biskup
Tarnowski Andrzej Jeż.
Patronat medialny: RDN Nowy Sącz.
Monika Dąbrowska

V. Kolping w Europie i na świecie

1. Uroczystość założenia Związku Narodowego Dzieła Kolpinga
na Ukrainie
15 sierpnia 2015 roku w Czerniowcach na Ukrainie
miało miejsce uroczyste założenie Narodowego
Związku Ukraińskiego Dzieła Kolpinga.
W uroczystościach wzięło udział kilkudziesięciu gości
z kraju i zagranicy, nową siedzibę biura centralnego
poświęcił Msgr. Ottmar Dillenburg, Prezes Generalny.
Do Czerniowiec, gdzie znajduje się główna siedziba i
biuro centralne ukraińskiego Dzieła Kolpinga, przybyli
przedstawiciele każdej z Rodzin Kolpinga na Ukrainie,
zaproszeni goście z Austrii, Niemiec, Węgier, Rumunii
i Słowacji. Polskę reprezentowała Patrycja Kwapik,
która przekazała list gratulacyjny Zarządu Dzieła
Kolpinga w Polsce.
Międzynarodowe Dzieło Kolpinga reprezentował
Gregor Federhen, referent ds. Europy Środkowej i
Wschodniej oraz Msgr. Ottmar Dillenburg, Prezes
Generalny, który dokonał oficjalnego założenia
Narodowego Związku Dzieła Kolpinga na Ukrainie
oraz poświęcił nowo wybudowane biuro centralne,
znajdujące się przy ul. Ivana Honty 20 w
Czerniowcach.

Dzieło Kolpinga na Ukrainie istnieje od 18 lat,
dotychczas miało statut stowarzyszenia regionalnego.
Organizacja posiada blisko 600 członków działających
w Rodzinach Kolpinga w zachodniej części kraju.
Główne działania Kolpinga za naszą wschodnią granicą
to pomoc dzieciom autystycznym, projekty dla
młodzieży i ich rodzin, prowadzenie centrum
medycznego, wsparcie dla uchodźców z pogrążonej w
wojnie domowej wschodniej części kraju
oraz
prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Patrycja Kwapik

2. Młody Kolping Europa działa
Od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. Młody Kolping
Europa przeprowadził szereg działań dla młodzieży,
zainicjowanych
przez
krakowski
punkt
koordynacyjny
Młodego
Kolpinga
i zorganizowanych dzięki pozyskanym funduszom.
Najważniejsze wydarzenia to:
Europejski Tydzień Młodych odbył się w Nowym
Sadzie w Serbii w dniach 13-19 lipca 2015. Temat
spotkania to „Współpraca młodych ponad granicami”.
40 uczestników z 12 krajów Europy aktywnie
uczestniczyło w intensywnym procesie edukacyjnym,
szkoliło się z zakresu zarządzania projektami, aby w
przyszłości samodzielnie realizować działania w
swoich lokalnych społecznościach.
Poza pracą warsztatową, uczestnicy mieli też okazję
zaprezentować swoje kraje podczas wieczorów

międzykulturowych. Celem było przybliżenie kultury,
tradycji, życia codziennego i piękna natury każdego z
12 państw.
Ponieważ Tydzień Młodych organizowany był w sercu
lata, kiedy w Serbii panowały bardzo wysokie
temperatury, w czasie wolnym przewidziano wizytę w
Aqua Parku i na miejskiej plaży nad Dunajem.
Większość uczestników odwiedzała Serbię po raz
pierwszy, a organizatorzy zadbali o to, by przybliżyć
uczestnikom kulturę i tradycję tego bałkańskiego kraju,
organizując wycieczki po Nowym Sadzie, Belgradzie i
Sremskich Karłowicach.
W połowie września Zarząd Młodego Kolpinga Europa
zorganizował ogólnoeuropejskie Zebranie członków,
które dobyło się w przededniu Dnia Kolpinga w
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2. Młody Kolping Europa działa
Kolonii, w Niemczech.
W zebraniu uczestniczyło 20 osób reprezentujących 10
europejskich krajów (Chorwację, Czechy, Niemcy,
Węgry, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię,
Szwajcarię i Ukrainę). Głównym tematem były
przygotowania do Światowych Dni Młodzieży wraz z
dyskusją
dot.
oczekiwań
uczestników
oraz
przygotowanie młodych liderów do planowanych na
jesień 2016 wyborów zarządu na kolejną 3-letnią
kadencję.
W dniach 8-11 października 2015 wszystkie
kolpingowskie drogi prowadziły do „Centrum świata”,
do miasteczka Ludbreg w Chorwacji. Dzieło Kolpinga
Archidiecezji Zagrzeb i Rodzina Kolpinga w
Varazdinie we współpracy z Młodym Kolpingiem
Europa zorganizowały międzynarodowe warsztaty
„Kreatywny lider – zmotywowana grupa”.
Młodzi chorwaccy organizatorzy przez wiele miesięcy
przygotowywali
każdy
detal
pierwszego
międzynarodowego spotkania Młodego Kolpinga w
Chorwacji.
30 liderów Młodego Kolpinga z 8 państw uczestniczyło
w warsztatach przygotowanych przez Petrę Pervan,
młodą psycholożkę i specjalistkę ds. pracy z młodzieżą.
Warsztaty zawierały elementy charakterystyczne dla
szkoleń liderskich oraz dot. zrozumienia procesu pracy
z grupą.
Uczestnicy warsztatów zwiedzili również pobliski
Varazdin – siedzibę miejscowej Rodziny Kolpinga,
będący w przeszłości stolicą Chorwacji. W programie
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zaplanowano również uroczystą Mszę Świętą,
celebrowaną przez ks. prezesa Dzieła Kolpinga ks.
Zdenko Perija z udziałem członków pobliskich Rodzin
Kolpinga w Varazdinie i Zagrzebiu.
Warsztaty strategiczne
W dniach 27-29 listopada 2015 Zarząd Młodego
Kolpinga Europa oraz zaangażowani liderzy z 5 krajów
spotkali się na warsztatach strategicznych w słowackiej
miejscowości Štiavnické Bane, podczas których
opracowywali strategię i program działań na rok 2016.
Działania zostały zrealizowane dzięki wsparciu Unii
Europejskiej w ramach programu Erasmus + , Fundacji
Renovabis, Niemieckiego Ministerstwa ds. Rozwoju
oraz środków własnych organizatorów.
Patrycja Kwapik
specjalistka ds. europejskiej współpracy młodzieży

V. Załączniki
1. Bilans 2015
2. Rachunek zysków i strat 2015
3. Informacja dodatkowa za rok 2015
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