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1. S³owo ks. Prezesa: Rodziny Kolpinga w komunii z Bogiem

ajwiêkszym dorocznym œwiêtem Dzie³a Bogu za ka¿dego brata i siostrê w Rodzinie 

Kolpinga jest Ogólne Zgromadzenie Kolpinga, którzy to rozumiej¹ i ucz¹ innych NZwi¹zku. Nasze wspólne œwiêto. Œwiêto rozumieæ. Tych, którzy maj¹ z tym problem 

skupionych w Zwi¹zku Rodzin Kolpinga. napominamy s³owami œw. Paw³a

Ka¿de œwiêto swoje najg³êbsze uzasadnienie 

znajduje we wdziêcznoœci. Najpierw jesteœmy 

wdziêczni Panu Bogu, bez którego nic nie mo¿emy 

uczyniæ. To dziêki Niemu doœwiadczamy 

szczególnego daru, jakim jest nasza kolpingowska, 

koœcielna wspólnota. Bogu niech bêd¹ dziêki za 

ka¿d¹ i ka¿dego cz³onka Rodziny Kolpinga, za te 

rodzinne wspólnoty, w których uczymy siê kochaæ 

Boga i ludzi.

Prawdziwa wspólnota rodzi siê nie tam, gdzie jest 

wspólny interes do zrobienia, ale tam gdzie „dwóch 

albo trzech zgromadzi siê w imiê Moje” - mówi Pan 

Jezus. Dlatego wiemy, ¿e wszystkie nasze 

dzia³ania, a ten rok obfitowa³ w ich ró¿norodnoœæ, 
Wiemy, ¿e wspólnota jest nie tylko nam dana, ale 

nie wyp³ywaj¹ z naszych ambicji, ale przede 
tak¿e zadana, o czym bardzo wymownie 

wszystkim s¹ wyrazem potrzeby serca tworzenia 
przypomina nam Koœció³ w tym roku pod has³em: 

wspólnego dobra i dzielenia siê dobrem z innymi. 
„W komunii z Bogiem, w komunii z Koœcio³em”. 

B¹dŸmy zatem g³êboko wdziêczni, za to, co dziêki 
Komunia z Bogiem jest zarazem komuni¹ 

Bogu mogliœmy w minionym roku zrobiæ dla 
z Koœcio³em. Najdoskonalszym na tym œwiecie 

naszych wspólnot oraz dla innych. Nie da siê ukryæ, 
wyrazem tej komunii jest Liturgia. Udzia³ w Liturgii, 

¿e najczêœciej po tych owocach nas bêd¹ 
niedzielne i œwi¹teczne Eucharystie s¹ wyrazem 

rozpoznawaæ. 
naszej wiary, ale tak¿e ewangelizacyjnym 

przes³aniem skierowanym do wspó³czesnego Wszystkie dzia³ania œwietlicowe, szkolenia, porady 
œwiata, któremu w ten sposób wskazujemy, gdzie prawne i obywatelskie oraz  rozbudowane projekty 
jest prawdziwe Ÿród³o szczêœcia. Niech te s³owa spo³eczne staramy siê wykonywaæ coraz bardziej 
bêd¹ zachêt¹ dla wszystkich cz³onków Dzie³a fachowo (lub jak dzisiaj siê mówi czêsto – 
Kolpinga do gorliwego tworzenia wspólnoty profesjonalnie), bo uczestnicz¹c w jakimkolwiek 
zw³aszcza podczas kolpingowskich Eucharystii. dziele tworzenia jesteœmy naœladowcami Boga, dla 
Niech nikogo w Rodzinie Kolpinga nie zabraknie na którego wszystko, co stworzy³, by³o dobre.
tych Mszach œw. Niech udzia³ w Eucharystii bêdzie 

W tak zorganizowanej wspólnocie jak nasza, zawsze po³¹czony z przystêpowaniem do Komunii 
zwyczajnym wyrazem Komunii jest tak¿e œw. 
wzajemna odpowiedzialnoœæ za siebie nawzajem 

Ca³y miniony rok naszej wspólnej historii oraz za ca³e Dzie³o Kolpinga w Polsce i na œwiecie. 
powierzamy Bogu i prosimy o b³ogos³awieñstwo na Nie trzeba przecie¿ nikomu przypominaæ, ¿e 
kolejny.pierwszym i zarazem minimalnym sposobem 

ks. kan. Zenon Myszkwyra¿enia tej odpowiedzialnoœci jest uiszczanie 
Prezes Dzie³a Kolpinga w Polsceustalonych sk³adek. Jesteœmy wdziêczni Panu 

Kto sk¹po sieje, ten sk¹po i zbieraæ 

bêdzie. Ka¿dy niech przeto post¹pi 

tak, jak mu nakazuje jego w³asne 

serce, nie ¿a³uj¹c i nie czuj¹c siê 

przymuszonym. Albowiem radosnego 

dawcê mi³uje Bóg.
(2 Kor 9,6-7).
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2. Korzystaj¹c z doœwiadczeñ przesz³oœci rozwijamy 
    Dzie³o Kolpinga w Polsce

DZIA£ALNOŒÆ ZARZ¥DU CENTRALNEGO 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

DZIA£ALNOŒÆ STATUTOWA DZIE£A KOLPINGA

Kolpinga w Polsce, w zwi¹zku z §4 ust.1 Regulamin 

przyznawania odznaki honorowej „Za zas³ugi dla 

Rozwoju Dzie³a Kolpinga w Polsce”, decyzjê 
W okresie sprawozdawczym Zarz¹d odby³ cztery o nadaniu te j¿e odznaki  Pani Beacie 
posiedzenia, na których podjêto 17 uchwa³ Harasimowicz – skarbnikowi Zarz¹du Dzie³a 
niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania Kolpinga w Polsce, d³ugoletniej i zas³u¿onej 
Zarz¹du i Zwi¹zku oraz realizacji projektów. W tym pracownicy tego¿ Dzie³a, uznaj¹c zas³ugi Pani 
samym czasie odby³y siê 3 posiedzenia Prezydium Harasimowicz dla rozwoju Dzie³a Kolpinga 
Zarz¹du, a Przewodnicz¹cy odwiedza³ co miesi¹c w Polsce za niekwestionowane.
biuro w Krakowie. Coraz czêœciej stosujemy jednak 

zasadê elektronicznego (poprzez wymianê maili) oprac. Józef Promny

uzgadniania spraw, które s¹ podejmowane przez – przewodnicz¹cy Zarz¹du Centralnego

Prezydium. 

Treœci¹ posiedzeñ Zarz¹du, oprócz typowo 

statutowych spraw, w przewa¿aj¹cej czêœci, by³y 
W czerwcu 2011 roku Zwi¹zek Centralny Dzie³a 

sprawy dokoñczenia rozbudowy siedziby przy ul. 
Kolpinga w Polsce zrzesza³ 45 Rodzin Kolpinga 

¯u³owskiej i jej przekazania na rzecz Fundacji 
rozmieszczonych na terenie 14 diecezji i w 11 

Dzie³a Kolpinga, zgodnie z planami uchwalonymi 
województwach. Ostatnio powsta³y 2 nowe 

przez delegatów OZZ przy zak³adaniu Fundacji. 
stowarzyszenia: RK w Nowym Targu (diecezja 

Wiele czasu Zarz¹d poœwiêci³ równie¿ na sprawy 
krakowska) i RK w Jadownikach (diecezja 

oko³oprojektowe, a wiêc na podjêcie stosownych 
tarnowska) – obie w Ma³opolsce. Na etapie 

uchwa³ zwi¹zanych ze sposobem ich realizacji, 
przygotowania znajduj¹ siê ponadto dalsze 2 grupy 

zatrudnieniem, ustaleniem zakresów obowi¹zków. 
inicjatywne d¹¿¹ce do za³o¿enia kolejnych RK 

Kolejnym wa¿nym tematem, którym zajmowa³ siê 
w diecezji tarnowskiej – w Tarnowie i Por¹bce 

Zarz¹d, by³a komunikacja z Rodzinami Kolpinga. 
Uszewskiej, o co wytrwale zabiega przewodnicz¹cy  

Zarz¹d stoi na stanowisku, ¿e ka¿da RK powinna 
RK w Brzesku.

mieæ adres z domen¹ KOLPING, gdy¿ to 

zdecydowanie u³atwia i przyspiesza komunikacjê Placówki doradczo-szkoleniowe 
wewn¹trzzwi¹zkow¹, a tak¿e s³u¿y promocji Dzie³a Dzie³a Kolpinga

Kolpinga.
W okresie sprawozdawczym prowadzi³y sw¹ 

Na ostatnich posiedzeniach Zarz¹du przyjêto te¿ dzia³alnoœæ 3 Centra Szkoleniowo-Doradcze  

sprawozdanie finansowe wraz z informacj¹ Kolping: w Brzesku, Oœwiêcimiu, Wadowicach 

dodatkow¹. organizuj¹c szkolenia dla osób pracuj¹cych 

powy¿ej 45 roku ¿ycia, pragn¹cych podnieœæ lub 
W omawianym okresie sprawozdawczym zmieniæ swoje kwalifikacje zawodowe, 9 Centrów 
cz³onkowie Zarz¹du uczestniczyli w Zebraniu Porad Prawnych i Obywatelskich w: Bochni, 
Kontynentalnym Europejskiego Dzie³a Kolpinga Brzesku, Luborzycy, Krakowie, Oœwiêcimiu, 
w Krakowie oraz w spotkaniu z przedstawicielami 

Zarz¹du Diecezjalnego Dzie³a Kolpinga w Essen. oraz 4 Centra NGO w: Krakowie, 

Luborzycy, Oœwiêcimiu i Bochni. Za wk³ad pracy i wielkie zaanga¿owanie 

w przygotowanie Zebrania Kontynentalnego, Pomoc instytucjonalna dla Rodzin Kolpinga 
w którym wziê³o udzia³ 43 delegatów z 14 krajów 

Europy nale¿y siê cz³onkom Zarz¹du oraz W warsztatach szkoleniowych w ramach ró¿nych 

Pracownikom biura w Krakowie szczególne projektów realizowanych przez Zwi¹zek na terenie 

podziêkowanie. Zebranie zosta³o wysoko ocenione dzia³ania lokalnych RK uczestniczy³o 29 osób z 11 

przez uczestników pod ka¿dym wzglêdem. Rodzin Kolpinga.
 
Zarz¹d podj¹³ równie¿, zgodnie z postanowieniami Inn¹ form¹ pomocy instytucjonalnej dla Rodzin by³o 

§15 ust.1 pkt.3 Statutu Zwi¹zku Centralnego Dzie³a organizowanie przez biuro Zwi¹zku sta¿ów dla RK 

Nowym Targu, Niepo³omicach, Che³mku 

i Chrzanowie 
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w Bochni, Brzesku, Dêbnie i Wadowicach, których projektowych.
Komunikacja z Rodzinamifinansowanie zapewnia³y Powiatowe Urzêdy Pracy. 

Korzysta³o z nich 5 m³odych osób. W Wadowicach 
Komunikacja w ramach Zwi¹zku w dalszym ci¹gu 

i Oœwiêc im iu  wspó ³p racowa ³y  równ ie¿  
odbywa siê g³ównie poprzez rozmowy telefoniczne, 

wolontariuszki na podstawie porozumieñ 
ale coraz powszechniejszym œrodkiem staje siê 

wolontarystycznych.
poczta elektroniczna w naszej w³asnej domenie 

kolping.pl. W I po³owie roku 2010 rozpoczêto Dzia³alnoœæ informacyjna-promocyjna
weryfikacjê adresów pocztowych w RK i uzyskano 

Wa¿nym elementem dobrej pracy zwi¹zkowej jest potwierdzenie przyjmowania i  odsy³ania 
przep³yw informacji. Podstaw¹ do tego jest nasza wiadomoœci pocztowych dla 11 RK co stanowi 
g³ówna strona internetowa www.kolping.pl, gdzie 25,6 % wszystkich Rodzin zrzeszonych w Zwi¹zku. 
zamieszczane s¹ aktualnoœci z bie¿¹cej pracy Analiza kierunków przep³ywu informacji wskazuje, 
Zwi¹zku, M³odego Kolpinga i tych Rodzin, od ¿e w dalszym ci¹gu zdecydowanie przewa¿aj¹ 
których docieraj¹ informacje do biura. W 2010 r. wiadomoœci wychodz¹ce z biura do Rodzin 
zarejestrowano œrednio ponad 1200 odwiedzin Kolpinga, natomiast odbieralnoœæ poczty 
unikatowych naszej strony w ci¹gu  miesi¹ca. elektronicznej w RK jest niska i zbyt opóŸniona. 
Ponadto  dz ia ³a j¹  s t rony  pro jek towe –  Jeszcze s³abiej wypada kontakt zwrotny. Du¿a 
prawo.kolping.pl, rozwoj45.kolping.pl  oraz czêœæ RK nie kontaktowa³a siê w ogóle z biurem 
ngo.kolping.pl, gdzie  prezentowana jest bie¿¹ca Zwi¹zku, co budzi niepokój, a zarazem stanowi 
dzia³alnoœæ projektowa Zwi¹zku, Rodzin Kolpinga w y z w a n i e  d l a  Z a r z ¹ d u  C e n t r a l n e g o .  
oraz ich partnerów, którzy realizuj¹ wspólne Najowocniejsze okazuj¹ siê bowiem osobiste 
projekty. Tu nale¿y podkreœliæ, i¿ 5 RK posiada te¿ wizyty w Rodzinach oraz spotkania robocze 
w³asne strony www – RK Warszawa, RK Syców, RK w biurze Zwi¹zku w Krakowie, w Domu Spotkañ 
£eba, RK Niewieœcin i RK Tczew. i Formacji (DSF) w Luborzycy, b¹dŸ w innych 

miejscach – najczêœciej przy specjalnych okazjach 
Wydajemy równie¿ cykliczne czasopisma 

(jubileusze, zebrania walne, spotkania projektowe 
projektowe o cechach biuletynu, gdzie oprócz 

czy op³atkowe). Cz³onkowie Prezydium Zarz¹du 
opisów i relacji z realizacji projektów zamieszczane 

rozdzielili miêdzy siebie obszary dzia³ania na 
s¹ równie¿ artyku³y i wywiady na tematy 

terenie Kraju: ks. prezes – pó³noc, przewodnicz¹cy 
ogólnozwi¹zkowe i ogólnospo³eczne. W roku 2010 

–  zachód, a sekretarz naczelny – po³udnie i wschód 
by³ to Biuletyn „Wspó³praca dla pracy” o objêtoœci 

oraz stolicê w celu zintensyfikowania wizytacji 
12 stron formatu A4 (ukaza³o siê 7 wydañ) oraz 

Rodzin.
Biuletyn „Bli¿ej Obywatela” o objêtoœci 12 stron 

formatu A5 (wydano 12 numerów). Ukazuj¹ siê Rozbudowa Domu G³ównego 
równie¿ dwa newslettery, które mia³y w okresie 

Prze³om roku 2010/2011 by³ okresem finalizacji sprawozdawczym 10 wydañ.
rozbudowy Domu G³ównego w Krakowie dziêki 

W ramach projektu „Wspó³praca dla pracy” wydana zakoñczeniu kolejnych robót wykoñczeniowych, 
zosta³a publikacja ksi¹¿kowa w nak³adzie 1000 w tym: 
egz. pt. Trzeci sektor a partnerstwo" opisuj¹ca 

uinstalacji centralnego ogrzewania,dobre praktyki naszej dzia³alnoœci w tym obszarze 
utynków wewnêtrznych wraz z podwieszanymi oraz zrealizowano profesjonalny film, który zosta³ 

sufitami, zaprezentowany w lipcu 2010 r. na konferencji 
uwylewek pod³ogowych wraz pod³ogami podsumowuj¹cej projekt. Przedstawia on dzia³ania 

panelowymi w pomieszczeniach biurowych projektowe poprzez losy i pozytywn¹ zmianê 
i posadzek na sali konferencyjnej,sytuacji ¿yciowej jednej z jego beneficjentek.

ugresów antypoœlizgowych i balustrady 
W/w konferencja sta³a siê tematem kolejnego filmu metalowej na klatce schodowej,
pt.„Przekroczyæ próg partnerstwa”, który prezentuje uinstalacji elektrycznej w ca³ym budynku 
najaktywniejsze RK i w interesuj¹cy sposób z m o n t a ¿ e m  o œ w i e t l e n i a  i  g n i a z d  
przedstawia ró¿norodnoœæ form realizacji zadañ teletechniczno-informatycznych (czêœciowo 

„
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w pod³ogach),

uzakup i monta¿ pieca do centralnego 
uOgólne Zgromadzenie Zwi¹zkuogrzewania o mocy 51 kW dla obs³ugi obu 

czêœci Domu G³ównego. W dniach 18-19.06.2010 roku odby³o siê XV 

sprawozdawcze OZZ sk³adaj¹ce siê z dwóch 
Zakoñczenie prac pozwoli³o na utworzenie nowych 

czêœci: 20. Jubileuszu powstania pierwszej polskiej 
stanowisk pracy dla pracowników zespo³ów 

RK w Stanis³awiu k/Kalwarii Zebrzydowskiej oraz 
projektowych, co zdecydowanie poprawi³o warunki 

obrad plenarnych OZZ w DSF w Luborzycy.
pracy i jej efektywnoœæ. Zosta³a te¿ urz¹dzona sala 

konferencyjna o powierzchni 80 m kw. Dzia³alnoœæ Rodziny Kolpinga w Stanis³awiu 
umo¿liwiaj¹ca przeprowadzanie szkoleñ, zosta³a zapocz¹tkowana przez ks. Kazimierza Ho³ê 
w a r s z t a t ó w ,  s p o t k a ñ  p r o j e k t o w y c h  wyk³adowcê teologii w Wy¿szym Semunarium 
i wewn¹trzzwi¹zkowych. Duchownym w Krakowie – I prezesa i za³o¿yciela 

Dzie³a Kolpinga w Polsce. Zwo³a³ on na dzieñ 

27.05.1990 r. pierwsze zebranie za³o¿ycielskie, na 

którym zatwierdzono pierwszy, przet³umaczony u

przez ks. Ho³ê statut Rodziny, wybrano pierwszy 
Dzia³alnoœæ gospodarcza Biura Turystycznego zarz¹d i pierwsz¹ komisjê rewizyjn¹. Cz³onkami 
„Kolpinga Travel” w 2010 r. polega³a w dalszym zarz¹du zostali wybrani m.in.: prezes – œp.ks. 
ci¹gu na wynajmie 9 pokoi goœcinnych w Domu Kazimierz Ho³a, wiceprezes – œp.ks. Zygmunt 
Ko lp i nga  p r zy  u l .  ¯u ³owsk ie j .  L i c zba  KuŸma i przewodnicz¹cy – Andrzej Górecki. Ten 
osobonoclegów w DK wynios³a 3428, w tym 187 ostatni pe³ni do dziœ swe obowi¹zki, co zosta³o 
goœci zagranicznych. Zanotowano 4% wzrost docenione przez Zarz¹d Centralny, który przyzna³ 
ob³o¿enia miejsc w pokojach goœcinnych (do 55%), mu pierwsz¹ odznakê „Za zas³ugi dla Dzie³a 
a najlepszym okresem jest czas od maja do Kolpinga w Polsce”. Aby ta nasza historia pozosta³a 
paŸdziernika udokumentowana dla potomnoœci powsta³a 

historyczna, cenna publikacja jubileuszowa 276-
uUs³ugi informatyczne

stronicowa ksi¹¿ka pt. „Kolping – Wspó³praca bez 

granic” w nak³adzie 1500 egz. sk³adaj¹ca siê Dzia³alnoœæ gospodarcza w zakresie us³ug 
z autorskich opracowañ o dziejach ka¿dej RK oraz informatycznych rozwija siê pomyœlnie. Obecnie 
œwiadectwach partnerstwa polsko-niemieckiego.posiadamy 7 serwerów z firm zewnêtrznych 

i przewidujemy rozmieszczenie jeszcze 
Obrady plenarne OZZ koncentrowa³y siê na 

4 kolejnych. Stopniowo podwy¿szane s¹ poziomy 
sprawach bie¿¹cych – dotycz¹cych komunikacji 

bezpieczeñstwa serwerowni – fizycznego 
miêdzy Rodzinami i wytyczenia dalszych kierunków 

(zainstalowanie ognioodpornych drzwi z zespo³em 
strategicznych dzia³alnoœci Zwi¹zku. Wrêczone te¿ 

spec ja l i s t ycznych  gaœn i c  p .po¿ . ) ,  j a k  
zosta³y dwie kolejne odznaki zas³ugi – Hubertowi 

i informatycznego (bezpieczeñstwa danych, 
Tintelottowi – sekretarzowi generalnemu 

bezawaryjnoœci i ci¹g³oœci œwiadczonych us³ug – 
Miêdzynarodowego Dzie³a Kolpinga zawsze 

spe³niamy warunki RFC i GIODO). Planowane jest 
¿yczliwie wspieraj¹cemu rozwój naszego Zwi¹zku 

uruchomienie informacyjno-reklamowej strony 
i Willemu Stahlschmidtowi – z RK Bochum-Linden 

w w w  d o t y c z ¹ c e j  œ w i a d c z o n y c h  u s ³ u g  
za organizowanie partnerstw miêdzy polskimi 

informatycznych przez Zwi¹zek Centralny, która 
i niemieckimi RK.

pozwoli na pozyskanie nowych klientów. Dzia³ania 

te równie¿ wspieraj¹ wewnêtrzn¹ sieæ internetow¹ uWspó³praca partnerska
i dzia³anie serwerów intranetu Zwi¹zku 

W dniach 22-27.09.2010 r. 80 sióstr i braci z 22 Centralnego, bowiem wkrótce bêdziemy posiadaæ 
polskich RK wziê³o udzia³ w IV Spotkaniu polskich p o r t a l  w y m i a n y  i n f o r m a c j i  p o m i ê d z y  
i niemieckich RK w Essen, gdzie dyskutowano poszczególnymi RK poprzez sieæ intranet, co 
o wierze, rodzinie, polityce i pracy – g³ównych spowoduje uniezale¿nienie siê od us³ugodawców 
filarach dzia³alnoœci Dzie³a Kolpinga. Ta wymiana zewnêtrznych (nast¹pi przeniesienie serwerów 
pogl¹dów i osobistych doœwiadczeñ uczestników pocztowych na w³asne serwery).

WA¯NE WYDARZENIA

DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZA

Kolping Travel

2. Korzystaj¹c z doœwiadczeñ przesz³oœci rozwijamy Dzie³o Kolpinga w Polsce



spotkania doprowadzi³a do jeszcze g³êbszego pt. „Kolpingowskie spotkania z Janem Paw³em II – 

wzajemnego poznania. Pomaga³y w tym byliœmy tam z Tob¹…”. Zebranie Kontynentalne 

nieformalne spotkania przy wspólnym stole, zakoñczy³o siê uchwaleniem „Deklaracj i  

prywatne rozmowy i wieczory wype³nione Krakowskiej” nt. niezbywalnych praw osoby 

radosnym œpiewem i tañcem. ludzkiej. Przedstawiono te¿ apel do narodowych 

zwi¹zków Europy o podjêcie w Rodzinach Kolpinga 
u prac spo³ecznych i wolontarystycznych na rzecz 

lokalnych œrodowisk pod has³em „Kolping dzia³a”. W okresie sprawozdawczym zosta³y zakoñczone 
Zarz¹d Europejskiego Dzie³a Kolpinga wyrazi³ dzia³ania miêdzynarodowego projektu „Kszta³cenie 
wielkie uznanie polskim organizatorom za bez granic (GVA) – nowe mo¿liwoœci kszta³cenia 
perfekcyjne przygotowanie i przebieg ca³ego zawodowego w Unii Europejskiej” w ramach 
Zebrania Kontynentalnego traktuj¹c fakt jego Programu Leonardo da Vinci „Uczenie siê Przez 
odbycia w Krakowie jako wyró¿nienie za wieloletni Ca³e ¯ycie – Transfer Innowacji” koordynowanego 
czynny udzia³ ZCDK w Polsce w europejskiej przez Izbê Rzemieœlnicz¹ w Muenster (Niemcy), 
wspó³pracy kolpingowskiej. w którym z naszej strony by³y zaanga¿owane 3 

osoby. Z pola widzenia ZCDK nie schodzi³a tak¿e 

kontynuacja wspó³pracy z naszymi partnerami na W dniach 16-30.05.2010 r. odby³y siê obrady 
Ukrainie i w Mo³dawii. Prowadzone s¹ rozmowy na dorocznej Rady Generalnej Miêdzynarodowego 
temat udzia³u we wspólnych projektach z RK Dzie³a Kolpinga w miejscowoœci Bukoba w Tanzanii 
w Równem na Wo³yniu oraz nawi¹zania (Afryka wsch.), której tematem wiod¹cym by³o 
wspó³pracy z RK we Lwowie (podczas wizyty zaanga¿owanie chrzeœcijan w rozwi¹zywanie 
studyjnej RK z Sycowa). Ideê te popiera abp pal¹cych problemów spo³ecznych i bytowych 
metropolita lwowski Mieczys³aw Mokrzycki. krajów najubo¿szych. Uczestniczy³a w nich 
Natomiast kontakty z RK w Kiszyniowie owocuj¹ przedstawicielka naszego Zwi¹zku. Natomiast 
przyjazdami cz³onków M³odego Kolpinga dwoje delegatów Zwi¹zku wziê³o udzia³ 
z Mo³dawii.w dorocznym Zebraniu Kontynentalnym 

Europejskiego Dzie³a Kolpinga w Lamego oprac. Krzysztof Wolski 
(Portugal ia) w dniach 17-19.09.2010 r.  – sekretarz naczelny
Obradowano tam nad wzmocnieniem aktywnoœci 

s t ruktur  ko lp ingowskich jako œwiadków 

r o z w i ¹ z y w a n i a  p r o b l e m ó w  s o c j a l n y c h  

wspó³czesnego œwiata w duchu chrzeœcijañskim. 

P o d j ê t o  u c h w a ³ ê  o  w y k o n a n i u  p r a c y  

wolontarystycznej w ramach nastêpnych Zebrañ 

Kontynentalnych. Przyjêto te¿ z aplauzem 

zaproszenie do Krakowa na kolejne Zebranie 

w kwietniu 2011 roku.

Odby³o siê ono w dniach 30.04.-1.05.2011 w Domu 

Goœcinnym UJ w Krakowie, a jego tematem 

przewodnim by³ praca wolontarystyczna w Dziele 

Kolpinga. Jego wymiernym efektem sta³a siê praca 

s p o ³ e c z n a ,  k t ó r ¹  d e l e g a c i  w y k o n a l i  

wolontarystycznie w Rodzinach Kolpinga 

w Krakowie-Nowym Bie¿anowie, Libi¹¿u, Che³mku 

i  O œ w i ê c i m i u .  Wr a z  z  c z ³ o n k a m i  R K  

i przedstawicielami lokalnego samorz¹du zasadzili 

kilkadziesi¹t drzew przy szko³ach, budynkach 

parafialnych i w wiosce dzieciêcej. Z uwagi na 

przypadaj¹c¹ w tym czasie beatyfikacjê Jana 

Paw³a II zebrani uczestniczyli w wieczorze pamiêci 

Wspó³praca miêdzynarodowa 
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w ramach wczeœniej realizowanych projektów. 

Z myœl¹ o naszych Rodzinach Kolpinga i ich 

rozwoju kontynuowaliœmy dzia³ania podjête 

w ramach projektu „Wspó³praca dla pracy”, którego 

efektem by³o utworzenie 8 sieci wspó³pracy 

pomiêdzy organizacjami lokalnymi pod kierunkiem 

lidera czyli Rodziny Kolpinga. 117 uczestników 

programu - z 43 organizacji pozarz¹dowych 

otrzyma³o certyfikaty ukoñczenia szkoleñ 

w zakresie menad¿er organizacji pozarz¹dowej 

i specjalista ds. projektów, które zosta³y wrêczone 

podczas konferencj i  pn. „Trzeci  sektor 

a partnerstwo” koñcz¹cej ten projekt. Dziêki 

wsparc iu doradczemu i  szkoleniowemu 

uzyskanemu w ramach projektu, Rodziny Kolpinga 

w £ebie, Brzesku, Luborzycy i Porêbie ̄ egoty wraz 

ze swoimi partnerskimi organizacjami od 2011 r. 

mog³y rozwijaæ swoj¹ dzia³alnoœæ statutow¹ 

w ramach pozyskanych œrodków europejskich.Rok 2010 obfitowa³ w liczne przedsiêwziêcia 

i projekty m.in. w zakresie wzmacniania pozycji Z myœl¹ o powsta³ych sieciach, a przede wszystkim 
Dzie³a Kolpinga w Polsce jako lidera organizacji dla wzmocnienia naszych Rodzin Kolpinga oraz 
dzia³aj¹cych na rzecz rynku pracy oraz innych organizacji pozarz¹dowych w maju 2010 r. 
przygotowywania samodzielnych projektów przygotowaliœmy projekt „Dzia³amy lokalnie 
nowych dzia³añ zarówno dla najm³odszych i profesjonalnie”, (EFS, POKL, 5.4.2.) który 
w naszych œwietlicach jak i dla osób bezrobotnych. w sierpniu 2010 r. uzyska³ akceptacjê MPiPS na 
Kontynuowano dzia³alnoœæ w zakresie œwiadczenia kwotê 1 952 332 z³. W ramach projektu ju¿ w roku 
porad prawnych i obywatelskich oraz rozpoczêto 2011 powsta³y 4 Centra wspomagania organizacji 
prowadzenie szkoleñ zawodowych podnosz¹cych pozarz¹dowych Kolping-NGO: w Krakowie, 
kwalifikacje osób pracuj¹cych powy¿ej 45. roku Bochni, Luborzycy i Oœwiêcimiu, które do lutego 
¿ycia. 2013 r. oferowaæ bêd¹ szkolenia, doradztwo, 

coaching oraz pomoc prawn¹ dla naszych Rodzin We wrzeœniu odby³o siê spotkanie polskich 
Kolpinga i innych organizacji pozarz¹dowych. i niemieckich Rodzin Kolpinga, a na pocz¹tku roku 
Natomiast jeszcze w grudniu 2010 r. odby³o siê 2011 wydana zosta³a publikacja „Kolping - 
w Luborzycy pierwsze szkolenie z fundraisingu. Wspó³praca bez granic. Nasze Rodziny, Nasze 

Partnerstwa”, która jest podsumowaniem 20-

letniego rozwoju naszego Dzie³a oraz  16 lat 

kolpingowskiego partnerstwa polsko-niemieckiego. Nastêpnym obszarem dzia³añ, który bêdzie 

rozwijany w kolejnych latach, jest poradnictwo 
Do istotnych dzia³añ inwestycyjnych w roku 2010 prawne i obywatelskie. Uzyskane w 2010 r. 
nale¿y wykoñczenie dobudowanych pomieszczeñ 

przy siedzibie Dzie³a Kolpinga na ul. ̄ u³owskiej 51.

Wszystkie przedsiêwziêcia wymaga³y œrodków 

finansowych, które Biuro Zwi¹zku pozyskiwa³o 

w ramach sk ³adanych pro jektów,  akc j i  

fundraisingowych, darowizn oraz z  dzia³alnoœci 

gospodarczej.

W roku 2010 konsekwentnie rozwijaliœmy te 

obszary, które otrzymywa³y finansowe wsparcie 

PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE

PROFESJONALIZACJA DZIA£AÑ NGO

finansowanie w wysokoœci 2 396 785z³ na realizacjê 

kolejnego projektu pt. „Bli¿ej Obywatela – 

poradnictwo prawne i obywatelskie” pozwoli nam 

rozwijaæ tê dzia³alnoœæ przez 3 lata poprzez 

6 nowoutworzonych Centrów Porad Prawnych 

i Obywatelskich w: Niepo³omicach, Krakowie, 

Bochni, Brzesku, Nowym Targu i Luborzycy. Projekt 

zak³ada pomoc dla 6346 osób w ramach 9520 

porad prawnych i obywatelskich. 

Dzia³alnoœæ sw¹ natomiast kontynuowa³y 3 Centra 

powsta³e jeszcze w roku 2009 w ramach pierwszej 

3. Fundraising i finanse w 2010 roku
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edycji projektu „Bli¿ej Obywatela – poradnictwo ogrzewania w sali sportowej dla Rodziny Kolpinga 

prawne i obywatelskie w powiecie oœwiêcimskim” w £oniowej oraz 8000 z³ na nagrodê na realizacjê 

w: Chrzanowie, Oœwiêcimiu i Che³mku. Do koñca najlepiej przygotowanego projektu w ramach 

2010 r. 2195 osób skorzysta³o z 14570 porad konkursu „Wspó³praca dla pracy”. 

prawnych i obywatelskich oraz 3435 informacji 

prawnych i obywatelskich udzielonych w tych 

Centrach. W roku 2010 zysk z dzia³alnoœci gospodarczej by³ 

w znacz¹cym stopniu wy¿szy ni¿ w roku 

poprzednim i wyniós³ 34 225,86 z³. Do osi¹gniêcia 

takich rezultatów przyczyni³o siê z jednej strony 

W styczniu 2010 r. rozpoczê³y siê dzia³ania zmniejszenie kosztów (oszczêdnoœci zwi¹zane 

w ramach projektu pt. „Stawiam na rozwój”, który z likwidacj¹ dy¿urów nocnych), a z drugiej strony 

uzyska³ dofinansowanie w wysokoœci 1 300 359,72 pozyskanie sta³ych klientów, którzy przez d³u¿szy 

z³ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego czas korzystali z pokoi goœcinnych oraz wiêksza 

w ramach programu POKL 8.1.1. Projekt jest liczba obs³u¿onych goœci.

skierowany do osób powy¿ej 45 r. ¿ycia pragn¹cych 

podnieœæ swoje kwalifikacje zawodowe, a w jego 

realizacjê zaanga¿owane s¹ Rodziny Kolpinga W roku 2010 poziom przekazanych sk³adek 
w Brzesku, Oœwiêcimiu i Wadowicach. Powsta³e niestety nie dawa³ powodu do optymizmu. Do koñca 
przy Rodzinach Centra Szkoleniowo-Doradcze roku 2010 r. wp³ynê³o 4 473 z³ z tytu³u sk³adek 
zajmowa³y siê rekrutacj¹ uczestników oraz cz³onkowskich, z czego 1 112 z³ dotyczy³o roku 
organizacj¹ kursów i szkoleñ. Do koñca 2010 r. poprzedniego. Pozosta³a czêœæ sk³adek za rok 
kursy ukoñczy³y 63 osoby, a 185 by³o w trakcie 2010 wp³ynê³a ju¿ w nastêpnym roku, choæ nadal 
szkoleñ. nie w pe³nej wysokoœci. 

W roku 2010 na rzecz Europejskiego Dzie³a 

Kolpinga przekazano sk³adki w wysokoœci 128 Obszarem naszej dzia³alnoœci, który uzyska³ 
euro, a sk³adki na rzecz Miêdzynarodowego Dzie³a wsparcie w ramach projektów, by³y te¿ dzia³ania 
Kolpinga wynios³y 750,40 euro.partnerskie z udzia³em Partnerów z diecezji Essen. 

Spotkanie w czerwcu 2010 r. w Stanis³awiu Brak wp³aty sk³adek ze strony zwi¹zku narodowego 
i Luborzycy oraz seminarium polsko-niemieckie powoduje wykluczenie tego¿ zwi¹zku z obrad 
w Essen we wrzeœniu 2010 r.  zosta³y Zebrania Kontynentalnego i Rady Generalnej, 
dofinansowane przez Fundacjê Wspó³pracy a wiêc brak mo¿liwoœci podejmowania decyzji 
Polsko-Niemieckiej kwot¹ w wysokoœci 30 000 z³ w sprawie np. wyboru w³adz tych gremiów. Dlatego 
w ramach dwóch zrealizowanych projektów tak wa¿ne jest terminowe wp³acanie sk³adek przez 
„Partnerstwo pomaga budowaæ przysz³oœæ” oraz Rodz iny  Ko lp inga ,  abyœmy mog l i  byæ  
„Wspólnie budujemy europejski dom”. Druga reprezentowani we wszystkich gremiach Dzie³a 
transza dotacji wp³ynê³a po rozliczeniu projektów Kolpinga. 
w roku 2011.

Aby móc zakoñczyæ rozbudowê naszej siedziby W roku 2010 zosta³y zorganizowane 2 zbiórki 
przy ul. ¯u³owskiej pozyskano œrodki od pieniê¿ne wœród polskich Rodzin Kolpinga oraz 
Arcybiskupstwa w Kolonii w wysokoœci 20 000 euro. cz³onków Dzie³a Kolpinga. 
Po zaakceptowaniu pierwszego rozliczenia drug¹ 

ratê na rozbudowê w wysokoœci 12 500 euro u

wyp³aci³a tak¿e Fundacja Renovabis. 
W akcji „1 Euro” wspieraj¹cej remont koœcio³a 

Ponadto dziêki kontaktom z niemieckimi Rodzinami minorytów w Kolonii i muzeum A. Kolpinga 

Kolpinga, Miêdzynarodowe Dzie³o Kolpinga w Kerpen uda³o nam siê zebraæ od 25 Rodzin 

przekaza³o œrodki w wysokoœci 3600 z³ na instalacjê Kolpinga prawie 600 euro (594,50 euro) Serdeczne 

DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZA

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB POWY¯EJ 

45 R. ̄

SK£ADKI

PARTNERSTWO POLSKO-NIEMIECKIE 

DAROWIZNY OD RODZIN  KOLPINGA 
ROZBUDOWA DOMU G£ÓWNEGO  I CZ£ONKÓW DZIE£A KOLPINGA

Akcja 1 euro
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podziêkowania za ten wyraz kolpingowskiej zosta³y œrodki w wysokoœci 3 084 z³. Wspar³y one 

solidarnoœci nale¿¹ siê Rodzinom Kolpinga powstanie publikacji „Kolping - Wspó³praca bez 

w: £ebie, Luborzycy, Dêbnie, Che³mku, granic. Nasze Rodziny Kolpinga, Nasze 

Niewieœcinie, Krakowie-Bie¿anowie, Koronowie, Partnerstwa”. Serdeczne podziêkowania sk³adamy 

Makowie Podhalañskim, Gdañsku–Œw. Wojciechu, uczestnikom polsko-niemieckiego spotkania, 

Niepo³omicach, Wroc³awiu, Prusach, Stanis³awiu, Rodzinom Kolpinga i darczyñcom indywidualnych, 

Sycowie, Krakowie, Gdañsku, Staniszczach którzy wsparli nasz¹ akcjê.

Wielkich, Bochni, Jaros³awiu, Bachowicach, 
Na przygotowanie i druk publikacji uda³o nam siê £êczycach, Porêbie ¯egoty, Oœwiêcimiu, 
tak¿e uzyskaæ wsparcie Miêdzynarodowej Fundacji Wadowicach i Brzesku.
A. Kolpinga (12 706,60z³) oraz Fundacji 

u Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej (4 680z³), co 

niestety nie pokry³o wszystkich kosztów 
W ramach drugiej akcji fundraisingowej zwi¹zanych z jej wydaniem, st¹d tak wa¿na jest 
„Wspó³praca bez granic”, rozpoczêtej jeszcze w chwili obecnej jej dystrybucja.
podczas wrzeœniowego spotkania w Essen 

i kontynuowanej do koñca roku 2010 zebrane Beata Harasimowicz - skarbnik

Wspó³praca bez granic



+/- Poz. Nazwa pozycji
Na koniec roku

2010-12-31
Na koniec ub. roku

2009-12-31

- A Aktywa trwa³e 3.416.841,45 1.101.466,36
- I Wartoœci niematerialne i prawne 0,00 0,00

1 Koszty zakoñczonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2 Wartoœæ  firmy 0,00 0,00
3 Inne wartoœci niematerialne i prawne 0,00 0,00
4 Zaliczki na wartoœci niematerialne i prawne 0,00 0,00

- II Rzeczowe aktywa trwa³e 656.993,76 678.434,57
- 1 œrodki trwa³e 656.993,76 678.434,57

a) grunty (w tym prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
b) budynki, lokale i obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej 656.993,76 678.434,57
c) urz¹dzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
d) œrodki transportu 0,00 0,00
e) inne œrodki trwa³e 0,00 0,00

2 Œrodki trwa³e w budowie 0,00 0,00
3 Zaliczki na œrodki trwa³e w budowie 0,00 0,00

- III Nale¿noœci d³ugoterminowe 2.196.735,13 524,13
1 Od jednostek powi¹zanych 224,13 524,13
2 Od pozosta³ych jednostek 2.196.511,00 0,00

- IV Inwestycje d³ugoterminowe 563.112,56 422.507,66
1 Nieruchomoœci 563.112,56 422.507,66
2 Wartoœci niematerialne i prawne 0,00 0,00

- 3 D³ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
- a) w jednostkach powi¹zanych 0,00 0,00

-(1) udzia³y lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery wartoœciowe 0,00 0,00
-(3) udzielone po¿yczki 0,00 0,00
-(4) inne d³ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

- b) w pozosta³ych jednostkach 0,00 0,00
-(1) udzia³y lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery wartoœciowe 0,00 0,00
-(3) udzielone po¿yczki 0,00 0,00
-(4) inne d³ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4 Inne inwestycje d³ugoterminowe 0,00 0,00

- V D³ugoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe 0,00 0,00
1 Aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2 Inne rozliczenia miêdzyokresowe 0,00 0,00

- B Aktywa obrotowe 3.399.674,59 147.723,29
- I Zapasy 0,00 0,00

1 Materia³y 0,00 0,00
2 Pó³produkty i produkty w toku 0,00 0,00
3 Produkty gotowe 0,00 0,00
4 Towary 0,00 0,00
5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

- II Nale¿noœci krótkoterminowe 2.974.436,85 18.690,94
- 1 Nale¿noœci od jednostek powi¹zanych 5.120,75 6.086,41

- a) z tytu³u dostaw i us³ug, o okresie sp³aty: 5.120,75 6.086,41
-(1) do 12 miesiêcy 5.120,75 6.086,41
-(2) powy¿ej 12 miesiêcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
- 2 Nale¿noœci od pozosta³ych jednostek 2.969.316,10 12.604,53

- a) z tytu³u dostaw i us³ug, o okresie sp³aty: 15.838,32 8.260,42
-(1) do 12 miesiêcy 15.838,32 8.260,42
-(2) powy¿ej 12 miesiêcy 0,00 0,00

b) z tytu³u podatków, dotacji, ce³, ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych 772,59 739,57
c) inne 2.952.705,19 3.604,54
d) dochodzone na drodze s¹dowej 0,00 0,00

- III Inwestycje krótkoterminowe 423.631,94 126.577,82
- 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 423.631,94 126.577,82

- a) w jednostkach powi¹zanych 0,00 0,00
-(1) udzia³y lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery wartoœciowe 0,00 0,00
-(3) udzielone po¿yczki 0,00 0,00
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

- b) w pozosta³ych jednostkach 0,00 0,00
-(1) udzia³y lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery wartoœciowe 0,00 0,00
-(3) udzielone po¿yczki 0,00 0,00
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4. Bilans rok 2010 ZWI¥ZEK CENTRALNY DZIE£A KOLPINGA W POLSCE
31-436 KRAKÓW ul.¯u³owska 51
NIP: 676-10-51-184Aktywa

- c) Œrodki pieniê¿ne i inne aktywa pieniê¿ne 423.631,94
-(1) Œrodki pieniê¿ne w kasie i na rachunkach 423.631,94
-(2) inne Œrodki pieniê¿ne 0,00
-(3) inne aktywa pieniê¿ne 0,00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00

IV Krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe 1.605,80

C 0,00

Suma 6.816.516,04 1.249.189,65

126.577,82
126.577,82

0,00
0,00
0,00

2.454,53

0,00

11
SPRAWOZDANIE ZARZ¥DU



12
SPRAWOZDANIE ZARZ¥DU

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2010-12-31

Na koniec ub. roku
2009-12-31

- A Kapita³ (fundusz) w³asny 1.397.181,59 1.230.042,12
I Kapita³ (fundusz) podstawowy 9,64 9,64
II Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy (wielkoœæ ujemna)  0,00 0,00
III Udzia³y (akcje) w³asne (wielkoœæ ujemna) 0,00 0,00
IV Kapita³ (fundusz) zapasowy 0,00 0,00
V Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
VI Pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
VII Zysk (strata) z lat ubieg³ych 1.230.032,48 1.229.866,26
VIII Zysk (strata) netto 167.139,47 166,22
IX Odpisy z zysku netto w ci¹gu roku obrotowego (wielkoœæ ujemna) 0,00 0,00

- B Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania 5.419.334,45 19.147,53
- I Rezerwy na zobowi¹zania 0,00 0,00

1 Rezerwa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
- 2 Rezerwa na Œwiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

-(1) d³ugoterminowa 0,00 0,00
-(2) krótkoterminowa 0,00 0,00

- 3 Pozostaáe rezerwy 0,00 0,00
-(1) d³ugoterminowe 0,00 0,00
-(2) krótkoterminowe 0,00 0,00

- II Zobowi¹zania d³ugoterminowe 270,00 270,00
1 Wobec jednostek powi¹zanych 270,00 270,00

- 2 Wobec pozosta³ych jednostek 0,00 0,00
a) kredyty i po¿yczki 0,00 0,00
b) z tytu³u emisji d³u¿nych papierów wartoœciowych 0,00 0,00
c) inne zobowi¹zania finansowe 0,00 0,00
d) inne 0,00 0,00

- III Zobowi¹zania krótkoterminowe 38.948,70 18.877,53
- 1 Wobec jednostek powi¹zanych 142,44 1.476,07

- a) z tytu³u dostaw i us³ug, o okresie wymagalnoœci: 18,73 1.329,36
-(1) do 12 miesiêcy 18,73 1.329,36
-(2) powy¿ej 12 miesiêcy 0,00 0,00

b) inne 123,71 146,71
- 2 Wobec pozosta³ych jednostek 38.806,26 17.401,46

a) kredyty i po¿yczki 0,00 0,00
b) z tytu³u emisji d³u¿nych papierów wartoœciowych 0,00 0,00
c) inne zobowi¹zania finansowe 0,00 0,00

- d) z tytu³u dostaw i us³ug, o okresie wymagalnoœci: 21.025,47 2.685,09
-(1) do 12 miesiêcy 21.025,47 2.685,09
-(2) powyÎej 12 miesiêcy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
f) zobowi¹zania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytuáu podatków, ce³, ubezpieczeñ i innych œwiadczeñ 4.301,94 9.880,90
h) z tytu³u wynagrodzeñ 10.553,14 810,76
i) inne 2.925,71 4.024,71

3 Fundusze specjalne 0,00 0,00
- IV Rozliczenia miêdzyokresowe 5.380.115,75 0,00

1 Ujemna wartoœæ firmy 0,00 0,00
- 2 Inne rozliczenia miêdzyokresowe 5.380.115,75 0,00

-(1) d³ugoterminowe 5.380.115,75 0,00
-(2) krótkoterminowe 0,00 0,00

Suma 6.816.516,04 1.249.189,65

4. Bilans rok 2010ZWI¥ZEK CENTRALNY DZIE£A KOLPINGA W POLSCE
31-436 KRAKÓW ul.¯u³owska 51
NIP: 676-10-51-184 Pasywa
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SPRAWOZDANIE ZARZ¥DU

+/- Poz. Nazwa pozycji
Na koniec roku

2010-12-31
Rok ubieg³y

- A Przychody netto ze sprzeda¿y i zrównane z nimi, w tym: 164.373,90 164.534,96
* - od jednostek powi¹zanych 0,00 0,00

I Przychody netto ze sprzeda¿y produktów 164.373,90 164.534,96
II Zmiana stanu produktów (zwiêkszenie - wartoœæ  dodatnia, zmniejszenie 0,00 0,00
III Koszt wytworzenia produktów na w³asne potrzeby jednostki 0,00 0,00
IV Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materiaáów 0,00 0,00

- B Koszty dzia³alnoœci operacyjnej 2.170.923,64 2.358.259,57
I Amortyzacja 74.365,19 64.428,93
II Zu¿ycie materia³ów i energii 377.728,43 309.335,17
III Us³ugi obce 592.095,17 629.300,51

- IV Podatki i op³aty, w tym: 14.232,24 25.718,16

* -(1) podatek akcyzowy 0,00 0,00

V Wynagrodzenia 948.184,85 1.205.040,29
VI Ubezpieczenia spo³eczne i inne œwiadczenia 108.722,27 117.782,74
VII Pozosta³e koszty rodzajowe 55.595,49 6.653,77
VIII Wartoœæ sprzedanych towarów i materia³ów 0,00 0,00

C Zysk (strata) ze sprzeda¿y (A-B) -2.006.549,74 -2.193.724,61
- D Pozosta³e przychody operacyjne 2.196.788,58 2.208.620,44

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych 0,00 0,00
II Dotacje 2.064.005,63 2.206.874,22
III Inne przychody operacyjne 132.782,95 1.746,22

- E Pozosta³e koszty operacyjne 23.745,25 9.592,61
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych 0,00 0,00
II Aktualizacja wartoœci aktywów niefinansowych 0,00 0,00
III Inne koszty operacyjne 23.745,25 9.592,61

F Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej (C+D-E) 166.493,59 5.303,22
- G Przychody finansowe 9.651,26 20.700,61

- I Dywidendy i udzia³y w zyskach, w tym: 0,00 0,00

* -(1) od jednostek powi¹zanych 0,00 0,00

- II Odsetki, w tym: 1.315,59 945,53

* -(1) od jednostek powi¹zanych 0,00 0,00

III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
IV Aktualizacja wartoœci inwestycji 0,00 0,00
V Inne 8.335,67 19.755,08

- H Koszty finansowe 6.846,57 20.049,61
- I Odsetki, w tym: 2.990,28 8.129,42

* -(1) dla jednostek powi¹zanych 0,00 0,00

II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
III Aktualizacja wartoœci inwestycji 0,00 0,00
IV Inne 3.856,29 11.920,19

I Zysk (strata) z dzia³alnoœci gospodarczej (F+G-H) 169.298,28 5.954,22
- J Wynik zdarzeñ nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) -109,81 0,00

I Zyski nadzwyczajne 2.155,73 0,00
II Straty nadzwyczajne -2.265,54 0,00

K Zysk (strata) brutto (I±J) 169.188,47 5.954,22
L Podatek dochodowy 2.049,00 5.788,00
M Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty) 0,00 0,00
N Zysk (strata) netto (K-L-M) 167.139,47 166,22

5. Jednostronny rachunek zysków i strat rok 2010
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WA¯NE WYDARZENIA

od koniec wrzeœnia 2010 roku 80 

przedstawicieli polskich Rodzin Kolpinga Puda³o siê z wizyt¹ partnersk¹ do Diecezji 

Essen, gdzie niemieccy przyjaciele przygotowali 

dla nas bogaty i ró¿norodny program. Podczas 

odbywaj¹cej siê pierwszego dnia konferencji 

wys³uchaliœmy referatu ksiêdza Prezesa 

Europejskiego Dzie³a Kolpinga Ottmara 

Dillenburga. Ka¿dy z zebranych mia³ szansê na 

zadawanie pytañ. By³a to œwietna okazja do 

porównania problemów i dylematów, z jakimi 

boryka siê polskie Dzie³o Kolpinga z problemami 

trapi¹cymi Kolpingowców w Niemczech. Kolejnym 

referentem tego dnia by³ deputowany do 

Parlamentu Europejskiego dr Christoph Konrad, 

który przedstawi³ wspó³pracê polsko-niemieck¹ 

z gospodarczego i politycznego punktu widzenia. 

Referent podkreœli³, co wzbudzi³o zadowolenie 

wszystkich zebranych, i¿ Polska jest krajem 

rozwijaj¹cym siê bardzo dynamicznie.

1. Essen 2010 - z nadziej¹ na kolejne partnerstwa

II. WA¯NE WYDARZENIA

Przed szesnastoma laty Dzie³o Kolpinga 

w Polsce nawi¹za³o wspó³pracê z Dzie³em 

Kolpinga Diecezji Essen. Przez lata wspó³praca 

ta prê¿nie siê rozwija³a, co doprowadzi³o do 

powstania partnerstw pomiêdzy polskimi 

i niemieckimi Rodzinami Kolpinga. Tradycj¹ 

sta³y siê ju¿ organizowane  co 2 lata polsko-

niemieckie spotkania Rodzin Kolpinga, które 

przygotowywane s¹ na zmianê w Polsce 

i w Niemczech. Spotkania s³u¿¹ pog³êbieniu 

wzajemnych relacji, poszerzeniu dziedzin 

wspó³pracy, wymianie doœwiadczeñ oraz s¹ 

wspania³ym spotkaniem towarzysk im 

pozwalaj¹cym lepiej poznaæ kulturê i zwyczaje 

s¹siadów. 
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WA¯NE WYDARZENIA

2. Inauguracja dzia³añ Rodziny Kolpinga w Bochni

Kolejna czeœæ dnia zosta³a przeznaczona na warsztatowych polscy Kolpingowcy korzystali 

zwiedzanie Europejskiej Stolicy Kultury 2010 - z okazji do zadawania wielu ró¿norodnych pytañ. 

Miasta Essen i Zag³êbia Ruhry. Goœciom z Polski Mo¿liwoœæ pracy w mniejszych grupach, a tak¿e 

zosta³y zaproponowane cztery grupy tematyczne: pomoc t³umaczy sprawi³y, i¿ wymiana pogl¹dów 

zwiedzanie skarbca, synagogi, kopalni cechowej i osobistych doœwiadczeñ uczestników spotkania 

czy nowoczesnego muzeum. Najpiêkniejsze doprowadzi³a do jeszcze g³êbszego wzajemnego 

zak¹tki Essen odkrywaliœmy w towarzystwie poznania. Polsko-niemieckie spotkania s¹ równie¿ 

naszych niemieckich partnerów, którzy z dum¹ szans¹ na poznanie tradycji i zwyczajów 

i radoœci¹ pokazywali nam swoj¹ ojczyznê. Aby panuj¹cych w s¹siednim kraju. S³u¿¹ temu przede 

zagwarantowaæ nam komfort zwiedzania, wszystkim nieformalne spotkania przy wspólnym 

organizatorzy zapewnili przewodników oraz stole, prywatne rozmowy i wieczory wype³nione 

t³umaczy. Kolejnego dnia zaproponowano nam radosnym œpiewem i tañcem. Wiele osób 

udzia³ w warsztatach tematycznych, podczas przyje¿d¿a na te spotkania z chêci¹ spotkania 

których podzieleni na grupy w zale¿noœci od starych znajomych - niekiedy ju¿ przyjació³, inni - 

zainteresowañ ka¿dej z osób, dyskutowaliœmy zachêceni opowieœciami o poprzednich udanych 

o wierze, rodzinie, polityce i pracy - g³ównych spotkaniach przybywaj¹ z nadziej¹ na nawi¹zanie 

filarach dzia³alnoœci Dzie³a Kolpinga. Dla cz³onków nowych znajomoœci i utworzeniu kolejnych 

polskiego Dzie³a Kolpinga, które rozpoczê³o sw¹ aktywnych partnerstw polsko-niemieckich.

dzia³alnoœæ dopiero po przemianach systemowych 
Patrycja Kwapik w latach 90, doœwiadczenia zebrane przez maj¹ce 

– przewodnicz¹ca M³odego Kolpinga w Polsce
ponad stuletni¹ tradycjê Dzie³o Kolpinga 

w Niemczech s¹ niezwykle cenne. Wiele polskich 

Rodzin Kolpinga wci¹¿ szuka odpowiednich form 

dla rozwoju swojej dzia³alnoœci oraz sposobów jej 

finansowania. St¹d te¿, podczas pracy w grupach 

1. Essen 2010 - z nadziej¹ na kolejne partnerstwa

Na pocz¹tku roku 2011 odby³o siê spotkanie przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych 

inauguruj¹ce dzia³alnoœæ bocheñskiej Rodziny z powiatów bocheñskiego oraz brzeskiego.

Kolpinga, powsta³ej w roku 2010 r. przy parafii œw. 
Uroczys toœæ  rozpoczê ³a  s iê  msz¹ œw.  Paw³a Aposto³a. 
koncelebrowan¹, której przewodniczy³ oraz 

W spotkaniu wziêli udzia³ cz³onkowie Zarz¹du wyg³osi³ homiliê prezes Dzie³a Kolpinga w Polsce 

Dzie³a Kolpinga, przedstawiciele lokalnych w³adz ks. Zenon Myszk. Koncelebrantami byli: ks. 

samorz¹dowych, przedstawiciele instytucji Zdzis³aw Sadko proboszcz Bazyliki p.w. œw. 

u¿ytecznoœci publicznej oraz bracia i siostry Miko³aja w Bochni oraz ks. Jan Nowakowski 

z oœciennych Rodzin Kolpinga, jak równie¿ proboszcz parafii œw. Paw³a Aposto³a. 



16
WA¯NE WYDARZENIA

2. Inauguracja dzia³añ Rodziny Kolpinga w Bochni

Podczas spotkania dokonano prezentacji 

projektów realizowanych przez ZCDK, w ramach 

których powsta³o w Bochni Centrum NGO oraz 

Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich 

prowadzone przez bocheñsk¹ Rodzinê Kolpinga. 

Frekwencja na inauguracji przeros³a oczekiwania 

organizatorów. Na spotkanie przybyli równie¿ 

przedstawiciele mediów. W imieniu cz³onków 

bocheñskiej Rodziny Kolpinga jej przewodnicz¹ca 

p. Gra¿yna Rzepka-P³achta podziêkowa³a 

wszystkim przyby³ym goœciom.

Gra¿yna Rzepka-P³achta 
– przewodnicz¹ca Rodziny Kolpinga w Bochni

3. Nocne Czuwanie na Jasnej Górze

W modlitewnym Nocnym Czuwaniu na Jasnej kanon i ka  Zenona  Myszka .  Mod l i twom 

Górze w noc z 14 na 15 wrzeœnia 2010 r. przewodniczy³ ks. Piotr Jaroszkiewicz z Sycowa. 

uczestniczy³o oko³o 200 osób. Wœród pielgrzymów  We mszy œw. na zakoñczenie uczestniczyli 

oprócz Rodziny Kolpinga z Sycowa by³y równie¿: równie¿: ks. Norbert Nowaiñski – prezes RK ze 

Rodzina Kolpinga z Che³mka, Krakowa - Nowego Staniszcz Wielkich oraz ks. Tomasz Gêd³ek - 

Bie¿anowa oraz ze Staniszcz Wielkich. Tym razem wikariusz z Che³mka – cz³onek tamtejszej Rodziny 

Czuwanie rozpoczê³o siê Apelem Jasnogórskim Kolpinga.

prowadzonym przez prezesa Dzie³a Kolpinga - ks. 
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w programach Europejskiego Funduszu 

Spo³ecznego, a Robert Kawa³ko (PSF) wskazywa³ 

na koniecznoœæ podejmowania przez organizacje 

pozarz¹dowe fundraisingu, chocia¿by przy 

budowaniu kapita³u ¿elaznego stowarzyszeñ, 

o którym mówi³ z kolei o. Benedykt P¹czka OFM 

z Fundacji Kapucyni i Misje. O mo¿liwoœciach 

wspó³pracy miêdzysektorowej, w kontekœcie 
Pierwszy dzieñ konferencji, ze wzglêdu na 

aktywnoœci trzeciego sektora, dyskutowano 
zaproszonych goœci-prelegentów, mia³ charakter 

w trakcie debaty „Dlaczego wspó³praca siê op³aca”, 
bardziej oficjalny i naukowy oraz stwarza³ 

a swoimi spostrze¿eniami i refleksjami na ten temat 
mo¿liwoœæ szerokiej dyskusji na temat ogólnej 

dzieli siê z uczestnikami konferencji: Mariola 
kondycji trzeciego sektora (wyst¹pienie Ma³gorzaty 

Rokita-Surówka z RO EFS w Rybniku, Gra¿yna 
Szl¹zak z ROPS w Krakowie), nowych mo¿liwoœci 

Œliwiñska – kierownik Centrum Karier AGH, Andrzej 
dzia³ania organizacji pozarz¹dowych w œwietle 

Martynuska – dyrektor WUP w Krakowie, Marian 
znowelizowanej Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku 

Kurek – sekretarz Gminy Dêbno oraz o. Bernard 
publicznego i o wolontariacie (o nich mówi³ Bartosz 

Sawicki OSB z Opactwa OO. Benedyktynów 
Rodacki z Fundacji BIS w Krakowie), a tak¿e 

w Tyñcu. Kontynuacj¹ tematyki wspó³pracy by³o 
budowania potencja³u finansowego NGOs poprzez 

sobotn ie  wyst¹p ien ie  dr  Ewy Bogacz-
zdobywanie œrodków z ró¿nych Ÿróde³: Magdalena 

Wojtanowskiej (UJ) – specjalistki od lat badaj¹cej 
Szczud³o (PSF) jeszcze raz przypomnia³a 

zagadnienia organizacji pozarz¹dowych oraz 
o mo¿l iwoœciach apl ikowania o granty 

4. Konferencja pn. „Trzeci sektor a partnerstwo”

Konferencja pn. „Trzeci sektor a partnerstwo” 

zgromadzi³a w Domu Goœcinnym UJ 

w krakowskich Przegorza³ach w ci¹gu dwóch 

lipcowych dni (02-03.07.2010 r.) oko³o 100 

osób. By³o to wydarzenie bardzo du¿ej rangi.
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2. Inauguracja dzia³añ Rodziny Kolpinga w Bochni

Huberta Tintelotta – sekretarza generalnego wrêczenie certyfikatów menad¿era organizacji 

Miêdzynarodowego Dzie³a Kolpinga, goœcia pozarz¹dowych i specjalisty ds. projektów 

honorowego konferencji, który opowiada³ jak Dzie³o wszystkim uczestnikom projektowych szkoleñ, 

Kolpinga - dziêki wspó³pracy z ró¿nymi podmiotami rozstrzygniêcia konkursów, poczynaj¹c od ma³ych, 

- buduje obywatelskie spo³eczeñstwa na ca³ym og³oszonych w czasie konferencji, nagrodzenie 

œwiecie. Wszystkie te wyst¹pienia mia³y zwyciêzców najlepszej prezentacji sieciowej, 

uœwiadomiæ s³uchaczom, jak wa¿na jest koñcz¹c na g³ównej nagrodzie: 10 000 PLN dla sieci 

wspó³praca i ¿e nie mo¿na jej ograniczaæ do ³ebskiej za przygotowanie najlepszego projektu 

zamkniêtego grona partnerów, ale wci¹¿ szukaæ w konkursie grantowym „Wspó³praca dla pracy”.

mo¿liwoœci szerokiego wspó³dzia³ania. 
P r o j e k t  „ W s p ó ³ p r a c a  d l a  p r a c y ”  b y ³  

Jak wspó³pracowaæ? – jeszcze raz uczyli siê tego wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ 

beneficjenci projektu „Wspó³praca dla pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, 

i g³ówni s³uchacze konferencji, wypracowuj¹c Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki , Priorytetu 

w czterech grupach warsztatowych plany dzia³añ V „Dobre rz¹dzenie”, Dzia³ania 5.4 „Rozwój 

dla swoich partnerskich sieci na najbli¿szy rok oraz potencja³u trzeciego sektora”.

definiuj¹c g³ówne zasady dobrego partnerstwa – 
Anna Wiœniewska wszystko to pod opiek¹ czterech moderatorów: 

– specjalista ds. promocji
Marioli Rokity-Surówki, Magdaleny Szczud³o, 

Mariana Kurka oraz Krzysztofa Kwatery, prezesa 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty. 

Sobotnie wczesne popo³udnie to czas partnerskich 

Sieci wspó³pracy dla pracy. Rozpoczê³o go 

podsumowanie projektu, które przeprowadzi³a 

koordynatorka Beata Harasimowicz (ZCDK), 

zapraszaj¹c do wypowiedzi jego uczestników 

obecnych na sali. Tempo i temperatura kolejnych 

punktów tej czêœci konferencji wzrasta³y z minuty 

na minutê: od wyró¿nienia dla najlepszego 

animatora projektu i podziêkowania dla wszystkich, 

którzy podjêli siê tego trudnego zadania, 

prezentacje oœmiu partnerskich Sieci – pe³ne 

artyzmu i radoœci prezentuj¹cych je osób, 

pokazuj¹ce, ¿e w czasie trwania projektu uda³o siê 

zintegrowaæ ich cz³onków, emisja filmu o projekcie, 



 „Szkoda, ¿e ju¿ siê skoñczy³..” – takie s³owa do wspólnych przedsiêwziêæ, nie tylko na czas trwania 

dziœ padaj¹ z ust uczestników tego projektu. To projektu, ale przede wszystkim po jego 

chyba najlepsza nagroda dla autora projektu zakoñczeniu, kiedy ka¿da z oœmiu partnerskich 

i jego realizatorów, kiedy s³ysz¹ takie opinie. sieci samodzielnie mia³a realizowaæ przygotowane 

A projekt wcale nie nale¿a³ do „lekkich wczeœniej ,  wspólne projekty.  Wszystkie 

i ³atwych”. partnerstwa powsta³e w projekcie „Wspó³praca dla 

pracy” mog³y l iczyæ na pomoc zespo³u 
Rozpocz¹³ siê w paŸdzierniku 2008 r. i trwa³ do lipca projektowego oraz trenerów prowadz¹cych 
2010 r. – dwadzieœcia dwa miesi¹ce. W tym czasie, szkolenia w formie konsultacji i doradztwa, 
w oœmiu miejscach Polski, Rodziny Kolpinga aktualnych informacji dotycz¹cych III sektora  
tworzy³y partnerskie sieci, zapraszaj¹c do (w ramach projektu powsta³ portal internetowy, 
wspó³pracy inne organizacje pozarz¹dowe i parafie publikowane by³y newslettery i biuletyny), a ka¿da 
z terenu swojego powiatu. Wszystkich ³¹czy³a chêæ z organizacji czy parafii, mog³a stworzyæ 
pracy na rzecz osób bezrobotnych lub zagro¿onych i administrowaæ w³asn¹ stronê internetow¹. 
bezrobociem, m³odzie¿y rozpoczynaj¹cej swoje 

¿ycie zawodowe, niepe³nosprawnych lub innych Jakie efekty przyniós³ projekt „Wspó³praca dla 

inicjatyw poprawiaj¹cych sytuacjê na lokalnych pracy”? 

rynkach pracy. Ka¿d¹ sieæ mia³o tworzyæ minimum 

czterech partnerów, którzy delegowali do udzia³u 

w projekcie swoich przedstawicieli – co w sumie 
117 przeszkolonych lokalnych dzia³aczy, w tymdawa³o ponad sto osób (takie by³y za³o¿enia 

n46 menad¿erów projektowe). Rzeczywistoœæ pokaza³a, wbrew 
n74 specjalistów(3 osoby w podwójnej roli)potocznym opiniom, ¿e organizacje pozarz¹dowe 

496 godziny szkoleñ, w tyms¹ gotowe do wspó³pracy, ¿e chc¹ dzia³aæ wspólnie 
n112 godzin w specjalizacji menad¿er NGO, i wcale nie traktuj¹ siebie jak konkurentów. 
n60 godzin dla specjalistów ds. projektów, Œwiadcz¹ o tym liczby – do projektu przyst¹pi³o, 

zamiast 100 zaplanowanych, 166 osób (116 kobiet 

i 50 mê¿czyzn) z 43 organizacji pozarz¹dowych 
n32 godziny w specjalizacji animator, i parafii (zamiast 32), które stworzy³y 8 partnerskich 

sieci wspó³pracy, skupionych wokó³ Rodzin 
Projekty, które samodzielnie przygotowa³y Kolpinga w K³odawie Gdañskiej, Brzesku, 
poszczególne sieci i  które otrzyma³y Oœwiêcimiu, Porêbie ¯egoty, Luborzycy, £ebie, 
dofinansowanie: Sycowie i Wadowicach. 

n„Z komputerem na Ty – po piêædziesi¹tce” – sieæ Sk¹d tak du¿e zainteresowanie udzia³em 
brzeskaw projekcie? Co projekt oferowa³ swoim 
n„Eko-monter-nowy zawód” – sieæ luborzyckabeneficjentom?
n„Fundraising dla rozwoju edukacji i kultury na 

Mo¿na siê dziwiæ, ale by³ to trud zdobywania wiedzy obszarach wiejskich” – sieæ luborzycka

w trakcie weekendowych szkoleñ w dwóch n„Czysta energia – czyste œrodowisko”– sieæ 

spec ja l i zac jach :  menad¿er  o rgan izac j i  luborzycka

pozarz¹dowej oraz specjalista ds. projektów, n„Trzy wiatry-program edukacyjny dla dzieci” – 

wysi³ek ci¹g³ego komunikowanie siê z partnerami sieæ porêbska

i podejmowania wspólnych decyzji i dzia³añ na n„Œwiadomy wybór przysz³oœci” – sieæ porêbska

rzecz ludzi bezrobotnych, ustalanie strategii n"Goœcinnie i profesjonalnie” – sieæ ³ebska

WYMIERNE EFEKTY PROJEKTU:

n192 godziny wspólnych warsztatów dla obu 

specjalizacji,

19

III. NASZE DZIA£ANIA

1.„Wspó³praca dla pracy” – zamieniliœmy wêdki na sieæ!

NASZE DZIA£ANIA



O efektach, które mo¿e trudniej zmierzyæ, ale które W projekcie uda³o siê stworzyæ, oprócz formalnych 

s¹ niezaprzeczalne i pozytywne, mówi¹ sami zwi¹zków pomiêdzy organizacjami pozarz¹dowymi 

uczestnicy: czy parafiami, bardzo dobre, a wrêcz przyjacielskie 

relacje pomiêdzy poszczególnymi uczestnikami 

projektu.

„Zdoby³em bardzo du¿o praktycznej wiedzy Opr. Anna Wiœniewska 
menad¿erskiej. Pomimo tego, ¿e takie dzia³ania – Specjalista ds. promocji
zarówno w Kolpingu jak i poza stowarzyszeniem 

w jakiœ sposób prowadzê, zajêcia w ramach 

szkoleñ dodatkowo rozwinê³y moje osobiste 

predyspozycje. Prowadzone w sposób bardzo 

profesjonalny da³y mi i innym uczestnikom 

mo¿liwoœæ podniesienia kwalifikacji menad¿erskich 

i specjalistycznych do tworzenia dobrych 

projektów.” 
R. Prusak

„Osobiœcie jestem bardzo zadowolona. Widzê, jak 

bardzo rozwinê³y mnie zw³aszcza szkolenia 

menad¿erskie. Porównujê siebie z pocz¹tku cyklu 

i w chwili obecnej – to s¹ dwie ró¿ne osoby. (…) 

Uwierzy³am w siebie. I swoje mo¿liwoœci. Myœlê, ¿e 

efekty szkoleñ bêd¹ siê jeszcze objawiaæ z czasem, 

ale ju¿ teraz wiem: bardzo du¿o mi da³y.” 

G. Rzepka-P³achta

„Bardzo profesjonalne. Rzeczywiœcie mo¿na siê 

by³o bardzo du¿o nauczyæ. Osobiœcie, szczególnie 

ceniê sobie ich aktualnoœæ, trenerzy dzielili siê 

z nami najœwie¿szymi informacjami i zwracali nam 

uwagê na wchodz¹ce w ¿ycie nowoœci. Bardzo 

du¿o zyska³am, chocia¿ tematyka szkoleñ nie by³a 

dla mnie zupe³nie nowa.” 
E. Rosa

„Treœci przedstawiane na szkoleniach by³y 

wyk³adane w bardzo przystêpny sposób i bardzo 

du¿o mi to da³o. Nabra³am pewnoœci siebie. Sta³am 

siê bardziej otwart¹ osob¹, przesta³am siê baæ iœæ 

do przodu”. 
A. Machnica 

„O tym, jak wysoko ceniê sobie te szkolenia, 

œwiadczy fakt, ¿e przyje¿d¿am na nie z pó³nocy 

Polski, podró¿uj¹c 10 czy 12 godzin. Przyje¿d¿am 

naprawdê pe³en zapa³u, ¿e uda mi siê nauczyæ 

czegoœ nowego, nabyæ nowych umiejêtnoœci, 

pozyskaæ nowe informacje.” 
A. Maruszak
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red.) raporty potwierdza³y, i¿ dostêp do pomocy S³owa b³. A. Kolpinga „Czasy Wam poka¿¹, co 
prawnej by³ w Polsce ograniczony, albowiem wielu nale¿y czyniæ” wskaza³y kolejny obszar 
ludzi, zw³aszcza najubo¿szych i bezrobotnych, na dzia³añ Dzie³a Kolpinga.
ni¹ po prostu nie by³o staæ. O skali potrzeb 

w dziedzinie poradnictwa prawnego i pomocy 

przedprocesowej œwiadczy³a równie¿ liczba listów 
W grudniu 2006 r. Zwi¹zek Centralny kontynuowa³ 

przes³anych tylko do rzecznika praw obywatelskich 
dzia³ania skierowane do osób bezrobotnych. 

(RPO) w roku 2008 - w sprawach indywidualnych 
W tamtym okresie, kiedy s³upki bezrobocia osi¹ga³y 

wynios³a 61 522, w tym 27 872 nowych sprawy.
wci¹¿ wysokie wartoœci, dzia³ania Zwi¹zku jak 

i wielu Rodzin Kolpinga koncentrowa³y siê na Dane te dowodzi³y ogromnej potrzeby dzia³añ na 

przeciwdzia³aniu fatalnej sytuacji na rynku pracy. rzecz podniesienia poziomu œwiadomoœci prawnej 

o b y w a t e l i ,  a  t a k ¿ e  

koniecznoœci zapewnienia 

szerszego dostêpu do 

i n fo rmac j i  i  pomocy  

prawnej.

Zwi¹zek Centralny w 2008 

r. przygotowa³ pierwszy 

projekt maj¹cy na celu 

zwiêkszenie dostêpnoœci 

do bezp³atnych porad 

prawnych i obywatelskich 

p o p r z e z  u t w o r z e n i e  

i p r o w a d z e n i e  

3 o g ó l n o d o s t ê p n y c h  

Centrów Porad Prawnych 

i O b y w a t e l s k i c h  –  

w Oœwiêcimiu, w Che³mku, 

a potem i w Chrzanowie 
W ramach podjêtych kroków przewidziano równie¿ oraz zwiêkszenie œwiadomoœci  prawnej 
pomoc prawn¹. Wówczas w zakresie prawa pracy i obywatelskiej mieszkañców i przekazanie wiedzy 
zak³adaj¹c, i¿ nie zawsze zwolnienia z pracy o ich prawach i obowi¹zkach. Pierwsze Centrum 
odbywaj¹ siê w oparciu o kodeks pracy jak równie¿, otwarto w marcu 2009. 
i¿ osoby d³ugotrwale bezrobotne bêd¹ chcia³y 

G³ówne zadania projektu „Bli¿ej Obywatela – uzyskaæ fachow¹ pomoc w kwestii podpisywania 
poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie umów z potencjalnym pracodawc¹.
oœwiêcimskim” to:

Osi¹gniête wskaŸniki zaskoczy³y Zwi¹zek. 
nprowadzen ie  poradn ic twa  p rawnego W Centrum Pracy Kolping-Praca w Che³mku osoby 
i obywatelskiego,bezrobotne zg³asza³y siê do prawnika nie tylko 
norganizacja szkoleñ i wyk³adów o tematyce w zakresie prawa pracy, ale poruszano kwestie z 
prawnej (dzia³anie zakoñczono w 2010 r.),ka¿dej dziedziny prawa. W ci¹gu 104 godz. 
nprzygotowanie i dystrybucja biuletynu prawnego udzielono porad dla 416 klientów w dziedzinach: 
i newslettera „Bli¿ej Obywatela”,prawo pracy i ubezpieczeñ spo³. - 30%, prawo 
norganizowanie Dni Porad Obywatelskich - spadkowe - 30%, sprawy cywilne i rodzinne 20%, 
bezp³atnych porad w poszczególnych gminach,ustawa o pomoc spo³.10% prawo karne i pozosta³e 
nprzygotowanie i prowadzenie portalu 10%)
internetowego www.prawo.kolping.pl,

Dostêpne w tamtym okresie (tzn. w 2008 r. – przyp. 

POTRZEBA

DZIA£ANIA

npodnoszenie kwalifikacji personelu. 
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Rysunek 1 . Zakres udzielonych porad osobom bezrobotnym w okresie 2006-2008
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Prowadzona dokumentacja, jak i przeprowadzona prawników i doradców prawnych zatrudnionych 

przez firmê zewnêtrzn¹ ewaluacja wskazuj¹ na w t r z e c h  C e n t r a c h  P o r a d  P r a w n y c h  

niezwykle istotn¹ potrzebê prowadzenia takich i Obywatelskich.

dzia³añ. W Raporcie z badania ewaluacyjnego 
nPrzyjêto na porady prawne i obywatelskie 2195 mid-term projektu (IV.2010) czytamy, i¿ 100% 
Beneficjentów wg Indywidualnej Karty Poradnictwa ankietowanych uzna³a, ¿e porady/informacje by³y 
/ odby³o siê 2637 wizyt Beneficjentów.przydane. 67,5% respondentów oceni³a je bardzo 

wysoko, a 32,5% respondentów oceni³a wysoko ich 
nU d z i e l o n o  1 4 5 7 0  p o r a d  p r a w n y c h  

przydatnoœæ. Oprócz badania ankietowego wœród i obywatelskich oraz 3435 informacji prawnych 
beneficjentów ocenie poddano bezpoœrednie i obywatelskich.
opinie nt. porad. Beneficjenci oceniaj¹ porady im 

udzielone jako bardzo przydatne i du¿o wnosz¹ce nPodczas indywidualnych spotkañ Beneficjenci 

w rozwi¹zanie ich bie¿¹cych problemów. uzyskiwali równie¿ wsparcie w formu³owaniu 

W przypadku tematów, z którymi zg³aszali siê wniosków, pozwów oraz pism urzêdowych, których 

beneficjenci do Centrów Porad Prawnych ³¹cznie przygotowano 956 egzemplarzy.

i Obywatelskich, skupia³y siê one najczêœciej wokó³ 
nPrzeprowadzono 19 Dni Porad Obywatelskich prawa rodzinnego – odpowiada³ tak prawie co 
w siedmiu gminach powiatu oœwiêcimskiego, 4 ankietowany. Na drugim miejscu zainteresowania 
podczas których przyjêto 155 Beneficjentów wg respondentów znalaz³a siê tematyka zwi¹zana 
Indywidualnej Karty Poradnictwa odby³o siê 159 z prawem cywilnym – ok. 19,5% wskazañ 
wizyt Beneficjentów. Podczas spotkañ udzielono beneficjentów, a dalej ubezpieczenia spo³eczne 
1142 porady prawne i obywatelskie.i prawo pracy (11,2%) jak równie¿ pomoc 

w sporz¹dzaniu pozwów i pism procesowych -
nZorganizowano 12 wyk³adów o tematyce 

10,7% BO. Badani wysoko oceniaj¹ jakoœæ prawnej, w których uczestniczy³y 273 osoby.
i praktyczn¹ przydatnoœæ us³ug. Wszyscy 

r e s p o n d e n c i  ( i n f o r m a c j e  z  w y w i a d ó w  n163 razy mieszkañcy powiatu oœwiêcimskiego 

bezpoœrednich) chcieliby mieæ mo¿liwoœæ skorzystali z Internetu w Centrum Porad Prawnych 

korzystania z takich us³ug w przysz³oœci (wywiady i Obywatelskich w Che³mku oraz w Oœwiêcimiu.

przeprowadzono 8.04.2010 w Che³mku oraz 
nWydano 18 numerów biuletynu prawnego 20.04.2010 w Oœwiêcimiu – przyp. red.).
„Bli¿ej Obywatela”, ka¿dy w nak³adzie 1000 

egzemplarzy. 

W ci¹gu dwóch lat dzia³alnoœci Centrów Porad nPrzeszko lono  s iedmiu  p racown ików 

Prawnych i Obywatelskich (2009-2010): zatrudnionych przy realizacji projektu: kierownika 

projektu, dwóch doradców klienta, dwóch 
nOdby³o siê 3585 godzin porad prawnych prawników oraz dwóch doradców prawnych.
i obywatelskich przeprowadzonych przez 

REZULTATY
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Rysunek 2. Portal www.prawo.kolping.pl
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Rysunek 3. Liczba osób korzystaj¹cych po raz pierwszy z porad w poszczególnych Centrach 
(Centrum w Chrzanowie otwarto w kwietniu 2010r.)

Rysunek 4. Liczba osób korzystaj¹cych z porad w poszczególnych Centrach 
(Centrum w Chrzanowie otwarto w kwietniu 2010r.)

NASZE DZIA£ANIA

2. Bli¿ej Obywatela - porady prawne i obywatelskie

miesi¹c

Liczba wizyt rok 2010
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Rysunek 5. Liczba udzielonych porad w poszczególnych Centrach 
(Centrum w Chrzanowie otwarto w kwietniu 2010r.)

Rysunek 6. Liczba przygotowanych pism w poszczególnych Centrach 
(Centrum w Chrzanowie otwarto w kwietniu 2010r.)

Najlepiej o „czasach potrzeby na porady prawne 

i obywatelskie” mo¿e œwiadczyæ otwarcie od 

17 stycznia 2011 r. 6 kolejnych Centrów Porad 

Prawnych i Obywatelskich w Bochni, Brzesku, 

Kocmyrzowie-Luborzycy, Krakowie, Niepo³o-

micach i Nowym Targu.
Bo¿ena Micha³ek 

– menad¿er projektu

2. Bli¿ej Obywatela - porady prawne i obywatelskie
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3. Stawiam na rozwój – szkolenia dla osób pracuj¹cych 
    po 45 roku ¿ycia

Zwi¹zek Centralny Dzie³a Kolpinga w Polsce „Krój i szycie”, „Fizykoterapia”, „Ksiêgowoœæ 

przygotowuj¹c projekt „Stawiam na rozwój” komputerowa plus kadry i p³ace”, „Operator wózka 

adresowany do 360 pracowników powy¿ej 45 r.¿ wid³owego”, „Operator koparko-³adowarki”, 

z terenu powiatów brzeskiego, bocheñskiego, „Pedagogiczny” czy kurs „Palacza c.o.”. Obecnie 

chrzanowskiego, oœwiêcimskiego, suskiego rekrutacja prowadzona jest na szkolenia 

i wadowickiego zdawa³ sobie sprawê, ¿e sukces komputerowe ECDL, kursy jêzykowe oraz 

projektu zale¿ny jest od zaanga¿owania Rodzin zawodowe. Pracownicy w Centrach pomagaj¹ 

Kolpinga dzia³aj¹cych na tym terenie. Bez ich w znalezieniu odpowiednich kursów oraz 

pomocy oraz bez oddanej pracy lokalnych za³atwieniu formalnoœci. 

koordynatorek powsta³ych Centrów Szkoleniowo-
Wszystkie kursy realizowane w ramach projektu Doradczych w Brzesku, Oœwiêcimiu i Wadowicach 
oparte s¹ na obowi¹zuj¹cych programach dotarcie do takiej liczby uczestników chêtnych do 
ksz ta ³ cen ia  i  zakoñczone  egzam inem podnoszenia kwalifikacji zawodowych by³oby 
wewnêtrznym lub zewnêtrznym, zaœ szkolenia niezwykle trudne. Za³o¿enia rezultatów projektu, 
zawodowe prowadzone s¹ przez firmy zewnêtrzne, które na pocz¹tku jego realizacji stanowi³y tak 
które posiadaj¹ wyspecjalizowan¹ kadrê wielk¹ obawê koordynatora, w po³owie realizacji 
i akredytacje. Projekt „Stawiam na rozwój” przesta³y „spêdzaæ mu sen z powiek”. Okaza³o siê, 
realizowany jest zgodnie z zasadami równoœci ¿e zapotrzebowanie na szkolenia zg³osi³o co 
szans i p³ci, a finansowany jest z Europejskiego najmniej 400 osób. 
Funduszu Spo³ecznego. Czas realizacji projektu 

Projekt „Stawiam na rozwój” jest skierowany do obejmuje okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 

osób powy¿ej 45 r.¿. nie prowadz¹cych dzia³alnoœci 2011 r. Wiêcej informacji dotycz¹cych projektu 

gospodarczej, które z w³asnej inicjatywy s¹ znaleŸæ mo¿na na stronie www.rozwoj45kolping.pl  

zainteresowane nabyciem, uzupe³nianiem lub 
Projekt realizowany jest przez zespó³ podwy¿szaniem swoich kwalifikacji. Istotnym 
w sk³adzie:faktem jest to, i¿ uczestnicy szkoleñ zapewnione 

maj¹ materia³y szkoleniowe, catering, zwrot Krzysztof Wolski – koordynator projektu 
kosztów dojazdu na zajêcia, a pokrywaj¹ zaledwie Józef Sikorski - asystent ds. merytorycznych
10% kosztów kursu i egzaminu. Jagoda £¹czyñska – asystent ds. finansowych

Dariusz Duda – informatyk Wœród zrealizowanych szkoleñ znalaz³y siê m.in.: 
oraz koordynatorki lokalne Centrów Doradczo-kursy jêzykowe - j.w³oski, j.angielski i j.niemiecki 
Szkoleniowych „KOLPING”zakoñczone egzaminami TELC na poziomie A1, 
Gra¿yna Rzepka-P³achta, Urszula Trojañska, kursy komputerowe „ECDL Start” i „ECDL Core” 
Dorota B¹koraz szkolenia zawodowe takie jak: „Florystyka”, 

NASZE DZIA£ANIA

iele osób pracuj¹cych  nie widzi 

koniecznoœci podnoszenia swoich Wkwalifikacji zawodowych, jednak 

coraz czêœciej sytuacja na rynku pracy zmusza 

pracowników, aby zdobywali now¹ wiedzê 

i podnosili kwalifikacje. Bardzo popularne sta³y 

siê szkolenia i kursy realizowane w ramach 

Europejskiego Funduszu Spo³ecznego czêsto 

reklamowane w mediach publicznych 

i Internecie. Niestety osobami, które najrzadziej 

wyra¿aj¹ chêæ uczestnictwa w takich kursach 

i szkoleniach s¹ osoby po 45 roku ¿ycia.
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Wypowiedzi koordynatorek lokalnych Centrów 

Doradczo-Szkoleniowych „Kolping”.

odnotowuje du¿e zainteresowanie szkoleniami 

jêzykowymi oraz kursami komputerowymi, 

natomiast nik³e zainteresowanie kursami 
Urszula Trojañska zawodowymi. Projekt realizujemy na terenie pow. 

–koordynatorka Centrum w Oœwiêcimiu
brzeskiego i bocheñskiego.

Bardzo siê cieszê, ¿e mogê prowadziæ Centrum, 
Dorota B¹k – koordynatorka 

w którym spotykam wiele dojrza³ych osób chc¹cych 
Centrum w Wadowicach 

podnieœæ swoje kwalifikacje zawodowe. Uwa¿am, 

i¿ dzisiejsze czasy nie pozostawiaj¹ tym osobom Realizacja projektu w naszym 
wyboru. Projekt „Stawiam na rozwój” spe³nia Centrum spotyka siê z du¿ym 
wszystkie oczekiwania zainteresowanych osób, ogólnym zainteresowaniem wœród 
pracowników i pracodawców, którzy wymagaj¹ ludz i ,  na tomias t  rek ru tac ja  
coraz wy¿szych umiejêtnoœci zawodowych od beneficjentów jest bardzo trudna. 
swoich pracowników np. sprawnej obs³ugi Wielu chêtnych nie spe³nia wymagañ projektowych 
programów komputerowych, bieg³ej znajomoœci tzn. np. s¹ w wieku poni¿ej 45 lat, nie posiadaj¹ 
jêzyków obcych etc. Dla osób 45+ nasz projekt to zatrudnienia lub s¹ samozatrudnieni. Wiele 
jedyny sposób, aby nad¹¿yæ za oczekiwaniami z przychodz¹cych do Centrum osób, po 
rynku pracy i byæ atrakcyjnym dla pracodawców. przemyœleniu propozycji szkolenia, rezygnuje 
Bardzo siê cieszê, ¿e projekt cieszy siê ogromnym z powodów osobistych np. nie s¹ w stanie 
zainteresowaniem, du¿o osób zg³asza siê do nas poœwiêciæ swojego czasu na kilkumiesiêczny kurs 
z terenu miasta i gminy Oœwiêcim. lub zmierzyæ siê z potrzeb¹ rozpoczêcia 

systematycznej nauki w czasie trwania szkolenia 
Gra¿yna Rzepka-P³achta 

czy te¿ jak w przypadku kursów jêzykowych do – koordynatorka  Centrum w 
odrabiania zadañ domowych. Natomiast Brzesku 
uczestnicy, którzy ukoñczyli szkolenia s¹ bardzo 

Pocz¹tki realizacji projektu nie zadowoleni, niektórzy wprost zachwyceni. To jest 

by³y ³atwe. Uczestnikami bardzo mi³e, kiedy przychodz¹ do biura, dziêkuj¹ 

projektu s¹ osoby pracuj¹ce po i bardzo prosz¹ o kontakt, by jeszcze kiedyœ mogli 

45 roku ¿ycia. W Polsce panuje u nas uczestniczyæ w jakimkolwiek szkoleniu 

przekonanie, ¿e edukacja w i podnieœæ swoje kwalifikacje.

tym wieku nie jest potrzebna, pracodawcy 
  postrzegaj¹ starszych pracowników jako ma³o 

elastycznych, maj¹cych trudnoœci z nauk¹ czy z Anna Lato – uczestniczka 
obs³ug¹ komputera. Osoby po czterdziestce kursu komputerowego ECDL w Brzesku 
zw³aszcza te z wykszta³ceniem zawodowym czy 

Wiadomoœæ o kursie organizowanym w projekcie œrednim te¿ uwa¿aj¹, ¿e edukacjê maj¹ ju¿ za sob¹, 
„Stawiam na rozwój” by³a dla mnie darem losu, dlatego niski jest poziom dokszta³cania siê 
z czego nie omieszka³am skorzystaæ pomimo tego, starszych pracowników. Skutkuje to tym, i¿ osoby 
¿e kurs ju¿ siê rozpocz¹³. W Kolpingu mimo, ¿e po 45 roku ¿ycia maj¹ wiêksze problemy z 
by³am „nowa” zosta³am bardzo mile przywitana utrzymaniem lub znalezieniem pracy. Dlatego 
przez osobê odpowiedzialn¹ za projekt- Pani¹ pierwszym naszym zadaniem by³o prze³amanie 
Gra¿ynkê, która te¿ rozwia³a moje w¹tpliwoœci, co stereotypów i przekonanie adresatów projektu, ¿e 
do nadrobienia straconych zajêæ. Wspania³ym postawienie na rozwój jest skutecznym 
nauczycielem, o niespotykanej cierpliwoœci rozwi¹zan iem na poprawê perspek tyw 
i kulturze osobistej okaza³ siê Pan Pawe³. zawodowych. Doœwiadczenie pokaza³o, i¿ 

w zale¿noœci od regionu, w jakim mieœci³o siê 
Kurs prowadzony na bardzo wysokim poziomie 

Centrum, by³o ró¿ne zapotrzebowanie na 
wymaga³ ode mnie bardzo du¿o pracy, wyrzeczeñ 

poszczególne szkolenia. Po paru miesi¹cach 
osobistych, co by³o rekompensowane przez 

realizacji projektu zosta³ on rozszerzony o nowe 
wspania³¹ atmosferê no i efekty w poznawaniu 

powiaty, równie¿ mamy mo¿liwoœæ przesuwania 
tajemnic komputera. Otrzyma³am du¿o wsparcia 

szkoleñ pomiêdzy Centrami. Centrum Brzeskie 

Wypowiedzi Beneficjentów Ostatecznych projektu

3. Stawiam na rozwój – szkolenia dla osób pracuj¹cych po 45 roku ¿ycia
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3. Stawiam na rozwój – szkolenia dla osób pracuj¹cych po 45 roku ¿ycia

i pomocy od niektórych uczestników kursu, o czym Grzegorz Turbañski - 

bêdê zawsze pamiêtaæ i za co Im bardzo dziêkujê. uczestnik kursu jêzyka 

angielskiego w Wadowicach 
Stanis³aw Borowiec 

- uczestnik kursu jêzyka niemieckiego Mo¿liwoœæ uczestniczenia w 
w Brzesku projekcie za u³amek ceny kursu 

dostêpnego na rynku, pozwoli³o 
O projekcie dowiedzia³em siê z Internetu, 

mi sprawdziæ, czy pomimo 
zadzwoni³em pod wskazany numer telefonu i po 

wielu lat, które up³ynê³y od czasu zakoñczenia 
krótkiej rozmowie wiedzia³em, ¿e to „coœ” dla mnie. 

szko³y, nadal mogê siê uczyæ, zdobywaæ potrzebn¹ 
Zapisa³em siê na kurs jêzyka niemieckiego. Mam 

mi wiedzê i mieæ z tego powodu sporo 
przyjació³ w Niemczech. Planujê równie¿ 

przyjemnoœci. Oczywiœcie praktyczna znajomoœæ 
w przysz³oœci wyjazd do tego kraju do pracy. 

jêzyka by³a celem g³ównym i jest to korzyœæ 
Dlatego postanowi³em nauczyæ siê przynajmniej 

podstawowa. Brak podstaw jêzyka angielskiego 
podstaw jêzyka, ¿eby byæ w stanie porozumieæ siê. 

ogranicza te¿ mo¿liwoœæ korzystania z ró¿nych 
Uwa¿am, i¿ bardzo dobrze, ¿e Kolping organizuje 

programów komputerowych, z których wiele nie jest 
takie kursy. Chêtnie wzi¹³bym udzia³ w dalszym 

dostêpnych w polskiej wersji jêzykowej, dotyczy to 
kszta³ceniu, uczy³ siê jêzyka na wy¿szym poziomie, 

te¿ programów te lewizy jnych,  ks i¹¿ek,  
gdyby by³a taka mo¿liwoœæ. 

specjalistycznych wydawnictw itp. Innymi s³owy - 

brak znajomoœci jêzyka angielskiego ogranicza Ks. Krzysztof Rodzinka 
- uczestnik kursu jêzyka mo¿liwoœæ podnoszenia swoich kwalifikacji we 

angielskiego w Oœwiêcimiu wszystkich obszarach wiedzy, st¹d decyzja o 

wziêciu udzia³u w kursie.
Kolping – dlatego, ¿e „ktoœ” 

poleci³ mi ten wybór tzw. Stanis³awa Galas – beneficjentka 
kursu fizykoterapii  w Wadowicach reklama plotkarska. Znam 

podstawy jêzyka angielskiego, 
Zdecydowa³am siê na udzia³ w szkoleniu, poniewa¿ 

ale potrzebowa³em bodŸca, 
by³o jednym z niewielu w mojej grupie wiekowej 

dopingu do powtórzenia i uaktualnienia wiedzy, 
i praktycznie za darmo. Podnios³am swoje 

a o b o w i ¹ z k o w o œ æ  k u r s u  z m u s z a  d o  
kwalifikacje zawodowe i pozna³am nowe tendencje 

systematycznoœci pod opiek¹ przewodnika. 
w fizykoterapii, w której co roku nastêpuj¹ zmiany, 

W mojej pracy spotykam siê z wieloma turystami 
wiêc wci¹¿ trzeba siê dokszta³caæ. Kolping pomóg³ 

z ca³ego œwiata, odbieram wiele telefonów 
za³atwiæ wszystkie formalnoœci, a muszê przyznaæ, 

z zagranicy. Jêzyk angielski staje siê konieczny do 
i¿ by³o ich sporo. Dziêki kursowi mogê pracowaæ 

dobrego funkcjonowania placówki, w której pracujê
lepszymi metodami z korzyœci¹ dla pacjentów 

i w³asnej satysfakcji..

Opr. Józef Sikorski 
– Asystent ds. merytorycznych 
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i dla ludzi wydawa³a siê byæ osadzona w dalekiej 

przysz³oœci .  Wielogodzinne debaty nad 

odpowiednim g³osem do spotu radiowego 

i rozmieszczeniem informacji na plakacie, 

benedyktyñska praca nad spotem telewizyjnym 

oraz uci¹¿liwa walka z wci¹¿ pojawiaj¹cymi siê 

b³êdami na portalu internetowym nie mia³y koñca. 

Monotonia powtarzanych zadañ sprawia³a, i¿ 

g³ówny cel projektu coraz bardziej stawa³ siê 

niejasny. A¿ do momentu, gdy po raz pierwszy 

us³yszeliœmy w s³uchawce s³u¿bowego telefonu: 

„Dzieñ dobry, widzia³em Pañstwa reklamê 

w tramwaju. Czy pomog¹ mi Pañstwo w za³o¿eniu 

fundacji?”. Na takie telefony czekali wszyscy 

pracownicy projektu. Skrzynka specjalisty ds. 

informacji zaczê³a zape³niaæ siê mailami 

z pytaniami o doradztwo, o wsparcie w dzia³aniu 

organizacji, z proœb¹ o wyjaœnienie zawi³ych kwestii 

ksiêgowoœci organizacji pozarz¹dowych. Centra 

NGO, które stworzyliœmy w Krakowie, Bochni, 

Luborzycy i Oœwiêcimiu wreszcie zaczê³y têtniæ 

specyficznym dla NGOs'ów ¿yciem. Promocja 

w mediach lokalnych i na portalach internetowych 

sprawi³a, ¿e na pierwsze szkolenia zg³asza³o siê tak 

du¿o osób, i¿ musieliœmy tworzyæ listy rezerwowe. 

Jak siê póŸniej okaza³o, taka praktyka sta³a siê 

normalnym dzia³aniem rekrutacyjnym. Pierwsze 
Dziewczynka z krótkimi w³osami w czerwonej szkolenie mia³o miejsce w Luborzycy k/Krakowa. 
sukience rozk³ada bezradnie rêce, prosz¹c Do koñca maja w naszych centrach NGO 
o profesjonalne wsparcie dla swojej organizacji zrealizowaliœmy 19 szkoleñ z zakresu zarz¹dzania 
pozarz¹dowej. Z pomoc¹ spieszy jej  sympatyczny projektami, pisania wniosków w ramach PO FIO, 
mê¿czyzna w ¿ó³tej koszulce z logiem Kolping.pl. POKL i Funduszu Szwajcarskiego, ksiêgowoœci 
Ca³a akcja rozgrywa siê na niebieskim tle. i rachunkowoœci organizacji pozarz¹dowych oraz 

fundraisingu. Wyj¹tkow¹ popularnoœci¹ cieszy³o Czy to kolejny scenariusz kreskówki emitowanej 
siê szkolenia dla specjalistów ds. projektów NGO, w Cartoon Network? Nie, to czêœæ akcji promuj¹cej 
w trakcie którego przedstawiciele ma³opolskich projekt „Dzia³amy lokalnie i profesjonalnie”, 
organizacji pozarz¹dowych nawi¹zali wspó³pracê realizowany z myœl¹ o rozwoju organizacji 
rokuj¹c¹ napisaniem wspólnych partnerskich pozarz¹dowych. Dziewczynkê z opisywanego 
projektów, na czym nam szczególnie zale¿y.obrazka zaczêliœmy nazywaæ Ani¹ (bo przypomina 

nam nasz¹ Specjalistkê ds. rekrutacji i promocji), 

a mê¿czyznê – Micha³em, przywo³uj¹c w myœlach 

postaæ naszego Specjalisty ds. szkoleñ. Kiedy 

powstawa³a ulotka, mieliœmy jeszcze mgliste 

wyobra¿enie dzia³ania naszych centrów, choæ od 

pocz¹tku projekt zak³ada³ wysoki poziom 

i profesjonalizm udzielanego w nich wsparcia. 

Ledwo zd¹¿yliœmy uporaæ siê z dokumentami, 

formularzami i regulaminami, potrzebnymi do 

porz¹dkowania naszej pracy, a pojawia³y siê 
– tak jedno z naszych szkoleñ opisuje na portalu kolejne wymagania dokumentacyjne, które trzeba 
spo³ecznoœciowym pani Natalia z Krakowa. Kiedy by³o spe³niæ w okreœlonym terminie. Praca z ludŸmi 

…profesjonalizm + ogromna wiedza + 

poczucie humoru + niezwyk³a forma przekazu 

= wspaniale szkolenie - jedno z lepszych, jak nie 

najlepsze, w którym mia³am przyjemnoœæ 

uczestniczyæ! Dziêkuje za wspania³¹ atmosferê 

i zwyk³¹ ludzk¹ ¿yczliwoœæ. Dzie³o Kolpinga ♥ 

Od wrzeœnia 2010 r. rozpocz¹³ siê kolejny 

projekt ZCDK w Polsce, skierowany do 

przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych – 

projekt pt „Dzia³amy Lokalnie i Profesjonalnie”. 

Celem projektu jest profesjonalizacja, 

wzmocnienie, zwiêkszenie skutecznoœci 

dzia³ania i  podniesienie standardów 

funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych. 

Zwi¹zek Centralny Dzie³a Kolpinga  w Polsce 

razem z partnerem – Polskim Stowarzyszeniem 

F u n d r a i s i n g u  o f e r u j e  d ³ u g o f a l o w y ,  

zró¿nicowany i zindywidualizowany program 

wsparcia, realizowany poprzez szkolenia, 

doradztwo, coaching, wsparcie techniczne, 

inkubatory dla nowopowstaj¹cych NGOs 

i punkt specjalistycznej informacji.

Wszystkie dzia³ania oferowane w ramach 

projektu s¹ bezp³atne i bêd¹ realizowane 

przez 4 Kolpingowskie Centra NGO: 

w Krakowie, Bochni, Luborzycy i Oœwiêcimiu. 

Do korzystania z oferty Centrów zapraszamy 

wszystkie Rodziny Kolpinga.

"

"
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zaczynaliœmy pracê w projekcie „Dzia³amy lokalnie dostrzec problemy, z jakimi borykaj¹ siê 

i profesjonalnie” nikt z nas nie spodziewa³ siê a¿ tylu ma³opolskie organizacje pozarz¹dowe. Ka¿de 

pozytywnych opinii, pomimo tego, ¿e od pocz¹tku spotkanie z przedstawicielami organizacji rzuca³o 

postawiliœmy sobie wysoko poprzeczkê w kwestii nowe œwiat³o na zadania, jakich siê podjêliœmy, 

profesjonalizmu i atrakcyjnoœci szkoleñ oraz jednoczeœnie dostarczaj¹c nam cennej wiedzy 

doradztwa w zakresie funkcjonowania NGOs. o œrodowiskach lokalnych 9 ma³opolskich powiatów 

W ankietach ewaluacyjnych beneficjenci objêtych wsparciem projektowym. Od pocz¹tku 

podkreœlaj¹ szczególnie mocno dobr¹ organizacjê, realizacji projektu otrzymywaliœmy sygna³y, i¿ 

a przede wszystkim kompetencje i ¿yczliwoœæ powsta³y inicjatywy spo³eczne, które zmierzaj¹ do 

trenerów. Zdarza siê, i¿ uczestnicy szkoleñ zostaj¹ za³o¿enia stowarzyszeñ. W ramach trzech 

w sali jeszcze na d³ugo po zakoñczeniu szkolenia, Inkubatorów NGO przewidzieliœmy d³ugofalowe 

by zadaæ pytania trenerom i uszczegó³owiæ zindywidualizowane wsparcie dla nowopowsta³ych 

po ruszane  wczeœn ie j  t r eœc i .  Trene rzy  organizacji. Ich cz³onkowie maj¹ prawo skorzystaæ 

wyselekcjonowani  przez przedstawic ie l i  z doœwiadczenia doradców zatrudnionych 

p a r t n e r s k i e j  o r g a n i z a c j i –  P o l s k i e g o  w projekcie. Dziêki prowadzonemu doradztwu 

Stowarzyszenia Fundraisingu stosuj¹ ró¿ne zdobyliœmy wielu sympatyków, którzy wielokrotnie 

metody szkoleñ, by jak najbardziej kompetentnie podkreœlaj¹ celowoœæ naszego istnienia na rynku 

wyjaœniæ zagadnienia szkoleniowe. Korzystaj¹ ma³opolskiego Trzeciego Sektora. Pozytywne 

zatem z prezentacji multimedialnych, aktywizuj¹ opinie („kompetencja, komunikatywnoœæ, 

beneficjentów poprzez pracê w grupach roboczych otwartoœæ”, „dostosowanie siê do specyfiki 

w oparciu o studium przypadku. fundac j i ” ,  „ jasne  suges t ie ,  p rak tyczne 

podpowiedzi”) wysy³ane mailowo b¹dŸ wyra¿ane 
Jednak szkolenia to nie jedyna forma wsparcia w ankietach s¹ dla nas ogromn¹ motywacj¹. 
przewidziana w ramach projektu. Od lutego ruszy³y Zdarza³o siê, ¿e doradczyni by³a obdarowana 
us³ugi doradcze w  Regionalnym Centrum NGO. kwiatami i s³odkoœciami w ramach szczególnego 
Ponadto ka¿de z lokalnych Centrów NGO zosta³o podziêkowania. 
wyposa¿one w odpowiednia literaturê dotycz¹c¹ Za nami 9 miesiêcy realizacji projektu. Wci¹¿ nie 
Trzeciego Sektora, z której mog¹ skorzystaæ ustajemy w podnoszeniu standardu œwiadczonych 
przedstawiciele ma³opolskich organizacji  us³ug, ale równie¿ w profesjonalizacji w³asnej 
pozarz¹dowych. Wizyty w lokalnych centrach organizacji. Zasada, i¿ pocz¹tki bywaj¹ trudne, 
po³¹czone z promocj¹ projektu pomog³y nam równie¿ dotyczy naszego projektu. Jednak 

4. Profesjonalne NGO - projekt „Dzia³amy lokalnie i profesjonalnie”
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z miesi¹ca na miesi¹c dostrzegamy lepsz¹ z dobrze wykonanych zadañ oraz satysfakcjê 

i bardziej efektywn¹ wspó³pracê zespo³u. z osi¹gniêtych rezultatów. Ka¿dy kolejny dzieñ 

Z perspektywy czasu z uœmiechem na twarzach uœwiadamia nam, i¿ kreskówkowe postaci z ulotki 

wspominamy intensywne prace nad promocj¹ przybra³y ca³kiem realne kszta³ty, a kwestie przez 

projektu, które pozwoli³y nam ju¿ na wstêpie odkryæ nie wypowiadane tworz¹ rzeczywistoœæ naszej 

predyspozycje naszych wspó³pracowników do pracy, która s³u¿y ma³opolskiej spo³ecznoœci 

konkretnych dzia³añ. Mamy wiêc w naszym zespole lokalnej, czego wymiernym efektem s¹ s³owa jednej 

pedantów i formalistów, mamy artystów i marzycieli, z beneficjentek: „Dziêkujemy Kolpingowcom za 

mamy pisarzy, którzy lubi¹ pracê w zaciszu twórcze dzia³ania”.

gabinetu i osoby medialne, które czuj¹ siê 
Wiêcej informacji na stronie www.ngo.kolping.pldoskonale w kontaktach z szerokim audytorium. 

Doœwiadczyliœmy ju¿ dzia³ania pod presj¹ czasu, Micha³ Ptak 
poczuliœmy gorycz trudnych decyzji i radoœæ – specjalista ds. informacji

NASZE DZIA£ANIA

4. Profesjonalne NGO - projekt „Dzia³amy lokalnie i profesjonalnie”

5. M³ody Kolping

Dzia³ania m³odego Kolpinga w Polsce w roku 2010 

objê³y: 

w miêdzynarodowych warsztatach teatralnych 

M³odego Kolpinga, które zosta³y zorganizowane 

w sierpniu 2010 roku w Krakowie. Kolping z Aachen 
Miêdzynarodowe Forum M³odzie¿y w Rzymie odwdziêczy³ siê zaproszeniem do udzia³u 

w warsztatach dla liderów m³odzie¿owych, które W dniach 24-28 marca 2010 r. w Rocca di Papa pod 
odbywaj¹ s iê cyk l icznie podczas sesj i  Rzymem odby³o siê X Miêdzynarodowe Forum 
weekendowych w Aachen.M³odzie¿y. Program spotkania koncentrowa³ siê 

wokó³ tematu „Uczyæ siê mi³oœci”. Organizatorem Warsztaty teatralne M³odego Kolpinga 
spotkania by³a Papieska Rada ds. Œwieckich pod „Should I Stay or Should I Go?”
przewodnictwem kard. Stanis³awa Ry³ki.   

W terminie 1-8 sierpnia 2010 M³ody Kolping Polska Miêdzynarodowe Dzie³o Kolpinga reprezentowa³y 
zorganizowa³ w Luborzycy polsko-niemiecko-na forum 2 osoby, w tym jedna z Polski.  Podczas 
ukraiñske warsztaty teatralne dot. problemu spotkania nawi¹zaliœmy kontakty z Ks. Zbigniewem 
migracji zarobkowej. Idea przeprowadzenia takich Kucharsk im – asystentem Genera lnym 
warsztatów narodzi³a siê w Kolonii - Europejskie Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y w Polsce, 
Dzie³o Kolpinga poœwiêci³o w roku 2010 bardzo który wyrazi³ ogromne zainteresowanie wspó³prac¹ 
wiele miejsca tematowi migracji.z M³odym Kolpingiem w Polsce i Europie.  

M³odzi ludzie z trzech europejskich pañstw Partnerstwo z Diecezj¹ Aachen (Akwizgran)
pracowali przez ca³y tydzieñ z p. Januszem 

W roku 2010 M³ody Kolping Polska postawi³ na Janiszewskim, profesjonalnym pedagogiem 
intensyfikacjê stosunków z partnerami z zagranicy. teatralnym, usi³uj¹c wspólnie odpowiedzieæ na 
Do wspó³pracy zaprosiliœmy poznanych podczas pytanie: „Should I Stay or Should I Go?(Zostaæ czy 
kongresu w Bratys³awie przedstawicieli Dzie³a wyjechaæ)“.
Kolpinga z Diecezji Aachen. W terminie 27-

Ka¿dy stara³ siê przedstawiæ pozosta³ym 29.05.2010 r. na zaproszenie  M³odego Kolpinga 
uczestnikom problem migracji na podstawie przyby³y do Krakowa 4 osoby wraz z sekretarzem 
w³asnego doœwiadczenia. Z zebranych materia³ów diecezji Aachen p. Hartmuttem Ottenem na czele. 
grupa mog³a wybraæ krótkie historie, które z³o¿y³y Zaprezentowaliœmy naszym goœciom dzia³ania 
siê na wspólny scenariusz przedstawienia. M³odego Kolpinga w Polsce oraz omówiliœmy 

mo¿liwoœci przysz³ej wspó³pracy. Zaprosiliœmy te¿ 
Z w³asnego doœwiadczenia Patryk - Polak, który 

m ³ o d z i e ¿  z  A a c h e n  d o  u d z i a ³ u  
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przed wieloma laty wyemigrowa³ z rodzicami do zaprezentowane przedstawicielom Kolpinga ze 

Berlina, móg³ opowiedzieæ, jak czu³ siê jako wszystkich europejskich krajów podczas Zebrania 

obcokrajowiec w Niemczech. Teraz usi³uje Kontynentalnego Europejskiego Dzie³a Kolpinga 

odpowiedzieæ sobie na kolejne pytanie: „Should we wrzeœniu 2010 r.  w Portugalii.

I Stay or Should I Go?“ – zostaæ w Niemczech, czy 
Tydzieñ M³odego Kolpinga na Litwie powróciæ do ojczyzny?

W drugim tygodniu sierpnia (9-17.08.2010) M³ody Uliana ze Lwowa uwa¿a temat migracji za bardzo 
Kolping Europa zorganizowa³ miêdzynarodowe aktualny. Wiele osób z Zachodniej Ukrainy 
spotkanie dla Kolpingowców z ca³ej Europy. wyje¿d¿a teraz np. do Polski, aby odnaleŸæ tu 
Podczas wspólnie spêdzonego tygodnia lepsze ¿ycie, korzystniejsze warunki materialne. Jej 
uczestnicy mieli okazjê nawi¹zania nowych zdaniem ma to zarówno pozytywne jak i negatywne 
znajomoœci, dyskusji na temat edukacji globalnej, nastêpstwa. Ludzie opuszczaj¹ swoje rodziny, 
która by³a g³ównym tematem spotkania oraz dzieci. Pozytywnym jest natomiast to, ¿e za granic¹ 
zwiedzenia wielu piêknych miejsc w kraju naszego nabieraj¹ doœwiadczenia, które mog¹ wykorzystaæ 
s¹siada. Polskê reprezentowa³y na spotkaniu po powrocie do kraju. 
4 osoby. 

Migracja zarobkowa wygl¹da w ka¿dym 
Jubileusz w K³odawie Gdañskiejz europejskich pañstw inaczej. Niemcy to kraj, do 

którego chêtnie przybywaj¹ migranci z Europy 20 listopada 2010 roku Rodzina Kolpinga 
Wschodniej. Niemiecka m³odzie¿, uczestnicz¹ca w K³odawie Gdañskiej œwiêtowa³a swoje 10-lecie. 
w warsztatach ocenia tê sytuacjê pozytywnie. Lucia Z tej okazji w Gminnej Bibliotece Publicznej 
z Aachen uwa¿a, ¿e ka¿dy powinien mieæ prawo w Tr¹bkach Wielkich nast¹pi³o uroczyste otwarcie 
pozostaæ w wybranym przez siebie pañstwie, je¿eli wystawy prac plastycznych dzieci i m³odzie¿y oraz 
tylko potrafi siê dostosowaæ. Powinien jednak podsumowanie projektu "Nie musisz byæ 
równie¿ wnieœæ swoj¹ w³asn¹ kulturê, poniewa¿ prymusem, by kochaæ i rozumieæ sztukê". 
stanowi ona du¿e ubogacenie dla obu stron. Uroczystoœæ uœwietni³a swym wystêpem grupa 

teatralna M³odego Kolpinga z K³odawy Gdañskiej Mareike jest zdania, ¿e m³oda generacja jest 
przestawiaj¹c sztukê pt. „Jaœ, Janek, Jan Matejko" zainteresowana poznaniem migrantów. 
prezentuj¹c tym samym efekty wieloletniej 

Polska m³odzie¿ równie¿ ma od kilku lat du¿o do wspólnej pracy nad doskonaleniem warsztatu 

czynienia z migracj¹, poniewa¿ wielu Polaków teatralnego.

wyemigrowa³o do Wielkiej Brytanii, aby tam 
Zebranie ogólne M³odego Kolpinga Europapracowaæ. Te aspekty równie¿ mo¿na by³o 

zaobserwowaæ w koñcowym przedstawieniu. W listopadzie 2010 roku w Kolonii (Niemcy) odby³o 

siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze M³odego Podczas wspólnego tygodnia m³odzi ludzie 
Kolpinga Europa, podczas którego zosta³ wybrany z 3 s¹siednich krajów zajmowali siê tematem 
nowy zarz¹d w sk³adzie: migracji zarobkowej w Europie, ale nie tylko. 

Spêdzili razem wiele czasu i otrzymali szansê na Matthias v. Schlichtkrull-Guse -  Przewodnicz¹cy 
poznanie innych kultur i odkrycie, ¿e wiêcej ich (NIEMCY),
³¹czy ni¿ dzieli. Problemy z komunikacj¹ dawa³y siê 

rozwi¹zywaæ przy pomocy r¹k i nóg, gdy brakowa³o Andrea Voitillová - Wiceprzewodnicz¹ca 

jêzyka. Wielu Niemców nie mia³o dotychczas (S£OWACJA),

kontaktów z m³odzie¿¹ z Polski czy Ukrainy, a dla 
Paulo Sequeira (PORTUGALIA), Xhon Nika niektórych osób z Ukrainy by³ to pierwszy w ¿yciu 
(ALBANIA), Patrycja Kwapik (POLSKA), Gellért wyjazd za granicê. Wszyscy chcieli du¿o 
Szabó (WÊGRY), Galyna Ieromina (UKRAINA). rozmawiaæ, a podczas narodowych wieczorków 

spróbowaæ nowych dañ i nauczyæ siê narodowych Patrycja Kwapik 
tañców. – przewodnicz¹ca M³odego Kolpinga

Efekty pracy m³odzie¿y ujête w formê filmu zosta³y 
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Rodzina Kolpinga w Luborzycy przy œwi¹tecznym realizowany jest projekt pt. „Ekomonter – nowy 

stole podsumowa³a rok 2010. Honorowymi goœæmi zawód”. Rodzina Kolpinga w Luborzycy 

byli: Wójt gminy Kocmyrzów - Luborzyca Marek uczestniczy tak¿e w realizacji 2 projektów Zwi¹zku 

Jamborski (honorowy cz³onek RK Luborzyca) oraz Centralnego: „Bli¿ej Obywatela poradnictwo 

pan W³odzimierz Tochowicz - by³y radny powiatu prawne i obywatelskie” oraz „Dzia³amy lokalnie 

krakowskiego. i profesjonalnie”.

Robert Prusak – przewodnicz¹cy 
Rodziny Kolpinga w Luborzycy

Podsumowane zosta³y m.in. dzia³ania projektowe. 

Kontynuowany w roku 2010 projekt "Wspó³praca 

dla Pracy" zaowocowa³ powstaniem "Sieci 

Luborzyca" oraz projektami, które powsta³y w jego 

wyniku. W ramach projektu „Fundraising dla 

rozwoju kultury i edukacji na obszarach wiejskich” 

przeszkolonych zosta³o 75 osób z 10 gmin powiatu 

krakowskiego. Projekt ten oprócz korzyœci dla 

beneficjentów, przyczyni³ siê do znacznego 

rozpropagowania idei kolpingowskich, a tym 

samym do promocji naszego Zwi¹zku na obszarze 

powiatu. Zarówno projekt "Wspó³praca dla Pracy" 

jak i "Fundraising.." by³y mo¿liwe do zrealizowania 

dziêki wspó³pracy z Polskim Stowarzyszeniem 

Fundraisingu. W roku 2011 w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem „Korona Pó³nocnego Krakowa" 

oraz Parafi¹ Œw. Jakuba z Wiêc³awic Starych 

 – 

1. Rodzina Kolpinga w Luborzycy – podsumowanie roku 2010

IV. Z ¯YCIA RODZIN KOLPINGA

2. Œwiatowy Dzieñ Modlitwy w Rodzinie Kolpinga w Wadowicach 

W dniu 26 paŸdziernika b.r. w Wadowicach odby³o kaplicy pw. Matki Boskiej Czêstochowskiej, 

siê uroczyste spotkanie cz³onków Rodziny wadowiccy kolpingowcy odmówili modlitwê 

Kolpinga przy Parafii Ofiarowania Najœwiêtszej ró¿añcow¹ s³uchaj¹c g³osu Ojca œw. Jana Paw³a II 

Maryi Panny. G³ównym celem spotkania by³o zarejestrowanego na p³ytce CD. Modlitwom 

uczestnictwo zebranych osób w Œwiatowym Dniu towarzyszy³y chora³y gregoriañskie w wykonaniu 

Modlitwy w intencji Dzie³a Kolpinga w Urugwaju. mnichów z Tyñca. Nabo¿eñstwo zakoñczyliœmy 

wspólnym œpiewem papieskiej „Czarnej Madonny”. 

Spotkanie by³o doskona³¹ uczt¹ religijn¹ 
S³owo wstêpne wyg³osi³ przewodnicz¹cy 

i intelektualn¹ dla wszystkich wadowickich 
stowarzyszenia, który w przystêpny sposób 

uczestników Dnia Modlitwy za Dzie³o Kolpinga 
przybli¿y³ siostrom i braciom wadowickiej Rodziny 

w Urugwaju. Wspomnienie  tej modlitwy na d³u¿szy 
ten ma³o znany kraj w zakresie po³o¿enia 

czas pozostanie w naszych sercach i umys³ach.
geograficznego i jego dziejów. Nakreœli³ te¿ zakres 

dzia³añ Dzie³a Kolpinga w tym dalekim po³udniowo - 

amerykañskim kraju. W  odœwiêtnie przygotowanej 
Zygmunt Barycz – przewodnicz¹cy 

Rodziny Kolpinga w Wadowicach

Z ¯YCIA RODZINY KOLPINGA
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27 paŸdziernika 2010 roku nasza Rodzina Kolpinga Urugwaju i dzia³aj¹cych tam Rodzinach Kolpinga. 

i jej sympatycy zgromadzili siê w koœciele, by Zakres i ró¿norodnoœæ dzia³añ kolpingowców 

godnie obchodziæ Œwiatowy Dzieñ Modlitwy w 19. z Urugwaju wzbudzi³ uznanie wœród zebranych. Ten 

rocznicê beatyfikacji b³ogos³awionego ksiêdza czas Œwiatowego Dnia Modlitwy Kolpingowskiej by³ 

Adolfa Kolpinga. We wczesnych godzinach dla nas tak¿e okazj¹, by wys³uchaæ relacji ks. 

rannych w Œwi¹tyni pw. Piotra i Paw³a Pra³ata – kustosza Sanktuarium Matki Bo¿ej 

( jednoczeœnie Sanktuarium Matki Bo¿ej Ormiañskiej, o swoim pobycie w Armenii. 

Ormiañskiej) odœpiewaliœmy godzinki czcz¹ce Ogromnym szacunkiem darzymy tych naszych 

Matkê Bo¿¹ £askaw¹. starszych Braci w wierze. Ksi¹dz Cezary wróci³ 

z Armenii, jak sam powiedzia³: „ubogacony kultur¹ 

i wielk¹ ¿yczliwoœci¹ Ormian”. A zatem, mogliœmy 

jednoczyæ siê 27 paŸdziernika 2010 roku z rzesz¹ Mszê Œwiêt¹ odprawi³ prezes naszej Rodziny 
Braci i Sióstr w Dziele Kolpinga, jak równie¿ ze Kolpinga ks. pra³at Cezary Annusewicz. W s³owach 
wszystkimi mi³uj¹cymi Chrystusa. Na koniec agapy skierowanych do wiernych podkreœli³ znaczenie 
odmówiliœmy modlitwê do b³. Adolpha Kolpinga, tego dnia przywo³uj¹c postaæ Patrona Rodzin, b³. 
a tak¿e modlitwê o kanonizacjê naszego Patrona ks. Adolpha Kolpinga.
i odœpiewaliœmy hymn Dzie³a Kolpinga. O godzinie 

W tym szczególnym dniu jednoczyliœmy siê 17 nasza wspólnota odmówi³a Ró¿aniec Œwiêty 

w modlitwie ze wszystkimi Rodzinami na ca³ym w intencji Sióstr i Braci w Dziele Kolpinga. Przez 

œwiecie, równoczeœnie szczególne myœli wstawiennictwo b³. ks. Adolpha Kolpinga 

kierowaliœmy do Sióstr i Braci w Dziele Kolpinga modliliœmy siê o dzia³ania wszystkich Rodzin (i tych 

w Urugwaju. w Urugwaju) w obronie godnoœci i praw ka¿dego 

cz³owieka, o wype³nianie zaszczytnej misji 
W homilii ks. Pra³at szczególn¹ uwagê zwróci³ na miêdzynarodowej solidarnoœci. Nabo¿eñstwo 
rolê i zadania Dzie³a Kolpinga – niesienie pomocy zakoñczyliœmy wezwaniem: „B³ogos³awiony 
wszystkim potrzebuj¹cym. Podkreœli³ wagê pokoju Adolphie, Patronie nasz, módl siê za nami!”.
i przyjaŸni z narodami. Po Mszy Œwiêtej stanêliœmy 

do zdjêcia przy sztandarze i portrecie Kolpinga. Ten Œwiatowy Dzieñ Modlitwy (w Tygodniu 

W tym dniu postanowiliœmy równie¿ zintegrowaæ Misyjnym) na pewno zaznaczy³ siê w umys³ach 

siê jeszcze mocniej, wiêc zebraliœmy siê w salce i sercach wspólnoty parafialnej œw. Piotra i Paw³a 

katechetycznej (zapraszaj¹c równie¿ sympatyków w Gdañsku. 
 Rodziny) na uroczystym i smacznym œniadaniu. 

Krystyna WawrowskaW czasie tego spotkania przewodnicz¹cy Marek 
- sekretarz Rodziny Kolpinga w Gdañsku

Drewing wyg³osi³ odczyt o Wschodniej Republice 

Z ¯YCIA RODZINY KOLPINGA

4. FIO 2010 na zajêcia œwietlicowe w Rodzinie Kolpinga w Dêbnie

Od pierwszego lipca 2010 r. dziêki pozyskanej dziennikarskich i metodyk¹ ich tworzenia, 

dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz metodyk¹ poszukiwania interesuj¹cych tematów 

Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r. dzieci z gminy i zdobywania informacji, obs³ug¹ programów 

Dêbno mog³y spêdzaæ czas w œwietlicy komputerowych (m.in. pakiet Office oraz prostych 

„U Kolpinga” prowadzonej przez Rodzinê Kolpinga. programów przydatnych w pracy redakcyjnej np. 

W ramach zajêæ œwietlicowych prowadzono m.in. Publisher oraz do obróbki zdjêæ) oraz metodyk¹ 

warsztaty dziennikarskie oraz kursy jêzykowe. fotografii prasowej. Zaproponowane zajêcia z nauki 

jêzyka angielskiego (na dwóch poziomach 

zaawansowania) i jêzyka niemieckiego (jedna 

grupa) odbywa³y siê raz w tygodniu po 1 godzinie. W ramach warsztatów dziennikarskich dzieci 

i m³odzie¿ zapoznawa³y siê z tajnikami warsztatu W œwietlicy oferowane by³y te¿ zajêcia prowadzone 
dziennikarskiego – rodzajem gatunków przez psychologa. Wszystkie dzieci mia³y 
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4. FIO 2010 na zajêcia œwietlicowe w Rodzinie Kolpinga w Dêbnie

Z ¯YCIA RODZINY KOLPINGA

zapewniony posi³ek w trakcie pobytu na œwietlicy. nRodzina Kolpinga w Niewieœcinie (wraz 

Ponadto pobyt w œwietlicy stwarza³ mo¿liwoœæ z Parafi¹ pw. œw. Jakuba Aposto³a w Niewieœcinie) – 

uczestniczenia w zajêciach sportowych, wyjazdach „Jutro zaczyna siê dziœ (1-roczny)”– na kwotê 

na basen i pieszych wycieczkach jak równie¿ – 39.978z³.

w roku szkolnym – pomocy w odrabianiu zadañ czy 
nRodzina Kolpinga w Dêbnie – „Z po¿ytkiem dla te¿ wsparcia w nauce. Nie zabrak³o równie¿ 
najm³odszych” (1-roczny) – 40.000z³ciekawych wycieczek m.in. do Parku Miniatur 

w Inwa³dzie, do Rabkolandu i do Krakowa.
nRodzina Kolpinga w Sosnowcu „Akademia 

W³asnego Rozwoju”(2-letni) -35.550z³Ka¿dy miesi¹c up³ywa³ by³ pod has³em znanego 

przys³owia: Wszystkie trzy projekty zosta³y z³o¿one w ramach 
nwrzesieñ - "Cudze chwalicie, swego nie znacie" 

III Priorytetu - Integracja i aktywizacja spo³eczna. 
– moja miejscowoœæ, 

Zabezpieczenie spo³eczne, w którym z³o¿ono 
npaŸdziernik - "Kto znalaz³ przyjaciela, skarb 

najwiêksz¹ liczbê projektów.znalaz³" – osoby w mojej miejscowoœci 
nlistopad - "Co kraj, to obyczaj" – tradycje u mnie 

w domu i u s¹siada za miedz¹ i za granic¹ 
ngrudzieñ - "Aby poznaæ cz³owieka, trzeba 

beczkê soli z nim zjeœæ" – nasza œwietlica

Aleksandra Biliñska – przewodnicz¹ca 

Rodziny Kolpinga w Debnie

W roku 2010 3 projekty Rodzin Kolpinga uzyska³y 

d o f i n a n s o w a n i e  w  r a m a c h  P r o g r a m u  

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 

S¹siedzkie Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” miêdzy starszym i m³odszym pokoleniem, miastem 

w Brzesku i w Dêbnie wykorzysta³y w pe³ni udzia³ i wsi¹. 

w projekcie „Wspó³praca dla pracy” realizowany 
Projekt okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê. przez Zwi¹zek Centralny Dzie³a Kolpinga w Polsce 
Za in teresowanie  udz ia ³em w pro jekc ie  do lipca 2010 r.
dofinansowanym ze œrodków Unii Europejskiej w 

Nie tylko uczestniczy³y w kompleksowym ramach EFS przeros³o dwukrotnie mo¿liwoœci 

programie szkoleniowym, ale równie¿ we wsparciu organizatorów. Uda³o siê obj¹æ wsparciem 

doradczym. Nawi¹za³y partnerstwo oraz wspólnie szkoleniowym 33 osoby (planowano 30 osób), 

przygotowa³y i z³o¿y³y konsultowany w Zwi¹zku które uczestniczy³y w 45 godzinnym kursie podstaw 

Centralnym wniosek o dofinansowanie projektu pt. obs³ugi komputera i internetu oraz w warsztatach 

„Z komputerem na Ty-po piêædziesi¹tce!”. motywacyjno-doradczych prowadzonych przez 

psychologa, doradcê zawodowego oraz prawnika. 
Projekt zyskuj¹c wysokie noty asesorów Zajêcia odbywa³y siê w 3 grupach: w Dêbnie, 
Wojewódzk iego  Urzêdu Pracy  uzyska ³  Maszkienicach i w £oniowej. W ten sposób 
dofinansowanie i zosta³ z powodzeniem w realizacjê projektu w³¹czy³a siê trzecia Rodzina 
zrealizowany w okresie 5 miesiêcy. Kolpinga – w £oniowej, a organizatorzy u³atwili 

udzia³ w zajêciach realizuj¹c je w miejscowoœciach Ide¹ inicjatorki projektu Pani Gra¿yny Rzepki-
osób objêtych wsparciem.P³achty by³o przeciwdzia³anie wykluczeniu 

informatycznemu osób w wieku 50+ z terenu gminy W odpowiedzi na zg³aszan¹ chêæ dalszego 
Dêbno, a w konsekwencji zmniejszanie dystansu pog³êbienia wiedzy ka¿da z grup uczestniczy³a 

5. Brzeski i dêbski Kolping szkol¹ seniorów
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równie¿ w kursie dodatkowym (po 12 godzin na Najwiêksze zainteresowanie wywo³uj¹ mo¿liwoœci, 

grupê). Cykl szkoleniowy zakoñczy³ egzamin, który które daje Internet.

z pozytywnym rezultatem zda³o 100% uczestników.
Nas Kolpingowców ogromnie cieszy integracja 

Punktem kulminacyjnym projektu by³o seminarium lokalnej spo³ecznoœci, nowe znajomoœci i odkrycie 

podsumowuj¹ce, podczas którego uroczyœcie s¹siadów, ¿e wspólnie mog¹ realizowaæ wspania³e 

wrêczono absolwentom kursów certyfikaty. pomys³y inicjatywy. W Maszkienicach w³aœnie 

W wydarzeniu uczestniczy³o ponad 70 osób, w tym powstaje Klub Seniora…

przedstawiciele lokalnej administracji (m.in. 
Urszula Bukowska starosta, wójt, radni), biznesu, organizacji 

– koordynatorka projektu
pozarz¹dowych i spo³ecznoœci lokalnej. Oprócz 

przedstawicieli Rodzin Kolpinga z Brzeska i Dêbna-

gospodarzy, w seminarium udzia³ wziê³y zarz¹dy 

i cz³onkowie Rodzin dzia³aj¹cych w powiecie 

brzeskim i bocheñskim z Bochni, £oniowej 

i nowopowsta³ej Rodziny z Jadownik. Du¿e 

zainteresowanie wywo³a³o przedstawienie 

prezentacji multimedialnej wykonanej przez 

u c z e s t n i k ó w  k u r s u  p o d c z a s  s z k o l e ñ  

komputerowych z pomoc¹ trenera. Kursanci 

udowodnili nie tylko swym dzieciom i wnukom, ¿e 

na komputer i pog³êbianie wiedzy nigdy nie jest za 

póŸno. Ich œwiat zmieni³ siê dziêki naszemu 

wsparciu. „Moj¹ ¿onê najpewniej mogê teraz 

znaleŸæ przed komputerem”- twierdzi m¹¿ jednej 

z uczestniczek z Dêbna. Wszyscy maj¹ skrzynki 

e-mailowe, z których chêtnie korzystaj¹. 

Z PERSPEKTYWY MIÊDZYNARODOWEJ

Uroczystoœci w Koœciele Minorytów w Kolonii

V. Z PERSPEKTYWY MIÊDZYNARODOWEJ

W sobotê, 4 grudnia 2010 r. w Kolonii podczas Jako ¿e jest to koœció³  pielgrzymkowy 

uroczystego nabo¿eñstwa nast¹pi³o ponowne Miêdzynarodowego Dzie³a Kolpinga, w którym 

otwarcie koœcio³a minorytów, który w ostatnich znajduje siê grób b³ogos³awionego Adolpha 

miesi¹cach przeszed³ gruntown¹ renowacjê Kolpinga, Miêdzynarodowe Dzie³o Kolpinga 

i zmianê wystroju wnêtrza. Razem z Arcybiskupem wspar³o renowacjê w³asnym wk³adem finansowym 

Kolonii kardyna³em Joachimem Meisnerem oraz w wysokoœci 10 procent, uzyskanym ze œrodków 

Prezesem Generalnym Dzie³a Kolpinga ks. zebranych wœród cz³onków Dzie³a Kolpinga na 

pra³atem Axelem Wernerem we Mszy Œw. ca³ym œwiecie, w tym tak¿e z Polski.

uczestniczy³o kilkaset osób.

W koœciele obok grobu Adolpha Kolpinga znajduje 

siê naturalnych rozmiarów popiersie Adolpha 
Na renowacjê dawnego koœcio³a franciszkanów, Kolpinga, a nad o³tarzem zosta³ umieszczony 
zarówno wystroju wewnêtrznego jak i fasady, szklany 4,5 metrowy krzy¿ -oba dzie³a autorstwa 
Archidiecezja Kolonii wyda³a ok. 1,85 Miliona Euro. artysty z Duesseldorfu Thomasa Kesslera.

5. Brzeski i dêbski Kolping szkol¹ seniorów



VI. ROK 2010 W LICZBACH

nPowsta³a 1 Rodzina Kolpinga 

nPrzygotowane zosta³y 2 publikacje: „Trzeci sektor a partnerstwo” 

i „Kolping Wspó³praca bez granic”

nPrzygotowano 3 filmy o naszych dzia³aniach: „Trzeci sektor a partnerstwo”, 

„Przekroczyæ próg partnerstwa” oraz „Should I stay or should I go”

nZorganizowano 3 wydarzenia (2 konferencje i spotkanie polsko-niemieckie)

nWydano 19 biuletynów po 1000 egzemplarzy: „Bli¿ej Obywatela” i „Wspó³praca dla pracy”

nPrzygotowano 20 projektów

nZorganizowano 32 kursy podnosz¹ce kwalifikacje

nPrzeszkolono 194 osoby

nUdzielono 18 005 porad i informacji prawnych i obywatelskich 

 – 
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