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I. Sprawozdanie Zarządu
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce za okres od lipca 2012 r. do czerwca 2013 r.
1. Słowo ks. Prezesa

ROK WIARY i ROK KOLPINGA + 2013 + dla wszystkich
Rodzin Kolpinga w Polsce jest czasem nowych wyzwań, jakie
stawia nam Bóg Miłosierny. Dla mnie i dla każdego prezesa
Rodziny Kolpinga najważniejszą jest troska o wiarę, zbawienie
i uświęcenie ludzi nam powierzonych. Dlatego najważniejszym
tematem naszej działalności jest duchowa formacja naszych
Rodzin Kolpinga i polskiego Młodego Kolpinga.
Otrzymanie relikwii bł. A. Kolpinga
Dzięki życzliwości ks. kardynała Joachima Meisnera, arcybiskupa
Kolonii, w dniu 22.10.2012 r. otrzymaliśmy relikwie bł. Adolpha
Kolpinga przekazane nam przez prezesa generalnego
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga ks. Ottmara Dillenburga.
Relikwie są przechowywane w sanktuarium Najświętszej Rodziny
w Krakowie-Nowym Bieżanowie. Chcemy, aby nasz
Błogosławiony Patron pielgrzymował w Roku Wiary i Roku
Kolpinga do wszystkich swoich Rodzin w Polsce.
I Pielgrzymka Rodzin Kolpinga
W dniu 13 marca 2013 odbyła się w Krakowie I Pielgrzymka
Rodzin Kolpinga pod hasłem „Trwajcie mocni w wierze”, w
której wzięło udział 158 sióstr i braci z 17 Rodzin Kolpinga z
Polski południowej. Prowadził nas krzyż niesiony przez brata
Edwarda z RK Poręba Żegoty i 10 sztandarów Rodzin, wśród
których był też sztandar Młodego Kolpinga. W Sanktuarium
uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej przez księży
prezesów pod przewodnictwem ks. infułata Jakuba Gila –
wieloletniego prezesa z Wadowic. W homilii wskazał na takie
cechy osoby bł. Kolpinga jak wytrwałość, troska o rodzinę,
wrażliwość na niesprawiedliwość społeczną, zaufanie Bogu, które
są również widoczne w osobie bł. Jana Pawła II i dlatego obaj
Błogosławieni są nam tak bliscy.
W sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie podczas
I Pielgrzymki Rodzin Kolpinga postanowiliśmy włączyć się do
Apostolstwa Modlitwy. Intencje ogólne i intencje misyjne
powierzane przez Papieża modlitwie i trosce wszystkich wiernych
będą ożywiać duchem apostolskim i misyjnym nasze Rodziny
Kolpinga. Intencje te mogą być tematem formacyjnym na każdy
miesiąc.
Nocne Czuwanie na Jasnej Górze
W nocy z 13 na 14 września 2012 r. w święto podwyższenia
Krzyża Świętego, odbyło się IX Nocne Czuwanie Dzieła
Kolpinga na Jasnej Górze zorganizowane jak dotychczas przez
RK w Sycowie z udziałem m.in. ks. prezesa krajowego oraz chóru
Kolpinga z RK Kraków-Nowy Bieżanów.

Światowy dzień modlitwy kolpingowskiej
Rodziny Kolpinga z Małopolski postanowiły w tym roku uczcić
Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej w intencji Dzieła
Kolpinga w Indonezji w nieco inny sposób. W sobotę
27 października 2012 r. w samo południe 17-osobowa grupa
pielgrzymów
w
ulewnym
deszczu,
przypominającym
indonezyjski monsun (tylko o wiele za zimny), wyruszyła
szlakiem św. Jakuba z Polanowic do Więcławic Starych. W
pielgrzymce uczestniczyli członkowie Rodzin Kolpinga:
z Bochni, Chełmka, Krakowa-Nowego Bieżanowa, KrakowaKlubu Celtyckiego i Luborzycy. Grupę dzielnie prowadził – jak
przystało na lidera – przewodniczący Dzieła Kolpinga w Polsce
Robert Prusak przy duchowym wsparciu ks. prezesa krajowego.
Odwiedziny Prezesa w Rodzinach Kolpinga
W ciągu pierwszego roku działania ks. Prezes Józef Jakubiec
odwiedził 13 Rodzin Kolpinga w ramach swoich kolpingowskich
wizyt duszpasterskich:

1.09.2012: RK Oświęcim

21-23.09.2012:
RK
Syców
podczas
polskoniemieckiego spotkania Rodzin Kolpinga

16-18.11.2012:
RK
Gdańsk
św.
Wojciech,
RK Kłodawa, RK Subkowy, RK Jodłowno i Czapielsk

23.11.2012: RK Jarosław – spotkanie pięciu księży
prezesów

4-5.12.2012: RK Gdańsk u św. Piotra i Pawła

12.2012: RK Tczew – spotkanie sześciu księży
prezesów i spotkanie z Młodym Kolpingiem przy
Zespole Szkół Katolickich im. Św. Jadwigi Królowej
(12 osób).

16.12.2012: RK Lipnica Mała

4.02.2013: RK Mysłowice-Wesoła

19.05.2013: RK Maków Podhalański, w 10 rocznicę
śmierci ks. profesora Kazimierza Hoły – założyciela
Dzieła Kolpinga w Polsce i 20 rocznicę śmierci
ks. Kazimierza Jancarza – prezesa RK w Luborzycy
Współpraca księży prezesów
Ponadto odbyły się 2 spotkania księży prezesów w Krakowie,
2 kolejne spotkania w Jarosławiu oraz 1 w Niepołomicach.
Tematem spotkań była formacja Młodego Kolpinga w Polsce oraz
przygotowania do peregrynacji relikwii naszego Patrona.

Ks. Józef Jakubiec
prezes krajowy Dzieła Kolpinga w Polsce

2. „Historia z przyszłością”: Sprawozdanie z działalności statutowej w pierwszym roku
V kadencji Zarządu Związku (lipiec 2012 – czerwiec 2013)
Wprowadzenie

Rozbudowa Domu Głównego

Bieżący rok jest pierwszym w kolejnej V kadencji Zarządu
Związku, która rozpoczęła się prawie równocześnie
z ogłoszeniem przez Międzynarodowe Dzieło Kolpinga roku 2013
– Rokiem Jubileuszowym z uwagi na 200. rocznicę urodzin
naszego Patrona. W okresie sprawozdawczym odbyło się
9 posiedzeń Zarządu Związku, 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
i 2 posiedzenia Komisji Statutowej. Na początku tego
Jubileuszowego Roku Dzieło Kolpinga w Polsce otrzymało cenny
dar, którym nie mogą się jeszcze poszczycić inne związki
narodowe. Są nim relikwie bł. A. Kolpinga przekazane przez
ks. prezesa generalnego Ottmara Dillenburga księdzu prezesowi
Józefowi Jakubcowi w dniu 22.10.2012 r. przy grobie naszego
Patrona w kościele minorytów w Kolonii.

W lutym 2013 r. zakończony został kolejny etap doposażania
technicznego dobudowanej części Domu Głównego w Krakowie.
Zainstalowana została w niej nowoczesna winda osobowa
o udźwigu 600 kg/8 osób w istniejącym szybie windowym oraz
wyciągarka dla wózków osób niepełnosprawnych w ciągu
komunikacji pomiędzy częścią dobudowaną i istniejącą,
umożliwiająca im korzystanie ze specjalnie przygotowanej
toalety. Spełnione zostały tym samym wymogi warunkowego
pozwolenia na użytkowanie obiektu. Pozostały jeszcze do
wykonania tynki zewnętrzne, co zależy wyłącznie od naszych
możliwości finansowych. Dobudowana część Domu Głównego
została w roku ub. wynajęta Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce,
która od początku roku 2013 prowadzi tam odpłatne szkolenia
oraz rozpoczyna własną działalność projektową, co powinno
ułatwić zdobycie środków na wykonanie w/w niezbędnych prac
inwestycyjnych.
Ponadto przeprowadzono pracę inwestycyjne w zakresie
przebudowy sali konferencyjnej i dwóch pomieszczeń biurowych
oraz uruchomienia dodatkowej łazienki.

Rozwój instytucjonalny Związku
Rodziny Kolpinga, liczba członków
Do czerwca 2013 roku Związek Centralny Dzieła Kolpinga
w Polsce zrzeszał 48 Rodzin Kolpinga, w tym 42 Rodziny
legitymujące się wpisem do KRS. Działają one na terenie
14 diecezji w 11 województwach.
Nowe Rodziny Kolpinga
W okresie sprawozdawczym powstała 1 nowa Rodzina Kolpinga
w Porąbce Uszewskiej k/ Brzeska w diecezji tarnowskiej. Na
etapie przygotowania znajdują się 3 grupy inicjatywne kolejnych
RK w diecezji sosnowieckiej, tarnowskiej i pelplińskiej.
Kontakty z Rodzinami
W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu odwiedzili
22 Rodziny Kolpinga: w Bochni, Brzesku, Gdańsku-śś. Piotr
i Paweł oraz Gdańsku-św. Wojciech, Jarosławiu, Jodłownie,
Kłodawie, Krakowie i Krakowie-Nowym Bieżanowie, Lipnicy
Małej, Luborzycy, Makowie Podh., Mysłowicach-Wesołej,
Niepołomicach, Oświęcimiu, Prusach, Staniszczach Wlk.,
Sycowie, Subkowach, Tczewie, Wadowicach i Wrocławiu.
Centra
W roku 2012 prowadziło działalność Centrum Kolping Praca
w Wadowicach jako agencja zatrudnienia Związku Centralnego.
Ponadto niezależną certyfikowaną agencją zatrudnienia jest Biuro
Pracy prowadzone przez Rodzinę Kolpinga w Sycowie.
Działają też Centra Porad Prawnych i Obywatelskich
w Niepołomicach, Brzesku, Bochni, Luborzycy, Krakowie
i Nowym Targu prowadzone w ramach projektu „Bliżej
Obywatela”. Niezależnie od ZCDK bezpłatne porady prawne
prowadzą też Rodziny Kolpinga w Oświęcimiu i Libiążu.

Działalność informacyjna i komunikacja
Komunikacja
Związek posiada wewnętrzną sieć intranetową umożliwiającą
bezpośredni i natychmiastowy kontakt wszystkich użytkowników.
Niestety tylko część RK zdecydowała się na zainstalowanie
skrzynek pocztowych w domenie kolping.pl (ok. 46 % wszystkich
RK), a jeśli już je posiada to zbyt rzadko są one otwierane
i wiadomości się dezaktualizują. Dlatego komunikacja z
Rodzinami jest niska i zbyt opóźniona. Nadal przeważają
wiadomości wychodzące z biura Związku do Rodzin Kolpinga,
a z drugiej strony mamy bardzo słaby odzew. Przeważająca forma
kontaktu to w dalszym ciągu rozmowa przez telefony: głównie
komórkowe, co podnosi koszty funkcjonowania Biura. Młody
Kolping kontaktuje się między sobą na Facebooku, ale nie jest to
też powszechna i przez wszystkich lubiana forma kontaktu.
Pozostaje
systematyczne
przeglądanie
naszej
strony
www.kolping.pl z aktualnościami i zakładkami ks. prezesa
i poszczególnych projektów. Liczba odwiedzin unikatowych tej
strony w ciągu miesiąca utrzymuje się na niezmienionym
poziomie od ostatniego roku i wynosi ponad 1200
zarejestrowanych wejść. Ponadto działa strona projektowa –
prawo.kolping.pl skierowana głównie do beneficjentów. Tu
należy podkreślić, iż 10 RK posiada też własne strony www – RK
w Warszawie, Sycowie, Łebie, Niewieścinie, Tczewie,
Kolonowskim, Kłodawie, Luborzycy (2 strony – RK i Młodego
Kolpinga) i Bochni. Wydajemy również cykliczne czasopismo
projektowe – Biuletyn „Bliżej Obywatela” o objętości 12 stron
formatu A5, gdzie oprócz relacji z realizacji projektów poruszane
są tematy ogólnospołeczne. Ukazuje się również cyklicznie co
miesiąc Newsletter dla Rodzin Kolpinga.
W chwili obecnej trwają prace nad uruchomieniem strony
kolping.pl w nowej szacie graficznej i z rozszerzoną
funkcjonalnością, które zakończą się do grudnia br.
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Działalność informacyjno-promocyjna
Jest ona prowadzona głównie poprzez informacje o realizowanych
projektach zamieszczane w prasie lokalnej. Ostatnio program
TVP 3 O/Kraków zrealizował audycję telewizyjną nt. bieżącej
działalności projektowej i merytorycznej Związku jako laureata
nagrody Marszałka Małopolski „Kryształy soli”. Również RK w
Krakowie-N. Bieżanowie przedstawiała swą działalność w ramach
cyklicznego programu TVP pt. „Parafia z sercem”. Doskonałą
promocją ZCDK był również wywiady prasowe z delegatami
Rady Generalnej publikowane w prasie małopolskiej.
Ważne wydarzenia
Ogólne Zgromadzenie Związku
W dniach 29-30.06.2012 roku w DSF Luborzyca odbyło się
V sprawozdawczo-wyborcze OZZ, na którym wybrane zostały
nowe władze Związku na kolejną kadencję. Oprócz wyborów
OZZ dyskutowano sprawę regionalizacji wewnątrz Związku
wywołaną przez powołanie Diecezjalnego Dzieła Kolpinga
w diecezji pelplińskiej. W celu statutowego uregulowania zasad
działania takich struktur powołano komisję statutową do
przygotowania propozycji zmian w statucie Związku do
przedłożenia na kolejnym OZZ.

Przyznanie nagrody Marszałka Małopolski „Kryształy soli”
Dzieło Kolpinga w Polsce zostało laureatem „Kryształów Soli” –
nagrody corocznie przyznawanej najlepszym organizacjom
pozarządowym przez Marszałka Województwa Małopolskiego w
kategorii: „Aktywizacja gospodarcza i obywatelska”. Nagrodę
przyznano „za wieloletnią, aktywną działalność edukacyjną,
informacyjną i prawną oraz pracę na rzecz promocji świadomości
obywatelskiej i społecznej, wsparcie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy oraz upowszechnianie idei wolontariatu,
reagowanie na potrzeby i oczekiwania małopolskich organizacji
pozarządowych, profesjonalizację i zwiększanie skuteczności ich
działań oraz podniesienie standardów funkcjonowania poprzez
długofalowy, zróżnicowany i zindywidualizowany program
wsparcia”.
V Spotkanie polskich i niemieckich RK w Sycowie
W dniach 21-23.09 2012 r. RK w Sycowie świętowała swój
Jubileusz 20-lecia istnienia. Uroczystość została połączona z
polsko-niemiecką konferencją „Partnerstwo zobowiązuje –
współpraca międzypokoleniowa na przykładzie polskoniemieckich partnerstw”. Jej uczestnicy wskazywali na
konieczność częstych spotkań polsko-niemieckich, wspólnego

uczenia się języków obcych niezależnie od wieku, podejmowania
inicjatyw międzynarodowych, głównie polsko-niemieckich oraz
pielęgnowania przyjaźni zawartych między członkami
europejskiego Dzieła Kolpinga.
Podkomitet Monitorujący POKL w woj. małopolskim
W marcu 2013 r. odbyły się wybory uzupełniające na
członka/członkinię Podkomitetu Monitorującego Program
Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie małopolskim.
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zdecydował o
zgłoszeniu do tego gremium kandydatury p. Magdaleny Szczudło
– członkini RK Kraków Klub Celtycki. Magdalena Szczudło jest
specjalistką z zakresu funduszy pomocowych, budowania
projektów społecznych i zarządzania nimi. Jest też zaangażowana
jako trenerka w zakresie pozyskiwania funduszy w Centrum
Kolping NGO w Krakowie prowadzonym przez ZCDK w Polsce.
Nasza
kandydatka
głosami
małopolskich
organizacji
pozarządowych została wybrana do Podkomitetu Monitorującego,
a jej zastępcą w tym gremium został Krzysztof Wolski – sekretarz
naczelny Związku.
Współpraca międzynarodowa i partnerska w Europie i na świecie
Rada Generalna Międzynarodowego Dzieła Kolpinga
W dniach 26-31 maja 2013 r. w Opactwie oo. Benedyktynów
w Krakowie-Tyńcu odbyło się Zebranie Rady Generalnej
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z udziałem 46 Delegatów
z 27 krajów świata: Argentyny, Austrii, Boliwii, Brazylii, Chile,
Dominikany, Ekwadoru, Indii, Kenii, Kolumbii, Meksyku,
Niemiec, Nigerii, Peru, Polski, RPA, Rumunii, Rwandy, Słowenii,
Szwajcarii, Tanzanii, Ugandy, Urugwaju, USA, Węgier,
Wietnamu i Włoch.
Rada Generalna jest organem zarządzającym Międzynarodowego
Dzieła Kolpinga, a jej posiedzenia odbywają się corocznie w
innym kraju. Podczas tegorocznego spotkania w Krakowie
delegaci wysłuchali referatu pt. „Siła solidarności na przykładzie
polskich doświadczeń” oraz dyskutowali nt. wdrażania zasad
Katolickiej Nauki Społecznej w społecznościach lokalnych, wśród
których działają poszczególne Rodziny Kolpinga, godności osoby
ludzkiej widzianej oczyma wiary, troski o rodzinę, dostępu do
pracy, polityki jako służby społecznej oraz solidarnej ekonomii na
przykładzie doświadczeń z Ameryki Łacińskiej. Na zakończenie
delegaci odwiedzili Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach oraz Sanktuarium Najświętszej Rodziny w
Krakowie-Nowym Bieżanowie, by uczcić przechowywane tam
relikwie bł. A. Kolpinga oraz uczestniczyli w procesji
eucharystycznej w uroczystość Bożego Ciała w Tyńcu. W
obradach wzięło udział 2 przedstawicieli polskiego Dzieła
Kolpinga, a w zespole przygotowującym współpracowało 12
osób.

2. „Historia z przyszłością”: Sprawozdanie z działalności statutowej w pierwszym roku
V kadencji Zarządu Związku (lipiec 2012 – czerwiec 2013)
Zebranie Kontynentalne Europejskiego Dzieła Kolpinga

Założenie placówki Europejskiego Młodego Kolpinga w Polsce

Dwoje delegatów z Polski wzięło udział w Zebraniu
Kontynentalnym
Europejskiego
Dzieła
Kolpinga
w Bolzano/Bozen (Włochy/Pd. Tyrol) w dniach 14-16.09.2012 r.
Wespół z delegatami związków Kolpinga z 22 krajów europejskich
wybrali oni nowego sekretarza Europejskiego Dzieła, którym został
Markus Demele pełniący również funkcję sekretarza generalnego
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga. Delegaci uchwalili też dwie
ważne deklaracje: o wzmocnieniu stosowania narzędzi
demokratycznych w europejskich systemach politycznych tak, by
obywatele poszczególnych krajów mieli większą możliwość
partycypacji w tworzeniu prawa oraz deklarację podsumowującą
działania dla seniorów w odpowiedzi na ogłoszenie przez Komisję
Europejską roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Od marca 2013 r. w biurze Związku w Krakowie działa placówka
koordynująca działania Europejskiego Młodego Kolpinga.
Zatrudnia ona 2 osoby (1,2 etatu) bezpośrednio odpowiedzialne za
europejską współpracę kolpingowskiej młodzieży. Jednym z
pierwszych jej przedsięwzięć było zorganizowanie w Krakowie w
dniach 12-14 kwietnia 2013 r. spotkania Zarządu Młodego
Kolpinga Europa. Udział w nim wzięli przedstawiciele 5 krajów:
Albanii, Niemiec, Słowacji, Rumunii oraz Polski. Podczas dwóch
dni obrad członkowie Zarządu mieli okazję dowiedzieć się, jak
wygląda sytuacja grup Młodego Kolpinga w poszczególnych
krajach. Wymiana doświadczeń oraz informacji pozwoliły znaleźć
wspólną płaszczyznę dla stworzenia zarysu międzynarodowych
projektów i inicjatyw na najbliższe 2 lata.

Współpraca partnerska
W ramach współpracy ze Związkiem Diecezjalnym Dzieła
Kolpinga w Essen odbyły się 3 spotkania z przedstawicielami
zarządu diecezjalnego: w dniu 21.09.2012 r. z przedstawicielami
zarządu obecnymi na spotkaniu polsko-niemieckim w Sycowie, w
dniach 24-25.04.2013 w Krakowie oraz z Willi Stahlschmidtem – w
dniu 4.06.2013 r. w Krakowie.

Podsumowanie
Pierwszy rok bieżącej kadencji Zarządu stoi pod znakiem
stabilnego rozwoju Związku, a także wyraźnego docenienia jego
ważnej pozycji na arenie europejskiej, zwłaszcza wobec kryzysów
instytucjonalnych i finansowych dotykających inne Związki
(zwłaszcza na Słowacji i Litwie). Pozwala to na uzasadniony
optymizm ze słusznie obranego i realizowanego przez Zarząd
kierunku naszej pracy związkowej.

Krzysztof Wolski
sekretarz naczelny

3. Projekty i finanse w roku 2012
W roku 2012 Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
kontynuował działania w ramach projektów, które uzyskały
dofinansowanie w latach poprzednich. W biurze Związku
przygotowywane były także nowe koncepcje projektów możliwe
do finansowania w ramach funduszy strukturalnych i programów
grantowych, w tym funduszy szwajcarskich dla organizacji
pozarządowych.
Wielkim
sukcesem
było
uzyskanie
dofinansowania na realizację projektu „Aktywnie dla wspólnego
dobra – nowa metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń
„Razem do przodu”, w którym od stycznia 2013 r. uczestniczy 15
Rodzina Kolpinga. Dzięki współpracy z Europejskim Dziełem
Kolpinga uzyskaliśmy możliwość uczestniczenia w kolejnym
projekcie Grundtvig w ramach programu „Uczenie się przez całe
życie”, realizowanym w partnerstwie z Międzynarodowym
Dziełem Kolpinga i Dziełem Kolpinga w Szwajcarii.
Działania w roku 2012
W ramach projektów w roku 2012 realizowane były następujące
działania:

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

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

warsztaty i seminaria europejskie dla członków Dzieła
Kolpinga,

prace remontowo-budowlane w Domu Kolpinga przy
Żułowskiej, w tym zakup i montaż windy.
Wsparcie dla NGO w ramach projektu „Działamy lokalnie
i profesjonalnie”
W roku 2012 intensywnie realizowaliśmy szkolenia i doradztwo
w ramach zatwierdzonego jeszcze w roku 2010 projektu
„Działamy lokalnie i profesjonalnie” (EFS, POKL, 5.4.2, kwota
dofinansowania od IX 2010 do II 2013 wynosi: 1952332 zł.). W
działających 4 Centrach NGO Kolping: w Krakowie, Bochni,
Luborzycy i Oświęcimiu, odbyło się od początku realizacji
projektu do końca 2012 roku 60 szkoleń obejmujących 720
godziny szkoleniowe. Ponadto przeprowadzono 648,5 godzin
doradztwa, zrealizowano drugą edycję Szkoły Aktywnych
Liderów oraz 2 kolejne edycje warsztatów z planowania
strategicznego.
W ramach projektu od początku jego realizacji osiągnięte zostały
m.in. następujące rezultaty:

objęliśmy wsparciem naszych Centrów 654 osoby z 280
organizacji,

pomogliśmy w założeniu 13 organizacji pozarządowych, w
tym 2 Rodzin Kolpinga,

nasi doradcy skonsultowali 40 wniosków projektowych, z
których 12 otrzymało dofinansowanie,

objęliśmy
zindywidualizowanym
doradztwem
(coachingiem) 14 organizacji,

zawarliśmy 8 partnerstw międzysektorowych.
Koszty projektu „Działamy lokalnie i profesjonalnie” w roku
2012 wyniosły 749 363,46 zł.
Natomiast od początku realizacji projektu zostały wydane środki
w wysokości 1667332,93 zł.

Porady prawne i obywatelskie w ramach projektów „Bliżej
Obywatela”
Poradnictwo prawne i obywatelskie realizowane było w ramach
projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
„Bliżej Obywatela” poprzez działania 6 Centrów Porad Prawnych
i Obywatelskich funkcjonujących przy Rodzinach Kolpinga w
Bochni, Brzesku, Luborzycy, Niepołomicach, Krakowie oraz w
Nowym Targu. Z porad prawnych i obywatelskich korzystać
mogli znajdujący się w trudnej sytuacji mieszkańcy powiatów
brzeskiego, bocheńskiego, krakowskiego, nowotarskiego,
olkuskiego, tatrzańskiego, wielickiego, Miasta Tarnów i Miasta
Kraków. W roku 2012 we wszystkich Centrach udzielono 3908
porad prawnych i 1560 informacji obywatelskich dla
2207 beneficjentów.
Zorganizowanych
zostało
też
17
dwudniowych
Mobilnych
Centrów
Porad
Prawnych
i Obywatelskich w 17 gminach.
Od początku realizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego
udzielono 6856 porad i 2599 informacji dla 4256 beneficjentów,
przy czym miało miejsce 8289 wizyt. Zorganizowano 24 Mobilne
Centra Porad Prawnych i Obywatelskich w 24 gminach.
Koszty projektu „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne
i obywatelskie” w roku 2012 wyniosły
687244,42 zł, a od początku realizacji projektu wydano na
realizację projektu kwotę w wysokości
1476157,55 zł.
Warsztaty europejskie w ramach Programu Grundtvig
W roku 2012 kontynuowaliśmy realizację projektu pt. „Szkolenia
dla członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych
odpowiedzialnych za zarządzanie” w ramach Programu Grundtvig
we współpracy z 7 europejskimi związkami kolpingowskimi z
Czech, Węgier, Włoch (Tyrol Południowy), Rumunii, Niemiec
(Międzynarodowe Dzieło Kolpinga i Związek Diecezjalny Dzieła
Kolpinga w Monachium/Freising) i Polski. Projekt rozpoczął się
w sierpniu 2011 r., a jego realizacja potrwa do lipca 2013. Kwota
dofinansowania wynosi 18000 euro.
Celem projektu jest umożliwienie wymiany doświadczeń, dobrych
praktyk i pomysłów szkoleniowych oraz zwiększanie kwalifikacji
wolontariuszy i członków współodpowiedzialnych za zarządzanie
oraz rozwój współpracy pomiędzy europejskimi stowarzyszeniami
kolpingowskimi
Powyższe cele realizowane były w roku 2012 w ramach
następujących warsztatów:

„Europejski Networking”, 2-4.02.2012 , Vyhlidka, Czechy
– 4 osoby,

„Budowanie zespołu”, 10-12.05.2012, Alshopahok, Węgry
– 3 osoby,

„Moderacja”, 11-13.09.2013, Bolzano, Włochy – 3 osoby,

„Zarządzanie wolontariuszami”, 22-24.11.2012, Braszów,
Rumunia – 3 osoby.
W sumie w warsztatach projektowych od początku realizacji
projektu wzięło udział 13 osób.
Koszty projektu pt. „Szkolenia dla członków i wolontariuszy
organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za zarządzanie” w
roku 2012 wyniosły 28592,41zł, a od początku realizacji projektu
była to kwota 39089,64 zł.
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Ponadto w roku 2012 Związek Centralny Dzieła Kolpinga w
Polsce rozpoczął realizację kolejnego projektu w ramach
programu Grundtvig pt. „Podnoszenie kwalifikacji trenerów w
zakresie edukacji międzypokoleniowej” we współpracy
z Międzynarodowym Dziełem Kolpinga i Dziełem Kolpinga
w Szwajcarii. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2012 r., a jego
realizacja potrwa do lipca 2014. Kwota dofinansowania wynosi
16000 euro.
Projekt ma na celu podejmowanie konkretnych działań z myślą
o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób starszych
i wzmacnianiu
solidarności międzypokoleniowej poprzez
profesjonalizację oferty programowej skierowanej do młodych
i starszych osób.
Uczestnicy projektu uzyskają możliwość podniesienia swoich
kwalifikacji w zakresie edukacji międzypokoleniowej poprzez
poznanie dobrych praktyk w Niemczech i Szwajcarii (ewentualnie
również na Litwie i w Portugalii) oraz udział w szkoleniach w
zakresie fundraisingu, określania potrzeb szkoleniowych obu grup
docelowych oraz prowadzenia zajęć wzmacniających współpracę
międzypokoleniową.
W roku 2012 r. zorganizowane zostały pierwsze warsztaty
w Kolonii mające na celu poznanie dobrych praktyk w zakresie
działań dla seniorów prowadzonych przez organizacje niemieckie.
Z Polski uczestniczyło w nich 6 osób.
Koszty projektu „Podnoszenie kwalifikacji trenerów w zakresie
edukacji międzypokoleniowej” w roku 2012 wyniosły 8411,43 zł.
Seminarium „Razem do przodu”
W ramach projektu „Razem do przodu” – nowa metoda wsparcia
Rodzin Kolpinga” finansowanego z Fundacji Współpracy PolskoNiemieckiej w czerwcu 2012 zrealizowane zostało seminarium
polsko-niemieckie, w którym wzięło udział 57 osób, w tym
3 przedstawicieli Międzynarodowego Dzieła Kolpinga.
W ramach seminarium przedstawiciele z Niemiec podzielili się z
liderami polskich RK swoim doświadczeniem we wspieraniu
własnych RK ww. metodą „Razem do przodu”. Punktem wyjścia
seminarium była analiza słabych i mocnych stron polskich RK
oraz szans i zagrożeń zewnętrznych. Uczestnicy dyskutowali w
grupach na ten temat w oparciu o przykłady z własnych działań.
Wcześniej zaprezentowana została przez p. Danielę Stehlik
metoda „Razem do przodu” stosowana przez niemieckie Dzieło
Kolpinga w zakresie wspierania i pomocy dla niemieckich Rodzin
Kolpinga. Ważnym elementem było też omówienie sposobów
monitoringu i ewaluacji działań stowarzyszeń. Zaprezentowane
zostało tu kilka sposobów prowadzenia monitoringu. Wskazano
na kilka sposobów ewaluacji metody. Dzięki zaangażowaniu
Partnera możliwe będzie dalsze wsparcie we wdrażaniu metody
w polskich RK.
Koszt dofinansowania seminarium wyniósł: 5000 zł
Projekt Renovabis
W celu dofinansowania polsko-niemieckiego spotkania
w Sycowie pt. „Partnerstwo zobowiązuje” zrealizowanego w
dniach 21-23 września 2012 r. Związek Centralny Dzieła
Kolpinga w Polsce pozyskał dotację z Fundacji Renovabis w
wysokości 7000 euro (kwota 28190 zł).

Projekt dla seniorów – partnerstwo z Rodziną Kolpinga
w Chełmku
W roku 2012 Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
realizował w partnerstwie z Rodziną Kolpinga w Chełmku projekt
dla seniorów pt. „Nie tacy straszni, jak nas malują – Seniorzy dla
Seniorów” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W
projekcie realizowano m.in. takie działania jak kurs komputerowy
dla seniorów, warsztaty rozwoju osobistego, spotkania dla
seniorów. Efektem realizacji projektu było powstanie 3 Klubów
Seniora: w Chełmku, Jadownikach i Luborzycy.
Koszt projektu wyniósł w zakresie działań Partnera wyniósł 4300
zł.
Projekt „Aktywnie dla wspólnego dobra”
W 2012 r. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce uzyskał
dofinansowanie na realizację projektu „Aktywnie dla wspólnego
dobra – nowa metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń
"RAZEM DO PRZODU" w ramach Szwajcarskiego Programu
Współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.
Długoterminowym zadaniem projektu jest wypracowanie
innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój społeczeństwa
obywatelskiego.
Celem projektu jest wzmocnienie 15 Rodzin Kolpinga oraz
aktywizacja społeczności lokalnej poprzez wdrożenie metody
doradczej „RAZEM DO PRZODU” opracowanej przez Dzieło
Kolpinga w Niemczech.
W ramach projektu realizowany będzie program edukacyjny
i aktywizacyjny obejmujący m.in. szkolenia, doradztwo oraz
coaching dla Rodzin Kolpinga. Stowarzyszenia uczestniczące w
projekcie zrealizują na swoim terenie Święta NGO aktywizujące
społeczność lokalną.
Ponadto w ramach projektu kształceni będą doradcy służący
pomocą Rodzinom Kolpinga w zakresie planowania rozwoju
i rozwiązywania problemów.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z trzema związkami
kolpingowskimi: z Essen, z Tyrolu Południowego i ze Szwajcarii,
dlatego w programie przewidziane są też wizyty studyjne w tych
krajach.
W ramach projektu przewidzianych jest też wiele działań
promocyjnych, w tym m.in. przygotowanie kalendarza ze
zdjęciami i informacjami o działaniach RK i przygotowanie filmu
nt. aktywności obywatelskiej RK. Każda Rodzina będzie mogła w
ramach projektu przygotować folder i roll up dla swojej
organizacji oraz ulotki i plakaty promujące Święta NGO
organizowane na swoim terenie.
Koszty projektu w roku 2012 wyniosły 98,40 zł, natomiast koszt
przyznanej dotacji wynosi 891442 zł.
Projekty inwestycyjne
W roku 2012 pozyskane zostały środki finansowe na inwestycję
w siedzibie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.
Inwestycje zostały wykonane do marca 2013 r.
Pozyskano środki z Fundacji Oswald na kwotę 10 000 euro,
w ramach których przebudowana została sala konferencyjna,
wykonana została łazienka oraz 2 dodatkowe pomieszczenia
(koszty projektu wyniosły 33628,58 zł w roku 2012)
Natomiast w ramach środków pozyskanych od diecezji Kolonia
w wysokości 25000 euro dokonano zakupu i montażu windy,
niezbędnego do pełnego odbioru budynku.

3. Projekty i finanse w roku 2012
Zestawienie projektów w roku 2012
Projekty realizowane w roku 2012

Tytuł projektu

Nazwa Programu / Nazwa sponsora

Okres realizacji

1.

„Szkolenia dla członków i wolontariuszy
organizacji pozarządowych
odpowiedzialnych za zarządzanie”

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

1.08.2011-31.07.2013

2.

„Podnoszenie kwalifikacji trenerów
w zakresie edukacji międzypokoleniowej”

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

1.08.2012- 31.07.2014

3.

Razem do przodu – nowa metoda
wsparcia Rodzin Kolpinga – polskoniemieckie seminarium

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

29.06-30.06.2012

4.

Nie tacy straszni, jak nas malują –
Seniorzy dla Seniorów (PARTNER)

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

1.07.2012-31.12.2012

5.

Remont siedziby, w tym łazienki

Oswaldstiftung

1.10.2012-31.03.2013

6.

Zakup i montaż windy

Erzbistum Koeln

1.11.2012-31.03.2013

7.

Partnerstwo zobowiązuje – spotkanie
polsko-niemieckie w Sycowie

Fundacja Renovabis

20-24.09.2012

8.

Działamy lokalnie i profesjonalnie

POKL, 5.4.2.

1.09.2010-28.02.2013

9.

Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne
i obywatelskie

POKL, 5.4.2.

1.10.2010-30.11.2013

10.

Aktywnie dla wspólnego dobra – nowa
metoda wzmacniania i aktywizacji
stowarzyszeń „Razem do przodu”

Grant szwajcarski dla organizacji
pozarządowych

1.01.2013-30.09.2014

L.P.
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Projekty przygotowane i złożone w roku 2012

L.P.

Nazwa
projektu

Źródło
finansowania

Wnioskowana kwota
PLN

EUR

Otrzymana dotacja
PLN

Data
złożenia

EUR

EUR

1.

Spotkania
europejskie
w 6 krajach Europy

EACEA , Unit
P 7 Citizenship
Bruksela, Program
Europa dla obywateli

88000

0

10.02.2012

2.

Podnoszenie
kwalifikacji
trenerów w zakresie
edukacji
międzypokoleniowej

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

16000

16000

16.02.2012

3.

Szlifowanie
diamentu

POKL 6.1.1./A/12

1285676

0

20.02.2012

4.

Aktywnie dla
wspólnego
dobra – nowa
metoda
wzmacniania
i aktywizacji
stowarzyszeń
„Razem
do przodu”

Grant szwajcarski dla
organizacji
pozarządowych

891442

891442

29.02.2012

5.

Intermentoring
Obywatelski

Grant szwajcarski dla
organizacji
pozarządowych

835249

0

29.02.2012

6.

Stawiamy na
rozwój

POKL 8.1.1./I/12

426230

0

16.03.2012

7.

Razem do przodu –
nowa metoda
wsparcia Rodzin
Kolpinga – polskoniemieckie
seminarium

Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej

10000

5000

12.04.2012

8.

Nie tacy straszni,
jak nas malują –
Seniorzy dla
Seniorów
(PARTNER)

FIO

39529

39529

14.02.2012
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9.

Remont siedziby, w
tym łazienki

Oswaldstiftung

10000

10000

9.07.2012

10.

Zakup i montaż
windy

Erzbistum Koeln

25000

25000

9.07.2012

11.

Partnerstwo
zobowiązuje –
spotkanie polskoniemieckie
w Sycowie

Fundacja Renovabis

7142,85

7000

18.07.2012

12.

Wykonanie elewacji
Domu Kolping przy
ul. Żułowskiej

Fundacja Renovabis

17000

13.

Practice virtually –
work really

Velux Foundation

696680

14.

Stawiam na rozwój
– stawiam na
uczenie się

POKL/9.6.3./1/12

15.

Punkt Europe Direct

Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej
w Polsce

20000

0

7.09.2012

16.

Młodzież Kolpinga
dla demokracji

Program Młodzież
w działaniu Akcja 3.
1. Współpraca z
sąsiedzkimi krajami
partnerskimi

6461,3

0

1.10.2012

17.

Kolping działa –
seminarium polskoniemieckie

Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej

10000

0

26.09.2012

18.

Profesjonalne NGO

Grant szwajcarski dla
organizacji
pozarządowych

943248

0

28.11.2012

19.

Współpracuj
lokalnie
i profesjonalnie

Grant szwajcarski dla
organizacji
pozarządowych

943515

0

28.11.2012

RAZEM

968752,6

6353642

9.07.2012

0

0

886284

935971

14.08.2012

7.09.2012

58000

Spośród 19 przygotowanych i złożonych projektów 7 uzyskało akceptację i rozpoczęła się ich realizacja. Jeden z konkursów jeszcze nie
został rozstrzygnięty.
Ponadto biuro Związku pomogło Rodzinom Kolpinga w przygotowaniu 23 projektów.

3. Projekty i finanse w roku 2012
Działalność gospodarcza
Wynajem powierzchni
W ramach działalności gospodarczej prowadzony był wynajem
pokoi gościnnych, działalność informatyczna oraz wynajem
powierzchni (sala i biuro).

Nowo dobudowana część siedziby Związku Centralnego została
wynajęta Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce, która zarządza salą
konferencyjną oraz dostępnymi pomieszczeniami biurowymi.

Kolping Travel

Wynik z działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza Biura Turystycznego „Kolping Travel”
polega na wynajmie pokoi gościnnych w Domu Kolpinga przy
ul. Żułowskiej 51 w Krakowie. Do maja 2013 roku liczba
osobonoclegów wyniosła 2607. Średnie obłożenie miejsc
wynosiło w ciągu całego roku 42 %, co jest bardzo dobrym
wynikiem wobec coraz większej konkurencji na rynku turystyki
pobytowej w Krakowie.
W 2012 roku zmuszeni zostaliśmy do dalszego obniżenia cen za
wynajem pokoi gościnnych ze względu na coraz większą
konkurencję na rynku hotelowym w Krakowie. Obniżeniu uległy
przede wszystkim w okresie zimowym noclegi dla pracowników
w innych obiektach noclegowych, musieliśmy również
zareagować obniżając ceny. Zaowocowało to już od wiosny
większą liczbą osób wynajmujących nasze pokoje.
Równocześnie poczyniliśmy oszczędności zatrudniając w recepcji
przy pokojach gościnnych wyłącznie studentów na umowę
zlecenie z rozliczeniem godzinowym. Jest to ponadto bardziej
korzystne dla nas ze względu na to, że system ten pozwala na
lepsze gospodarowanie czasem pracy pracowników w zależności
od zmieniających się na bieżąco rezerwacji, co nie jest do końca
możliwe przy umowach o pracę.
W konsekwencji, pomimo obniżenia cen i bardzo słabego
początku roku udało się nadrobić straty i zysk z pokoi pozostał na
porównywalnym poziomie jak w roku poprzednim. Obłożenie
pokoi również spadło tylko nieznacznie w porównaniu
z poprzednim rokiem z 48% do 42%.
W 2012 roku przeprowadziliśmy również generalny remont części
pokoi hotelowych łącznie z wymianą niektórych, zniszczonych
mebli, które niestety po 11 latach używania nie nadawały się już
do dalszej eksploatacji. Przeznaczyliśmy na to kwotę 9.611,67 zł.

Zysk z działalności gospodarczej w roku 2012 wyniósł 26 215,30
zł, w tym:

zysk z wynajmu pokoi gościnnych wyniósł w roku 2012 18
837,94 zł,

zysk z wynajmu powierzchni (sala i biura) wyniósł 4878,04
zł,

zysk z działalności informatycznej, w tym wynajmu
powierzchni pod serwery wyniósł 2499,32 zł.

Usługi informatyczne i hosting
Działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych
rozwija się pomyślnie. Po uzyskaniu wpisu tej działalności
do rejestru PKD i rejestracji naszej działalności hostingowej
w PKRE, możemy świadczyć odpłatne usługi informatyczne dla
firm i osób fizycznych. Obecnie posiadamy 8 serwerów z firm
zewnętrznych i przygotowana jest informacyjno-reklamowa
strona www dotycząca usług informatycznych w celu pozyskania
nowych klientów. Zakończone zostało wyposażenie nowoczesnej
serwerowni współpracującej z naszą wewnętrzną siecią
intranetową,
co
pozwoliło
na
uniezależnienie
się
od usługodawców zewnętrznych w wyniku przeniesienia
serwerów pocztowych na serwery własne. Zakupiony został też
agregat prądotwórczy ustawiony w specjalnym pomieszczeniu na
zewnątrz budynku oraz nowa szafa serwerowa w celu
przygotowania miejsc na kolejne serwery nowych klientów.

Składki
W roku 2012 wpłynęło 7951,60 zł z tytułu składek członkowskich,
z czego tylko 1881,60 zł dotyczyło roku 2012 r.
Składki zostały terminowo uregulowane przez 7 Rodzin Kolpinga.
Są to następujące Rodziny: RK Bachowice, RK Bochnia, RK,
Jarosław, RK Koronowo, RK Maków Podhalański, RK Subkowy.
Pozostała kwota składek, która wpłynęła w roku 2012 dotyczyła
składek zaległych za 2011 r.
W roku 2013 wpłynęły do dnia 17.06 2013 r. składki w wysokości
5769,40 zł, z czego 5049,40 zł dotyczyło składek za rok 2012 r.
Trzy Rodziny Kolpinga wpłaciły już składki za rok 2013 (kwota
720 zł). Są to Rodziny Kolpinga w Bochni, Gdańsku (Żabi Kruk)
oraz Subkowach.
W roku 2012 na rzecz Europejskiego Dzieła Kolpinga przekazano
składki w wysokości 573,81 zł, a składki na rzecz
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga wyniosły 4009,24 zł. Są one
przekazywane do końca marca każdego roku.

Beata Harasimowicz
Wiceprzewodnicząca

4. Młody Kolping

Europejski Tydzień Młodych w Tyrolu Południowym 2012

Młody Kolping w Krakowie-Nowym Bieżanowie

4 przedstawicieli Młodego Kolpinga Polska wzięło udział w
Europejskim Tygodniu Młodych, który odbył się w terminie 4-11
sierpnia 2012 roku w Tyrolu Południowym we Włoszech.
Tematem przewodnim spotkania była integracja, którą na miejscu
umożliwiło uczestnictwo ponad 30 przedstawicieli Młodego
Kolpinga z 13 krajów Europy. W programie spotkania było m.in.
zwiedzanie miast: Brixen, Sterzig, Meran i Bozen. Dla młodzieży
zorganizowano zajęcia sportowe i wędrówki górskie, uczestnicy
mieli również możliwość poznania włoskiej kultury i kuchni.
Podczas wieczorów międzykulturowych przedstawiciele MK
Polska mieli okazję zaprezentować naszą kulturę oraz
poczęstować gości specjałami z Polski, m.in. toruńskimi
piernikami.

Młodzież wspiera również działania Rodziny Kolpinga Kraków
Nowy - Bieżanów. Norbert Tomczak – członek Młodego
Kolpinga zaprojektował relikwiarz dla relikwii bł. Adolpha
Kolpinga, które przybyły do Polski w październiku 2012 roku.

Konkurs Kolping Działa
Młody Kolping w Oświęcimiu aktywnie włącza się w działania
wolontarystyczne na terenie swojego miasta. W maju 2012 roku
członkowie i wolontariusze Rodziny Kolpinga zorganizowali
Dzień Wolontariatu. W bogatym programie wydarzenia
zaplanowano naukę sadzenia drzew, przygotowanie EKO-dzieł z
masy solnej, pokaz EKO-mody, naukę ćwiczeń Capoeira i zbiórkę
żywności oraz przygotowanie drapaka dla kotów ze schroniska
dla zwierząt w Oświęcimiu.
Przedsięwzięcie zostało zgłoszone – jako pierwsze w Europie – do
ogólnoeuropejskiej akcji Dzieła Kolpinga pt. „Kolping działa”.
Akcja ta ma na celu promocję wolontariatu w europejskich
Rodzinach Kolpinga.
Młody Kolping w Luborzycy
Działalność rozwija również Młody Kolping Luborzyca, którego
członkowie aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach Dzieła
Kolpinga w Polsce, m.in. wspierali wolontarystycznie organizację
Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, która
odbyła się w maju 2013 r. w Krakowie. W bieżącym roku
nawiązali pierwsze kontakty z przedstawicielami Młodego
Kolpinga w Rumunii.

Konkursy na najpiękniejszą kartkę świąteczną
W roku 2012 z inicjatywy Michała Ptaka został zorganizowany
konkurs na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową, skierowany
do dzieci i młodzieży z Rodzin Kolpinga i kolpingowskich
świetlic. Spośród prac nadesłanych z Jarosławia, Niewieścina
i Oświęcimia, jury wybrało osiem, na które wszyscy fani profilu
Dzieła Kolpinga na Facebooku mogli oddawać swoje głosy.
Zwyciężyła kartka autorstwa Małgorzaty Ziai – członkini RK
Niewieścin. Kartka została wydrukowana i wysłana wraz
z Życzeniami Bożonarodzeniowymi do Rodzin Kolpinga oraz
firm i instytucji, z którymi współpracuje Dzieło Kolpinga w
Polsce.
Powodzenie akcji sprawiło, iż w marcu 2013 r. ogłoszono konkurs
na najpiękniejszą kartkę Wielkanocną. Na konkurs wpłynęło 18
kartek wykonanych przez dzieci i młodzież z Jarosławia,
Niewieścina i Oświęcimia. Zwyciężyła kartka autorstwa Igora
Kuhna z Niewieścina.

Patrycja Kwapik
przewodnicząca Młodego Kolpinga

II. Ważne wydarzenia
1. Relikwie bł. A. Kolpinga przybyły do Polski

W poniedziałek 22.10.2012 r. we wspomnienie bł. Jana Pawła
II w kościele minorytów w Kolonii Prezes Generalny
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga ks. Ottmar
Dillenburg – w imieniu ks. kardynała Joachima
Meisnera arcybiskupa Kolonii – przekazał Dziełu
Kolpinga w Polsce relikwie naszego Patrona
bł. ks. Adolpha Kolpinga.
Ten cenny dar odebrał Prezes krajowy Dzieła ks.
prałat Józef Jakubiec podczas mszy św. sprawowanej
przy sarkofagu bł. Kolpinga w obecności delegacji z
Polski z sekretarzem naczelnym Krzysztofem Wolskim
oraz przewodniczącą Klaudią Rudersdorf z Diecezji Essen. We
mszy św. celebrowanej w intencji rozwoju Dzieła Kolpinga
w Polsce uczestniczyli też przyjaciele z RK w Bochum-Linden
z Willim
Stahlschmidtem,
długoletnim
pełnomocnikiem
ds. partnerstwa, odpowiedzialnym za współpracę polskich
i niemieckich Rodzin Kolpinga, przedstawiciele RK w KrakowieNowym Bieżanowie oraz siostry ze Zgromadzenia ss. Michalitek
w Kolonii. Uroczystość uświetnił swą grą wirtuoz
organowy Łukasz Mateja z Krakowa. Przed uroczystością odbyło
się krótkie spotkanie z nowym Sekretarzem Generalnym
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga Markusem Demele, który
przywitał uczestników uroczystości i życzył wielu sukcesów
na niełatwej drodze pomocy potrzebującym.
Relikwie naszego Patrona zostały przywiezione do Krakowa we
wtorek 23.10.2012 r., a ich uroczyste przyjęcie nastąpiło

w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie-Nowym
Bieżanowie w niedzielę 28.10.2012 r. Ks. prałat Józef
Jakubiec prezes krajowy, Krzysztof Wolski sekretarz
naczelny oraz Robert Prusak przewodniczący
Zarządu w czasie uroczystej, niedzielnej Mszy
świętej o godz. 9.30 z udziałem pocztów
sztandarowych i przy śpiewie Chóru
FAMILIA przekazali relikwie naszego
Patrona na ręce kustosza sanktuarium
ks. kanonika Mirosława Dziedzica.
Ta kolpingowska uroczystość wpisuje się
w dziękczynne i twórcze świętowanie 20-lecia
Rodzin Kolpinga w Krakowie i Luborzycy. Ksiądz
Prezes głosił kazania na siedmiu mszach św. modląc
się, aby Rodziny Kolpinga w Polsce i poza granicami
mogły coraz bardziej doświadczać i odczuwać pomoc
błogosławionego kapłana z Kolonii.
Relikwie bł. ks. Kolpinga będą przechowywane w Sanktuarium
w specjalnym relikwiarzu. Nie będą spoczywać w bezczynności.
Pragniemy, aby nasz Błogosławiony Patron pielgrzymował
w Roku Wiary i Roku Kolpinga do swoich Rodzin w Polsce
i zapraszał wiernych członków Rodzin Kolpinga do ewangelicznej
szkoły Jezusa Chrystusa. Ufamy, że będzie otwierał oczy i serca
na Światło Ducha Świętego, abyśmy z wiarą rozeznawali znaki
czasu i potrzeby oraz możliwości pomocy i wspólnego działania
rodzin, dzieci, młodzieży i osób starszych.

Krzysztof Wolski

2. Kolping nagrodzony prestiżowymi „Kryształami Soli”
Dzieło Kolpinga w Polsce zostało laureatem „Kryształów Soli” –
nagrody corocznie przyznawanej najlepszym organizacjom
pozarządowym przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
Podczas uroczystej gali w dniu 5 grudnia br. przewodniczący
Robert Prusak, wiceprzewodnicząca Beata Harasimowicz i
sekretarz naczelny Krzysztof Wolski odebrali z rąk
wicemarszałka Wojciecha Kozaka i przewodniczącego Sejmiku
Małopolskiego Kazimierza Barczyka statuetkę i dyplom laureata
w kategorii: „Aktywizacja gospodarcza i obywatelska”.
Nagrodę przyznano „za wieloletnią, aktywną działalność
edukacyjną, informacyjną i prawną oraz pracę na rzecz promocji
świadomości obywatelskiej i społecznej, wsparcie dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy oraz upowszechnianie idei
wolontariatu, reagowanie na potrzeby i oczekiwania małopolskich
organizacji pozarządowych, profesjonalizację i zwiększanie
skuteczności ich działań oraz podniesienie standardów
funkcjonowania
poprzez
długofalowy,
zróżnicowany
i zindywidualizowany program wsparcia”. Na podium obok
przedstawicieli Kolpinga stanęli laureaci nagrodzeni w innych
kategoriach, m. in.: Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Fundacja

Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu czy
Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych, a także laureaci
nagrody
„Amicus
Hominum”
przyznawanej
osobom
indywidualnym bezinteresownie działającym dla dobra innych.
Nazwa nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól
ziemi" oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych
naśladowania. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana
jest w drodze konkursu. Dotychczas w ośmiu edycjach tego
konkursu kapituła wyłoniła łącznie 47 laureatów oraz
53 wyróżnionych. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 61
organizacji, z których 5 nagrodzono. W krótkim podziękowaniu
Krzysztof Wolski podkreślił, że Laureatami nagrody „Kryształy
Soli” powinni czuć się wszyscy członkowie Rodzin Kolpinga w
Polsce, bo to ich aktywność składa się na całościowy charakter
i wizerunek naszego Związku docenionego m.in. za różnorodność
i mnogość działań. Jest ona też widomym znakiem opieki naszego
Patrona, którego relikwie od niedawna posiadamy, gdyż
otrzymaliśmy ją w momencie inauguracji Światowego Roku
Kolpinga 2013.

Krzysztof Wolski

3. Syców, 5. Polsko-Niemieckie Spotkanie Rodzin Kolpinga
W dniach 21-23.09 2012 r. jedna z najdłużej działających Rodzin
Kolpinga w Polsce – RK w Sycowie – świętowała swój Jubileusz
20-lecia istnienia. Uroczystość została połączona z polskoniemiecką konferencją „Partnerstwo zobowiązuje – współpraca
międzypokoleniowa
na
przykładzie
polsko-niemieckich
partnerstw”.
Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się uroczystym obiadem,
następnie po oficjalnym przywitaniu przedstawicieli Dzieła
Kolpinga w Polsce oraz samorządowców z powiatu oleśnickiego
i gminy Syców Przewodniczący Rodziny Kolpinga w Sycowie p.
Józef Promny przedstawił krótko historię Rodziny oraz kontaktów
partnerskich z Rodziną Kolpinga w Malsch oraz Bottrop-Eigen.
Przedstawiciele Zarządu Dzieła Kolpinga w Polsce, w
tym ks. Prezes Józef Jakubiec oraz członkowie pozostałych
obecnych na spotkaniu Rodzin Kolpinga spontanicznie rozpoczęli
składanie życzeń sycowskiej Rodzinie wręczając upominki. W
czasie trwania przerwy kawowej podano jubileuszowy tort w
kolorach kolpingowskich. Ostatnim oficjalnym punktem
programu był wykład p. Elżbiety Nowocień dotyczący partnerstw
polsko-niemieckich w kontekście działań rządowych. Wieczór
uświetnił występ zespołu wokalnego.
Drugi dzień upłynął pod znakiem warsztatów tematycznych.
Każdy z uczestników spotkania wybrał jeden z trzech tematów:
 Współpraca europejska w Dziele Kolpinga (moderatorka:
Beata Harasimowicz),




Współpraca międzypokoleniowa – wyzwania XXI wieku
(moderator: Michał Ptak),
Społeczna Nauka Kościoła – aktualne wyzwania
i zagrożenia (moderator: ks. Józef Jakubiec).

Po dwugodzinnej pracy zespołowej podsumowano warsztaty. Ich
uczestnicy wskazywali na konieczność częstych spotkań polskoniemieckich, wspólnego uczenia się języków obcych niezależnie
od wieku, podejmowania inicjatyw międzynarodowych, głównie
polsko-niemieckich oraz pielęgnowania przyjaźni zawartych
między członkami europejskiego Dzieła Kolpinga.
Organizatorzy spotkania zaplanowali popołudnie w Arboretum
Leśnym niedaleko Sycowa. Pomimo zmiennej pogody uczestnicy
mieli okazję obejrzeć roślinność zebraną z różnych zakątków
świata i pospacerować wśród kwiatowych alei. W drodze do
siedziby Rodziny Kolpinga odwiedzono jeszcze sycowski park
miejski, odrestaurowany z wykorzystaniem środków europejskich
oraz muzeum regionalne ze zbiorami etnograficznymi. Popołudnie
uczestnicy spotkania spędzili w siedzibie Rodziny Kolpinga,
uraczeni ciepłymi napojami i domowymi wypiekami.
Chętni mogli wejść na taras widokowy sycowskiej dzwonnicy,
która została odnowiona dzięki staraniom członków RK. Obecnie
w wieży mieści się galeria wystaw artystycznych gdzie przez cały
rok organizowane są tematyczne wystawy plastyczne
i fotograficzne. W przylegającej do dzwonnicy Wikarówce
znajdują się biura RK, w których prowadzona jest działalność
statutowa oraz Kolpingowskie Biuro Pracy.
Sobotni wieczór uczestnicy spotkania spędzili na kolacji
połączonej z wieczorem tanecznym. Niedzielne przedpołudnie
zainaugurowała Msza Święta, której przewodniczył Biskup
Kaliski ks. Edward Janiak w koncelebrze z Prezesami Rodzin
Kolpinga. Homilię wygłosił ks. Prezes Zenon Myszk. Uroczystość
uświetniły poczty sztandarowe Rodzin Kolpinga oraz oprawa
muzyczna w wykonaniu chóru kameralnego z Oleśnicy.
Na zakończenie wykonano pamiątkową fotografię wszystkich
uczestników spotkania.
5. Spotkanie Polsko-Niemieckie Rodzin Kolpinga przeszło
do historii jako wspólne celebrowanie Jubileuszu 20-lecia
istnienia Rodziny Kolpinga w Sycowie. W trakcie jego trwania
odbyły się spotkania zarówno na szczeblu oficjalnym (spotkanie
Zarządu ZCDK i DV Essen), jak i nieoficjalnym między
członkami polskich i niemieckich Rodzin, które trwają
w partnerstwach od wielu już lat. Przeprowadzone podczas
spotkania rozmowy i nowo zawarte przyjaźnie stały się
zwiastunem dalszej dobrej współpracy polsko-niemieckiej

Michał Ptak

4. Pielgrzymka darem jednoczącym Rodziny
W dniu 13 marca 2013 obyła się w Krakowie I Pielgrzymka
Rodzin Kolpinga pod hasłem „Trwajcie mocni w wierze”, w
której wzięło udział 158 sióstr i braci z 17 Rodzin Kolpinga z
Polski południowej: z Jarosławia, Brzeska, Bochni, Porąbki
Uszewskiej, Niepołomic, Stanisławia Dolnego, Makowa
Podhalańskiego, Wadowic, Lipnicy Małej, Oświęcimia,
Mysłowic-Wesołej, Chełmka, Poręby-Żegoty, Luborzycy, Prus i
obu Rodzin z Krakowa.
W modlitwie i refleksji zatrzymywaliśmy się na trzech jej
stacjach. Pierwsza – w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w
Nowym Bieżanowie, gdzie po przywitaniu przez Prezesa Dzieła
Kolpinga w Polsce ks. prałata Józefa Jakubca i wspólnej
modlitwie Anioł Pański zawierzyliśmy nasze rodziny Najświętszej
Rodzinie, przechodząc procesyjną drogą wokół głównego ołtarza
przedstawiającego postacie polskich świętych i błogosławionych.
Przy drugiej stacji – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach modliliśmy się słowami Koronki w intencjach
wszystkich, którzy jeszcze nie poznali czasu swego nawrócenia,
by spróbowali skorzystać z łaski Wielkiego Postu. Do trzeciej
stacji w Sanktuarium bł. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”
przeszliśmy procesyjnie po zaśnieżonych hałdach Solvayu, gdzie

w latach wojny pracował młody student Karol Wojtyła. Prowadził
nas krzyż niesiony przez brata Edwarda z RK Poręba Żegoty i 10
sztandarów Rodzin, wśród których był też sztandar Młodego
Kolpinga. W Sanktuarium uczestniczyliśmy we Mszy św.
koncelebrowanej przez księży prezesów pod przewodnictwem ks.
infułata Jakuba Gila – wieloletniego prezesa z Wadowic. W
homilii wskazał on na te cechy osoby bł. Kolpinga jak
wytrwałość, troska o rodzinę, wrażliwość na niesprawiedliwość
społeczną, zaufanie Bogu, które są również widoczne w osobie bł.
Jana Pawła II i dlatego obaj Błogosławieni są nam tak bliscy.
Modlitwa wiernych i procesja z darami została przygotowana i
prowadzona przez siostry i brata Władysława z Lipnicy Małej
ubranych w regionalne stroje z Orawy. Na zakończenie wszyscy
zgromadzeni uczcili relikwie naszego Patrona i modlili się
słowami litanii do bł. Jana Pawła mi.in. o rychły wybór nowego
Papieża. Toteż, gdy podczas opuszczania Sanktuarium
usłyszeliśmy dźwięki dzwonów z krakowskich kościołów, wśród
których przebijał się dostojny głos dzwonu Zygmunta pojęliśmy,
że to jeszcze jeden dar tej Pielgrzymki – habemus papam!

Krzysztof Wolski

5. Forum Organizacji Parasolowych
Dnia 12 lutego 2013 r. w stylowych wnętrzach Klasztoru
Franciszkanów w Krakowie odbyło się Forum Organizacji
Parasolowych, które zgromadziło niemal 60 uczestników
reprezentujących różne instytucje infrastrukturalne z całej
Polski, w tym jednostki samorządu terytorialnego.
Spotkaliśmy się zatem w gronie organizacji, które
prowadzą działalność mającą na celu wspieranie organizacji
pozarządowych i/lub ich powstawanie. Zebranych gości przywitał
Sekretarz Naczelny Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w
Polsce – Krzysztof Wolski, prezentując misję i działania Dzieła
Kolpinga. Następnie głos zabrał Przewodniczący ZCDK – Robert
Prusak, przedstawiając gości specjalnych spotkania. Forum
zostało symbolicznie rozpoczęte poprzez otwarcie parasola,
na którym uczestnicy spotkania umieścili nazwy
swoich organizacji. W części merytorycznej głos
zabrali następujący prelegenci:

Ewa Chromniak (Fundacja Biuro
Inicjatyw Społecznych,
Kraków),

Michał Dymkowski
(Ogólnopolska Federacja
Organizacji Pozarządowych,
Warszawa),

Barbara Kawa (Forum Aktywizacji
Obszarów Wiejskich),

Małgorzata Leszczyńska (Ośrodek
Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa),

Katarzyna Leśko-Loda (Federacja Organizacji
Służebnych Mazowia),

Piotr Prokopowicz (Centrum Ewaluacji i Analiz
Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków),





Ryszard Stocki (Instytut Karola Wojtyły, Kraków),
Grzegorz
Tymoszyk
(Wrocławskie
Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3),
Grzegorz Żmuda (Interdyscyplinarne Centrum Badań
i Rozwoju Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego).

W trakcie trwania forum poruszono wiele ważnych tematów
z zakresu działania organizacji parasolowych. Przede wszystkim
próbowano zdefiniować tego rodzaju organizacje, zaprezentować
dobre praktyki oraz zainspirować do nowych działań ich
przedstawicieli. Przedyskutowano różne metody zarządzania
organizacjami, a podczas warsztatów poszukiwano miar ich
sukcesu. Na koniec spotkania zastanowiono się nad nowymi
możliwościami finansowania działań w oparciu o środki
europejskie w perspektywie lat 2014-2020. Forum
Organizacji Parasolowych odbyło się w ramach
projektu „Działamy lokalnie i profesjonalnie”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
Patronat
honorowy
nad
przedsięwzięciem objęli: Minister Pracy
i Polityki Społecznej Władysław KosiniakKamysz,
Marszałek
Województwa
Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta
Krakowa Jacek Majchrowski.
Medialnie Forum wsparli: Radio Plus, Wydawca gazet
lokalnych „Głos”, Portal www.krakow.pl.

Michał Ptak

III. Nasze działania
1. Nagroda Fundacji Adolpha Kolpinga dla RK Oświęcim
Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu otrzymała prestiżową nagrodę
przyznaną przez Kuratorium Fundacji Kolpinga w Kerpen
(Niemcy) – mieście naszego patrona i założyciela. Została ona
przyznana za aktywną działalność Rodziny na rzecz społeczności
lokalnej, a w szczególności za wszechstronną pracę z dziećmi.
Fundacja Kolpinga w Kerpen po raz 21 przyznała swą
nagrodę dla osób lub instytucji, które mają – w rozumieniu myśli
samego bł. Kolpinga – szczególne zasługi w działalności
społecznej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele St.
Martinus w niedzielę 6 maja 2012 roku, a ceremonia wręczenia
nagrody odbyła się w ratuszu w Kerpen w obecności 90
zaproszonych gości z Rodzin Kolpinga, stowarzyszeń, polityków,
bankowców i członków Kuratorium Fundacji. Przybyła na nią
delegacja z RK Oświęcim wraz z sekretarzem naczelnym Dzieła
Kolpinga w Polsce – Krzysztofem Wolskim. W przeddzień
przyznania nagrody zostali oni podjęci uroczystą kolacją przez Vce Burmistrz Kerpen. Podczas uroczystości zgromadzeni goście
mieli okazję wysłuchać laudacji przygotowanej przez Klaudię

Rudersdorf – przewodniczącą Związku Dzieła Kolpinga w
diecezji Essen, która w ciepłych i rzeczowych słowach
opowiedziała o pracy nagrodzonego Stowarzyszenia i o jego
przyjaznych kontaktach z władzami. Delegacja z Polski
podziękowała za to szczególne wyróżnienie i wręczyła skromne
upominki członkom Fundacji. Pokazana też została wszystkim
zgromadzonym gościom prezentacja multimedialna, która w
obrazowy sposób opowiedziała o różnorakiej działalności
skierowanej przede wszystkim na dobro dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych. Następnie Burmistrz kolpingowskiego
miasta Kerpen – Marlies Sieburg wręczyła symboliczny czek na
5000 Euro z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia.
Przewodnicząca Rodziny Kolpinga w Oświęcimiu Urszula
Trojańska jest w stałym kontakcie z władzami miasta Kerpen i
jest dumna z wyróżnienia, które stowarzyszenie otrzymało, tym
bardziej, że przysłuży się ono dalszemu rozwojowi lokalnej
społeczności i partnerskich kontaktów między oboma miastami.

Krzysztof Wolski

2. Konferencja w Alwerni: Pamięć i tożsamość
„Pamięć i tożsamość” to tytuł konferencji przeprowadzonej 1516 września 2012 r. w Alwerni przez Stowarzyszenie „Rodzina
Kolpinga” w Porębie Żegoty. Poświęcono ją postaci ks.
Włodzimierza Szembeka – kandydata na ołtarze, męczennika
urodzonego w 1883 r. w Porębie Żegoty.
Punktem kulminacyjnym dwudniowej uroczystości było
odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy w Kościele p.w.
św. Marcina w Porębie Żegoty z okazji 70-lecia męczeńskiej
śmierci ks. Włodzimierza. Mszę świętą koncelebrował ks. Infułat
Władysław Gasidło, ks. Prałat Józef Jakubiec – prezes krajowy
Dzieła Kolpinga w Polsce, ks. Kanonik Wiesław Waliczek, ks.
Kanonik Leszek Garstka, ks. Adam Paszek – Wiceprowincjał,
salezjanin, ks. Mirosław Niechwiej – salezjanin. Obecne były
poczty sztandarowe Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w
Porębie Żegoty oraz Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego
w Porębie Żegoty.
W pierwszym dniu uroczystości zaprezentowano efekty wyjazdu
edukacyjnego mieszkańców Poręby do Muzeum Auschwitz
Birkenau w Oświęcimiu. Następnie odbyły się prelekcje:
 pracownika naukowego Państwowego Muzeum Auschwitz
Birkenau
dr
Adama
Cyry
nt. represjonowania
duchowieństwa polskiego podczas II wojny światowej,
 ks. Artura Świeżego SDB, pt. „Sługa Boży ks. Włodzimierz
hr. Szembek – Salezjanin”,



Władysława Ryszarda Szeląga – Prezesa Towarzystwa
Historycznego im. Szembeków, pt. „Ksiądz Włodzimierz
hr. Szembek rodem z Poręby Żegoty”,



Władysława Garbińskiego – Sekretarza Towarzystwa
Historycznego im. Szembeków, pt. „Lato 1942 roku”.

Uroczystość uświetnił koncert krakowskiej artystki Marii Lamers
oraz krótki koncert skrzypcowy. Następnie odbyła się dyskusja
przy tradycyjnych specjałach kulinarnych.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli obecni na
uroczystości Adam Potocki – Starosta Powiatu Chrzanowskiego
oraz Jan Rychlik – Burmistrz Gminy Alwernia. W uroczystości
udział wzięli poseł Tadeusz Arkit, Jan Sroka – przedstawiciel
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wicestarosta
Powiatu Chrzanowskiego – Maria Siuda, wiceburmistrz Trzebini
– Krystyna Siemek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Alwerni: Krystyna Wojtoń i Henryk Kędziora wraz z radnymi,
sołtysi z miejscowości : Brodła, Mirów, Grójec, Poręba Żegoty
oraz członkowie rad sołeckich, członkowie Stowarzyszenia Młoda
Alwernia. Zarząd Dzieła Kolpinga w Polsce reprezentowali Ks.
Prezes Józef Jakubiec, Grażyna Rzepka-Płachta oraz Józef Pabian.
Istotnym owocem spotkania było zaplanowanie podobnej
konferencji (niewykluczone że na Podkarpaciu, gdzie żył i działał
ks. Szembek). Planowane jest również wydanie publikacji
nt. kandydata na ołtarze.
Realizacja programu „Pamięć i tożsamość” była możliwa dzięki
finansowaniu ze środków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Urszula Bukowska

3. Wizyta w Staniszczach Wielkich
W dniu 23.09.2012 r. przedstawiciele Zarządu Dzieła Kolpinga
w Polsce oraz przedstawiciele Rodzin Kolpinga z Krakowa,
Luborzycy i Jadownik odwiedzili Rodzinę Kolpinga
w Staniszczach Wielkich.

jego historię. Podczas spotkania panowała bardzo miła
i prawdziwie rodzinna atmosfera. Spotkanie w Staniszczach Wlk.
dało impuls do dalszych spotkań nowo wybranego Zarządu
z Rodzinami Kolpinga w Polsce.

W trakcie spotkania była okazja do rozmów na temat działalności
RK dla dobra społeczności gminy Kolonowskie. Przewodnicząca
Rodziny p. Martyna Mirek opowiedziała o ogromnym
zaangażowaniu członków Rodziny w życie parafii, ale również o
problemach i trudnościach, jakie pojawiają się w trakcie
podejmowanych
działań.
Obecnie
Rodzina
chciałaby
reaktywować aktywność świetlicy dla dzieci. Przewodnicząca
zaprezentowała osoby, bez pomocy których trudno byłoby
funkcjonować
stowarzyszeniu:
Ks.
Prezesa
Norberta
Nowainskiego, Wiceprzewodniczącą – Dorotę Robak-Detko,
Skarbnik Helenę Grzesik oraz małżeństwo Reginy i Jana
Spałków. To między innymi z pomocą tych osób Rodzina
w Staniszczach wyremontowała na swoją siedzibę pomieszczenia,
w których zaproszeni goście mieli okazję wspólnie celebrować
spotkanie. Na zakończenie wizyty Ks. Prezes RK w Staniszczach
oprowadził gości po kościele parafialnym, przybliżając po krótce

Michał Ptak

4. Pielgrzymka szlakiem św. Jakuba w ramach Światowego Dnia Modlitwy Kolpingowskiej
Rodziny Kolpinga z Małopolski postanowiły w 2012 roku uczcić
Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej w nieco inny sposób.
W sobotę 27 października, w samo południe 17-osobowa grupa
pielgrzymów wyruszyła szlakiem św. Jakuba z Polanowic
do Więcławic Starych. W pielgrzymce uczestniczyli członkowie
Rodzin Kolpinga z: Bochni, Chełmka, Krakowa-Nowego
Bieżanowa, Krakowa-Klubu Celtyckiego i Luborzycy. Grupę
dzielnie i ochoczo prowadził – jak przystało na lidera –
Przewodniczący Dzieła Kolpinga w Polsce –Robert Prusak.
Duchowym wsparciem dla pielgrzymów był zaś Prezes Dzieła
Kolpinga w Polsce ks. prałat Józef Jakubiec.

sprowadzono do Polski z Kolonii. Krótki, bo zaledwie
11 kilometrowy odcinek Drogi Św. Jakuba, stał się jednak
miejscem kolpingowskiej jedności. Obok siebie szły osoby w
różnym wieku, różnych profesji i stanów. Relikwie
Błogosławionego Patrona niesione były przez przedstawicieli
poszczególnych Rodzin Kolpinga, wspólnie odmawiano
Tajemnice Radosne Różańca Św. modląc się za Dzieło Kolpinga
w Indonezji. Deszczowa pogoda – towarzysząca pielgrzymom na
całej trasie – nie była w stanie zepsuć nastroju radości i satysfakcji
ze wspólnie podejmowanego wysiłku.
Dopełnieniem wędrówki, a jednocześnie najważniejszym
wydarzeniem tego dnia, była Eucharystia w kościele pw. św.
Jakuba Apostoła w Więcławicach, współcelebrowana przez
tamtejszego ks. proboszcza Ryszarda Honkisza z prezesem Dzieła
Kolpinga ks. Józefem Jakubcem oraz prezesem Rodziny Kolpinga
Kraków-Klub Celtycki – ks. Józefem Litwą.
Trud pielgrzymiego wędrowania został wynagrodzony
popołudniowym posiłkiem w Domu Kolpinga w Luborzycy, w
czasie którego została przedstawiona prezentacja multimedialna o
Dziele Kolpinga w Indonezji. Wieczorem zaś wspominano
minione 20 lat istnienia Rodziny Kolpinga w Luborzycy.

Pielgrzymka miała bardzo wymowny charakter. W czasie jej
trwania niesiono relikwie Bł. Adolpha Kolpinga, które niedawno

W legitymacjach, które otrzymali pielgrzymi po przebyciu
pierwszego odcinka jakubowego szlaku, widnieje miejsce na 24
pieczątki. Zmotywowani tym faktem, planują kolejne wędrówki
ku większej jedności Dzieła Kolpinga w Polsce.

Michał Ptak

5. Koncerty chóru dziecięcego Biedronki z Niewieścina
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niewieścinie opiekuje się
chórem dziecięcym „Biedronki”, dla którego stowarzyszenie
opracowało i przygotowało projekt pt. "Warsztaty artystyczne".
Dzięki pozyskanym środkom zakupiono podesty sceniczne
dla chóru. Podesty po raz pierwszy użyte zostały na koncercie
kolęd organizowanym przez stowarzyszenie razem z GOKSiR-em
w Pruszczu. Takie koncerty z udziałem artystów operowych

stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niewieścinie organizuje
co roku. Tym razem występowały lokalne zespoły, chóry i schole.
Koncert był okazją do złożenia podziękowań wszystkim
wolontariuszom oraz darczyńcom paczek świątecznych dla
podopiecznych kolpingowskiej świetlicy Santiago.

Mirosława Ziaja

6. Gminny Festyn świętojański w Niewieścinie
W ramach projektu "Niewieścińskie centrum Santiago w rękach
mieszkańców"
dofinansowanego
przez
Inkubator
Przedsiębiorczości w Świeciu w konkursie Działaj Lokalnie VII,
30 czerwca w ogrodach rekreacyjnych w Niewieścinie odbył się
gminny festyn świętojański, którego organizatorami było
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niewieścinie, GOKSiR
w Pruszczu oraz Parafia św. Jakuba Ap. w Niewieścinie.
W programie znalazł się występ taneczny grupy Senior
z Bydgoszczy, grupy tanecznej gimnazjalistów ze Zbrachlina,

koncert chóru dziecięcego "Biedronki" oraz Angeliki Buchholz.
Była zabawa taneczna do północy, gastronomia, konkursy dla
dzieci i dorosłych, parada paralotniarzy, obrzęd rzucania wianków
na wodę. Na festynie chórzystki wystąpiły pierwszy raz
w spódniczkach
zakupionych
dla
nich
z
projektu.
Wykorzystaliśmy reflektory sceniczne i wytwornicę dymu na
scenie, także zakupione w ramach projektu.

Mirosława Ziaja

7. Dni Wolontariatu w Oświęcimiu

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z Oświęcimia zorganizowało
Dzień Wolontariatu w odniesieniu do 9 maja - Dnia Europy.
Idea, która przyświecała KOLPINGOWCOM z Oświęcimia
to promocja i szerzenie idei wolontariatu, czyli bezinteresownej
i bezpłatnej pracy dla dobra społecznego oraz kontynuacja
dzieła, które rozpoczęło Dzieło Kolpinga w latach poprzednich.
W ubiegłym roku akcja odbywała się w jednym czasie w różnych
miejscach w Polsce z udziałem członków Dzieła Kolpinga z całej
Europy. Stowarzyszenie Kolpinga z Oświęcimia wraz z delegacją
Kolpinga z Niemiec działało na terenie Fundacji Bliżej
Człowieka.
Inauguracją tegorocznego dnia było zaproszenie przez
Przewodniczącą Stowarzyszenia Urszulę Trojańską, szefa Małej
Orkiestry Wielkiej Pomocy pana Alberta Bartosza, który przybył
do domu osiedlowego na Starych Stawach (miejsce gdzie Rodzina
Kolpinga prowadzi szereg zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych)
w dniu 13 czerwca, aby zainteresować ideą wolontariatu
wychowanków zajęć prowadzonych przez stowarzyszenie.
W sposób niezwykle interesujący zaciekawił on dzieci praktyczną
wiedzą w tym zakresie. Dzieci mogły zobaczyć prezentację
multimedialną i wiele z nich zadeklarowało chęć pozostania
małym wolontariuszem ;-).
Do udziału w kolejnym etapie Dnia Wolontariatu Przewodnicząca
Stowarzyszenia
oraz
Członkowie
Zarządu
zaprosili
wychowanków Domu Dziecka z Oświęcimia wraz z Panią
Dyrektor Domu Dziecka, która bardzo dobrze przyjęła nasze
zaproszenie i od razu postanowiła włączyć się w akcję.
Wychowankowie przybyli do domu osiedlowego na Starych
Stawach w dniu 16 czerwca. Zaproszono również do włączenia
się do akcji wychowanków Stowarzyszenia Ziemi Oświęcimskiej
na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, którego pani Prezes była
zachwycona możliwością współpracy.
W całą akcję włączyli się oczywiście uczestnicy zajęć, które
prowadzi Stowarzyszenie, cały Zarząd Stowarzyszenia i jego
członkowie. Plan Dnia Wolontariatu został starannie
przygotowany tak, aby w pełni wykorzystać możliwości
i zdolności wszystkich uczestników zadania.
W programie zaplanowano:

naukę sadzenia drzew i roślinności,

przygotowanie masy solnej i wykonywanie EKO-dzieł
z masy (dowolność w wykonywaniu figur płaskich
i przestrzennych),

przygotowanie EKO-mody z worków na śmieci, tektury,
gazet, opakowań itp.,

naukę ćwiczeń Capoeira i zbiórkę żywności,

przygotowanie drapaka dla kotów, dla schroniska
dla zwierząt w Oświęcimiu.
Akcja z udziałem podopiecznych z Domu Dziecka
i wychowanków stowarzyszenia rozpoczęła się od przywitania

gości, których oczekiwali i witali wychowankowie zajęć
prowadzonych przez Stowarzyszenie Kolpinga, Zarząd
Stowarzyszenia i jego członkowie. Przygotowano własnoręcznie
na zajęciach drapak dla kotów, zakupiono i zebrano żywność dla
kotów i psów, a organizatorzy wraz z gośćmi poszli na wcześniej
umówioną wizytę do schroniska dla zwierząt, aby wspomóc
schronisko darami. Opiekunowie schroniska byli zachwyceni
okazaną pomocą, a za udział w akcji stowarzyszenie otrzymało
piękne podziękowania.
Podczas akcji sadzono drzewka na terenie osiedla. Wszystkie
zaplanowane zajęcia zostały przez ich uczestników rzetelnie
wykonane. Najważniejsze jednak było to, że w doskonałej
atmosferze, wspaniałej, wspólnej, integrującej w sumie
6 podmiotów akcji (MOWP, Dom Dziecka, Stowarzyszenie Ziemi
Oświęcimskiej na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, Schronisko
dla zwierząt, Rada Osiedla Stare Stawy i Organizator
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu), uczestnicy nie
tylko się doskonale zintegrowali, ale podczas zabawy i miło
spędzanego czasu, docenili walory środowiska naturalnego,
pokazano bowiem jak sadzić i pielęgnować drzewka oraz
zachęcono do wspólnej pracy przy wykorzystaniu naturalnych
materiałów. Wykonano piękne EKO-dzieła, rozruszano
uczestników fizycznie podczas Capoeiry i pokazu EKO-mody,
który odbywał się w rytmach muzyki i prowokował uczestników
do tańca i własnych, kreatywnych figur gwarantujących gromkie
brawa podczas prezentacji EKO-strojów. W akcji w sumie wzięło
udział 57 osób. Na zakończenie wspólnie spędzonych chwil
przygotowano słodki poczęstunek, a promocja idei wolontariatu
i ciekawe zajęcia integrujące, zwracające uwagę na dbanie
o środowisko naturalne i zdrowy styl życia zachęciły wszystkich
do kontynuacji akcji. Zarząd Stowarzyszenia nie zamierza na tym
poprzestać - planujemy co roku promować wolontariat, zdrowy
styl życia, integrować małe lokalne społeczności i dawać radość
innym. Dziękujemy Przedstawicielom w/w organizacji i instytucji
za udział w akcji, niesamowitą życzliwość i deklarację
podejmowania wspólnych działań.

Urszula Trojańska

8. „Nie Tacy straszni, jak nas malują” – projekt dla Seniorów
Godzina 18.30. Kończy się letni sobotni dzień 25 sierpnia,
ale bochenieckie wzgórze w Jadownikach zaczyna dopiero tętnić
życiem. Na niewielkim placu przy zabytkowym kościołku św.
Anny pojawia się grupa w większości niemłodych już ludzi,
którzy świetnie czują się w swoim towarzystwie.
Płonie ognisko, obok ustawione w krąg ławki, a stół wręcz ugina
się pod ciężarem zgromadzonych tu pysznych domowych ciast,
różnorodnych sałatek i napojów. Wspólnej kolacji niewątpliwie
dodaje uroku piękno tego miejsca. Zainteresowanie budzi stary
kościołek, źródełko z uzdrawiającą (ponoć!) wodą, fragmenty
wałów otaczających istniejącą tu niegdyś słowiańską osadę. A
jeszcze kojąca cisza, bogactwo natury oraz rozległy widok na
panoramę Brzeska i okolic czynią Bocheniec miejscem naprawdę
atrakcyjnym. Tego wieczoru Bocheniec długo rozbrzmiewa
dźwiękami piosenek. Repertuar śpiewających jest imponująco
bogaty, a teksty, o dziwo, nie urywają się na pierwszej zwrotce!
Niektórzy korzystają z przygotowanych na to spotkanie
śpiewników, ale większość zna je na pamięć. Słychać piosenki
biesiadne, patriotyczne, żołnierskie, harcerskie, ludowe, a na
koniec religijne. Około godz. 21 zebrani stają ramię w ramię,
tworząc ciasny krąg i żegnają się ukochanymi piosenkami Jana
Pawła II – Barką i Czarną Madonną. Dogasa ognisko. Tak
jadownicka Rodzina Kolpinga w najpiękniejszym zakątku swej
miejscowości
zorganizowała
integracyjne
spotkanie
Kolpingowców działających na terenie Brzeska, Luborzycy,
Chełmka i innych okolic. Zaś okazję ku temu stworzył II Zjazd
Seniorów w Brzesku, zaplanowany na 25 i 26 sierpnia. Jego
uczestnikami są 3 sześcioosobowe grupy Kolpingowców, i nie
tylko, w wieku 50+ z Jadownik, Luborzycy i Chełmka, biorące
udział w bezpłatnym projekcie szkoleniowym pod hasłem „Nie
tacy straszni jak nas malują – Seniorzy dla Seniorów”. Projekt ten,
zakładający 5 zjazdów szkoleniowych, głównie w miejscach
zamieszkania uczestników, ma na celu przygotowanie grup
liderskich, które w swoim środowisku założą i poprowadzą
Kolpingowskie Kluby Seniora. Ponieważ jadownicka Rodzina nie
ma własnego lokalu, warsztaty odbywają się w siedzibie
stowarzyszenia brzeskiego. Na tablicy w korytarzyku widać
informacje o bezpłatnym poradnictwie prawnym, o różnych
kursach umożliwiających aktywność zawodową. Zatem
stowarzyszenia kolpingowskie to nie papierowe organizacje, ale
działanie ludzi dobrej woli wynikające z rozpoznanych potrzeb
środowiska. Wyposażenie sali zajęć wprawdzie nie przedstawia
się imponująco, ale te stoły i krzesła zdobył przewodniczący
brzeskiej Rodziny w czasie, gdy w szpitalu walczył z ciężką
chorobą. Podczas powitania uczestników projektu Rodzina
Kolpinga z Jadownik otrzymuje w darze obraz z postacią księdza
Kolpinga, którego idea służby społecznej zatacza coraz szersze
kręgi i łączy ludzi we wspólnym działaniu. Stowarzyszenie
z Jadownik nie ma jeszcze swojej siedziby, a działa dopiero
kilkanaście miesięcy, toteż krótka dedykacja, zawierająca słowa
Jana Pawła II: Wymagajcie od siebie, choćby inni nie wymagali od
was, uświadamia, że siła wszelkiego działania tkwi w człowieku,
nie w warunkach zewnętrznych. Wieczorne spotkanie przy
ognisku dowodzi, że taka postawa bliska jest jadownickiej
Rodzinie. Pierwszy dzień 2. Zjazdu Seniorów, zakończony
ogniskiem, wypełniony był warsztatami komputerowymi

wprowadzającymi
w tajniki
Worda.
Dzięki
perfekcji
i cierpliwości prowadzącej, program zostaje ujarzmiony i podczas
końcowych ćwiczeń każda z uczestniczek potrafi już tworzyć
własny tekst! Niedziela to czas zajęć z psycholog Marianną Król.
Tym razem pomaga każdemu rozpoznać swoją rolę w pracy
grupowej, a także styl reagowania w sytuacjach konfliktowych.
Jest to bardzo ważne w pracy zespołu, aby unikać błędów,
szukając rozwiązania sporu. Poza korzyściami praktycznymi
projekt wnosi w życie uczestniczek (niestety, samych kobiet!)
wartość wręcz bezcenną w postaci wzajemnych kontaktów, a są to
relacje ludzi o gorących sercach, aktywnych społecznie, którym
nie wystarcza ciepło domowych pieleszy. Te kobiety z pasją, z
dużym doświadczeniem w pracy na rzecz innych, rozwijające się
twórczo, otwarte na nowe wyzwania są mimo ciężaru przeżytych
lat młode i radosne. Wspólne zajęcia, posiłki, przerwy kawowe,
słowem, każda wspólna chwila pozwala poznać się bliżej,
wymienić doświadczenia. A Rodziny z Chełmka i Luborzycy
mają się czym pochwalić! Choć w Brzesku odbywa się dopiero 2.
zjazd, atmosfera jest prawie rodzinna. Lody obcości zostały już
dawno przełamane i wszyscy zwracają się do siebie po imieniu. W
ten sposób znika też dystans wiekowy między obsługującą projekt
młodzieżą, a kształconymi seniorami. Dominika, specjalistka od
komputerów, Marianna – psycholog i niezmordowany, czuwający
nad całością organizacji projektu Michał Ptak, budzą podziw
profesjonalizmem i mnóstwo ciepłych uczuć. W tej ambitnej
grupie ptakiem jest nie tylko Michał! Przed uczestniczkami
projektu stoi już perspektywa kolejnego zjazdu, tym razem w
Luborzycy i wielkie docelowe zadanie – założenie
Kolpingowskich Klubów Seniora w swoich miejscach
zamieszkania. Pomysł na aktywizowanie seniorów świetnie trafia
w zapotrzebowanie współczesnej rzeczywistości, bo sytuacja tej
grupy wiekowej bywa w Polsce na ogół trudna. Daleko im do

warunków, jakie mają seniorzy w innych krajach Europy, którym
wysokie emerytury pozwalają aktywnie spędzać czas, wreszcie
wolny od obowiązków zawodowych. Toteż zintegrowanie
seniorów w klubach, gdzie mogą sami dla siebie zrobić wiele
dobrego, ma sens, więc warto zaangażować się w realizację tego
zadania.

Liderki KKS Jadowniki

9. Integracja międzypokoleniowa w Chełmku
W ramach szkolenia liderów projektu „Nie tacy straszni jak nas
malują – Seniorzy dla Seniorów” 29 września 2012 r. odbyły się
w świetlicy kolpingowskiej w Chełmku warsztaty twórczości
plastycznej w udziałem dzieci, młodzieży i seniorów z Jadownik,
Luborzycy i Chełmka.
Program był ambitny – wymagał skupienia i pełnego
zaangażowania. Ze względu na różnorodność stosowanych
technik, a więc quilling, decoupage, origami – pracowaliśmy w
grupach zróżnicowanych wiekowo. Pomagały instruktorki
pracujące w świetlicy: Anna Ciepiela-Babińska, Anna Waligóra
oraz wolontariuszki z chełmeckiego Powiatowego Zespołu nr 8
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego:

Dagmara Linowska, Jowita i Jolanta Janoszka, Anna Bobko.
Pomagała także „wtajemniczona” seniorka z Luborzycy Irena
Rudzińska. W miłej atmosferze tworzyliśmy pracowicie dzieła
sztuki – efekt końcowy był zdumiewający. Nikt nie ukrywał
emocji, zachwytu na widok przepięknych figur, obrazków,
kwiatków. Dzieci roześmiane, seniorzy szczęśliwi, instruktorki
zadowolone z wykonanych zadań – czego chcieć więcej! Z żalem
kończyliśmy zajęcia, ale i z satysfakcją odrobienia na „szóstkę”
lekcji z integracji międzypokoleniowej. Zapewniamy, że dalej
będziemy się uczyć i bawić z dziećmi ze świetlicy
kolpingowskiej.

Liderki KKS z Chełmka

10. Spotkanie Seniorek w Luborzycy
W dniach 14-16 września 2012 roku w Domu Kolpinga
w Luborzycy odbyło się spotkanie uczestników projektu
dla Seniorów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012 r. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele trzech organizacji RK z Luborzycy,
Jadownik oraz Chełmka.
Wszyscy uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie oraz noclegi.
Był to trzeci blok szkoleniowy dla uczestników projektu
obejmujący warsztaty komputerowe prowadzone przez Panią
Dominikę Riahi-Lapczyk oraz warsztaty w zakresie planowania
strategicznego prowadzone przez Pana Piotra Prokopowicza.

Uczestnicy spotkania w czasie wolnym od zajęć przygotowali
etiudę teatralną wg wiersza Pani Anny Osławskiej „Ja mam
nadwagę”. Pani reżyser stwierdziła, że nie słyszała dotychczas
takiej interpretacji tego wiersza. Zjazd zakończył się uroczystą
kolacją, podczas której śpiewano pieśni religijne oraz pieśni
biesiadne. Uczestnicy kolejnego spotkania byli bardzo zadowoleni
z pozyskanych cennych informacji, ale przede wszystkim z
przyjaznej i życzliwej atmosfery. Szkolenie z tematu planowanie
strategiczne pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie: Jak stworzyć i
wdrożyć strategię w Kolpingowskich Klubach Seniora?

Marianna Jasiówka – KKS Luborzyca

11. Kolpingowska Senioriada
W piątek 14.12.2012 r. w sali jadalnej Domu Zgromadzenia
Sióstr Albertynek w Krakowie odbyło się spotkanie kończące
projekt „Nie tacy straszni jak nas malują – Seniorzy dla
Seniorów”, czyli Kolpingowska Senioriada.
Wzięło w niej udział 30 osób związanych z projektem, a wśród
nich: Seniorki – - uczestniczki projektu, trenerzy i wolontariusze.
Spotkanie przybrało charakter uroczystego obiadu, połączonego

z prezentacjami multimedialnymi przygotowanymi przez Seniorki
w ramach zaliczenia warsztatów komputerowych.
W wyniku przeprowadzonych działań projektowych na przełomie
listopada i grudnia 2012 r. powstały trzy Kolpingowskie Kluby
Seniora w Chełmku, Jadownikach i Luborzycy z ofertą adekwatną
do potrzeb społeczności lokalnej.

Michał Ptak

12. Kolpingowski Klub Seniora w Chełmku nagrodzony
Dnia 24.01.2013 r. Rodzina Kolpinga w Chełmku,
a w szczególności założony w listopadzie 2012r. Kolpingowski
Klub Seniora otrzymały z rąk Burmistrza Chełmka p. Andrzeja
Saternusa wyróżnienie „Lider 2012”.
W liście gratulacyjnym podziękowano „za przyjęcie
odpowiedzialności za losy mieszkańców gminy Chełmek”
i pogratulowano obywatelskiej postawy „jako przykładu
poświęcenia i godnego służenia ludziom”. Statuetkę podczas
uroczystej
gali
w imieniu
Stowarzyszenia
odebrały

Przewodnicząca RK – Dorota Pietrzyk oraz Liderka KKS –
Marianna Sitek. Zarząd ZCDK jest dumny z faktu, że ta
prestiżowa nagroda dobrze odzwierciedla społeczną postawę
członków Rodziny Kolpinga w Chełmku i ich ogromne
zaangażowanie w tworzenie Kolpingowskiego Klubu Seniora oraz
doskonale wpisuje się w ideę pomocy dla samopomocy, która
przyświecała działalności naszego Patrona bł. Adolpha Kolpinga
i jest stale realizowana przez Dzieło Kolpinga na całym świecie.

Michał Ptak

IV. Spotkania międzynarodowe
1. Nauka może być przyjemna! – spotkanie w Czechach
Nauka może być przyjemna! Naprawdę! Do takiej konkluzji
doszli uczestnicy warsztatów, które miały miejsce w dniach 24.02.2012 r. w czeskim Blansku, a dokładniej, w urokliwie
położonym Domu Kolpinga Vyhlidka.
Było to kolejne spotkanie organizowane w ramach partnerskiego
projektu pt. „Szkolenia dla wolontariuszy odpowiedzialnych za
zarządzanie”, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach
Programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”. W projekcie
uczestniczą przedstawiciele Dzieła Kolpinga z 6 europejskich
państw: Niemiec, Płd. Tyrolu, Czech, Polski, Rumunii i Węgier.
Tym razem organizatorem spotkania było czeskie Dzieło
Kolpinga. Zdobywanie wiedzy odbywało się (pod czujną opieką
prowadzącej zajęcia trenerki) głównie poprzez dyskusje i
wymianę doświadczeń, które są różne w różnych państwach. To
stanowiło o atrakcyjności tych warsztatów, których tematem
przewodnim był „Europejski networking”, czyli wymiana
informacji, sposoby budowania platform porozumienia,
przepływu wiedzy i doświadczeń. Podzieleni na międzynarodowe
grupy, wspierani wskazówkami trenerki, w oparciu o własne
doświadczenia, uczestnicy próbowali określić jakie są potrzeby i
wyzwania w naszych kolpingowskich działaniach, które można by
objąć współdziałaniem, jakie konkretne przedsięwzięcia, podjęte
wspólnie odpowiadałyby tym potrzebom i przyniosłyby najlepsze

efekty. Wynikami swoich prac, grupy dzieliły się z pozostałymi
uczestnikami, wypracowując wspólne wnioski. Luźna formuła
zajęć sprzyjała swobodnym wypowiedziom i nieskrępowanym
dyskusjom, prowadzonym w przyjaznej atmosferze. Dobry nastrój
towarzyszył wszystkim zarówno w trakcie zajęć, jak i poza nimi,
zwłaszcza, że organizatorzy zadbali o liczne atrakcje. Wśród nich
znalazło się zwiedzanie Jaskini Punkevni – jednej z wielu
znajdujących się na terenie Morawskiego Krasu – ze wspaniałymi
kamiennymi
formami
wyrzeźbionymi
przez
wodę,
zachwycającym widokiem na przepaść zwaną Macochą, podróżą
tratwami po meandrach podziemnej rzeki oraz bardzo miłą
temperaturą (+ 8 °C) w porównaniu do mrozu panującego na
zewnątrz jaskini. Doskonała, wieczorna zabawa w klubie
bowlingowym, udowodniła, że gra w kręgle to dyscyplina, którą
można się cieszyć w każdym wieku, a dobre wyniki osiągać nawet
bez specjalnego przygotowania. Nie zabrakło również czasu na
spotkanie z czeskimi członkami Dzieła Kolpinga, wspólny udział
we mszy św. oraz biesiadowanie przy pięknej muzyce
miejscowego zespołu folklorystycznego. Krótko mówiąc: podróże
kształcą. Warto więc brać udział w tego typu przedsięwzięciach;
w sposób łatwy i przyjemny zdobywać wiedzę i dzielić się
własną.

Anna Wiśniewska

2. Nigdy nie jest za późno na naukę – spotkanie w Bolzano
W dniach 11-13 września 2012 r. w Hotelu Kolpinga
w Bozen/Bolzano w Tyrolu Południowym spotkali się już po raz
5. uczestnicy projektu szkoleniowego Grundtvig, reprezentujący
związki narodowe Dzieła Kolpinga z różnych państw Europy.
Warsztaty pt. „Moderacja” poprowadziła Daniela Stehlik –
referentka ds. europejskich w Międzynarodowym Dzieła
Kolpinga. Przedstawiła ona uczestnikom warsztatów bardzo
pomocną metodę moderacji – doradztwo kolegialne, które może
zastosować każdy zespół czy grupa do rozwiązywania problemów
związanych np. z działalnością stowarzyszenia. Pierwszy dzień
szkolenia upłynął na omawianiu głównych zasad tej metody, która
opiera się na zaufaniu, dyskrecji, wsparciu i szacunku – filarach,
których nie może zabraknąć we wspólnej pracy. Był również czas
na integrację uczestników szkolenia poprzez ciekawe zabawy,
pozwalające poznać się nawzajem. Wieczór przeznaczono na
spacer po pięknej stolicy regionu – Bolzano, urokliwie położonej
wśród majestatycznych szczytów Dolomitów, w której widać
mieszające się wpływy włoskie i niemieckie. Po mieście
oprowadzał gości gospodarz spotkania: Sekretarz Naczelny Dzieła
Kolpinga w Tyrolu Południowym – Otto von Dellemann.
W środowy poranek przyszedł czas na przećwiczenie w praktyce
metody porady kolegialnej: uczestników podzielono na 3 grupy i
każda z nich (przy wsparciu czuwającej nad całością Danieli
Stehlik) testowała na konkretnych przykładach, sposoby szukania
rozwiązań trudnych sytuacji zgodnie z zasadami tej metody.
Refleksje po warsztatach były bardzo pozytywne: metoda prosta,
ale bardzo skuteczna! Na drugą połowę dnia organizatorzy

przygotowali dla uczestników szkolenia nie lada niespodziankę –
rafting!!! po rzece Etsch (rafting – turystyczna odmiana spływu
rzekami, do której używa się różnych rodzajów tratw, łodzi,
pontonów, kajaków). Pogoda tego dnia była deszczowa, ale dla
uczestników spływu i tak nie miało to znaczenia – woda była
wszędzie! Trasę ok. 10 km dzielni „flisacy” pokonali w godzinę,
wyłaniając się na koniec z rzeki ociekający wodą, wszyscy
uradowani (bo zabawa była doskonała i śmiechu bez liku). Po
trudach walki z wodnym żywiołem „zakotwiczono” uczestników
w lokalnej, przytulnej restauracji, z przydomową winnicą i dobrze
zaopatrzoną piwniczką, gdzie przy suto zastawionych stołach,
spędzili przemiły wieczór w towarzystwie członków lokalnych
Rodzin Kolpinga. Ostatni dzień szkolenia rozpoczęła Msza
Święta, celebrowana w kaplicy w Domu Kolpinga przez ks.
Bernharda Holzera – proboszcza katedry w Bolzano. Po
Eucharystii wszyscy spotkali się w sali konferencyjnej, aby w 2
grupach kontynuować doradztwo kolegialne. Na zakończenie
spotkania odbyła się ewaluacja szkolenia, przeprowadzona przez
Danielę Stehlik 3 różnymi metodami. Podczas jednej z nich
uczestnicy mieli niewiele czasu na podsumowującą odpowiedź –
należało zdążyć przed wypaleniem się zapałki. Wszyscy
uczestnicy ocenili szkolenie bardzo wysoko: zarówno jego część
merytoryczną, sposób przeprowadzenia oraz cały program
spotkania, w którym znalazło się również dużo punktów
pozwalających na spędzanie czasu w kolpingowskiej,
międzynarodowej wspólnocie.

Anna Wiśniewska

3. Budowanie zespołu – spotkanie na Węgrzech

Przedstawiciele Dzieła Kolpinga z sześciu europejskich państw:
Czech, Niemiec, Polski, Rumunii, Włoch (Płd. Tyrolu) i Węgier
po raz kolejny spotkali się na warsztatach organizowanych
w ramach partnerskiego Programu Grundtvig „Uczenie się przez
całe życie” finansowanego przez Komisje Europejską. Tematem
wiodącym było budowanie zespołu.
Tym razem szkolenie w ramach partnerskiego projektu pt.
„Szkolenia dla członków i wolontariuszy organizacji
pozarządowych odpowiedzialnych za zarządzanie” zostało
zorganizowane na Węgrzech w dniach 10-12 maja br. Organizator
szkolenia – węgierskie Dzieło Kolpinga zaprosiło wszystkich
uczestników do Hotelu Kolping w Alsopahok, miejscowości
położonej w pobliżu jeziora Balaton. Warsztaty prowadzone były
głównie w formie ćwiczeń i różnych gier zespołowych.
Pracowaliśmy zarówno w grupach własnych jak i
międzynarodowych. Trenerki wskazały istotne elementy oraz
narzędzia mające wpływ na tworzenie optymalnego zespołu.
Najważniejsze, aby każda osoba w zespole – wspólnocie pełniła
rolę zgodną z jej charakterem i predyspozycjami oraz aby
sprawiało jej to radość i przyjemność. Organizatorzy zadbali też o
liczne atrakcje i przyjemności podczas warsztatów. Gry
zespołowe – ćwiczenia prowadzone były w terenie. Taka forma
zajęć dawała możliwość zdobywania wiedzy poza salą
szkoleniową w sposób przyjemny poprzez zabawy, sprzyjała
lepszemu nawiązaniu kontaktów pomiędzy uczestnikami, jak

również pozwoliła na spędzanie wspólnie czasu w urokliwym
zakątku na wyspie Kis-Balaton. Organizatorzy zapewnili nam
również wiele rozrywek m.in. możliwość korzystania z basenów
znajdujących się w na terenie Hotelu Kolping. Wieczorem
(pierwszego dnia) wspólnie bawiliśmy się podczas coctailparty na
basenie. Drugi wieczór spędziliśmy na degustacji win w winiarni
„Pirc’e Fölè” w Alsópáhok. Organizatorzy warsztatów tak ułożyli
program, abyśmy mieli czas na naukę, rozrywki oraz wspólną
modlitwę. Msza św. odbyła się w kaplicy Hotelu Kolping z
udziałem członków węgierskiego Dzieła Kolpinga.
Na zakończenie warsztatów w narodowych grupach mieliśmy
wypisać w trzech słowach, jakie wartości dla nas jako członków
Dzieła Kolpinga są najważniejsze w naszych działaniach.
Oczywiście nie było zaskoczeniem, iż prawie wszystkie grupy za
najważniejsze podawały takie wartości jak wiara, rodzina i praca.
Niestety po trzech dniach wspólnego przebywania musieliśmy się
rozstać. Z niektórymi uczestnikami pożegnaliśmy się w
Alsópáhok, natomiast z grupą z Rumunii, Niemiec i Czech
rozstaliśmy się w Budapeszcie. Czas do odjazdu pociągu
spędziliśmy na spacerze po Budapeszcie, pod przewodnictwem
Judit Hudson sekretarz naczelnej Dzieła Kolpinga na Węgrzech.
Zachęcam każdego do wzięcia udziału w takim spotkaniu!

Grażyna Rzepka -Płachta

4. O edukacji międzypokoleniowej w kolpingowskiej Kolonii
W dniach 04-06.10. 2012 r. w Kolonii w Niemczech miało
miejsce pierwsze spotkanie uczestników projektu: „Podnoszenie
kwalifikacji trenerów w zakresie edukacji międzypokoleniowej”,
finansowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe
życie” Grundtvig. W tzw. spotkaniu kick-off, czyli startowym
udział wzięli członkowie Rodzin Kolpinga z Polski, Niemiec,
Szwajcarii i Portugalii. Dzień wcześniej tj. 03.10. spotkali się
koordynatorzy krajów partnerskich, aby szczegółowo omówić
założenia projektu i przewidziane w nim działania.
Przez trzy dni uczestnicy seminarium poznawali różne aspekty
pracy w grupach międzypokoleniowych oparte na przykładach
realnych działań w niemieckich Rodzinach Kolpinga. W piątkowe
przedpołudnie pani dr Claudia Kaiser przedstawiła organizację
parasolową – BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der SeniorenOrganisationen e.V.), działającą w Bonn i zrzeszającą inne
organizacje podejmujące działania dla osób starszych. Następnie
przedstawiciele Rodzin Kolpinga zKolonii i Paderborn
zaprezentowali trzy projekty jako przykłady edukacji
międzypokoleniowej, tzw. „Sponsoring edukacyjny”, „czytające
partnerstwo” oraz Dzień Dziadka i Wnuka. Sobotni poranek z
kolei poświęcony był zaangażowaniu Rodzin Kolpinga w
zmienianie polityki socjalnej w Niemczech. Wykład poprowadził
Mathias Scharlau z Aachen. W trakcie prezentacji wywiązała się
dyskusja
między
uczestnikami
seminarium
dotycząca
kolpingowskiego wpływu na kształtowanie działań społeczno-

politycznych w poszczególnych krajach. Polscy oraz portugalscy
uczestnicy byli pod wrażeniem umiejętności zrzeszania się
katolickich organizacji społecznych w celu lobbowania w
parlamencie chociażby kwestii ubezpieczeń czy też najniższego
wynagrodzenia pracownika. Uczestnicy spotkania mieli również
okazję zwiedzić jedną z najsłynniejszych katedr europejskich, a
nawet pospacerować po jej dachu i podziwiać widoki z ponad
100–metrowej wysokości. W Bonn z kolei odwiedzono
multimedialne Muzeum Historii Najnowszej (Haus der
Geschichte), zaprojektowane tak, aby obserwować życie, które
toczyło się jednocześnie w Zachodnich (RFN) jak i Wschodnich
(DDR) Niemczech. Wieczorami niemieccy Gospodarze zapraszali
gości na mniej oficjalne spotkania, racząc ich Kölsch we wnętrzu
starego
browaru
w
Kolonii
(Schreckenskammer).
Niezaprzeczalnie jednym z najważniejszych wydarzeń spotkania
była Eucharystia celebrowana w Kościele Minorytów przy grobie
Bł. Adolpha Kolpinga. Na początku jej trwania grupa polska
odśpiewała fragment „Barki”, by tym samym nadać
międzynarodowego charakteru całej oprawie liturgicznej. Na
zakończenie zaś wspólnie odśpiewano Hymn Kolpinga: każdy z
uczestników w swoim ojczystym języku. Pierwsze spotkanie w
Kolonii zaowocowało nowymi pomysłami na dalsze działanie w
zakresie edukacji i integracji międzypokoleniowej. Uczestnicy
wrócili zbudowani nowymi znajomościami i wymiernymi
efektami 3-dniowej współpracy międzynarodowej, ale również
międzygeneracyjnej.

Michał Ptak

5. Międzynarodowe seminarium „Razem do przodu” w Krakowie
W dniach 24-25 kwietnia 2013 r. w krakowskich Przegorzałach
w Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach
projektu „Aktywnie dla wspólnego dobra – nowa metoda
wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń Razem do przodu”
odbyło się międzynarodowe spotkanie Rodzin Kolpinga
z Europy.
Do Krakowa przyjechali przedstawiciele Dzieła Kolpinga ze
Szwajcarii, Włoch-Południowego Tyrolu, Niemiec oraz
członkowie 10 polskich Rodzin Kolpinga. Pierwszy dzień upłynął
na prezentacji działań i aktywności w poszczególnych krajach. Po
południu uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach
grupowych prowadzonych przez p. Ilonę Jakobsmeyer –
specjalistkę w zakresie wprowadzania nowej metody
wzmacniania stowarzyszeń „Razem do przodu”. Zajęcia
wmiędzynarodowych grupach pozwoliły określić mocne i słabe
strony Rodzin Kolpinga w poszczególnych krajach i zaplanować

działania rozwijające ich działalność. Po kolacji gościom
zaprezentowano program artystyczny z udziałem cyrkowców,
połączony z wieczorem kulturalnym. W trakcie trwania kolejnego
dnia spotkania uczestnicy mieli okazję szczegółowo zapoznać się
z metodą „Razem do przodu” oraz jej wymiernymi efektami
osiągniętymi w krajach europejskich. Ponadto poruszono
zagadnienie partycypacji w zarządzaniu oraz metod badania i
rozwoju kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania
nowych kontaktów międzynarodowych, a przede wszystkim
kolejnym ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia
kolpingowskich stowarzyszeń lokalnych. Kolejny punkt w
harmonogramie projektu to realizacja drugiej części warsztatów
strategicznych, tym razem w Łebie w dniach 18-19 maja. Projekt
„Aktywnie dla wspólnego dobra…” jest realizowany przy
wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Michał Ptak

6. Seminarium „Globalny rozwój – globalna edukacja” w Krakowie
W dniach 26-27 kwietnia 2013 r. w gościnnych krakowskich
Przegorzałach odbyło się pierwsze seminarium pn. „Rozwój
globalny – globalna edukacja” w ramach projektu Fundacji
Dzieła Kolpinga w Polsce „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”.
Do uczestnictwa w seminarium zostało zaproszonych
43 przedstawicieli z 28 organizacji pozarządowych, które zajmują
się szeroko pojętą edukacją globalną. Podczas dwóch dni rozmów
na kanwie wygłoszonych referatów uczestnicy spotkania mieli
możliwość zapoznania się z praktyczną realizacją zadań rozwoju
globalnego w Szwajcarii i Niemczech. Trzy znaczące organizacje:
Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci świat
i My”, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja

Kapucyni i Misje zaprezentowały swoje działania, prowokując
dyskusje i szereg pytań wśród uczestników. Seminarium
poruszyło palącą i aktualną kwestię rozwoju globalnego oraz
pomocy skierowanej do krajów Globalnego Południa,
jednocześnie stało się asumptem do dalszych dyskusji, które
z pewnością
będą
kontynuowane
podczas
drugiego
międzynarodowego seminarium już w dniach 31.05.-01.06. 2013
r. w Tyńcu. Projekt „Myśl solidarnie – działaj lokalnie" jest
realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej.

Michał Ptak

7. Seminarium „Milenijne Cele Rozwoju – teoria i praktyka” w Tyńcu

W dniach 31.05-02.06. w Tyńcu pod Krakowem obyło się
międzynarodowe seminarium „Milenijne cele rozwoju – teoria
i praktyka” zorganizowane przez Fundację Dzieła Kolpinga
w Polsce.
W trzydniowym
spotkaniu
udział
wzięło
30 przedstawicieli
polskich
organizacji
pozarządowych
zainteresowanych tematyką rozwoju globalnego, w tym
10 Stowarzyszeń Rodzin Kolpinga z całej Polski oraz członkowie
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga i związków krajowych:
Ugandy, Tanzanii, Szwajcarii i Niemiec.
W tematykę Milenijnych Celów Rozwoju uczestników
wprowadziła pierwszego dnia dr Urszula Markowska-Manista z
Fundacji dla Somalii, następnego dnia wątek ten kontynuował
Artur Wieczorek z Forum Młodych Dyplomatów. Drugi dzień
seminarium należał do gości zagranicznych. Volker Greulich
z Niemiec zaprezentował projekty Międzynarodowego Dzieła

Kolpinga, które wpływają na poprawę warunków życia w krajach
Globalnego Południa. O działaniach w tym kierunków mówił
również Bernhard Burger ze Szwajcarii. Z perspektywy
beneficjentów powyższych projektów problem przedstawili
Aloysius Mugasa Adyeri (Uganda) oraz ks. David Kamugisha
(Tanzania). Zarówno część warsztatową jaki wykładową
podsumowała swoim wystąpieniem Magdalena Szczudło (Polskie
Stow. Fundraisingu), która zaprezentowała źródła i metody
pozyskiwania funduszy na działalność związaną z edukacją
globalną. Ostatniego dnia seminarium koordynatorka projektu –
Urszula Bukowska przedstawiła szczegółowo program kształcenia
menadżerów edukacji globalnej, którego realizacja rozpocznie się
już w lipcu. Wszyscy chętni mieli możliwość wzięcia udziału w
niedzielnej Eucharystii wraz z ojcami benedyktynami,
gospodarzami miejsca seminarium.

Michał Ptak

V. Konkurs „Najlepsza Rodzina Kolpinga roku 2013”
laureaci i uczestnicy
15 listopada 2012 r. roku 2012 Związek Centralny Dzieła
Kolpinga w Polsce, ogłosił konkurs o zaszczytny tytuł
„Najlepszej Rodziny Kolpinga Roku 2013”.
Ideą konkursu jest z jednej strony docenienie codziennych starań i
trudu, jakie ponoszą Rodziny Kolpinga, aby wzorem naszego bł.
Patrona, nieść chrześcijańską pomoc i radość tym, którzy jej
potrzebują. Z drugiej strony ważne jest, by działania te stawały się
dobrym przykładem dla innych, aby znajdowały naśladowców,
zbudowanych postawą naszych Rodzin i ich liderów. Pragniemy,
aby przyznane w konkursie tytuły potwierdziły uznanie
i szacunek, z jakim się Rodziny Kolpinga spotykają się w swych
środowiskach, a nagrody były formą podziękowania i zachęty do
dalszej pracy.
Swoimi sukcesami podzieliło się z nami 8 Rodzin Kolpinga,
którym serdecznie dziękujemy za podjęcie tego trudu. Były to
następujące Rodziny: RK Bochnia, RK Brzesko, RK Chełmek,
RK Luborzyca, RK Maków Podhalański, RK Oświęcim, RK
Poręba Żegoty i RK Subkowy.

Kapituła Konkursu wyłaniając laureatów nie miała łatwego
zadania, ponieważ wszystkie Rodziny w roku 2012 realizowały
działania istotne dla lokalnej społeczności.
15 marca ogłoszone zostały wyniki konkursu.
Tytuł „Najlepszej Rodziny Kolpinga 2013 r.” oraz bon zakupowy
o wartości 2000 zł otrzymała: RODZINA KOLPINGA W
SUBKOWACH.
Najwięcej punktów w kategorii „Tak działamy!” uzyskała:
RODZINA KOLPINGA W PORĘBIE ŻEGOTY, która
otrzymuje dyplom „Najlepsze Kolpingowskie Dzieło Roku 2013”
oraz bon zakupowy o wartości 500 zł.
Najwięcej punktów w kategorii „Rodzina Rodzinie” uzyskała:
RODZINA KOLPINGA W BRZESKU, która otrzymuje
dyplom „Kolpingowska Pomocna Dłoń Roku 2013” oraz bo
zakupowy o wartości 500 zł.
Wszystkim Siostrom i Braciom z całego serca gratulujemy!
Dodatkowo prosimy o więcej! Dzięki temu słowa bł. Adolpha
Kolpinga: „Kto chce zdobyć człowieka, musi dać w zastaw swoje
serce” nabiorą sensu.

LAUREACI KONKURSU

1. Rodzina Kolpinga w Subkowach
Laureat Konkursu „Najlepsza Rodzina Kolpinga Roku 2013”
Solidność, solidarność i wspólne działanie
Działania:
W roku 2012 Rodzina Kolpinga w Subkowach realizowała projekt
pt. „Zdrowo i aktywnie spędzamy wolny czas”
wspófinansowany przez Wójta Gminy Subkowy.

Solidarna praca wszystkich członków
Wszyscy członkowie RK wsparli swoją pracą oraz składkami
realizację wygranej oferty. Dodatkowo udało się znaleźć
sponsorów, którzy wsparli niniejsze działania.

Wspólne działanie lokalnych podmiotów
Część środków (51%) na realizację oferty przekazał Urząd
Gminy, pozostałe środki pieniężne zostały ufundowane przez
sponsora: Bank Spółdzielczy w Tczewie, na darmowy wynajem
sali gimnastycznej zgodziła się dyrekcja Zespołu Szkół w
Subkowach, natomiast Parafia Św. Stanisława BM wynajęła salę
oraz ufundowała nagrody rzeczowe.


Interesujące działania:

promujące zdrowy i aktywny sposób spędzenia
wolnego czasu,

integrujące pokolenia,

łączące naukę z zabawą,

wpływające na bezpieczeństwo.

W ramach „Zdrowo i aktywnie spędzamy wolny czas”
zorganizowano m. in. :
1.

Majówkę z Kolpingiem, czyli imprezę rekreacyjnosportową dla najmłodszych, obejmującą m.in. bieg z
jajkiem, bieg w workach, popisy recytatorskie.

2.

Rajd pieszy Subkowy – Brzuście – Subkowy, dzięki
któremu zarówno dzieci, jak i młodzież mogli podziwiać

1. Rodzina Kolpinga w Subkowach
Laureat Konkursu „Najlepsza Rodzina Kolpinga Roku 2013”
piękno krajobrazu, skutki działalności lodowca, poznawać
mijane wsie oraz zmierzyli się z „małpim mostem”. Na
zakończenie tego wydarzenia zostało zorganizowane
ognisko oraz rozdano upominki najbardziej aktywnym
uczestnikom.
3.

Rajd rowerowy Subkowy – Waćmierek – Subkowy, dzięki
któremu dzieci powyżej 10 r.ż. zapoznały się z przepisami
ruchu drogowego, podjęły działania związane z pionierką
obozową (np. budowa szałasu). Rajd zakończyło ognisko.

4.

Jesienne zawody latawcowe dla całych rodzin.

5.

Turniej warcabowy – grupy dzieci, młodzieży i rodziców.
Najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody.

6.

Turniej piłki siatkowej – rozgrywany po raz piąty. Udział
wzięło 5 drużyn, łącznie 60 osób. Każdy z uczestników
otrzymał album poświęcony historii i sztuce Polski.

Wszystkie powyższe działania Rodziny Kolpinga w Subkowach
wpływają na poprawę kondycji fizycznej i zdrowie dzieci oraz
młodzieży. Jednocześnie podnoszą świadomość z zakresu
profilaktyki i aktywnego spędzania wolnego czasu, wzmacniają
relacje rodzinne. Dodatkowo umożliwiły uczestnikom poszerzenie

wiedzy historycznej danego regionu oraz poznanie piękna
Ojczyzny.


Wysoka ocena lokalnych władz - Nagroda Wójta dla
wolontariuszy
Wójt Gminy Subkowy docenił działania członków RK
uhonorował dwóch z nich dyplomami „Wolontariusz roku” oraz
nagrodami rzeczowymi.

Wspólne działania z Rodziną Kolpinga w Gdańsku
Rodzina Kolpinga Subkowy utrzymuje kontakt z Rodziną
Kolpinga w Gdańsku. Dzięki wieloletniej współpracy członkowie
RK spotykają się, aby wymienić doświadczenia. Wspólnie
rozegrali mecz piłki nożnej oraz uczestniczyli w festynie dla osób
z niepełnosprawnością.

Obecność w parafialnej prasie
Członkowie RK Subkowy dbają również o to, aby promować
swoją działalność w lokalnej społeczności. Dzieje się to dzięki
umieszczaniu informacji na łamach miesięcznika parafialnego
„Emaus”, jak również podczas ogłoszeń parafialnych.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Subkowach
ul. Kościelna 8, 83- 120 Subkowy
Przewodniczący: Zdzisław Makowski

2. Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty
Laureat Konkursu w kategorii „Tak działamy!”
Różnorodność i wszechstronność
Działania:
W roku 2012 Rodzina Kolpinga w Porębie realizowała szereg
projektów:

„Dwa bieguny” – czas realizacji 20.03-15.12.2012 r.
Działania skupiały się na pożytecznym zagospodarowaniu
wolnego czasu dzieciom i młodzieży. Przeprowadzono 28 godzin
warsztatów z animacji kulturalnej, podczas których 20 osób
zapoznało się z lokalnymi tradycjami i obyczajami,
zorganizowano konkurs palm oraz pieczenie baranków
wielkanocnych. Przygotowywano się również do Parady Smoków
w Krakowie oraz zorganizowano wystawę fotograficzną, której
motywem przewodnim była wizyta Papieża bł. Jana Pawła II w
Porębie Żegoty. Odbyły się wyjazdy edukacyjne do Krakowa,
Kalwarii Zebrzydowskiej i do Wadowic. Zadbano też o kondycję
fizyczną dzieci oraz młodzieży poprzez wyjazd na basen oraz
udział w zawodach sportowych.



„Polubić pszczoły – program edukacyjny” (EFRROW),
czas realizacji: 07.11-18.12.2012 r.
Przeprowadzono 16 trzygodzinnych warsztatów dla łącznie 727
dzieci. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne w postaci: ula
demonstracyjnego
oraz
ula
styropianowego,
strojów
pszczelarskich dla dzieci, wosku pszczelego itp. W trakcie
realizacji projektu dzieci uczestniczyły w prelekcjach
dotyczących znaczenia pszczół w przyrodzie oraz mogły
samodzielnie wykonywać świece woskowe. Odbyły się dwa
seminaria
wyjazdowe
dla
osób
zainteresowanych
pszczelarstwem do Gospodarstwa Pasiecznego Janusza
Kasztelewicza w Stróżach oraz do PPHU Tomasza Łysonia,
podczas których uczestnicy wysłuchali wykładów prowadzonych
przez specjalistów pszczelarstwa.

o


„Zaczarowany czas” – czas realizacji 16.11-15.12.2012 r.
W ramach projektu przeprowadzono 12 godzin warsztatów
teatralnych. Dzięki nim udało się przedstawić jasełka, które były
prezentowane na spotkaniu opłatkowym z seniorami oraz na II
Festiwalu Bożonarodzeniowym. Dzieci brały udział w wycieczce
do fabryki baniek w Krakowie, gdzie własnoręcznie mogły
udekorować choinkowe ozdoby. Dzięki projektowi oraz
sponsorom zorganizowano podarunki mikołajkowe dla 120 osób,
które zostały rozdane w grudniu po Mszy Świętej.

„Pamięć i tożsamość” – czas realizacji 01.08-16.10.2012 r.
W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Muzeum
Auschwitz Birkenau i Zgromadzenia ks. Salezjanów w
Oświęcimiu. Czterdziestoosobowa grupa wraz z opiekunami
wysłuchała prelekcji, obejrzała filmy edukacyjne orz zwiedziła
muzeum. Uczestnicy odwiedzili również miejsca w Zgromadzeniu
Salezjanów, w których rezydował ks. Włodzimierz Szembek.
Podczas konferencji powiatowej, odbywającej się pod patronatem
starosty chrzanowskiego oraz Burmistrza Gminy Alwernia
zaprezentowano efekty wyjazdu edukacyjnego.

o

Inne działania:
„Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców UE”
(Bank Żywności w Krakowie) – objęto pomocą 560 ubogich
mieszkańców gminy Alwernia.
Współpraca z innymi organizacjami:

Stowarzyszenie Młoda Alwernia – II Festiwal
Bożonarodzeniowy – wzięło w nim udział 150
uczestników.

Stowarzyszenie na rzecz Poręby Żegoty, OSP i KGW
Mirów – Peregrynacja Obrazu Pana Jezusa
Miłosiernego.

Koło Pszczelarzy NEKTAR w Alwernii – projekt
z zakresu roli pszczół w przyrodzie.

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty
Poręba Żegoty 495, Alwernia
Przewodnicząca: Bogusława Majchrowska

3. Rodzina Kolpinga w Brzesku
Laureat Konkursu w kategorii „Rodzina Rodzinie”
Duszpasterstwo Emigracji Zarobkowej oraz pomoc
Rodzinom Kolpinga
Działania:
Główne obszary funkcjonowania Rodziny Kolpinga w Brzesku są
odpowiedzią na zapotrzebowanie, które płynie z lokalnej
społeczności.
W związku z dużą falą emigracji osób
zamieszkujących powiat brzeski, przy RK utworzono Zespół
Wsparcia w ramach Duszpasterstwa Emigracji Zarobkowej.
Wszystkie osoby, które chcą wyjechać lub też, których bliscy
wyjechali mogą skorzystać z usług Zespołu Wsparcia dla
emigrantów. Dyżury ZW są ustalone na każdą środę, w godz. 1011.00. Można zgłaszać się osobiście (ul. Kościuszki 33, Brzesko)
lub też telefonicznie (14) 686 23 02. Podczas dyżurów można
dowiedzieć się w jakich zagranicznych miastach znajdują się
punkty Duszpasterstwa Polskiego oraz kiedy i o której godzinie
można przyjść na Mszę Świętą w języku polskim. W kościele w
Brzesku cyklicznie odprawiane są nabożeństwa pn. „Godzina
Łączności Modlitewnej z Polonią”, które prowadzi Prezes RK ks.
Zygmunt Bochenek. Nawiązano również kontakt z Ruchem
Apostolatu Emigracyjnego przy Zgromadzeniu Księży
Chrystusowców w Poznaniu, którzy już od lat przedwojennych
zajmują się i troszczą o emigrację.
Dodatkowym działaniem jest organizowanie przez RK kursów
językowych (j. angielski oraz niemiecki). Zajęcia odbywają się
dwa razy w tygodniu i trwają 90 min.

Wsparcie dla Rodzin Kolpinga
Ważnym obszarem dla RK w Brzesku, jest pomoc innym
Rodzinom Kolpinga. Dzięki determinacji i zapałowi członków
brzeskiej Rodziny, udało się utworzyć nową RK w Porąbce
Uszewskiej. Nowe stowarzyszenie czerpało z wiedzy
i doświadczenia członków, z zakresu zakładania oraz prowadzenia
organizacji pozarządowej, możliwościach pozyskiwania funduszy
oraz sposobach aktywizacji społeczności lokalnej.
Brzeska RK wsparła zaprzyjaźnioną RK w Łoniowej, gdy
ta organizowała kursy komputerowe. Kursanci korzystali
z zaplecza komputerowego udostępnionego dzięki uprzejmości
RK w Brzesku. Dzięki współpracy tych Rodzin, udało się również
zorganizować bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców ze
wsi Łoniowa, Niedźwiedzia i Łysa Góra.
Członkowie RK w Brzesku zorganizowali akcję „Rodzina
Kolpinga – Rodzinie”. W jej ramach udzielana jest pomoc
prawna, materialna oraz wychowawcza sześciu wielodzietnym
rodzinom z Brzeska. Organizowane są zbiórki odzieży i żywności
oraz co ważne, rodziny dysfunkcyjne mogą czerpać
ze wskazanych im możliwości działań w zakresie poprawy
warunków życia.
Przewodniczący Rodziny Kolpinga – Pan Józef Pabian, dba
o propagowanie idei bł. Adolpha Kolpinga oraz działalności RK
w Brzesku, w tym o organizowanych przez nią kursach,
realizowanych projektach. Wszystko to jest możliwe m.in.
poprzez uczestniczenie przewodniczącego w audycjach Radia
Dobra Nowina – Małopolska.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Brzesku
32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 33
Przewodniczący RK: Józef Pabian

UCZESTNICY KONKURSU
4. Rodzina Kolpinga w Bochni
Działania:





Kontynuacja realizacji dwóch dużych projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn:
o „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i
obywatelskie”
o „Działamy Lokalnie i profesjonalnie”
Dzięki działaniom projektowym oraz zaangażowaniu w różne
przedsięwzięcia członków RK, w krótkim czasie stowarzyszenie
zbudowało mocną pozycję w lokalnym środowisku. RK dała się
poznać jako solidna, godna zaufania organizacja, co przełożyło się
na konkretne propozycje współpracy adresowane do
stowarzyszenia. W 2012 r. członkowie RK brali udział w wielu
spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez samorząd oraz
organizacje pozarządowe.
RK w Bochni jest członkiem:







zespołu
doradczo-inicjatywnego
ds.
organizacji
pozarządowych powołanego przy Urzędzie Miasta (druga
kadencja, dwóch członków RK),
Powiatowej Rady ds. zatrudnienia (jako jedyna organizacja,
rekomendowana przez PUP).
Na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni,
stowarzyszenie brało udział w Światowym Tygodniu
Przedsiębiorczości – w roli konsultanta prawnego dla osób
bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności
gospodarczej.
Od 2011 r. wchodzi w skład komisji konkursowej
oceniającej projekty składane do Starostwa.

Dzięki naszym działaniom w krótkim czasie stowarzyszenie stało
się organizacją rozpoznawalną w lokalnym środowisku.








Zorganizowanie i otworzenie Klubu Wsparcia Osób
Aktywnych
–
w
ramach
działalności
KWOA
zorganizowane zostały bezpłatne warsztaty dla seniorów
z zakresu obsługi komputera i Internetu. Zajecie
poprowadzone były przez członkinię stowarzyszenia.
Nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową w Bochni, w
której odbywały się zajęcia z podstaw komputera dla
kolejnej grupy seniorów. W ramach integracji
międzypokoleniowej, uczniowie pod opieka nauczyciela
ćwiczyli z seniorami posługiwanie się Internetem,
zakładanie poczty elektronicznej itp.
Utworzenie dwóch grup języka angielskiego: podstawowej i
zaawansowanej dla osób 50 +. Obecnie kontynuuje zajęcia
grupa podstawowa, która bardzo się zintegrowała i chętnie
współpracuje z naszą Rodzina Kolpinga.
Umożliwienie rozwijania zainteresowań osób 50+ –
spotkania w naszej „kawiarence” (siedzibie RK) dają
możliwość podjęcia rozmów o wspólnych planach oraz
dalszych przedsięwzięciach. Osoby integrują się poprzez
oglądanie zdjęć z wypraw wakacyjnych, wspólnych
spacerów np. nordic walking.




Rodzina Kolpinga napisała i złożyła swoje własne projekty
– przygotowano cztery wnioski grantowe m.in. do FIO i
funduszu szwajcarskiego. Wnioski składane były
w partnerstwie z org. poz. w tym z RK z Jadownik, ZCDK
oraz Starostwem. Jeden ze złożonych wniosków otrzymał
dofinansowanie.
Członkowie RK (dwie osoby) zostali wybrani do Rady
Parafialnej.
Rodzina nie tylko uczestniczy w spotkaniach wspólnot oraz
comiesięcznych Mszach Św. organizowanych dla
stowarzyszeń i grup apostolskich, ale również angażuje się
w przygotowania różnych przedsięwzięć. W roku 2012
członkowie RK pomogli w zorganizowaniu spotkania
opłatkowego dla wszystkich grup działających w parafii,
czynnie włączyli się w organizację IV Parafialnego Dnia
Jedności) oraz przygotowanie jubileuszu 40-lecia
kapłaństwa proboszcza ks. Prałata J. Nowakowskiego
Prezesa RK (wrzesień 2012).

Kilka przykładów pomocy udzielanej przez RK w Bochni dla
innych Rodzin:
1.

2.

3.

Podarowanie materiałów biurowych (papier, segregatory,
koperty, koszulki, skoroszyty itp.) RK w Jadownikach. W
dwóch projektach jakie składała bocheńska Rodzina, RK
Jadowniki występowała jako Partner – umożliwiło to
wsparcie członków oraz zwiększenie ich zaangażowania w
działania na rzecz lokalnej społeczności.
Wsparcie materialne Rodziny z Sycowa poprzez
przekazanie datku na remont organów znajdujących się w
kościele p.w. Piotra i Pawła w Sycowie.
Przekazanie Rodzinie w Jadownikach oraz Lipnicy Małej
kronik do opisywania ważnych dla nich wydarzeń.

Ponadto Rodzina bocheńska spotyka się z innymi RK przy
różnych okazjach:





spotkanie z Rodzinami z Dębna, Łoniowej, Jadownik w
Brzesku na „opłatku”,
towarzyszenie Rodzinom Kolpinga podczas ważnych dla
nich uroczystości, np. inauguracja Rodziny Kolpinga w
Jadownikach
oraz
Lipnicy
Małej,
uczestnictwo
w konferencji zorganizowanej przez RK z Poręby Żegoty,
uczestniczenie w uroczystościach z okazji Jubileuszu 20lecia , Rodzin z Sycowa oraz Luborzycy,
przyjazd w styczniu 2012 do Bochni Rodziny z Nowego
Bieżanowa z chórem Familia. Chórzyści uświetnili swym
śpiewem Mszę świętą, a po jej zakończeniu wystąpili
z krótkim koncertem kolęd. Ich przyjazd był okazją do
spędzenia trochę czasu ze sobą, bliższego poznania się.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25
Przewodnicząca: Grażyna Rzepka-Płachta

5. Rodzina Kolpinga w Chełmku

muzykę zapewnił „Młodzieżowy Zespół Emerytów
i Rencistów”.
Spotkania KKS odbywają się 2 razy w tygodniu w siedzibie.
Seniorzy uczestniczyli w spotkaniu kolędowym u Emerytów
i Rencistów, kolędowali wraz ze scholami z gminy podczas
spotkania
przedświątecznego
dla
władz
miasta
i mieszkańców, czytają dzieciom w bibliotece miejskiej.
Przed świętami wykonali ozdoby choinkowe, stroiki, kartki.
Dla wszystkich osób 50+ zorganizowane zostały 2 zabawy
taneczne.

Działania:
1.

2.

Realizacja projektu pn. „Działamy lokalnie i profesjonalnie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Członkowie
pobliskich RK brali udział w szkoleniach organizowanych
w ramach projektu. Zajęcia odbywały się w Oświęcimiu i
Chełmku, kierownikiem Centrum NGO był członek
stowarzyszenia.
Szkolenia
były
przeprowadzane
profesjonalnie i przyniosły wiele korzyści biorącym w nich
udział członkom RK: Libiąż, Wadowice, Oświęcim i
Chełmek.
Realizacja projektu pn. „Nie tacy straszni jak nas malują –
Seniorzy dla Seniorów” dofinansowanego ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, skierowanego do osób
50+. Celem projektu była aktywizacja Seniorów, obalenie
stereotypu seniora – człowieka smutnego, dźwigającego
tylko bagaż doświadczeń, któremu już nic się nie chce, aby
wyzwolić pozytywne emocje, chęć do życia, energię. Dzięki
projektowi udało się doprowadzić do powstania
Kolpingowskiego
Klubu
Seniora
w
Chełmku.
Pomieszczenie KKS było remontowane przez samych
Seniorów.
Dnia 14 listopada 2012 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Klubu
– wstęgę przecięli: Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus,
Ksiądz Proboszcz Prezes RK
Andrzej Leśny,
przedstawicielka liderek członkini RK Chełmek Marianna
Sitek.
Swoją obecnością inaugurację zaszczyciła szefowa Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, radna z Osiedla oraz
Urszula Trojańska przedstawicielka Zarządu Centralnego
Dzieła Kolpinga w Polsce. Odbył się pokaz multimedialny
dokumentujący etapy i wysiłki przy powstawaniu klubu,

3.

RK prowadzi świetlicę przyparafialną, corocznie organizuje
spotkania mikołajkowe dla dzieci oraz kolędowanie ze
Scholą Gregoriańską, 2 razy w roku przeprowadzane są
zbiórki żywności, która przekazywana jest ubogim dzieciom
oraz rodzinom najbardziej potrzebującym z terenu gminy.

4.

Otrzymanie Statuetki „LIDER 2012”, która jest formą
uhonorowania osób i stowarzyszeń, które bezinteresownie
działają na rzecz gminy Chełmek.

RK z Chełmka współpracuje również z RK z Libiąża przy
realizacji
projektu
„Świadomy
Obywatel
Powiatu
Chrzanowskiego”. Wraz z RK z Oświęcimia prowadzone są
zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, nie tylko z
terenu gminy. Pozyskane z wynajmu środki finansowe
przeznaczane są w całości na potrzeby prowadzenia świetlicy.
Rodziny wspierały się duchowo podczas Pielgrzymki Szlakiem
Jakubowym oraz spotkań zorganizowanych z okazji jubileuszu
istnienia RK z Sycowa i Luborzycy.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Chełmku
32-660 Chełmek, ul. Wojska Polskiego 1
Przewodnicząca: Dorota Pietrzyk

6. Rodzina Kolpinga w Luborzycy
Działania:
Rodzina Kolpinga w Luborzycy działa na wielu płaszczyznach:













Udział w uroczystościach lokalnych (Dni Gminy
Kocmyrzów – Luborzyca, Dożynki Gminne, Festyn
Strażacki w Łuczycach)
Udział w uroczystościach państwowych (majowych i
listopadowych)
Udział
w
uroczystościach
kościelnych
(Święto
Zmartwychwstania Pańskiego, Boże Ciało – budowa ołtarza
oraz czynny udział w procesji, odpust parafialny,
pielgrzymki, Marsz dla Życia i Rodziny)
Pielgrzymka Drogami św. Jakuba wraz z relikwiami bł.
Adolpha Kolpinga oraz udział w Światowym Dniu
Modlitwy Kolpingowskiej
Powstanie sekcji Młodego Kolpinga
Udział
w
festynie
integracyjnym
organizacji
pozarządowych: „Sieć Luborzyca”
Wystawienie sztuki pn. „Rycerz Niezłomny” o Ojcu
Maksymilianie Marii Kolbe we Wrocławiu, Lublinie,
Gdyni, Zakopanem, Skarżysku Kamiennej
Wystawienie sztuki pt. „Wspomnienia Robotników Solvayu
o Karolu Wojtyle” w Grybowie, Krakowie, Łagiewnikach,
Kraśniku

Działania teatralne skupiają zarówno młodzież, jak i osoby
dorosłe. Dzięki swojej tematyce związanej z patriotyzmem oraz
wiarą przyczyniają się do integracji RK. Poprzez współdziałanie
pogłębia się i ugruntowuje formacja duchowa członków
stowarzyszenia.

Dzięki aktywności teatralnej RK oraz Młody Kolping z
Luborzycy, podczas wyjazdu na Pomorze, zwiedzili Gdańsk,
Gdynię oraz Jodłowno. Wystawiono tam wymienione powyżej
sztuki oraz dodatkowo MK zaprezentował przedstawienie „Kubuś
Puchatek”. Przy tej okazji nawiązano kontakty z tamtejszymi RK
oraz odwiedzono w Czapielsku grób zmarłego ks. kan. Janusza
Rekowskiego – wieloletniego Prezesa Związku Centralnego
Dzieła Kolpinga w Polsce.
Do sukcesów Rodziny Kolpinga w roku 2012 zaliczyć należy:





Wyjazd z programem jasełkowym do Skawiny
Zorganizowanie obchodów 20-lecia RK w Luborzycy
Założenie Kolpingowskiego Klubu Seniora
Udział w Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej

Wielkim sukcesem dla RK w Luborzycy było nagranie filmu ze
spektaklu „Rycerz Niezłomny”, który w liczbie 100 000 egz. oraz
w trzech wersjach językowych jest rozsyłany w Asyżu
za pośrednictwem OO. Franciszkanów. Film w całości został
zrealizowany przez członków Młodego Kolpinga z Luborzycy.
Film ten ma zostać przekazany, jako dar RK i Theatrum Mundi do
wspólnego oglądania i rozpowszechniania.
Rodzina Kolpinga w Luborzycy pomaga też Rodzinie Kolpinga z
bliskich Prus, poprzez doradztwo w sprawach organizacyjnych
oraz przy udostępnianiu materiałów i urządzeń biurowych. Obie
Rodziny wspólnie organizują Festyn Integracyjny, razem
występują w spektaklach, wzajemnie zapraszają się do udziału w
przedsięwzięciach i projektach.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Luborzycy
32-010 Kocmyrzów, Wysiołek Luborzycki 83
Przewodniczący: Robert Prusak

7. Rodzina Kolpinga w Makowie Podhalańskim
Działania:
Największym sukcesem RK w Makowie Podhalańskim jest
realizacja i zakończenie z powodzeniem projektu pn.
„Koncertowe filmogranie – razem odkryjemy swoje talenty”
w ramach ogłoszonego przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności Konkursu Grantowego „RÓWNAĆ SZANSE 2011”
(termin realizacji: 06.2011 – 11.2012 r., dotacja 40 tys. zł).
Uczestnikami projektu było 29 dziewcząt i chłopców z
gimnazjum, pośrednimi uczestnikami 220 uczniów z zespołu
szkół wraz z rodzicami i wychowawcami.
Głównym celem projektu była integracja uczestników oraz nauka
sposobów przełamywania nieśmiałości, podnoszenia wiary we
własne
możliwości,
rozwijanie
wzajemnej
tolerancji,
podejmowanie dialogu z dorosłymi. Uczestnicy projektu uczyli
się jak samodzielnie podejmować decyzje oraz w jaki sposób
ustalać harmonogram swoich działań.
W ramach projektu odbywały się cotygodniowe spotkania (łącznie
46), zorganizowano 6 warsztatów wyjazdowych, warsztaty
taneczne, muzyczne, dziennikarskie oraz szkolenia informatyczne
i spotkania z dwoma innymi grupami z Zakopanego oraz
miejscowości Wicko uczestniczącymi w programie „Równać
Szanse 2011”. W trakcie trwania projektu dzieci miały możliwość
wyjechania do Wrocławia oraz Zakopanego, gdzie odbyły się
warsztaty interpersonalne.
W ramach obchodów „Dni Makowa” podczas zorganizowanego
festynu, dzieci zachwyciły wszystkich koncertem, który
przygotowały na tę okazję.
Stowarzyszenie ubiegało się o możliwość prowadzenia świetlicy
środowiskowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd

Miejski w Makowie Podhalańskim. Rozstrzygnięcie konkursu
zaowocowało założeniem placówki, z której korzystało ok. 30
dzieci.
Każdego roku przed Świętami Narodzenia Pańskiego, członkowie
RK odwiedzają ponad 200 osób w Zakładzie Długoterminowej
Opieki Medycznej w Makowie Podhalańskim, 65 osób w Domu
Pomocy Społecznej i ok. 60 pacjentów w Szpitalu Geriatrycznym.
Dzięki uzyskaniu funduszy z 1% podatku należnego od osób
fizycznych, RK udziela zapomogi kilku osobom wskazanym
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Rodzina Kolpinga w Makowie Podhalańskim uczestniczy ze
sztandarem w obchodach święta 3 Maja, procesji Bożego Ciała,
Święcie Niepodległości oraz w odpuście parafialnym.
RK w Makowie Podhalańskim ściśle współpracuje z RK w
Wadowicach, również dzięki temu, iż założycielem obu
stowarzyszeń był ks. prof. Kazimierz Hoła. Obie Rodziny
wspomagały się przy realizacji projektu dla osób 40+, głównie
podczas rekrutacji uczestników, którego głównym realizatorem
była RK z Wadowic. Jedno ze szkoleń było realizowane w
Makowie Podhalańskim.
Członkowie Rodzin spotykają się w Makowie na modlitwę przy
grobie założyciela obu stowarzyszeń. Uczestniczyli też wspólnie
we Mszy Świętej z okazji Światowego Dnia Kolpinga.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Makowie Podhalańskim
34-220 Maków Podhalański, ul. Kościelna 14
Przewodnicząca: Bronisława Partyka

8. Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu

Działania:
1.

Prowadzenie zajęć dla dzieci oraz młodzieży w Domu
Osiedlowym znajdującym się w dzielnicy Stare Stawy.
Tematyka prowadzonych zajęć obejmowała 4 kategorie:
ogólnorozwojowe, plastyczne, taneczne oraz ruchowe –
Capoeira. Odbywały się one 6 razy w tygodniu, w
godzinach popołudniowych i były przeznaczone dla
młodych osób pochodzących z różnych środowisk – łącznie
uczestniczyło w nich ponad 160 dzieci. Dzięki tym
oddziaływaniom zaangażowane zostały również inne
instytucje tj. m.in. MOWP Oświęcim, Stowarzyszenie
Ziemi Oświęcimskiej na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
oraz Dom Dziecka.

2.

Objęcie opieką oraz wsparcie 4 rodzin dysfunkcyjnych –
polega na oddziaływaniu wychowawcy oraz pedagoga na
wszystkich członków rodziny.

3.

Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży:

Dni Wolontariatu – wraz z podopiecznymi m.in. Domu
Dziecka;

Pikniku Rodzinnego współorganizowanego z Radą
Osiedla Stare Stawy – przybyło ok. 600 osób, atrakcje
przewidziane dla uczestników obejmowały m.in. pokaz
paralotniarstwa wraz z warsztatami konstruowania
samolotów, występy Capoeira, wiele konkursów
z nagrodami;

Spotkania mikołajkowego organizowanego wraz z
Radą Osiedla Stare Stawy;

Wigilii dla podopiecznych uczęszczających na zajęcia
w Domu Osiedlowym.

Dodatkowo uczestnicy zajęć organizowanych przez RK w
Oświęcimiu brali udział w licznych konkursach plastycznych, w
których zdobywali wysokie miejsca oraz wyróżnienia. Konkursy
te były organizowane m.in. przez Młodzieżowy Dom Kultury w
Oświęcimiu, Oświęcimskie Centrum Kultury, Instytut Pedagogiki
Szkolnej i Wczesnoszkolnej w Krakowie, Młodzieżowy Dom
Kultury Tychy, Stowarzyszenie „Dać Szanse” w Wadowicach,
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Młodzieżowy Dom
Kultury w Krakowie, PTTK Warszawa. Konkursy te miały zasięg
powiatowy, ogólnopolski bądź też międzynarodowy.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, pl. Św. Maksymiliana 2
Przewodnicząca: Urszula Trojańska

VI. Z perspektywy międzynarodowej
1. Wybrano nowego Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Dzieła Kolpinga
Markus Demele z Frankfurtu został wybrany nowym
Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Dzieła Kolpinga.
Podczas obrad Rady Generalnej w maju 2012 w Bensberg
nieopodal Kolonii, 49 delegatów z 31 krajów oddało na niego
przeważającą liczbę głosów. Sekretarz Generalny jest
odpowiedzialny za merytoryczną pracę Międzynarodowego
Dzieła Kolpinga. Wybierany jest na okres 10 lat. Rada
Generalna to najwyższy organ decyzyjny Międzynarodowego
Związku.
„Cieszę się, że mogę zaoferować moją siłę, ciekawość oraz
gotowość do pracy na tym stanowisku w służbie
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga” – powiedział Demele po
wyborze. Wskazał na szczególną potrzebę wspierania
międzynarodowej solidarności wewnątrz organizacji, która liczy
obecnie około 450 000 członków w 61 krajach świata.
Pierwszeństwo wobec rozszerzania działalności na kolejne kraje
powinna mieć konsolidacja już istniejących struktur w celu
stworzenia fundamentu dla dalszego solidnego rozwoju idei
Adolpha Kolpinga w innych krajach i kulturach. Jednym z
głównych zadań nowego sekretarza będzie koordynowanie
przewidzianego na 5 lat procesu rozwoju organizacyjnego

międzynarodowego związku. Z wielkim szacunkiem wypowiada
się Markus Demele o dziele swego poprzednika Huberta
Tintelotta. „Gdy obejmował on urząd, nie było mnie jeszcze na
świecie. Wtedy Kolping liczył 280 000 członków w 14 krajach
świata, dziś liczy 450 000 w 61 krajach.” Ten szybki, globalny
rozwój jest największą zasługą Tintelotta. Ostateczne przekazanie
urzędu nastąpiło jesienią 2012, krótko przed odejściem Huberta na
emeryturę. Markus Demele urodził się 26 listopada 1978 roku w
Lüneburgu. Po maturze ukończył studia z zakresu ekonomii i
organizacji przedsiębiorstwa, a następnie został przyjęty na
Teologię Katolicką we Frankfurcie nad Menem. Podczas semestru
studiów spędzonego w Kenii poznał Międzynarodowe Dzieło
Kolpinga. Swą pracę dyplomową napisał na temat programu
mikrokredytów Dzieła Kolpinga w Ugandzie. W 2006 roku został
dyplomowanym teologiem Filozoficzno-Teologicznej Szkoły
Wyższej im. Św. Grzegorza w Frankfurcie nad Menem. Od tego
czasu pracuje jako wykładowca prawa i ekonomii w Katolickim
Stowarzyszeniu na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem
oraz jako pracownik naukowy w Instytucie Nell-Breuning we
Frankfurcie nad Menem.

Patrycja Kwapik

2. Nasz przyjaciel Willi Stahlschmidt nagrodzony
W grudniu 2012 r., podczas spotkania podsumowującego
działania Dzieła Kolpinga w diecezji Essen, nasz wieloletni
przyjaciel Willi Stahlschmidt, propagator dobrych polskoniemieckich stosunków, został wyróżniony przez ks. prezesa
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, Ottmara Dillenburga.
Willi Stahlschmidt od wielu lat, jako pełnomocnik ds.
partnerstwa z ramienia Dzieła Kolpinga w Essen (Niemcy)
inicjował i wspierał budowanie dobrych, partnerskich relacji
pomiędzy Rodzinami Kolpinga z Essen i z Polski. Podczas
niestrudzonej aktywności Willego zawiązało się 9 partnerstw
pomiędzy lokalnymi stowarzyszeniami z obu krajów. Współpraca
partnerska dotyczy takich sfer jak: działalność społeczna, pomoc
w zakresie dokształcania, ratowanie dziedzictwa kulturowego

VII. Załączniki
1.
2.
3.

Bilans 2012
Rachunek zysków i strat 2012
Informacja dodatkowa 2012

(często
wspólnego,
polsko-niemieckiego),
transformacja
społeczno-gospodarcza. Każda z wymienionych płaszczyzn
współpracy ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wzajemne
relacje Polaków i Niemców. Najważniejsze z nich były i
oczywiście są relacje bezpośrednie, a więc wymiany młodzieży,
ludzi starszych, drużyn sportowych, stowarzyszeń posiadających
te same pasje. Te wszystkie działania, oddanie i wielka
serdeczność zostało docenione i Willi Stahlschmidt został
zasłużenie odznaczony za swoje zasługi. W imieniu całego Dzieła
Kolpinga w Polsce serdecznie gratulujemy laureatowi.

Bożena Michałek

