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I. WSTĘP 

T egoroczny Raport z działalności ZCDK 
ma szczególny wymiar bowiem rok 

2020  to 30 rok istnienia Dzieła Kolpinga 
w naszym Kraju. I jest to prawdziwy powód 
do dumy i radości. Ale w roku tym 
doświadczyliśmy również  zagrożenia 
zdrowia i życia z powodu nieoczekiwanej 
epidemii Covid -19. Zostaliśmy zamknięci w 
domach, sparaliżowani lękiem 
i koniecznymi obostrzeniami sanitarnymi. 
Jednak pomni na sztandarowe wezwanie 
naszego Patrona – „czasy Wam pokażą….” 
potrafiliśmy – mimo wielu przeciwieństw – 
dokonać  wiele dobrego i zrealizować 
zamierzone plany. A  bł. Kolping nam w tym 
pobłogosławił. 

 Krzysztof Wolski  

VIII Pielgrzymka Rodzin Kolpinga  

Rok 2020 w Ojczyźnie i Kościele stał pod znakiem 
świętowania 100. rocznicy Urodzin naszego 
wielkiego Rodaka św. Jana Pawła II. Również 
Dzieło Kolpinga w Polsce włączyło się w te 
obchody przygotowując w dniu 25.04.2020 roku 
ogólnopolską VIII Pielgrzymkę Rodzin Kolpinga do 
miejsca Jego urodzin – Wadowic. Była ona 
zakrojona na dużą skalę – spotkanie Rodzin i msza 
św. w kościele parafialnym Ofiarowania NMP, 
zwiedzanie muzeum – Domu Rodzinnego św. Jana 
Pawła II oraz procesjonalne przejście ze 
sztandarami do Sanktuarium św. Józefa „Na 
Górce” i zawierzenie Dzieła Kolpinga św. Józefowi. 

 

II. DUCHOWOŚĆ 

Niestety wybuch pandemii wirusa Covid-19 
uniemożliwił spełnienie zamierzeń. Ze względu na 
obostrzenia sanitarne wobec tak poważnej 
sytuacji i niepewności, Zarząd Związku 
zdecydował o przeprowadzeniu Pielgrzymki 
w formie duchowej wspólnoty modlitwy 
dziękczynnej za dar św. Jana Pawła II w domach 
rodzinnych i w parafiach w łączności 
z Wadowicami. Apelował o to ks. prezes Józef 
Jakubiec pisząc do Rodzin: 

„Nie spotkamy się jako pielgrzymi w Wadowicach, 
ale zjednoczymy się duchowo o godzinie 12.00, 
gdy będę koncelebrował Mszę św. w wadowickiej 
bazylice NMP, gdzie był ochrzczony Karol Wojtyła 
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w 1920 roku. Gdzie modlił się w latach 
dzieciństwa i młodości, gdzie pielgrzymował jako 
biskup i kardynał, i jako Papież Jan Paweł II .”  

W uroczystości wzięli udział ponadto: 
koncelebrans ks. infułat Jakub Gil – prezes 
wadowickiej Rodziny, jej przewodniczący Zygmunt 
Barycz, przedstawiciele tutejszej RK i goście 
z bliskiego Stanisławia z ks. prezesem 
Bogusławem Zającem i przewodniczącym 
Andrzejem Góreckim.  

Światowy Dzień Modlitwy 
Kolpingowskiej  

Kolejny Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej 
27 października 2020r. przypadał we  wtorek 
i poświęcony był modlitwie w intencji Dzieła 
Kolpinga w Kenii – położonej u stóp Kilimandżaro 
w Afryce Wschodniej. Jego hasłem było „Jedność 
dla pokoju i rozwój”. Prezes Generalny 
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga ks. prałat 
Ottmar Dillenburg przesłał okolicznościowy List, 
w którym zachęcał do ponownego utworzenia 
światowego łańcucha modlitwy w celu 
powierzenia Bogu trosk i próśb wszystkich 
krajowych stowarzyszeń zrzeszonych w globalnej 
wspólnocie Kolpinga, a także trosk każdej siostry 
i brata, a szczególnie najbardziej potrzebujących 
wsparcia.  

II.  DUCHOWOŚĆ 

Dzieło Kolpinga w Polsce włączyło się w tę 
modlitwę już w niedzielę 25.10.2020 r. podczas 
Mszy św. o godz. 9.30 w parafii św. Pawła 
Apostoła w Bochni. Wybór miejsca nie był 
przypadkowy – tamtejsza RK obchodziła właśnie 
Jubileusz 10.lecia jej założenia. A ponadto jej 
prezes – ks. prałat Jan Nowakowski jako nowo 
wybrany prezes Dzieła Kolpinga w Polsce – 
przejmował wówczas opiekę nad relikwiami 
naszego Patrona przekazanymi z Krakowa przez 
dotychczasowego prezesa – ks. prałata Józefa 
Jakubca. Oprócz licznych przedstawicieli RK i gości 
z sąsiedztwa oraz przewodniczącego ZCDK 
Roberta Prusaka i delegacji RK Luborzyca, mogli w 
niej uczestniczyć wszyscy kolpingowcy dzięki 
transmisji on-line na stronie parafii 
www.pawelbochnia.pl  

Świętowanie Dnia Kolpinga  – 
Inauguracja Jubileuszu 30-lecia 
Dzieła Kolpinga w Polsce 

Tegoroczne obchody Dnia Kolpinga (4 grudnia) 
związane ze wspomnieniem naszego Patrona – 
odbyły się w niedzielę 6 grudnia w Bochni. Przy 
Jego relikwiach w kościele św. Pawła Apostoła 
w Bochni ks. prałat Jan Nowakowski – prezes 
Dzieła Kolpinga w Polsce – sprawował uroczystą 
Mszę św. w intencji dziękczynnej za wszelkie łaski 
otrzymane przez nasze Rodziny Kolpinga. 
Okolicznościową homilię wygłosił wiceprezes – ks. 
prał. Józef Jakubiec. Dzięki transmisji on-line na 
stronie www.pawelbochnia.pl wszyscy mogliśmy 
uczestniczyć w tej uroczystości tworząc 
prawdziwą wspólnotę.  

A miała ona wyjątkowy charakter, bowiem przed 
30. laty w maju 1990 roku powstała w Polsce 
pierwsza współczesna Rodzina Kolpinga – 
w Stanisławiu Dolnym k. Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Tym samym rozpoczęła się historia Dzieła 
Kolpinga w Polsce, co podkreślił w swej homilii ks. 
wiceprezes Józef Jakubiec ogłaszając rozpoczęcie 
świętowania Jubileuszu 30-lecia istnienia Dzieła 
Kolpinga w naszej Ojczyźnie.  

Oprac. Krzysztof Wolski  
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III.  WSPÓLNOTA 

Jubileusz 30-lecia Dzieła Kolpinga 

Rok 2020 był szczególny również dlatego, że przed 
30 laty (w maju 1990 r.) powstała w Polsce 
pierwsza współczesna Rodzina Kolpinga – w 
Stanisławiu k/ Kalwarii Zebrzydowskiej. Tym 
samym rozpoczęła się historia Dzieła Kolpinga 
w Polsce. Zarząd Związku poczuł się w obowiązku 
godnie uczcić ten Jubileusz, ale nie w formie 
jednorazowego wydarzenia, gdyż jest to 
warunkach pandemii niewykonalne. Przygotował 
natomiast bogaty i urozmaicony plan 
całorocznych obchodów Jubileuszu w duchu 
modlitwy i dumy z osiągnięć z perspektywą 
przyszłości – według opracowanego 
Harmonogramu. 

„Harmonogram Jubileuszu 30-lecia Dzieła 
Kolpinga w Polsce” został opublikowany na 
stronie www.kolping.pl  oraz na Facebooku. 
Zawiera on wydarzenia przygotowywane przez 
Zarząd w kolejnych miesiącach roku liturgicznego 
– od grudnia 2020 do listopada 2021 r. Został on 
również zamieszczony w specjalnym 
jubileuszowym wydaniu Biuletynu „Kolping” 
opublikowanym na początku stycznia 2021 r. 
Znalazł się tam wywiad z Andrzejem Góreckim 
przewodniczącym RK w Stanisławiu, który 
przybliżył historię tej pierwszej Rodziny Kolpinga 
oraz wywiady z członkami Zarządu Dzieła – 
Robertem Prusakiem, Beatą Harasimowicz 
i Krzysztofem Wolskim. W grudniu z kolei 
opracowane zostały publikacje „Grunt to 

Rodzina” oraz „Drogowskazy Kolpinga”, 
zawierająca zbiór homilii i kazań księży prezesów 
polskiego i międzynarodowego Dzieła. Na marzec 
2021 zaplanowana została I kolpingowska sesja 
naukowa on-line pt. „Wiara fundamentem Dzieła 
Kolpinga” transmitowana na facebooku. 
W ramach Jubileuszu na 13 kwietnia 2021 
zaplanowano także obchody Dnia Księży 
Prezesów w sanktuarium św. Józefa w Krakowie 
w  176 rocznicę święceń kapłańskich 
bł. A. Kolpinga, a 1 maja w dzień św. Józefa 
Rzemieślnika, tradycyjnie zaplanowano Mszę św. 
w Bochni przy relikwiach naszego Patrona.  

Harmonogram na następne miesiące jest również 
bardzo bogaty – będą pielgrzymki Rodzin do 
sanktuariów w ramach akcji 30 MMS-ów, IX 
Pielgrzymka Rodzin Kolpinga, Ogólne 
Zgromadzenie z debatą „Kolping wczoraj – dziś – 
jutro” oraz jeszcze kolejne 2 sesje naukowe, 
a także ogłoszenie programu formacyjnego dla 
Rodzin na zakończenie Jubileuszu. Będą też 
propozycje lokalnych wydarzeń jak kontynuacja 
peregrynacji relikwii bł. Kolpinga czy różnorodne 
akcje pomocowe np. „grunt to rodzina” czy 
„niedzielny obiad”. 

 Mamy nadzieję, że czas świętowania Jubileuszu 
stanie się okazją do wzmocnienia kontaktów 
między Rodzinami, Zarządem, a przede wszystkim 
umocni naszą wiarę i nadzieję, że Dzieło Kolpinga 
w Polsce to nie tylko to, co za nami, ale odważne 
i chrześcijańskie zdobywanie przyszłości. Bo „kto 
wykazuje odwagę, dodaje odwagi innym”. 

Oprac. Krzysztof Wolski 

http://www.kolping.pl
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Projekt „Wspólnota siłą rozwoju” – 
wzmocnienie wspólnoty i tożsamości 
kolpingowskiej  

W roku 2020 kontynuowaliśmy projekt pn. 
„Wspólnota siłą rozwoju” wspierający nasze 
działania misyjne i rozwój instytucjonalny. 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce jako 
wspólnota kolpingowska zbudowana na 
solidarności jej członków, skupionych wokół 
wartości i zasad głoszonych przez Patrona – bł. ks. 
Adolpha Kolpinga, pragnie intensyfikować rozwój 
swoich struktur i działań zgodnie z duchowością 
opartą na chrześcijańskiej koncepcji człowieka, 
odpowiadając jednocześnie na bieżące problemy 
i wyzwania. Pomocą w realizacji tych zadań jest 
projekt „Wspólnota siłą rozwoju” finansowany 
przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 
środków Programu Rozwoju Organizacji 
Pozarządowych na lata 2018-2030. 

W projekcie, który jest realizowany od 1.07.2019 
r. do 31.12.2021 r., zaplanowano 3 duże debaty 
„Wspólnota – Aktywność – Rozwój”, w których 
udział wezmą przedstawiciele Rodzin Kolpinga, 
aby wspólnie dyskutować o programie rozwoju 
Związku, budowaniu wspólnoty, aktywizacji 
Rodzin Kolpinga, zakładaniu nowych stowarzyszeń 
i wzmacnianiu istniejących Rodzin Kolpinga. 
Zaplanowano także szereg działań 
wzmacniających zarówno Związek Centralny jak 
i Rodziny Kolpinga. 

W roku 2020 zrealizowaliśmy następujące 
działania:  

Przeprowadziliśmy Spotkanie – Debatę w Czernej 
w dniach 23-24.07.2021r. z udziałem 42 osób z 19 
Rodzin Kolpinga; 

• Przygotowaliśmy program formacyjny wraz 
z konspektami; 

• Opublikowaliśmy „Drogowskazy Kolpinga” – 

 III.  WSPÓLNOTA 

wybór homilii, kazań i tekstów na temat bł. 
Adolpha Kolpinga i jego Dzieła oraz 
przeprowadziliśmy 2 wykłady na ten temat; 

• Wydaliśmy 3 biuletyny Kolping oraz 12 
newsletterów; 

• Przygotowaliśmy kampanię wizerunkową 
Dzieła Kolpinga wraz z nową stroną 
internetową; 

• Wypracowaliśmy 10 programów wzmacniana 
Rodzin Kolpinga; 

• Opracowaliśmy wraz z Rodzinami Kolpinga 
7 programów pozyskiwania funduszy; 

• Przygotowaliśmy 10 projektów dla Rodzin 
Kolpinga; 

• Prowadziliśmy doradztwo w zakresie 
promocji, komunikacji, zarządzania 
strategicznego i fundraisingu; 

• Przeprowadziliśmy warsztaty rozwojowe 
i przygotowaliśmy koncepcję rozwoju 
działalności gospodarczej; 

• Wyposażyliśmy serwerownię oraz zakupiliśmy 
podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, 
jak również zmodernizowaliśmy system 
alarmowy; 

• Przeprowadziliśmy szkolenia informatyczne 
dla pracowników oraz warsztaty z 
komunikacji. 

Po zakończeniu projektu Dzieło Kolpinga w Polsce 
będzie związkiem zrzeszającym aktywne Rodziny 
Kolpinga, które mocno utożsamiają się 
z wartościami i misją organizacji, mając poczucie 
więzi i wspólnoty, realizują wspólne cele 
i założenia, docierają ze swoimi działaniami do 
grup docelowych, skutecznie rozpowszechniając 
kolpingowską ideę „pomocy dla samopomocy” 
w odpowiedzi na palące potrzeby lokalnych 
środowisk. 

Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju 
Organizacji Pozarządowych na lata 2018-2030. 

Oprac. Beata Harasimowicz 
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konsekwencji jakości przekazu adresowanego do 
beneficjentów i potencjalnych darczyńców, 
powołał roboczy zespół ds. medialnych. Ponadto 
przygotowano dokument określający zakres 
działania i skład osobowy Rady Kapitału 
Żelaznego, a więc ciała doradczego i organu 
kontrolnego, dbającego o prawidłowe 
realizowanie działań związanych z budową 
kapitału żelaznego. Szczególna troska o najwyższy 
poziom realizacji zadania budowania kapitału 
żelaznego widoczna jest również w pracach nad 
powstaniem dokumentu określającego zasady 
etyczne związane z postępowaniem 
i inwestowaniem. Ponadto, wspólnie 
z zewnętrznym doradcą, opracowano strategię 
inwestycyjną zawierającą działania do roku 2026, 
a także przy współpracy z zewnętrznym doradcą, 
przeprowadzono audyt wewnętrznych 
dokumentów normatywnych. Związek Centralny 
aktywnie działa w obszarze podnoszenia 
kompetencji pracowników, dlatego fundraiser 
odpowiedzialny za projekt realizuje certyfikowany 
kurs fundraisingu organizowany przez Polskie 
Stowarzyszenie Fundraisingu. 

Oprac. Michał Twardosz 

Program budowy kapitału żelaznego 

W roku 2020 rozpoczęliśmy realizację projektu 
pt. „Program budowy kapitału żelaznego dla 
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce”, 
dzięki któremu rozpoczęliśmy kompleksowe 
działania fundraisingowe. 

Przy współpracy z zewnętrznymi ekspertami 
przeprowadzono wstępny proces strategiczny, 
którego efektem jest ewaluacja i modyfikacja 
strategii rozwoju w perspektywie do 2026 roku 
włącznie. Z wyznaczeniem nowych celów 
strategicznych związane jest również określenie 
celu, na który zbierane będą środki finansowe 
kampanii kapitału żelaznego. W tzw. Case for 
Support, czyli dokumencie porządkującym sposób 
i cel gromadzenia środków, przedstawiono 
potrzeby potencjalnych beneficjentów, a także 
środki i sposoby do ich zaspokojenia, prezentacje 
obiektywnych i wiarygodnych danych 
uzasadniających prowadzenie zbiórki środków 
finansowych. Związek Centralny, mając 
świadomość potrzeby stałego udoskonalania 
wewnątrzorganizacyjnej komunikacji i przepływu 
informacji, zarówno pomiędzy zarządem, 
pracownikami i wolontariuszami, a w 
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Debata w Czernej. O przyszłości 
polskiego Dzieła Kolpinga  

W dniach 23-24 lipca 2020 r. odbyła się druga 
kolpingowska Debata „Wspólnota – Aktywność – 
Rozwój” (z trzech planowanych w projekcie 
„Wspólnota siłą rozwoju”). Do Domu Pielgrzyma 
w Czernej, pięknie położonego wśród lasów 
u stóp karmelitańskiego Sanktuarium Matki Bożej 
Szkaplerznej, przybyło ponad 40 przedstawicieli   
z 19 Rodzin Kolpinga. Zebrali się, aby dyskutować 
jak wzmocnić poczucie naszej kolpingowskiej 
wspólnoty, jej tożsamości i jedności oraz 
wypracować stanowiska Dzieła Kolpinga w Polsce 
w tematach zgodnych z jego misją 
i najważniejszymi wartościami. 

Temat spotkania „Rozwój Dzieła Kolpinga: 
zaangażowanie, rozpoznawalność, wzrost. Jak 
zwiększyć liczbę Rodzin Kolpinga i liczebność ich 
członków” został wybrany z udziałem Rodzin 
Kolpinga na podstawie krótkiej ankiety i był 
pogłębieniem tematyki dotyczącej poszerzania 
bazy członkowskiej, podjętej w trakcie pierwszej 
debaty, która odbyła się jeszcze w grudniu 2019 r. 
w Hebdowie. 

W trakcie dwudniowego spotkania poruszane były 
następujące tematy:  

• Wykład wprowadzający: Polska i świat 
potrzebują Dzieła Kolpinga. 30 lat Dzieła 
Kolpinga – co udało się nam osiągnąć?  

• Co mamy czynić? Co pokazują nam czasy? 
Testament Założyciela odczytany na nowo. 
Jak zmieniać świat wokół nas wypełniając 
naszą misję i służąc bliźnim.  

• Zaangażowani członkowie – silne rodziny, 
Formacja liderów Dzieła Kolpinga, wartość 
i przyszłość sieci Rodzin Kolpinga, metodyka 
zakładania nowych Rodzin.  

• Przegląd dobrych praktyk i wymiana 
doświadczeń. Doceńmy bogactwo naszych 
aktywności i poznajmy ich rezultaty.   

• Program rozwoju Dzieła Kolpinga. Nasze 
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zobowiązania na 40-lecie. Jak misja przekłada 
się na cele i zadania. Tradycja i innowacje. 
Jakie owoce wyda kolejne 10 lat pracy Rodzin 
Kolpinga. 

Debata prowadzona była przez zewnętrznego 
moderatora Roberta Kawałko, posiadającego 
duże doświadczenie w rozwoju i profesjonalizacji 
organizacji pozarządowych. Dzięki wieloletniej 
współpracy i znajomości specyfiki Dzieła Kolpinga, 
prowadzący zaproponował ciekawe formy debaty
– m.in. konkurs wiedzy o ks. Adolphie Kolpingu 
i jego nauce, wykłady, zajęcia warsztatowe 
(również w plenerze), dyskusje moderowane – 
które sprawiły, że spotkanie przebiegało 
w twórczej atmosferze zaangażowania wszystkich 
uczestników i uczestniczek. Efektem wspólnego 
trudu było wypracowanie ciekawych, nowych 
propozycji i rozwiązań, które mają przyczynić się 
do umocnienia i rozwoju polskich Rodzin Kolpinga 
i całego Związku.  

Debata była również okazją do ciągłego 
poznawania się Rodzin Kolpinga, prezentacji 
swoich działań, planów, ale również dyskusji 
i rozmów w kuluarach, przy degustacji 
kolpingowskiej kawy Tatico, której oczywiście nie 
mogło zabraknąć.  

Organizacja spotkania w wyjątkowym miejscu, 
jakim jest kompleks zabytkowego klasztoru 
karmelitów bosych w Czernej wraz 
z nowoczesnym domem pielgrzyma, położony w 
niezwykle malowniczym rezerwacie przyrody 
„Dolina Eliaszówki” (część Parku Krajobrazowego 
„Dolinki Krakowskie”), dała możliwość 
wzmocnienia kolpingowskiej wspólnoty 
modlitewnej, dzięki uczestnictwu we Mszy świętej 
w intencji Rodzin Kolpinga, modlitwie przed 
cudownym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej 
oraz zwiedzaniu Muzeum Karmelitańskiego. 

Spotkanie zostało bardzo dobrze ocenione przez 
uczestników w anonimowej ankiecie, ale również 
pozostawiło niedosyt – zawsze jest za mało czasu.  

Oprac. Anna Wiśniewska 
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Audyt instytucjonalny NPI 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 
w roku 2020 na zaproszenie profesora Ryszarda 
Stockiego wziął udział w badaniu audytowym 
Non-Profit Index.  

Badanie przeprowadzane zostało za pomocą 
profesjonalnego narzędzia badawczego 
stworzonego kilkanaście lat temu przez prof. 
Stockiego i od tego czasu stale udoskonalanego. 
Do udziału w Non-Profit Index zapraszane są 
największe organizacje z trzeciego sektora 
w Polsce. Celem badania było określenie stanu 
dojrzałości organizacji, a w tym także 
przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy stanu 
organizacji i wskazanie obszarów wymagających 
działań zaradczych i wspierających. W trakcie 
przygotowania badania uzgodniono poszerzenie 
standardowych pytań kierowanych do 

 
 III.  WSPÓLNOTA 

uczestników o pytania zaproponowane przez 
Związek. Pytania te dotyczyły subiektywnej oceny 
wewnętrznych struktur Dzieła Kolpinga 
i leadershipingu. W badaniu udział wzięli 
członkowie Zarządu, przedstawiciele Rodzin 
Kolpinga oraz pracownicy ZCDK. Rezultatem 
badania było opracowanie szczegółowego raportu 
zawierającego konkluzje i propozycje zmian. 
Działaniem uzupełniającym było zorganizowanie 
webinarium poświęconego zarówno badaniu Non
-Profit Index, a także raportowi i wynikom 
badania. W webinarium udział wzięli zgłoszeni 
przedstawiciele Rodzin Kolpinga i Zarząd Związku, 
a ekspertem prowadzącym część merytoryczną 
był sam autor – prof. Stocki.   

Oprac. Michał Twardosz  
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„Aktywni i Samodzielni (AS) – 
skuteczna szansa na rozwój 
zawodowy dla osób 30+” 

Projekt „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna 
szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+”, który 
zakończył się w 2020 r., był programem 
przeznaczonym dla osób niepracujących, 
zamieszkujących województwo Małopolskie, 
które ukończyły 30 rok życia. Głównym 
założeniem była aktywizacja zawodowa osób 
w wieku 30+ oraz zwiększenie poziomu 
zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. 
Narzędziami służącymi uczestnikom projektu 
w osiągnięciu założonego celu były staże 
zawodowe, zatrudnienie subsydiowane a także 
szkolenia i bony szkoleniowe. Wsparcie oferowali 
także doradcy zawodowi, doradcy klienta, 
pośrednicy pracy, trenerzy pracy, psychologowie, 
doradcy informatyczni oraz coache. W okresie od 
01.07.2018 r. do 28.09.2020 r. wsparciem 
Centrów Wsparcia Kolping w Krakowie, Brzesku, 
Wadowicach i Oświęcimiu, zostało objętych 156 
Uczestników Projektu, w tym 111 kobiet oraz 45 
mężczyzn.  

We wskazanej grupie znajdowały się osoby 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji na 
małopolskim rynku pracy w tym: 91 osób z niskim 
wykształceniem, 44 osoby powyżej 50 roku życia, 
33 osoby długotrwale bezrobotne oraz 54 osoby 
z niepełnosprawnością.  

Osoby zgłaszające się do projektu tworzyły 
zróżnicowaną grupę. Znajdowały się w niej osoby 
zagubione, poszukujące wsparcia specjalistów 
oraz osoby z jasno skonkretyzowanym celem 
szkoleniowym lub zatrudnieniowym. Zadaniem 
zespołu projektowego było zapewnienie mądrej 
pomocy i doprowadzenie do realizacji 
najważniejszego efektu, jakim jest odzyskanie 
wiary we własne możliwości. Z pomocą doradcy 
zawodowego, psychologa, pośrednika pracy oraz 
coacha staraliśmy się zbudować atmosferę 
zaufania pozwalającą na wykształcenie postaw 

samodzielności w funkcjonowaniu na otwartym 
rynku pracy – również po zakończeniu udziału 
w projekcie.  

Ze wsparcia pośrednika pracy oraz doradcy 
klienta skorzystało 156 uczestniczek i uczestników 
projektu, dodatkowo przeprowadzono 112 godzin 
indywidualnego doradztwa zawodowego dla 86 
osób oraz 129,5 godzin indywidualnego wsparcia 
psychologicznego dla 82 uczestników. Z kolei 
z grupowego wsparcia doradcy zawodowego 
skorzystało 110 osób (78 h), a z grupowego 
wsparcia motywacyjnego 108 osoby (78 h).  

Ponadto: 

• 22 osoby zrealizowały 3-miesięczne staże 
zawodowe, 

• 24 osoby zrealizowały 4-miesięczne staże 
zawodowe, 

• 30 osób otrzymało zatrudnienie 
subsydiowane, 

•  17 osób rozpoczęło udział w szkoleniach 
zawodowych (w tym 9 ukończyło kurs obsługi 
komputera),  

• 27 osób otrzymało i wykorzystało bon 
szkoleniowy,  

• 33 osoby podniosły kwalifikacje zawodowe, 
11 osób nabyło nowe kompetencje.  

Od początku realizacji projektu zatrudnienie 
podjęło 116 uczestników projektu, z czego 94 
osoby posiadają umowę efektywną tj. 
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 
minimum 3 miesiące przy jednoczesnym 
wynagrodzeniu nie mniejszym niż ½ najniższego 
wynagrodzenia krajowego, 33 osoby podniosły 
kwalifikacje zawodowe.  

Projekt był współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek 
Pracy Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020  

Oprac. M. Wójtowicz-Szczepańska 
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Po 50-tce aktywnie na rynku pracy 

Projekt realizowany był w okresie  od 01.07.2018 
r. do 31.08.2020 r. Jego celem była aktywizacja 
zawodowa osób powyżej 50 roku życia, 
niepracujących (zarówno bezrobotnych jak 
i biernych zawodowo), zamieszkujących na 
terenie powiatów województwa małopolskiego 
oraz miast: Krakowa i Tarnowa. Projekt oferował 
kompleksową pomoc w powrocie na rynek pracy 
poprzez: 

• wsparcie specjalistów: doradców klienta, 
pośredników pracy, doradców zawodowych, 
psychologów, TZW oraz coacha; 

• możliwość uczestnictwa w stażach 
zawodowych, zatrudnieniu subsydiowanym, 
szkoleniach zawodowych (w tym szkoleniach 
komputerowych) oraz możliwość uzyskania 
bonu szkoleniowego; 

• wypłatę stypendiów stażowych/
szkoleniowych, refundację wynagrodzenia 
pracodawcom zapewniającym miejsca pracy 
w ramach zatrudnienia subsydiowanego; 

• refundację kosztów przejazdu na miejsce 
wsparcia, refundację kosztów związanych 
z opieką nad osobą zależną, psychologiczne 
wsparcie w ramach zapewnienia opieki osobie 
zależnej. 

PODSUMOWANIE realizacji projektu: 

 W projekcie wzięły udział 154 osoby, w tym 
107 kobiet i 47 mężczyzn.  

 Wśród zrekrutowanych osób znajdowały się 
osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji na 
rynku pracy w tym: 104 osoby z niskim 
wykształceniem, 154 osoby powyżej 50 roku 
życia, 57 osób długotrwale bezrobotnych oraz 
40 osób z niepełnosprawnością. 

 Ze wsparcia pośrednika pracy oraz doradcy 
klienta skorzystały 153 uczestniczki 
i uczestnicy projektu, dodatkowo 
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przeprowadzono dla 95 osób indywidualne 
doradztwa zawodowego oraz 80 osób 
skorzystało z indywidualnego wsparcia 
psychologicznego. Z kolei z grupowego 
wsparcia doradcy zawodowego skorzystało 
105 osób, a psychologicznego 109 
uczestników.  

 Ze wsparcia coacha skorzystało 60 osób, 
dodatkowo 108 osób skorzystało ze wsparcia 
trenerów zatrudnienia wspieranego: 

• 37 osób odbyło staż zawodowy, 

• 33 osoby odbyły zatrudnienie subsydiowane, 

• 30 osób zrealizowało szkolenia zawodowe, 

• 139 osób skorzystało ze wsparcia IT, 

• 18 osób zrealizowało bon szkoleniowy, 

• 50 osób rozliczyło zwrot kosztów dojazdu, 

• 56 osób podniosło kwalifikacje zawodowe. 

 Dzięki działaniom projektowym, spośród 154 
uczestniczek i uczestników, 101 osób podjęło 
zatrudnienie, z czego 83 w sposób efektywny. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 

Oprac. Anna Wilk 



 

 

Aktywni i samodzielni na rynku pracy  

Projekt „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” 
jest skierowany do osób w wieku 30+, 
bezrobotnych lub biernych zawodowo, 
zamieszkujących na terenie 10 powiatów 
województwa małopolskiego w tym 
wadowickiego, olkuskiego, suskiego, brzeskiego, 
limanowskiego, tatrzańskiego, chrzanowskiego, 
oświęcimskiego, wielickiego, proszowickiego oraz 
miast średnich leżących na terenie ww. powiatów. 
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 140 
Małopolan poprzez udział w formach wsparcia 
adaptujących do powrotu na rynek pracy. 

W ramach projektu funkcjonują cztery Centra 
Wsparcia „Kolping” w Krakowie, Oświęcimiu, 
Wadowicach i Brzesku, gdzie uczestnicy otrzymają 
następujące wszechstronne wsparcie:  

• pośrednictwo pracy; 

• poradnictwo doradcy zawodowego 
i psychologa (wsparcie wzmacniające); 

• wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego 
i Coacha (wsparcie specjalistyczne); 

• doradztwo informatyczne oraz spotkania 
indywidualne o tematyce poszukiwania pracy 
online, stworzenia CV, obsługi poczty 
mailowej, dedykowane osobom posiadającym 
braki w wiedzy i umiejętnościach w zakresie 
poszukiwania ofert pracy online, składania 
aplikacji drogą mailową; 

• bony szkoleniowe i szkolenia zakończone 
egzaminem i uzyskaniem certyfikatów 
(zaświadczeń) potwierdzających nabycie 
kwalifikacji lub uprawnień lub kompetencji 
zawodowych; 

• 3- i 6-miesięczne staże zawodowe; 

• szkolenia komputerowe ECDL Base/Profile/E-
Obywatel. 

Dla uczestników projektu zaplanowano również: 

• stypendia szkoleniowe i/lub stażowe; 
• zwrot kosztów dojazdu; 

• refundację kosztów opieki nad osobami 
zależnymi w trakcie uczestnictwa w zajęciach. 

Na dzień 31.12.2020 r. do projektu zrekrutowano 
41 uczestników projektu (UP), w tym 31 kobiet 
i 10 mężczyzn. Wsparcie kierowane jest do osób 
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji na małopolskim rynku pracy tj. osób 
o niskich kwalifikacjach (27 UP), długotrwale 
bezrobotnych (10 UP), osób w wieku 50+ (9UP), 
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (7 UP).  

Dodatkowo: 

• 8 osób rozpoczęło 6-miesięczny staż 
zawodowy; 

• 3 osoby rozpoczęły 3-miesięczny staż 
zawodowy; 

• 3 osoby rozpoczęły realizację bonów 
szkoleniowych; 

• 3 osoby rozpoczęły realizację szkolenia, w tym 
1 szkolenie komputerowe; 

• zrealizowano 25 h wsparcia doradcy 
zawodowego dla 25 UP; 

• zrealizowano 27 h wsparcia psychologa dla 27 
UP; 

• udzielono wsparcia metodą trenera 
zatrudnienia wspieranego dla 32 UP; 

• udzielono wsparcia doradcy informatycznego 
dla 21 UP. 
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Czas realizacji projektu przypadł na okres 
pandemii, który stawia przed nami nowe 
wyzwania. Staramy się im sprostać m.in. poprzez 
wdrażanie nowych narzędzi komunikacji – 
wykorzystanie platformy ZOOM i wdrażanie 
warsztatów w formie grupowej drogą online. 
Informujemy uczestników projektu o trendach 
rynku pracy, zawodach deficytowych oraz 
inteligentnych specjalizacjach regionu. Kojarzymy 
pracodawców z kandydatami o odpowiednich 
kwalifikacjach, tym samym odpowiadając na 
potrzeby lokalnego rynku pracy. Obserwowanie 
zmian zachodzących w życiu społeczno-
zawodowym naszych uczestników sprawia nam 
niezwykłą satysfakcję. Wszystkich, którzy chcieliby 
jeszcze dołączyć do grona „Aktywnych 
i samodzielnych na rynku pracy” serdecznie 
zapraszamy do złożenia formularzy 
zgłoszeniowych w jednej z siedzib Centrów 
Wsparcia Kolping zlokalizowanych w Krakowie, 
Brzesku, Oświęcimiu oraz Wadowicach lub 
kontaktu mailowego pod adresem 
as.krakow@kolping.pl. 

Oprac. Martyna Wójtowicz-Szczepańska 

Projekt był współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek 
Pracy Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020  

Mam POWER. Mam pracę. 

W październiku 2020 r. rozpoczęliśmy projekt 
„Mam POWER. Mam pracę”, którego realizacja 
potrwa do 30.06.2023.r. Celem projektu jest 
aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości 
zatrudnienia 300 osób w wieku 15-29 lat 
zamieszkujących lub pracujących bądź uczących 
się na terytorium subregionu miasta Kraków, w 
tym: 

• osób biernych i bezrobotnych 
niezarejestrowanych w urzędach pracy; 

• osób bezrobotnych zarejestrowanych / 

niezarejestrowanych w urzędach pracy 
stanowiących grupę emigrantów (tek)/
reemigrantów (tek); 

• młodzieży pozostającej poza strefą 
zatrudnienia i edukacji z kategorii neet; 

• osób pracujących/ uczących się 
stanowiących grupę reemigrantów (tek)/ 
imigrantów (tek); 

• osób odchodzących z rolnictwa; 
• osób z niskimi kwalifikacjami; 
• osób z orzeczoną niepełnosprawnością. 

Projekt ofiaruje kompleksową pomoc w powrocie 
na rynek pracy poprzez: 

• wsparcie specjalistów: pośredników pracy, 
doradców zawodowych, psychologów, 
TZW (indywidulane i grupowe), możliwość 
uczestnictwa w stażach zawodowych, 
szkoleniach zawodowych, 

• wypłatę stypendiów stażowych/
szkoleniowych,  

• refundację kosztów przejazdu na miejsce 
wsparcia, refundację kosztów związanych 
z opieką nad osobą zależną, 
psychologiczne wsparcie w ramach 
zapewnienia opieki osobie zależnej. 

PODSUMOWANIE realizacji projektu: 
• do końca grudnia 2020 r. przyjęto 15 

uczestników, 
• ze wsparcia pośrednika pracy oraz doradcy 

zawodowego skorzystało 15 osób, 2 osoby 
skorzystały ze wsparcia psychologa, a 1 osoba 
ze wsparcia trenera zatrudnienia wspieranego, 

• w grudniu 1 osoba została skierowana na staż 
zawodowy, 

• 6 osób odbyło szkolenia zawodowe, 

Projekt był współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 

Oprac. Anna Wilk 

mailto:as.krakow@kolping.pl
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Kolpingowskie Kluby Seniora 
w  odpowiedzi na znaki czasu 

Rok 2020 to rok pandemii, która najmocniej 
uderzyła w seniorów. Z dnia na dzień, ze względu 
na zagrożenie zdrowia, a nawet życia, ta grupa 
społeczna w największym stopniu została 
odizolowana od społeczeństwa, zamknięta 
w domach, pozbawiona spotkań z bliskimi, 
znajomymi. Strach o zdrowie, pogłębiało często 
niezrozumienie bieżących sytuacji, ograniczeń, 
brak wyjaśnień tej nowej rzeczywistości. Słaba 
znajomość nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych (internet), niskie umiejętności 
lub wręcz ich brak, korzystania z urządzeń typu 
komputer, smartfon, spowodowały, że ta grupa 
społeczna została wyrzucona poza strefę 
toczącego się życia, które przeniosło się w sferę 
wirtualną.  

Pandemia ograniczyła lub wręcz uniemożliwiła 
działania Kolpingowskich Klubów Seniora, które 
pozbawione zostały możliwości organizacji 
spotkań i wspólnych działań dla seniorów. Z dnia 
na dzień KKS-y stanęły natomiast przed zupełnie 
nowymi wyzwaniami, do których nikt nie miał 
czasu realnie się przygotować. I znowu wezwanie 
bł. Adolpha Kolpinga „Czasy Wam pokażą, co 
należy czynić”, nabrało dodatkowego znaczenia 
i ponownie stało się drogowskazem, co robić i jak 
działać. 

Bardzo nagląca stała się realna pomoc seniorom 
zamkniętym w domach, którzy bali się wychodzić 
chociażby na zakupy, po podstawowe produkty 
codziennych potrzeb, ale – nie mniej ważna – 
pomoc w opanowaniu strachu, doznaniu 
przeświadczenia, że nie jest się samym, że ktoś 
o mnie pamięta i się o mnie troszczy. 

Na wysokości zadania stanęli seniorzy i seniorki 
z Kolpingowskich Klubów i Rodzin, którzy bardzo 
szybko się zorganizowali i ruszyli w teren, 
wyposażeni w maseczki zakupione lub szyte 
własnoręcznie w większych ilościach przez 
seniorki z KKS. 

Do domów starszych, samotnych osób dostarczali 
zakupy, środki ochrony (maseczki, rękawiczki), 
leki z apteki, pakiety materiałów do czytania 
(książki, czasopisma, publikacje), świąteczne 
kartki z życzeniami i drobne, okazjonalne gadżety.  

Ważnym elementem wsparcia były akcje 
prowadzenia rozmów telefonicznych, które 
pomagały zapomnieć o samotności, dawały okazje 
porozmawiania o zdrowiu, konkretnych 
potrzebach pomocy.  

Dzięki umiejętnościom i znajomości posługiwania 
się nowoczesnymi sposobami komunikacyjnymi, 
członkowie KKSów umożliwiali dostęp do 
ciekawych akcji i wydarzeń online, jak chociażby 
wirtualne zwiedzania muzeów, przedstawienia 
teatralne, wykłady, zajęcia z gimnastyki. 

W momentach łagodzenia obostrzeń 
epidemicznych, zwłaszcza w okresie letnim, udało 
się wielu Kolpingowskim Klubom Seniora 
przeprowadzić udane akcje z bezpośrednim, 
rzeczywistym udziałem osób: były to spotkania, 
wycieczki, akcje fundraisingowe, wyjazdy, 
warsztaty i inne ciekawe inicjatywy, które 
przyniosły wytchnienie i nadzieję w tych trudnych 
czasach. 

Oprac. Anna Wiśniewska 

 

V. SENIORZY 
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V. SENIORZY 
 

Dzielimy się chlebem, dzielimy się 
niebem 

W projekcie „Dzielimy się chlebem, dzielimy się 
niebem” wzięło udział 337 osób z 14 lokalnych 
społeczności. 

Cel projektu: rozwój usług społecznych 
świadczonych na rzecz osób starszych 
w środowiskach lokalnych oraz wspieranie działań 
samopomocy i samoorganizacji seniorów 
realizowanych przez 14 Kolpingowskich Klubów 
Seniora na terenie województwa małopolskiego, 
podkarpackiego i opolskiego w okresie od 
1.04.2020 do 31.12.2020 r. został osiągnięty 
poprzez realizację następujących bloków 
tematycznych: 

• Przyjazna dłoń – rozwój usług asystenckich 
i opiekuńczych dla osób starszych 
o ograniczonej samodzielności, 

• Senioralne spotkania kulinarne - rozwój 
różnych form samopomocy (Senioralne 
warsztaty kulinarne oraz Niedzielne obiady); 

• Senior – wolontariusz (realizacja seminariów-
podwieczorków „Senior wolontariusz- dzielmy 
się chlebem, dzielmy się niebem); 

• Dzielimy się chlebem, dzielimy się niebem – 
Forum Seniorów.  

W projekcie wzięło udział 337 osób z 14 lokalnych 
społeczności z Małopolski, Podkarpacia, 
Opolszczyzny, w tym 30 osób poniżej 60 roku 
życia. W ramach projektu świadczone były usługi 
asystenckie i opiekuńcze dla osób starszych 
o ograniczonej samodzielności w miejscu ich 
zamieszkania. 

Zrealizowano następujące cele szczegółowe:  

• Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych dla 
osób starszych o ograniczonej samodzielności 
poprzez przygotowanie w ramach kursu 29 
opiekunów osób starszych (wobec 20 
planowanych) w okresie 23.09-15.10.2020 r. 
oraz 02.10-27.11.2020 r.. Zrealizowano 80 
godzin kursu w dwóch grupach dla 29 osób. 
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Uczestnicy kursu odbyli też praktykę 
wolontaryjną (428 h). Przeszkolone osoby 
planują pracować jako wolontariuszki 
i wolontariusze w domach opieki i będą mogły 
pomóc osobom starszym w rodzinie oraz 
w swoim otoczeniu.  

• Integracja seniorów wokół warsztatów 
kulinarnych oraz samopomocowej, lokalnej 
usługi społecznej „Niedzielne obiady” na 
terenie 14 lokalnych miejscowości poprzez 
realizację 11 warsztatów kulinarnych 
z udziałem 131 osób oraz kontynuację usługi 
"Niedzielne obiady" z udziałem 260 osób na 
terenie 14 lokalnych miejscowości.  

• Wzmocnienie i rozwój 14 grup samopomocy 
i samoorganizacji seniorów w 14 
społecznościach lokalnych w obszarze 
wolontariatu poprzez realizację 7 seminariów-
podwieczorków „Senior wolontariusz – 
dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem” 
z udziałem 92 osób i coachingu (48h).  

• Rozwój instytucjonalny KKS, wymiana 
dobrych praktyk i transfer wiedzy w zakresie 
usług społecznych i projektów pro-
senioralnych realizowanych w oparciu o ideę 
„wolontariatu dla seniorów” wśród 45 osób 
poprzez możliwość spotkania się 
reprezentantów KKS na Forum seniorów 
„Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem”. 

Projekt finansowany w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020. 
 

Oprac. Beata Harasimowicz 

 



 

 

 

18 

Projekt „Aktywni Młodzi – program 
rozwoju kompetencji społecznych”  

W roku 2020 kontynuowane były – rozpoczęte 
jeszcze w lipcu 2019 r. – działania dla młodzieży 
w wieku 18-29 lat zamieszkującej województwo 
małopolskie, których celem jest rozwój 
kompetencji społecznych uczestników. 

W ramach projektu oferujemy młodym ludziom 
kompleksowe wsparcie w postaci indywidualnych 
spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym 
oraz opiekunem, który towarzyszy uczestnikowi 
przez cały okres udziału w projekcie trwający 
nawet 10 miesięcy.  

Młodzież uczestniczy również w zajęciach 
grupowych, wspierających rozwój kompetencji 
społecznych przydatnych w dalszej edukacji oraz 
na rynku pracy, takich jak umiejętność pracy 
w zespole, zwracania się do słuchaczy, 
wypracowywania kompromisu czy odnalezienia 
się w środowisku międzykulturowym.  

Nieodzownym elementem rozwoju kompetencji 
jest również udział w działaniach wolontaryjnych, 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb, 
predyspozycji i zainteresowań każdej osoby. 

Ze względu na pandemię, od marca 2020 roku 
część działań projektowych była realizowana  
w trybie zdalnym. Opiekunowie pozostawali 
z podopiecznymi w kontakcie mailowym 
i telefonicznym, a doradztwo i warsztaty 
realizowano z wykorzystaniem narzędzi ZOOM 
i Skype. 

Mimo powyższych trudności i konieczności 
dostosowania działań do nowej sytuacji, udało 
nam się do końca 2020 roku osiągnąć następujące 
rezultaty: 

• 198 osób rozpoczęło udział w projekcie 
i otrzymało wsparcie doradcy zawodowego, 
wśród nich jest 28 osób 
z niepełnosprawnościami, 

VI. MŁODZIEŻ 

• 106 osób uczestniczyło w działaniach 
wolontaryjnych, 

• 141 osób wzięło udział w warsztatach 
grupowych, 

• 88 osób podniosło kompetencje społeczne.  

Projekt jest realizowany z funduszy Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 
oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; 
Działanie 1.4: Młodzież solidarna w działaniu  



 

 

 

Zapytaliśmy naszych uczestników 
projektu jakie są ich wrażenia i co 
zmieniło się w ich życiu poprzez 
udział w projekcie AKTYWNI 
MŁODZI:  „ 

Rozwój w projekcie “Aktywni Młodzi” to 
nie tylko nabywanie nowych umiejętności – to 
przełamywanie słabości, otwarcie umysłu na inne 
sposoby myślenia, zastanowienie się nad własną 
hierarchią wartości”. 

Patrycja Miśkowiec 
 „ 

Nigdy wcześniej nie angażowałem się w 
podobne projekty, a w tym roku stwierdziłem, że 
warto spróbować i nie żałuję w ogóle. Poprzez 
spotkania udało mi się poznać nowych ludzi, z 
którymi prawdopodobnie bez tego projektu nigdy 
bym nie rozmawiał. [Projekt] otworzył przede mną 
również drzwi na poznanie samego siebie, swoich 
wad i zalet. Dzięki temu mogę łatwiej wyciągnąć 
wnioski i dążyć do bycia ,,lepszym sobą". 

Sebastian Tomiczek „ 
Moim zdaniem takie ćwiczenia 

(budowanie wieży – przyp. red.) współpracy 
powinny być przeprowadzane na każdym etapie 
naszego rozwoju, ponieważ pomagają one 
odkrywać nam nowe cechy, ale także rozwijać te, 
które już mamy oraz lepiej poznawać się z ludźmi 
z naszego otoczenia, z którymi na co dzień 
współpracujemy przy różnych projektach. 

Anna Gawęda 
 „ 

Udział w tym projekcie nauczył mnie 
samokontroli, asertywności jak i po prostu 
odpowiedzialności. Zdobyłam wiele doświadczeń i 
przyjaźni.” 

Weronika Jończy 

„ 
[Dziękuję] grupie ze Związku Centralnego 

Dzieła Kolpinga w Polsce, która sprawowała opiekę 
nad całym projektem, organizowała warsztaty i 
wolontariaty, udzielała wsparcia w razie 
jakichkolwiek problemów, pilnowała formalności i 
kwestii zakulisowych. W całym przebiegu projektu 
Wasza praca może być zapominana, przez to, że 
większość wiedzy i umiejętności jest zdobywana 
pod okiem innych osób, jednak bez Waszego 
ogromnego wysiłku, udział tych osób nawet nie 
byłby możliwy. 

Wszystkim osobom, które prowadziły warsztaty i 
zajęcia teoretyczne za przekazanie ogromnej ilości 
wiedzy w przyjemny sposób, za dbanie o dobrą 
atmosferę w trakcie trwania zajęć i pomoc w 
rozwoju osobistym uczestników. Pomogliście mi 
odkryć rzeczy o sobie, nad którymi wcześniej nawet 
się nie zastanawiałam. 

I nareszcie Stowarzyszeniu Dragon Kraków 
Paraboxing za niepowtarzalne przeżycie 
wolontariackie, za niespodziewaną radość, jaką 
dała mi interakcja z Wami, za pokazanie, że to my 
sami wyznaczamy granice własnej słabości. To był 
zaszczyt dołożyć swoją cegiełkę do waszego 
sukcesu. Jesteście niesamowici i podziwiam to, co 
robicie.” 

Patrycja Miśkowiec 
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Oprac. Patrycja Kwapik 



 

 
 

Skuteczna partycypacja publiczna 
NGO 

To partnerski projekt zrealizowany wspólnie przez 
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz 
Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów 
i Doktorów PolDoc. Projekt miał na celu rozwój 
potencjału małopolskich organizacji 
pozarządowych w procesie stanowienia prawa. 
Realizowaliśmy go od października 2017 do końca 
roku 2020 na terenie Małopolski. 

W ramach projektu zrealizowano: 

• 53 ośmiogodzinne szkolenia; 

• 15 czterogodzinne seminaria konsultacyjne; 

• 4 trzydniowe konferencje pn. „Akademia 
Partycypacji Publicznej NGO”; 

• 11 edycji newslettera.  

We wszystkich wymienionych działaniach 
projektowych wzięło udział łącznie: 

• 628 osób, przy czym należy podkreślić, iż 
w samych szkoleniach wzięły udział 732 osoby 
(tyle zapewniono osobomiejsc),  

• w seminariach konsultacyjnych wzięły udział 
162 osoby, a 103 osoby uczestniczyły 
w procesie monitorowania konsultacji 
społecznych i monitorowania prawa, dzięki 
wsparciu specjalistów ds. konsultacji 
społecznych i konsultacji prawnych.  

Uczestnikami wszystkich opisanych zajęć 
szkoleniowych byli członkowie, pracownicy, 
współpracownicy zaangażowani na podstawie 
umów cywilnoprawnych lub wolontariusze 
małopolskich NGO, którzy wykazywali się 
istotnymi cechami, jak m.in. wykazywanie 
potrzeby rozwoju swoich kompetencji do 
skutecznego uczestnictwa w procesie stanowienia 
prawa w Polsce, a także dostrzeganiem zalet 
i korzyści społecznych ze skutecznego 
uczestnictwa przedstawicieli NGO w procesie 

VII. W SPÓ Ł PR ACA  

stanowienia prawa w Polsce. Beneficjenci 
projektu reprezentują bardzo rozległą gamę form 
prawno-organizacyjnych małopolskiego sektora 
NGO, jak i profilu prowadzonej działalności.  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu 
stanowienia prawa (Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój -PO WER). 

Oprac. Bożena Michałek 

 

VII. WSPARCIE DLA NGO 



 

 

W połowie marca 2020 roku z dużym 
zaskoczeniem przyjęliśmy informację 
o wybuchu pandemii Sars-COV-2, 
która zatrzymała większość z nas 
w domach i ograniczyła działania 
Dzieła Kolpinga na długie miesiące.  

Mając w pamięci słowa bł. Adolpha Kolpinga 
„Czasy Wam pokażą, co należy czynić”, szybko 
dostosowaliśmy się do nowych warunków 
i ruszyliśmy z pomocą do najbardziej 
potrzebujących. Rodziny Kolpinga zainicjowały 
w swych lokalnych społecznościach szereg działań 
pomocowych, z których jesteśmy dumni i za które 
serdecznie każdej i każdemu z Was dziękujemy! 

ZCDK dla swoich członków  

Zintensyfikowaliśmy działania informacyjne 
z wykorzystaniem narzędzi internetowych – 
zachęcaliśmy członków Rodzin Kolpinga do 
regularnego odwiedzania naszej strony 
internetowej, śledzenia informacji 
zamieszczanych na profilu Facebook oraz 
przesyłanych w comiesięcznym Newsletterze. 
Wspieraliśmy radą tych, którzy w wirtualnym 
świecie stawiali pierwsze kroki. Dzięki temu, 
udało nam się pozostać w kontakcie, wymieniać 
informacjami o lokalnych inicjatywach 
i działaniach oraz uczestniczyć w oferowanych 
szkoleniach online oraz wydarzeniach 
formacyjnych. 

Z zaplanowanych na rok 2020 szeregu wydarzeń 
formacyjnych, które od lat wpisują się  
w harmonogram działań Związku udało się 
zrealizować następujące wydarzenia: 

• 1 maja 2020 roku – Transmisja Mszy Świętej 
z Sanktuarium Najświętszej Rodziny 
w Krakowie - Nowym Bieżanowie, 
celebrowanej przez Prezesa ks. prałata Józefa 
Jakubca z okazji uroczystości św. Józefa 
Rzemieślnika. 

• 25 października 2020 roku – Transmisja Mszy 

Świętej z Parafii św. Pawła Apostoła w Bochni, 
sprawowanej przez nowo wybranego Prezesa 
Dzieła Kolpinga w Polsce – ks. prałata Jana 
Nowakowskiego. Ksiądz Prezes przejął opiekę 
nad relikwiami naszego Patrona, które zostały 
przekazane z Krakowa przez dotychczasowego 
Prezesa ks. prałata Józefa Jakubca.  
Tego dnia modliliśmy się w intencji Dzieła 
Kolpinga w Kenii z okazji Światowego Dnia 
Modlitwy Kolpingowskiej, który przypada na 
27 października.  

• 6 grudnia 2020 roku – Transmisja Mszy 
Świętej sprawowanej przy relikwiach bł. 
Adolpha Kolpinga w intencji dziękczynnej za 
wszelkie łaski otrzymane przez nasze Rodziny 
w minionym 30-leciu. Wydarzenie 
zainaugurowało obchody 30-lecia Dzieła 
Kolpinga w Polsce, wspominaliśmy również 
kolejną rocznicę śmierci naszego Patrona. 
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Wydarzenia te przeprowadzaliśmy głównie 
w łączności online z członkami Dzieła Kolpinga 
w całej Polsce, ale również przy udziale osób 
uczestniczących w nich osobiście z zachowaniem 
najwyższych standardów bezpieczeństwa.  

Dla społeczności lokalnej 

Tatico – dar serca 

Pamiętaliśmy również o tych, którzy nie mogli 
pozostać bezpiecznie w domu – lekarzach, 
pielęgniarkach, ratownikach medycznych. 
W uznaniu ich pełnej poświęcenia służby, Dzieło 
Kolpinga w Polsce przekazało 20 kilogramów 
ekologicznej Kawy Tatico z kolpingowskiej 
plantacji   Hondurasie. 6 kwietnia 2020 r. 
sekretarz naczelny Krzysztof Wolski dostarczył ją 
do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który 
jest największym 1000-łóżkowym jednoimiennym 
zakaźnym szpitalem w Małopolsce.  

Przekazując dar sekretarz naczelny złożył 
w imieniu Związku życzenia lekarzom i służbie 
medycznej na nadchodzącą Wielkanoc: 
„przyjmijcie Drodzy Państwo serdeczne życzenia 
siły i wytrwałości na czas Świąt, które my 
będziemy spędzać w rodzinach, a Wy głównie przy 
chorych – wraz z modlitwą o umocnienie w wierze 
i nadziei, że Bóg pomoże przezwyciężyć wszelkie 
zło”. Odbierający podziękował za tak bardzo 
przydatny prezent świąteczny z zapewnieniem 
o rozdysponowaniu kawy na poszczególne 
oddziały szpitalne. A wkrótce otrzymaliśmy 
oficjalny List z podziękowaniami od Dyrekcji 
szpitala. 

VII. W SPÓ Ł PR ACA  

Akcja „UCZEŃ ONLINE” 

W kwietniu 2020 roku Dzieło Kolpinga w Polsce 
włączyło się w akcję „Uczeń online”, którą 
zorganizował Ogólnopolski Portal Domów 
Dziecka. Dzięki tej inicjatywie aż 60 laptopów 
i 100 komputerów stacjonarnych z akcesoriami 
powędrowało do domów dziecka i rodzin 
zastępczych. My pomogliśmy przy 
magazynowaniu sprzętu. 

Dla beneficjentów 

Pandemia sprawiła, że większość działań 
szkoleniowych i doradczych w projektach 
realizowanych przez ZCDK oferowaliśmy w formie 
zdalnej – mailowo, telefonicznie oraz za 
pośrednictwem platform ZOOM i Click Meeting, 
umożliwiających organizację szkoleń i doradztwa 
online. Przeszkoliliśmy zespół pracowników, 
zatroszczyliśmy się o narzędzia do pracy, tak, aby 
jakość oferowanych usług była jak najwyższa, a 
beneficjenci naszych projektów skorzystali z 
profesjonalnego wsparcia mimo trudnej sytuacji. 

Inicjatywy Rodzin Kolpinga 

Rodziny Kolpinga, otwarte na palące potrzeby 
społeczności lokalnych zorganizowały szereg akcji 
pomocowych skierowanych do osób najbardziej 
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potrzebujących wsparcia. Dziękujemy za Wasze 
zaangażowanie i solidarność! 

Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu zaoferowała 

wsparcie lokalnym seniorom – wolontariusze 
zajęli się realizowaniem recept oraz 
dostarczaniem zakupów osobom szczególnie 
narażonym na działanie koronawirusa, które nie 
mogły opuszczać swych domów.  

W tradycję wpisały się również codzienne 
rozmowy telefoniczne wolontariuszek z Rodziny 
do samotnych, starszych osób, by wesprzeć ich na 
duchu. Ale to nie wszystko – Rodzina we 
współpracy z lokalnymi organizacjami udzielała 
też wsparcia w zakresie bezpłatnych porad 
psychologicznych, konsultacji prawnych oraz 
ciepłych posiłków dla tych, którzy nie byli w stanie 
sami ugotować obiadu. 

Wolontariuszki z Rodziny Kolpinga w Bochni 
dostarczały bezpłatnie starszym osobom ze swojej 
miejscowości magazyny „Głos Seniora” oraz 
ciekawe książki. Publikacje zapewniało 
Stowarzyszenie Manko w ramach akcji ”Solidarni z 
seniorami –razem damy radę!”. 

 

Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki” przekazała 

maseczki ochronne członkom Kolpingowskiego 
Klubu Seniora działającego przy stowarzyszeniu. 
Przekazano 20 maseczek wielokrotnego użytku, 
które pomogły zabezpieczyć się seniorom podczas 
wyjść z domu. W ramach akcji, bawełniane 
maseczki dotarły również do seniorów skupionych 
wokół Rodziny Kolpinga Kraków-Nowy Bieżanów. 

Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga 
Diecezji Pelplińskiej przygotował akcję 

„Bezpieczne społeczeństwo w dobie pandemii”, w 
którą włączyło się 60 wolontariuszy z 12 Rodzin 
Kolpinga w Chojnicach, Człuchowie, Koronowie, 
Kramarzynach, Łebie, Łęczycach, Niewieścinie, 
Objeździe, Sasinie, Swarożynie, Subkowach i 
Tczewie. 

Dzięki wsparciu finansowemu Polskiej Fundacji 
Narodowej oraz Samorządowi Województwa 
Pomorskiego zakupiono i rozdysponowano 
bezpłatnie 16 000 przyłbic ochronnych 
wielokrotnego użytku wykonanych z atestowanego 
tworzywa PET. Wsparcie zostało skierowane 
głownie do osób starszych, samotnych, chorych, 
pozostających w izolacji społecznej. Równocześnie 
wolontariusze składali lub uczyli jak składać 
przyłbice oraz jak posługiwać się nimi w miejscach 
publicznych oraz jak funkcjonować w 
społeczeństwie w dobie pandemii. 

Oprac. Patrycja Kwapik 
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Partnerstwo strategiczne na rzecz 
kobiet  

Dnia 1 grudnia 2020 roku rozpoczęliśmy realizację 
dwuletniego międzynarodowego Projektu 
Erasmus+ zatytułowanego „Women 
empowerment”, który ma na celu wzmocnienie 
pozycji kobiet w społeczeństwie i na rynku pracy 
poprzez wymianę doświadczeń i najlepszych 
praktyk w tym zakresie. Działania będą 
realizowane w partnerstwie strategicznym 
z następującymi organizacjami: 

• Avangard Personal Consulting (Bułgaria) 

• Organizația Centrală a Familiilor Kolping 
din România (Rumunia) 

• Kolping Drustvo Srbije (Serbia) 

W czasie realizacji projektu odbędą się 
4 Międzynarodowe Spotkania Projektowe 
skierowane do liderów projektu i służące 
wymianie dobrych praktyk w zakresie działań 
podejmowanych przez partnerskie organizacje dla 
poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy oraz 
kobiet zagrożonych wykluczeniem  społecznym. 
Jako podsumowanie zostanie wydana publikacja 
„Silne kobiety – historie sukcesu kobiet i ich 
sposoby na upodmiotowienie i zatrudnienie”. 

Projekt jest realizowany przy wsparciu programu 
Erasmus + Unii Europejskiej. 

Oprac. Patrycja Kwapik 

 

Współpraca ze Związkiem 
Diecezjalnym Kolpinga w Essen 

W roku 2020 ze względu na pandemię kontakty 
z naszym partnerskim Zarządem Diecezjalnym 
Dzieła Kolpinga w Diecezji Essen nie były 
intensywne. 

Ważnym wydarzeniem było mianowanie 
Andreasa Sliwy z tamtejszego Zarządu na funkcję 
osoby odpowiedzialnej za kontakty z naszym 

VII. W SPÓ Ł PR ACA  

Związkiem. Jest on Ślązakiem mówiącym dobrze 
po polsku, co ułatwia wzajemną komunikację, 
a ponadto bardzo mu zależy na podtrzymywaniu 
wzajemnej współpracy. Wyrazem tego jest 
szczere zainteresowanie obchodami 30-lecia 
Dzieła Kolpinga w Polsce. P. Andreas pozytywnie 
odpowiedział na nasze zaproszenie wzięcia 
udziału w uroczystościach, zapowiadając przyjazd 
2-osobowej delegacji z Essen w drugiej połowie 
roku 2021. 

Otrzymaliśmy także wiadomość o przyznaniu 
Wilhelmowi Stahlschmidtowi odznaczenia Dzieła 
Kolpinga w Niemczech za wspieranie 
wieloletniego partnerstwa między ZCDK i DV 
Essen oraz aktywny rozwój partnerstwa KF 
Bochum-Linden i Krakowa-Nowego Bieżanowa. 
Zarząd ZCDK wystosował do Odznaczonego, 
specjalny list z gratulacjami i podziękowaniami za 
jego aktywną i bezinteresowną działalność 
w duchu przyjaźni i kolpingowskiej solidarności. 

Oprac. Krzysztof Wolski  

 

Młody Kolping Europa  

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 
kontynuuje współpracę z Młodym Kolpingiem 
Europa. W ramach otrzymanego dofinansowania 
w projekcie Erasmus + od 1 września 2020 roku w 
Krakowie działa biuro wspierające działania dla 
młodzieży. Przygotowujemy i konsultujemy 
wnioski o dofinansowanie działań i projektów 
młodzieżowych, wspieramy współpracę 
międzynarodową, organizujemy spotkania online 
oraz wydajemy publikacje i newslettery 
skierowane do członków Młodego Kolpinga z całej 
Europy. Od 2019 roku przedstawiciel Młodego 
Kolpinga Polska – Jerzy Wolf jest członkiem 
zarządu Młodego Kolpinga Europa, w którym 
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pełni wolontarystycznie funkcję dyrektora 
zarządzającego. Główne obszary jego działań 
dotyczą tworzenia cyfrowego archiwum 
organizacji oraz utrzymania i obsługi witryny 
internetowej organizacji. 

Oprac. Patrycja Kwapik 

 

Kolping Europa   

Od maja 2017 roku Krzysztof Wolski pełni funkcję 
Wiceprzewodniczącego Zarządu Europejskiego 
Dzieła Kolpinga. Kadencja obecnego zarządu 
potrwa do października 2021 r., kiedy to 
w Kolonii, w Niemczech pdbędą się wybory 
zarządu na kolejną kadencję.  

 

Małopolska Sieć NGO  

Dla Małopolskiej Sieci NGO rok 2020 to pierwszy 
rok funkcjonowania jako formalne stowarzyszenie 
zarejestrowane w KRS (rejestracja nastąpiła 
14 stycznia 2020 r). Po pięciu latach działania 
sieci, powołanej do życia przez Związek Centralny 
Dzieła Kolpinga w Polsce, jako partnerstwa 42 
organizacji pozarządowych z  14 powiatów 
Małopolski (na podstawie podpisanej umowy 
partnerskiej), MSNGO rozpoczęła nową jakość 
funkcjonowania.  

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych (…), w szczególności: 

• wzmocnienie i rozwój potencjału organizacji 
pozarządowych będących organizacjami 
członkowskimi MSNGO;  

• zwiększenie liczby podejmowanych 
i  realizowanych wspólnie działań, zadań, 
porozumień i projektów o charakterze 
branżowym, lokalnym, regionalnym, krajowym 
i międzynarodowym;  

• wymiana zasobów, doświadczeń i informacji 
między organizacjami członkowskimi MSNGO; 
podejmowanie działań integrujących 
środowisko małopolskich NGO;  

• podejmowanie działań rzeczniczych 
i  reprezentacyjnych w imieniu i na rzecz 
organizacji pozarządowych działających/ 
uczestniczących w MSNGO;  

• dbanie o wysoką jakość komunikacji pomiędzy 
organizacjami i osobami działającymi/ 
uczestniczącymi w MSNGO;  

• prowadzenie działań promujących MSNGO 
i organizacje pozarządowe;  

• prowadzenie działalności wspomagającej 
rozwój inicjatyw, wspólnot i społeczności 
lokalnych i inne. 

Niestety nie udało się pozyskać środków 
grantowych na rozwój działalności stowarzyszenia 
w nowej formule. Z kolei sytuacja pandemiczna 
ograniczyła możliwość podejmowania aktywności 
i działań angażujących szersze grono osób. 
Zainteresowanie organizacji przystąpieniem do 
stowarzyszenia Małopolska Sieć NGO, daje 
nadzieję, że właściwy etap rozwoju jeszcze przed 
nami.  

Oprac. Anna Wiśniewska 
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tarnowskiej. Właściwe obrady podjęto bez 

opóźnień, gdyż zostało stwierdzone wymagane 

quorum przybyłych Delegatów. Zostało ono 

osiągnięte m.in. w wyniku skreślenia 6 RK 

z powodu permanentnego braku działalności oraz 

niepłacenia składek członkowskich od dłuższego 

czasu. Dotyczyło to RK Kolonowskie, RK Tczew, RK 

Łoniowa, RK Sosnowiec, RK Libiąż i RK Jodłowno. 

Delegaci przyjęli ten fakt z ubolewaniem, ale był 

on podyktowany postanowieniami statutu 

Związku. Tylko jedna z Rodzin (RK Tczew) 

odwołała się od tej uchwały do OZZ, które 

rozpatrzyło odwołanie pozytywnie. Ewa Kruglik 

z RK Kłodawa Gdańska z żalem stwierdziła, że 

w tym gronie znalazła się RK Jodłowno, założona 

przez śp. ks. Janusza Rekowskiego, który jako 

wieloletni prezes Dzieła w Polsce, włożył tyle 

trudu i siły w rozpropagowanie idei bł. Kolpinga. 

Ogólne Zebranie Związku w Czernej 

Przeprowadzenie OZZ w roku 2020 było 

uzależnione od sytuacji związanej z pandemią 

koronawirusa Covid-19 i związanymi z nią 

obostrzeniami sanitarnymi (zachowanie dystansu, 

proporcji liczby uczestników do wielkości 

pomieszczeń, wydawania posiłków etc.). Z tego 

względu nie mogło się ono odbyć w DSF 

Luborzyca, dlatego zarząd zdecydował 

o przeprowadzeniu go w Domu Rekolekcyjnym 

oo. Karmelitów w Czernej k/Krzeszowic. Odbyło 

się ono w terminie późniejszym niż zwykle, bo 

dopiero 25.07.2020 r. gdy natężenie pandemii 

osłabło i obawa przed zakażeniem nie była tak 

powszechna. 

W sobotę 25 lipca przed rozpoczęciem obrad OZZ, 

delegaci wzięli udział we mszy św. o godz. 7.00 

w klasztornej kaplicy pw. św. Rafała 

Kalinowskiego przy jego relikwiach. Sprawowali je 

obecni księża prezesi z RK pod przewodnictwem 

prezesa Dzieła Kolpinga w Polsce – ks. Józefa 

Jakubca. Szczególną intencją było dziękczynienie 

za kończącą się VI kadencję Władz Związku 

i uproszenie łaski Ducha św. dla wyboru nowego 

ich składu na kolejne 4 lata.  

Na rozpoczęcie Zgromadzenia, przewodniczący 

ustępującego Zarządu – Robert Prusak wręczył 

dwie nowe Honorowe Odznaki za Zasługi dla 

Dzieła Kolpinga w Polsce – ustępującemu 

prezesowi Dzieła ks. Józefowi Jakubcowi oraz 

bratu Józefowi Pabianowi – długoletniemu 

przewodniczącemu RK w Brzesku, którego 

wysiłkiem powstało aż 5 RK w diecezji 



 

 

 

Podkreśliła, iż na powyższą sytuację wpływają nowi 

księża, którzy nie chcą się podjąć roli prezesa. 

Zadeklarowała złożenie wniosku w sprawie zmian 

w statucie ZCDK, pozwalających zgodnie ze Statutem 

Generalnym na pełnienie funkcji prezesa nie tylko 

katolickiemu kapłanowi, ale również innej osobie 

konsekrowanej lub osobie świeckiej mającej 

przygotowanie teologiczne. 

Następnie przeprowadzone zostały wybory Władz 

ZCDK. Nowym – piątym z kolei – prezesem Dzieła 

został ks. Jan Nowakowski z RK Bochnia, a ks. Józef 

Jakubiec z RK Kraków-N. Bieżanów objął funkcję 

wiceprezesa, która była nieobsadzona przez całą 

poprzednią kadencję. Ponadto nastąpiła wymiana 

funkcji – dotychczasowa skarbnik zarządu – 

Agnieszka Curzytek z RK Kłodawa objęła funkcję 

pisarza, a funkcję skarbnika przejęła Paulina Gurgul 

z RK Porąbka Uszewska – dotychczasowy pisarz. 

Wybory do Komisji Rewizyjnej Związku potwierdziły 

dotychczasowy jej skład – Albina Wiktorska z RK 

Gdańsk-św. Wojciech, Maria Stenka z RK Łęczyce 

i Józef Pabian z RK Brzesko. 

W toku dyskusji zaproponowano wiele wniosków do 

rozpatrzenia przez nowo wybrany Zarząd. Część 

z nich dotyczyła wprowadzenia zmian w Statucie: 

możliwość pełnienia funkcji prezesa RK przez osobę 

świecką lub zakonną, wyboru na członka zarządu przy 

uzyskaniu co najmniej 50% głosów oraz poszerzenia 

zapisów o tworzeniu i funkcjonowaniu Młodego 

Kolpinga. 

Inne dotyczyły kontaktów Rodzin z Zarządem: 

odwiedzin członków ZZ w RK poza działaniami 

projektowymi, organizacji 2-dniowych spotkań 

formacyjnych przynajmniej raz w roku, 

organizowaniu spotkań przewodniczących RK 

co najmniej 2 razy do roku. Wszystkie wnioski zostały 

umieszczone w protokole z OZZ.    

Oprac. Krzysztof Wolski 
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Forum Seniorów 2020 

W dniach 26-31.08.2020 r. w Klimkówce koło 
Rymanowa Zdroju (Dwór Ostoia) zorganizowane 
zostało Forum Seniorów pod hasłem „Dzielimy się 
chlebem, dzielimy się niebem”  

Tym razem tematem wiodącym był wolontariat 

seniorów na rzecz środowisk lokalnych. W Forum 

wzięło udział 45 osób. W ramach Forum 

zrealizowano następujące prelekcje, prezentacje 

i wykłady:  

Blok I - wyzwania pro senioralne w Polsce i na 

świecie; potrzeby polskich seniorów i kolpingowskie 

działania pomocowe, potrzeby seniorów na świecie 

i działalność KOLPINGA na świecie;  

Blok II – rozwój instytucjonalny Klubów Seniora; 

wolontariat seniorów na rzecz środowisk lokalnych 

i innych seniorów, rozwój sieci wolontariatu 

seniorów;  

Blok III – Kulinarne inspiracje, dobre praktyki 

warsztatów kulinarnych, jak wykorzystać warsztaty 

kulinarne do realizacji celów pomocowych 

i integracyjnych wśród seniorów.  

W wykładach wzięli udział prelegenci m.in. 

Z następujących instytucji: 

• Ogólnopolskie Porozumienia Rad Seniorów,  

• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina 
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Raby,  

• LGD Gościniec 4 Żywiołów,  

• Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”,  

• Stowarzyszenie MANKO.  

Patronat medialny nad wydarzeniem objął GŁOS 

SENIORA. 

Wsparcie duchowe w trakcie Forum sprawowali 

ks. Jana Nowakowski oraz ks. Józef Jakubiec.  

Jeden z wolontariuszy z KKS uczestniczący w 

forum tak ocenił wydarzenie: „Spotkanie w 

Dworze Ostoia koło Rymanowa było pod każdym 

względem bardzo dobrze zorganizowane. Jako 

wolontariusze mieliśmy poznać nowe możliwości 

pracy i wsparcia seniorów. Dzięki odpowiedniemu 

doborowi trenerów, wykłady nie były nudne, a 

wręcz bardzo ciekawe – pokazujące nam 

wolontariuszom nowe kierunki działania na rzecz 

pomocy seniorom w swoim środowisku. 

Oprac. Anna Wilk 

 

Wielkie świętowanie w Bochni  

Rodzina Kolpinga w Bochni obchodziła w niedzielę 

25 października 2020 r. 10. rocznicę swego 

założenia. Podczas uroczystej, jubileuszowej Mszy 

św. w kościele pw. św. Pawła Apostoła odbyło się 

przekazanie relikwii bł. ks. Adolpha Kolpinga. Ich 

kustoszem został prezes Rodziny - ks. prałat Jan 

Nowakowski, który na lipcowym Ogólnym 

Zgromadzeniu zostały wybrany prezesem całego 

Dzieła Kolpinga w Polsce. Tym samym 

zapoczątkowano nowy zwyczaj, by relikwiami 

opiekował się aktualnie urzędujący prezes 

krajowy.  

Aktu przekazania dokonał Robert Prusak – 

przewodniczący Związku Centralnego, pod 
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nieobecność poprzedniego prezesa ks. prałata 

Józefa Jakubca, który przesłał z tej okazji słowo 

duszpasterskie. Przypomniał w nim o 

okolicznościach otrzymania w 2013 r. relikwii z 

rąk ks. Ottmara Dillenburga – Prezesa 

Generalnego Dzieła Kolpinga i przywiezieniu ich 

do kraju we wspomnienie św. Jana Pawła II. Tę 

łączność duchową podkreślono w Bochni 

umieszczając relikwiarz naszego Patrona 

bezpośrednio przy figurze polskiego Papieża. Ze 

względu na zbliżający się Światowy Dzień 

Modlitwy, podczas uroczystości modlono się w 

intencji Dzieła Kolpinga w Kenii w łączności z 

międzynarodową wspólnotą kolpingowską. 

Poświęcony też został sztandar Rodziny.  

W imieniu Związku Centralnego Robert Prusak 

przekazał na ręce Grażyny Rzepki-Płachta – 

założycielki i przewodniczącej RK,- List 

gratulacyjny dla bocheńskiej Rodziny z życzeniami 

dalszej owocnej służby na rzecz lokalnej 

społeczności. „Niech wspiera Was w tym nasz 

Patron, którego cenne relikwie od teraz znajdują 

się pod Waszą opieką, a satysfakcja z dokonań 

minionych 10 lat będzie zachętą do jeszcze 

większych osiągnięć w pełnieniu Jego misji dla 

rozwoju całego Dzieła Kolpinga w Polsce”. 

Uroczystość zakończył hymn Kolpinga 

podkreślając rangę wydarzenia.  



 

 

 

Oprac. Krzysztof Wolski 

Senioralne spotkania kulinarne  

Od sierpnia do grudnia 2020 r. w 14 Rodzinach 

Kolpinga odbyło się 11 spotkań kulinarnych, na 

których prezentowana była kuchnia Ameryki 

Łacińskiej, w tym Meksyku oraz Afryki, w tym Kenii.  

„Senioralne spotkania kulinarne” organizowane przez 

Rodziny Kolpinga w ramach projektu „Dzielimy się 

chlebem, dzielimy się niebem” miały na celu 

integrację środowisk senioralnych wokół tematyki 

kulinarnej powiązanej z wiedzą o krajach świata, 

gdzie Dzieło Kolpinga prowadzi pomoc rozwojową. 

Spotkania rozpoczynały się krótką prezentacją kraju z 

Globalnego Południa oraz specyfiki jego kuchni. Po 

prezentacji były prowadzone warsztaty kulinarne z 

seniorami, tj. prezentowano, jak przygotować 

tradycyjną potrawę z danego kraju.  

Eksperymentowanie z nowymi potrawami, smakami, 

zapachami, sposobem gotowania, z odmienną 

kulturą gastronomiczną to głębokie doświadczenie, 

które w sposób kreatywny rozwija świadomość ludzi 

w zakresie problemów i potrzeb globalnych, ale też 

integruje ludzi, pobudza dyskusję, wymianę 

pomysłów, wspólne spędzenie czasu i integrację – 

dzielenie się swoim czasem, przysłowiowym chlebem 

i budowanie relacji przyjaźni i wsparcia wobec 

wyzwań samotności i izolacji społecznej seniorów.  

Spotkania odbywały się z udziałem seniorów z 

jednego lub dwóch Klubów Seniora częściowo także 

on-line z uwagi na pandemię. Zrealizowaliśmy 11 

warsztatów kulinarnych z udziałem seniorów z 

następujących KKS: Bochnia, Poręba Żegoty, Kraków 

Klub Celtycki, Lipnica Mała, Staniszcze Wielkie, 

Jarosław, Oświęcim, Chełmek, Maków Podhalański, 

Brzesko, Dębno, Wadowice, Luborzyca i Kraków-

Nowy Bieżanów. W sumie w zajęciach wzięło udział 

145 osób. W czasie spotkań prezentowano kuchnię 

Ameryki Łacińskiej, w tym Meksyku oraz Afryki, w 

tym Kenii. 
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Seniorzy wspólnie przygotowywali posiłki w oparciu 

o tradycyjne receptury: w kuchni meksykańskiej były 

to tortille, sałatka meksykańska, guacamole, burito, 

chocolete con churros, cafe de olla, a w kuchni 

afrykańskiej: banany smażone, pilau z warzyw, 

sałatka owocową, chapati. 

Spotkaniom towarzyszyła wystawa i prezentacja 

zdjęć – w tym pamiątek z pobytu członków KKS w 

Ameryce Południowej i w Afryce.  

W opinii seniorów z KKS Bochnia „Projekty tego typu 

dają nam możliwość spotkania się ze sobą, bardzo 

nas integrują i angażują we współorganizację 

spotkań poprzez zakupy, wspólne gotowanie oraz 

spotkanie przy stole.” 

Oprac. Beata Harasimowicz 
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Zebranie Młodego Kolpinga Europa  

Gdy cały świat został dotknięty pandemią COVID

-19, wszyscy musieliśmy nauczyć się nowych 

sposobów dostosowywania się do tej sytuacji. 

W związku z tym 17 października 2020 r. Młody 

Kolping Europa po raz pierwszy w historii 

zorganizował doroczne zebranie członków on-

line. W spotkaniu uczestniczyło 22 członków 

Młodego Kolpinga z 13 różnych krajów. 

Spotkanie członków rozpoczęło się grą 

integracyjną wykorzystującą zdjęcia przesłane 

przez członków Młodego Kolpinga, dotyczące 

działań w poszczególnych krajach w 2020 roku. Ta 

gra pozwoliła delegatom dowiedzieć się więcej o 

sobie nawzajem. 

Następnie zarząd Młodego Kolpinga Europa 

przedstawił osiągnięcia minionego roku. Dla 

usprawnienia komunikacji i promocji stworzono 

nową stronę internetową i kanał na Instagramie 

oraz odświeżono grafikę profilu na Facebooku. 

Ponadto opublikowano dwa biuletyny i 

utworzono cyfrowe archiwum organizacji. Ważną 

zmianą było również otwarcie nowego biura w 

Serbii. Dodatkowo zarząd przedstawił wyniki 

ankiety przeprowadzonej wśród krajowych grup 

Młodego Kolpinga, która będzie ważną podstawą 

do pracy w nadchodzącym roku. 

 X. WYDARZENIA 

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego 

rozpoczęła się interaktywna dyskusja o przyszłości 

Młodego Kolpinga Europa. Okazało się, że 

delegaci oprócz udziału w wydarzeniach 

stacjonarnych są zainteresowani ofertą działań 

online. Głosowanie za pośrednictwem narzędzia 

internetowego posłużyło do ustalenia 

priorytetów spotkań on-line, którymi delegaci 

byliby najbardziej zainteresowani, oraz zebrania 

potencjalnych tematów takich spotkań. Ponadto 

odbyła się pierwsza dyskusja na temat logo 

organizacji i jego ewentualnego odświeżenia. 

Bardzo ważne dla członków Młodego Kolpinga z 

różnych krajów jest, aby podczas spotkań on-line 

mieli możliwość integracji, rozmowy i wymiany 

doświadczeń. Ponieważ pandemia COVID-19 

wpłynęła na działalność Młodego Kolpinga nie 

tylko na szczeblu europejskim, ale także w 

każdym kraju, zorganizowano warsztaty pt. 

„Praca z młodzieżą w czasach pandemii”. Była to 

wspaniała okazja dla członków Kolpinga do 

podzielenia się tym, jak czuli się podczas 

zamknięcia, czego doświadczyli i jak ta sytuacja 

wpłynęła na ich edukację,  pracę oraz działalność 

ich grup młodzieżowych. 

Wieczorem odbyła się pogawędka z członkami 

Dzieła Kolpinga, którzy byli aktywni w Młodym 

Kolpingu Europa w ciągu ostatnich 25 lat. 

Dyskusja ta dała wszystkim delegatom mały 

wgląd w historię organizacji. 

Działania statutowe Młodego Kolpinga Europa są 

współfinansowane z programu Unii Europejskiej 

Erasmus + 

 

 

Oprac. Patrycja Kwapik 

kolpingyoutheurope.com  instagram.com/ky_europe facebook.com/kolpingjugendeuropa 

http://kolpingyoutheurope.com/
https://www.instagram.com/ky_europe/
https://www.facebook.com/kolpingjugendeuropa/


 

 

 

”GRUNT TO RODZINA!”  
W Kolpingu wszystko zaczęło się od Rodziny. 
Kolpinga oczywiście!  

Dlatego przygotowaliśmy publikację zatytułowaną 
„GRUNT TO RODZINA”, opisującą fenomen Rodziny 
Kolpinga jako aktywnej wspólnoty działającej w 
społeczności lokalnej. Prezentujemy w niej wybrane 
działania Rodzin Kolpinga skierowane do dzieci, 
młodzieży, bezrobotnych czy seniorów oraz 
zachęcamy do włączenia się w tworzenie nowych 
stowarzyszeń lub zasilenia szeregów już istniejących 
Rodzin.  

Dzięki tej publikacji każda Rodzina Kolpinga w Polsce 
będzie mogła przybliżyć czytelnikowi specyfikę 
działania Dzieła Kolpinga jako wspólnoty wiary, 
wspólnoty lokalnej, międzynarodowej opartej na 
gruncie katolickiej nauki społecznej i działalności jej 
założyciela bł. Adolpha Kolpinga. Każde 
stowarzyszenie znajdzie w publikacji również miejsce 
na wpisanie swoich danych teleadresowych i 
najważniejszych informacji zachęcających do 
kontaktu z Rodziną. 

Publikacja została wydana w ramach projektu „Program 
budowy kapitału żelaznego dla Związku Centralnego 
Dzieła Kopinga w Polsce” finansowanego przez Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. 

XI.  PUBLIKACJE 
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„Drogowskazy Kolpinga:  
modlić się, uczyć i pracować”. 

Publikacja powstała dla uczczenia jubileuszu 30-lecia 
Dzieła Kolpinga w Polsce. To zbiór kazań, homilii i 
konferencji wygłoszonych przez kapłanów, 
zafascynowanych osobą Kolpinga oraz jego 
charyzmatem.  

Autorami tekstów są księża prezesi zarówno z 
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga: Ottmar 
Dillenburg, Axel Werner, Heinrich Festing, jak i z 
Polski: Kazimierz Hoła, Jan Nowakowski, Józef 
Jakubiec, Zenon Myszk oraz Dionizy Jedynak. Dzięki 
ich słowom, możemy m.in. poznać charyzmat i 
duchowość ks. Adolpha Kolpinga, a także docenić 
oryginalność jego myśli. 

W książce zamieściliśmy również specjalny dodatek – 
przemówienia św. Jana Pawła II na temat 
błogosławionego kapłana. Papież Polak beatyfikował 
go w 1991 r., uznając prekursorem katolickiej nauki 
społecznej. 

Publikacja została wydana w ramach projektu "Wspólnota 
siłą rozwoju” finansowanego przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. 

W roku 2020 Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce opracował i wydał szereg 
publikacji, skierowanych zarówno do beneficjentów naszych projektów jak i członków oraz 
sympatyków Dzieła i myśli bł. Adolpha Kolpinga.  
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 XI. PUBLIKACJE 

„Dobrze, że jestem w Rodzinie 
Kolpinga” – książeczka członkowska  

Książeczka członkowska to niewielka broszurka 
przeznaczona dla każdej osoby należącej do 
Rodziny Kolpinga zrzeszonej w Związku 
Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce.  

Zawiera podstawowe informacje dotyczące 
funkcjonowania Dzieła, jego misję i symbole. 
W telegraficznym skrócie opisuje historię naszego 
patrona i całej organizacji. Zawiera wybrane myśli 
Kolpinga, najważniejsze daty, modlitwy i hymn – 
czyli to wszystko, co członek wspólnoty 
kolpingowskiej powinien mieć zawsze przy sobie. 

  

 

Publikacja została wydana w ramach projektu 
"Wspólnota siłą rozwoju” finansowanego przez 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu 
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. 

„Skuteczna partycypacja publiczna 
NGO”  

„Skuteczna partycypacja publiczna NGO” to praca 
zbiorowa i podręcznik partycypacyjny, którego 
wydawcą jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga 
w Polsce we współpracy z partnerem 
Stowarzyszeniem Rozwoju Karier Doktorów i 
Doktorantów PolDoc. 
 
Publikacja zawiera m.in.:  

• szereg informacji dotyczący procesu 
partycypacji publicznej i udziału organizacji 
pozarządowych w procesie stanowienia 
prawa, 

• autorski panel kompetencyjny dotyczący 
kształtowania i rozwijania kompetencji 
eksperckich, 

• pakiet informacji oraz zeszyt ćwiczeń, by 
przeprowadzić diagnozę kompetencji lub 
rozwijać już posiadane umiejętności. 

 
Publikacja powstała w ramach projektu „Skuteczna 

partycypacja publiczna NGO” współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.16 

Usprawnienie procesu stanowienia prawa (Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER). 

Oprac. Bożena Michałek i Patrycja Kwapik 
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STYCZEŃ – GRUDZIEŃ    
KONTYNUACJA PROJEKTU „AKTYWNI 
I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY” 
W roku 2021 będziemy kontynuować realizację 
projektu „Aktywni i Samodzielni na rynku pracy” 
skierowanego do osób 30+ pragnących podnieść 
swoje kwalifikacje na rynku pracy i znaleźć 
zatrudnienie.  

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ    
KONTYNUACJA PROJEKTU „MAM POWER. 
MAM PRACĘ” 
W roku 2021 będziemy kontynuować realizację 
projektu „Mam Power. Mam pracę.” 
skierowanego do młodych osób w wieku od 16 
do 29 r.ż., pragnących podnieść swoje kwalifikacje 
na rynku pracy i znaleźć zatrudnienie. 

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ   
KONTYNUACJA PROJEKTU „AKTYWNI 
MŁODZI - PROGRAM ROZWOJU 
KOMPETNECJI SPOŁECZNYCH” 
W roku 2021 będziemy kontynuować realizację 
projektu „Aktywni Młodzi – program rozwoju 
kompetencji społecznych” adresowanego 
do osób młodych od 15 do 29 roku życia.  

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ   
KONTYNUACJA PROJEKTU „WSPÓLNOTA 
SIŁĄ ROZWOJU” 
W roku 2021 będziemy kontynuować realizację 
projektu „Wspólnota siłą rozwoju”, którego celem 
jest wzmocnienie sieci Rodzin Kolpinga 
zrzeszonych w Związku, wzmocnienie 
skuteczności realizacji ich celów statutowych 
i możliwość oddziaływania na obszarze lokalnym. 
Projekt jest finansowany z Programu Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. 

XII. NASZE PLANY NA ROK 2021 

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ   
KONTYNUACJA PROJEKTU „PROGRAM 
BUDOWY KAPITAŁU ŻELAZNEGO DLA 
ZWIĄZKU CENTRALNEGO DZIEŁA 
KOLPINGA W POLSCE” 
W roku 2021 będziemy kontynuować realizację 
projektu „Program budowy kapitału żelaznego 
dla Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce” 
finansowanego z Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018-2030. 

13 KWIETNIA – DZIEŃ KSIĘŻY PREZESÓW 

1 MAJA – ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA   
pierwszego Patrona Dzieła Kolpinga 

MAJ – GRUDZIEŃ   
AKCJA MMS na 30-LECIE DZIEŁA 
KOLPINGA W POLSCE 
Z okazji jubileuszu przeprowadzimy akcje MMS 
zachęcając Rodziny Kolpinga do zorganizowania 
Mszy św. i modlitw w 30 sanktuariach w Polsce.   

LIPIEC   
OGÓLNE ZGROMADZENIE ZWIĄZKU   
Doroczne, sprawozdawcze Ogólne Zgromadzenie 
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce 
odbędzie się w Kalwarii Zebrzydowskiej.  

27 PAŹDZIERNIKA   
ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY 
KOLPINGOWSKIEJ 
W dniu 27 października wszystkie kolpingowskie 
związki będą celebrować doroczny Światowy Dzień 
Modlitwy Kolpingowskiej. 

4 GRUDNIA   
DZIEŃ PATRONA 
W pierwszym tygodniu grudnia poszczególne 
Rodziny Kolpinga obchodzić będą wspomnienie 
Patrona - bł. ks. Adolpha Kolpinga.  KONTAKT  

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce  
31-436 Kraków, ul. Żułowska 51 
E-mail: kolping@kolping.pl   
www.kolping.pl 


