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I. WSTĘP 

R ok 2021 to przede wszystkim czas 

kontynuowania obchodów Jubileuszu  
30-lecia istnienia Dzieła Kolpinga w Polsce. 
Jego bogaty program obejmował zarówno 
wydarzenia ogólnopolskie organizowane 
przez Zarząd Związku, jak również wydarzenia 
lokalne przygotowywane przez poszczególne 
Rodziny. W tych drugich brali też udział 
zapraszani przedstawiciele Zarządu - w tym 
księża prezesi, przewodniczący czy sekretarz 
naczelny. Miały one zatem wymiar 
wspólnotowy i przyczyniały się do umocnienia 
jedności Dzieła Kolpinga w Polsce. 

Ponadto nadal realizowane były działania 
w zakresie aktywizacji zawodowej osób bez 
pracy oraz liczne inicjatywy na rzecz seniorów 
i osób młodych. Rozpoczęliśmy również pracę 
nad tworzeniem Akademii Kolpinga dla 
liderów Społecznych i kontynuowaliśmy 
projekt budowy kapitału żelaznego. 

Krzysztof Wolski  

W trosce o formację  

Pytanie, czy Dzieło Kolpinga w Polsce idzie 
w dobrym kierunku, jest ponawiane w czasie 
różnych spotkań wspólnoty kolpingowskiej. 

Liczne akcje, prowadzone przez Rodziny Kolpinga, 
są godne podziwu. Trudno byłoby znaleźć inne 
stowarzyszenia w Polsce z tak wielką liczbą 
zrealizowanych projektów społecznych. Mimo to, 
stawianie powyższego pytania jest w pełnia 
uzasadnione.  

 

II. DUCHOWOŚĆ 

Źródło 

Aby nie zagubić się w akcyjności i nie zatracić 
ducha, zawsze bezpiecznie jest sięgać do 
ożywczego źródła, jakim jest twórca Dzieła 
w świecie i jego osobowość wypełniona duchem 
Ewangelii. To ksiądz, który swoje powołanie 
kapłańskie realizował w pełni i na serio, próbując 
zaradzić biedzie materialnej i duchowej 
ówczesnego świata.  
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Odwiedziny  

Biorąc pod uwagę te fakty, i tak jak czynili to moi 
poprzednicy, postanowiłem odwiedzać 
poszczególne Rodziny Kolpinga w Polsce. W kilku 
przypadkach podróżowałem z członkami naszego 
zarządu. Wszystko po to, aby przybliżyć ideę bł. 
ks. Kolpinga, ale także uświadomić potrzebę 
ciągłej duchowej formacji tych, którzy na różne 
sposoby tworzą tę wspólnotę. Miałem już okazję 
odwiedzić kilkanaście stowarzyszeń, wszędzie 
z posługą Eucharystii, słowa Bożego, spotkań 
i okolicznościowych konferencji. W niektórych 
parafiach proboszczowie prosili, aby wygłosić 
homilie na wszystkich Mszach św. Zdarzało się, że 
było ich aż osiem w ciągu dnia. Oto Rodziny 
Kolpinga i miejscowości, które odwiedziłem 
w roku 2021. 

• Gdańsk – parafia św. Wojciecha  
• Kłodawa Gdańska  
• Człuchów  
• Chodzież  
• Syców (nocne czuwanie na Jasnej Górze)  
• Kraków - Nowy Bieżanów  
• Poręba Żegoty  
• Porąbka Uszewska (modlitewne czuwanie 

w Okulicach)  
• Bochnia (w ośrodku wypoczynkowym 

w Gąskach)  
• Brzesko  
• Maków Podhalański (projekt stworzenia 

w mieście „Kolpingowskiej Drogi Refleksji”)  
• Stanisław Górny – jubileusz 30-lecia założenia 

pierwszej Rodziny Kolpinga w Polsce 

II.  DUCHOWOŚĆ 
 

• Luborzyca – zakończenie jubileuszu 30-lecia 
Dzieła Kolpinga w Polsce.  

Wyzwania  

Podjęliśmy też próbę założenia nowych 
stowarzyszeń. Za nami spotkania z parafianami 
w następujących miastach:  

• Katowice – parafia św. Jana i Pawła 
Męczenników,  

• Łódź – parafia Najświętszego Sakramentu.  

Na ostatnim spotkaniu Zarządu Dzieła Kolpinga, 
które odbyło się w połowie listopada 2021 r. 
w Krakowie, pochyliliśmy się nad tematem stałej 
formacji. Zaproponowaliśmy wtedy, aby 
przynajmniej raz w miesiącu Rodziny Kolpinga 
mogły gromadzić się na Mszy św., a potem na 
konferencji formacyjnej. Planujemy rozpocząć tę 
inicjatywę już od 2022 r.  

Ks. Jan Nowakowski 
prezes Dzieła Kolpinga w Polsce 

  

13 kwietnia - Dzień Księży Prezesów   

13 kwietnia 2021 r. po raz pierwszy 
obchodziliśmy Dzień Księży Prezesów 
w Krakowie. Była to okazja do wyrażenia 
wdzięczności za posługę duszpasterzy Rodzin 
Kolpinga.  

Uczciliśmy w ten sposób również 176. rocznicę 
święceń kapłańskich Patrona. Kolping przyjął je 
13kwietnia 1845 r. w Kolonii, w pofranciszkańskim 
kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
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Maryi Panny. Dzień ten był naznaczony dla 
późniejszego „ojca czeladników” krzyżem – w 
drodze do świątyni dowiedział się, że minionej 
nocy zmarł jego ukochany ojciec. – Owocem 
tamtego dotknięcia krzyżem Chrystusa, jest Dzieło 
Kolpinga. Chcemy dziękować Bogu za dar tego 
wyjątkowego człowieka – mówił ks. Jan 
Nowakowski w homilii. Nawiązując do ewangelii 
o tym, jak do Jezusa potajemnie przychodzi 
uczony w Piśmie, prezes Dzieła Kolpinga w Polsce 
stwierdził, że choć Nikodem zna Biblię, zadaje 
pytania, co jest oznaką jego zainteresowania. 
Wyjaśniając dialog Jezusa z uczonym, ks. Jan 
tłumaczył, że człowiek zmienia się, rodzi na nowo, 
gdy uwierzy, że Jezus jest Synem Boga. 
Podstawową motywacją naszego działania staje 
się wtedy Chrystus: to, że On żyje pośród nas.  

Dzień Księży Prezesów świętowaliśmy 
w sanktuarium św. Józefa w Krakowie-Podgórzu. 
Mszę św. w intencjach księży prezesów i członków 
Rodzin Kolpinga koncelebrowali także: ks. Józef 
Jakubiec (wiceprezes Dzieła Kolpinga i prezes 
Rodziny Kolpinga w Krakowie-Nowym 
Bieżanowie), ks. Zygmunt Bochenek (prezes 
Rodziny Kolpinga w Brzesku), ks. Tadeusz Majcher 
(prezes Rodziny Kolpinga w Luborzycy) oraz ks. 
Piotr Modelski (prezes Rodziny Kolpinga 
w Chełmku). Tego dnia nastąpiło również 
zawierzenia Bogu całego Dzieła Kolpinga przez 
wstawiennictwo patronów: św. Józefa i bł. ks. 
Adolpha Kolpinga. W Eucharystii uczestniczyli 
przewodniczący, delegaci oraz sympatycy Rodzin 
Kolpinga z Luborzycy, Chełmka, Brzeska, Krakowa 
i Chodzieży, a inni, ze względu na pandemię, 
łączyli się duchowo i on-line.  

Oprac. Ks. Józef Jakubiec/Małgorzata Cichoń 
 

27 października - Światowy Dzień 
Modlitwy Kolpingowskiej  

Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej 
27.10.2021 roku był obchodzony w intencji 
Dzieła Kolpinga w Indiach pod hasłem: „Jedność 
w różnorodności przy budowie wspólnoty 
kolpingowskiej na świecie” 

Kolping w Indiach powstał w marcu 1981 r. i liczy 
dziś 41000 członków w 3125 Rodzinach Kolpinga 
(po Niemczech jest to drugi związek o największej 
liczbie członków). Indie to jedna z najbardziej 
rozwijających się gospodarek na świecie. Liczą 
około 1,3 miliarda mieszkańców i po Chinach są 
najludniejszym krajem na świecie. Stwarza to 
jednak również ogromne problemy dla kraju, 
zwłaszcza w zakresie walki z ubóstwem 
i zapewnieniu należytego poziomu edukacji. 
Ponadto przepaść między bogatymi a biednymi 
jest ogromna. Dzieło Kolpinga w tym kraju stawia 
tam głównie na edukację i mikrokredyty dla osób 
rozpoczynających prostą działalność gospodarczą 
– krawiectwo, transport czy fryzjerstwo. 

W Polsce centralne obchody Dnia Modlitwy 
odbyły się w tym roku w Makowie Podhalańskim 
na zaproszenie tamtejszej Rodziny, która polecała 
naszemu Patronowi ideę realizacji Kolpingowskiej 
Drogi Refleksji na swym terenie. Uroczystą Mszę 
św. odprawił prezes Związku – ks. Jan 
Nowakowski w Sanktuarium MB Królowej 
i Opiekunki Rodzin. Później na spotkaniu podjęto 
się wytyczenia trasy dla Drogi Refleksji, a bardzo 
przychylny tej idei miejscowy burmistrz obiecał 
profesjonalne wsparcie tego przedsięwzięcia. 

Ponadto z uwagi na przypadającą w 2021 roku 30. 
rocznicę beatyfikacji naszego Patrona uroczysta 
liturgia jubileuszowa sprawowana była też 
w Kolonii w niedzielę 31.10.2021r. pod 
przewodnictwem nowo wybranego Prezesa 
Generalnego ks. prałata Christopha Hubera. 
Zastąpiła ona planowaną liturgię na Placu św. 
Piotra w ramach odwołanej - z powodu pandemii 
- kolejnej pielgrzymki Międzynarodowego Dzieła 
Kolpinga do Wiecznego Miasta. 

Oprac. Krzysztof Wolski/Patrycja Kwapik 
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4 grudnia - Świętowanie Dnia 
Patrona 

Świętowanie Dnia Kolpinga  w roku 2021 łączyło  
się z zakończeniem obchodów jubileuszu 30-lecia 
Dzieła Kolpinga w Polsce.  W dniu 4 grudnia o 
godzinie 11.00 przy relikwiach błogosławionego 
Patrona w kościele św. Pawła Apostoła w Bochni 
ks. prałat Jan Nowakowski – prezes Dzieła 
Kolpinga w Polsce – sprawował uroczystą Mszę 
św. z udziałem księży prezesów oraz członków 
Rodzin Kolpinga z Porąbki Uszewskiej, Dębna, 
Brzeska i Bochni.  

Rodzina Kolpinga w Bochni zorganizowała 4 i 5 
grudnia dni otwarte, podczas których m.in. 
zaprezentowała działania realizowane przez Klub 
Seniora, prace seniorów wykonane podczas zajęć 
twórczych oraz zaprosiła najmłodszych na 
warsztaty scrapbookingu. 

Seniorki z Rodziny Kolpinga Klub Celtycki uczciły 
ten dzień uczestnicząc w akcji wolontarystycznej 
„Słodki Smak Świąt”, podczas której 
przygotowywały i pakowały świąteczne pierniki i 
opłatki dla podopiecznych domów dziecka i rodzin 
zastępczych w całej Polsce.  

Uczestniczyliśmy w transmisji online uroczystej 
Mszy świętej w Kościele Minorytów w Kolonii, 
podczas której prałat Christoph Huber został 
oficjalnie powitany w roli prezesa generalnego i 
10. następcy bł. Adolpha Kolpinga.  

Oprac. Krzysztof Wolski/Patrycja Kwapik  

II.  DUCHOWOŚĆ 
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Uczestnicy I Sesji Kolpingowskej „Wiara 
fundamentem Dzieła Kolpinga”, za pomocą czatu, 
aktywnie komentowali wątki poruszane w czasie 
spotkania, zorganizowanego 18 marca 2021 r. 
A prelegentami byli: ks. dr Przemysław Król SCJ 
z Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców 
„Talent”, Mateusz Zbróg (reprezentujący 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”) 
oraz Krzysztof Wolski – sekretarz naczelny 
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. 
Sesję prowadził Michał Twardosz.  

Krzysztof Wolski opowiedział o działalności bł. ks. 
Adolpha Kolpinga, żyjącego w czasach przełomu. 
W ówczesnej Europie trwała rewolucja 
przemysłowa, której skutki bardzo boleśnie 
dotykały młodych rzemieślników. Czy myśl 
i postawa Kolpinga aktualna jest w XXI wieku? 
Jakie wyzwania stoją przed jego naśladowcami, 
gdy jako społeczeństwo staramy się podnieść po 
pandemii? Te pytania są wciąż otwarte, 
a odpowiedzi w duchu kolpingowskiej idei 
znajdują nie tylko mieszkańcy Europy, ale też 
Ameryki Łacińskiej i Afryki, gdzie powstaje coraz 
więcej Rodzin Kolpinga.  

Jubileusz 30-lecia Dzieła Kolpinga w 
Polsce 

 Od grudnia 2020 roku do grudnia 2021 
świętowaliśmy Jubileusz 30-lecia Dzieła Kolpinga 
w Polsce. To właśnie przed trzydziestu laty (w 
maju 1990 r.) powstała w Polsce pierwsza 
współczesna Rodzina Kolpinga – w Stanisławiu 
koło Kalwarii Zebrzydowskiej. Tym samym 
rozpoczęła się historia Dzieła Kolpinga w Polsce.  

Czas świętowania Jubileuszu był okazją do 
wzmocnienia kontaktów między Rodzinami, 
Zarządem, a przede wszystkim umocnił 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”. 

W roku 2020 z tej uroczystej okazji 
przygotowaliśmy szereg publikacji i materiałów, a 
w roku 2021 głównym elementem obchodów były 
spotkania wspólnoty kolpingowskiej.  

• 18 marca - Sesja Kolpingowska „Wiara 

fundamentem Dzieła Kolpinga” 
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Sytuację przedsiębiorców — zmagających się ze 
skutkami obecnego kryzysu —nakreślił ks. 
Przemysław Król. Sercanin nie krył obaw, że wiele 
firm, zwłaszcza tych mniejszych, może na rynku 
nie przetrwać. Zachęcał jednak do bycia 
przedsiębiorczym i „obracania swoimi talentami”, 
także w celu pomnażania majątku. Zarówno 
Mateusz Zbróg, jak i pozostali prelegenci, zwrócili 
uwagę na postać współczesnego proroka, papieża 
Franciszka, który wiele miejsca w swoim 
nauczaniu poświęca kwestiom społecznym 
i trosce o ubogich. Zaznaczyli, że potrzebuje on 
wsparcia, zarówno w kapłanach, jak i świeckich.  

• 9 lipca - Msza św. w Stanisławiu Górnym 

Jubileusz 30-lecia Dzieła Kolpinga w Polsce 
świętowaliśmy podczas Eucharystii odprawionej 
9 lipca 2021 r. w parafii Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny w Stanisławiu Górnym, 
a następnie podczas wspólnej kolacji. Andrzej 
Górecki – przewodniczący Rodziny Kolpinga w 
Stanisławiu przypomniał, że to właśnie z tej 
ambony, za zgodą ówczesnego proboszcza, ks. 
Zygmunta Kuźmy, ks. Kazimierz Hoła wygłosił 
kazanie na temat życia i działalności ks. Adolpha 
Kolpinga, niegdysiejszego szewca. – W tamtych 
czasach większość mieszkańców naszej parafii 
zajmowała się wyrobem butów, powstała więc 
idea zapoczątkowania Dzieła Kolpinga w naszym 
regionie – tłumaczył pan Andrzej. Dodał, że to 
pamiętne kazanie ks. Hoła wygłosił w kwietniu 
1990 r., a potem na plebani spotkały się osoby 
zainteresowane inicjatywą. Zebranie 
założycielskie miało miejsce 27 maja tamtego 
roku. To wtedy zawiązała się pierwsza Rodzina 
Kolpinga we współczesnej Polsce. Świętowanie 30
-lecia tego faktu przesunięto o rok, ze względu na 
pandemię.  

Liturgii eucharystycznej przewodniczył obecny 
prezes Dzieła Kolpinga w Polsce. Ks. Jan 
Nowakowski przyznał, że dziś nie jest łatwo być 
chrześcijaninem. Podkreślił, że ważna jest 
przejrzystość i nieskazitelność w tym, co chcemy 
osiągnąć, a także roztropność. Dodał, że będziemy 

  III.  WSPÓLNOTA 

owocnie działać, jeśli będziemy zakotwiczeni w 
Chrystusie. Okolicznościowe kazanie wygłosił 
wiceprezes, ks. Józef Jakubiec. Przypomniał on 
postać śp. ks. Kazimierza Hoły (1933-2003), który 
uczył dogmatyki i sakramentologii w Wyższym 
Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej, 
ale zwrócił również uwagę na postać kandydata na 
ołtarze, ks. Adolpha Kolpinga. Uważał, że ten kapłan 
będzie dobrym natchnieniem dla współczesnego 
i następnych pokoleń. Ks. Józef życzył, by Dzieło 
Kolpinga w Polsce rozwijało się i wypełniało swoje 
podstawowe priorytety: troskę o wiarę, rodzinę, 
młodzież oraz ojczyznę. – Nie bójmy się być dobrymi i 
wspólnie dążyć do pomnażania dóbr tej ziemi, 
kształtujmy siebie, w oparciu o modlitwę – 
zaapelował z kolei miejscowy proboszcz, ks. 
Bogusław Zając, dziękując wszystkim uczestnikom 
liturgii za obecność i modlitewne skupienie. 

• 18 września - IX Pielgrzymka Rodzin Kolpinga 

18 września pod hasłem „Grunt to rodzina” odbyła 
się IX Pielgrzymka Rodzin Kolpinga, która zgromadziła 
przedstawicieli stowarzyszeń z Luborzycy, 
Niepołomic, Poręby Żegoty, Stanisławia Górnego, 
Oświęcimia, Chełmka, Brzeska, Bochni, Lipnicy Małej, 
Krakowa – „Klubu Celtyckiego” oraz Krakowa - 
Nowego Bieżanowa. Gościem specjalnym był 
Andreas Śliwa z Dzieła Kolpinga w diecezji Essen 



 

 

(Niemcy). Słowo do pielgrzymów skierował kard. 
Stanisław Dziwisz, który zapewnił o łączności 
duchowej. W odczytanym przez ks. Jana 
Nowakowskiego liście, sekretarz św. Jana Pawła II 
napisał, m.in.: „Dzieło bł. ks. Adolpha Kolpinga jest 
mi bliskie już od czasów, kiedy zainteresował się 
nim kard. Karol Wojtyła. Św. Jan Paweł II dał 
wyraz swemu uznaniu dla tegoż Dzieła, także 
poprzez beatyfikację jego Inicjatora. Warto przy 
okazji pięknego jubileuszu podkreślić, że jeśli 
szukamy dziś dróg odnowy Kościoła, to jedną 
z nich jest właśnie Dzieło Kolpinga”.  

Homilię wygłosił ks. Józef Jakubiec, który mówił: – 
Nasza pielgrzymka jest przede wszystkim 
dziękczynieniem za bł. kapłana Adolpha Kolpinga 
w roku 30-lecia jego beatyfikacji. Św. Jan Paweł II 
ogłosił go błogosławionym 27 października 1991 
w Watykanie.  

Wśród uczestników pielgrzymki była uzdolniona 
muzycznie Rodzina Kolpinga z Lipnicy Małej. 

Program artystyczny wydarzenia przygotował 
Kolpingowski Klub Seniora działający przy 
Rodzinie Kolpinga w Krakowie-Nowym 
Bieżanowie, będącej gospodarzem pielgrzymki. 

• 30 MMS-ów 

13 kwietnia 2021 r. w sanktuarium św. Józefa 
w Krakowie-Podgórzu oficjalnie zainaugurowano 
ogólnopolską akcję pielgrzymkową „30 MMS-ów”. 
Była ona reakcją na trudną, pandemiczną 
rzeczywistość, a jednocześnie impulsem do 
przeżywania jubileuszu we wszystkich Rodzinach 
Kolpinga. Chodziło o zainicjowanie trzydziestu: 
Mszy św., modlitw różańcowych oraz pielgrzymek 
do polskich sanktuariów w intencji kanonizacji bł. 
ks. Kolpinga. Organizatorami wydarzeń były 
Rodziny Kolpinga. 

Niektórym z pielgrzymek towarzyszyły spotkania 
otwarte i prelekcje. Podczas nich przedstawiano 
Dzieło Kolpinga, reprezentującą go lokalną 
wspólnotę, podejmowane akcje czy inicjatywy, 
a także przybliżano postać Patrona. Bywało, że do 
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pielgrzymowania (zwłaszcza „autokarowego”) 
zachęcano podopiecznych Kolpingowskich Klubów 
Seniora czy przyjaciół poszczególnej Rodziny 
Kolpinga. W ramach akcji odbywały się również 
czuwania modlitewne wraz z rozważaniami. Jedno 
z nich nawet na Jasnej Górze! W innych 
przypadkach główną intencją organizatorów była 
ponowna integracja stowarzyszania po ciężkim 
okresie wstrzymania działalności.  

Szczególne słowa uznania należą się 
przedstawicielom Rodziny Kolpinga z Człuchowa, 
którzy zorganizowali pieszą pielgrzymkę do 
sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej 
w miejscowości Zamarte w województwie 
kujawsko-pomorskim. W pielgrzymce wzięli udział 
nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale także 
parafianie ze wszystkich trzech człuchowskich 
parafii.  

Ważnym symbolem w ramach akcji „30 MMS-ów” 
było nawiedzenie grobów ks. prof. Kazimierza 
Hoły oraz ks. Kazimierza Jancarza, których 
doczesne szczątki spoczywają na przykościelnym 
cmentarzu w Makowie Podhalańskim. Ks. Hoła to 
założyciel pierwszych polskich Rodzin Kolpinga we 
współczesnej Ojczyźnie, a znany ze swej 
patriotycznej postawy w czasie komunizmu ks. 
Jancarz – był prezesem wspólnoty w Luborzycy.  

Spośród trzydziestu postulowanych pielgrzymek, 
do grudnia 2021 r. zorganizowano ich 
siedemnaście.  

Szczególne podziękowania należą się Rodzinom 
Kolpinga z: Krakowa - Nowego Bieżanowa, Bochni, 
Poręby Żegoty, Makowa Podhalańskiego, 
Jarosławia, Człuchowa, Sycowa, Łęczyc, Chełmka, 
Oświęcimia, Krakowa Klubu-Celtyckiego 
i Luborzycy, które podjęły już trud organizacji 
pielgrzymek i modliły się o kanonizację naszego 
Patrona.  

Oprac. na podst. Biuletynu Kolping 
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Projekt „Wspólnota siłą rozwoju” 

W roku 2021 kontynuowaliśmy realizację 
trzyletniego projekt pn. „Wspólnota siłą 
rozwoju” wspierającego 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 także w roku 2021  intensywnie 
rozwijał swoje działania misyjne jednocześnie 
odpowiadając na bieżące problemy i wyzwania 
zgodnie z mottem bł. Patrona „Czasy Wam 
pokażą, co należy czynić”.  

Pomocą w realizacji tych zadań był 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 był  realizowany od 1.07.2019 
r. do 31.12.2021 r., zaplanowano 3 duże debaty 
„Wspólnota – Aktywność – Rozwój”, w których 
udział wzięli przedstawiciele Rodzin Kolpinga, aby 
wspólnie dyskutować o programie rozwoju 
Związku, budowaniu wspólnoty, aktywizacji 
Rodzin Kolpinga, zakładaniu nowych stowarzyszeń 
i wzmacnianiu istniejących Rodzin Kolpinga. 
Zrealizowano także szereg działań 
wzmacniających zarówno Związek Centralny, jak i 
Rodziny Kolpinga. 

W roku 2021 zrealizowaliśmy następujące 
działania:  
• W dniach 8-9.07.2021 r. przeprowadziliśmy w 

Kalwarii Zebrzydowskiej Spotkanie – Debatę 
pod hasłem „LIDER. Formacja i kształcenie 
liderów”, w której wzięły udział 42 osoby z 17 
Rodzin Kolpinga. Podczas debaty poruszane 
były następujące tematy: 

 Przywództwo - klucz do rozwoju. 
 Warsztat przygotowujący do debaty: Kim są 

  III.  WSPÓLNOTA 

liderzy Kolpinga-nasze selfie. Jakich liderów 
potrzebuje Kolping? 

 Debata: Gotowi na misje – oferta Kolpinga dla 
nowych liderów. 

 Prezentacje: Formacja i kształcenie liderów. 
Wybrane moduły kształcenia liderów. 

 Dyskusja strategiczna: Program kształcenia 
liderów i jego wdrożenie. 

 

• Zrealizowaliśmy 18 wykładów tematycznych 
pogłębiających wiedzę o Patronie i Dziele 
Kolpinga, w których wzięło udział 246 osób. 

• Wydaliśmy 3 biuletyny Kolping oraz 14 
newsletterów; 

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

• Wypracowaliśmy 10 programów wzmacniana 
Rodzin Kolpinga; 

• Opracowaliśmy 8 programów pozyskiwania 
funduszy; 

• Przygotowaliśmy 10 projektów; 
• Prowadziliśmy doradztwo w zakresie promocji, 

komunikacji, zarządzania strategicznego 
i fundraisingu; 

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

Oprac. Beata Harasimowicz 



 

 

 

Program budowy kapitału  żelaznego 

W roku 2021 kontynuowaliśmy dotychczasowe 
działania, a także podjęliśmy nowe, w obszarach 
zdiagnozowanych deficytów, w ramach 
„Programu budowy kapitału żelaznego dla 
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce”. 

Budowa i zarządzanie kapitałem żelaznym 
wymaga szczególnych umiejętności i ciągłego 
podnoszenia kompetencji. Dlatego Związek 
Centralny Dzieła Kolpinga w trosce o prawidłową 
realizację programu inicjował szereg działań 
dotyczących zarówno poszczególnych 
pracowników, jak i również działań 
strategicznych. Zarząd ZCDK zdecydował się na 
powołanie Rady Kapitału Żelaznego. W jej składzie 
znaleźli się wybitni przedstawiciele biznesu, 
trzeciego sektora i świata akademickiego. Rada 
jako organ doradczy wspierać będzie 
merytorycznie Zarząd i pracowników ZCDK, a 
także prowadzić stały monitoring procesu budowy 
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kapitału żelaznego. Zaproszono do udziału w niej 
osoby posiadające doświadczenie w obszarach 
zarządzania inwestycyjnego, kapitałowego, 
a także w zarządzaniu dużymi zespołami. W roku 
2021 odbyły się dwa posiedzenia Rady, 
a wypracowane rekomendacje przyczyniły się do 
podjęcia decyzji o powołaniu hospicjum 
domowego w Krakowie. Należy zauważyć, że 
obszar PR-u i marketingu ZCDK został 
wzmocniony jakościowo poprzez przygotowanie 
profesjonalnego filmu promocyjnego. 
W rezultacie działania pomogły pozyskać trzy 
pisemne deklaracje wsparcia finansowego 
procesu budowy kapitału żelaznego. Rozwój, 
także kompetencji, realizowany był poprzez udział 
fundraisera w webinariach i konferencji 
organizowanej przez European Research Network 
on Philanthropy. 

Oprac. Michał Twardosz 
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Kolpingowska Droga Modlitwy 
i Refleksji 

Z kościoła parafialnego pw. św. Marcina 
w Hochdorf w Szwajcarii (niedaleko Lucerny) do 
klasztoru w Baldegg wytyczno 
pięciokilometrową trasę spacerową wśród 
pięknego krajobrazu i naturalnej przyrody. 
Na szlaku postawiono 9 stacji poświęconych bł. 
ks. Adolphowi Kolpingowi – jego myślom 
i wskazówkom do działania. Zainspirowaliśmy 
się tą ideą Dzieła Kolpinga w Szwajcarii 
i zapragnęliśmy stworzyć  podobną w Polsce. 
Z pomocą przyszła Rodzina Kolpinga w Makowie 
Podhalańskim.  

Rodzinę Kolpinga w Makowie Podhalańskim 
założył w 1994 r. śp. ks. Kazimierz Hoła, pionier 
i pierwszy prezes Dzieła Kolpinga w Polsce. Kapłan 
pod koniec swojego życia mieszkał w tamtejszym 
domu księży emerytów. 27 października 2021 r. 
makowska wspólnota była gospodarzem 
ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia 
Modlitwy Kolpingowskiej. W spotkaniu wziął 
udział obecny prezes Związku Centralnego Dzieła 
Kolpinga w Polsce, ks. Jan Nowakowski. Podjęto 
się wtedy wstępnego wytyczenia polskiej trasy 
Kolpingowskiej Drogi Refleksji i Modlitwy. 
Profesjonalne wsparcie dla inicjatywy zaoferował 
miejscowy burmistrz, doceniający wieloletnią, 
aktywną działalność społeczną Rodziny Kolpinga 
w Makowie Podhalańskim. Droga Refleksji 
rozpoczynałaby się w okolicy sanktuarium Matki 
Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin (to właśnie na 
przykościelnym cmentarzu znajduje się grób śp. 
ks. Kazimierza Hoły). Trasa prowadziłaby przez 
nasłonecznione stoki i łąki Beskidu Makowskiego, 
by znów dotrzeć do parafialnej świątyni. Do 
dzieła! Będzie to nie tylko „ścieżka pamięci”, ale 
przede wszystkim zachęta do kontemplacji 
cytatów ewangelicznych i słów naszego Patrona. 
Może być propozycją dla indywidualnych czy 
rodzinnych spacerów, w które mogą udać się 
zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Z kolei dla osób 

 
 III.  WSPÓLNOTA 

należących do Rodzin Kolpinga w Polsce – będzie 
to symbol wspólnoty myśli i czynu. Stacje 
(drogowskazy) skłonią przemierzających szlak do 
refleksji nad swym miejscem w rodzinie, 
społeczeństwie i Ojczyźnie. Zmotywują do 
działania wypływającego z modlitwy. Pod koniec 
listopada 2021 r. zawiązał się zespół roboczy (pod 
kierownictwem ks. Jana Nowakowskiego), 
którego zadaniem będzie m.in. przygotowanie 
odpowiednich tekstów towarzyszących 
poszczególnym stacjom. Licząc, że idea zyska 
szerokie uznanie, proszę o wsparcie jej modlitwą 
i czynnym zaangażowaniem. Kolejne drogowskazy 
mogą zostać ufundowane przez Rodziny Kolpinga 
oraz Darczyńców z całej Polski. Będzie to trwały, 
namacalny znak upamiętnienia jubileuszu 30-lecia 
Dzieła Kolpinga w Polsce.  

Oprac. Krzysztof Wolski  

Nowe Rodziny Kolpinga 

W okresie sprawozdawczym 2021 powstały 
2 nowe Rodziny Kolpinga:  w Cekcynie i w 
Kramarzynach w diecezji pelplińskiej, które 
zostały zarejestrowana w KRS.  

W roku 2021 Związek Centralny Dzieła Kolpinga w 
Polsce zrzeszał 41 Rodzin Kolpinga  wpisanych do 
KRS.  Działają one na terenie 10 diecezji 
w 8 województwach. 

Oprac. Krzysztof Wolski 
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Sprawozdania z Rodzin Kolpinga 

Wypełniając wolę Delegatów ubiegłorocznego 
Ogólnego Zgromadzenia Związku, 14 Rodzin 
Kolpinga przysłało sprawozdania ze swej 
lokalnej działalności. Bardzo im dziękuję, gdyż 
jest to ważny znak naszej wspólnoty 
i odpowiedzialności wobec podjętych 
zobowiązań, a przede wszystkim – okazja do 
wzajemnego poznania, wymiany doświadczeń 
oraz informacji. Wybrane fragmenty tych 
sprawozdań zamieszczamy poniżej. Ich pełne 
wersje znajdują się w archiwum Związku 
Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. 

Krzysztof Wolski 
sekretarz naczelny ZCDK 

 

 

1. Rodzina Kolpinga w Chełmku 

Członkinie naszej Rodziny Kolpinga w 2021 r. brały 
udział w licznych szkoleniach i spotkaniach: 
międzynarodowym spotkaniu seniorów na 
Słowacji, spotkaniu ekologicznym w Lanckoronie, 
debacie w ramach projektu „Tak nas widzą...” 
w Krakowie, pielgrzymce do Częstochowy, 
pielgrzymce kolpingowskiej do Krakowa-Noego 
Bieżanowa, pielgrzymce do Porąbki Uszewskiej w 
ramach projektu „30 MMS-ów na 30-lecie Dzieła 
Kolpinga w Polsce”, a także w warsztatach 
partycypacyjnych i badaniu fokusowym przed 
otwarciem Akademii Kolpinga dla Liderów 
Społecznych. 

Przewodnicząca Dorota Pietrzyk brała udział 
w zebraniach Zespołu Interdyscyplinarnego, 
dotyczących „niebieskiej karty” w gminie Chełmek 
oraz w szkoleniach organizowanych przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie, superwizji i szkoleniach 
specjalistycznych w ramach Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Jak co roku, spotkaliśmy się na uroczystej Mszy 
św. z okazji Międzynarodowego Dnia Modlitwy 
Kolpingowskiej, prowadziliśmy Różaniec i Drogę 
Krzyżową. Uczestniczyliśmy w zebraniach 
formacyjnych. Delegacja stowarzyszenia ze 
sztandarem organizacji brała udział w uroczystości 
Bożego Ciała. 

Przeprowadziliśmy też Dzień Otwarty 
stowarzyszenia, podczas którego odwiedziło nas 
wiele osób, starszych i młodszych, przyszły także 
babcie z wnuczkami. Całe spotkanie przebiegło w 
atmosferze zainteresowania i skupienia nad 
tematami. Piękne stroiki zostały wykonane przez 
młodzież. Na zakończenie wszyscy goście zostali 
obdarowani stroikami, które wcześniej wykonały 
seniorki w Kolpingowskim Klubie Seniora oraz 
wydrukowanymi zaproszeniami do naszego Klubu. 

 

2. Rodzina Kolpinga w Chodzieży 

Stałą akcją prowadzoną nieprzerwanie od 
początku istnienia Rodziny jest organizacja 
śniadania wielkanocnego dla potrzebujących. 
Przygotowujemy je w Wielką Sobotę z darów 
zebranych podczas święcenia potraw. Hojność 
i ofiarność parafian jest bardzo duża i starcza na 
przyszykowanie ok. 150 paczek dla 
potrzebujących. 

W październiku 2021 r. świętowaliśmy 25-lecie 
naszej Rodziny Kolpinga. W uroczystościach wziął 
udział prezes Dzieła Kolpinga w Polsce ks. Jan 
Nowakowski. 

 

3. Rodzina Kolpinga w Jarosławiu 

Wśród naszych działań w 2021 r. warto wymienić: 
prowadzenie świetlicy „U Kolpinga”, prowadzenie 
Kolpingowskiego Klubu Seniora, zorganizowanie 
dla dzieci wycieczki do Parku Trampolin 
w Rzeszowie, wyjazdu wakacyjnego do 
Zakopanego dla młodzieży, wyjazdu seniorów 
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w Bieszczady, pieszej pielgrzymki do Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce (uczestniczyło 
w niej ok. 2500 pielgrzymów) oraz Balu Wszystkich 
Świętych dla dzieci i młodzieży. 

 

4. Rodzina Kolpinga w Koronowie 

Ze względu na pandemię, działalność Rodziny była 
ograniczona, ale uczestniczyliśmy w pielgrzymce 
pieszej do Byszewa, a także zorganizowaliśmy 
„Wieczór Wszystkich Świętych”, włączyliśmy się 
w grudniu do akcji „Szlachetna paczka” oraz 
„Podaruj dzieciom serce”. 

 

5. Rodzina Kolpinga w Krakowie – 
Jeden Świat 

Nasze najważniejsze działania w 2021 r. to 
w okresie pandemii: promocja materiałów 
edukacyjnych dotyczących ekologii, promocja akcji 
wspierających zakupy Fair Trade, promocja 
pszczelarstwa, wsparcie akcji Fundacji Dzieła 
Kolpinga „Razem dla Hondurasu” – 
wolontarystyczne, logistyczne i finansowe. 
Działania związane z promocją pszczelarstwa oraz 
ochrony lokalnych ekosystemów ze względu na 
pandemię odbyły się w formie on-line. 

W lipcu wzięliśmy udział w Festiwalu Kulinarnym 
partnerskiej Rodziny Kolpinga w Sajan (Serbia). Za 
nami również udział w szkoleniu 
międzynarodowym dotyczącym edukacji 
medialnej – praca nad partnerskimi projektami 
edukacyjnymi. 

 

6. Rodzina Kolpinga w Kramarzynach 

W czasie trwającej pandemii nasze działania miały 
ograniczone możliwości, większość z nich 
odbywała się na terenie naszej parafii. Udało nam 
się przygotować i zrealizować obóz letni dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych. 

7. Rodzina Kolpinga w Luborzycy 

Za nami comiesięczne spotkania formacyjne  
z księdzem prezesem, prowadzenie 
Kolpingowskiego Domu Spotkań i Formacji im. ks. 
Kazimierza Jancarza oraz przygotowanie do 
jubileuszu 30-lecia. 

Zrealizowaliśmy pielgrzymkę w ramach akcji „30 
MMS-ów na 30-lecie Dzieła Kolpinga w Polsce” do 
Suchej Beskidzkiej i Makowa Podhalańskiego. 
Nawiedziliśmy groby śp. prezesów: ks. Stanisława 
Bogacza, ks. Kazimierza Jancarza oraz ks. prof. 
Kazimierza Hoły.  

Ponadto, jak co roku, zaangażowaliśmy się 
w budowę ołtarza z okazji procesji Bożego Ciała. 
Zbudowaliśmy również ołtarz na Procesję 
Różańcową. Uczestniczyliśmy czynnie w obu 
wydarzeniach. 

 

8. Rodzina Kolpinga w Łebie 

Rok 2021 był 21. rokiem działalności Rodziny, która 
skupiała się wokół wydarzeń kościelnych 
i parafialnych oraz formacji duchowej. Już w święto 
Objawienia Pańskiego w kościele parafialnym pw. 
św. Jakuba Apostoła rozbrzmiewały najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki. Występ uświetnił chór Bel 
Canto i członków naszej Rodziny Kolpinga. 

1 kwietnia członkowie stowarzyszenia uczestniczyli 
w kolejnej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej 
z Garczegorza do Łeby, pokonując 32 kilometry. Na 
Wielkanoc członkowie Rodziny Kolpinga 
przygotowali Grób Pański. W wakacje działająca 
przy stowarzyszeniu grupa śpiewacza „Głos Serca” 
uczestniczyła w  kursach muzycznych. 9 września, 
jak co roku, wzięliśmy udział w corocznej pieszej 
pielgrzymce do Matki Bożej Pięknej Miłości w 
Sianowie. W dniach 29-31 października członkowie 
stowarzyszenia zorganizowali pielgrzymkę 
autokarową „Śladami kardynała Stefana 
Wyszyńskiego” (od Stoczka Klasztornego do 
Gniezna). 
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W naszym Rybackim Centrum Kultury i Formacji 
Boleniec  odbyła się 13. debata z cyklu pogranicza 
– CAMINO. Prelegenci konferencji starali się 
odpowiedzieć na pytanie „Czy wszystko musi być 
narodowe?”. Omawialiśmy bieżące sprawy 
organizacji, jak również te dotyczące 
funkcjonowania Łebskiego Uniwersytetu 
Ludowego oraz samorządu lokalnego, 
z praktycznego punktu widzenia. Odbywały się też 
próby chórów: „Biedronki”, „Bel Canto”, „Głos 
Serca”. W prowadzeniu zajęć pomagają 
wolontariusze oraz rodzice, co jeszcze bardziej 
podkreśla społeczny wymiar działalności Boleńca. 

 

9. Rodzina Kolpinga w Niepołomicach 

W 2021 r., pomimo trudności wywołanych 
pandemią, nadal prowadziliśmy stołówki w dwóch 
szkołach podstawowych w Niepołomicach oraz 
dowoziliśmy posiłki do jednego przedszkola. 
Żywimy w ten sposób w szkołach dzieci z klas 0-8, 
a od końca marca 2022 r. dożywiamy dzieci 
z Ukrainy. Przygotowujemy miesięcznie dla 
potrzebujących uchodźców z Ukrainy ok. 5000 
bułek, które finansuje parafia w Niepołomicach. 
Ponadto od początku wojny w Ukrainie, 
dożywiamy ok. 40 dzieci z Ukrainy, współpracując 
z miastem i gminą Niepołomice. 

 

10. Rodzina Kolpinga w Niewieścinie 

Członkowie naszej Rodziny brali udział w Mszach 
św., uroczystościach kościelnych i państwowych 
na terenie parafii w Niewieścinie, gminy Pruszcz, 
a także diecezji pelplińskiej. Wystawiali poczet 
sztandarowy podczas procesji, obchodów świąt, 
itp. Aktywnie włączali się w życie wspólnoty 
parafialnej. 

Ponadto Rodzina realizowała  trwające siedem 
miesięcy przedsięwzięcie: „Z Akademią 
Aktywności powrót do normalności” 
dofinansowane przez Inkubator 
Przedsiębiorczości w Świeciu ze środków 

Programu APFW. Głównym celem projektu było 
zmniejszenie negatywnych skutków pandemii 
covid-19 w naszej wiejskiej społeczności. 

Wspólnym dobrem, które rozwijaliśmy były: 
edukacja, zdrowie, wzajemne relacje 
mieszkańców, integracja społeczna i wolontariat. 
Były też warsztaty tematyczne: rękodzielnicze, 
florystyczne, kulinarne, kosmetyczne i animacyjne 
dla dzieci oraz kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Przeprowadziliśmy coroczną 
akcję: „Paczka dla Biedronek” mającą na celu 
pozyskanie darczyńców i przygotowanie paczek 
świątecznych dla członków chóru dziecięcego 
„Biedronki”, którymi opiekuje się nasze 
stowarzyszenie. 

Za całokształt naszych działań prezes Rodziny 
Kolpinga w Niewieścinie – ks. Andrzej Danielski 
oraz wiceprzewodnicząca – Mirosława Ziaja 
zostali wyróżnieni medalem „Zasłużony dla Dzieła 
Kolpinga Diecezji Pelplińskiej”. 

Niestety, w maju 2022 r. ks. prezes  Andrzej 
Danielski po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do 
Domu Ojca, pozostawiając nas w nieutulonym 
żalu i smutku. Śp. Ksiądz Andrzej Danielski był 
proboszczem parafii w Niewieścinie. 
Współzałożycielem i prezesem Rodziny Kolpinga. 
Współkoordynatorem projektów prowadzonych 
przez tę Rodzinę. Pomysłodawcą utworzenia 
Świetlicy Środowiskowej „Santiago” i założycielem 
największego w diecezji pelplińskiej chóru 
dziecięcego „Biedronki”, który gromadzi blisko 
200 dzieci z różnych parafii z Polski północnej. 

 

11. Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu 

Najważniejszym przedsięwzięciem naszego 
stowarzyszenia w 2021 r. była działalność na rzecz 
lokalnej społeczności, a także Kolpingowskiego 
Klubu Seniora (KKS). Przez cały rok 
funkcjonował KKS, pomimo pandemii, 
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jednak w pierwszym półroczu zostały zawieszone 
comiesięczne spotkania. W ramach spotkań, 
seniorki wspólnie zorganizowały warsztaty 
rękodzieła artystycznego, w czasie których 
wykonywały ręcznie ozdoby okolicznościowe oraz 
świąteczne (wielkanocne i bożonarodzeniowe), w 
tym upominki. W marcu członkinie KKS wspólnie 
obchodziły Dzień Kobiet. W czerwcu wzięły udział 
w zorganizowanej przez Przewodniczącą sesji 
zdjęciowej w przepięknym ogrodzie restauracji 
Porto Bello. 

W czerwcu odbyło się Zebranie Walne członków 
naszego stowarzyszenia. W sierpniu chętne 
seniorki wzięły udział w „Senioriadzie” 
organizowanej przez Związek Centralny Dzieła 
Kolpinga w Polsce oraz w obchodach 30-lecia 
założenia Dzieła Kolpinga w Polsce. 
W październiku zarząd i członkowie 
stowarzyszenia spotkali się na uroczystej Mszy św. 
z okazji Światowego Dnia Modlitwy w intencji 
Dzieła Kolpinga w Indiach. W listopadzie seniorki 
z KKS wykonały kotyliony z okazji święta 
Niepodległości i uczestniczyły – na zaproszenie 
Urzędu Miasta – w ich rozdawaniu. W grudniu 
zarząd i członkowie stowarzyszenia oraz seniorki 
z KKS spotkali się na uroczystej wigilii. 

 

12. Rodzina Kolpinga w Stanisławiu 

Za nami m.in.: aktywne uczestnictwo 
w wydarzeniach w parafii oraz reaktywowanie 
asysty podczas comiesięcznej Mszy św. 
„patronalnej”, a także organizacja paczek 
żywnościowych dla ubogich mieszkańców z okazji 
świąt. 

 

13. Rodzina Kolpinga w Sycowie 

Nasza Rodzina prowadzi głównie całoroczne 
i stałe działania, z których najważniejsze to: 
dystrybucja żywności z Programu Operacyjnego 

 
 III.  WSPÓLNOTA 

Pomoc Żywnościowa i dystrybucja żywności 
w ramach Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu 
żywności. Ponadto zorganizowaliśmy: cykliczną 
wycieczko-pielgrzymkę, nocne czuwanie 
w Częstochowie (na święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego) oraz modlitwy świata (przedsięwzięcie 
wyjazdowe). 

 

14. Rodzina Kolpinga w Wadowicach 

W związku z pandemią covid 19 byliśmy zmuszeni 
zredukować spotkania naszej Rodziny Kolpinga do 
kilku najważniejszych wydarzeń. 5 sierpnia odbyło 
się walne zebranie członków stowarzyszenia. Po 
części informacyjno-organizacyjnej, odbyła się 
pierwsza sesja coachingu grupowego, 
przygotowana specjalnie dla seniorów 
z Kolpingowskiego Klubu Seniora (KKS) 
w Wadowicach. Warsztaty pt. „Zmiany w życiu 
seniora. Jak sobie z nimi radzić?” prowadziła 
nasza kolpingowska coach Monika Motak. 
Zorganizowano również transport dla seniorów 
z niepełnosprawnością ruchową. 

27 października odbyło się uroczyste zebranie 
Rodziny Kolpinga w Wadowicach oraz KKS 
Wadowice z okazji Światowego Dnia Modlitwy 
Kolpingowskiej. W tym szczególnym dniu  
modliliśmy się o kanonizację naszego Patrona. 
Różaniec ze św. Janem Pawłem II odmówiliśmy 
w intencji Dzieła Kolpinga w Indiach, pod hasłem: 
„Jedność w różnorodności przy budowie 
wspólnoty kolpingowskiej na świecie”, a także 
wspominając zmarłych z naszej Rodziny. Seniorzy 
spotkali się również przed świętami Bożego 
Narodzenia, by przygotować stroiki na stoły 
wigilijne. 

Opracował: Krzysztof Wolski 
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Projekt „Aktywni i samodzielni na 
rynku pracy”  

Od sierpnia 2020 r. realizujemy projekt pt. 
„Aktywni i samodzielni na rynku pracy”, który 
zakończy się 31.07.2022 r. 

Rok 2021 to kulminacyjny moment realizacji 
projektu – z uwagi na zintensyfikowany proces 
rekrutacji oraz realizacji działań. W samym 2021 r. 
do projektu przyjęto 88 uczestników. Wśród 
uczestników znajdują się osoby będące w 
najtrudniejszej sytuacji na małopolskim rynku 
pracy w tym: 

• 38 osób bezrobotnych; 
• 12 osób długotrwale bezrobotnych; 
• 50 osób biernych zawodowo; 
• 63 osoby o niskich kwalifikacjach; 
• 24 osoby w wieku 50 plus; 
• 32 osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać ze 
wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, 
pośrednika pracy, trenera zatrudnienia 
wspieranego, coacha oraz doradcy cyfrowego. 
Dodatkowo mogą skorzystać z oferty bonów 
szkoleniowych, szkoleń zawodowych, staży oraz 
kursów komputerowych.  

W 2021 r. 88 osób przystąpiło do Indywidualnego 
Planu Działania, wypracowano 88 dokumentów 
CV, 55 osób skorzystało z indywidualnej porady 
doradcy zawodowego, 49 osób skorzystało z 
konsultacji psychologicznych. Dodatkowo 37 osób 
rozpoczęło realizację staży zawodowych, 7 
uczestników zrealizowało bony szkoleniowe, a 30 
osób rozpoczęło szkolenia zawodowe. Uczestnicy 
najchętniej wybierali szkolenia pozwalające na 
uzyskanie kwalifikacji w zakresie branż 
deficytowych na rynku pracy tj. w szczególności o 
tematyce opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, 
kursów obsługi kasy fiskalnej i programów do 
fakturowania, kursów w obszarze kadr i 
księgowości oraz kursów siostry PCK. Uczestnicy 
chętnie podejmowali się realizacji kursów 

komputerowych ECDL Base/ Profile – w 2021 r. 
kursy rozpoczęło 11 uczestników projektu. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie 
poziomu zatrudnienia wśród osób 30+. W 2021 r. 
dzięki udziałowi w projekcie pracę otrzymały 73 
osoby. Z kolei, nowe kwalifikacje zawodowe 
uzyskały 23 osoby (17 kobiet, 6 mężczyzn). 

Poniżej zamieszczamy kilka wypowiedzi 
Uczestników na temat udziału w naszym 
projekcie: 

Mój udział w projekcie oceniam bardzo dobrze, 
ponieważ pomógł mi się przekwalifikować i 
zrealizować szkolenie zawodowe, po którym 
mogłam powrócić na rynek pracy. Skorzystałam z 
pomocy doradcy zawodowego, który pomógł mi 
określić kierunek działania. Panie z Dzieła 
Kolpinga były bardzo miłe i pomocne w 
poszukiwaniu zatrudnienia, które szybko 
znalazłam. Polecam organizację w 100%. - 
Jadwiga (Kraków) 

Od roku poszukuję pracy. W Internecie znalazłem 
informację o projekcie Kolpinga, który pomaga w 
aktywacji zawodowej osobom po 30-tym roku 
życia. Przystąpiłem do projektu  
w grudniu 2020 roku. Od samego początku 
mojego udziału w projekcie była miła atmosfera. 
Otrzymałem wsparcie od wielu specjalistów, 
takich jak doradca zawodowy, psycholog, trener 
zatrudnienia. Jestem w kontakcie z pośrednikiem 
pracy, z którym wspólnie szukamy pracy. Jestem 
zadowolony z otrzymanej pomocy, dzięki której 
czuję się pewniej w poszukiwaniu pracy. Mam 
nadzieję, że wkrótce znajdziemy dobrą ofertę 
pracy. Jacek  (Oświęcim) 

Wzięłam udział w projekcie „Aktywni i samodzielni 
na rynku pracy”, ponieważ szukałam pomocy w 
znalezieniu pracy. O projekcie dowiedziałam się za 
pośrednictwem portalu społecznościowego 
Facebook. Jestem zadowolona z udziału w 
projekcie, bardzo szybko  znaleźli dla mnie 
odpowiednią ofertę stażu. Dzięki udziałowi 
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w projekcie uzyskałam zatrudnienie oraz 
podniosłam kompetencje cyfrowe za sprawą porad 
informatycznych. Dodatkowo, jestem bardzo  
zadowolona ze współpracy z personelem 
pracującym w Centrum Wsparcia Kolping w 
Wadowicach, doradztwo oceniam na 5+. Na 
pewno polecę osobom bez pracy Kolping, 
ponieważ można tu znaleźć pomoc w znalezieniu 
pracy i doradztwo na rynku pracy.  Gabriela 
(Wadowice). 

Projekt „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” 
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  

 

Projekt „Mam POWER. Mam pracę” 

Od października 2020 r. realizujemy projekt 
„Mam POWER. Mam pracę”, który zakończy się 
30.06.2023 r. 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, 
edukacja oraz zwiększenie możliwości 
zatrudnienia 300 osób w wieku 15-29 lat 
zamieszkujących lub pracujących bądź uczących 
się na terenie subregionu miasta Kraków. 

W pierwszym okresie realizacji w 2020 r. 
zrekrutowano 15 uczestników, a roku 2021 r. do 
projektu przyjęto 77 uczestników. Wśród 
uczestników znajdują się osoby będące w 
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby 
bezrobotne, bierne zawodowo, o niskich 
kwalifikacjach lub z orzeczoną 
niepełnosprawnością, a także imigranci 
i reemigranci. 

W ramach projektu, uczestnicy mogą skorzystać ze 
wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, 

pośrednika pracy i trenera zatrudnienia 
wspieranego. Dodatkowo mogą skorzystać ze 
szkoleń zawodowych oraz trzymiesięcznych staży.  

Do tej pory Uczestnicy najchętniej wybierali 
szkolenia pozwalające na uzyskanie kwalifikacji w 
zakresie branż deficytowych na rynku pracy tj. w 
szczególności o tematyce opiekuna w żłobku i 
klubie dziecięcym, kursów obsługi wózka 
jezdniowego podnośnikowego oraz spawanie 
metodą TIG/141/ w zakresie podstawowym, 
kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy czy 
szkoleń komputerowych np. grafiki komputerowej. 
Wszystkie szkolenia pozwalają na uzyskanie 
kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie oraz 
zwiększają szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.  

Dotychczas 58 osób ukończyło udział w projekcie 
realizując pełną ścieżkę projektową, a 34 osoby 
pracują zawodowo.  

Projekt „Mam POWER. Mam pracę” jest  
współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 

Oprac. Anna Wilk 
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Projekt „SOS dla seniora” 

„SOS dla seniora” to nazwa projektu, który ma 
zapobiegać wykluczeniu społecznemu seniorów 
oraz ich opiekunów. Realizację działań 
rozpoczęliśmy w styczniu 2021 r. 

Celem projektu jest przeciwdziałanie problemowi 
samotności, wzmocnienie kondycji psychicznej 
oraz poczucia godności i podmiotowości osób 
starszych i opiekunów osób zależnych. Trud tych 
wyzwań biorą na siebie wolontariusze – łączone 
grupy młodzieży i dorosłych. W pięciu 
Kolpingowskich Inkubatorach 
Międzypokoleniowego Wolontariatu 
wypracowują oni (poprzez rzeczywiste działania 
na rzecz osób starszych) optymalny model 
funkcjonowania Centrum Wolontariatu. 
Wolontariusze uczestniczą w warsztatach 
z elementami kształcenia liderskiego, komunikacji 
międzypokoleniowej oraz psychologii. Jakiej 
pomocy potrzebują seniorzy? To często 
codzienne, proste czynności: pomoc w zakupach, 
sprawach urzędowych czy wyjściu na spacer. 
Z kolei o samotności we współczesnym świecie 
mówi się jak o chorobie cywilizacyjnej, która 
dotyka ludzi bez względu na wiek i status 
społeczny. Naturalnie są na nią narażeni ci, którzy 
po zakończeniu aktywności zawodowej często 
wycofują się również z życia społecznego. 
Lekarstwem na samotność jest tak naprawdę 
spotkanie z drugim człowiekiem. I takie jest 
główne zadanie projektu „SOS dla seniora” – 
stworzyć warunki do spotkania życzliwych, 
pomocnych ludzi. Służą temu wspólne wyjścia do 
kina czy teatru, wspólne gotowanie czy udział w 
akcji „Niedzielny obiad”. Pomocny jest także 
„Dobry telefon” – osoby czujące potrzebę 
kontaktu, mogą telefonicznie porozmawiać 
z wolontariuszem gotowym wysłuchać i pomóc. 
Chcemy również wesprzeć osoby opiekujące się 
swoimi bliskimi. Mogą uczestniczyć 
w specjalistycznym kursie opiekuna osób 
starszych oraz skorzystać z pomocy wolontariuszy.  

Projekt „SOS dla seniora” jest realizowany 
w ramach Programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy finansowanego z  funduszy EOG. 
programu Aktywni Obywatele. 

Oprac. Anna Wiśniewska 
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V. SENIORZY 
 

Kolpingowskie Kluby Seniora – 
wolontariat seniorów w Bochni 

Nasz wolontariat wynika z autentycznej potrzeby 
serca, a nie z chwilowej mody. Tak właśnie 
działamy w Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga 
w Bochni.  

W ramach projektu „Senioralna aktywność 
społeczna” mieliśmy wiele prelekcji i warsztatów 
na temat wolontariatu. Zdobyta wiedza jeszcze 
bardziej zmotywowała nas i zainspirowała do 
działania. Jako seniorzy podjęliśmy się działalności 
na rzecz naszej grupy wiekowej. Wyciągnięcie 
„pomocnej dłoni” do osób starszych rodzi w nich 
wdzięczność za to, że się ich dostrzega i nie są 
zapomniani. To ważne, zwłaszcza w czasie 
pandemii. Jako wolontariuszki czujemy, że 
kontakt z ludźmi jest niezastąpioną profilaktyką 
wyizolowania i samotności. Organizujemy różne 
akcje na rzecz osób starszych. Angażując się w 
wolontariat w Domu Pomocy Społecznej w 
Bochni, odwiedzamy seniorów i spędzamy z nimi 
czas. Rozmawiamy z nimi, śpiewamy i wspólnie 
modlimy się. Spotkania dla mieszkańców DPS-u 
były niezwykle cenne, cieszyli się, że „ktoś” 
poświęca im czas, na ich twarzach pojawiał się 
uśmiech i często łzy wzruszenia. Natomiast 
naszemu życiu wolontariat nadaje sens, gdyż – 
będąc w podeszłym wieku – możemy działać, czuć 
się potrzebnym i spełnionym. 

Inną formą naszego działania są akcje: „Solidarni z 
Seniorami” czy „Kartka dla Seniora”. Dostarczamy 
starszym osobom własnoręcznie wykonane, 
okolicznościowe kartki oraz przygotowane pakiety 
(a w nich: czasopisma, książki, broszury). Ostatnia 
akcja, czyli „Kartka z okazji Dnia Seniora”, 
wywołała silne emocje u obdarowanych, głównie 
„dlatego, że się o nich pamięta” – jak mówili. 
A przecież nam, wolontariuszom, wykonywanie 
kartek sprawia ogromną radość. Świadomość, iż 
tak drobną rzeczą rozjaśniliśmy komuś smutne 
dni, dodaje zapału do kolejnych przedsięwzięć, 
np. z okazji świąt. Starość to najlepszy moment, 
aby angażować się w działalność 
wolontarystyczną. Jako wolontariusze nie tylko 
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dajemy coś od siebie, ale też zyskujemy poczucie, 
że robimy coś ważnego dla konkretnych ludzi. 
Nawet włączenie się w pozornie mało znaczące 
sprawy (jak np. sprzątanie własnego otoczenia, w 
którym żyjemy i działamy), daje możliwość wyjścia 
z czterech ścian i doświadczenia radości ze 
wspólnego działania.  

My, seniorzy – wolontariusze, wiemy, że warto 
wyciągnąć rękę i pokazać osobie starszej, iż życie 
nie kończy się wraz z przejściem na emeryturę. 
Tego etapu nie trzeba spędzać samotnie w 
pustym mieszkaniu, koncentrując się na troskach 
czy zmartwieniach. Z upływem lat, osoby starsze 
potrzebują jednak coraz więcej wsparcia, nawet 
poprzez drobne gesty, np. odwiedziny czy 
rozmowę telefoniczną. Dlatego pomagamy sobie 
nawzajem. Jako wolontariusze-seniorzy chcemy 
też przekazać młodszemu pokoleniu potrzebę 
działania na rzecz seniorów, zaszczepić dobroć i 
szacunek dla osób starszych. Nasz Patron, bł. ks. 
Adolph Kolping powiedział: „Życie każdego z nas 
jest pełne możliwości czynienia dobra”. Drodzy 

seniorzy, tak trzymajmy i działajmy! Każdy z nas, 
niezależnie od tego, na jakim jest etapie życia, ma 
coś cennego do zaoferowania innym. Seniorzy 
dysponują czasem, więc mogą z oddaniem 
zaangażować się w działania wolontaryjne. Tak 
tworzymy nasze kartki, które wywołują uśmiech 
wśród obdarowanych  

Władysława Puścizna 

 Kolpingowski Klub Seniora w Bochni 

 



 

 

 

 

Projekt „Aktywni Młodzi – program 
rozwoju kompetencji społecznych”  

Projekt „Aktywni Młodzi – program rozwoju 
kompetencji społecznych” był realizowany 
w okresie od 01.07.2019 r. do 31.03.2022 r., a 
jego celem był wzrost kompetencji społecznych 
młodych Małopolan w wieku 15-29 lat, poprzez 
kształtowanie postaw prospołecznych – 
niezbędnych na rynku pracy.  

W ramach projektu, każdy z uczestników 
realizował indywidualną ścieżkę wsparcia 
w oparciu o opinię psychologiczną oraz 
wypracowany Indywidualny Plan Działania.  

Wskazane cele projektu osiągnięto poprzez 
zindywidualizowaną ofertę wsparcia rozwoju 
kompetencji społecznych w ramach 
następujących działań: treningu umiejętności 
interpersonalnych, warsztatów współpracy 
zespołowej, warsztatów liderskich, a także wizyty 
w NGO, udziale w akcji motywacji, śniadaniu 
międzykulturowym, ognisku z NGO oraz 
spotkaniach z kawą fair trade. Dodatkowo, każdy 
z uczestników miał okazję do realizacji 
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indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym, 
psychologiem oraz opiekunem projektu.  

Efektem realizowanych działań było 
wypracowanie kompetencji społecznych 
w praktyce poprzez udział w działaniach 
wolontaryjnych realizowanych na rzecz dzieci, 
osób starszych, zwierząt czy ekologii. Uczestnicy 
angażowali się w powierzone im działania oraz 



 

 

 

deklarowali chęć dalszego niesienia 
bezinteresownej pomocy.  

W ramach warsztatów wyjazdowych Uczestnicy 
mieli możliwość odwiedzenia wielu pięknych 
miejsc położonych na terenie Małopolski – m.in. 
zwiedzając okolicę Piwnicznej Zdroju, Niedzicy czy 
Murzasichla. Zostali zapoznani z działalnością 
organizacji pozarządowych a także ruchu fair 
trade. Podczas warsztatów wyjazdowych a także 
spotkań stacjonarnych, uczestnicy wzmacniali 
więzi interpersonalne, kształtując kompetencje 
społeczne pod okiem specjalistów. 

W roku 2021 r. do projektu przyjęto 69 osób, 
w tym 35 osób z orzeczoną niepełnosprawnością 
oraz 39 osób z ostatnich dwóch lat edukacji. Z 
uwagi na panującą pandemię oraz obostrzenia 
zakazu zgromadzeń, szereg zaplanowanych 
działań musiał zmienić formułę ze stacjonarnych 
na te realizowane w formie zdalnej.  

W 2021 r., uczestnicy wzięli udział w: 

• Indywidualnym doradztwie zawodowym  
– 69 osób; 

• Treningu umiejętności interpersonalnych  
– 122 osoby; 

• Warsztatach współpracy zespołowej – 120 
osób;  

• Warsztatach liderskich  – 12 osób; 

• Wizycie w NGO – 19 osób; 

• Spotkaniach Akcja Motywacja – 26 osób; 

• Ognisku z NGO – 19 osób;  

• Spotkaniach z kawą fair trade  – 38 osób; 

• Wolontariacie – 74 osoby.  

W 2021 r. 95 młodych Małopolan podniosło 
kompetencje społeczne, rozwijając minimum 8 z 
15 kompetencji dzięki realizacji wsparcia 
określonego w Indywidualnym Planie Działania.  

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

Oprac. Martyna Wójtowicz-Szczepańska 
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Projekt „Akademia Kolpinga dla 
Liderów Społecznych”  

We wrześniu 2021 roku rozpoczęliśmy projekt 
pn. „Akademia Kolpinga dla Liderów 
Społecznych”. Jego realizacja potrwa do końca 
2023 roku.  

Celem projektu jest podniesienie jakości 
i standardów zarządzania w organizacjach 
obywatelskich funkcjonujących w małych 
społecznościach lokalnych poprzez opracowanie i 
wdrożenie programu kształceniowo-doradczego.  

Projekt ma charakter ogólnopolski 
i ponadbranżowy. Podejmuje problem braku 
integralnej oferty kształceniowo-doradczej „szytej 
na miarę” dla liderów organizacji obywatelskich 
funkcjonujących w małych społecznościach, które 
stanowią 66 % wszystkich organizacji 
obywatelskich w Polsce (Raport Kondycja 
Organizacji Pozarządowych w Polsce 2018). 
Projekt służy podniesieniu jakości i standardów 
zarządzania organizacjami obywatelskimi oraz 
odpowiada na potrzebę podnoszenia ich 
kompetencji menadżerskich. Założenia Akademii 
Kolpinga polegają zarówno na kształceniu postaw 
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jak i  przekazywaniu wiedzy umożliwiającej 
podejmowanie inicjatywy, dostrzegania potrzeb, a 
nade wszystko motywacji własnej i umiejętności 
rozumienia procesów, którym podlegają 
wspólnoty i grupy. 

Metodą akademii będzie oddziaływanie poprzez 
formy podawcze (wykłady, prelekcje), ćwiczenia 
powiązane z treścią wykładów oraz wdrażanie 
poznanej wiedzy w rzeczywistości uczestników 
i dyskusje na temat jej przydatności. 

Głównym wątkiem metody jest odnalezienie 
przez uczestników motywacji do działania 
w społecznościach lokalnych i rozwijania swoich 
NGO, wzmacnianie ich aktywności, aby mogły 
realizować wsparcie wzajemne dla swoich 
członków. Wzorem, z którego czerpiemy jest idea 
i działanie Patrona naszej organizacji bł. Adolpha 
Kolpinga. 

Akademia Liderów będzie kładła nacisk na 
wspólnototwórczy charakter zajęć oraz ich 
motywacyjne oddziaływanie. Poprzez dobór 
prowadzących, sesje i warsztaty będą podając 
wiedzę kształcić postawy i nowe kompetencje. 
Ważnym będzie obszar wzmacniania rozwoju 
osobistego, budowania umiejętności 
praktycznych w obszarze komunikacji społecznej 
oraz zarządzania sobą, potwierdzanych 
zastosowaniem w życiu i aktywności lidera 
absolwenta kursu. 

Akademia Kolpinga dla Liderów Społecznych jest 
zaproszeniem dla liderów Rodzin Kolpinga 
i innych organizacji do uporządkowania swojego 
działania i doposażenie w najlepsze narzędzia 
zarządzania. 
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W projekcie zaplanowaliśmy następujące 
działania:  

1) PRZYGOTOWANIE KOMPLEKSOWEGO 
PROGRAMU KURSU DLA LIDERÓW MAŁEJ 
SPOŁECZNOŚCI (09. 2021– 30.09.2022)  

• Powołanie Rady Ekspertów ds. programu,  
• Spotkania konsultacyjne Rady Ekspertów,  
• Spotkania online z przedstawicielami 

zagranicznych podmiotów, które wdrażały 
podobne programy (3 wybrane organizacje),  

• Warsztaty partycypacyjne z interesariuszami,  
• Badanie fokusowe,  
• Przeprowadzenie badania ankietowego,  
• Przygotowanie i realizacja cyklu webinariów 

tematycznych z zakresu zarządzania,  
• Sylwetka lidera organizacji działającej w małej 

społeczności – publikacja „Aktywny lider 
w społeczności lokalnej” w wersji online oraz 
w wersji drukowanej,  

• Podsumowanie wyników badań i implikacje 
do programu kształceniowego,  

• Opracowanie programu kursu (założenia 
dydaktyczne, metodyczne, efekty uczenia się, 
rekrutacja). 

2) PRZYGOTOWANIE i REALIZACJA PILOTAŻOWEJ 
EDYCJI KURSU (09.2022-15.09.2023) 

• Przeprowadzenie rekrutacji,  
• Przygotowanie i realizacja kursu wraz 

z programem doradczo-mentoringowym,  
• Przygotowanie manuala dla liderów pn. 

„Codziennik LIDERA”.  

3) PODSUMOWANIE I EDYCJI KURSU 
i EWALUACJA PROGRAMU (1.09.2023 - 
31.12.2023)  

Oprac. Beata Harasimowicz 
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Partnerstwo strategiczne na rzecz 
kobiet – Projekt Erasmus  

Od grudnia 2020 roku realizujemy 
międzynarodowy projekt pt. „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 są 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”. 

W roku 2021 ze względu na pandemię 
podejmowaliśmy jedynie działania w zakresie 
lokalnym oraz promowaliśmy zaproponowaną 
przez serbskiego partnera projektu kampanię 
online, polegająca na promocji zaangażowania 
społecznego kobiet związanych z organizacjami 
uczestniczącymi w projekcie.  Kampania będzie 
trwała do końca 2022 roku.  

Międzynarodowe warsztaty projektowe zostaną 
zrealizowane w roku 2022.  

Projekt jest realizowany przy wsparciu programu 
Erasmus + Unii Europejskiej.  

Oprac. Patrycja Kwapik 
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Partnerstwo ze Związkiem 
Diecezjalnym Dzieła Kolpinga  

W roku 2021 kontakty z naszym partnerem –
Związkiem Diecezjalnym Dzieła Kolpinga w Essen 
– były w dalszym ciągu zahamowane przez 
obostrzenia w związku z Covid-19.  

Dopiero jesienią przyjechał do Krakowa Andreas 
Śliwa – odpowiedzialny za partnerstwo z ZCDK 
z ramienia Dzieła Kolpinga w Diecezji Essen. Wziął 
on udział w obchodach 30-lecia Dzieła Kolpinga w 
Polsce uczestnicząc w IX Pielgrzymce Rodzin 
wygłaszając krótkie przemówienie. Mówił, że 
cieszy się bardzo z tego jubileuszu, bo 
„...zaczynanie jest często najtrudniejszą rzeczą, 
ale wierne pozostawanie jest najlepsze”. Ten cytat 
naszego Patrona Adolpha Kolpinga przychodzi mi 
do głowy, gdy patrzę wstecz na historię Waszego 
Dzieła. Proces założenia, nawet jeśli to było 
w czasie politycznego przewrotu, był trudny i 
pełen uprzedzeń. Ale go opanowaliście i po 
trzydziestu latach możecie z dumą spoglądać 
wstecz”. 

Andreas przekazał serdeczne pozdrowienia 
i gratulacje w imieniu Dzieła Kolpinga Diecezji 
Essen wspominając minione lata, ponieważ 
partnerstwo między Związkiem Centralnym 
i  Związkiem w Diecezji Essen istnieje od 25 lat, 
dzięki wysiłkom jego poprzedników – Willego 
Stahlschmidta i Evy Laarmann. 

Wskazał przy tym, że „budowanie partnerstwa 
jest łatwe, dużo trudniej utrzymać je przy życiu, 
ale jesteśmy na dobrej drodze.” Takim przykładem 
jest najdłuższe partnerstwo polsko-niemieckie - 
współpraca  Rodziny Kolpinga w Bochum-Linden 
z Rodziny Kolpinga w Krakowie - Nowym 
Bieżanowie, która trwa nawet dłużej niż 
partnerstwo między Essen i Związkiem 
Centralnym. 

Na zakończenie na ręce prezesa ZCDK ks. Jana 
Nowakowskiego przekazał plakietę „Złotej 
Madonny”, która jest częścią skarbu katedry w 
Essen, życząc, „…by Diecezjalna Patronka „Matka 
Dobrej Rady” chroniła nas w Dziele Kolpinga w 
Polsce” . 

Oprac. Krzysztof Wolski  
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Zebranie Rady Generalnej 
Miedzynarodowego Dzieła Kolpinga 

W dniu 30 października 2021 r. na  posiedzeniu 
Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła 
Kolpinga (KOLPING INTERNATIONAL), które 
odbyło się on-line z powodu pandemii 
37 delegatów z 29 krajów świata wybrało ks. 
prałata Christopha Hubera na nowego Prezesa 
Generalnego. ZCDK reprezentował w tym 
gremium sekretarz naczelny Krzysztof Wolski.  

Prałat Christoph Huber jest dziesiątym następcą 
Adolpha Kolpinga, jego kadencja potrwa dziesięć 
lat. Rada Generalna wybrała też Sekretarza 
Generalnego - dr Markusa Demele, który 
potwierdził swoją funkcję na kolejne sześć lat. 
„Cieszę się i jestem wdzięczny, że mogę dalej 
pracować dla naszego międzynarodowego 
stowarzyszenia. Kościół jako całość i każdy 
z krajów, w których znajdują się Rodziny Kolpinga, 
potrzebuje energii i poczucia dobra wspólnego” – 
powiedział stary/nowy sekretarz generalny. 
Ponadto zostało zatwierdzonych pięciu kolejnych 
członków Zarządu Głównego: Manuel Hörmeyer 
(Niemcy), Erich Reischmann (Szwajcaria), Paul 
Nguyen Huu Nghia Hiep (Wietnam), Dancille 
Mujawamariya (Rwanda) i Rufino Rodríguez 
(Honduras).  Są oni już od czterech lat 
reprezentantami swych kontynentów 
w Zarządzie. Kolejna Rada Generalna  ma się 
odbyć w Kolonii (Niemcy) w 2023 roku - mamy 
nadzieję, że w formie bezpośredniej.  
 

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 + do 31 sierpnia 2021 roku w 
Krakowie działało biuro wspierające działania dla 
młodzieży. Przygotowywaliśmy i konsulto-
waliśmy  wnioski o dofinansowanie działań 
i projektów młodzieżowych, wspieraliśmy 
współpracę międzynarodową, organizowaliśmy 
spotkania online oraz wydajwaliśmy publikacje 
i newslettery skierowane do członków Młodego 
Kolpinga z całej Europy.  

Obecnie wspieramy działania Zarządu Młodego 
Kolpinga Europa wolontaryjnie, a przedstawiciel 
Młodego Kolpinga Polska – Jerzy Wolf jest 
członkiem zarządu Młodego Kolpinga Europa, 
w którym pełni wolontarystycznie funkcję 
dyrektora zarządzającego. Główne obszary jego 
działań dotyczą tworzenia cyfrowego archiwum 
organizacji, utrzymania i obsługi witryny 
internetowej organizacji oraz realizacji 
bezpłatnych webinarów online z zakresu edycji 
filmów i multimediów. 

W 2021 roku Młody Kolping Europa zorganizował 
pierwsze stacjonarne spotkanie międzynarodowe 
po okresie lockdownu – było to Zebranie Członków 
Młodego Kolpinga Europa, które odbyło się 
w dniach 1-3 października 2021 r. w chorwackim 
Ludbregu. Uczestniczyło w nim  18 delegatów 
z 8 krajów Europy.  

Oprac. Patrycja Kwapik 
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10 lipca 2021 - Ogólne Zebranie 
Związku w Kalwarii Zebrzydowskiej 

W dniu 10 lipca 2021 roku odbyło się 
w „papieskiej” Kalwarii Zebrzydowskiej doroczne 
XXVI już Ogólne Zgromadzenie Związku. Miało 
ono charakter sprawozdawczy, podsumowujący 
pierwszy rok działania Zarządu VII kadencji.  

Przybyło na nie 29 przedstawicieli z 17 Rodzin 
Kolpinga. Miejsce obrad wybrane zostało 
nieprzypadkowo, gdyż w roku bieżącym 
świętujemy jubileusz 30-lecia Dzieła Kolpinga 
w Polsce, którego historię rozpoczęło powstanie 
pierwszej w Polsce RK w Stanisławiu położonym 
niecałe 7 km stąd. Dlatego też w przeddzień OZZ 
wszyscy delegaci i zaproszeni goście wzięli udział 
w uroczystej Mszy św. dziękczynnej za 30 lat 
działalności tej Rodziny w kościele parafialnym 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Stanisławiu. 
Koncelebrowali ją  prezesi Związku – ks. Jan 
Nowakowski i ks. Józef Jakubiec wraz 
z miejscowym prezesem – ks. Bogusławem 
Zającem. Na zakończenie odśpiewano hymn 
Kolpinga przy akompaniamencie organów, 
co nadało wydarzeniu szczególnie uroczysty 
charakter. Po Mszy św. rozpoczął się wieczór 
wspomnień „Tutaj wszystko się zaczęło” 
połączony z agapą kolpingowską. Zebrani 
wysłuchali wystąpienia przewodniczącego 
Rodziny Kolpinga w Stanisławiu Andrzeja 
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Góreckiego, który przybliżył czas i okoliczności 
powstania Rodziny i jej pierwsze lata działalności. 
Nie obyło się też bez upominków – zarówno od 
delegatów, jak i od Zarządu Związku, który 
przekazał obraz bł. Patrona, jubileuszową świecę 
i kopię „papieskiej” złotej róży. Zebrani mieli też 
możliwość obejrzenia kolekcji historycznych zdjęć 
z pierwszych lat działalności Rodziny i Związku. 

Nazajutrz rano zebrani zgromadzili się w bazylice 
NMP Kalwaryjskiej na Mszy św. dziękczynnej za 30 
lat działalności całego Dzieła Kolpinga w Polsce 
koncelebrowanej przez księży prezesów wraz 
z OO. Bernardynami z tamtejszego klasztoru. Po 
niej w kaplicy cudownego obrazu MB 
Kalwaryjskiej zawierzyliśmy nasze Dzieło 
szczególnej Jej opiece i modliliśmy się w intencji 
kanonizacji bł. A.Kolpinga. 

Obrady OZZ miały miejsce w Auli św. Jana Pawła II 
w kalwaryjskim Domu Pielgrzyma. Otworzył je 
przewodniczący ZCDK R. Prusak stwierdzając 
z ubolewaniem brak niezbędnego kworum, 
dlatego zarządził obrady w drugim statutowym 
terminie po upływie 1 godziny. Ten czas został 
wykorzystany na przedstawienie delegatom 
koncepcji strategii komunikacji wewnątrz Związku 
w celu wybrania najlepszego sposobu przepływu 
informacji do Rodzin i szybkiego wzajemnego 
komunikowania się. Delegaci poproszeni zostali o 
wypełnienie krótkiej ankiety mającej na celu 
wybór najdogodniejszych form tej komunikacji. 

Prawomocne obrady rozpoczęły się o godz. 11.00 
wyborem Prezydium OZZ w osobach: Józefa 
Promnego z RK Syców na przewodniczącego 
i Wiesławy Murdzy z RK Człuchów na asesorkę. 
Następnie Sekretarz Naczelny Krzysztof Wolski 
przedstawił sprawozdanie merytoryczne 
z działalności Związku, a redaktorka Małgorzata 
Cichoń omówiła najnowsze publikacje: książeczkę 
członkowską „Dobrze, że jestem w Rodzinie 
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Kolpinga”, wybór homilii, kazań i konferencji 
„Drogowskazy Kolpinga” i  folder „Grunt to 
Rodzina”. Będą one przekazywane nieodpłatnie 
do Rodzin wg zgłaszanego zapotrzebowania. 
Potem Skarbnik Paulina Gurgul przedstawiła 
sprawozdanie finansowe, a po niej członkini 
Komisji Rewizyjnej Maria Stenka odczytała 
protokół kontrolny. Po krótkiej dyskusji nad 
sprawozdaniami delegaci zatwierdzili 
sprawozdanie finansowe i udzielili absolutorium 
Zarządowi. W drugiej części OZZ poruszono stan 
realizacji lokalnych pielgrzymek w ramach akcji 
„30 MMS-ów” oraz padła propozycja 
Kolpingowskiej Drogi Refleksji. Poruszano też 
problem ściągalności składek członkowskich oraz 
negatywnie zaopiniowano propozycję 
dopuszczenia do funkcji prezesa osoby świeckiej, 
co przewiduje znowelizowany w 2017 roku Statut 
Generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga. 
Natomiast przyjęto wniosek o obligatoryjnym 
składaniu do Zarządu Centralnego rocznego 
sprawozdania RK do 31.03. każdego roku – 
zawierającego stan liczebny Rodziny wraz 
z aktualnymi danymi kontaktowymi zarządu. Na 
tym po krótkiej modlitwie zakończono obrady 
tegorocznego OZZ. 

Oprac. Krzysztof Wolski  

 

23-25 sierpnia 2021 - Forum 
Seniorów  2021 

W dniach 23–25 sierpnia 2021 r. odbyło się 
coroczne  Forum Seniorów, w którym 
uczestniczyły Rodziny Kolpinga z całej 
Polski. Tegoroczne spotkanie pt. „Wyzwanie 
czasu – ekologia z sercem” było poświęcone jak 
sama nazwa wskazuje ekologii. Tym razem 
Forum odbyło się w ramach działań Fundacji 
Dzieła Kolpinga w Polsce. 

Uczestnicy spędzili trzy dni w magicznej 
Lanckoronie, gdzie mogli poznać 
ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne 
„Zagroda Ławeczki” i wysłuchać bardzo ciekawej 
prelekcji o naturalnych ogrodach i życiu w zgodzie 
z naturą. Każdy mógł też samodzielnie zrobić 
kiszonkę oraz spróbować pysznego soku z melisą 
i miętą. Wykład „Ekologiczne Inicjatywy Dzieła 
Kolpinga” Patrycji Kwapik z Fundacji Dzieła 
Kolpinga  – przybliżył seniorom,  jakie działania 
ekologiczne są podejmowane przez Dzieło 
Kolpinga m.in. w Ekwadorze, Ugandzie, 
Hondurasie. 

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania 
„Gościniec 4 Żywiołów” zaprezentowali dobre 
praktyki tworzenia produktów lokalnych oraz 
zaangażowali do dyskusji na temat zmian 
klimatycznych. Integrację z uczestnikami forum 
kontynuowali w czasie eko spaceru po 
Lanckoronie.  

W ostatnim dniu Eko Forum gościliśmy 
Panią  Magdalenę Noszczyk  z  Laudato Si 
Movement, która przedstawiła bardzo ciekawy 
wykład „Czy słyszę wołanie ziemi i krzyk ubogich? 
Jak być zaangażowanym w ochronę stworzenia?”. 

Papież Franciszek podczas rozważań przed 
modlitwą Anioł Pański powiedział: 

„Potrzebujemy ekologii serca, na którą składają się 
odpoczynek, kontemplacja i współczucie. (…) 
uczmy się zatrzymywać, pielęgnować milczenie, 
kontemplować przyrodę, regenerować się 
w dialogu z Bogiem”. 

Te słowa stanowiły motto trzydniowego Eko 
Forum Seniorów, które zakończyło się wspólną 
mszą świętą przed obrazem Matki Boskiej 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Oprac. Anna Wilk 
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Od upadku „żelaznej kurtyny” w 1989 r. Dzieło 
Kolpinga doświadczyło w Europie zapierającej 
dech w piersiach ekspansji na wschód. Dziś jest 
obecne w 20 krajach kontynentu. Aby ułatwić 
nawiązywanie współpracy i wymianę dobrych 
praktyk pomiędzy organizacjami krajowymi, 
powołano Europejskie Dzieło Kolpinga. Podobne 
struktury wspierające działania Dzieła Kolpinga na 
szczeblu kontynentalnym funkcjonują w Azji, 
Afryce i Ameryce Południowej. Mówi Patrycja 
Kwapik: – Podczas rozpoczynającej się kadencji, 
chciałabym przyczynić się do zintensyfikowania 
kontaktów pomiędzy liderami krajowych 
Związków Kolpinga oraz do zacieśnienia 
współpracy pomiędzy poszczególnymi 
organizacjami. Myślę, że jest to realny cel, 
a Dzieło Kolpinga w Polsce może stać się 
inicjatorem tych działań. Mamy wieloletnie 
doświadczenie w realizacji projektów partnerstw 
strategicznych w Europie. Od 2015 r. zaprosiliśmy 
do współpracy 10 organizacji z naszego 
kontynentu. Mam nadzieję, że moje 
zaangażowanie w Zarządzie Europejskiego Dzieła 
Kolpinga przyczyni się do rozwinięcia 
ponadnarodowych inicjatyw, a tym samym do 
większej integracji i rozwoju naszej organizacji 
w Europie.  

22-23 października 2021 - nowy 
Zarząd Kolping Europa  

W październiku 2021 r. w trybie zdalnym toczyły 
się obrady zebrania kontynentalnego 
Europejskiego Dzieła Kolpinga. W czasie 
dwudniowego spotkania podsumowano 
działania Zarządu Europejskiego ostatniej 
kadencji, a także wybrano nowy Zarząd, w skład 
którego weszła nasza przedstawicielka – Patrycja 
Kwapik. 

Z kolei delegaci reprezentujący 14 krajów 
zaprezentowali sprawozdania z działalności swych 
narodowych organizacji w trakcie ostatnich 
dwóch lat, gdyż zebranie w 2020 r. odwołano z 
powodu pandemii. Dziękujemy sekretarzowi 
naczelnemu Dzieła Kolpinga w Polsce – 
Krzysztofowi Wolskiemu – za zaangażowanie 
w strukturach europejskich na stanowisku 
sekretarza, a następnie członka Zarządu w ciągu 
minionych 7 lat. Z radością pragniemy 
poinformować, że na nową kadencję do Zarządu 
Europejskiego Dzieła Kolpinga została wybrana 
Patrycja Kwapik z Rodziny Kolpinga „Jeden Świat” 
w Krakowie.  

Pełny skład Zarządu Europejskiego Dzieła Kolpinga 
to: Ks. Istvan Gordi – prezes, Dzieło Kolpinga 
w Rumunii; Vasyl Savka – przewodniczący, Dzieło 
Kolpinga na Ukrainie; Renate Draskovits – 
wiceprzewodnicząca, Dzieło Kolpinga w Austrii; 
Erich Reischmann – sekretarz, Dzieło Kolpinga w 
Szwajcarii; Patrycja Kwapik – członkini, Dzieło 
Kolpinga w Polsce; Martina Messner – członkini, 
Dzieło Kolpinga we Włoszech; Klaudia Rudersdorf 
– członkini, Dzieło Kolpinga w Niemczech; Anton 
Salesny – delegat ds. kontaktów z Parlamentem 
Europejskim i Radą Europy, Dzieło Kolpinga 
w Austrii; Dorina Kiffer – skarbnik, Dzieło Kolpinga 
na Węgrzech; Sven-Marco Mang – skarbnik, 
Dzieło Kolpinga w Niemczech.  

Na zdjęciu: Ks. Istvan Gordi – prezes, Dzieło Kolpinga w 
Rumunii; Vasyl Savka – przewodniczący, Dzieło Kolpinga 
na Ukrainie 



 

 

 

Patrycja Kwapik angażuje się w Dzieło Kolpinga od 
2005 r. Początkowo jako wolontariuszka wspierająca 
działania młodzieżowe, następnie przewodnicząca 
Młodego Kolpinga w Polsce i Europie, a od 2013 r. 
referentka ds. europejskiej współpracy młodzieży. 
Jest inicjatorką i koordynatorką wielu 
międzynarodowych projektów edukacyjnych dla 
młodzieży i dorosłych. Odpowiada za komunikację 
i kampanię wizerunkową Dzieła Kolpinga w Polsce. 

 

 

4 grudnia 2021 - nowy Prezes 
Generalny uroczyście powitany 
w Kolonii  

Ks. prałat Christoph Huber 4 grudnia 2021 r. został 
uroczyście powitany jako dziesiąty następca bł. ks. 
Adolpha Kolpinga i rektor Kościoła Minorytów 
w Kolonii.  

Nowy prezes generalny Międzynarodowego Dzieła 
Kolpinga zastąpił swego poprzednika, ks. Ottmara 
Dillenburga, który pełnił tę rolę przez ostatnie 10 lat. 
– To dla mnie przyjemność i zaszczyt służyć Siostrom i 
Braciom w Dziele Kolpinga na całym świecie jako 
prezes generalny. Chciałbym skupić się na wartości 
wspólnoty, której zawsze doświadczam w „Kolpingu”. 
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My to Kolping – wszyscy razem. I z tej wspólnoty 
wyrasta nasza skuteczność w projektach 
i działaniach – mówi nowy ksiądz prezes. 

Ks. Christoph Huber pochodzi z Bawarii (Niemcy). Po 
studiach teologicznych w Monachium i rocznym 
stażu w Zimbabwe, w 1998 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Od 2010 r. angażuje się w zarządzanie 
Dziełem Kolpinga archidiecezji Monachium i Freising 
oraz pełni funkcję prezesa Dzieła Kolpinga landu 
Bawaria. 



 

 

 

STYCZEŃ – LIPIEC  
KONTYNUACJA PROJEKTU „AKTYWNI 
I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY” 
W roku 2022 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 2022 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 – MARZEC  
KONTYNUACJA PROJEKTU „AKTYWNI 
MŁODZI - PROGRAM ROZWOJU 
KOMPETNECJI SPOŁECZNYCH” 
W roku 2022 będziemy kontynuować realizację 
projektu „Aktywni Młodzi – program rozwoju 
kompetencji społecznych” adresowanego do osób 
młodych od 15 do 29 roku życia. 

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ   
KONTYNUACJA PROJEKTU „AKADEMIA 
KOLPINGA DLA LIDERÓW SPOŁECZNYCH” 
W roku 2022 będziemy kontynuować realizację 
projektu „Akademia Kolpinga dla liderów 
społecznych”, którego celem jest opracowanie i 
przetestowanie programu kształceniowego dla 
liderów NGO z małych miejscowości.  

 

 

X. NASZE PLANY NA ROK 2022 

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ   
KONTYNUACJA PROJEKTU „PROGRAM 
BUDOWY KAPITAŁU ŻELAZNEGO DLA 
ZWIĄZKU CENTRALNEGO DZIEŁA 
KOLPINGA W POLSCE” 
W roku 2022 będziemy kontynuować realizację 
projektu „Program budowy kapitału żelaznego dla 
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce”. 

STYCZEŃ – PAŹDZIERNIK  
KONTYNUACJA PROJEKTU „SOS DLA 
SENIORA” 
W roku 2022 będziemy kontynuować realizację 
projektu „SOS dla seniora” skierowanego do 
seniorów samotnych i potrzebujących wsparcia.  

LIPIEC   
WIZYTA PREZESA GENERALNEGO 
W POLSCE   

WRZESIEŃ   
OGÓLNE ZGROMADZENIE ZWIĄZKU 
Doroczne, sprawozdawcze Ogólne Zgromadzenie 

Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce 

odbędzie się w Luborzycy.  

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 


