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W roku 2014 zarząd pracował w składzie: prezes – ks.Zenon Myszk, przewodniczący -  

Irena Drywa, wiceprzewodniczący – Maria Frankowska, sekretarz – Elżbieta Pietruszewska, 

skarbnik - Lucyna Król, członek zarządu – Mariusz Stawrosiejko, członkowie Komisji 

Rewizyjnej: Jan Siebert, Michalina Grąz-Czywiel, Wojciech Bucior     

 

I. WAŻNE WYDARZENIA W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 

 
1. Łebskie kolędowanie – 2 lutego 2014 r. jak co roku w Rybackim Centrum Kultury  

i Formacji Boleniec odbyło się śpiewanie kolęd pod tradycyjną nazwą „Łebianie  

i kolędowanie“. Na scenie wystąpiły lokalne zespoły śpiewacze oraz chóry,  

2. Przygotowano wniosek o wsparcie przez Burmistrza Miasta Łeby zadania publicznego pn. 

„BOLENIEC“, na który otrzymano dotację w kwocie 5000,00 zł. Wsparcie finansowe projektu 

pozwoliło na zakup gier do świetlicy oraz prowadzenie zajęć muzycznych pod kierunkiem 

wykształconego dyrygenta.    

3. Zabawa karnawałowa – w dniu 9 lutego odbyła sie zabawa karnawałowa Stowarzyszenia 

Rodziny Kolpinga w Łebie. 

4. Spotkanie sprawozdawcze Rodziny Kolpinga w dniu  16 marca 2014r. na które zaproszenie 

przyjęli  i przybyli:  Burmistrz Miasta Łeby i Przewodniczący Komisji d/s Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Łebie. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie merytoryczne 

oraz finansowe za 2013 rok oraz opracowano plan działania na 2014 r.  

5. Pozyskanie funduszy dla Chóru Echo na Jubileusz 25 lecia istnienia – Uzyskana dotacja 

Burmistrza Miasta Łeby w kwocie 2500,00 zł. Pozwoliła na uroczyste świętowanie tego 

niecodziennego wydarzenia. Za szczególne osiagnięcia w krzewieniu kultury muzycznej Złotą 

Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr zostały uchonorowane zasłużone osoby miedzy 

innymi: Dyrygentka chóru Pani Teresa Trylewicz członek RK Łeba – osoba wyjątkowa i pełna 

charyzmy, Michalina Grąz-Czywiel oraz Pan Lechończak.     

6. Grupa Morsów Kolpinga na zakończenie zimy uczestniczyła w Łebskim Zlocie Morsów, który 

po raz pierwszy odbył się w Łebie, a także w międzynarodowym zlocie Morsów  

w Mielnie promujac Łebę i Kolpinga. 

7. RK Łeba przygotowała grób Pański i wpełni uczestniczyła w Triduum Paschalnym oraz  

w  Misterium Męki Pańskiej wystawionej w Kościele Św. Jakuba Ap. w Łebie. 

8. Uchwałą nr 1/2014 z dnia 1 kwietnia wprowadzono Regulamin udzielania zamówień  

na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane na rzecz Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga 

w Łebie o wartości szacunkowej nie przekraczajacej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro. 
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Treść regulaminu oraz uchwała zajduje sie na stronie internetowej Stowarzyszenia.  

9. Przedstawiciele naszej rodziny wzięli udział w organizowanym przez Ośrodek Zdrowotel III 

Mistrzostwach Nordic Walking w dniu 12 kwietnia 2014 r.,  

10. Maj to coroczna wyprawa na jezioro Łebsko pt. „ Wypłyń na głebię“ – wraz ze Zrzeszeniem 

Kaszubsko – Pomorskim.  

11. Uczestnictwo RK Łeba w nabożeństwie majowym przy kapliczce matki Bożej w Nowęcinie. 

12. Czerwiec - spływ kajakowy szlakiem świetego Jana Pawła II rzeką Wdą na odcinku 25 km  

od Lipusza do Wdzydz.  

13. 21 czerwiec w Rybackim Centrum  kultury i Formacji Boleniec odbyła sie Akcja pn. „Jeden 

Świat“ przygotowana przez dzieci uczęszczające do świetlicy z udziałem zaproszonyh 

rodziców  oraz gości. To wydarzenie zostało sfilmowane.  

14. Czerwiec – przygotowanie galerii do sezonowej działalności przy wsparciu „Młodego 

Kolpinga (smołowanie dachu na galerii, wymiana zaworków oraz prace porządkowe w galerii 

oraz w terenie). 

15. Kino w Boleńcu W niedzielę 29. czerwca rozpoczął swoją działalność Klub Filmowy "Kino 

Pod Żaglami" w Rybackim Centrum Kultury i Fromacji Boleniec.  Projekcje filmów 

odbywały się codziennie w dni powszednie o godz. 20:00 a w niedziele o 20:30. W 

repertuarze znalazły się filmy o wrażliwości społecznej, religijne i regionalne. Projekt 

przygotowania kina był współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Kwota 

dofinansowania wyniosła 200 000 zł.  

16. 17 lipca ogłoszono konkurs na Kierownika Rybackiego Centrum kultury i Formacji Boleniec. 

Od września w/w funkcję pełni Pani Anna Milczewska.   

17. 23 Sierpień – w ramach Camino Kaszubskiego odbyło się Święto Organizacji Pozarządowych 

pn. „ Łebska Harmonia“, z udziałem organizacji i klubów działających na terenie Łeby i nie 

tylko, między innymi: Lokalna Organizacja Turystyczna „Łeba-Błękitna Kraina”, Zrzeszenie 

Kaszubsko-Pomorskie, Uniwersytet Trzeciego Wieku „Żyj z pasją“  

z Łeby, Lokalna Grupa Działania „ Bursztynowy  Pasaż“, Błękitny Patrol z Łeby – WWF- 

Światowy Fundusz na rzecz przyrody, Stowarzyszenie EDUQ z Lęborka, Lokalna Grupa 

Rybacka „Pradolina Łeby“, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – koło w Łebie, 

Parafialny Zespół Caritas, Łebski Klub Jeździecki, Łebskie Towarzystwo Oświatowe, 

Kapituła Księstwa Łeby, Centrum Informacji Turystycznej, przedstawiciele Rodzin Kolpinga  

z Niewieścina, Tczewa, Bochni i Łęczyc oraz przedstawicielka oraz koordynatorka projektu  

z Krakowa. Gospodarzem i organizatorem Święta Organizacji Pozarządowych była Rodzina 

Kolpinga z Łeby. Wyżej wymienione organizacje przedstawiły swój dorobek oraz idee 
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działania w formie prezentacji multimedialnych. W programie znalazły się: wystepy 

artystyczne lokalnych zespołów: Bel Canto z Łeby, Klęcinianki i Kaszubianki z Główczyc, 

Remus, Koleczkowianie, Synkopa, scenki parodiowane przez Uniwersytet III wieku z Łeby , 

gry i zabawy dla dzieci z Przygodą, instruktarz nordic walking zapewniony przez Zdrowotel 

Łeba oraz wspólny plenerowy taniec ZUMBA. Gwiazdą wieczoru była solistka Mili Morena 

z zespółem eM-Band w rytmach salsy. Nie zabrakło też łebskich przysmaków. Dodatkową 

atrakcją było wypuszczenie przez Związek Hodowców gołębi – Koło w Łebie 300- tu gołębi. 

Dodatkowo każdy z uczestników miał szansę wygrać dwa Vouchery pobytowe w Szczyrku 

ufundowane przez kompleks Apartamentów Parkowych Resort & SPA  

w Szczyrku – wyjątkowej górskiej miejscowości będącej sercem Beskidu Śląskiego  

i miastem partnerskim Łeby. 

Świeto Organizacji Pozarządowych pn.“ Łebska Harmonia“ mogło sie odbyć dzięki 

finansowemu wsparciu przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu wspołpracy  

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, współpracy i finansowemu wsparciu 

Kd/s RPA  w Łebie, wsparciu MOPS Łeba, Ośrodka Zdrowotel, Parafii Św. Jakuba Ap.  

w Łebie oraz Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej. Współpraca wszystkich zaangażowanych 

organizacji i klubów w sposób widoczny przyczyniła się do sukcesu Święta Organizacji 

Pozarządowych jak i Łebskiego Camino.  

18. Kaszubskie Camino – czyli pielgrzymka Kaszubów do św. Jakuba Apostoła w Łebie.  

W programie Camino odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa „Pogranicza: Historia-

socjologia-teologia”. Referaty zaprezentowali: Ks. prof. Henryk Skorowski (MCDMiM, 

Warszawa) – „Aktualna kondycja społeczeństwa polskiego” Ks. prof. Jarosław Koral (UKSW, 

Warszawa) – „Przedsiębiorczość rodzinna” Prof. Zygmunt Szultka (AP, Słupsk) – „Dlaczego 

nie doszło do założenia klasztoru karmelitów na Rowokole w Smołdzinie?” Prof. dr hab. 

Marek Cybulski (UG, Gdańsk) – „Kaszubskie ślady w kronice pomorskiej Thomasa Kanzowa” 

Ks. dr Janusz Chyła (UMK, Toruń) – „Europo, ocal nadzieję!” Dr Przemysław Zientkowski 

(UKW, Bydgoszcz) – „Współczesne herezje praw człowieka” Dr Sylwia Górzna (AP, Słupsk) 

– “Dzieci Abrahama. Dialog Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem w Polsce w okresie 

pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005)”. Konferencja odbyła się w Rybackim Centrum Kultury  

i Formacji Boleniec. Wzięło w niej udział około 150 osób.   

 W ramach Camino kaszubskiego oprócz mszy świętej w języku kaszubskim odbył się także 

Festiwal Filmów Kaszubskich a w festiwal rękodzieła w którym Komisja wyłoniła i nagrodziła 

najpiękniejsze wyroby rękodzieła spełniajace kryteria ogłoszonego konkursu.  

19.   W dniach 16-19 Października odbyła sie pielgrzymka Rodziny kolpinga z Łeby do matki 
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Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Zwiedziliśmy cmentarz na Rossie jedną z czterech polskich 

nekropolii narodowych. Zajduje się tu najważniejszy grób Rossy – przykryty płytą z czarnego 

wołyńskiego granitu gdzie spoczywa serce Marszałka Józefa Piłsudskiego u stóp trumny ze 

szczątkami Jego Matki Marii z Billewiczów Piłsudskiej. Ksiądz Zenon Myszk odprawił trzy 

uroczyste msze św.: jedną u stóp Matki Bożej Ostrobramskiej,  drugą w miejscu gdzie 

powstawał obraz Jezusa Miłosiernego a dzisiaj mieszkają Siostry Jezusa Miłosiernego, trzecią 

natomiast w Trokach w kościele Nawiedzenia Najświętrzej Maryi Panny. Nasza 

Przewodniczka Pani Alina Waluczko w wyjatkowy i humorystyczny sposób opowiadała nam  

o Wilnie i jego historii pokazując najbardziej ciekawe miejsca. Poznaliśmy legendę o założeniu 

Wilna. Zwiedziliśmy między innymi:Muzeum Adama Mickiewicza, Plac Katedralny na którym 

znajduje sie pomnik Wielkiego księcia litewskiego - Giedymina, Bazylikę Św. Stanisława i Św. 

Władysława, kościół św. Anny i barokowy kociół św. Kazimierza, kaplicę ostrobramską w 

której znajduje się cudowny obraz Najświętszej Marii Panny – Matki Boskiej Miłosiernej. Jest 

to jeden z najwybitniejszych renesansowych dzieł malarskich na Litwie zwany Madonną 

Ostrobramską lub Madonną Wileńską. Namalowany został w XVII wieku specjalnie do tej 

kaplicy i wzorowany był na rycinach holenderskiego malarza Martina de Vosa. Od ponad 

trzystu lat obraz ostrobramski słynie z cudów. Był on czczony i uważany za cudowny zarówno 

przez katolików, jak też przez wiernych prawosławnych i unitów. Znany jest na całym świecie, 

a jego kopie znajdują się w kościołach wielu krajów. Oprócz zwiedzania Wilna mogliśmy 

kosztować też regionalnych potraw litewskich takich jak: kibiny z rosołem, cepeliny oraz 

miody.  

20. Andrzejki 30 listopada.   Tradycja Andrzejek była okazją do zorganizowania przez członków 

Rodziny Kolpinga w Łebie koszykowej zabawy tanecznej w Rybackim Centrum Kultury  

i Formacji BOLENIEC. W miejscu kultywowania tradycji rybackich, a przecież Św. Andrzej 

pochodził z rodziny rybackiej z Betsaidy nad jeziorem Galilejskim.  

21. Dnia 29 listopada grupa Kolpingowców wzięła udział w II Bałtyckich Mistrzostwach  Nordic 

Walking o Puchar Bałtyku, organizowanych przez Zdrowotel Łeba 

22. Od dnia 1 grudnia biurem OWES w Lęborku kieruje  Pani Aleksandra Zosik.   

23. Rodzina Kolpinga w Łebie wraz z członkami Róż Różańcowych zorganizowała spotkanie 

opłatkowe w niedzielę 21 grudnia w Rybackim Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC. Z tej 

okazji nie tylko dzielono się opłatkiem i spożywano tradycyjne wigilijne potrawy, ale także 

wystawiono Spektakl jasełkowy przygotowany przez członków Rodziny Kolpinga. 
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II. REALIZOWANE PROJEKTY W ROKU 2014 
1. Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej. 

Projekt OWES współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Projekt trwa od 01.04.2013 do 31.05.2015 r. W ramach realizowanego 

projektu utworzono sześć Lokalnych Centrów Ekonomi Społecznej. LCS Chojnice, LCS   

Debrzno, LCS Bytów, LCS Kościerzyna, LCS Ustka i LCS Lębork – prowadzone przez 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie, którym kierował do listiopada Pan Adam Nowak a 

obecnie Pani Aleksandra Zosik. Siedziba biura znajduje się w Lęborku przy ul. B. Krzywoustego 

1 IIIp. pokój nr 311. Centrum zapewnia profesjonalne wsparcie doradcze w zakresie Podmiotów 

Ekonomii społecznej. Celem funkcjonowania OWES-u oraz LCES-u jest aktywizacja lokalnego 

środowiska,  wspieranie idei ekonomizacji organizacji pozarządowych i zmiana sytuacji na rynku 

społeczno-gospodarczym. OWES i LCES świadczą usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze  

i animacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych tematem ekonomii społecznej. Wspierają 

również podmioty i osoby fizyczne w poszukiwaniach źródeł finansowania dla  chcących 

utworzyć spółdzielnie socjalne lub przystąpić do już istniejących.  

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. na terenie lęborskiego LCES przeprowadzono:  

1. Szkolenia:  

Ø 25 kwietnia – „Lider Ekonomii Społecznej” 

Ø 15 maja – „Zakładanie i prowadzenie stowarzyszenia/fundacji”  

Ø 16 maja – „Zarządzanie zespołem w PES” 

Ø 9 czerwca – „Budowanie i zarządzanie zespołem”  

Ø 10 czerwca – „Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej”  

2. Akademia Ekonomii Społecznej - cykl pięciu bezpłatnych szkoleń skierowanych  

do Samorządów Terytorialnych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Pracy, 

Organizacji Pozarządowych oraz innych Podmiotów Otoczenia Ekonomii Społecznej:  

Ø 6 października – „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym  

i spółdzielniom socjalnym”  

Ø 7 października – „Techniki motywowania społeczności lokalnych” 

Ø 8 października – „Źródła finansowania PES” 

Ø 13 października – „Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych” 

Ø 14 października – „Tworzenie i realizacja projektów społecznych”  

3. Spotkanie zawiązujące partnerstwo na rzecz tworzenia Strategii Rozwoju i Finansowania 

Ekonomii Społecznej dla powiatu lęborskiego.  

Spotkanie odbyło się 12 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku. Na spotkaniu 
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przedstawione zostały główne założenia Strategii, plan pracy nad Strategią oraz został  utworzony 

Zespół Roboczy ds. Opracowania Strategii. 

4. Spotkanie grupy roboczej - Strategia  

Spotkanie odbyło się 13 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku. Podczas 

spotkania grupa robocza zajęła się opracowaniem analizy SWOT polegającej na zdefiniowaniu 

mocnych i słabych stron powiatu lęborskiego, a także stojących przed nim szans i zagrożeń. 

Opracowana analiza SWOT wraz z ankietami do Strategii pozwoliły na diagnozę problemów 

społecznych występujących na terenie powiatu lęborskiego. 

5. Drugie spotkanie grupy roboczej w sprawie Strategii odbyło się 20 października w 

siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku. Miało ono na celu prezentację części 

dotychczas opracowanej dokumentacji (analiza ankiet oraz analiza SWOT) oraz 

wypracowanie celów i kierunków działań, które zostaną zawarte w Strategii.   

6. Spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych ekonomią społeczną.  

7. Spotkania osób zainteresowanych ekonomią społeczną z doradcą OWES 

2. Aktywni młodzi – lokalnie i globalnie 

Projekt realizowano do dnia do 31.08.2014 r.  

W ramach programu prowadzono zajęcia dla 35 osób ( dzieci i młodzieży przychodzacych do 

świetlicy). Zrealizowano nastepujące tematy zajeć: Świat młodego człowieka północy i południa,  

Wolontariuszem Ty i Ja, Sprawiedliwy handel, Społeczeństwo obywatelskie, Świat na moim 

talerzu. Efektem finalnym była akcja pn. Jeden Świat. 

3. Projekt „Aktywnie dla wspólnego dobra”� nowa metoda wzmacniania i aktywizacji 

stowarzyszeń "Razem do przodu"   

Ideą projektu jest wzmocnienie Rodzin Kolpinga i ich liderów m.in. poprzez wymianę 

doświadczeń w celu profesjonalizacji działań RK na rzecz społeczności lokalnych i budowania 

kapitału społecznego, a także wykorzystanie potencjału osobowego i zdobytych doświadczeń 

przez RK dla wzmocnienia postaw obywatelskich wśród sąsiednich społeczności lokalnych 

mających zamiar założyć organizację oraz aktywizacji nowozałożonych Rodzin Kolpinga. W 

ramach tego projektu odbyły sie cztery spotkania z coachem Pania Kazimierą Prabucką z Gdańska  

tymaty spotkań dotyczyły bierzącej działalności RK oraz możliwości dalszego rozwoju w 

partnerstwie z organizacjami lokalnymi. Finlnym zakończeniem projektu było Święto Organizacji 

pozarządowych organizowane 23 sierpnia 2014 r.    

4. Program BOLENIEC współfinansowany przez Burmistrza Miasta Łeby kwota 5 000, 00 zł .   
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5. Tygodniowa działalność Rybackiego Centrum i Formacji Boleniec  

Ø Próby i wystepy dzieciecego chóru Biedronki  

Ø Próby chóru Bel Canto   

Ø Spotkania rodziców chóru Biedronki 

Ø Spotkania Róz Różancowych  

Ø Spotkania członków kolpinga  

Ø Zespół Muzyczny z gimnazjum 

Ø Zajecia z rytmiki 

Ø Zajęcia koła gitarowego 

Ø Zajecia koła teatralnego 

Ø Organizacja imprez i zabaw  

Ø Zajęcia rękodziała  

Ø Zajęcia plastyczne  

Ø Korepetycje z matematyki 

Ø Warsztaty wokalne dla dzieci 

Ø Warsztaty rytmiczne dla dwóch grup 

Ø Zajęcia indywidualne wokalne 

Ø Taniec ZUMBA  

Ø Pim pong  

Ø Spotkania młodzieży  

6. Imprezy okolicznościowe w Boleńcu w roku 2014 r.  

Ø Jubileusz chóru Echo 

Ø Dzień z bałtycką rybą  

Ø Zabawy karnawałowe  

Ø Ostatki 

Ø Jasełka 

Ø Urodziny Biedronek  

Ø Festiwal filmów – działalność „Kina pod żaglami“  

Ø Konferencja „Pogranicza: Historia-socjologia-teologia”w ramach Camino 

Ø Spotkania dla grup dzialajacych przy parafii  

Ø Walne spotkanie działkowiczów 

Ø Święto Organizacji Pozarządowych  

Ø Koncerty kolęd i inne.  

Rybackie Centrum Kultury i Formacji Boleniec odwiedza tygodniowo około 200 osób  
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 W okresie roku liczba odwiedzajacych wynosi kilka tysięcy.  

Rok 2014 był z kolei czternastym rokiem naszej działalności. W Rybackim Centrum 

powstało „Kino pod żaglami“, dzieki tej modernizacji poprawiliśmy akustykę w Boleńcu oraz 

został zainstalowany ekran wraz z projektorem oraz nowe nagłośnienie. W szeregi Stowarzyszenia 

przyjęliśmy trzech nowych członków.  

 

 

Sporządziła : Irena Drywa  

 

 
 

 
  


