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Przeżywając Jubileusz Piętnastolecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich włączamy 
się w uroczystości obchodów Czterdziestej Rocznicy Encykliki Humanae Vitae oraz Dwudziestej Piątej 
Rocznicy Karty Praw Rodziny. Dokumenty te, ogłoszone przez Stolicę Apostolską stały u podstaw tworze-
nia Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.

Pragniemy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego podziękować Bogu za kolejne lata pracy na rzecz 
polskich rodzin. Nigdy nie zapominamy, że dzieło Stowarzyszeń Rodzin Katolickich jest możliwe dzięki 
społecznej pracy Członków Zarządów Głównych i tysięcy osób zorganizowanych w Kołach Parafialnych 
Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Dziękujemy kapłanom za duszpasterską opiekę nad naszymi organi-
zacjami. W szczególny sposób pragniemy wyrazić naszą wdzięczność Księżom Biskupom Ordynariuszom 
za stałą troskę o Stowarzyszenia, dziękujemy za Diecezjalnych Asystentów Kościelnych wspomagających 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 

Gorące podziękowanie kierujemy do Czcigodnych Księży Biskupów, JE Ks. Biskupa Kazimierza Górne-
go i JE Ks. Biskupa Stanisława Stefanka – kierujących Radą ds. Rodziny Episkopatu Polski – za częstą obec-
ność na posiedzeniach Rady Prezesów i stałą opiekę nad Federacją. Wyrazy wdzięczności składamy Ojcu 
Andrzejowi Rębaczowi – dyrektorowi sekretariatu Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski za lata współpracy 
i pomoc w trudnych chwilach Federacji.

Dziękujemy wszystkim Prezesom i Zarządom Stowarzyszeń Rodzin Katolickich za udział w pracach 
Rady Prezesów, Zarządu Federacji oraz Komisji Rewizyjnej. Naszą wdzięcznością obejmujemy wszystkich 
tych, którzy w jakikolwiek sposób wspierali i wspierają naszą organizację. 

Biuletyn, który oddajemy Państwu stanowi zwięzły przekaz działań podejmowanych przez poszcze-
gólne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Są 
to tylko – ze względu na możliwości wydawnicze – niektóre dokonania z dużego dorobku Stowarzyszeń. 
W opracowaniu zaprezentowano również część dokumentów – uchwał Rady Prezesów i Zarządu Federacji 
kierowanych do centralnych instytucji w kraju. Pragniemy w ten sposób przybliżyć Czytelnikowi zakres 
zainteresowania i działalności Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w naszej Ojczyźnie.

Pragniemy kontynuować i dalej rozwijać nasze dzieło walki o polskie rodziny. Wszystkie te sprawy 
polecamy wstawiennictwu Sług Bożych: Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i Księdzu Prymasowi Stefanowi 
Wyszyńskiemu – Patronowi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. 

Kazimierz Kapera

Prezydent Federacji

Słowo wstępne
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Krótko po uchwaleniu w roku 1989 ustawy o stowarzyszeniach, w poszczególnych diecezjach 
na terenie całej Polski zaczęły powstawać Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które w roku 1993 
utworzyły Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Wszystkie stowarzyszenia i Federacja 
są rejestrowane we właściwych sobie sądach. Zostały również uznane przez Księży Biskupów – Or-
dynariuszy danych diecezji i mają swoich Asystentów Kościelnych. 

Inspiracją do tworzenia formalnych struktur zrzeszających świeckich katolików była uroczysta 
promocja Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej i zawarte w niej wskazanie, by wspierać rodzinę 
w wypełnianiu jej zadań określonych w nauce Kościoła (szczególnie w „Humanae Vitae”), do których 
należą:
• umacnianie instytucji małżeństwa;
• kształtowanie warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb rodziny oraz właściwemu wypeł-

nianiu jej misji wobec społeczeństwa;
• wcielanie nauki Kościoła Katolickiego w życie rodzin i społeczeństwa.

Działalność stowarzyszeń prowadzona jest dwoma głównymi nurtami:
• pracy formacyjnej – nieustannego samokształcenia poprzez pogłębianie nauki Kościoła, dysku-

sje, sympozja, spotkania z kompetentnymi osobami, analizowanie dokumentów Kościoła Katoli-
ckiego;

• aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym, przede wszystkim na terenie działa-
nia danego stowarzyszenia, a także poprzez Federację na terenie całej Polski.

Podstawowymi jednostkami tworzącymi Diecezjalne Stowarzyszenie Rodzin Katolickich są koła 
parafialne, które:
• prowadzą parafialne domy kultury, katolickie przedszkola, szkoły, świetlice, – także dla dzieci 

niepełnosprawnych, poradnie rodzinne - wraz z nauczaniem metod naturalnego planowania ro-
dziny;

• pomagają rodzinom w trudnej sytuacji, także tym z problemem alkoholowym;
• organizują tematyczne spotkania sympozja, pielgrzymki, rekolekcje dla pogłębienia wiary i wie-

dzy swoich członków;
• biorą aktywny udział w życiu Kościoła na swoim terenie;
• organizują okolicznościowe spotkania, festyny rodzinne, spotkania opłatkowe, zabawy, wiecze-

rze wigilijne i spotkania wielkanocne dla rodzin ubogich i osób samotnych;
• zabierają publicznie głos w rozmaitych sprawach dotyczących życia rodzinnego i społecznego, 

wychowania młodego pokolenia itd., domagając się respektowania katolickiego systemu warto-
ści, praw rodziny – między innymi do wychowania dzieci.

POLSKA FEDERACJA 
STOWARZYSZEŃ RODZIN KATOLICKICH

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
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Wielu członków Stowarzyszeń Rodzin Katolickich włącza się aktywnie w organizowanie życia 
społecznego, kandydując w wyborach do struktur samorządowych i parlamentarnych.

Dla pełnej i skuteczniejszej realizacji wspomnianych wyżej zadań i celów statutowych w 1993 
roku stowarzyszenia utworzyły Polską Federacje Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. 

Głównymi zadaniami Federacji jest reprezentowanie rodzin katolickich wobec instytucji życia 
politycznego, społecznego i gospodarczego, a także występowanie do właściwych organów z propo-
zycjami uregulowań prawnych oraz umacnianie instytucji posiej rodziny, utrwalanie zasad jedności 
i nierozerwalności małżeństwa, kształtowanie politycznych, kulturalnych, gospodarczych i społecz-
nych warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb rodziny (Statut PFSRK, rozdz. II, art.4,5,6,7).

Do szczególnych kierunków działań Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich należą:
• kształtowanie życzliwych postaw wobec małżeństwa i rodziny poprzez instytucje życia politycz-

nego, społecznego i gospodarczego;
• działania na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka;
• występowanie w obronie praw i wartości rodziny oraz zabieganie o jej godność;
• zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu 

prawa oraz programach gospodarczych, społecznych, kulturalnych i wychowawczych;
• wspieranie rodzin w wychowaniu dzieci i młodzieży;
• dążenie do powszechnej akceptacji Karty Praw Rodziny sformułowanej przez Stolicę Apostolską 

oraz do jej pełnego respektowania przez wszystkie władze i instytucje krajowe i międzynarodowe.

Członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich może zostać osoba pełnoletnia dająca gwarancje reali-
zacji celów i zadań stowarzyszenia poprzez właściwą postawę moralną w życiu osobistym i publicznym.

Dziś na terenie Polski w prawie wszystkich diecezjach istnieją Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich, które skupiają łącznie blisko 20 tys. członków. Do Federacji należy także Stowarzyszenie 
Rodzin Wielodzietnych z Sosnowca oraz Liga Małżeństwo Małżeństwu, której główną forma dzia-
łalności jest propagowanie i nauczanie metod naturalnego planowania rodziny.

W Federacji decyzje podejmuje Rada Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Kato-
lickich, którą stanowią prezesi wszystkich stowarzyszeń należących do Federacji. Rada Prezesów 
spotyka się cztery razy do roku i nadaje kierunek działaniom wszystkich stowarzyszeń w niej sku-
pionych, a także stanowi forum wymiany doświadczeń. Bezpośrednio pracę w PFSRK realizuje Za-
rząd Federacji , który wybierany jest co cztery  lata.  Od początku istnienia Federacji wybieranym 
wielokrotnie Prezesem Zarządu Federacji jest dr Kazimierz Kapera.

Stowarzyszenia diecezjalne i koła parafialne funkcjonują według podobnego schematu. Każde 
stowarzyszenie czy koło parafialne stowarzyszenia, wypełniając formułę zadań formacyjnych swo-
ich członków, w czasie wszystkich swoich spotkań podejmuje wątek formacyjny. Każde comiesięczne 
spotkanie koła, okresowe spotkanie stowarzyszenia diecezjalnego czy Federacji rozpoczyna się Msza 
Św.. W czasie poszczególnych spotkań członków stowarzyszenia realizowany jest temat formacyjny 
– prowadzony przez Księdza Asystenta lub zaproszonego gościa. Stowarzyszenia korzystają z włas-
nych programów formacyjnych lub z przygotowanego przez Federację programu, którego autorem 
jest Ks. prof. Władysław Szewczyk.

W ramach działań innych niż formacyjne, stowarzyszenia podejmują wiele różnych zadań. Z jed-
nej strony promują małżeństwo, rodzinę i jej prawa, przybliżają aktualne sprawy, którymi żyje spo-
łeczeństwo. Z drugiej, realizują zadania na rzecz rodziny – prowadzą katolickie przedszkola, szkoły, 
świetlice, poradnie rodzinne. Organizują okolicznościowe spotkania, wyjazdy rodzinne, rekolekcje. 
Organizują konkursy np. Szopek Bożonarodzeniowych czy wiedzy o Janie Pawle II. Wiele stowa-
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rzyszeń wydaje swoje gazetki, biuletyny. Liga Małżeństwo Małżeństwu w ramach swoich zadań 
prowadzi nauczanie i propagowanie metod naturalnego planowania rodziny oraz wydaje materiały 
pomocnicze i edukacyjne do nauki planowania rodziny.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych członkowie Stowarzyszeń, realizując wskazania Encykliki Christi-
fideles laici, zaczęli włączać się aktywnie w życie polityczne, początkowo na własnym terenie – wchodząc 
do władz samorządowych, a w roku 1997 na szczeblu krajowym – wchodząc do Parlamentu RP. Zaowoco-
wało to powołaniem w wielu miejscach komisji i rad do spraw rodziny, a w ramach Rządu RP – Pełnomoc-
nika do Spraw Rodziny, które zaczęły aktywnie kreować politykę prorodzinną, zarówno w samorządach, 
jak i na szczeblu centralnym. Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej jest podstawowym dokumentem, 
na którym budowano wiele programów wspierających rodzinę. Te działania doprowadziły w roku 1999 
do przyjęcia przez Rząd RP i Sejm najpierw Raportu o Sytuacji Rodzin Polskich, a następnie Programu Po-
lityki Prorodzinnej, zbudowanego na schemacie Karty Praw Rodziny. W tymże programie – dokumencie 
rządowym – opisane zostały wyraźnie prawa i obowiązki rodziny, które powinny być respektowane przez 
władze, a także zadania i programy wspierające rodzinę, które wprowadzano w życie. 

Dzisiejsza rzeczywistość polityczna zmieniła ten stan rzeczy, ale mamy nadzieję, że przedsta-
wione rozwiązania będą miały szansę wrócić kiedyś do polskiego życia społeczno – gospodarczego. 

Wszystkie stowarzyszenia aktywnie włączają się w życie Kościoła na swoim terenie oraz współ-
pracują z innymi organizacjami katolickimi.

Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

Biuro: 
ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa
tel.: 22 631 59 38, fax: 22 631 59 38
www.srk.opoka.org.pl

Władze Statutowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich 
V kadencja 2007 – 2010

Zarząd: 
Kazimierz Kapera – prezydent, 
Mirosław Swoszowski – wiceprezydent ds. organizacyjnych, 
Sławomir Kahl – wiceprezydent ds. programowych, 
Edward Odojewski – sekretarz generalny, 
Stefan Mikuła – skarbnik, 
Maria Smereczyńska – rzecznik informacji, 
Piotr Stanke – członek ds. łączności i wizerunku PFSRK w mediach elektronicznych, 
Adam Wierzbicki – członek ds. wydawniczych, 
Elżbieta Kaufman-Suszko – członek ds. samorządowych.

Komisja Rewizyjna: 
Jurand Lubas – przewodniczący, 
Ewa Mańkowska – wiceprzewodnicząca, 
Kazimierz Urbaniak – sekretarz, 
Piotr Gawor – członek, 
Olgierd Wojciechowicz – członek.
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Jubileusz 15-lecia 
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kraków – Łagiewniki, 8 listopada 2008 roku

P R O G R A M

Kaplica Klasztorna

1000  Msza święta i homilia JE Ks. Bp Jan Szkodoń
  Członek Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski

Aula Jana Pawła II

1130  Otwarcie uroczystości obchodów Jubileuszu Piętnastolecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń 
Rodzin Katolickich oraz Konferencji związanej z rocznicami: Czterdziestolecia Encykliki 
Humanae Vitae i Dwudziestopięciolecia Karty Praw Rodziny – Kazimierz Kapera

1145  Wystąpienia Gości

1200  Konferencja Ks. dr Wacław Gubała
  Członek Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski
  „Aktualność nauki Humanae Vitae (po 40. latach jej ogłoszenia)”

  Ks. dr Antoni Świerczek
  Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
  Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
  „Humanae Vitae a współczesne zagrożenia rodziny” 

1300 Obiad

1400 Czas wspomnień i refleksji po 15. latach istnienia 
 Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich 

1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia – przejście do Bazyliki

1515 Dalszy ciąg wspomnień (powrót do Auli Jana Pawła II)

1600 Zakończenie uroczystości 



10

Opis głównych osiągnięć i prowadzonej działalności

• Prowadzenie Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, w którego 
skład wchodzą dwie szkoły – Katolickie Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia oraz Katolickie 
Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia.

• Utworzenie od podstaw w 1996 roku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Rodzin 
Katolickich 

• Rodzinny Telefon Zaufania - prowadzony od czternastu lat przez grupę wolontariuszy udzielają-
cych poradnictwa w zakresie spraw egzystencjalnych, rodzinnych, społecznych, uzależnień itp.

• Organizowanie od 1995 r, co rocznie, Konkursu na najładniejszą szopkę podlaską „Nasza nadzie-
ja w Betlejem” którego celem jest podtrzymywanie tradycji chrześcijańskiej, promowanie postaw 
twórczych, rozwijanie wrażliwości artystycznej, a przedmiotem są prace plastyczne tematycz-
nie związane z Bożym Narodzeniem wykonane z dowolnych materiałów przez uczniów oraz ich 
rodziny. Do każdej edycji konkursu kilka tysięcy uczestników zgłasza do 250 do 500 pięknych 
szopek. Od lat konkurs jest kulturalnym wydarzeniem w Białymstoku.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Białostockiej

ul. Warszawska 46a, 15-077 Białystok, tel.(85) 732 30 26, fax (85) 732 31 80
www.srkab.org.pl;  e-mail: biurosrkab@gmail.com  

Zarejestrowane 8 lutego 1993 r., status organizacji pożytku publicznego od 21 maja 2004 r.
NIP: 542-19-50-233    REGON: 050223103    KRS: 0000039448
Asystent kościelny: Ks. Kanonik mgr Stanisław Szczepura

Skład Zarządu VII kadencji: 
Prezes – Elżbieta Maria Kaufman-Suszko 
Wiceprezes ds. organizacyjnych – Jan Kazimierz Dębski 
Wiceprezes ds. formacyjnych,
 rzecznik informacji – Marian Hodun 
Sekretarz – Krystyna Pikus 
Skarbnik – Małgorzata Sasinowska 
Członkowie Zarządu – Krzysztof Jurgiel, Elżbieta Szkiłądź,
    Wiesława Świerzbińska, Małgorzata Wyszyńska 

Skład Komisji Rewizyjnej VII kadencji:
 Przewodniczący – Wojciech Kuźmicki 
 Członkowie Komisji – Danuta Dakowicz, Edwin Koźniewski.

Liczba członków – 1740;  liczba oddziałów parafialnych – 7

Elżbieta Maria Kaufman-Suszko
Prezes Zarządu
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• Pielgrzymki i spotkania modlitewne – plenerowe Drogi Krzyżowe w Sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej w Świętej Wodzie, pielgrzymki do Parafii Św. Antoniego w Niewolnicy, autokarowe Piel-
grzymki Rodzin i Małżeństw na Jasną Górę połączone z nawiedzeniem Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach i Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, wspólne świętowanie jubileuszy 
i rocznic zawarcia związku małżeńskiego, comiesięczna Eucharystia połączona ze spotkaniami 
formacyjnymi w oddziałach parafialnych, spotkania opłatkowe członków i sympatyków Stowa-
rzyszenia. 

• Wspomaganie działalności Ludowego Uniwersytetu Katolickiego im. ks. Jerzego Popiełuszki, 
który organizował wykłady w zakresie doradztwa rolniczego, spraw zarządzania, wiedzy ekono-
micznej, funkcjonowania państwa oraz Społecznej Nauki Kościoła, a także poznania najnowszej 
literatury fachowej, obsługi komputera i jego oprogramowania. Z wykładów i warsztatów Uni-
wersytetu korzystali mieszkańcy wsi i małych miast województwa podlaskiego. Pełny, trzyletni 
cykl wykładów ukończyło ponad 500 słuchaczy. W organizacji wykładów zaangażowanych było 
49. podmiotów i 153. wykładowców.

• Działalność charytatywna – pomoc ubogim dzieciom i rodzinom z Białegostoku oraz ofiarom 
nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

• Realizacja projektów szkoleniowych – „Język angielski przepustką do lepszej pracy” – współfi-
nansowany z EFS, bezpłatny, roczny, kurs nauki języka angielskiego dla 300 pracujących miesz-
kańców Białegostoku oraz Mobilne Centrum Edukacyjne Dla Pracowników Oświaty - współfi-
nansowany z EFS, bezpłatny, roczny, kurs dla 104 pracowników oświaty mieszkańców małych 
miast i wsi z województwa podlaskiego, którego program obejmował: język angielski, obsługę 
komputera, podstawy księgowości. 
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
w Diecezji Bydgoskiej

Siedziba: 85-101 Bydgoszcz, ul. Farna 8
REGON: 340154056; KRS: 0000252195.

SRKwDB powstało 9 grudnia 2004 r. w wyniku inicjatywy Duszpasterza Rodzin Diecezji Bydgoskiej ks. Piotra Wencla oraz 
członków SRK Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Diecezji Pelplińskiej z Bydgoszczy, Więcborka, Sępólna Krajeńskiego, i Ło-
chowa. W dniu 2 marca 2006 r. wpisane do Rejestru Stowarzyszeń KRS

SRKwDB liczy 70 członków, działalność skupiona jest przy:
• Parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, asystent kościelny Oddziału ks. Andrzej Pacer,
• Parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza w Łochowie
• Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP oraz Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku
• Parafii Św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim
• Bazylice Św. Wincentego a’ Paulo w Bydgoszczy

Skład Zarządu po wyborach w dniu 16 czerwca 2007 r.:
 Prezes  – Zofia Świerczewska 
 Zastępca Prezesa – Krystyna Jedynak
 Zastępca Prezesa  – Tadeusz Lewandowski
 Skarbnik – Krystyna Potocka
 Sekretarz – Grzegorz Smoczyński
 Asystent Kościelny SRKwDB – Ks. Jarosław Rusnak

W czerwcu 2008 r. Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
w Diecezji Bydgoskiej podjął uchwałę o przystąpieniu do Pol-
skiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.

Działalność:

• Systematyczne spotkania formacyjne (program formacyjny ustalany jest na początku każdego 
roku formacyjnego)

• wspólne pielgrzymki, majówki 
• rekolekcje
• aktywne uczestniczenie w życiu parafii: włączanie się w oprawę liturgiczną Mszy św. prowadzenie 

różańca, drogi krzyżowej, budowa ołtarza na Boże Ciało, przygotowanie grobu w Wielkim Tygo-
dniu, członkowie SRkwDB są szafarzami nadzwyczajnymi 

• uczestniczenie w pracy samorządu lokalnego, mamy naszych członków we władzach samorządowych
• inicjatywy związane ze wspieraniem rodzin oraz obroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Diecezji Bydgoskiej
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• organizowanie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (w Sępólnie Krajeńskim) i włączenie się  
SRKwDB w organizację Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy w 2008 r. poświęconego 
problematyce rodziny.

• akcje charytatywne i społeczne (zbieranie podpisów itp),

Historia

Najstarszą grupą Stowarzyszenia działającą nieprzerwanie od 1982 roku jest Oddział przy Pa-
rafii Św. Polskich Braci Męczenników. Powstało jako Duszpasterstwo Rodzin, którego celem było 
pogłębienie życia religijnego w sobie i małżeństwie oraz zawiązanie wspólnoty rodzin. Towarzyszyło 
im hasło: „RODZINA BOGIEM SILNA”. Od roku 1995 grupa przekształciła się w Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich. W marcu 1990 roku oddali się w opiekę Św. Józefowi i przyjęli sztandar poświę-
cony w Kaliskim Sanktuarium.

Od lutego 1999 roku Oddział jest organizatorem Apelu Papieskiego każdego 16. dnia miesiąca, 
a po śmierci Ojca Św. modlitwy o Jego beatyfikację każdego 2-go dnia m-ca w kaplicy papieskiej.

Co roku wszyscy członkowie uczestniczą w 3-dniowych rekolekcjach. Z okazji jubileuszu 25-lecia 
Oddziału, w maju 2007 odbyła się pielgrzymka  „ŚLADAMI JANA PAWŁA II”. 

Okres działalności w SRK Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz SRK Diecezji Pelplińskiej w latach 
1994 – 2004

5 oddziałów terenowych w Bydgoszczy, oddziały w Łochowie, w Sępólnie Krajeńskim, Więcborku 
prowadziły ożywioną działalność na swoim terenie organizując: spotkania formacyjne, pielgrzymki, 
festyny dla rodzin i dzieci, kolonie katolickie dla dzieci szkolnych w Borach Tucholskich, spotkania 
dyskusyjne, w tym Tydzień Kultury Chrześcijańskiej organizowany corocznie w Sępólnie Krajeń-
skim przez SRK oraz włączając się w działalność społeczno- polityczną w Samorządzie lokalnym oraz 
w Parlamencie. Celem tej działalności była prorodzinna polityka rządu i samorządu. 

Kontakt

Zofia Świerczewska
89-410 Więcbork, ul. Złotowska 1
tel. 052 389 72 65, tel. kom. 600 101 732 
zswierczewska@wp.pl

Krystyna Jedynak
86-065 Łochowo, ul. Klonowa 2
tel. 052 381 91 72, tel. kom. 501 414 190
kmjedynak@op.pl

Tadeusz Lewandowski
85-659 Bydgoszcz, ul. Płocka 14/1
tel. 052 341 18 75, tel. kom. 601 954 959
tlewandowski@neostrada.pl
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Częstochowskiej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
42 – 200 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 54 
KRS 0000101177 NIP 573-17-95-258 ISD 15001916

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej:
Prezes – Marian Dziewoński
Asystent Kościelny – Ks. Marek Szumilas
Wiceprezes – Janusz Maszkowski 
Wiceprezes – Andrzej Borkowski
Sekretarz – Marian Łęska
Członek – Wacław Kostecki

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Robert Kępa, 
Wiceprzewodniczący – Honorata Szczuka, 
Członkowie – Adam Górski, Tadeusz Wąsek

Komisja Pojednawcza
Przewodniczący – Józef Pilarski,
Wiceprzewodniczący – Czesław Porucznik,
Członek – Krystyna Król

Nazwa Oddziału Liczba członków Prezes
S.R.K. przy Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Częstochowie  22 Mucha Roman 
S.R.K. przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie  26 Kostecki Wacław 
S.R.K. przy Parafii Sw. Józefa w Częstochowie  16 Pytlas Janusz 
S.R.K. przy Parafii Św. Marcina w Żytniowie  12 Marymak Bogumiła 
S.R.K. przy Parafii Św. Kazimierza Królewicza w Osjakowie  11 Porucznik Czesław
S.R.K. przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach  15 Przygoda Władysław
S.R.K. Makowe Wzgórza przy Parafii Św. Rodziny w Praszce  35 Pilarski Józef 
S.R.K. przy Parafii Św. Mikołaja w Rudnikach k. Wielunia  20 Wsław Gęsiak
S.R.K. przy Parafii Św. Trójcy w Radomsku  17 Łęska Maria
S.R.K. przy Parafii Serca Pana Jezusa w Radomsku  17 Zbroja Teresa
S.R.K. przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Radomsku  15 Maciej Nowakowski
S.R.K. przy Parafii Św. Stanisława B. M. w Witkowicach  22 Borkowski Andrzej
SRK przy Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żytnie  15 Stanisz Brigida
SRK przy Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach 18 Adam Meler 
SRK przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Garnku 19 Robert Kępa
SRK Oddział Dekanalny przy Domu Ruchu Światło Życie w Częstochowie 10 Kłosowicz Anna 

290 Na dzień 30.04.2008

Prezes Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich 

Archidiecezji Częstochowskiej
Marian Dziewoński
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1. DZIAŁANIA FORMACYJNE:
• comiesięczne spotkania modlitewno-formacyjne w oddziałach
• rekolekcje adwentowe, rekolekcje wielkanocne
• audycje w radio Fiat i Jasna Góra na tematy rodzinne
• pielgrzymowanie do miejsc świętych 

2. DZIAŁANIA CHARYTATYWNE
• organizowanie pieniędzy dla osób potrzebujących
• obdarowywanie dzieci paczkami i nagrodami
• występowanie do firm z ofertą pomocy dla osób biednych i potrzebujących
• udostępnianie konta na zbiórki dla osób chorych

3. DZIAŁANIA SPORTOWO-REKREACYJNE
• organizowanie turniejów w piłkę nożną, siatkową, tenisa stołowego, 
• organizowanie festynów sportowo-rekreacyjnych
• współorganizowanie parafiady

4. KONFERENCJE – PRELEKCJE – WYKŁADY
• organizowanie i prowadzenie konferencji 
• prowadzenie PREKAN w Archidiecezji Częstochowskiej
• prowadzenie wykładów z przygotowania dożycia w rodzinie wśród młodzieży

5. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
• wydawanie książek
• wydawanie kalendarzy
• wydawanie ulotek i broszur

6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KATOLICKIEGO OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO
• tworzenie podstaw prawnych i organizacyjnych funkcjonowania ośrodka
• pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych
• nadzór nad funkcjonowaniem ośrodka

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

W katedrze pw. Świetej Rodziny Ks. Dr Bronisław Preder, Halina Skuza z mężem Andrzejem 
po odbytej Kanie Parafialnej wraz z Krystyną i Andrzejem Gosłowskim, Bożenią i Januszem Skocz-
kowskim, Danutą i Henrykiem Lipińskim założyli Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji 
Częstochowskiej, rejestracja Stowarzyszenia miała miejsce we wrześniu 1991 roku. Opiekunem Du-
chowym i Ks. Asystentem Diecezjalnym został Ks. Dr. Jan Wilk (†22.09.2004).W 1993 roku Pre-
zesem SRK został Stanisław Kozubek a Asystentem Diecezjalnym Ks. Stanisław Gasiński. W 1996 
roku prezesem został mgr inż. Marian Dziewoński i sprawuje swoją funkcję do chwili obecnej. Rok 
1998 był ważnym rokiem dla członków stowarzyszenia, ks. Arcybiskup dr Stanisław Nowak poświę-
cił lokal a tym samym rozpoczął działalność Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Stowa-
rzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. W październiku 2001 roku w trakcie 
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obchodów X lecia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej został poświę-
cony sztandar Stowarzyszenia przez biskupa pomocniczego naszej archidiecezji ks. dr Antoniego 
Długosza. Na sztandarze z jednej strony widoczna jest bazylika katedralna pw. Św. Rodziny w Czę-
stochowie, a z drugiej strony jest logo stowarzyszenia,W marcu 2003 roku asystentem Kościelnym 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej został mianowany Ks. Marek 
Szumilas, który pełni tę posługę do chwili obecnej. W grudniu 2007 roku zostaliśmy zarejestrowani 
jako Organizacji Pożytku Publicznego. Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej przeprowadza około 20 adopcji rocznie, pracuje 
z rodzinami adopcyjnymi, wspomaga rodziny naturalne w prawidłowym wychowaniu i opiece nad 
dzieckiem. Udziela wsparcia psychicznego kobietom w ciąży oraz ustala motywy, jakimi kierują się 
oddając dziecko do adopcji.

Pozyskuje i kwalifikuje kandydatów na rodziców do zastępczych środowisk rodzinnych. Umoż-
liwia umieszczenie dzieci osieroconych i opuszczonych w zastępczych formach wychowania rodzin-
nego mając na uwadze przede wszystkim dobro dziecka i zasadę nierozłączania rodzeństwa. Udziela 
porad w zakresie przygotowania wniosków do sądu o orzeczenie przysposobienia. Spełnia rolę in-
formacyjno – edukacyjną w stosunku do społeczeństwa uwzględniając w swoich działaniach zasady 
wynikające z nauki Kościoła w zakresie małżeństwa, rodziny i ochrony życia. 

Współorganizowanie Dnia Świętości Życia i prowadzenie Archidiecezjalnej Księgi Życia. Organi-
zowanie co roku Dni Rodziny w Częstochowie, Konkursu Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II.

 „Refleksje nad patriotyzmem – wczoraj i dziś”, „Forum 2000 – nasz dar dla Chrystusem” 
z programem artystycznym Jana Budziaszka i Janusza Saługi, „Dni Prymasowskie w gminie i de-
kanacie kłomnickim”. Ponadto występ zespołu Stokrotki z Zakopanego, coroczna organizacja wraz 
gminnym Stowarzyszeniem Obywatelskim gminnych obchodów Dnia Papieskiego 16. października. 
Turniej sportowy „Trzeźwość, Sprawność, Zdrowie”, zawody sportowe „Dziękując za Polskę – bieg 
masowy i chód sportowy” pod patronatem Roberta Korzeniowskiego, organizacja przeglądu „Kul-
tura Młodych Twórców – Lemoniadowy Joe 2006, organizacja festiwalu teatru z udziałem teatru 
KRUG z Moskwy. Stowarzyszenie prowadzi Pracownię Ceramiczną „Stodoła”, która stała się atrakcją 
turystyczną regionu. Stowarzyszenie co roku organizuje pikniki rodzinne połączone z kiermaszem 
wyrobów ceramicznych, pokazem wypału ceramiki w tradycyjnym piecu Raku. Stowarzyszenie jest 
zaangażowane w przywracanie pamięci o rodzinie Reszków, światowej sławy śpiewakach operowych 
związanych z Garnkiem i okolicą. Prezentuje plenerową wystawę zdjęć archiwalnych poświęconą 
Reszkom, wydało książkę „Śladami Reszków”, organizuje rajdy rowerowe po miejscach związanych 
z tymi śpiewakami oraz koncerty dedykowane tym postaciom. Organizujemy dwa razy do roku reko-
lekcje i pielgrzymujemy do miejsc świętych w Polsce i zagranicą, pieszo, rowerami i autobusami.



1�Jubileusz 15-lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

Prezes Zarządu Głównego
Grażyna Sidorowicz

Adres siedziby:   80-288 Gdańsk, ul. Piecewska 9
Tel/fax: (058) 345-82-74  lub (058) 347-96-71
email: ckp@ckp.gda.pl

Skład Zarządu Głównego:
Grażyna Sidorowicz  – Prezes
Antoni Szymański    – Wiceprezes
Wiesław Kamiński   – Wiceprezes
Michał Szalenga   – Sekretarz generalny
Mirosława Goyke  – Skarbnik
Jan Malek  – członek Zarządu
Maria Gryboś   – członek Zarządu
dr Henryk Góra   – Prezes senior

Krótka informacja o działalności Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
w Archidiecezji Gdańskiej SRKwAG w latach 1991-2007

Rok założenia i początki działalności 14.11.1991 r. Siedziba: 80-288 Gdańsk, ul. Piecewska 9 
przy parafii Bożego Ciała. Asystentem kościelnym jest kustosz Sanktuarium M.B. Brzemiennej 
w Gdańsku-Matemblewie ks. kan. mgr Wiesław Wiśniewski. W 20. kołach mamy 380 członków zwy-
czajnych i 2500 członków wspierających. W każdą 3. niedzielę miesiąca mamy w Sanktuarium Mszę 
Świętą o 12.00 i spotkanie formacyjne o 13.15 dla wszystkich zainteresowanych naszych członków. 
Podobnie w kołach parafialnych odbywają spotkania formacyjne i poświęcone innym przedsię-
wzięciom. Prowadzimy w parafiach adoracje Najświętszego Sakramentu, także czuwania Fatimskie 
13. dnia każdego miesiąca poczynając od maja do października włącznie.

Stowarzyszenie utworzyło i wspiera działalność dwóch chórów: zrzeszającego członków Stowarzy-
szenia i drugiego – uczniów I Gdańskiego Liceum Katolickiego im. Świętego Wojciecha w Gdańsku.  Re-
prezentowaliśmy interesy rodzin katolickich wobec władz publicznych przez naszych członków w samo-
rządach, Sejmie i Senacie, a także protesty, listy, oświadczenia i interpelacje. W 2002 r. koordynowaliśmy 
protesty do Premiera R.P. i Ministra Edukacji wobec zmian w przedmiocie wychowania dla rodziny w kie-
runku demoralizacji seksualnej. Do naszego Zarządu Głównego wpłynęło 49.000 kopii protestów, które 
zarchiwizowaliśmy. W 2003 r. wystosowaliśmy do Prezydenta USA protest przeciw wojnie prewencyjnej 
w Iraku i oświadczenie w tej sprawie popierające Ojca Świętego Jana Pawła II. Wydaliśmy 5 biuletynów 
„Dla Rodzin”, w których podejmowaliśmy aktualne problemy SRKwAG. Organizowaliśmy 2 razy w archi-
diecezji Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, a jeden z naszych laureatów zajął 1-wsze miej-
sce ogólnopolskie w Lublinie. Szczególnym celem statutowym Z.G. była troska o rozwój szkół SRKwAG, 
w tym I Gdańskiego Liceum Katolickiego im. Św. Wojciecha w Gdańsku. Mamy 4 szkoły, które skupiają 
ponad 300 uczniów. Naszych pięciu działaczy SRKwAG uzyskało z rąk ks.abp. dr. Tadeusza Gocłowskiego 
wyróżnienie odznaką i dyplomami honorowymi: „Pro Ecclesia et Populo”.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Gdańskiej
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44-100 Gliwice, ul. Łużycka 1, skr. poczt. 196; tel. (032) 230-71-42
tel. kontaktowy (032) 231 61 93 (prezes)
e-mail: srkdg@kuria.gliwice.pl
www.kuria.gliwice.pl/~srkdg

Zarząd Główny:
Piotr Gawor – Prezes 
Paweł Stempski – Wiceprezes ds. organizacyjnych 
Krystyna Partuś – Wiceprezes ds. kontaktów z kołami
Ludmiła Lipska – Sekretarz 
Helena Mularz – Skarbnik
członkowie: Henryk Krzysteczko, Ignacy Langer, Stanisław Ordon, Teresa Strzelecka, 
członkowie Prezesi Oddziałów Dekanalnych: Wiesław Goc, Andrzej Sanocki, Jan Radoła, Piotr Olszówka

Data założenia: 25 stycznia 1994 roku
Liczba Kół Parafialnych: 24, liczba członków: ok. 350
Od stycznia 2005 r. – Organizacja Pożytku Publicznego

Opis głównych osiągnięć i podstawowych działań Stowarzyszenia

Działalność Stowarzyszenia skupia się w następujących obszarach: formacja członków, pomoc 
rodzinom potrzebującym, praca opiekuńcza, edukacyjno-wychowawcza i kulturalna wśród dzieci 
i młodzieży, aktywność społeczna i polityczna, udział w życiu parafii i diecezji.

Formacja członków
• organizowanie dwa razy w roku (wiosną i jesienią) trzydniowych rekolekcji zamkniętych dla 

członków i sympatyków Stowarzyszenia,
• przygotowywanie oryginalnych rozważań Drogi Krzyżowej i Drogi Światła na każde rekolekcje,
• organizowanie dorocznej pielgrzymki rodzin diecezji do sanktuarium Matki Bożej Rudzkiej,
• praca formacyjna w kołach podczas miesięcznych spotkań w oparciu o materiały przygotowane 

przez PF SRK.

Pomoc rodzinom potrzebującym
• wakacyjne „Spotkania integrująco-terapeutyczne dla rodzin zagrożonych problemem alkoholo-

wym” (organizowane od roku 2000.; łącznie 16 dziesięciodniowych turnusów wakacyjnych dla 
ponad 700. osób),

• poradnia terapeutyczno-psychologiczna dla rodziców i młodzieży – uczestników „Spotkań” wa-
kacyjnych, jako kontynuacja całoroczna pracy rozpoczętej latem,

• poradnia prawna dostępna dla wszystkich,
• program mikroedukacji uzależnień dla osób przebywających w areszcie śledczym.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Diecezji Gliwickiej

Prezes SRK DG
Piotr Gawor
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Praca opiekuńcza, edukacyjno-wychowawcza i kulturalna wśród dzieci i młodzieży
• prowadzenie 7. świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci,
• organizowanie kolonii letnich i wyjazdów na ferie zimowe dla dzieci i młodzieży,
• realizacja programu „Starsza Siostra, Starszy Brat” dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyj-

nych (2004-2006),
• promocja młodych talentów wśród uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych (2004-2006),
• organizowanie rodzinnych turniejów sportowych i rodzinnych wyjazdów turystycznych.

Aktywność społeczna i polityczna
• uczestniczenie w wyborach parlamentarnych i samorządowych (spośród członków SRK DG: 

1 poseł, 1 prezydent miasta, 1 wiceprezydent i 1 wiceburmistrz miasta, 1 starosta, 1 wicestaro-
sta, kilkunastu radnych miast i gmin, kilku członków rad osiedlowych,

• współpraca w organizacji Metropolitalnego Święta Rodzin (2008),
• współpraca w organizacji wystawy „Wybierz życie” (2007),
• zorganizowanie sesji nt. „Rodzina nadzieją jednoczącej się Europy” (2003),
• organizowanie dorocznych spotkań z ludźmi dobrej woli i otwartych serc, wspierających działal-

ność Stowarzyszenia dla rodzin, połączone z prelekcjami nt. aktualnych problemów rodzinnych 
i społecznych,

• udział w pracach PF SRK.

Udział w życiu parafii i diecezji
• zorganizowanie wspólnego czytania Pisma Św. pod hasłem „Gliwiczanie czytają Nowy Testa-

ment” (2007),
• aktywne uczestniczenie i przygotowywanie liturgii w uroczystościach diecezjalnych i parafial-

nych z pocztem sztandarowym; systematyczna współpraca z duszpasterzami w realizacji różnych 
działań na terenie diecezji i parafii,

• organizowanie pielgrzymek dla członków SRK DG i parafian,
• przygotowanie i prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej ulicami miast,
• aktywny udział w pracach Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej.
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Katowickiej

Adres: 40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 49a, tel. 032 608 15 96
Kontakt: tel.: 0601 408 000
e-mail: wierzby@poczta.fm

Asystent Kościelny: 
ks. dr Marian Wandrasz – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej
 
Skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Prezydium:

Prezes Zarządu Głównego – Adam Wierzbicki 
Wiceprezes d/s Programowych – Teresa Snopkowska-Malicka
Wiceprezes d/s Organizacyjnych – Marian Sadecki
Skarbnik – Mieczysław Oko
Sekretarz – Maria Krybus
Rzecznik d/s Informacji – Joanna Brożek
Przewodniczący Sekcji d/s Szkół – Eugeniusz Malicki

Członkowie Zarządu:
Jan Czogała, Franciszek Goli, Anna Hanzel, Tomasz Michalski, 
Sylwester Pencherkiewicz, Krystyna Rożek-Lesiak, Marian Szydło, Jacek Wandrasz.

Prezes SRK AK
Adam Wierzbicki

Od 1990 r działa w naszej archidiecezji Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (powstało jako dru-
gie w Polsce), które w tej chwili liczy około 600 członków skupionych w 28. kołach parafialnych. 
Nasze Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pracowników Duszpasterstwa Rodzin oraz animatorów 
i uczestników Rekolekcji Małżeńskich.

Głównym miejscem pracy Stowarzyszenia są Koła Parafialne, które działają w konkretnym śro-
dowisku i są uwrażliwione na potrzeby i problemy jego rodzin. 

Do zadań Stowarzyszenia należy między innymi:
• troska o zachowanie i właściwy rozwój życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci,
• szeroko rozumiana troska o małżeństwa i rodziny,
• praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży np. Stowarzyszenie powołało i prowadzi 10 szkół 

katolickich pracujących w 5-ciu Zespołach*) 
• podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszech-

stronną pomoc rodzinie. 

*) Katolickie Liceum Ogólnokształcące i I Katolickie Gimnazjum im. ks. Szramka w Katowicach, Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Sto-
warzyszenia Rodzin Katolickich im. kard. Hlonda w Chorzowie, Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich w Siemianowicach, Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Wodzisławiu Śl., 
Katolicka Szkoła Podstawowa i II Katolickie Gimnazjum w Katowicach)
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Na działalność Stowarzyszenia w sferze formacyjnej składają się między innymi: dni skupienia 
(dla całego Stowarzyszenia 4 w roku oraz w poszczególnych Kołach według zapotrzebowania i zgod-
nie z realizacją programu formacyjnego), pielgrzymki, parafialne dni rodziny często organizowane 
w formie festynów, wykłady i warsztaty oraz spotkania formacyjne w kołach parafialnych, dni sku-
pienia dla nauczycieli szkół Stowarzyszenia, rodziców i uczniów (m.in. wyjazdy formacyjno-integra-
cyjne), udział członków Stowarzyszenia w Rekolekcjach Małżeńskich typu Marriage Encounter oraz 
Porekolekcyjnych Spotkaniach Małżeńskich (rodzice + dzieci), uczestnictwo we Mszach św. w inten-
cji rodzin (w parafiach) i w spotkaniach z elementami katechezy i dzielenia się swoim przeżywaniem 
wiary, udział w uroczystościach kościelnych i narodowych, organizowanie bali i zabaw bezalkoholo-
wych ze zbiórkami na cele statutowe (ochronki, kolonie charytatywne, pomoc potrzebującym) jest 
elementem jednoczącym i promującym pozytywne wzorce. Udział w zajęciach z młodzieżą doty-
czących przygotowania do małżeństwa i życia w rodzinie, akcja zapraszania do swoich domów star-
szych dzieci z domów dziecka i innych placówek opiekuńczych daje możliwość przekazania wartości; 
spotkania rodzin, prowadzenie ochronek, kolonii, zimowisk, akcje charytatywne, imprezy okolicz-
nościowe (Dzień Dziecka, Św. Mikołaja, opłatek, itp.) i inne formy są podejmowane przez członków 
Stowarzyszenia w ich środowiskach. Te działania służą promocji wartości chrześcijańskich, promocji 
zdrowej rodziny opartej o Wiarę i jej wiernej w różnych sytuacjach codzienności (Katowicki Kongres 
Rodziny 1997), a także w sytuacjach ekstremalnych (np.: Marsz w Obronie Życia, apel „Nie zabijaj”). 
Aktywne włączenie się w referendum i wybory do parlamentu europejskiego poprzez promowanie 
i popierania konkretnych stanowisk i ludzi znanych z postaw i działań zgodnych z zasadami Ewan-
gelii – to mała cegiełka w dążeniu do tego, by reprezentowały nas osoby kompetentne i równo-
cześnie etyczne. Systematyczna współpraca naszych Szkół ze szkołami innych krajów Europy zbliża 
i pozwala lepiej się rozumieć (m.in. Belgia, Niemcy, Włochy, Francja).

 Ważne jest to, że Stowarzyszenie stanowi miejsce spotykania się i płaszczyznę współpracy li-
derów i członków różnych wspólnot i ruchów, a dzięki posiadanej osobowości prawnej szersze dzia-
łania są bardziej skuteczne i dają w praktyce większe możliwości. Szerzenie pozytywnych wzorców 
i promowanie dobra daje szansę, że świat wokół nas może stać się lepszy. Zarząd Główny dokłada 
wszelkich starań, aby zaktywizować środowiska rodzin katolickich i zachęcić je do stowarzyszania 
się. Sprawa ta ma szczególną wagę w obecnej sytuacji społeczno-politycznych przemian, które nie 
powinny odbywać się bez świadomego głosu katolików, a szczególnie rodzin katolickich. 

Jedna z ostatnich inicjatyw jest udział rodzin w peregrynacji Ikony Świętej Rodziny, która roz-
poczęła się 22 czerwca 2008 r. Wtedy na uroczystej Mszy św. z okazji Metropolitalnych Dni Rodziny 
w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach arcybiskup Damian Zimoń poświęcił Ikony i wręczył 
je przedstawicielom Duszpasterstwa Rodzin i kół parafialnych Stowarzyszenia. Od tego czasu trwa 
modlitwa rodzin zbierających się w różnych miejscach diecezji w swoich domach przy Ikonie Świętej 
Rodziny. 

Członkowie Zarządu Głównego pełnią dyżur w każdą środę od 17.00 do 18.00 w Siedzibie Sto-
warzyszenia w Katowicach (ul. Plebiscytowa 49a).

Opracowanie
Teresa Snopkowska-Malicka

wiceprezes Zarządu
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Krakowskiej

Adres Stowarzyszenia: 
31-121 Kraków, ul Skarbowa 4
tel./fax (012) 632 03 52

strona: www.srk.diecezja.pl
e-mail: srk@diecezja.pl

Biuro czynne:
poniedziałek 13.00-16.00 
środa 13.00-18.00

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej posiada 38 kół.

Mija szesnaście lat od chwili, gdy podczas 
pierwszego spotkania grupy założycielskiej 
w Kurii Krakowskiej przy ul. Franciszkańskiej 3 
zostało powołane Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej. Na 
pierwszym spotkaniu było obecnych zaledwie 
kilka osób. Papież Jan Paweł II w adhortacji 
apostolskiej „Familiaris Consortio” zachęcał 
do tworzenia stowarzyszeń rodzin. To wezwa-
nie Papieża i zmiana sytuacji politycznej kraju 
spowodowały powstanie Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej. 
Szczególnym wydarzeniem będącym inspiracją 
do założenia Stowarzyszenia była uroczysta promocja „Karty Praw Rodziny” w Katedrze Wawelskiej 
w styczniu 1992 r. Obecne na tej uroczystości rodziny uznały, że nadszedł czas, by w państwie de-
mokratycznym bronić podstawowego dobra, jakim jest rodzina.

 W dniu 11 października 1992 r. odbyło się w Klasztorze Benedyktynów w Tyńcu spotkanie założy-
cielskie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej. 12 listopada 1992 r. I Wydział 
Cywilny Sądu Wojewódzkiego w Krakowie dokonał rejestracji Stowarzyszenia a 28 listopada odbyło się 
Walne Zgro-madzenie Stowarzyszenia w Czernej, na którym dokonano wyboru władz Stowarzyszenia. 
Prezesem został wybrany dr med. Kazimierz Kapera, który pełnił tę funkcję do roku 2003, wicepreze-
sami dr Teresa Olearczyk i mec. Zbigniew Chojnacki. Krakowskie Stowarzyszenie było jednym z inicja-
torów utworzenia na szczeblu kraju Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Dr Kazimierz 
Kapera - prezes Federacji SRK, poseł na Sejm Rzeczypospolitej III kadencji, Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Rodziny - był inicjatorem opracowania „Raportu o sytuacji polskiej rodziny”. 



23Jubileusz 15-lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

Od roku 2003 prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej jest 
adw. Zbigniew Cichoń, senator RP (od 2007 r.). Jego zastępcą jest Zbigniew Opolski, sekretarzem 
Bogusława Stanowska-Cichoń, skarbnikiem Andrzej Lorenc. W wyniku wyborów w 2007 roku wi-
ceprezesem został wybrany także dr Kazimierz Kapera, a w skład Zarządu wchodzą następujący 
członkowie: prof. Bronisław Barchański, Władysław Fiedor, Janusz Kostrz, Anna Krystian, Urszula 
Łach, Danuta Opolska, Janusz Zimny. Stowarzyszenie uzyskało asystencję kościelną, nadaną przez 
Kard. Franciszka Macharskiego. Pierwszym asystentem kościelnym i jednocześnie współzałożycie-
lem Stowarzyszenia był ks. dr Wacław Gubała. Później funkcję duszpasterza Stowarzyszenia pełnił 
ks. Stanisław Mika. Obecnie został nominowany do tej funkcji przez ks. Kardynała Stanisława Dzi-
wisza ks. Jacek Konieczny. 

 Od początku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jako organizacja katolicka skupiająca katoli-
ków świeckich, którzy pragną pogłębiać życie sakramentalne w rodzinie, starało się poprzez zaan-
gażowanie społeczne pomagać w rozwiązywaniu codziennych problemów rodzin na terenie naszych 
parafii i uczestniczyć w życiu duchowym Kościoła Krakowskiego. Stowarzyszenie działa w kołach 
parafialnych zajmując się: organizowaniem spotkań formacyjnych, akcji „Wakacje i ferie w mieście”, 
kolonii letnich i zimowych, organizowaniem ognisk i świetlic, nawiązywaniem ścisłej współpracy 
z innymi stowarzyszeniami katolickimi. Stowarzyszenie uczestniczy w życiu społecznym i politycz-
nym wystosowując apele, protesty, wnioski do władz państwowych i gminnych, organizuje imprezy 
kulturalno-rozrywkowe, prelekcje i szkolenia (m.in. „Dni Bieżanowa”, Festyn św. Kingi w Wieliczce), 
familiady parafialne, prowadzi Dom Kultury „Eden” w Bieżanowie, świetlice m.in. w Zakopanem, 
organizuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży i pielgrzymki. Zarząd Stowarzyszenia bierze 
udział wraz z pocztem sztandarowym w procesjach na Skałkę we wspomnienie św. Stanisława i na 
Boże Ciało. Od wielu lat kolejne koła SRK przygotowują konstrukcję trzeciego ołtarza na Rynku 
Głównym podczas Bożego Ciała i dekorują go. Najważniejsze działania podejmowane przez Zarząd 
Stowarzyszenia to: systematyczna praca formacyjna wśród wszystkich członków Stowarzyszenia re-
alizowana poprzez rekolekcje wielkanocne i adwentowe oraz podczas dni skupienia, rozprowadzanie 
materiałów edukacyjnych w postaci publikacji wydawanych z inicjatywy Stowarzyszenia i nagrań 
rekolekcyjnych oraz poprzez organizowanie wykładów zapraszanych teologów przy okazji spotkań 
Rady Prezesów i Walnych Zgromadzeń. 

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli także w działalności charytatywnej – m.in. prowadząc 
poradnictwo lekarskie, psychologiczne i prawne w poradniach charytatywnych „Pomoc bliźniemu” 
w Wieliczce i „Poradni miłosierdzia” w Łagiewnikach. Stowarzyszenie jest także organem założyciel-
skim dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakopanem. Zarząd SRK zorganizował 
kilka znaczących konferencji poświęconych tematyce rodzinnej, m.in. „Rodzina przyszłością ludz-
kości” (Sala Obrad Urzędu Miasta Krakowa 1994 r.), „Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju” 
(Urząd Miasta Krakowa, 1995 r.), „Ludzka płciowość, prawda i znaczenie” (Aula Collegium Novum UJ 
1996 r.), „Rodzina - dar i zadanie” (1998 r.), „Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie” (1999 r.).

 Kontynuacją tradycji refleksji naukowej nad najważniejszymi wydarzeniami w Kościele było 
zorganizowane 16 maja 2006 roku – sympozjum „Tajemnica miłości – refleksje nad Encykliką Deus 
caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI” w miesiącu przybycia do Polski następcy Jana Pawła II. 
Odbyło się ono w auli Ojców Franciszkanów. Materiały z konferencji zostały opublikowane nakła-
dem książkowym w Wydawnictwie św. Stanisława BM pod tym samym tytułem.

Było to pierwsze w Polsce opracowanie naukowe encykliki papieża Benedykta XVI. W 2007 r. 
Zarząd zorganizował konferencję : „Rodzina – szanse i zagrożenia” pod patronatem Metropolity 
Krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza z okazji XV-lecia powstania Stowarzyszenia. Odbyło 
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się ona w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. W czerwcu 2008 r. Zarząd SRK przy współpracy Kate-
dry Teologii Duchowości WT PAT i Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej zorganizował 
sympozjum na temat: „Macierzyństwo i Ojcostwo – naturalne powołanie i wyzwania współczesno-
ści”. Otwarcia sympozjum, które zostało zorganizowane pod patronatem Metropolity Krakowskiego 
ks. kardynała Stanisława Dziwisza, dokonał ks. prof. Jan Machniak (PAT) i Zbigniew Cichoń, Prezes 
SRK, senator RP.

Ks. Jacek Konieczny, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, obecny Asystent Kościelny 
Stowarzyszenia, odczytał list przesłany przez ks. kardynała Dziwisza specjalnie na sympozjum. 
W sesji uczestniczył ks. bp Jan Szkodoń oraz ks. Andrzej Rębacz CSSR – dyrektor Krajowego Ośrod-
ka Duszpasterstwa Rodzin. Jednocześnie został odczytany specjalny list na tę okazję przysłany przez 
ks. bp Kazimierza Górnego z Rzeszowa, przewodniczącego Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski. 

Aula bł. Jakuba przy klasztorze Ojców Franciszkanów zgromadziła wielu zainteresowanych: 
duchowieństwo, przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń, lekarzy i pielęgniarki, prawników, pracow-
ników poradni rodzinnych i osoby szukające odpowiedzi na pytania: czym jest macierzyństwo i oj-
costwo i jak pomóc tym, którzy borykają się z problemem niepłodności. Czy jedynym współczesnym 
osiągnięciem medycyny w tej dziedzinie jest metoda in vitro czy też można szukać skutecznych 
alternatyw wobec tej metody – naprotechnologii.

 Nasze Stowarzyszenie, które współorganizowało od początku kolejne Pielgrzymki Rodzin do 
Kalwarii Zebrzydowskiej ( odbywają się one od 1992 r.) podczas jednej z pielgrzymek decyzją Zarzą-
du obrało za patrona Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej Sługę Bożego 
Jerzego Ciesielskiego włączając się w modlitwę o beatyfikację i propagowanie jego kultu. 
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Adres siedziby:
59-200 Legnica, ul. Tulipanowa 1a
tel. 076-850-61-80

Prezes:
Dr Sławomir Kahl 
59-700 Bolesławiec, ul. Starzyńskiego 79 
tel. 075-732-44-33

Zarząd:
Lidia Świątek – Wiceprezes ds. organizacyjnych 
Bronisław Kurowski – Wiceprezes ds. programowych 
Józef Idczak – Sekretarz 
Teresa Kaszczyszyn – Skarbnik 
Stanisława Repa – Rzecznik Informacji 
Tadeusz Sztaba – członek Zarządu 
Mieczysław Cisło – członek Zarządu
Jerzy Skupień – członek Zarządu

Delegat ks. Biskupa ds. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich: Ks. Infułat, Profesor Władysław Bochnak 

Asystent kościelny: Ks. Prałat, Doktor Dominik Drapiewski

Liczba członków: 1200, kół parafialnych: 73

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Diecezji Legnickiej

Prezes SRK DL
Sławomir Kahl

Z inicjatywy J.E. ks. Biskupa Legnickiego dr. Tadeusza Rybaka w Międzynarodowym Roku Ro-
dziny, 2 maja 1994 roku w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy odbylo się zebranie 
założycielskie SRK Diecezji Legnickiej poprzedzone Maszą św. odprawioną w katedrze legnickiej. 
W tym samym dniu uchwalono Statut SRK Diecezji Legnickiej i powołano Zarząd Tymczasowy.

18 maja 1994 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Wydziale Cywilnym Sądu Woje-
wódzkiego w Legnicy i tym samym uzyskało osobowość prawną.

Formy działania:

I. Formacyjno-duszpasterska 

W parafiach odbywają się comiesięczne spotkania członków Kół Parafialnych poprzedzone  
Maszą św. z formacją pod kierunkiem kapłana. 
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Na spotkaniach korzysta się z dokumentów Kościoła dotyczących spraw rodziny – dokumenty 
soborowe, encykliki, listy papieskie oraz z opracowań materiałów formacyjnych między innymi ks. 
Profesora Władysława Szewczyka.

W dniu 15. sierpnia każdego roku członkowie Stowarzyszenia wraz ze swoimi rodzinami groma-
dzą się na Dniu Skupienia w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, a niedziela po święcie 
Bożego Narodzenia, we wspomnienie Świętej Rodziny jest dniem patronalnym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie współorganizowało Kongresy Diecezjalne:
a) O Rodzinie w dniach 02-04 grudnia 1996 r. 
b) I Kongres Diecezjalny Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich 02-03 października 1998 r
c) Kongres Osób Niepełnosprawnych 28-29 września 1999 r.
d) II Kongres Diecezjalny Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich-25 października 2003 r.
e) III Kongres Diecezjalny Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich-10 czerwca 2006 r.

Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w IV Światowym Kongresie Rodzin w dniach od 11 maja 
do 13 maja 2007 roku.

Członkowie SRK DL organizują pielgrzymki szlakiem Ojca Świętego Jana Pawła II oraz do sank-
tuariów maryjnych w Polsce i Europie.   

II. Wychowawcza

Stowarzyszenie wniosło swój wkład i sprawuje patronat nad Diecezjalną Poradnią Rodzinną im. 
św. Jadwigi, która działa przy parafii Katedralnej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, a członkowie 
Zarządu pełnią regularne dyżury w Diecezjalnej Poradni.   

Koła parafialne prowadzą świetlice profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, bibliote-
ki, księgarnie parafialne oraz kluby katolickie.

Członkowie SRK promują prorodzinny program wychowawczy w szkołach poprzez aktywne 
uczestnictwo w Radach Rodziców, organizują kolonie, półkolonie i obozy oraz zimowiska dla dzieci 
i młodzieży.

Organizują także festyny, zabawy dla dzieci i dorosłych, spotkania opłatkowe i wielkanocne.
Dużym zainteresowaniem cieszył się Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle 

II zorganizowany w 1998 i 2000 roku przez Zarząd Główny SRK DL we współpracy z Zarządem 
Głównym SRK Archidiecezji Lubelskiej.

W okresie od 29 listopada 1999 roku do 16 stycznia 2000 roku Referat Rodzinny i Katechetycz-
ny Legnickiej Kurii Biskupiej wraz z Zarządem Głównym SRK DL zorganizowało kurs dla nauczycieli 
pod nazwą „Program wspierania rodzin”. Stowarzyszenie uzyskało środki finansowe na ten cel od 
Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny.

III. Społeczno-polityczna

Organizowanie pomocy materialnej rodzinom wielodzietnym, ubogim, osobom niepełnospraw-
nym i powodzianom, dożywianie dzieci w szkołach oraz otaczanie opieką matek oczekujących po-
tomstwa.

Stowarzyszenie wielokrotnie występowało z petycjami, oświadczeniami, interwencjami do Par-
lamentu oraz do władz wykonawczych szczebla centralnego i lokalnego:
• w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
• przeciw szerzeniu pornografii, alkoholizmu, narkomanii oraz szkodliwej działalności sekt.  
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Ważnym wydarzeniem naszego działania było sporządzenie „Raportu o stanie rodziny woj. leg-
nickiego” w 1996 roku przez Radę ds. Rodziny przy Sejmiku Samorządowym woj. legnickiego, której 
przewodniczyła Pani Teresa Bielawska z Zarządu Głównego SRK DL.

Aktywnie uczestniczymy w wyborach parlamentarnych i samorządowych wszystkich szczebli.
Nasi przedstawiciele w samorządach kreują i wdrażają lokalnie politykę prorodzinną.
Wydajemy biuletyn-kwartalnik „RODZINA”, który kolportujemy do wszystkich Kół Parafialnych 

w Diecezji.
Współpracujemy z edycją legnicką tygodnika NIEDZIELA oraz katolickim RADIEM PLUS LEG-

NICA.
Zarząd Główny  SRK DL wystosował zdecydowane protesty w roku 2005 i 2006 do Prezydenta 

Miasta Legnicy, zawiadamiając równocześnie Prokuraturę Rejonową w Legnicy oraz centralne urzę-
dy o obrazie uczuć religijnych, narodowych, patriotycznych na wystawach zorganizowanych przez 
Urząd Miejski w Legnicy; w roku 2005 „NEUROPA INC” w roku 2006 „SKANDAL”.   

Największym przeżyciem duchowym dla członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji 
Legnickiej w minionym okresie było uczestnictwo na legnickim lotnisku w dniu 2 czerwca 1997 roku 
we Mszy św. której przewodniczył Piotr naszych czasów tak bliski naszym sercom Ojciec Święty Jan 
Paweł II.

Opracowanie 
Sławomir Kahl 
Prezes SRK DL
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Liga Małżeństwo Małżeństwu 
w latach 1993-2008

Stowarzyszenie Liga Małżeństwo Małżeństwu zostało zarejestrowane w roku 1992. Wkrótce po 
powstaniu włączyło się w proces powołania Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich jako 
jeden z członków założycieli. LMM kieruje swoją aktywność głównie do małżonków, którzy chcą w 
praktyce własnego małżeństwa dochować wierności nauczaniu Kościoła Katolickiego w dziedzinie 
przekazywania życia wyrażonemu w takich dokumentach jak encyklika Humane Vitae lub adhorta-
cja apostolska Familiaris Consortio.

Wypełniamy w ten sposób pewną lukę pomiędzy normą moralną określoną w nauczaniu Koś-
cioła a zastosowaniem tej normy w życiu wymagającym praktycznej wiedzy przyrodniczej. Z naszej 
pracy korzystają również ci, którym obce są etyczne aspekty, interesują ich natomiast pozostałe 
korzyści ze stosowania NPR: zdrowie, więź małżeńska.

Nasza działalność koncentruje się na kilku obszarach:
1) popularyzacja naturalnego planowania rodziny jako sposobu życia w małżeństwie głównie poprzez ser-

wis internetowy www.npr.pl  oraz strony poświęcone NPR w ogólnopolskim periodyku Głos dla Życia,
2) uczenie rozpoznawania płodności małżeńskiej poprzez pary małżeńskie (wolontariusze – instruk-

torzy NPR), którzy do wiedzy teoretycznej są w stanie dodać świadectwo własnego życia z NPR,
3) szkolenie Małżeństw Instruktorów do prowadzenia kursów NPR,
4) dystrybucja materiałów do nauki własnej rozpoznawania płodności, tzw. Kursu Domowego NPR,
5) poradnictwo w zakresie rozpoznawania płodności „na odległość” przy pomocy współczesnych 

środków komunikacji: telefon, e-mail.

Zakres naszej pracy zależy przede wszystkim od motywacji potencjalnych zainteresowanych. 
Jest on pochodną znajomości nauczania Kościoła jak i „klimatu” medialno-społecznego dla życia 
zgodnego z rytmem naturalnym i dobrowolną okresową powściągliwością w dziedzinie seksual-
nej. W tym zakresie obserwujemy zmniejszanie się motywacji a co za tym idzie - zainteresowania. 
Współcześni małżonkowie w przeważającej części nie stykają się z nauczaniem Kościoła, nie mają 
wsparcia ze służby zdrowia ani mediów. 

Pro domo sua: na przestrzeni 15 lat tylko jedno Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przez krótki 
czas było zainteresowane dystrybucją materiałów do uczenia się rozpoznawania płodności wśród 
członków Stowarzyszenia – pomimo kilku zachęt i prezentacji podczas posiedzeń Rady Prezesów. 
Żadne ze Stowarzyszeń przez 15 lat nie było w stanie skierować do LMM choćby jednej pary małżeń-
skiej dla przeszkolenia jako nauczycieli NPR.

Aktualnie LMM kierowana jest przez Zarząd w składzie:
Zbigniew Gzyl – Prezes
Mieczysław Włóka – Wiceprezes
Katarzyna Wszoła – Sekretarz
Nikoleta Broda – Skarbnik
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Lubelskiej

Siedziba: ul. Zielona 3, 20-082 Lublin

Obecnie Stowarzyszeniem kieruje Zarząd Główny w składzie: 
Witold Stępniewski – Prezes (w.stepniewski@pollub.pl, tel. 0601-366116)
Anna Jaśkowska – Wiceprezes ds. organizacyjnych
Zbigniew Jendruszewski – Wiceprezes ds. programowych
Jadwiga Mach – Skarbnik
Andrzej Moroz – Sekretarz
oraz Danuta Flis, Stanisława Kozak i Wojciech Wołącewicz –  członkowie Zarządu

Asystent kościelny – ks. Jan Domański.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej zostało zarejestrowane w Sądzie Re-
jonowym w Lublinie dnia 19 lipca 1990 roku. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i status 
stowarzyszenia pożytku publicznego oraz jest członkiem założycielem Polskiej Federacji Stowarzy-
szeń Rodzin Katolickich. U podstaw powołania Stowarzyszenia leżało przeświadczenie o potrzebie 
zrzeszania się rodzin katolickich w określonych strukturach organizacyjnych wobec istniejących 
szans i zagrożeń życia rodzinnego.

Stowarzyszenie skupia osoby akceptujące naukę Kościoła, w szczególności o małżeństwie i ro-
dzinie, które chcą realizować jego cele statutowe, do których należy m.in.:
• wspieranie małżeństw i rodzin w kształtowaniu ich życia rodzinnego zgodnie z wiarą i etyką 

katolicką,
• troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia i o właściwe warunki jego rozwoju
• organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży
• podejmowanie inicjatyw społecznych, politycznych i gospodarczych mających na celu wszech-

stronną pomoc rodzinie.

Działalność swoją Stowarzyszenie prowadzi w ścisłej łączności z Kościołem Katolickim i posiada 
asystenta Kościelnego. Struktura organizacyjna  Stowarzyszenia odpowiada podziałowi administra-
cyjnemu Archidiecezji na dekanaty i parafie. Na poziomie Archidiecezji Stowrzyszeniem kieruje Za-
rząd Główny, który organizuje pracę pomiedzy Walnymi Zgromadzeniami. W parafiach członkowie 
Stowarzyszenia tworzą Koła Parafialne. 

Od czasu zarejestrowania Stowarzyszenie promuje problematykę rodzinną i prowadzi, zgodnie 
ze swym statutem, działalność na rzecz rodziny. Jedną z bardzej znanych form działania Stowarzy-
szenia to Lubelskie Dni Rodziny, które odbywają się co roku, poczynając od roku 1998.

Ważną inicjatywą Stowarzyszenia było doprowadzenie do utworzenia katolickiego zespołu re-
dakcyjnego „TABOR” przy OTV Lublin. 

Prezes SRK AL
Witold Stępniewski
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Poza tym Stowarzyszenie przeprowadziło, razem z Polską Federacją Stowarzyszeń Rodzin Kato-
lickich, cztery Ogólnopolskie Konkursy Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II w latach 1996; 1998, 2000 
i w 2003.

Kolejny kierunek działań to szereg konferencji dla nauczycieli m.in. na temat „Wychowanie do 
życia w rodzinie” w dniu 27 XI i 11 XII 1993r, „Wobec wyzwań wychowawczych przełomu tysiącleci” 
w dniach 7 i 21. listopada 1998 r.,  oraz „Jak wychowywać” – listopad 1999 r. 

W roku 2001 Stowarzyszenie otrzymało od Rady Miasta Lublina budynek po byłym domu kultu-
ry o pow. 620 metrów kw., w którym po wyremontowaniu otwarto 16 kwietnia 2002 roku Centrum 
Kultury „GŁUSK” prowadzone przez Stowarzyszenie do roku 2005. Do roku 2005 Stowarzyszenie 
prowadziło działalność wychowawczą w pięciu Świetlicach opiekuńczo – wychowawczych: w osiedlu 
Nałkowskich (od roku 1999), w osiedlu Głusk (od roku 2000), w Ćmiłowie (od roku 2000) przy pa-
rafii o.o. Kapucynów na Poczekajce (od roku 2002) oraz przy parafii Dobrego Pasterza na Czechowie 
(ul. Radzyńska). Stowarzyszenie posiada 250 członków zrzeszonych w trzech kołąch parafialnyh.

Opracowanie
Witold Stępniewski

Prezes Zarządu
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Łomżyńskiej

Siedziba: ul. Sadowa 3, 18 – 400 Łomża
tel. 089 4735514, e – mail: edwardodojewski@wp.pl)

Data rejestracji – 13 listopada 1992 r. 

Zarząd Główny:
Edward Odojewski – Prezes
Marek Komorowski – Wiceprezes ds. Organizacyjnych 
Józef Sokolik – Wiceprezes ds. Programowych
Katarzyna Kowalewska – Skarbnik 
Jolanta Karwowska – Sekretarz
Janusz Cwaliński – rzecznik informacji

Asystent Kościelny: Ks. Dr Mirosław Brzeziński. 

Stan organizacyjny:
6 oddziałów dekanalnych, 26 kół parafialnych, 460 członków.

W tle Pałacu Biskupa Łomżyńskiego, stoją od lewej:
Eugeniusz Borys – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, 

Józef Sokolik – Wiceprezes ds. Programowych, Elżbieta 
Brzosko – Sekretarz GKR, Edward Odojewski – Prezes, Marek 

Komorowski – Wiceprezes ds. Organizacyjnych, Jolanta 
Karwowska – Sekretarz, Janusz Cwaliński – Rzecznik Informacji 

oraz Katarzyna Kowalewska – Skarbnik

Stowarzyszenie zostało erygowane przez Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza w dniu 14 paź-
dziernika 1992 r. i jako organizacja katolicka jest Stowarzyszeniem publicznym posiadającym 
osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie ze Statutem działalność 
Stowarzyszenia jest nakierowana na kształtowanie życia małżeńskiego  i rodzinnego w myśl nauki 
Kościoła Katolickiego oraz wspieranie członków w tym zakresie. SRKDŁ uczestniczy w organizowa-
niu katechizacji przedmałżeńskiej w katolickich poradniach rodzinnych oraz propaguje myśl katoli-
cką w środkach masowego przekazu  i prowadzi placówki oświatowo-wychowawcze, reprezentuje in-
teresy rodzin katolickich wobec władz publicznych, organizuje pomoc moralną, materialną i prawną 
rodzinom i osobom samotnie wychowującym dzieci oraz współpracuje z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny. SRKDŁ działa na terenie 6. dekanatów 
– łomżyńskiego, łapskiego, zambrowskiego, wyszkowskiego oraz 2. ostrołęckich (województwa: 
podlaskie, mazowieckie i warmińsko–mazurskie). Stałymi formami działalności formacyjnej są mie-
sięczne spotkania w kołach parafialnych oraz adwentowe dni skupienia w Łomży i udział w piel-
grzymkach małżeństw i rodzin do Pani Jasnogórskiej. 

Członkami Komitetu Założycielskiego byli m. in. Edward Odojewski, Teresa Grużewska, Edward 
Zieliński, Eugeniusz Smółkowski, Stanisław Morka, Andrzej Grzybała, Stanisław Karwowski i Ma-
rek Łazarczyk, wspierani przez Ks. Mirosława Orłowskiego, który został pierwszym Asystentem 
Kościelnym Stowarzyszenia. Kolejnymi Asystentami byli Ks. Marian Jamiołkowski, ponownie Ks. 
Mirosław Orłowski, a obecnie Ks. Mirosław Brzeziński.

 W skład I Zarządu Głównego wchodzili: Edward Odojewski (prezes), Andrzej Grzybała  i Mi-
rosław Grużewski (wiceprezesi), Teresa Grużewska (sekretarz), Krzysztof Staniszewski (skarbnik), 
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Leokadia Zaremba, Roman Groszkiewicz, Tadeusz Kowalewski, Tomasz Ruciński, Stefan Salwin 
i Katarzyna Kowalewska (członkowie). Prezesami Stowarzyszenia byli kolejno Henryk Dykty i Jo-
lanta Michalska, a obecnie (ponownie) Edward Odojewski.

W dniu 13. grudnia 1992 r. skierowaliśmy protest do Parlamentu przeciw próbom poddania 
pod referendum projektu ustawy o prawie do życia dziecka poczętego. W listopadzie 1993 r. jako 
członek założyciel przystąpiliśmy do Polskiej Federacji SRK. W październiku 1994 r., pod patrona-
tem Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza i z udziałem ok. 700. osób, zorganizowaliśmy Kongres 
Rodziny Diecezji Łomżyńskiej. Apelowaliśmy do Parlamentu o pamięć o wartościach chrześcijań-
skich i tradycji narodowej podczas prac nad nową konstytucją RP oraz przynaglaliśmy w sprawie 
ratyfikacji Konkordatu RP ze Stolicą Apostolską. Do Ministra Edukacji Narodowej apelowaliśmy 
o utrzymanie w szkołach programu wychowania do życia w rodzinie, a w parafiach zbieraliśmy 
podpisy pod projektem Konstytucji RP przygotowanym przez NSZZ „Solidarność”, sygnowanym 
w imię Boga i respektującym wartości chrześcijańskie. Radni SRK w Łomży i Wyszkowie utworzyli 
Komisje ds. Rodziny. W kwietniu 1997 r. przystąpiliśmy do Akcji Wyborczej Solidarność, a w maju 
przyjęliśmy stanowisko w sprawie Konstytucji RP uchwalonej w dniu 2. kwietnia 1997 r., wzywając 
do odrzucenia jej projektu przyjętego przez Zgromadzenie Narodowe, jako dokumentu nie spełnia-
jącego oczekiwań większości Polaków. W 1998 r. uczestniczyliśmy w konkursie wiedzy o Janie Pawle 
II organizowanym przez SRK Archidiecezji Lubelskiej – zwyciężczyni finału diecezjalnego Marianna 
Zyśk zajęła w finale ogólnopolskim 7. miejsce i w nagrodę odbyła pielgrzymkę do Watykanu. W 1999 
r. apelowaliśmy do mediów o ich czystość, w tym przeciwko propagowaniu pornografii. Współpra-
cując z Pełnomocnikiem Rządu ds. Rodziny zrealizowaliśmy dla 100. osób 2 programy o tematyce 
wychowawczej, tj. warsztaty dla rodziców, młodzieży, nauczycieli i samorządowców. W maju 2000 
r. zorganizowaliśmy konferencję dla ok. 200. nauczycieli i wychowawców. W 2002 r. skierowaliśmy 
do Premiera Rządu RP sprzeciw wobec zmian w zajęciach edukacyjnych z wychowania do życia w 
rodzinie, w kierunku tzw. edukacji seksualnej. 

W sierpniu 2004 r. zakończyliśmy 10-letnią posługę na rzecz Publicznego Przedszkola Specjal-
nego im. Św. Aniołów Stróżów, kierowanego przez Elżbietę Chludzińską – z przyczyn ekonomicz-
nych przekazaliśmy jego majątek i prowadzenie Prezydentowi Łomży. Zebraliśmy kilkaset podpisów 
pod„Manifestem polskich rodzin” uchwalonym przez Polską Federację SRK. W październiku 2004 r., 
wspólnie z SRK w Austrii i Niemczech, zorganizowaliśmy III Międzynarodową Konferencję pn. Ro-
dzina polska poza granicami Kraju”, z udziałem gości z ponad 10. krajów Europy.

W 2005 r. w oświadczeniu skierowanym do Marszałka Sejmu RP sprzeciwialiśmy się antyrodzin-
nym projektom ustaw o świadomym rodzicielstwie, rejestrowanych związkach partnerskich oraz 
równym statusie kobiet i mężczyzn. W 2007 r. podjęliśmy „Stanowisko w sprawie konstytucyjnego 
wzmocnienia ochrony życia ludzkiego każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci” oraz 
apelowaliśmy do parlamentarzystów o przeprowadzenie stosownej nowelizacji art. 38 Konstytucji 
RP oraz o ustawowy zakaz produkcji i rozpowszechniania pornografii i promowania przemocy w me-
diach. W dniu 25 listopada 2007 r. podczas jubileuszowej Mszy Świętej dziękowaliśmy Bogu za 15 lat 
posługiwania członków SRK w życiu rodzinnym, publicznym i narodowym, modląc się w Katedrze 
Łomżyńskiej u stóp Matki Bożej Pięknej Miłości o dalsze owoce posługiwania.

Serdecznie dziękuję zaangażowanym kapłanom Kościoła Łomżyńskiego za posługę asystencji koś-
cielnej oraz rodzinom i osobom zrzeszonym w Stowarzyszeniu za trud i owoce pracy na rzecz rodzin 
oraz samorządów lokalnych.

Edward Odojewski
Prezes Stowarzyszenia
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Łódzkiej

Siedziba: 93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a
tel. 601 24 42 72
e-mail; wladyslaw@ciemnicki.pl

Zarząd Główny:
Władysław Ciemnicki  – Prezes
Marek Skrzypiński – Wiceprezes
Grażyna Pawlak  – Skarbnik
Marek Waśniewski  – Sekretarz
Jolanta Orłowska Kaźmierczak  – członek Zarządu
Marian Budner – członek Zarządu
Andrzej Rosiak – członek Zarządu
Grzegorz Winciorek  – członek Zarządu

Asystent kościelny: ks Adam Bajer vel Bojer

Liczba kół parafialnych: 36 Liczba członków: 360
Rok założenia: 1991

Patroni: Błogosławione małżeństwo Maria i Aloizy Qutrocchi

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej kształtuje swoją działalność statuto-
wą rozpoznając potrzeby środowisk lokalnych. Podejmujemy  działania o charakterze edukacyjnym, 
wychowawczym i kulturalnym służące szerokiemu gronu odbiorców. Do tej grupy inicjatyw możemy 
zaliczyć:
1. Mistrzostwa Polski Ministrantów.
2. Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych.
3. Konkurs Papieski – „ Jan Paweł II – Osoba i Dzieło”.
4. Festiwal Muzykujących Rodzin.
5. Familiadę Sportową.
6. Koncerty muzyki organowej.
7. Kino rodzinne.

Prowadzimy przedszkole i poradnie życia rodzinnego.

Stowarzyszenie było aktywnie zaangażowane w przygotowanie IV Światowego Kongresu Rodzin 
prezentując na oryginalnej scenie opartej o jacht nawiązujący do nazwy i logo Łodzi dorobek kul-
turalny naszego regionu, promując poprzez wykonane przez dzieci pocztówki inicjatywy na rzecz 
rodzin i uczestnicząc w różnych dyskusjach i konferencjach.

Prezes SRK AŁ
Władysław Ciemnicki
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Dzięki zaangażowaniu wielu osób z Kół Parafialnych, 300 – 400 dzieci z rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej, skorzysta z wypoczynku letniego.

W okresach świątecznych przygotowujemy ponad dwa tysiące paczek dla rodzin w trudnej sy-
tuacji materialnej.

Z satysfakcją odnotowujemy dobrą współpracę z samorządami lokalnymi i z Sejmikiem Woje-
wództwa Łódzkiego. Dobrze przygotowane i rzetelnie rozliczone wnioski o dotacje pozwalają wspie-
rać nasze działania środkami finansowymi z instytucji samorządowych. 

Pozytywnie również oceniamy odzew na prośbę o wsparcie stowarzyszenia w ramach akcji  
„1%  dla rodzin”.
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Siedziba: 89-600 Chojnice, ul. Grunwaldzka 1
Tel./Fax.  052-397-70 87

Data Rejestracji – 30.06.1992 r.

Skład Zarządu Głównego:
Prezes – Piotr Stanke 
Wiceprezes – Ewa Czapiewska 
Sekretarz – Jan Iwankowicz
Skarbnik – Anna Czapczyk
Członek Zarządu – Helena Gulatowska

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący  – Maria Kawalec
Członkowie – Marcin Wenta, Maria Jaśtak, Mariola Tyborska

Asystent Kościelny – Ks. Jarosław Kaźmierczak,

Liczba kół parafialnych i liczba członków: 16 oddziałów na terenie diecezji pelplińskiej. Członków – 724

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
Diecezji Pelplińskiej

Prezes SRK DP
Piotra Stanke

Opis głównych osiągnięć i prowadzonej działalności

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu ich życia 
małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadami Ewangelii wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickie-
go. Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez: 
• reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych,
• organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, rodzi-

nom wielodzietnym, a także rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne,
• organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności propa-

gujących w społeczeństwie idee Stowarzyszenia,
• organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia 

i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę,
• prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej (od 1993 r. wydawanie dwutygodnika ka-

tolickiego „W Rodzinie”)
• prowadzenie szkół, przedszkoli i żłobków (w 1991 r. Stowarzyszenie zainicjowało powołanie 

w Chojnicach szkół katolickich – liceum i szkoły podstawowej)
• organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
• organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin,
• organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
• współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny.
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Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej

Skład Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej:

Kazimierz Urbaniak – Prezes
Adam Kostrzewa – Wiceprezes d/s organizacyjnych
Barbara Chlewińska – Wiceprezes d/s programowo–formacyjnych
Jolanta Popielarska – Sekretarz
Wanda Czekaj – Skarbnik
Marianna Zielińska – rzecznik informacji
Janina Mrowińska – pełnomocnik d/s charytatywnych
Anna Parys – pełnomocnik d/s edukacji i turystyki
Jadwiga Opatrzyk – pełnomocnik d/s dzieci i młodzieży
Danuta Ryba – pełnomocnik d/s obrony życia
Krystyna Milczarek – pełnomocnik d/s pielgrzymek
Marianna Mokrzka – pełnomocnik d/s osób starszych i chorych
Lech Dąbrowski – pełnomocnik d/s promocji 
Hanna Szymczak – pełnomocnik d/s kroniki
Jolanta Lewandowska - pełnomocnik d/s organizacji imprez

Asystent Kościelny SRKDP – ks. kan. dr Bogusław Daniel Kwiatkowski 

Prezes Kazimierz Urbaniak
z małżonką Ksawerą

Grażyna i Kazimierz Cieślikowie
(założyciele SRKDP)

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zostało zarejestrowane 14 grudnia 1989 
roku jako pierwsze w Polsce z inicjatywy Państwa Grażyny i Kazimierza Cieślików, za zgodą ówczes-
nego Biskupa Płockiego J. E. Ks. Biskupa Zygmunta Kamińskiego. W 4 lata później na organizowa-
nym przez SRKDP międzynarodowym sympozjum rodzinnym w Płocku zawiązuje się Komitet Zało-
życielski Federacji SRK, który w kilka miesięcy później zostaje zarejestrowany jako Zarząd Federacji 
z siedzibą w Płocku. Płockie Stowarzyszenie jest również prekursorem pierwszych w kraju nowych, 
prorodzinnych inicjatyw takich jak Samorządowa Komisja ds. Rodziny oraz Rada ds. Rodziny przy 
Wojewodzie Płockim. 

Obecnie Stowarzyszenie liczy 1169 członków i jest zorganizowane w 58. kołach parafialnych. Od 
roku 2004 jest organizacją pożytku publicznego i jego działalność może być wspierana finansowo 
przez inne podmioty. Wśród członków i sympatyków Stowarzyszenie prowadzi pracę formacyjną, 
która ma na celu doskonalenie kultury życia małżeńskiego, rodzinnego i społecznego. Praca for-
macyjna odbywa się poprzez organizowanie wspólnych spotkań o charakterze formacyjno-integra-
cyjnym, sesji rodzinnych, comiesięcznych nabożeństw dekanalnych, pielgrzymek do miejsc kultu 
religijnego (coroczny udział w Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę) oraz do miejsc zwią-
zanych z historią naszego Narodu. 
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W działalności społeczno–politycznej członkowie Stowarzyszenia biorą udział w sposób indy-
widualny z zastrzeżeniem, że nie jest to sprzeczne z wyznawaną wiarą katolicką i nauką społecz-
ną Kościoła. W swoim działaniu Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw potrzebom nie tylko swoich 
członków, ale udziela pomocy rodzinom najbardziej potrzebującym. Jedną z form pomocy są po-
radnie rodzinne, w których odpowiedni specjaliści jak np. psycholog, prawnik, doradca zawodowy, 
doradca życia rodzinnego, pomagają małżeństwom i osobom samotnym w rozwiązywaniu różnych 
problemów życiowych. Poradnią wiodącą jest Poradnia Rodzinna przy Zarządzie Głównym SRKDP, 
w której udzielane są porady rodzinne oraz konferencje przedmałżeńskie w łącznej liczbie około 
350. rocznie. W terenie działają poradnie rodzinne prowadzone przez kilka kół parafialnych naszego 
Stowarzyszenia.

Inną formą pomocy jest prowadzona w siedzibie Stowarzyszenia świetlica środowiskowa dla 
dzieci z rodzin ubogich oraz z rodzin niewydolnych wychowawczo, w której dzieci uczą się obsłu-
giwać komputery i internet oraz korzystają z pomocy pedagogów w odrabianiu lekcji. W ramach 
działalności świetlicy są realizowane różne projekty pomocowo-edukacyjne dla dzieci z rodzin po-
trzebujących, na które nasze Stowarzyszenie otrzymuje dotacje od Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego i Miasta Płocka. Podobne świetlice środowiskowe prowadzi kilka kół parafialnych. Ponad-
to Stowarzyszenie organizuje festyny z okazji Dnia Dziecka, kolonie letnie oraz zabawy choinkowe 
dla dzieci z rodzin ubogich. 

Grupy charytatywne przy kołach parafialnych Stowarzyszenia prowadzą rozdawnictwo darów 
żywnościowych pochodzących z Płockiego Banku Żywności i Caritas Diecezji Płockiej, pomocą żyw-
nościową jest objętych około 1.500 osób z rodzin ubogich i wielodzietnych oraz osób samotnych 
i chorych.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej realizuje bardzo ważne zadanie mające na 
celu reintegrację zawodową i społeczną, która odbywa się w powołanym 1 sierpnia 2007 roku Cen-
trum Integracji Społecznej w Kolczynie gm. Gozdowo pow. sierpecki. Dla potrzeb wyżej wymienio-
nego Centrum, Stowarzyszenie otrzymało budynek po byłej szkole podstawowej. Działalność CIS 
jest ukierunkowana na przywracanie osób z tzw. wykluczenia społecznego do pełnienia normalnych 
ról społecznych, poprzez działania reintegracyjne, jak: szkolenia zawodowe i psychologiczne, porady 
i zajęcia terapeutyczne. Uczestnicy CIS nabywają potrzebne umiejętności i kwalifikacje do znalezie-
nia pracy lub samozatrudnienia. Do rozpoczęcia w/w działalności nasze Stowarzyszenie otrzymało 
niezbędne środki finansowe,z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz od Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego, ponadto Stowarzyszenie czyni starania o wsparcie finansowe z Europej-
skich Funduszy Społecznych. 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej ściśle współpracuje z Biskupem Płockim 
– ks. dr Piotrem Liberą i Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Biskupiej w Płocku. 
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Poznańskiej

Działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej
w okresie od października 2004 r. do grudnia 2006 r.

Na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia w dniu 16. października 2004 r. wybrano ponownie J. Puli-
kowskiego na prezesa Stowarzyszenia oraz Zarząd Główny, w składzie: A. Judek – vice prezes. G. Ur-
baniak – vice prezes, M. Hampel – vice prezes ds. finansowych, B. Blicharska – sekretarz, A. Pawlak, 
Z. Skibniewski – członkowie oraz komisję rewizyjną: K. Kolczyńska (przewodnicząca), A. Serwatkie-
wicz, S. Pawlak i B. Kowalski. We wrześniu 2006 r. Z. Skibniewskiego zastąpiła E. Zaremba.

Zarząd Główny spełnia funkcje koordynacyjne, inicjatorskie, organizacyjno-kierownicze w przy-
padku przedsięwzięć o większym zasięgu terytorialnym, prowadzi działalność finansową oraz ofi-
cjalnie reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i występuje w jego imieniu m.in. do władz, mediów, 
prokuratury. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia główna działalność skierowana bezpośrednio ku 
rodzinom odbywa się na poziomie kół. Wielkie bogactwo i różnorodność działań wynika z aktywno-
ści i pomysłowości wszystkich członków Stowarzyszenia.

Prace Zarządu Głównego

Od wiosny 2006 r. nasze Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego. 
Współpracujemy z diecezjalnym Radiem Emaus (audycje o tematyce rodzinnej). Wydajemy 

Biuletyn SRK AP, który otrzymują drogą kurialną parafie Poznania i okolic oraz dekanaty w ar-
chidiecezji. Nakład 500-1200 egzemplarzy. Spotkania Zarządu Głównego mają charakter otwarty 
– zaproszeni do udziału prezesi lub wydelegowani przedstawiciele kół parafialnych. Przedstawi-
ciele Zarządu Głównego reprezentowali Stowarzyszenie w pracach Rady Ruchów i Stowarzyszeń 
Katolickich, którego nasze Stowarzyszenie jest członkiem-założycielem. Rada jako zrzeszająca 
wszystkie znaczące stowarzyszenia i ruchy katolickie działające na terenie naszej Archidiecezji 
ma na celu koordynację działań i uzgadnianie stanowisk w kluczowych kwestiach środowiska ka-
tolickiego.

W ramach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich zrzeszających wszystkie Stowa-
rzyszenia Diecezjalne z całego kraju uczestniczyliśmy w pracach Rady Prezesów. Owocem tych spot-
kań były ogólnopolskie ustalenia i akcje. 

Zarząd Główny zorganizował kilka imprez o zasięgu diecezjalnym. Najważniejsze z nich to 
X i XI Tydzień Praw Rodziny z Koncertami Charytatywnymi w Auli Uniwersyteckiej. Pierwsza 
część koncertu jest występem i promocją młodych, lecz już prezentujących profesjonalny poziom 
poznańskich artystów. Druga część to występ „gwiazdy”. W roku 2005 wystąpiła Justyna Szafran 
a w 2006 Antonina Krzysztoń. Na obu koncertach zorganizowana była aukcji dzieł sztuki. W hallu 
odbywały się kiermasze książki katolickiej (sponsorami były poznańskie wydawnictwa) i zbiórka 
pieniędzy do skarbony na cele charytatywne. Dochód z koncertu, osiągany dzięki sponsorom, 
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przeznaczany jest na zakup przyborów i podręczników szkolnych dla wybranych rodzin wielo-
dzietnych oraz na cele programu Patronat nad Rodziną. Jest to akcja Fundacji Głos dla Życia sta-
łego wspierania wybranych rodzin przez anonimowych sponsorów. W ramach Tygodnia odbywały 
się ponadto: audycje radiowe i telewizyjne poświęcone tematyce rodzinnej i festyny dla dzieci. 
W prasie umieszczaliśmy informacje o Tygodniu i artykuły poświęcone matce, ojcu i dzieciom. 
Tydzień zamykały pikniki w plenerze w Dniu Dziecka.

Przeprowadzono ogólnodiecezjalną akcję „Tak dla sportu, nie dla używek” (serie turniejów dla 
młodzieży w najróżniejszych dyscyplinach sportu od najpowszechniejszych biegów przełajowych 
i piłki nożnej, przez pływanie, kręgle, ping-ponga a nawet „piłkarzyki” do elitarnych szachów. Zma-
ganiom sportowym towarzyszyły wykłady na temat zagrożenia używkami i wszelkimi formami uza-
leżnień. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 5000 młodych ludzi.)

Kolejne imprezy centralne to: opłatki całego Stowarzyszenia z częścią artystyczną i wspólnym 
śpiewem kolęd, współorganizacja Dnia Świętości Życia połączonego z duchową adopcją, Drogi Krzy-
żowej ulicami Poznania, Święta Młodzianków, Marszu Kochajmy Dzieci kończącego się festynem na 
pl. A. Mickiewicza pod Poznańskimi Krzyżami.

Członkowie SRK AP, w tym Zarządu Głównego prowadzą szeroką działalność na rzecz ogółu 
Diecezji i całego kraju. Są to: liczne prelekcje i pogadanki, wystąpienia radiowe i telewizyjne, publika-
cje w ogólnopolskiej prasie, pisanie książek o tematyce rodzinnej, a ponadto tworzenie programów 
i scenariuszów lekcji wychowania do życia w rodzinie, szkolenie nauczycieli, prowadzenie podyplo-
mowego Studium Rodziny na WT UAM.

Podtrzymujemy kontakty ze Stowarzyszeniem Polskich Rodzin Katolickich w Niemczech i Au-
strii oraz z Kręgami Kościoła Domowego we Francji i USA. Zaowocowały one rekolekcjami i wykła-
dami dla Polonii w tych krajach. 

Działalność Kół Parafialnych

Działalność kół parafialnych miała bardzo różnorodny charakter, dostosowany do specyfiki i po-
trzeb środowiska lokalnego. Można tu wyróżnić pięć podstawowych nurtów:
• formacyjny (prelekcje, wykłady, dyskusje, pielgrzymki, dni skupienia, turnieje wiedzy reli-

gijnej, organizacja rekolekcji dla rodzin w parafii i wyjazdowych, festyny odpustowe, propa-
gowanie i osobiste podejmowanie duchowej adopcji dziecka poczętego, organizacja „Dni Pa-
pieskich” z okazji rocznic: rozpoczęcia pontyfikatu, urodzin i ostatnio śmierci Ojca Świętego 
Jana Pawła II)

• społeczno-polityczny (zbieranie podpisów pod protestami, udział w kampanii i praca w komi-
sjach wyborczych, powiadamianie prokuratury o obrażaniu uczuć religijnych, prowadzenie bez-
płatnego poradnictwa rodzinnego, udział w protestach i manifestacjach, szycie i sprzedawanie 
flag narodowych,), 

• kulturalno-edukacyjny (prelekcje, spotkania kolędowe, bale przebierańców dla dzieci, jasełka 
i przedstawienia teatralne w wykonaniu dzieci, ogniska ze śpiewem, wieczory pieśni religijnych 
i patriotycznych, zabawy karnawałowe, bale niepodległościowe, organizacja Jarmarku Świętego 
Jacka, koncert chórów dziecięcych z okazji Dnia Matki, wspieranie nauki ludzi młodych zdolnych 
z niezamożnych rodzin, organizacja bezpłatnych korepetycji, wydawanie najróżniejszych gazetek 
parafialnych, konkurs wiedzy o Prymasie Tysiąclecia, o świętych polskich, pomoc w utworzeniu 
drużyn harcerskich ZHR),
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• rekreacyjno-sportowy (organizacja: wyjazdów wakacyjnych z programem kulturalnym i for-
macyjnym dla dzieci i całych rodzin, pikników i festynów, atrakcje z okazji św. Mikołaja, Dnia 
Dziecka, zawodów i turniejów sportowych, wycieczek i rajdów, letnich wyjazdów turystycznych, 
obozów wypoczynkowych i wędrownych, rajdów pieszych i rowerowych, wynajem sali gimna-
stycznej w czasie ferii zimowych do zajęć z dziećmi)

• charytatywny (prowadzenie świetlicy środowiskowej i wspieranie świetlicy socjo-terapeu-
tycznej dla dzieci z ubogich i patologicznych rodzin, pomoc doraźna osobom poszkodowanym 
losowo, wyszukanie i wspieranie materialne i rzeczowe na terenie parafii rodzin będących 
w potrzebie, paczki żywnościowymi na Wielkanoc i Boże Narodzenie, zakup obuwia i odzieży 
oraz podręczników szkolnych wybranym rodzinom wielodzietnym, wspieranie rodzin polskich 
imigrantów ze wschodu, wysyłanie środków na rzecz Rodaków na wschodzie, pomoc finansowa 
i rzeczowa rodzinom z terenów dotkniętych bezrobociem i biedą, banki używanych podręcz-
ników szkolnych z przeznaczeniem dla biednych dzieci, wspieranie poradni Pomocy Samotnej 
Matce).
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej  
im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa
Nazwa Stowarzyszenia, siedziba, rejestracja:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa
utworzone w 1994 r.

Siedziba Zarządu Głównego Stowarzyszenia znajduje się w Przemyślu, woj. podkarpackie.
Adres: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa
ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl
tel. kom Prezesa Zarządu 608 400 026
email: j_zaucha@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 71770.
Stowarzyszenie posiada ponadto numer REGON 650132178 oraz NIP 795-10-60-494.

W dniu 21.04.2006 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał postanowienie, na mocy którego Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Skład Zarządu Głównego:
Janusz Zaucha – Prezes
Henryk Rospond – Wiceprezes ds. organizacyjnych
Konrad Fryda – Wiceprezes ds. programowych
Janina Zaucha – Sekretarz
Ewa Zachara – Skarbnik
Katarzyna Furtak – członek Zarządu
Andrzej Koperski – członek Zarządu
Adam Łoziński – członek Zarządu
Jerzy Kafel – członek Zarządu
Wiesława Leszko – członek Zarządu
Mariusz Zamirski – członek Zarządu
Janusz Zamorski – członek Zarządu

Asystentem kościelnym Zarządu Głównego SRK AP jest Ks Mariusz Ryba 

Stan organizacyjny SRK AP wg sprawozdawczości za 2007 r.:
Oddział Rejonowy w Przemyślu zrzeszający 7 Kół z liczbą 86 członków 
Oddział Rejonowy w Jarosławiu zrzeszający 6 Kół z liczbą 82 członków 
6 Kół z liczbą 47 członków nie zrzeszone w Oddziałach Rejonowych podlegających Zarządowi Głównemu 
Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie 
Studium Życia Rodzinnego w Przemyślu 
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Określenie celów Stowarzyszenia

Celem działalności Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego 
Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa (SRK AP) jest wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia 
zgodnie z zasadami etyki katolickiej poprzez wypełnianie następujących zadań:
• podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszech-

stronną pomoc rodzinie,
• troskę o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego 

rozwoju,
• pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży,
• podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego,
• prowadzenie działalności charytatywnej,
• wspieranie członków Stowarzyszenia.

Cele te realizowano m.in. poprzez: 
• organizowanie pomocy moralnej, materialnej rodzinom, zwłaszcza ubogim i wielodzietnym,
• prowadzenie Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Krośnie,
• prowadzenie przedszkoli, świetlic środowiskowych, organizowanie obozów, kolonii letnich dla 

dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych,
• prowadzenie Studium Życia Rodzinnego w Przemyślu,
• prowadzenie Banku Daru Serc, 
• podejmowanie dzieła Duchowej Adopcji),
• organizowanie spotkań wigilijnych dla rodzin wielodzietnych i ubogich,
• udzielenie pomocy materialnej i finansowej członkom Stowarzyszenia, którzy znaleźli się w bar-

dzo trudnej sytuacji.

W zakresie działalności statutowej w 2007 r.: 
• pozyskano środki z tytułu „jednego procenta” w wysokości 6 978 zł ,którą rozdysponowano zgod-

nie z opracowanym regulaminem na zadania statutowe,
• przyznano legitymacje Honorowego członka Stowarzyszenia osobom i instytucjom wspomagają-

cym i wspierającym Stowarzyszenie,
• pbchodzono 10-lecie Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Krośnie,
• pbchodzono 10-lecie Zarządu Oddziału Rejonowego w Jarosławiu,
• uczestniczono w szkoleniach organizowanych przez ZG oraz w szkoleniach prowadzonych przez 

urząd Miasta dla organizacji pozarządowych w zakresie opracowywania programów unijnych,
• uczestniczono w pracach grupy roboczej ds. rodziny, dzieci i młodzieży oraz osób biednych i bez-

domnych.

Spośród członków Stowarzyszenia, Zarząd Główny wytypował i zgłosił kandydatów na ławni-
ków Sądu Rejonowego w Przemyślu, którzy obecnie pełnią tą funkcję.

Intensywnie uczestniczono w poszukiwaniach projektów możliwych do zrealizowania dla po-
szczególnych Kół oraz prowadzono w tym kierunku wszelką pomoc (pozyskano koordynatora zaj-
mującego się wyszukiwaniem projektów i doradztwem w opracowywaniu ofert na zasadzie pracy 
wolontariatu).
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Wysłano pisma do Ks. Proboszczy z propozycją utworzenia nowych kół parafialnych na terenie 
archidiecezji przemyskiej. Podjęto działania oraz rozmowy z władzami samorządowymi oraz Rad-
nymi w sprawie pozyskania dodatkowych lokali na terenie Przemyśla na działalność statutowa taką 
jak prowadzenie kolejnych świetlic, prowadzenie ,domu dziennego pobytu dla ludzi starszych i nie-
pełnosprawnych.

Dbano o rozwój formacji duchowej poprzez systematyczne uczestnictwo w Eucharystii Św., 
przyjmowanie Komunii Św., organizowanie pielgrzymek do Sanktuariów Maryjnych, organizowanie 
Dnia Wspólnot Parafialnych, adorowanie Najświętszego Sakramentu.

Opracowanie
Janina Zaucha 

Sekretarz SRK AP
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Rzeszowskiej

Skład Zarządu Głównego:

Stoją od lewej:
Jan Hermaniuk – członek Zarządu
Władysław Szajna – członek Zarządu
Edward Jamro – członek SRK
Kazimierz Gołojuch – Prezes SRK
Jacek Hołubowicz – członek Zarządu
Ks. Marian Raźnikiewicz – Asystent Diecezjalny
Adam Jurasz – Sekretarz SRK

Siedzą od lewej:
Maria Pachorek – Skarbnik SRK
Małgorzata Adamczyk – członek Zarządu
Marta Przewor – Wiceprezes SRK
Alfreda Łoboda – Wiceprezes SRK

„Pomoc rodzinie w spełnianiu jej powołania i zadań”
(Z Listu Biskupa Rzeszowskiego)
   
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej działa na mocy Dekretu Księdza Bi-

skupa Ordynariusza Kazimierza Górnego wydanego 3 maja 1994 roku. Cytowane wyżej słowa defi-
niują najogólniej cel Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Od 2004 roku posiada status organiza-
cji pożytku publicznego. Zadania statutowe realizuje na zasadzie wolontariatu w 25. kołach parafial-
nych. W 2004 roku, w Jubileusz 10-lecia działalności, ufundowano sztandar. 

W ciągu 14. lat funkcjonowania Stowarzyszenia zrealizowano dla rodzin wiele cennych inicjatyw 
o charakterze formacyjnym, charytatywnym oraz wychowawczym i społecznym. Oto niektóre z nich.
1. Inicjatywy służące formacji członków Stowarzyszenia i rodzin: 

– coroczne dni skupienia rodzin odbywane w różnych sanktuariach diecezji,
– pielgrzymki do miejsc świętych i na uroczystości religijne w diecezji, kraju i poza granica-

mi, np. do Częstochowy, Łagiewnik, Lichenia, Dukli, Kalwarii Pacławskiej, na beatyfikację 
ks. Władysława Findysza, zakończenie Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu i Warsza-
wie, spotkania z Ojcem Św. w kraju i w Rzymie, na Litwę,

– comiesięczne spotkania i czuwania modlitewne połączone z rozważaniem Pisma Świętego 
i dokumentów Kościoła,

– prelekcje, wykłady na temat szacunku dla życia i rodziny oraz współczesnych jej zagrożeń.
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2. Stowarzyszenie szczególną uwagę przywiązuje do działania na rzecz rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej. Działalność charytatywna prowadzona jest w różnorodnej formie przez wszystkie 
koła parafialne: 
– imprezy charytatywne, podczas których zbierane są środki na pomoc najuboższym,
– przekazywanie rodzinom wielodzietnym żywności w ramach współpracy z Podkarpackim 

Bankiem Żywności,
– pomoc polskim parafiom na Wschodzie ( coroczne wyjazdy z żywnością i odzieżą na Ukrainę, 

przekazywanie darów pieniężnych na budowę kościołów ).

3. Działania o charakterze oświatowo – wychowawczym i społecznym: 
– wydanie antologii polskiej poezji o miłości rodzinnej pt. „Największa jest miłość” w wyborze 

i oprac. ks. Tadeusza Jani oraz wydawanie pisma diecezjalnego „Z Życia Rodzin Katolickich”,
– pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych ro-

dzin i osób – prowadzenie 3. świetlic parafialnych dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, 
parafialnych klubów wsparcia dla młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, coroczna 
organizacja wypoczynku letniego i zimowego oraz licznych wycieczek turystyczno-krajoznaw-
czych dla dzieci z rodzin niezamożnych,

– działania na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych, np. organizacja pikników rodzinnych 
i jubileuszowych spotkań małżeństw, dożynek, prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz 
wypożyczalni książek i czasopism, współudział w wydawaniu gazetek parafialnych, 

– działania integracyjne – coroczne spotkania świetlic socjoterapeutycznych, w których uczest-
niczą dzieci niepełnosprawne, 

– działania dla podtrzymywania tradycji narodowej, kształtowania postaw patriotycznych i ka-
tolickich, np. szycie i rozprowadzanie flag narodowych, współudział w organizacji diecezjal-
nych i parafialnych uroczystości będących manifestacją wiary i przywiązania do tradycji,

– organizowanie przeglądów pieśni eucharystycznych i kolęd, współudział w organizacji kon-
certu ewangelizacyjnego „Jednego serca – jednego ducha”,

– inicjatywy przeciwdziałające patologiom społecznym, np. karnawałowe zabawy bezalkoholo-
we,

– promocja aktywnego wypoczynku, np. turnieje szachowe.

Stowarzyszenie reprezentuje interesy rodzin katolickich wobec władz publicznych poprzez swo-
ich przedstawicieli w parlamencie, samorządach różnych szczebli, urzędach. Uczestniczy w redago-
waniu listów, w akcjach na rzecz obrony rodzin.

Podsumowując, działania na rzecz rodzin prowadzone są z potrzeby serca, w poczuciu chrześci-
jańskiej miłości. 

Opracowanie
Alfreda Łoboda

wiceprezes Zarządu Diecezjalnego



4�

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Diecezji Sosnowieckiej

Siedziba:
ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec

Skład Zarządu Głównego:
Renata Szopa – Prezes 
Paweł Szopa – Wiceprezes
Jerzy Lipniewski – Wiceprezes
Władysław Żurawik – członek zarządu
Lucyna Górnicka – członek zarządu
Jan Łabuz – członek zarządu
Teresa Błaszkiewicz – członek zarządu
Jacek Parzyk – członek zarządu
Roman Szumilas – członek zarządu
Krzysztof Dyszy – członek zarządu
Zofia Mól  – członek zarządu
Janina Krzysztoń – członek zarządu

SRK – diecezji sosnowieckiej zostało założone 7 listopada 1993 roku. Naszym celem jest po-
głębianie wiary i zasad moralnych w życiu każdej rodziny. Corocznie organizujemy opłatek dla 
członków naszego Stowarzyszenia i ich rodzin. 19. marca uroczyście obchodzimy święto patronalne 
– św. Józefa. 

W okresie Wielkiego Postu prowadzimy drogi krzyżowe, a w ciągu całego roku nabożeństwa 
fatimskie. Organizujemy dla dzieci diecezjalny Dzień Dziecka oraz przygotowujemy paczki na św. 
Mikołaja. Pielgrzymki dla rodzin, dni skupienia, czuwania modlitewne mają za zadanie wzmocnie-
nie więzi z Bogiem i rodziną. Nie zapominamy również o osobach samotnych i starszych podczas 
organizowanej specjalnie dla nich wieczerzy wigilijnej. 

SRK – pomagało powodzianom z gminy Dobrzyń, parafia-parafii, szkoła-szkole. Organizujemy 
krajowe i zagraniczne kolonie i ferie zimowe „z Bogiem”. Z okazji roku jubileuszowego została zorga-
nizowana pielgrzymka do Rzymu. SRK wspiera program dożywiania dzieci z rodzin ubogich. 

Została również wydana książeczka „Dzieje parafii św. Krzyża”, oraz ufundowana tablica pa-
miątkowa księży pracujących i wywodzących się z parafii św. Krzyża. 

SRK włączyło się w powstanie pomnika Sługi Bożego Jana Pawła II oraz budowę sali gimnastycz-
nej przy gimnazjum w Jaworznie. 

Z okazji wizyty ojca św. w Sosnowcu został ogłoszony diecezjalny konkurs poetycko-plastyczny. 
Wszystkie koła biorą czynny udział w życiu swoich parafii.
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Siedziba: Al. Piastów 74/10, 70-326 Szczecin, tel./fax 091-488-00-10, e-mail: biuro@srk.szczecin.pl
Kół terenowych: 3 (Szczecin Lewobrzeżne, Szczecin Prawobrzeże, Nowogard)
Liczba członków: 43 osoby
Data rejestracji: 14.10.1991, data wpisu do: KRS 15.10.2001

Zarząd Główny:
Olgierd Wojciechowicz – Prezes 
Ks. Tadeusz Szponar – Asystent Kościelny
Andrzej Hoehle – Wiceprezes 
Marek Słomski – Wiceprezes
Stefan Petri  – Skarbnik
Grzegorz Szmuc – Sekretarz Zarządu
Wiesława Łagocka – Członek Zarządu
Andrzej Karut – Członek Zarządu
Piotr Kabata  – Członek Zarządu
Janusz Fal  – Członek Zarządu

Działalność Stowarzyszenia obejmuje – obok działalności formacyjnej dla członków i sympatyków 
Stowarzyszenia, prowadzonej w ramach comiesięcznych spotkań trzech Kół Terenowych – wiele obszarów 
polityki społecznej: pomoc i działania na rzecz rozwoju dziecka, poradnictwo rodzinne, zagadnienia zwią-
zane z adopcją i rodzinami zastępczymi, rozwiązywanie problemów alkoholowych, czy związanych z inny-
mi patologiami społecznymi, a także szeroko pojętą pomoc dla rodzin, rodzin niepełnych, z problemami 
o podłożu materialnym itp. Naszym podopiecznym służymy pomocą pedagogiczną, psychologiczno-tera-
peutyczną i prawną. Chcemy pomagać nie tylko w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, ale również dać 
możliwość rozwoju i adaptacji do szybko rozwijającego się otoczenia. Działania które podejmujemy służą 
poprawie ich sytuacji socjalnej i zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa. Dzieciom zaś pomagają odkryć 
w sobie nowe talenty i zainteresowania, dają często pierwszą okazję do wyjazdu na wakacje. 

Nasze działania prowadzimy w ramach Centrum Wspierania Rodziny, zespołu świetlic środo-
wiskowych oraz poprzez ośrodki: Adopcyjno-Opiekuńczy i Interwencji Kryzysowej. Tylko w 2007 r. 
pomogliśmy naleźć nowy, przyjazny dom i kochających rodziców ponad 40-ciorgu dzieciom, a ponad 
100 rodzin przygotowujemy i wspieramy w odpowiedzialnej roli rodziców adopcyjnych i zastępczych. 
Z pomocy naszych terapeutów i psychologów skorzystało ponad 2500 osób, zaś pod stałą opieką 
świetlic środowiskowych pozostaje ponad 180-cioro dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. 

We współpracy z Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej otoczyliśmy opieką psycholo-
giczną i terapeutyczną osoby poszkodowane w wypadku pod Grenoble – pomagamy i wspieramy 
w tym zakresie 8 rodzin. 

Grzegorz Szmuc
Sekretarz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
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Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Świdnickiej

Siedziba: pl. Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica

Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej:
Giovanni Roman   – Prezes
Jolanta Justyńska   – Wiceprezes ds. Programowych
Józef Nowak   – Wiceprezes ds. Organizacyjnych
Halina Pankanin   – Sekretarz
Lidia Amelańczuk   – Skarbnik
Stefania Ćwiękała   – Członek Zarządu
Zofia Filipecka   – Członek Zarządu
Władysław Kurek   – Członek Zarządu
Jolanta Maniowska   – Członek Zarządu
Zofia Pokorska  – Członek Zarządu
oraz  
Asystent Kościelny  – ks. dr Krzysztof Moszumański
 

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z etyką kato-
licką oraz wspieranie członków Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym, a także troska 
o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju.

Początki Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej to rok 2004, w którym powsta-
ła diecezja świdnicka. 

Dnia 16 X 2004 r. Biskup Świdnicki, ks. bp Ignacy Dec mianował ks. dr. Krzysztofa Moszu-
mańskiego – asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Pierwsze zebranie or-
ganizacyjne odbyło się 2 XII 2004 r. w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu, 
a 17 XII 2004 r. ks. bp Ignacy Dec wydał dekret powołujący Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Die-
cezji Świdnickiej.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 26 II 2005 r. w parafii pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Wałbrzychu, na które zaproszono przedstawicieli Kół Parafialnych Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej i Archidiecezji Wrocławskiej z parafii, które weszły w skład 
nowej diecezji świdnickiej. Na tym spotkaniu powołano sześcioosobowy zarząd, który rozpoczął 
pracę nad statutem, deklaracją członkowską, dokumentami potrzebnymi do zakładania kół parafial-
nych oraz działalność formacyjną dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Dnia 29 IX 2005 r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świd-
nickiej, a 30 XII 2005 r. Stowarzyszenie zostało zawierzone Wambierzyckiej Matce Bożej Królowej 
Rodzin podczas uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej przez ks. bp. Ignacego Deca w katedrze 
świdnickiej.

Prezes,  Giovanni Roman z żoną
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Stowarzyszenie:
• jest organizatorem lub uczestnikiem

– corocznych pielgrzymek rodzin diecezji świdnickiej do sanktuarium Matki Bożej Królowej Ro-
dzin w Wambierzycach,

– pieszej pielgrzymki diecezji świdnickiej na Jasną Górę,
– pieszych pielgrzymek w diecezji świdnickiej – Szlakiem Papieskim,
– corocznej ogólnopolskiej pielgrzymki małżeństw i rodzin na Jasną Górę,
– konferencji, zjazdów, uroczystości,
– narodowych dni życia,
– spotkań opłatkowych z ks. bp. Ignacym Decem,
– dni skupienia i rekolekcji diecezjalnych dla rodzin.

• prowadzi
– spotkania formacyjne, których celem jest pogłębienie wiary i uświęcenie rodzin, na nastę-

pujące tematy: „Wiara”, „Nadzieja”, „Miłość”, „Modlitwa i praca w rodzinie”, „Nieść nadzieję 
ubogim”, „Świętość życia”, „Rodzina Bogiem silna”, „Rodzina drogą Kościoła”, „Wspólnota 
w Kościele”, „Powołani do odpowiedzialności”,

– poradnię rodzinną,
– szkolenie parafialnych animatorów do spraw rodziny (jest to roczny kurs),
– wydawnictwo materiałów formacyjnych.

• współpracuje z
– Akcją Katolicką,
– Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”,
– Domowym Kościołem,
– i innymi ruchami katolickimi.
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Diecezji Tarnowskiej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej zwane dalej SRK DT lub Stowarzysze-
niem, zostało zarejestrowane 30 marca 1993 r. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działa-
nie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin w kształtowaniu życia małżeńskiego 
i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi 
w nauczaniu Kościoła Katolickiego.

Pierwszym prezesem SRK DT była Maria Lechowicz, która stworzyła mocny fundament pod 
Stowarzyszenie. W drugiej i trzeciej kadencji funkcję prezesa sprawował Mirosław Swoszowski. Był 
to czas stabilnej i aktywnej pracy, a także odczytywania nowych wezwań apostolskich i rozeznawa-
nia do czego wzywa nas Pan u progu trzeciego tysiąclecia. Obecna kadencja, to kontynuacja i po-
szukiwanie sposobów rozwiązywania potrzeb rodzin w sferze materialnej i budzenia świadomości 
prawdziwego powołania rodziny, pod przewodnictwem Stanisława Klimka. 

Obecnie w skład Zarządu Główne-
go SRK DT wchodzą: Stanisław Klimek 
– prezes Stowarzyszenia, Danuta Stanisz 
– wiceprezes ds. programowych, Bogdan 
Wielkiewicz – wiceprezes ds. organizacyj-
nych, Jacek Łabno – skarbnik, Krystyna 
Podkościelna – sekretarz oraz członkowie: 
Maria Lechowicz, Stanisław Matras, Józef 
Stala, Mirosław Swoszowski – wiceprezy-
dent PF SRK, Andrzej Ślusarek, Józef Ślu-
sarz i Stanisław Wielgut.

Stowarzyszenie zrzesza 65 Oddziałów 
Parafialnych, w których skupionych jest 
ok. 1000 członków. Na działalność Stowarzyszenia składa się praca Zarządu Głównego i Oddziałów 
parafialnych. 

Nad formacją religijną w Stowarzyszeniu pieczę sprawuje Asystent Diecezjalny i Asystenci Pa-
rafialni mianowani przez Biskupa Ordynariusza. Co roku odbywają się rekolekcje dla wszystkich 
członków SRK DT w diecezjalnym ośrodku rekolekcyjnym oraz spotkania członków oddziałów 
w 7. rejonach diecezji, na których prowadzona jest formacja i omawiane są bieżące sprawy Stowa-
rzyszenia. 

Członkowie Stowarzyszenia spotykają się w swoich parafiach w każdym miesiącu na zebraniach 
po Mszy Świętej. Najważniejszym elementem zebrań jest część formacyjna, w której najczęściej po-
ruszano tematy z zakresu nauczania Kościoła dotyczące życia małżeńskiego i rodzinnego. Spotkania 
mają znaczenie integracyjne i są wyjściem poza krąg własnych spraw, do drugiego człowieka i rodzin 
z konkretną pomocą, mobilizują do aktywnego uczestnictwa w życiu parafii, a także do pokazania 
naszym życiem określonych wartości innym. 
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Do stałych zadań Stowarzyszenia należy zaliczyć: pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólno-
ty życia i miłości, pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, organizowanie pomocy materialnej 
i charytatywnej oraz podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych mających 
na celu wszechstronną pomoc rodzinie. Motywem jaki przyświecał nam przy podejmowaniu decyzji 
o zajmowaniu się sprawami społecznymi i politycznymi było to, aby rodzina była w centrum zainte-
resowania ludzi sprawujących władzę. Ważne jest również to, że życie społeczne, polityczne domaga 
się przesycenia go wartościami etycznymi. Stąd nasz czynny udział w wyborach samorządowych 
oraz parlamentarnych w 1997 r. Wystawienie przez Stowarzyszenie kandydatów, z rejonu nowo-
sądeckiego i z rejonu tarnowskiego zaowocowało otrzymaniem mandatu poselskiego przez prezesa 
SRK DT. 

W listopadzie 1998 r. zorganizowaliśmy uroczystość związaną z 5. rocznicą powstania Stowa-
rzyszenia. Z tej okazji członkowie SRK DT ufundowali sztandar, który jest trwałym, honorowym 
elementem tożsamości Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie stara się, w miarę swoich możliwości, świadczyć pomoc charytatywną. rodzinom 
ubogim i wielodzietnym lub będących w trudnej sytuacji losowej. Członkowie Stowarzyszenia robią 
paczki świąteczne dla rodzin ubogich, a także dla biednych dzieci w tym z Ukrainy , Białorusi Litwy, 
odwiedzają ludzi chorych, starych, samotnych, organizują dla nich spotkania opłatkowe. W 2004 r. 
nawiązaliśmy współpracę z Bankiem Żywności w Krakowie, która trwa do dziś. Np. w 2007 r. otrzy-
maliśmy z banku 300 ton żywności na kwotę o wartości 596 tys. złotych. Stowarzyszenie zorganizo-
wało transport i rozdział towarów żywnościowych dla ok. 10 tys. osób przez 19. oddziałów.

Troska o dzieci i młodzież, w tym również z rodzin dysfunkcyjnych, przejawiała się w prowadze-
niu przez Stowarzyszenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych oraz organizowanie pomocy dzie-
ciom w nauce, zajęć sportowych, wycieczek dla dzieci i młodzieży, z których korzystało corocznie 
ponad 200 dzieci, a także wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci w formie kolonii i półkolonii 
w których uczestniczyło rocznie ok. 1000 dzieci. 

Prawie wszystkie Odziały SRK DT organizowały festyny parafialne, których celem była in-
tegracja rodziny i nabywanie umiejętności spędzana wolnego czasu bez alkoholu. Organizowano 
spotkania otwarte dla środowiska, na które byli zapraszani prelegenci z interesującymi wykładami. 
Stowarzyszenie reagowało, na wydarzenia mające destruktywny wpływ na rodzinę, w formie apeli 
i protestów. 

Dzień Świętości Życia jest uroczyście obchodzony w Oddziałach Stowarzyszenia, które w tym 
dniu organizują w parafiach uroczyste przystępowanie wiernych do dzieła „Duchowej adopcji dzie-
cka poczętego”. Organizowaliśmy marsze w obronie życia i czuwania modlitewne. Zasługą Stowa-
rzyszenia jest promowanie wartości rodziny, m.in. przez organizowanie jubileuszy 25- i 50-lecia 
małżeństw. 

Wspólnie z naszymi rodzinami uczestniczyliśmy w pielgrzymkach, spotkaniach z Ojcem Świę-
tym Janem Pawłem II. W Roku Jubileuszowym Stowarzyszenie wraz z Duszpasterstwem Rodzin 
zorganizowało Diecezjalny Kongres Rodzin oraz pielgrzymkę do Rzymu na spotkanie rodzin z Oj-
cem Świętym – Jubileusz Rodzin.

Ukazaniu nauki Kościoła, nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II na temat rodziny służyły or-
ganizowane przez Stowarzyszenie Kongresy Rodzin. Stowarzyszenie zorganizowało trzy diecezjal-
ne edycje konkursów na temat wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, wielkim orędowniku rodzin 
i obrońcy życia nienarodzonych.  

Działalność nasza wynika z potrzeby serca, z przekonania, że jest to ważne, przydatne, mając na 
uwadze, ciągle aktualne słowa Ojca Świętego „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”.
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STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH
Diecezji Warszawsko Praskiej

Siedziba: 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 3,
Adres koresp. 04-921 Warszawa, Walcownicza 28M
Tel. 22 872 97 16; 22 872 96 02
e-mail: kazimierz@tabor.pl

Skład Zarządu Głównego:
Kazimierz Tabor – Prezes
Eugenia Pawłowska – Wiceprezes
Stanisław Wojciechowski – Wiceprezes
Jadwiga Wojteczek-Michna  – Skarbnik

Data powstania SRK: 15 czerwiec 1994 r.
Obecnie Stowarzyszenie posiada 2 koła parafialne z liczbą 30 członków.

Kierunki Działalności 

Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu ich życia małżeń-
skiego, rodzinnego i społecznego zgodnie z zasadami Ewangelii oraz propagowanie kultury chrześ-
cijańskiej. Członkowie Stowarzyszenia są zorganizowani w Kołach Parafialnych. 

Asystentem kościelnym jest ks. Józef Bobeł - Misjonarz Świętej Rodziny, proboszcz parafii św. 
Teresy w Świdrze.

Stowarzyszenie realizuje swoją działalność poprzez różnorodne działania.
1. Redagowanie pisma parafialnego Fale Serca (od czternastu lat).
2. Rozprowadzanie prasy katolickiej dla dorosłych i dla dzieci.

Jadwiga Wojteczek-MichnaKazimierz Tabor Eugenia Pawłowska Stanisław Wojciechowski
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3. Realizacja pomocy dla rodzin najbardziej potrzebujących (przez zwyczajową sprzedaż chleb-
ków św. Antoniego w miesiącu czerwcu, tradycja Koła w Mińsku Maz. Parafia św, Antoniego 
z Padwy), współdziałanie z parafialnym Caritas oraz inne formy pomocy materialnej (odzież, 
żywność, dofinansowywanie rekolekcji).

4. Zaangażowanie się Członków SRK w akcje wyborcze do Parlamentu i  samorządu, organizowa-
nie spotkań z kandydatami, uczestnictwo w pracy  Komisji Wyborczych jako członkowie i jako 
mężowie zaufania. Jedna osoba z naszego Stowarzyszenia została wybrana  radnym w Samo-
rządzie powiatowym.

5. Uczestnictwo w zbiórce pieniężnej na Fundusz Stypendialny im.JP II.
6. Włączanie się w akcję zbierania podpisów przeciwko uchwaleniu ustawy dopuszczającej zabi-

janie dzieci nienarodzonych i ustawy umożliwiającej deprawację dzieci i młodzieży przez tzw. 
edukację seksualną. W latach  2004 – 2005 zebrano  około 900 podpisów protestów do Premiera 
i Marszałka Sejmu.

7. Zbieranie podpisów dotyczących zapisu Konstytucyjnego o ochronie życia ludzkiego od poczę-
cia do naturalnej śmierci. W akcji na przełomie lat 2006/2007 zebrano ok. 1300 podpisów.

8. Przedstawicielka Stowarzyszenia wspomaga pracę grupy osób  współuzależnionych w parafii.
9. Comiesięczne spotkania  formacyjne  członków Kół  parafialnych.
10. Propagowanie i podejmowanie akcji Duchowej Adopcji w parafiach.
11. Propagowanie  Adopcji Serca w parafii w Warszawie Falenicy oraz objęcie tym dziełem 6. dzieci- 

-sierot z Rwandy przez członków Stowarzyszenia.
12. Organizowanie corocznych spotkań opłatkowych.
13. Włączanie się w doraźną pomoc w parafiach.
14. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Prezesów PF SRK.
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1. Niechaj każda rodzina dojrzewa w Twej łaski ogrodzie,
 Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar.
 Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie,
 By przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar.

2. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu.
 Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg,
 Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu.
 Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg.

Refren:
Niech rodzina zaczerpnie moc Ducha przez dar Boskich Mąk,
Niech się wzniesie ku niebu dziękczynnie ojcowskich gest rąk,
Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat,
Niech się młodzi nauczą Miłości co stwarza ten świat!

 Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask
 Twoim Sercem Ojcowskim otocz i nas ! (bis)

3. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary,
 Niech wzajemne „przebaczam” pogodzi nim noc ześle sen.
 Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary.
 Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb.

4. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci
 l niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton
 Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci
 Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga Tron.

MODLITWA ZA RODZINY
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Tekst przyżeczenia złożonego przez parlamentarzystów z PF SRK na Jasnej Górze 
po wyborach w 1997 roku
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Program polityki prorodzinnej państwa 
przygotowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny 

i przyjęty przez Radę Ministrów i Sejm RP w 1999 r.
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Rada Prezesów PF SRK
– Góra Krzyży w Świętej Wodzie k. Białegostoku
16–18 czerwca 2006 r. 

Wizyta przedstawicieli Zarządu PF SRK 
u J.E. ks. kard. Stanisława Dziwisza, 7.04.2008 r.

I Walne Zgromadzenie PF SRK 
Chylice k. Warszawy, 27–28.11.1993 r.
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V Walne Zgromadzenie PF SRK
– Zakopane „Księżówka”, 12–14 stycznia 2007 r. 
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Jubileusz 10-lecia PF SRK, Warszawa 22.11.2003 r.



Jubileusz Piętnastolecia
 Polskiej Federacji 

Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

K r a k ó w  2 0 0 8

1993 – 2008

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
 Kraków – Łagiewniki




