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Opłatek
Maltański

do wspólnego dzieła, które polega na
organizacji spotkania wigilijnego oraz na
zakupie paczek, którymi zostają obdarowani
zaproszeni goście ubogie rodziny wielodzietne, osoby samotne, niepełnosprawne.

dzielenie się dobrem
przy świątecznym stole

Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
doskonale znają zaproszone osoby,
co umożliwia włożenie do paczki prezentu
pod postacią np. potrzebnej pary rękawiczek,
czapki, a nawet dopasowanych butów. W ten
sposób dzieci oprócz łakoci, otrzymują coś,
co na co dzień im brakuje, na co rodzice nie
mają pieniędzy. Taka jest logika działania
akcji pomóc w sposób trafiony i przyjemny
zarazem. Tak dobrze poinformowany Święty
Mikołaj przynosi podczas spotkania opłatkowego paczki nie tylko dzieciom, ale
wszystkim zaproszonym osobom dorosłym.
Osoby dorosłe otrzymują paczki z artykułami
spożywczymi. Zwykle paczka dla osoby
dorosłej zawiera kawę, herbatę, barszcz,
wędliny, owoce, kakao i słodycze.

Opłatek Maltański to akcja charytatywna,
której organizatorzy w tym roku ponownie
zaproszą do świątecznej kolacji setki dzieci
i dorosłych. Będzie to radość płynąca
ze spotkania, łamania się wigilijnym
opłatkiem oraz z prezentów, o których marzą
przede wszystkim dzieci.
Organizatorem Opłatka Maltańskiego jest
Związek Polskich Kawalerów Maltańskich,
reprezentowany przez inicjatora i zarazem
jednego ze sponsorów akcji Jerzego
Donimirskiego, przy współpracy lokalnych
Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.
Honorowym patronem tego świątecznego
spotkania jest J. Em. Ks. Kardynał Franciszek
Macharski, J. Em. Ks. Kardynał Stanisław
Dziwisz oraz Prezydent ZPKM Andrzej
Potworowski. Do tej pory wigilijne spotkania
były organizowane w czterech miastach:
Krakowie, Myślenicach, Chrzanowie
i Katowicach, ale w tym roku, do 11 już
Opłatka, przyłączą się dwa nowe miasta:
Wieliczka oraz Wadowice. To jeden z celów
działalności akcji
zachęcać i włączać
do działań coraz więcej polskich miast, a fakt,
że dzieło Opłatka Maltańskiego funkcjonuje
już 10 lat, motywuje i dodaje sił do kolejnych
jego edycji.
Ideą Opłatka Maltańskiego jest szerzenie
radości oraz niesienie pomocy osobom
najbardziej potrzebującym. Organizatorzy
zapraszają firmy i osoby prywatne

Jednym z zaplanowanych elementów spotkania jest świąteczny program artystyczny,
przygotowany przez MOPS z udziałem zaproszonych dzieci.
Dzielenie się opłatkiem podczas spotkania ma zasadniczy wymiar symboliczny, nawiązuje
do łacińskiego oblatum czyli do tego, co jest ofiarowane. I tak, inicjatorzy Opłatka Maltańskiego
starają się urzeczywistnić w tym dniu najważniejsze przesłanie płynące z tradycji opłatka
- ofiarować siebie innym: swój czas, swoje serce, swoje możliwości. Nie byłoby to możliwe bez
pomocy wielu sponsorów. To dzięki nim - ludziom dobrej woli i wielkiego serca - możemy
sprawić, że Ci, dla których los nie był łaskawy, będą szczęśliwi choćby przez chwilę świątecznego
spotkania.
W spotkaniach co roku uczestniczą media: TVP Kraków, TVP Katowice, Chrzanowska Telewizja
lokalna, RMF Classic, Radio Em, Dziennik Polski, Niedziela, Przełom oraz Gość Niedzielny.
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2002 - 2012
10 lat organizacji Opłatka Maltańskiego
Przez te wszystkie lata organizatorzy wraz ze sponsorami obdarowali kilka tysięcy osób w Polsce.
Dla wielu z nich możliwość wzięcia udziału w Opłatku Maltańskim była jedyną szansą
na poczucie świątecznej atmosfery Bożego Narodzenia.
Wrażliwość wobec drugiego człowieka sprawiła, że do wsparcia maltańskich spotkań
opłatkowych w 2011 roku, przyłączyło ponownie wiele firm oraz osób indywidualnych, którzy
postanowili wesprzeć dzieło. Poniższe dane ujęte w tabeli zawierają dokładne informacje na temat
zebranych darów w 2011 roku. Wykaz ten stanowi wizualizację działań i potrzeb całej akcji.
Stanowi swoiste podsumowanie i osiągnięcia Opłatka Maltańskiego w szerzeniu dobra
i braterstwa.
W Opłatku Maltańskim w 2011 roku zostało zaproszonych i obdarowanych 497 osób, w tym 265
dzieci.
Oprócz darów materialnych w formie jedzenia, kosmetyków i zabawek udało się zebrać kwotę
5748,14 złotych.
OPŁATEK MALTAŃSKI 2011
KPMG
kawa, herbata, owoce w puszcze, chrzan,barszcz
czerwony, lizaki, cukierki, czekolada, szynka w
puszce, dżem, ćwikła, pasztet, kakao - wkład do
wszystkich 497 paczek
Grupa LuxMed
wkład finansowy
Geokrak Sp. z o.o.
wkład finansowy
Coca Cola
batoniki czekoladowe do paczek
w Katowicach
Bahlsen
ciastka i chipsy do paczek do 4 miast
Galeria Bukowski
83 zabawki
Śląski Bank Żywności
kasza, ryż, danonki, napoje, zabawki, wkład do
paczek w Katowicach

Wipexim
napoje, słodycze, buty dla dzieci, wkład do
paczek w Chrzanowie
Espresso Service
kawa i herbata - wkład do paczek w 4 miastach
Mokate
szampony i kawa - wkład do paczek w
Katowicach
Jerzy Meysztowicz
wkład finansowy
Agniszka i Piotr Rozwadowscy
wkład finansowy
Cukiernia Hawełka - ciasto i ciasteczka
do paczek w Krakowie
Piekarnia Piepszyca - chleby do paczek w
Krakowie
Donimirski Boutique Hotels - transport darów,
video, fotograf, program artystyczny,
koordynacja, poligrafia, (zaproszenia, dyplomy
dla sponsorów, plakaty, torby na prezenty)

Wartość paczki została oszacowana początkowo na min. 50 złotych. Dzięki spływającym darom
mogliśmy włożyć do paczek więcej oraz zakupić dla dzieci zabawki, potrzebne drobiazgi
oraz smakołyki. Za co z serca dziękujemy!
Oprócz zebranych darów i sporządzenia paczek, jedną z ważniejszych kwestii organizacyjnych
jest przygotowanie sali oraz posiłku dla zaproszonych gości. Posiłek powinien nawiązywać do
wigilijnej wieczerzy, dlatego w skład menu zwykle ustalany jest barszcz czerwony z uszkami, ryby
i pierożki lub inne świąteczne danie oraz deser. W serwowaniu dań oprócz kelnerów uczestniczą
wolontariusze.
Gościnę oraz poczęstunek w 2011 r. zagwarantowali:
Kraków
Donimirski Boutique Hotels
Restauracja Dwór Kościuszko

Katowice
Hotel i Restauracja Marysin Dwór
Re-Montex
EP Centrum Finansowe

Chrzanów
Restauracja Nova
ASTIR
Restauracja Stare Mury
Barter
Donimirski Boutique Hotels

Myślenice
Restauracja Bonderoza
Cukiernia Sawiccy
Cukiernia Dziadkowiec
Cukiernia Sidor
MOPS Myślenice

Wzór zaproszenia (dostaje każda zaproszona osoba):
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Opłatek Maltański 2012
Szanowni Państwo,
Idea Opłatka Maltańskiego znajduje ponownie swoją siłę i moc w organizacji kolejnego,
11 świątecznego spotkania dla ludzi najbardziej potrzebujących. Mam nadzieję, że dzięki Państwa
hojności będziemy w stanie ponownie obdarować osoby samotne, niepełnosprawne oraz rodziny,
dla których prezenty to wielka rzadkość. Dzięki Państwa wspaniałym decyzjom Opłatek
Maltański będzie, jak co roku, spotkaniem pełnym radości i ciepła.
W imieniu organizatorów i w tym roku, zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie akcji, która
obejmie nie 4 miasta, lecz 6, włączając do akcji oprócz Krakowa, Katowic, Myślenic oraz
Chrzanowa, także Wieliczkę oraz Wadowice.
Tym samym chcemy zaprosić do wigilijnego stołu oraz obdarować około 700 osób. Nie będzie
to możliwe bez Państwa pomocy. Wsparcie na jakie liczymy to przede wszystkim:
1. wkład do wigilijnych paczek dla dorosłych (kawa, herbata, chleb, wędlina, ser, barszcz, chrzan,
ćwikła, cukier, dżem, przetwory w puszkach, owoce, itp.). Wartość jednej paczki to min. 50 złotych
2. wkład do wigilijnych paczek dla dzieci (słodycze, przybory szkolne, kosmetyki dla dzieci
starszych, zabawki/maskotki dla dzieci młodszych, elementy ubrania takie jak szaliki, czapki,
rękawiczki, itp.). Wartość jednej paczki wynosi min. 50 złotych
Wkłady finansowe przyjmujemy na konto fundacji ZPKM Pomoc Maltańska w Poznaniu:
(69 1240 6595 1111 0000 5625 6091 z dopiskiem „Opłatek Maltański”). Przekazane środki
wykorzystane będą na zakup ww. paczek.
Na stronie internetowej zostanie umieszczona szczegółowa informacja na temat potrzeb
w każdym z zaangażowanych miast. Poprzez specjalny system będzie można wybrać potrzebny
produkt i zadeklarować jego kupno. Szczegóły już wkrótce na stronie www.oplatekmaltanski.org
Pomysłów na wsparcie dzieła opłatkowego może być więcej! W historii Opłatka Maltańskiego
pojawiały się dary w postaci przejażdżki z Leszkiem Kuzajem, wizyty u fryzjera, poczęstunku
w eleganckiej restauracji czy kawiarni. To wszystko, to także dary wspaniałe i jakże wyjątkowe.
Na naszej stronie internetowej www.oplatekmaltanski.org zamieścimy informacje na temat
naszych darczyńców (logo, imię i nazwisko). Ponad to sponsor będzie miał prawo do stosowania
logotypu Opłatka Maltańskiego na własnej stronie internetowej.
Patronat medialny do tej pory pełniły: TVP Kraków i Katowice, Chrzanowska TV lokalna,
Dziennik Polski, Tygodnik Chrzanowski Przełom, Radio RMF Classic, Radio eM oraz media
katolickie: Niedziela i Gość Niedzielny. Szczegółowe informacje i osoby do kontaktu znajdą
Państwo na stronie internetowej www.oplatekmaltanski.org

W imieniu organizatorów
Hanna Wesołowska-Starzec
Koordynator Opłatka Maltańskiego

tuitio fidei et obsequium pauperum

O Zakonie
Słów kilka o dobroczynnej działalności Suwerennego
Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim:

misji szpitalniczej Zakon podjął również rolę obrony
Wiary. Z biegiem czasu, Zakon przyjął ośmioramienny
krzyż, który jest jego symbolem do dziś.

Zakon Maltański jest suwerennym podmiotem prawa
międzynarodowego. Zakon, który ma siedzibę
w Rzymie, na Via Condoti, posiada własny rząd,
niezależne sądownictwo, dwustronne stosunki
dyplomatyczne z 103 państwami i zasiada jako Stały
Obserwator we wielu międzynarodowych organizacjach, jak np. ONZ. Operacyjna działalność Zakonu
prowadzona jest przez sześć Wielkich Przeoratów,
sześć Podprzeoratów i 47 Krajowych Związków
Kawalerów Maltańskich na pięciu kontynentach.
Zakon wydaje własne paszporty i znaczki pocztowe,
oraz stwarza instytucje publiczne mające niezależną
osobowość prawną. Życie Zakonu jest regulowane
Kartą Konstytucyjną i Kodeksem, które były
znowelizowane w 1997r. Wielki Mistrz przewodniczy
Zakonowi jako władca i zwierzchnik religijny.

W XX i XXI wieku oryginalna misja szpitalnicza stała się
główną działalnością Zakonu, coraz bardziej
wzmacniając się podczas ostatniego stulecia,
szczególnie poprzez działalność prowadzoną przez
Wielkie Przeoraty i Związki Narodowe w wielu krajach
na całym świecie. Szpitalnicze i charytatywne akcje
na wielką skalę prowadzone były już podczas Pierwszej
i Drugiej Wojny Światowej. Zakon Maltański, obecny
dzisiaj w 120 krajach, działa charytatywnie
na płaszczyźnie pomocy humanitarnej, medycznej
i innych działań społecznych w myśl zasady: "Obrona
Wiary oraz Służba Ubogim i Cierpiącym".

Historia
Początki Zakonu sięgają początku XI wieku. Grupa
kupców z dawnej Morskiej Republiki Amalfi uzyskała
od Kalifa Egiptu pozwolenie na budowę kościoła,
klasztoru i szpitala w Jeruzalem, w celu udzielania
opieki pielgrzymom, niezależnie od ich wiary
czy pochodzenia. Zakon św. Jana z Jerozolimy
wspólnota zakonna, która prowadziła szpital dla
pielgrzymów w Ziemi Świętej stał się niezależnym pod
przewod-nictwem założyciela, bł. Gerarda. W tym
czasie papież Paschalis II zezwolił na ustanowienie
szpitala i poddał go opiece Stolicy Apostolskiej, nadając
mu prawo wolnego wyboru własnych władz, bez
ingerencji innych władz kościelnych czy świeckich.
Tym samym, szpital stał się Zakonem niepodlegającym
hierarchii kościelnej. Wszyscy Kawalerowie byli
duchownymi, składając trzy zakonne śluby ubóstwa,
czystości i posłuszeństwa.
Konstytucja Królestwa Jerozolimskiego w czasie
Krucjat nałożyła na Zakon obowiązek militarnej obrony
chorych, pielgrzymów i terenów zdobytych przez
krzyżowców od Muzułmanów. W ten sposób, obok

ZPKM
Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, jako część
międzynarodowej organizacji Zakonu Maltańskiego,
realizuje swoje cele statutowe w oparciu o nieodpłatną
pracę swoich członków i wolontariuszy.
W celu realizacji zadań ZPKM powołał:


Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich
"Pomoc Maltańska" w Poznaniu



Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich
"Pomoc Maltańska" w Warszawie



Fundację Zawiązku Polskich Kawalerów
Maltańskich Maltańska Służba Medyczna
Pomoc Maltańska



Specjalistyczną Przychodnię Onkologiczną
"Pomoc Maltańska", przy parafii Św. Jana
za Murami w Poznaniu



Polish Knights of Malta, Inc. w USA



Oeuvres de l'Association Polonaise
des Chevaliers de Malte we Francji



The Association of the Polish Knights of Malta
w Wielkiej Brytanii



Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie

WSPOMÓŻ NAS:
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"
ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań
z dopiskiem "OPŁATEK MALTAŃSKI" na konto:

69 1240 6595 1111 0000 5625 6091
jeśli braknie dopisu "OPŁATEK MALTAŃSKI", pieniądze nie wpłyną na odpowiednie konto
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SPONSORZY 2002 - 2011

Kancelaria Notarialna
Dominika Angerman Wajda
Waldemar Wajda s.c.

Iwona i Jerzy
Meysztowicz

Restauracja
Banderoza

Agnieszka i Piotr
Rozwadowscy

P I N U S
Tomaszowice

Piekarnia Pieprzyca
Podłęże

Firma
Mięsno-Wędliniarska
Marek Bubka

Teresa
Fic

Marek Pryl

Pracownicy Electrolux
Global Shared Service
Centre w Krakowie

Iwona
Ćwiertnia

Grażyna
Złonkiewicz

Rudy Paweł
Maciej

Wojciech
Wojtaszek

Friedrich Graf
zu Rantzau

Zakład Rozbioru Mięsa
"Zakopianka"
Czesław Frączek

Kancelaria
Kinga A. Konopka

DELIKATESY

Cukiernia
Wilk

ORGANIZATOR
Zakon Polskich Kawalerów Maltańskich
i Lokalne Ośrodki Pomocy Społecznej
Adres korespondencyjny:
Donimirski Pałac Pugetów Business Center
30-538 Kraków, ul. Parkowa 11

Danuta Kosek
Koordynator Opłatka Maltańskiego w Krakowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
gsm +48 12 616 54 27

Młoszowa

Hanna Wesołowska-Starzec
Koordynator Opłatka Maltańskiego
gsm +48 696 402 764
tel. +48 12 261 38 38
fax +48 12 378 35 69
e-mail: kontakt@oplatekmaltanski.org

Anna Sawicka
Koordynator Opłatka Maltańskiego w Katowicach
Konfraternia Śląska ZPKM
gsm +48 785 185 442

Dorota Kłeczek
Koordynator Opłatka Maltańskiego w Myślenicach
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Myślenicach
gsm +48 512 450 237

Katarzyna Rys
Koordynator Opłatka Maltańskiego w Wieliczce
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieliczce
gsm +48 505 004 243

Anna Jarosińska
Koordynator Opłatka Maltańskiego w Chrzanowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
gsm +48 502 053 930

Cecylia Wojtyła
Koordynator Opłatka Maltańskiego w Wadowicach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
tel. +48 33 82 343 39

