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Bracie Rycerzu,

Jako wielkiemu rycerzowi powierzono Ci nie tylko
dobro lokalnej rady – na Twoich barkach ciąży
także obowiązek kontynuowania spuścizny
naszego Założyciela, Sługi Bożego Ojca Michaela
J. McGivney poprzez organizację działań wśród
szeregowych członków.

Nasz Zakon nie będzie mógł poszczycić się sukce-
sami jeżeli Ty nie będziesz odnosił sukcesów.
Proszę o zaangażowanie i dołożenie wszelkich
starań, aby rada pod Twoim przewodnictwem
zdobyła tytuł „Najwybitniejszej Rady”. Pozyski-
wanie nowych członków w radzie to cel, który
należy wyznaczyć oprócz złożenia wniosku o
Nagrodę im. Kolumba, przedstawiającego działal-
ność rady na przestrzeni danego roku. Każdy z
tych obszarów działalności jest niezbędny dla dal-
szego rozwoju naszego Zakonu na poziomie
lokalnym.

Posiadając tak oddanych jak Ty ludzi zajmujących
przywódcze stanowiska w Zakonie, ufam, że
jesteśmy gotowi stawić czoła, a nawet prześcignąć
te wyzwania, które stają na naszej drodze.

Z niecierpliwością czekam na wiadomości o sukce-
sach Twoich i całego Zakonu, oraz kieruję brater-
skie pozdrowienia,

W ROLI
WIELKIEGO RYCERZA

10Stopni do 
Sukcesu

Mimo, iż nie istnieje dokładny
przepis na sukces, jeżeli rozpoczniesz
swoją kadencję z otwartym umysłem,
pełen entuzjazmu oraz z nieustającym
pragnieniem kontynuowania spuś-
cizny przygotowanej dla nas przez
Sługę Bożego, Ojca Michaela J.
McGivney, Ty, Twoja rada i cały
Zakon będą z pewnością cieszyć się
sukcesami.
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Wyznacz cele

• Wyznacz maksymalną liczbę nowych
członków, którą chciałbyś, aby osiągnęła
Twoja rada.

• Ustal cele charytatywne, które Twoja rada
powinna osiągnąć w ciągu danego roku
bratniego.

Bądź do dyspozycji Członków

• Pamiętaj, że sprawujesz funkcję Prezesa
Zarządu Twojej rady.

• Uczestnicz w działaniach rady oraz
podczas rekrutacji.

Skoncentruj się na młodzieży i
przywództwie

• Upewnij się, że Twoja rada rozważa
kandydatury młodszych członków na
stanowiska funkcjonariuszy i przewod-
niczących.

• Upewnij się, że harmonogram Twojej
rady obejmuje działania i programy
wzbudzające zainteresowanie młodszych
kandydatów oraz ich rodzin.

Odpowiedzialność

• Upewnij się, że funkcjonariusze rady zdają
sobie sprawę z faktu, że pozostają
odpowiedzialni za sukcesy całego Zakonu.

• Znajdź właściwych ludzi do obsadzenia
kluczowych stanowisk w radzie: dyrektor
ds. członkostwa, dyrektor ds. działalności
programowej, lektor, itp.

Przedstaw swoje priorytety

• Uczyń Rekrutację Priorytetem Numer 1!

• Informuj członków rady o wyznaczonych
priorytetach poprzez comiesięczny
artykuł Twojego autorstwa publikowany w
biuletynie.

Bądź otwarty na zmiany!

• Nigdy nie próbuj korygować wcześniej
wyznaczonych celów, nieustannie pod-
dawaj ocenie wyniki, jakie osiągasz, a
jeżeli pojawi się taka potrzeba – po prostu
zmień sposób, w jaki starasz się osiągnąć
dany cel.

Wykorzystuj wszystkie dostępne zasoby

• Wykorzystuj delegatów rejonowych oraz
personel rady stanowej jako Twoje zasoby
– oni wszyscy mogą posłużyć jako niezastą-
pione narzędzia w osiągnięciu celów, jakie
wyznaczyła sobie Twoja rada.

Szersze Perspektywy

• Pamiętaj że rozwój i witalność twojej rady
przysporzy wiele korzyści dla lokalnej
społeczności, dla twojego proboszcza i
parafii, a szczególnie dla Kościoła
Katolickiego w Polsce.

Skoncentruj się na zdobyciu tytułu
Najwybitniejszej Rady

• Na początku roku określ plan działania
ukierunkowany na zrealizowanie celów doty-
czących członkostwa w okresie do 30 czerwca.

• Dołóż wszelkich starań, aby do 30 czerwca
złożyć wniosek do konkursu o Nagrodę im.
Kolumba, zawierający raport na temat działal-
ności rady w odniesieniu do następujących
aspektów: Kościół, społeczność, rada, rodzina
oraz młodzież.

Członkostwo to PRIORYTET!

• Rekrutacja to odpowiedzialność wszystkich
osób w radzie, w szczególności Twoja i Twoich
funkcjonariuszy.

• Zatwierdź plan działania Twojej rady wraz z
harmonogramem przyjęć do Pierwszego Stop-
nia oraz systemem motywacyjnym dla osób
werbujących nowych członków.

• Spraw, aby rada skoncentrowana była na ofer-
owaniu członkostwa wszystkim mężczyznom w
społeczności katolickiej oraz ich rodzinom.
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