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Istniejące oficjalnie od 1996 roku Polskie Bractwa Kawalerów Gutenberga, stanowi integralną częśćIstniejące oficjalnie od 1996 roku Polskie Bractwa Kawalerów Gutenberga, stanowi integralną część

Europejskiej Konfraterni Kawalerów Gutenberga, organizacji działającej w sześciu krajach naszegoEuropejskiej Konfraterni Kawalerów Gutenberga, organizacji działającej w sześciu krajach naszego

kontynentu. Idea powstania Bractwa narodziła się we Francji, skąd została przeszczepiona do Niemiec,kontynentu. Idea powstania Bractwa narodziła się we Francji, skąd została przeszczepiona do Niemiec,

Włoch, Belgii, Szwajcarii i Polski.Włoch, Belgii, Szwajcarii i Polski.

  

W konsekwencji członkowie polskiego stowarzyszenia należą do elitarnego  grona skupiającego ponadW konsekwencji członkowie polskiego stowarzyszenia należą do elitarnego  grona skupiającego ponad

700 obywateli państw, należących do ścisłej europejskiej czołówki pod względem rozwoju przemysłu700 obywateli państw, należących do ścisłej europejskiej czołówki pod względem rozwoju przemysłu

poligraficznego. Konfratrzy Gutenberga   z nad Wisły są przy tym jedynymi przedstawicielami Europypoligraficznego. Konfratrzy Gutenberga   z nad Wisły są przy tym jedynymi przedstawicielami Europy

środkowo-wschodniej w szeregach tej ogólnoeuropejskiej organizacji.środkowo-wschodniej w szeregach tej ogólnoeuropejskiej organizacji.

Historia Bractwa zaczęła się w Paryżu w roku 1978, wówczas to grupa wydawców i dziennikarzyHistoria Bractwa zaczęła się w Paryżu w roku 1978, wówczas to grupa wydawców i dziennikarzy

francuskich, chcąc przeciwdziałać procesowi zanieczyszczania języka francuskiego anglicyzmami,francuskich, chcąc przeciwdziałać procesowi zanieczyszczania języka francuskiego anglicyzmami,

założyła Europejską Konfraternię Kawalerów Gutenberga. Idea ta znalazła podatny grunt w innychzałożyła Europejską Konfraternię Kawalerów Gutenberga. Idea ta znalazła podatny grunt w innych

krajach starego kontynentu, by w 1994r dotrzeć do Polski, kiedy to swoje insygnia otrzymali pierwsikrajach starego kontynentu, by w 1994r dotrzeć do Polski, kiedy to swoje insygnia otrzymali pierwsi

Polacy, Panowie Jacek Kuśmierczyk i Piotr M. Mikosz.Polacy, Panowie Jacek Kuśmierczyk i Piotr M. Mikosz.

Trzy lata później w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, do organizacji europejskiejTrzy lata później w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, do organizacji europejskiej

uroczyście przyjęto 17 przedstawicieli polskiej sztuki drukarskiej. Specjalnie na tą okoliczność douroczyście przyjęto 17 przedstawicieli polskiej sztuki drukarskiej. Specjalnie na tą okoliczność do

Krakowa przyjechał Wielki Mistrz Bractwa – Phillipe de Chartre, minister pracy w rządzie generała DeKrakowa przyjechał Wielki Mistrz Bractwa – Phillipe de Chartre, minister pracy w rządzie generała De

Gaulle’a. Świadkami czynności intronizacyjnych byli liczni przedstawiciele stowarzyszenia z pozostałychGaulle’a. Świadkami czynności intronizacyjnych byli liczni przedstawiciele stowarzyszenia z pozostałych
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krajów.krajów.

Pod koniec 1996 roku w Warszawie miała miejsce uroczystość przyjęcia w szeregi organizacjiPod koniec 1996 roku w Warszawie miała miejsce uroczystość przyjęcia w szeregi organizacji

następnych 16 członków. Spotkanie odbyło się w salach hotelu „Bristol”, a swoją obecnością zaszczyciłanastępnych 16 członków. Spotkanie odbyło się w salach hotelu „Bristol”, a swoją obecnością zaszczyciła

je 30 osobowa grupa  najwyższych dostojników organizacji.je 30 osobowa grupa  najwyższych dostojników organizacji.

Formalności związane z rejestracją działającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stowarzyszeniaFormalności związane z rejestracją działającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stowarzyszenia

pod nazwą Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, dopełnione zostały 18.10.1996 roku w czasiepod nazwą Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, dopełnione zostały 18.10.1996 roku w czasie

inauguracyjnego walnego zgromadzenia w Warszawie.inauguracyjnego walnego zgromadzenia w Warszawie.

Uroczystość tą można nazwać zwieńczeniem pierwszego okresu istnienia Polskiego Bractwa, w czasieUroczystość tą można nazwać zwieńczeniem pierwszego okresu istnienia Polskiego Bractwa, w czasie

którego pozostawało ono bez osobowości prawnej. Wkrótce po rejestracji, to znaczy na przełomie 1996którego pozostawało ono bez osobowości prawnej. Wkrótce po rejestracji, to znaczy na przełomie 1996

i 1997 roku, Kapituła podjęła decyzję o aktywizacji działalności Bractwa. Zdecydowano o rozpoczęciui 1997 roku, Kapituła podjęła decyzję o aktywizacji działalności Bractwa. Zdecydowano o rozpoczęciu

prac umożliwiających praktyczną realizację szczytnych celów zapisanych w statucie takich jak:prac umożliwiających praktyczną realizację szczytnych celów zapisanych w statucie takich jak:

popularyzacja języka polskiego, promocja i rozwój kultury polskiej, szerzenie idei Europy sprawiedliwej ipopularyzacja języka polskiego, promocja i rozwój kultury polskiej, szerzenie idei Europy sprawiedliwej i

braterskiej, doskonalenie i rozwój sztuki drukarskiej, wspieranie i propagowanie czytelnictwa orazbraterskiej, doskonalenie i rozwój sztuki drukarskiej, wspieranie i propagowanie czytelnictwa oraz

edukacji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.edukacji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Przygotowując szereg projektów, których adresatami są najmłodsi obywatele Polski, członkowie BractwaPrzygotowując szereg projektów, których adresatami są najmłodsi obywatele Polski, członkowie Bractwa

starają się sprawić, by status materialny nie ograniczał procesu rozwoju edukacyjnego i kulturalnegostarają się sprawić, by status materialny nie ograniczał procesu rozwoju edukacyjnego i kulturalnego

polskich dzieci. Wśród beneficjentów akcji Bractwa, zawsze znajdują się  uczniowie niepełnosprawnipolskich dzieci. Wśród beneficjentów akcji Bractwa, zawsze znajdują się  uczniowie niepełnosprawni

oraz wychowankowie Domów Dziecka i innych placówek wychowawczo-opiekuńczych.oraz wychowankowie Domów Dziecka i innych placówek wychowawczo-opiekuńczych.

Corocznie gwarantowana jest pomoc dzieciom i szkołom, które ucierpiały wskutek klęsk żywiołowych.Corocznie gwarantowana jest pomoc dzieciom i szkołom, które ucierpiały wskutek klęsk żywiołowych.

Od 13 lat organizowane są  przedstawienia dla młodzieży na najbardziej prestiżowej scenie  naszegoOd 13 lat organizowane są  przedstawienia dla młodzieży na najbardziej prestiżowej scenie  naszego

kraju  w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej a od 10 lat dzięki stowarzyszeniu dzieci mogą obcować zkraju  w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej a od 10 lat dzięki stowarzyszeniu dzieci mogą obcować z

piękną muzyka klasyczna w Warszawie na koncertach w Filharmonii Narodowej.piękną muzyka klasyczna w Warszawie na koncertach w Filharmonii Narodowej.

Wspólnie z władzami stolicy Polski, realizowany jest od 2 lat projekt „Licealiada”, dzięki  któremuWspólnie z władzami stolicy Polski, realizowany jest od 2 lat projekt „Licealiada”, dzięki  któremu

młodzież warszawska poznaje historię swego miasta.młodzież warszawska poznaje historię swego miasta.

Ilość książek przekazanych do dnia dzisiejszego do bibliotek szkolnych zbliża się do milionaIlość książek przekazanych do dnia dzisiejszego do bibliotek szkolnych zbliża się do miliona

egzemplarzy.egzemplarzy.

Ponadto Bractwo zajmuje się digitalizacją zbiorów kultury polskiej, dzięki czemu  dokonano odkryćPonadto Bractwo zajmuje się digitalizacją zbiorów kultury polskiej, dzięki czemu  dokonano odkryć



naukowych na skalę międzynarodową.naukowych na skalę międzynarodową.

Stowarzyszenie wydaje również unikalne pozycje książkowe, tu szczególnie należy wspomnieć albumStowarzyszenie wydaje również unikalne pozycje książkowe, tu szczególnie należy wspomnieć album

‘Poligrafia sztuce – sztuka poligrafii”, który stał się obiektem pożądania środowisk bibliofilskich.‘Poligrafia sztuce – sztuka poligrafii”, który stał się obiektem pożądania środowisk bibliofilskich.

Regularnie organizowane są konferencje naukowe i sympozja branżowe, a w roku 2011 wspólnie zRegularnie organizowane są konferencje naukowe i sympozja branżowe, a w roku 2011 wspólnie z

jedną z największych światowych  firm audytorskich KPMG, wydany został pierwszy raport pod tytułemjedną z największych światowych  firm audytorskich KPMG, wydany został pierwszy raport pod tytułem

‘Rynek poligraficzny w Polsce’. Druga edycja opracowania zostanie zaprezentowana na targach Drupa‘Rynek poligraficzny w Polsce’. Druga edycja opracowania zostanie zaprezentowana na targach Drupa

2012 w Dusseldorfie.2012 w Dusseldorfie.

Priorytetem jest jednak międzynarodowa promocja polskiej kultury, sztuki  oraz osiągnięć Priorytetem jest jednak międzynarodowa promocja polskiej kultury, sztuki  oraz osiągnięć 

gospodarczych i naukowych.gospodarczych i naukowych.

 Wobec wymienionych powyżej dokonań nie może dziwić fakt, że w gronie członków stowarzyszenia Wobec wymienionych powyżej dokonań nie może dziwić fakt, że w gronie członków stowarzyszenia

znaleźli się byli Marszałkowie Sejmu, Premierzy oraz ministrowe Polskiego Rządu, członkowieznaleźli się byli Marszałkowie Sejmu, Premierzy oraz ministrowe Polskiego Rządu, członkowie

Parlamentu, Ambasadorowie Niemiec, Francji, Chińskiej Republiki Ludowej, artyści, naukowcy,Parlamentu, Ambasadorowie Niemiec, Francji, Chińskiej Republiki Ludowej, artyści, naukowcy,

przedsiębiorcy, a nawet osoby duchowne.przedsiębiorcy, a nawet osoby duchowne.

W tym miejscu z dumą warto podkreślić fakt, że Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, jako jedna zW tym miejscu z dumą warto podkreślić fakt, że Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, jako jedna z

niewielu organizacji pozarządowych, konsekwentnie współpracuje z urzędami kolejnych trzechniewielu organizacji pozarządowych, konsekwentnie współpracuje z urzędami kolejnych trzech

Prezydentów Polski.Prezydentów Polski.

Działalność  stowarzyszenia finansowana jest w oparciu o darowizny życzliwych nam ludzi i instytucji,Działalność  stowarzyszenia finansowana jest w oparciu o darowizny życzliwych nam ludzi i instytucji,

wpływy z działalności gospodarczej oraz pieniądze uzyskiwane w ramach przedsięwzięć charytatywnychwpływy z działalności gospodarczej oraz pieniądze uzyskiwane w ramach przedsięwzięć charytatywnych

,takich jak na przykład ‘Bal Słowa Polskiego”, którego XIV edycja odbędzie się w 6 kwietnia 2013 roku w,takich jak na przykład ‘Bal Słowa Polskiego”, którego XIV edycja odbędzie się w 6 kwietnia 2013 roku w

Warszawie.Warszawie.

W taki właśnie sposób to nieliczne, bowiem liczące zaledwie 260 członków grono, swą dedykacją iW taki właśnie sposób to nieliczne, bowiem liczące zaledwie 260 członków grono, swą dedykacją i

trudem każdego dnia udowadnia, że poświęcenie się szlachetnym celom,  zawsze jest nadrzędnątrudem każdego dnia udowadnia, że poświęcenie się szlachetnym celom,  zawsze jest nadrzędną

wartością, a satysfakcja z osiągnięć stanowi największą nagrodę.wartością, a satysfakcja z osiągnięć stanowi największą nagrodę.

Szanowny Czytelniku, jeśli czytasz te słowa to znaczy, że w Twoich rękach jest kolejny efekt pracy ludziSzanowny Czytelniku, jeśli czytasz te słowa to znaczy, że w Twoich rękach jest kolejny efekt pracy ludzi

związanych z ideą Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.związanych z ideą Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

Wszyscy zwracamy się do Ciebie z prośbą: Pomóż nam! bowiem razem zrobimy jeszcze więcej!Wszyscy zwracamy się do Ciebie z prośbą: Pomóż nam! bowiem razem zrobimy jeszcze więcej!

  



Informację o nas znajdziesz na stronie Informację o nas znajdziesz na stronie www.bractwogutenberga.plwww.bractwogutenberga.pl lub w Kancelarii lub w Kancelarii

Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga ul. Daniszewska 2,Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga ul. Daniszewska 2,

Warszawa 03-230, tel./fax.: +48 22 652 19 33Warszawa 03-230, tel./fax.: +48 22 652 19 33
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