Wakacje 2009 z KSM
Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży
Uroczystości Jubileuszowe męczeńskiej śmierci św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu będą okazją do
dziękczynienia Trójjedynemu Bogu za bezcenny skarb wiary. Zachęcamy KSM-owiczów do udziału
w uroczystościach jubileuszowych, które złączą w radości cały Kościół oraz rozbudzą w sercach młodych
ludzi entuzjazm do dzielenia się świadectwem wiary w Chrystusa we współczesnym świecie.
W programie spotkania przewidziane jest m.in.: Przesłanie Legata Papieskiego i posłanie z Krzyżem
milenijnym do ewangelizacji, Koncert „Siewcy Lednicy” oraz Violi Brzezińskiej, Spektakl „Misja św.
Brunona” - Teatr im. J. Węgrzyna.
Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie www.brunon.diecezja.elk.pl
Miejsce, termin:
Giżycko, Wzgórze Świętego Brunona, 20 czerwca 2009 r.
Dni Formacyjne dla Seniorów KSM na Śnieżnicy
Prezydium Krajowej Rady KSM bardzo prosi Zarządy Diecezjalne KSM oraz ks. Asystentów
o zaproszenie i zmotywowanie członków Seniorów naszego Stowarzyszenia do udziału
w Ogólnopolskich Dniach Formacyjnych dla Seniorów, które odbędą się na Śnieżnicy w Kasinie
Wielkiej. Na Dni Formacyjne zapraszamy Seniorów wraz z rodzinami.
Miejsce, termin oraz koszt:
Śnieżnica w Kasinie Wielkiej (Arch. Krakowska), 12 – 14 czerwca 2009 r., zakwaterowanie
i wyżywienie: cena: 95 zł osoba dorosła, 55 zł dziecko, 25 zł samo wyżywienie.
Ogólnopolskie Dni Formacyjne dla Kleryków
Program obejmuje kompendium wiedzy na temat Stowarzyszenia, szczególnie omawiana jest rola księdza
asystenta w stowarzyszeniu, a także zagadnienia dotyczące duszpasterstwa młodzieży jak również rozwój
duchowy, zapoznanie ze strukturą KSM, czy czuwanie nad duchową formacją członków. Jest to również
czas na rekreację (np. wyjście w góry, zwiedzanie opactwa w Szczyżycu, siatkówka itp.).
Miejsce, termin oraz koszt:
Śnieżnica w Kasinie Wielkiej (Arch. Krakowska), 29 czerwca – 3 lipca 2009 r., cena: 280,00 zł; z czego
140,00 zł pokrywa Prezydium KR KSM
Dni Formacyjne Zarządów Diecezjalnych oraz Komisji Rewizyjnych
Ogólnopolskie Dni Formacyjne dla Zarządów Diecezjalnych oraz Komisji Rewizyjnych to turnus
rekolekcyjny połączony z warsztatami. W trakcie Dni Formacyjnych uczestnicy będą pogłębiać wiedzę
i rozwijać umiejętności pomagające w skutecznym i sprawnym działaniu w diecezjach oraz planowaniu
inicjatyw takich jak np. „Debaty o Czystości”, ogólnopolskie rozgrywki sportowe i inne.
Jest to czas, aby wypracować kierunki wspólnego działania oraz pełniejszego poznania Stowarzyszenia.
Ponadto ukazane będą cechy jakimi powinien wyróżniać się lider, w jaki sposób kierować zespołem, aby
skutecznie osiągał stawiane sobie zadania. Celem warsztatów będzie także ukazanie wagi kultury, sztuki
i historii narodu, a przez to motywacji do podejmowania inicjatyw mających na celu rozprzestrzenianie
się szeroko pojętej kultury na pokolenie młodych ludzi i środowisk, w których żyją, uczą się i pracują.
Miejsce, termin oraz koszt:
Śnieżnica w Kasinie Wielkiej (Arch. Krakowska), 10 – 17 lipca 2009 r., cena: 235,00 zł

Dni Formacyjne dla kierownictw i liderów KSM
Podczas tegorocznych wakacji serdecznie zapraszamy kierownictwa oddziałów i kół KSM oraz tych
wszystkich, którzy jeszcze pełniej chcą działać w Stowarzyszeniu. W trakcie Dni Formacyjnych
uczestnicy będą pogłębiać wiedzę i rozwijać umiejętności pomagające w skutecznym i sprawnym
działaniu w oddziale lub kole KSM.
Członkowie kierownictw oraz liderzy będą mogli wymienić się doświadczeniami działania w KSM
w różnych diecezjach oraz zapoznać się z różnymi pomysłami inicjatyw realizowanych przez KSM
w parafiach.
Uczestnicy oprócz warsztatów, formacji, spotkań w grupach będą także brali udział w zaplanowanej
rekreacji wśród górskich krajobrazów, wspólnych ogniskach, grach i zabawach.
Miejsce, termin oraz koszt:
Śnieżnica w Kasinie Wielkiej (Arch. Krakowska), 10 – 17 lipca 2009 r., cena: 235,00 zł
Ogólnopolskie Warsztaty Dziennikarskie
Warsztaty są przeznaczone dla młodzieży pragnącej pogłębiać wiedzę z zakresu dziennikarstwa. Ideą
warsztatów jest rozwijanie umiejętności dziennikarskich u młodzieży.
Przygotowany program szczegółowo przedstawia najważniejsze gatunki dziennikarskie takie jak: artykuł,
relacja, recenzja, opinia, felieton, reportaż, wywiad i inne. Ponadto zawiera zagadnienia związane
z fotografią i grafiką prasową, a także w jaki sposób prawidłowo przygotować konferencję prasową. Dla
zainteresowanych warsztaty radiowe i ćwiczenia przed kamerą z autoprezentacji.
Warsztaty są tak prowadzone, aby uczestnicy także posiedli konieczną wiedzę i umiejętności w celu
prowadzenia i redagowania gazet szkolnych, akademickich czy parafialnych.
Warsztaty poprowadzą:
Dr Jolanta Niewińska - od 5 lat wykładowca reportażu telewizyjnego i publicystyki (dziennikarstwo
PAT), doktor teologii mediów (KUL/PAT), autorka felietonów, reportaży, filmów dokumentalnych
realizowanych w kraju i za granicą emitowanych na antenie, m.in., TVP 1, TVP 2, TV Polonia,
TV Kraków; obecnie w Radzie Programowej TV Kraków, redaktor naczelna "WZRASTANIA".
S. Anna Matusiak – Absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – grafika artystyczna.
Łukasz Wrona – absolwent Szkoły Filmowej w Katowicach, dziennikarz.
Miejsce, termin oraz koszt:
Śnieżnica w Kasinie Wielkiej (Arch. Krakowska), 20 – 24 lipca 2009 r., cena: 170,00 zł
Rekolekcje Formacji Apostolskiej
Zapraszamy członków, kandydatów oraz sympatyków KSM do uczestnictwa w rekolekcjach formacji
apostolskiej, które odbędą się na „Śnieżnicy” w Kasinie Wielkiej, położonej w Beskidzie Wyspowym.
Z biegiem lat widzimy, że członkowie i kandydaci z Oddziałów i Kół KSM najsprawniej działających dbają
o to, by słowa „modlitwa i praca” w równym stopniu wypełniały ich życie. Dlatego obok różnych zajęć
podczas wakacji tak organizują sobie czas by móc uczestniczyć w Rekolekcjach Formacji Apostolskiej.
Rekolekcje mają na celu pogłębienie wiary poprzez formację w małych grupach, codzienną eucharystię,
modlitwę, rozważanie Pisma Świętego. Są także szansą na poznanie innych członków KSM. Uczestnicy
oprócz warsztatów, formacji, spotkań w grupach będą także brali udział w zaplanowanej rekreacji wśród
górskich krajobrazów, wspólnych ogniskach, grach i zabawach.
Miejsce, termin oraz koszt:
Śnieżnica w Kasinie Wielkiej (Arch. Krakowska), 20 – 26 lipca 2009 r., cena: 205,00 zł

Wakacje u Karoliny
„Wakacje u Karoliny” – to spotkanie w Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny – patronki młodzieży,
a także KSM. Złazisko odbywać się będzie w dniach 31 lipca – 2 sierpnia, a więc w przypadających
2 sierpnia 111 „Urodzinach Karoliny”. W sanktuarium w Zabawie jest to czas odpustu oraz dużego
ogólnopolskiego spotkania.
„Wakacje u Karoliny” to spotkanie młodzieży z różnych stron Polski na wzór dni skupienia TAIZE . Cały
dzień wypełniony jest m.in. modlitwą, śpiewem, rozmowami w grupach lub przy ognisku. W takcie
spotkania Droga Krzyżowa śladami męczeństwa bł. Karoliny.
Uczestnicy proszeni są o zabranie namiotu, śpiwora, karimaty.
Miejsce, termin oraz koszt:
Zabawa, 31 lipca – 2 sierpnia 2009 r., cena: 50,00 zł.
Kurs na krajowego instruktora KSM
Osoby, które ukończyły Kurs na Diecezjalnego Lidera oraz zdały egzamin z wynikiem pozytywnym
zapraszamy do udziału w Kursie na krajowego instruktora KSM, który organizowany jest przez władze
krajowe Stowarzyszenia. Kurs składa się z cyklu 3 spotkań: jednego wakacyjnego i dwóch
weekendowych, które zakończy egzamin.
Miejsce, termin oraz koszt:
Śnieżnica w Kasinie Wielkiej (Arch. Krakowska), 17 – 22 sierpnia 2009 r., cena: 170,00 zł.

Bliższe informacje i zgłoszenia:
Biuro KSM: Prezydium KSM, ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, tel./fax: (0-22) 531 72 09 lub
068 453 92 73, czynne od pn. do pt. w godz. od 9.00 – 16.00; e-mail: biuro@pkr.ksm.org.pl,
www.ksm.org.pl

