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SŁOWO PREZESA

Drogie Druhny i Drodzy Druhowie,
Czcigodni Księża Asystenci,
Drodzy Sympatycy i Przyjaciele!

Za nami kolejne dwa lata służby na rzecz
Kościoła, który stanowimymywszyscy. Dwa
lata pięknego świadectwa życia z Bogiem,
troski o ubogacanie Kościoła Młodych.
Z całego serca pragnę podziękować
Wszystkim, którzy przez cnotę, naukę
i pracę przyczyniali się do rozwoju KSM
Archidiecezji Krakowskiej. Dziękuję za
Wasze poświęcenie, za przekraczanie
własnych granic na rzecz wspólnoty, za
przykład życia w bliskości z Chrystusem.
Dziękuję liderom, zastępowym, członkom
Kierownictw Oddziałów, którzy odważnie
wzięli na swoje barki odpowiedzialność za
powierzonych im Młodych, za pełną troski
pracę w Oddziałach, ale i za to, że jako
Zarząd Diecezjalny wielokrotnie mogliśmy
liczyć na Wasze GOTÓW! Jestem ogromnie
wdzięczna Księżom Asystentom Oddziało‐
wym – zawsze czuwacie nad nami
i oddajecie nam część swojego serca, od‐
ważnie prowadzicie nas ku świętości!
Dziękuję także Darczyńcom, którzy
wspierali nasw różnej formie, to dziękiWam
mogliśmy działać, rozwijać swoje talenty.

W szczególny sposób chcę podziękować
naszemu Diecezjalnemu Księdzu Asystento‐
wi. Księże Rafale, przez Twoje ręce i serce
dostaliśmy niewypowiedzianą ilość
bezinteresownego dobra. Wielkie Bóg
zapłać! To wszystko, co z Bożą pomocą
udało nam się zdziałać, było możliwe także
dzięki oddaniu członków Zarządu XIV
kadencji – moi Drodzy, dziękuję Wam za
odpowiedzialne GOTÓW, za wnoszenie do
naszego zespołu tego, co macie najlepszego,
za wspólne zakładanie butówwyczynowych
i schodzenie z kanapy.

Przez ten czas miało miejsce wiele
wydarzeń, które zapamiętamy na długo,
które były na swój sposób wyjątkowe,
pozwalały nam zgłębiać naszą tożsamość
i misję. Poprzez stałe rekolekcje, obozy
wakacyjne, pielgrzymki, Spartakiady,

zawody, szkolenia mogliśmy zbliżać się do
siebie i wspólnie odkrywać drogę do Pana
Boga. Mogliśmy rozwijać swoje pasje
i talenty, by później iść i dzielić się nimi, nie
tylko w naszej wspólnocie.

Rok 2018 był dla nas szczególny także ze
względu na obchody 25-lecia reaktywacji
KSM Archidiecezji Krakowskiej. Mogę bez
wątpienia powiedzieć, że najpiękniejszym
momentem tej kadencji był dla mnie widok
wielu pokoleń KSM-owiczów na Jubileuszo‐
wej Gali – zarówno rodzin, które w KSM-ie
wyrosły i teraz żyją tymcharyzmatem, przez
aktywnych członków, jak i tych najmniej‐
szych, którzy dopiero nas poznają. Czekamy
na Was wszystkich!

Myślę, że przełomowym etapem w naszej
kadencji było stworzenie przestrzeni dla
Młodych naszej archidiecezji, która miałaby
spełniać różne funkcje. Od 2019 roku
działamy nad ulepszaniem piwnic „Pod
Orłami”, które już nabierają życia, a to
jeszcze nie koniec. Niech będzie to miejsce
spotkania, rozmowy, integracji, wypoczyn‐
ku. Niech będzie to miejsce po prostu –
nasze.

W da l sze j częśc i rapor tu możec ie
szczegółowo zapoznać się z tym, jak wyglą‐
dałyminione dwa lata w KSM-ie.W formacji
szczególnie skupialiśmy się na przesłaniu,
jakie skierował specjalnie do Młodych pa‐
pież Franciszek w adhortacji Christus Vivit –
„Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest
najpiękniejszą młodością tego świata.
Wszystko, czego dotknie, staje się młode,
staje się nowe, napełnia się życiem. (…) On
żyje i chce, abyś żył!”. Życzę nam wszystkim,
byśmy, czerpiąc z mocy żyjącego Chrystusa,
potrafili żyć prawdziwie, w pełni, z Jego
pomocą nadawać światu młodzieńczej
werwy. Życzę, by młodość nie była jedynie
okresem życia, ale stanem serca.

KAMILA CIUPIŃSKA
PREZES ZARZĄDU DIECEZJALNEGO

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY
ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
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KAMILA CIUPIŃSKA
PREZES
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO
OD 17.03.2018 R.

MARIA BIŁKO
ZASTĘPCA PREZESA
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO
OD 17.03.2018 R.
DO 24.11.2019 R.

BARTOSZ WILKI
CZŁONEK DELEGAT
NA KRAJOWĄ RADĘ KSM
OD 17.03.2018 R.
DO 24.11.2019 R.
ZASTĘPCA PREZESA
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO
OD 24.11.2019 R.

DAMIAN RÓG
CZŁONEK DELEGAT
NA KRAJOWĄ RADĘ KSM
OD 24.11.2019 R.

IZABELLA KUBIK
SEKRETARZ
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO
OD 17.03.2018 R.
DO 24.11.2019 R.

KATARZYNA PATALAS
SKARBNIK
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO
OD 17.03.2018 R.

CZŁONKOWIE
ZARZĄDU XIV KADENCJI
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MONIKA FRANCUZ
ZASTĘPCA SEKRETARZA
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO
OD 06.10.2018 R.

MAŁGORZATA KĘS
ZASTĘPCA SEKRETARZA
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO
OD 17.03.2018 R.
DO 06.10.2018 R.

CZŁONEK
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO
OD 06.10.2018 R.
DO 12.01.2019 R.

NATALIA PANEK
CZŁONEK
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO
OD 24.11.2019 R.

SŁAWOMIR CZUBERNAT
CZŁONEK
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO
OD 17.03.2018 R.
DO 06.10.2018 R.

SEKRETARZ
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO
OD 24.11.2019 R.

KAJA PUDEŁKO
CZŁONEK
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO
OD 12.01.2019 R.
DO 24.11.2019 R.

KS. RAFAŁ BUZAŁA
ASYSTENT
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO
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OGÓLNOPOLSKIE SESJE ZARZĄDÓW
DIECEZJALNYCH I ZEBRANIA KRAJO‐
WEJ RADY

W czasie trwania dwuletniej kadencji
przedstawiciele Zarządu Diecezjalnego
wraz z Asystentem Diecezjalnym brali
udział w licznych spotkaniach na szczeblu
ogólnopolskim. Zarząd Diecezjalny XIV
kadencji wziął w tym czasie udział w 4
Ogólnopolskich Sesjach Zarządów –
w Zamościu, Toruniu, Wałbrzychu,
Porszewicach – w dwóch zebraniach
Krajowej Rady w siedzibie Konferencji
Episkopatu Polski w Warszawie i w sp‐
otkaniu Prezesów Zarządów oraz Asysten‐
tów Diecezjalnych w domu KSM w Sulejów‐
ku.

W czasie obrad omawiane są działania
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
prowadzone w skali ogólnopolskiej.
Ponadto reprezentanci poszczególnych
diecezji mają okazję do podzielenia się
inicjatywami, które sami podejmują. Jest to

również czas wspólnej modlitwy za mło‐
dych w całej Polsce oraz okazja do
ogólnopolskiej integracji.

W 2019 roku Zarząd KSM AK uczestniczył w
zebraniu Krajowej Rady, na którym przegło‐
sowano uchwałę dotyczącą wprowadzenia
nowego Statutu. Co więcej, tego dnia
odbyło się uroczyste posłanie Instruktorów
KSM działających przy Prezydium Krajowej
Rady KSM, w tym dwóch KSM-owiczek
naszej diecezji – Kamili Ciupińskiej i Kamili
Kwaśnik.

DZIAŁANIA
OGÓLNOPOLSKIE

Sesja Zarządów w Porszewicach

Sesja Zarządów w Wałbrzychu

Krajowa Rada w Warszawie
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POLAK Z SERCEM

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
w latach 2018-2020 postanowił włączyć się
w ogólnopolską akc ję KSM „Polak
z sercem”, która ma na celu pomoc naszym
rodakom na Ukrainie i w Białorusi. Co roku
poszczególne oddziały KSM naszej diecezji
włączały się w tę inicjatywę, zbierając
potrzebne materiały, środki higieniczne
czy żywność. W 2019 roku Zarząd KSM AK
włączył się również w sztafetę modlitewną
w intencjach braci naWschodzie. To dzieło
pokazuje, że zjednoczeni młodzi chcą
nieść pomoc potrzebującym, a służba dla
innych zajmuje w ich życiu istotne miejsce.
W 2018 roku koordynatorem z ramienia
Zarządu był Bartosz Wilki, a w 2019 roku
była to Monika Francuz.

W 2018 r. w akcji wzięły
udział następujące od‐
działy:

- KSM Wola Justowska,
- KSM Strumiany,
- KSM Raba Wyżna,
- KSM Zawoja.

W 2019 r. do powyższe‐
go grona dołączyło:

- Koło KSM przy AGH.
410 kg

280 kg

2018

2019
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INICJATYWY
DIECEZJALNE

OPŁATEK MŁODYCH ARCHIDIECEZJI
KRAKOWSKIEJ

W latach 2018-2020 Zarząd Diecezjalny KSM
AK dwukrotnie wziął udział w Opłatku
Młodych Archidiecezji Krakowskiej, który
odbył się w Centrum Jana Pawła II. Na
świątecznym dzieleniu spotkały się wszyst‐
kie wspólnoty młodzieżowe archidiecezji.
Spotkanie międzywspólnotowe to czas
radosnego kolędowania, dzielenia się
życzeniami, integracji i spotkania z Arcybi‐
skupemMarkiem Jędraszewskim.

FORUM MŁODYCH

ForumMłodychArchidiecezji Krakowskiej to
coroczne spotkanie młodych archidiecezji
z wielu różnych wspólnot, grup, parafii
i jednocześnie forma rekolekcji wielko‐
postnych. Podczas tego wydarzenia młodzi
wspólnie modlą się, integrują i przygotowują
do przeżycia nadchodzących Świąt
Wielkanocnych oraz Niedzieli Palmowej,
czyli Światowego Dnia Młodzieży w diece‐
zjach. Tego dnia członkowie Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży biorą udział w
diecezjalnych obchodach Niedzieli Palmo‐
wej, w tym w uroczystej Mszy Świętej
celebrowanej w Katedrze Wawelskiej przez
Metropol i tę Arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego. Zarząd KSM AK XIV ka‐
dencji wraz z członkami KSM naszej diecezji
wziął udział w wydarzeniu w 2018 i 2019
roku.
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TARGI MIŁOSIERDZIA

W latach 2018-2020 przedstawiciele
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Archidiecezji Krakowskiej dwukrotnie
wzięli udział w Targach Miłosierdzia
organizowanych przez Górę Dobra,
kolejno w 2 i 3 edycji tego wydarzenia.
Targi odbyły się w Centrum Jana Pawła II.
Reprezentanci promowali stowarzyszenie,
przedstawiając działania i inicjatywy
podejmowane w ramach naszej codziennej
działalności oraz rozdając materiały
promocyjne. Był to również czas służący
poznaniu innych wspólnot funkcjonują‐
cych na terenie Archidiecezji Krakowskiej.

ZJAZD DIECEZJALNY, RADA PREZESÓW
I WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

Zjazd Diecezjalny jako najwyższa władza
stowarzyszenia na szczeblu diecezjalnym
wybrał Zarząd Diecezjalny Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji
Krakowskiej XIV kadencji 17.03.2018 roku.

Zarząd Diecezjalny KSM AK XIV kadencji
zwołał dwa Zjazdy Diecezjalne – 09.03.2019
i 23.05.2020. Ponadto zorganizował trzy
Rady Prezesów – dwie w 2018 roku w Rabie
Wyżnej i Krakowie oraz jedną w 2019
w Krakowie. W czasie obrad poruszano
tematy związane z działalnością stowarzy‐
szenia na terenie diecezji, podsumowywano
podejmowane akcje oraz omawiano
planowane inicjatywy. Spotkanie diecezjalne
to także czas na podzielnie się sytuacjami w
poszczególnych oddziałach oraz wymianę
doświadczeń.

Wczasie trwania kadencji ZarządDiecezjalny
zorganizował również trzykrotnie wybory
uzupełniające. Dnia 06.10.2018 roku na
miejsce ustępującego Sławomira Czubernata
wybrano Monikę Francuz. Drugie wybory
uzupełniające odbyły się 12.01.2019 roku, w

wyniku których funkcję Małgorzaty Kęs
przejęła Kaja Pudełko. Z kolei 24.11.2019 roku
na miejsce Izabelli Kubik oraz Marii Biłko do
Zarządu wybrani zostali Natalia Panek oraz
Damian Róg.







12 RAPORT 2018-2020

CELEBRACJA
BAL KSM-OWICZA

Bal KSM-owicza to coroczna impreza
służąca przede wszystkim międzyoddzia‐
łowej integracji.

Zarząd Diecezjalny KSM AK XIV kadencji
zorganizował 7. Bal KSM-owicza w listopa‐
dzie 2019 roku, w którym wzięły udział 74
osoby. Wydarzenie to co roku cieszy się
sporym zainteresowaniem wśród KSM-
owiczów, a jego owocami są zacieśnianie
więzi i poczucie tworzenia jednej wspólnoty.
W czasie 7. edycj i Balu KSM-owicza
nastąpiło uroczyste mianowanie na
Zastępowych, w czasie którego KSM AK
zyskał cztery nowe zastępowe z dwóch
różnych oddziałów. Ponadto sama impreza
została zorganizowana przez Zarząd KSM
AK oraz dwa Oddziały – KSM Strumiany
i KSM Skawina.

BAL MIĘDZYWSPÓLNOTOWY

W styczniu 2020 roku Zarząd Diecezjalny
KSM AK zorganizował bal karnawałowy dla
młodych z różnych wspólnot działających
na terenie Archidiecezji Krakowskiej. Był to
czas międzywspólnotowej integracji
i radości z możliwości poznania innych ru‐
chów, stowarzyszeń i organizacji. Inicjatywa
miała na celu zacieśnienie więzi między
wspólnotami, a także stworzenie
przestrzeni dla
wspólnej karnawa‐
łowej zabawy. Koor‐
dynacją wydarzenia
z ramienia Zarządu
zajęła się Natalia
Panek.
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GALA 25-LECIA REAKTYWACJI KATOLIC‐
KIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY
ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Rok 2018 był dla Katolickiego Stowarzysze‐
nia Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
rokiem szczególnego jubileuszu – 25 lat po
reaktywacji stowarzyszenia w diecezji.
Świętowanie tego szczególnego wydarzenia
zostało połączone z obchodami święta
patronalnego KSM w Uroczystość Chrystu‐
sa Króla Wszechświata. Po Mszy Świętej
celebrowanej przez Metropolitę w Katedrze
na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie Zarząd
Diecezjalny wraz z przybyłymi gośćmi oraz
liczną reprezentacją członków KSM AK udał
się do budynku przy ulicy Bernardyńskiej 3
w Krakowie na oficjalną Galę Jubileuszową.
Po odśpiewaniu Hymnu Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży i powitaniu
przybyłych gości nastąpiło wręczenie
podziękowań byłym prezesom i sponsorom
oraz wszystkim zasłużonym członkom KSM
AK. Spotkanie uświetniły indywidualne
występy artystyczne członków oddziałów
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Archidiecezji Krakowskiej oraz patriotyczne
przedstawienie ,,Droga do Wolności”
w wykonaniu Oddziału KSM Stróża. Po
zakończeniu Gali Jubileuszowej odbyła się
zabawa taneczna uświetniająca ten szcze‐
gólny dzień. Z ramienia Zarządu organizacją
i koordynacją wydarzenia zajęła się Prezes
Zarządu Diecezjalnego KSM AK XIV kadencji
– Kamila Ciupińska.
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AKCJA
MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD PIEŚNI
PATRIOTYCZNEJ

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
dwukrotnie (w 2018 i 2019 roku) współpra‐
cowało wraz z Akcją Katolicką Archidiecezji
Krakowskiej nad przygotowaniem
i prowadzeniem kolejno XVI i XVII Małopol‐
skiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, który
odbył się w Krakowie w parafii Matki Bożej
Częstochowskiej na osiedlu Szklane Domy.
Jego corocznym celem jest popularyzacja
śpiewania pieśni patriotycznych wśród
młodych osób, szerzenie świadomości
konieczności kultywowania tradycji
i pamięci historycznej. To także czas, który
pozwala na pogłębienie wiedzy o ojczyźnie,
szczególnie wśród młodszego pokolenia
Polaków.

W 2018 roku koordynatorem z ramienia
Zarządu były Maria Biłko oraz Joanna
Wojdyła, natomiast w 2019 funkcję tę pełniły
Katarzyna Patalas i Kamila Ciupińska.
Dwukrotnie galę finałową współprowadziła
Prezes Zarządu Diecezjalnego KSM AK –
Kamila Ciupińska.

KURS WYCHOWAWCY KOLONIJNEGO

Dostępny dla wszystkich chętnych kurs
wychowawcy kolonijnego organizowany
jest od kilku lat we współpracy z panem
Mirosławem Flisem z firmy „Krak-Wis”.
W czas ie dzia ła lności Zarządu
Diecezjalnego KSM AK XIV kadencji
zorganizowano cztery edycje kursu. Jedna
edycja w 2019 roku była łączona z grupami
Ruchu Światło-Życie i Ruchem Apostol‐
stwa Młodzieży. Ponadto część uczestni‐
ków kończących ten kurs stanowi później
kadrę obozów wakacyjnych Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży. W latach
2018-2020 za koordynowanie kursu
odpowiedzialna z ramienia Zarządu była
Katarzyna Patalas.

DEBATAWALENTYNKOWA

W lutym w okolicy walentynek Zarząd
KSM AK postanowił powrócić do tradycji
organizowania debat walentynkowych,
które mają służyć dyskusji na tematy
związane z relacjami damsko-męskimi.
W tym roku debata odbyła sięwpiwnicach
„Pod Orłami” i była wydarzeniem otwar‐
tym, kierowanym nie tylko do KSM-owi‐
czów. Inicjatywa miała charakter debaty,
a zaproszeni goście – małżeństwoMoniki
i Dominika Radziszowskich prowadzą‐
cych fundację Young Tree – przybliżyli
słuchaczom, jakie różnice istnieją w mę‐
skim i damskim postrzeganiu rzeczywi‐
stości. Debata o nazwie „Dwa serca, jedna
rzeczywistość. O różnicach między
kobietami a mężczyznami” została
zakończona projekcją filmu pt. „Próba
ogniowa”. Za koordynację wydarzenia
odpowiadała Katarzyna Patalas.
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FORMACJA
WYJAZD NA LEDNICĘ

Corocznie Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
organizuje autokarowy wyjazd na Pola
Lednickie, aby wspólnie z rzeszą młodych
ludzi uczestniczyć w największym spotka‐
niu wierzącej młodzieży z całej Polski.
Panująca podczas wyjazdu atmosfera
przepełniona tańcem, śpiewem i wielbie‐
niem Boga umacnia wiarę i podnosi
uczestników na duchu. Ponadto w czasie
wyjazdu uczestnicy zwiedzają również
wybrane miejsce znajdujące się na trasie.
W 2018 roku koordynatorem wydarzenia
był Sławomir Czubernat, natomiast w 2019
roku inicjatywę koordynowali Monika
Francuz, Katarzyna Krakowiak i Bartosz
Wilki.

� �87 os.107 os.

2018
2019
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ADWENTOWA NOC SKUPIENIA

W ramach duchowych przygotowań do
Świąt Bożego Narodzenia Zarząd KSM
Archidiecezji Krakowskiej co roku
organizuje Adwentową Noc Skupienia,
czyli formę rekolekcji adwentowych.
W czasie ANS-u uczestnicy znajdą czas na
integrację, wysłuchanie konferencji, ado‐
rację, śpiew, modlitwę i Mszę Świętą,
a także wspólne dzielenie się opłatkiem.
Inicjatywa ta sprzyja nie tylko duchowemu
przygotowaniu się na nadejście Pana, ale
także otwarciu się na drugiego człowieka.
Często zorganizowania Adwentowej Nocy
Skupienia podejmuje się jeden oddział KSM
AK – w 2018 roku Oddział KSM Skawina
zaprosił pozostałe oddziały do wspólnego
przeżywania tej nocy. W 2019 Zarząd KSM
AK zmienił formułę organizacji wydarze‐
nia, podejmując się jego koordynacji wraz
z pomocą poszczególnych oddziałów.
Koordynatorem inicjatywy z ramienia
Zarządu została Kaja Pudełko, natomiast
w pomoc przy organizacji włączyły się
Oddział KSM Wola Justowska, Oddział
KSM Balice i Oddział KSM Zawoja.
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REKOLEKCJE PRZED PRZYRZECZENIEM
I ŚWIĘTO PATRONALNE

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Archidiecezji Krakowskiej co roku w week‐
end poprzedzający Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata organizuje rekolekcje
przed Przyrzeczeniem. Wydarzenie to
kierowane jest do kandydatów na członków
KSM, którzy po odbyciu szeregu szkoleń,
a także duchowym przygotowaniu się
w pełni świadomie deklaru ją swoją
gotowość do służby Bogu, Kościołowi
i Ojczyźnie w czasie niedzielnej uroczysto‐
ści w Katedrze na Wawelu. Uroczyste
złożenie Przyrzeczenia odbywa się w obec‐
ności innych członków stowarzyszenia,
którzy co roku licznie gromadzą się naMszy
Świętej w Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata, by razem z Akcją Katolicką
celebrować swoje święto patronalne.
W latach 2018-2020 swoje uroczyste „GO‐
TÓW” wypowiedziały czterdzieści cztery
osoby, które tym samym stały się pełno‐
prawnymi członkami Katolickiego Stowa‐
rzyszenia Młodzieży. W 2018 roku koordy‐
nacją wydarzenia z ramienia Zarządu
zajmowała sięMaria Biłko, natomiast w 2019
roku inicjatywę koordynowały Kaja Pudełko
i Kamila Ciupińska.

� �19 os.25 os.

2018
2019
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WARSZTATY
I SZKOLENIA
DIECEZJALNA SZKOŁA LIDERA (DIESEL)

Celem Diecezjalnej Szkoły Lidera jest
przygotowanie młodych ludzi do obejmo‐
wania funkcji kierowniczych w oddziałach
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
oraz poza nimi. Szkolenia mają formę
trójstopniową: kandydat, zastępowy, lider.
Spotkania prowadzone są przez zaproszo‐
nych gości, specjalistów w różnych
dziedzinach oraz przez doświadczonych
KSM-owiczów.

W latach 2018-2020 formuła organizowana
poszczególnych szkoleń nieco się zmieniła
w stosunku do poprzednich lat. Wiosną
2018 odbył się cykl trzech jednodniowych
spotkań (jedno w miesiącu), natomiast już
w grudniu postanowiono wprowadzić
weekendowe szkolenia, dwa razy w ciągu
jednego roku formacyjnego dla danego
stopnia. Ponadto od 2019 roku w te same
dwa weekendy w ciągu roku prowadzone

są szkolenia dla wszystkich trzech stopni,
co sprzyja większej integracji pomiędzy
uczestnikami. Tematyka szkoleń różni się
dla poszczególnych stopni, dotyczy ona
zarówno pracy w grupach, autoprezenta‐
cji, budowania zespołów, wiedzy o KSM-ie,
jak i tematów duchowych i religijnych
(m.in. szkolenia z czytania Pisma Świętego,
informacje o „świętych liderach”, patro‐
nach KSM, miejscu świeckich w Kościele).

W czerwcu 2019 w poczet zastępowych
KSM zostały przyjęte Izabella Rowińska,
Dagmara Nizioł, Kamila Ciupińska i Anna
Pałasz.

W czas i e X IV kadenc j i Z a r ządu
Diecezjalnego koordynatorami Diecezjal‐
nej Szkoły Lidera były Izabella Kubik
i Małgorzata Kęs, następnie tę funkcję
przejął Bartosz Wilki.
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LIDER ŚRODOWISKA MŁODZIEŻY

To cykl szkoleń prowadzonych w całej
Polsce, będący częścią szerszego projektu
„Środowisko Młodzieży”, czyli ogólnopol‐
skiego programu aktywnej edukacji ekolo‐
gicznej realizowanego poprzez szkolenia,
eventy, seminaria, konferencje oraz
aplikację na urządzenia mobilne, skierowa‐
ny przede wszystkim – ale nie tylko – do
młodych osób w wieku 14-30 lat. Jego
głównym celem jest podnoszenie poziomu
świadomości ekologicznej i kształtowanie
postaw ekologicznych społeczeństwa
poprzez edukację ekologiczną młodych
ludzi i promowanie zasad zrównoważonego
rozwoju. Cykl szkoleń prowadzony w czasie
3 weekendów miał na celu wyposażenie
młodych ludzi w umiejętności skutecznej
komunikacji, bycia przewodnikiem i lide‐

rem we własnych środowiskach, a także
podniesienie ich społecznych kompetencji.
W 2019 roku w szkoleniach z naszej diecezji
brało udział 5 osób, które po skończeniu
kursu uzyskały tytuł Lidera Środowiska
Młodzieży. Byli to Jan Biłko, Dagmara Nizioł,
Magdalena Curzydło, Klaudia Szeląg,
Marcin Miś.

Dwie osoby z naszej diecezji – Kamila
Ciupińska oraz Kamila Kwaśnik – brały
udział w cyklu szkoleń ogólnopolskich
przygotowujących do posługi Instruktora
przy Prezydium Krajowej Rady KSM. Po
odbyciu 3 weekendów szkoleń, zdanym
egzaminie i odbytej praktyce KSM-owiczki
z naszej archidiecezji otrzymały tytuł
Instruktora KSM.
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AKADEMIA SŁUŻBY I ROZWOJU

Coroczny wakacyjny wyjazd łączący
w sobie elementy rekolekcji, szkoleń
i wypoczynku. To również czas wielkiej
integracji, a także szansa poznania KSM-
owiczów z całej Polski. Każdego roku
uczestnicy pochylają się nad wybranym
tematem przewodnim, starając się zrozu‐
mieć i poznać swoje powołanie, miejsce
oraz służbę na rzecz Boga, Kościoła
i O jczyzny. Akademia Służby i Rozwoju
obf ituje w wiele ciekawych dyskusji ,
spotkań, zabaw integracyjnych, codzien‐
nych spotkań formacyjnych w stałych
grupach oraz chwil dla Boga – Eucharystii,
adoracji, konferencji. W latach 2018 i 2019
w ogólnopolskich rekolekcjach brało
udział 6 osób, w tym trzech członków
Zarządu Diecezjalnego KSM AK XIV
kadencji.

SZKOLENIA MAŁOPOLSKIEJ RADY OR‐
GANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH

Od kilku lat Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży naszej diecezji ma możliwość
wzięcia udziału w szkoleniach organizo‐
wanych przez MROM. W szkoleniach tych
bierze udział po kilku uczestników
z różnych organizacji takich jak: KSM,
Caritas, Siemacha, Pola Nadziei, ZHP oraz
ZHR w Krakowie, Hospicjum św. Łazarza,
PCK, Salezjański Wolontariat Misyjny
„Młodzi Światu”, Stowarzyszenie Szkół Jana
Pawła II Archidiecezji Krakowskiej. W 2018
roku uczestnicy w ramach Małopolskiej
Szkoły Lidera mieli okazję zmierzyć się
z następującymi tematami: team-building,
promocja, animacja, ja jako lider. Ponadto
liderzy wzięli udział w szkoleniu fotogra‐
ficznym, które obejmowało tematykę
obsługi aparatu, kompozycji, estetyki,
fotografii portretowej oraz postprodukcji.
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Wakacje z Wartościami to coroczna
propozycja Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej na
ciekawe i kreatywne spędzenie wolnego
czasu. Obozy wakacyjne pod nazwąWakacje
z Bogiem są kierowane do dzieci w wieku
8-13 lat, natomiast obozy formacyjne
przeznaczone są dla młodzieży w wieku
13-18 lat, nie tylko KSM-owiczów. Ponadto
KSM AK wychodzi również z inicjatywą dla
dorosłych, organizując wyjazdy dla
młodych ludzi w wieku 18-30 lat.

Obozy wakacyjne przede wszystkim mają
zapewnić dzieciom i młodzieży kreatywny
i aktywny odpoczynek, ale także zadbać
o ich formację duchową. Integracji służą
aktywne zabawy na świeżym powietrzu,
różnego rodzaju pogodne wieczorki, warsz‐
taty i zajęcia (m.in. taneczne, sportowe),
a także zajęcia rekreacyjno-turystyczne, jak
zwiedzanie pobliskich miast, spacery nad
morze lub wędrówki po górach. Z kolei na
rozwijanie duchowości składają się adora‐
cje, codzienne Msze Święte, konferencje
księdza oraz spotkania formacyjne prowa‐
dzone w grupach.

W latach 2018-2020 Zarząd KSM AK XIV
kadencji zorganizował 7 wyjazdów wakacyj‐
nych – 3 w 2018 roku i 4 w 2019 roku.
Wakacje z Wartościami dla najmłodszych
odbyły się w Murzasichle, Soli i Podczelu.
Obozy formacyjne dla młodzieży
zorganizowano w Soli i na Śnieżnicy. Z kolei
obozy dla młodych pełnoletnich odbyły się
w Broku oraz w formie obozu wędrownego
w Tatrach.

WAKACJE
Z WARTOŚCIAMI

� �157 os.122 os.

2018

2019
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SEKCJE
PRZY ZARZĄDZIE

W latach 20 18-2020 przy Zarządz i e
Diecezjalnym KSM AK działały dwie istniejące
wcześniej sekcje (finansowa i desantowa
przekształcona w 2019 r. w apostolską) oraz
nowo powołana w 2019 roku sekcja wolonta‐
riatu.

– Sekcja apostolska:

W 2019 roku została przekształcona z sekcji
desantowej, a jej opiekunem został Bartosz
Wi lk i , Zastępca Prezesa KSM AK. Do
głównych zadań sekcji należy: poszukiwanie
parafii, gdzie nie istnieją ruchy młodzieżowe,
tym samym proponowanie proboszczowi
danej parafii spotkanie dla młodych dotyczą‐
ce KSM-u, odwiedzanie szkół i prezentowa‐
nie działalności KSM-u, kontakt z parafiami
zainteresowanymi przyjazdem przedstawi‐
cieli KSM, zakładanie nowych oddziałów oraz
czuwanie nad ich prawidłowym rozwojem,
prowadzenie szkoleń, a także czuwanie nad
formacją w całej diecezji.

– Sekcja finansowa:

Jej opiekunem w latach 2018-2020 była
Katarzyna Patalas, Skarbnik Zarządu KSM AK.
Do głównych zadań sekcji należy: czuwanie
nad pozyskiwaniem 1% podatku, rozwijanie
działalności poprzez tworzenie ofert kubków
dla KSM-owiczów, a także realizowanie
projektów kubków zamówionych przez
członków.

– Sekcja wolontariatu:

Zgodnie z uchwałą Zarządu KSM AK 4/2019
o powołaniu sekcji specjalistycznej z dnia
13.03.2019 roku Góra Dobra, czyli grupa
stworzona z wolontariuszy Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, została
przekształcona w sekcję wolontariatu przy
Zarządzie KSM AK. Jej celem jest prowadze‐
nie działalności charytatywnej, w tym
pozyskiwanie środków np. na dofinansowanie
wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z ubogich
rodzin. Jest to również przestrzeń służąca
integracji (organizowane są np. comiesięczne
spotkania dla seniorów).

PIWNICE „POD ORŁAMI”

W dniu 10.08.2019 roku zawarto umowę
najmu lokalu pomiędzy Kurią Metropolitalną
Archidiecezji Krakowskiej a „Orłami
Małopolski”, czyli wydzieloną jednostką
działalności gospodarczej Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji
Krakowskiej. W jej wyniku Kuria wydzierżawi‐
ła KSM AK 220 m2 pomieszczeń zlokalizowa‐
nych w piwnicach budynku przy ul. Wiślnej 12
w Krakowie na okres dwóch lat od zawarcia
umowy.

W 2019 roku Zarząd KSM AK podjął kroki
gruntownego wyremontowania sal, zakupie‐
nia sprzętów audio-wizualnych (głośników,
telewizora), wyposażenia meblowego w po‐
staci krzeseł, stołów, lamp, a także ekspresu
do kawy, które umożliwiły prowadzenie sali
konferencyjnej. Po remoncie sale zostały
oddane do użytku zarówno wewnętrznego,
jak i zewnętrznego. Pomieszczenia są wyko‐
rzystywane na prowadzenie spotkań forma‐
cyjnych, organizację szkoleń, spotkań na
szczeblu diecezjalnym (np. Rad Prezesów) czy
organizację zabaw integracyjnych (np.
Międzywspólnotowego Balu Karnawałowe‐
go). Ponadto sale są również wynajmowane
przez osoby spoza KSM w celach zewnętrz‐
nych – np. prowadzenia szkoleń, organizowa‐
nia spotkań czy imprez okolicznościowych.

Głównym celem funkcjonowania piwnic „Pod
Orłami” ma być stworzenie przestrzeni do
rozwoju i działania dla młodych, a także
integracji międzywspólnotowej na terenie
całej archidiecezji.

INNE
INICJATYWY
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KATOLICKI MIESIĘCZNIK STUDENCKI
„TRYBY”

Geneza i początki „Trybów”:

Pomysł na utworzenie Katolickiego
Miesięcznika Studenckiego „Tryby” zrodził
się w głowach osób, które przez jakiś czas
tworzyły katolicką gazetę internetową
„Heaven”. Dzięki wsparciu sponsora, który
pragnie pozostać anonimowy, grupa
kilkunastu osób, w większości studentów,
w styczniu 2011 roku wydała pierwszy
numer miesięcznika, którego nakład
wynosił 5000 egzemplarzy. Wśród innych
gazet studenckich „Tryby” wyróżniały
specjalne dodatki tematyczne dla czterech
krakowskich uczelni kształcących inżynie‐
rów: Akademii Górniczo-Hutniczej, Poli‐
techniki Krakowskiej, Uniwersytetu Eko‐
nomicznego i Uniwersytetu Rolniczego.

„Tryby” obecnie:

Obecnie Katolicki Miesięcznik Studencki
wydawany w Krakowie ma już zasięg
ogólnopolski, a nakład wynosi 4000
egzemplarzy. W 2019 roku z funkcji
redaktor naczelnej zrezygnowała Marian‐
na Gurba, a przejęła ją Kaja Pudełko.
Funkcję menagera „Trybów” nadal sprawu‐
je Kamila Ciupińska, natomiast funkcję
koordynatora kolportażu w 2019 roku
przejął Damian Róg. W czasie działalności
Zarządu Diecezjalnego KSM AK XIV
kadencji wydane zostały następujące
numery gazety: „Czytasz?”, „Przebaczenie”,
„Polska”, „Bóg na studiach”, „Nie przegraj
młodości”, „Do nich należy Królestwo”, „Na
koniec świata”. Po krótkiej przerwie
w działalności w październiku 2019 roku
redakcja wzbogaciła się o nowych człon‐
ków, czasopismo zaczęło ukazywać się
regularnie co dwa miesiące, redakcja
odbywa również cykliczne kolegia. Po
ukazaniu się numeru „Trybów” drukiem
wybrane artykuły przesyłane są także do
bazy portali katolickich, z których
większość nieodpłatnie publikuje te teksty,
a cały numer jest umieszczany w Interne‐
cie do użytku online. Katolicki Miesięcznik
Studencki „Tryby” współpracował również
w tym czasie z Polskim Stowarzyszeniem
Obrońców Życia, Młodzieżową Agencją

Informacyjną „MAIKA”, Tygodnikiem
„Niedziela”. Czasopismo obejmowało także
swoim patronatem medialnym takie wyda‐
rzenie jak Warsztaty Gospel w Sieprawiu,
Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej,
Ogólnopolska Spartakiada Zimowa.
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