SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY
W ROKU 2017
(od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.)
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Sprawozdanie z działalności
Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

I.

Dane Stowarzyszenia:
▪ nazwa:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

▪ siedziba:

Warszawa

▪ adres:

00-246 Warszawa, ul. Miodowa 17/19

▪ tel./fax.:

22 531 72 09
570 737705

▪ e-mail:

biuro@pkr.ksm.org.pl; prezydiumksm@gmail.com; prezydium@ksmap.pl

▪ http://

www.ksm.org.pl

▪ forma prawna:

Jednostka organizacyjna Kościoła.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną kościelną i cywilną.

▪ data powołania stowarzyszenia:
10 października 1990 r.
▪ podstawa rejestracji:
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 56 Rozporządzenie 263.
▪ data rejestracji stowarzyszenia:
30 czerwca 1993 r.
▪ NIP:

676 173 65 97

▪ REGON:

040089233

▪ KRS

nie dotyczy

▪ Władze Stowarzyszenia
Skład Prezydium Krajowej Rady KSM i Krajowej Komisji Rewizyjnej od dnia 27 lutego 2016 roku
Prezydium Krajowej Rady KSM:
−

Ilona Trojnar, Przewodnicząca Prezydium, Diecezja Siedlecka

−

Anna Szpyrka (Dzwonkowicz), z-ca Przewodniczącego PKR, Diecezja Rzeszowska

−

Wioleta Pietraszko, z-ca Przewodniczącego, Diecezja Drohiczyńska

−

Piotr Kurianowicz, Skarbnik, Diecezja Ełcka (do 6 maja 2017 r.)

−

Łukasz Fenisz, Skarbnik, Archidiecezja Katowicka (od 6 maja 2017 r.)

−

Aleksandra Samula, Sekretarz, Diecezja Pelplińska

Komisja Rewizyjna:
−

Paweł Kurasz, Przewodniczący, Archidiecezja Przemyska

−

Mateusz Kuźniar, z-ca Przewodniczącego, Archidiecezja Przemyska
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−

Łukasz Charuba – Członek, Archidiecezja Łódzka

Asystent generalny Stowarzyszenia:

II.

−

Ks. Zbigniew Kucharski, Diecezja Zielonogórsko – Gorzowska (do 6 czerwca 2017 r.)

−

Ks. Andrzej Lubowicki, Diecezja Drohiczyńska (od 7 czerwca 2017 r.)

Wyznaczone i realizowane cele Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży w kadencji XII:
1. Rozwijanie potencjału ludzkiego i organizacyjnego poprzez wzmocnienie merytoryczne i organizacyjne
obecnych w Stowarzyszeniu form rozwoju (szkolenia Liderów, Instruktorów, Dni formacyjne dla
Zarządów) oraz zaproponowanie nowych (np. szkolenia z zakresu pozyskiwania środków).
2. Wzmocnienie pozycji Stowarzyszenia w kraju poprzez wsparcie organizacyjne nowych i wymagających
wsparcia zarządów diecezjalnych.
3. Budowanie środowiska dziennikarskiego oraz prestiżu organizacji poprzez rozwój miesięcznika
„Wzrastanie”, rozwój redakcji diecezjalnych miesięcznika, kontynuację działalności Młodzieżowej
Akademii Dziennikarstwa oraz zwiększenie umiejętności członków zarządów stowarzyszenia
w poruszaniu się w świecie mediów.
4. Budowanie aktywności członków Stowarzyszenia na stałej formacji, będącej podstawą innych
podejmowanych działań i inicjatyw.
5. Budowanie mechanizmów efektywnego przekazywania wiedzy i szkolenia młodych członków oraz
wdrażania ich do pełnienia bardziej odpowiedzialnych funkcji, aby efektywnie wykorzystać ich potencjał
bez utraty dorobku wcześniejszych doświadczeń Stowarzyszenia.

III.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

1. Zestawienie przychodów i rozchodów
Nazwa kategorii/inicjatywy
Biuro PKR
Darowizny
Koszty reprezentacyjne
Legitymacje i odznaki
Podatki i opłaty
Projekty
Rekolekcje i dni formacyjne
Sesje i Zebrania
Składki
Wydawnictwo Gotów
Zobowiązania z lat wcześniejszych
Suma

Przychody 2017 Rozchody 2017
- zł
1 386,30 zł
376,16 zł
- zł
- zł
1 248,51 zł
6 604,70 zł
6 702,27 zł
- zł
445,15 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
18 300,00 zł
18 300,00 zł
14 735,00 zł
16 103,95 zł
9 720,00 zł
- zł
3 256,00 zł
1 819,00 zł
6 255,86 zł
- zł
69 247,72 zł
56 005,18 zł
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2. Wynik finansowy
Rok 2017

IV.

Suma przychodów

69 247,72 zł

Suma rozchodów

56 005,18 zł

Wynik finansowy

13 242,54 zł

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:

3. Biuro Prezydium KR KSM
Prezydium Krajowej Rady KSM prowadzi swoje biuro w Warszawie przy ulicy Miodowej 17/19, które jest czynne
w dni robocze, w godzinach od 900 do 1600 i jest obsługiwane przez pracownika biura. Od lipca do grudnia cala
dokumentacja została przeniesiona do Warszawy z Biura KSM w Zielonej Górze, które dotychczas wspierało
działanie Prezydium.
4. Krajowa Rada KSM
W 2017 roku odbyły się trzy spotkania Krajowej Rady KSM
•

26 - 28 lutego 2017 r. w Lublinie

•

6 maja 2017 r. w Warszawie

•

6-8 października 2017 r. w Rzeszowie

Podczas spotkań poruszane były kwestie dotyczące ogólnopolskich działań, systemu funkcjonowania Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce oraz możliwych zmian i usprawnień w tym zakresie. Szczegółowe tematy oraz
ustalenia są zawarte w sporządzonych protokołach ze tychże spotkań, będących załącznikiem do niniejszego
sprawozdania.
5. Prezydium KR KSM
W roku odbyły się trzy posiedzenia Prezydium w dniach: 1 kwietnia, 26-27 maja 22-23 czerwca oraz 28-29
października. W dniu 6 lipca odbyło się spotkanie podczas, którego dokumentacja KSM została przeniesiona z
Zielonej Góry do Warszawy. W dniach 11-14 sierpnia odbyło się posiedzenie Prezydium wraz z grupą doradczą
składającą się z przedstawicieli diecezji w Polsce. Celem spotkania było określenie dalszych kierunków rozwoju
Stowarzyszenia w perspektywie zmieniającego się otoczenia. Ponadto odbyło się kilka spotkań roboczych
mających na celu koordynację pracy Prezydium. Miały one miejsce przy okazji ogólnopolskich wydarzeń, Sesji czy
konferencji prasowych. Dodatkowo Prezydium regularnie spotyka się podczas telekonferencji. Podczas posiedzeń
prowadzone były dyskusje na temat działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia, a podejmowane decyzje
dotyczące poszczególnych działań i akcji. Pełen zakres tematyki posiedzeń zawierają protokoły z posiedzeń
Prezydium.
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6. Wsparcie Zarządów Diecezjalnych KSM
Prezydium Krajowej Rady KSM wraz z Asystentem Generalnym angażowało się w rozwój KSM na terenie całego
kraju. Dla usprawnienia tych prac Prezydium PR KSM, kontynuując wcześniejszą praktykę, podzieliło się
obowiązkami w odpowiedzialności za kontakt i rozwój poszczególnych Zarządów i KSM Diecezjalnych w Polsce.
Zadaniem każdego członka Prezydium jest: utrzymywanie stałego kontaktu z Zarządem Diecezjalnym,
przekazywanie informacji bieżących, wspieranie i wzmacnianie umiejętności w prowadzeniu KSM, wdrażanie
Zarządów w nowe działania i wydarzenia ogólnopolskie, diagnozowanie potrzeb, przygotowywanie i prowadzenie
szkoleń umiejętności społeczno-liderskich oraz zarządzania KSM.
7. Wydawnictwo i Księgarnia „GOTÓW”
Siedziba: ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa
Telefon kontaktowy: 690 43 66 12
e-mail: wydawnictwo@gotow.pl
Strona www: http://gotow.pl
Do końca września za wydawnictwo odpowiadał dyrektor Łukasz Brodzik (od października 2015 roku). Od 1
października dyrektorem Wydawnictwa jest ks. Tomasz Gap. Równocześnie siedziba wydawnictwa została
przeniesiona z Brzeska do Warszawy.
Wydawnictwo „GOTÓW”, oprócz miesięcznika „WZRASTANIE”, publikowało i rozprowadzało książki dla
młodzieży. Ponadto wydawnictwo prowadzi także księgarnię i sklep internetowy www.gotow.pl oraz opracowało
również zestaw KSM-owskich gadżetów, dostępnych m.in. online.. Od grudnia „GOTÓW” wydaje materiały
formacyjne Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży. Szczegółowe informacje w sprawozdaniu Wydawnictwa.
8. Miesięcznik dla młodzieży „WZRASTANIE”
Od 1 lipca 2008 roku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest wydawcą Katolickiego Miesięcznika dla
Młodzieży „WZRASTANIE”. Grupą docelową miesięcznika jest młodzież ucząca się, studiująca i pracująca.
Miesięcznik „WZRASTANIE” jest kolportowany w 20 diecezjach, przy czym w kilku z nich powstała redakcja
opracowująca „wkładkę diecezjalną”.
Miesięcznik ma również swoją stronę internetową: www.wzrastanie.pl.
9. Młodzieżowa Akademia Dziennikarstwa
Młodzieżowa Akademia Dziennikarstwa to projekt KSM i Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski.
Spotkania oraz warsztaty prowadzą ks. Paweł Rytel-Andrianik – Rzecznik Prasowy KEP, ks. Zbigniew Kucharski
– Dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA oraz zaproszeni dziennikarze reprezentujący lokalne
media. W 2017 roku spotkania MAD odbyły się w:
- Poznaniu – 4 marca oraz 19 maja
- Katowicach – 22 kwietnia oraz 9 grudnia
- Świdnicy – 2 września
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10. „Debaty Walentynkowe”
W związku z obchodzeniem święta zakochanych od 2009 roku Prezydium Krajowej Rady koordynowało
organizację tzw. „Debat Walentynkowych”. W roku 2016 debaty odbyły w następujących miejscowościach:
−

Ełk – „Ora et labora w kontekście amora”
•

Pisz – 10 lutego

•

Suwałki – 11 lutego

•

Ełk – 11 lutego

−

Sandomierz – Debata Walentynkowa – 12 lutego

−

Płock – Żadnego seksu przed ślubem vs żadnego ślubu przed seksem – 13 lutego (na antenie
Katolickiego Radia Diecezji Płockiej)

−

Zamość-Lubaczów (Hrubieszów) – Kochać jak to łatwo powiedzieć – czyli co oznacza
odpowiedzialna miłość – 14 lutego

−

Łomża – Do zakochania jeden krok…
•

Łomża – 16 lutego

•

Zambrów – 17 lutego

•

Wysokie Mazowieckie – 17 lutego

−

Kielce (Łopuszno) – Najdroższy Skarb

−

Zielona Góra-Gorzów – #CyberMiłość czyli szanse przetrwania wirtualnego zakochania – 21
lutego

−

Katowice – Po co czekać? Rzecz – 22 lutego

−

Poznań – Mężczyźni są z Marsa, kobiety są z Wenus

−

Rzeszów – Gdy czar pryśnie

11. Konferencje prasowa KSM
Konferencja odbyła się 6 czerwca 2017 r. w sali plenarnej Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski (ul. Kard. S.
Wyszyńskiego 6, Warszawa). Konferencja prasowa była poświęcona przedstawieniu Wakacji z Wartościami, czyli
stałych wakacyjnych inicjatyw KSM: 8 Rajdu dla Życia, Hosanna Festiwal, Miasteczko Modlitewne, Młodzi dla
Środowiska. W konferencji wzięli udział przedstawiciele KSM w Polsce: Członkowie PRK KSM, Asystenci
Diecezjalni KSM, przedstawiciele Zarządów.
21 września odbyła się konferencja prasowa dotycząca stanu przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w
Panamie w 2019 r. Podczas konferencji miała miejsce prezentacja publikacji „Misja Panama”, która ukazała się
nakładem wydawnictwa „GOTÓW”.
12. MAIKA
Młodzieżowa Agencja Informacyjna została zainaugurowana podczas Konferencji Prasowej Dotyczącej Kongresu
Młodzieży Polonijnej, która odbyła się w Sekretariacie Episkopatu Polski 28 czerwca 2016 r. Jej celem jest
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przekazywanie informacji o bieżących lokalnych wydarzeniach, ale także inspirowanie do działania. Każdy może
na stronie zamieścić swoją informację. MAIKA jest dostępna pod adresem: www.maika.com.pl. Z dniem
1 czerwca 2018 r. dyrektorem MAIKI mianowany został ks. Zbigniew Kucharski.
13. Kongres Młodzieży Polonijnej
Pierwszy Kongres Młodzieży Polonijnej odbył się w 2016 r. w łączności z ŚDM i gromadził w Warszawie
młodych ludzi o polskich korzeniach, mieszkających za granicą. W związku z pozytywnym odbiorem wydarzenia,
podjęto decyzję o kontynuowaniu inicjatywy i podjęto przygotowania do kolejnego spotkania, które będzie miało
miejsce od 28 lipca do 5 sierpnia 2018 r. 26 października odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca Kongres.
14. Ogólnopolskie rekolekcje kapłańskie dla asystentów parafialnych i diecezjalnych KSM
W dniach 23-26 października 2017 roku w Ośrodku „Pustelnia Złotego Lasu” w Rytwianach w diecezji
sandomierskiej, pod hasłem: „Dokąd zmierzamy z młodzieżą?” odbyły się ogólnopolskie rekolekcje kapłańskie dla
księży zainteresowanych Stowarzyszeniem oraz kapłanów pełniących funkcję Asystentów oddziałów i kół KSM.
Rekolekcje poprowadził ks. Stanisław Chodźko – wieloletni asystent KSM diecezji siedleckiej.
Ponadto w dniach 13-16 listopada 2017 roku, również w Rytwianach spotkali się Diecezjalni Asystenci KSM,
aby pod hasłem: „Idźcie i głoście – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” przeżyć Ogólnopolskie Rekolekcje
Kapłańskie dla Asystentów Diecezjalnych KSM. Rekolekcje poprowadził ks. bp Mirosław Milewski – Krajowy
Asystent Akcji Katolickiej.
15. „FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY”
Prezydium KR KSM kontynuowało wspieranie „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” założonej przez KSM.
Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP), który daje możliwość odpisania 1% od podatku
na jej rzecz. Celem Fundacji jest szerzenie i upowszechnianie chrześcijańskich wartości, w szczególności
wspieranie działalności formacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej młodzieży. Działalność ma obejmować
kształtowanie i przygotowywanie młodzieży do podejmowania funkcji publicznych, aktywnego angażowania się w
życie społeczne i obywatelskie, propagowanie postaw patriotycznych. Ponadto FUNDACJA ma przygotowywać
młodzież do prowadzenia działalności gospodarczej, rozwijać jej zainteresowania i talenty poprzez organizowanie
obozów,

szkoleń,

warsztatów,

zawodów

sportowych,

konferencji,

sympozjów.

Wszystkie

działania

współfinansowane ze środków Fundacji zostaną opisane w sprawozdaniu rocznym Fundacji dla Młodzieży, które
jest co roku przygotowywane i publikowane na stronie internetowej fundacja.ksm.org.pl.
16. Miasteczko Modlitewne w Zabawie
Tegoroczne Miasteczko Modlitewne odbyło się pod hasłem: „Nieugięci (nie)dotknięci” w dniach od 27 lipca – 2
sierpnia 2017 r. W tym roku uczestnikom towarzyszyła Matka Boża Fatimska w 100 rocznicę objawień. Głównym
organizatorem wydarzenia jest KSM Diecezji Tarnowskiej.
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17. 8 Rajd dla Życia
W roku 2017 8 Rajd dla Życia składał się z 2 etapów. Grupy rozpoczynały w Gdańsku i Oświęcimiu, żeby spotkać
się w Łodzi. Rajd obył się w terminie od 1 do 7 lipca 2017 r., pod hasłem: „Życie to poważna sprawa”
Tegoroczną twarzą inicjatywy był Dariusz Kamys z kabaretu Hrabi. Koordynatorem całego Rajdu był KSM
Diecezji Legnickiej.
18. Akcja Flaga, Akcja Pocztówka, Akcja Palma
Prezydium KR KSM promowało i przekazywało informacje do diecezji z całej polski o akcji: Flaga
(koordynowane przez Diecezję Drohiczyńską), Pocztówka (koordynowane przez Archidiecezję Katowicką)
Palma (koordynowana przez Archidiecezję Lubelską). Akcje mają na celu kultywowanie tradycji chrześcijańskich i
obywatelskich.
19. Audycje młodzieżowe w Radio Maryja i TV TRWAM
W 2017 roku KSM kontynuował współpracę z redakcją Telewizji TRWAM oraz Radia Maryja. W związku z tym
miał możliwość regularnego udziału w programach realizowanych na antenie tych dwóch mediów.:
- „Westerplatte młodych” – program na antenie Telewizji TRWAM realizowany w piątki o godzinie 18:15
- „Czas wzrastania” – audycja dla młodych realizowana na antenie Radia Maryja w piątki o godzinie 21:40
20. Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej
W dniach 3-5 marca 2017 r. w Zamościu odbyły się Mistrzostwa Polski KSM w Piłce Siatkowej. W kategorii
męskiej wygrała drużyna z diecezji pelplińskiej, a w kategorii żeńskiej reprezentacja diecezji rzeszowskiej.
Głównym organizatorem tego wydarzenia był KSM Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
21. Ponadto młodzież z KSM uczestniczy w organizacji następujących wydarzeń w całym kraju:
- XVII Dnia Papieskiego – 8 października 2017 r.
- Spotkanie młodzieży nad Lednicą – 3 czerwca 2017 r.
22. Administrowanie

strony

internetowej

Katolickiego

Stowarzyszenia

Młodzieży,

witryny

ogólnopolskiej – www.ksm.org.pl
W ciągu roku odnowiono ogólnopolską stronę internetowej KSM oraz zmieniono profil prowadzenia Fanpejdża
na Facebooku.
23. Grupy robocze przy Prezydium KR
Efektem prac podczas spotkania prezydium wraz z grupą doradczą, które spotkało się wraz z grupą doradczą w
Olsztynie k/Częstochowy, było wyłonienie trzech grup roboczych, a plan ich działania został zaprezentowany
podczas Sesji Zarządów Diecezjalnych. Prezentacje stanowią załącznik:
−

Sekcja Organizacji i profesjonalizacji
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−

Sekcja Formacji i Edukacji

−

Sekcja Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Sekcje zostały oficjalnie powołane przez Krajową Radę podczas Sesji w Rzeszowie.
24. Ogólnopolski Program Duszpasterstwa Młodzieży
Krajowa Rada podczas Sesji w Rzeszowie podjęła decyzję o współpracy przy tworzeniu oraz przyjęciu do realizacji
Ogólnopolskiego Programu Duszpasterstwa Młodzieży. Program ten jest przygotowywany przez Radę ds.
Duszpasterstwa Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski we współpracy z młodymi z całego kraju, w tym
KSM-owiczów. W ramach programu zostały przygotowane materiały formacyjne, wydawane przez Wydawnictwo
„GOTÓW”.
25. Zawierzenie KSM Matce Bożej
Krajowa Rada podczas Sesji w Rzeszowie podjęła decyzję o zawierzeniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Mate Bożej Częstochowskiej. Propozycja zostanie zrealizowana podczas zimowej Sesji Zarządów Diecezjalnych i
podczas Zlotu KSM w Częstochowie w dniu 24 lutego 2018 r.

Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Ilona Katarzyna Trojnar
Anna Maria Szpyrka
Wioleta Pietraszko
Łukasz Fenisz
Aleksandra Samula
Ks. Andrzej Lubowicki

Warszawa, dnia 23.02.2018 r.
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