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WAKACJE 2007
Formacja w KSM
Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy serdecznie zaprasza członków, kandydatów
i sympatyków naszego Stowarzyszenia do uczestnictwa w rekolekcjach wakacyjnych
w (diecezja podaje swoje) i „na ŚnieŜnicę” w Kasinie Wielkiej, połoŜonej w Beskidzie
Wyspowym. Rekolekcje to doskonały czas na rozwój duchowy młodzieŜy, a takŜe szansa na
poznanie innych członków KSM. Uczestnicy rekolekcji będą brać udział przede wszystkim
w codziennej Mszy Św. i modlitwach, a ponadto w spotkaniach grupowych, konferencjach
oraz wspaniałej rekreacji nad jeziorem, wspólnych ogniskach, grach i zabawach.
PoniŜej podajemy terminy, miejsca i rodzaje spotkań:
•

Rekolekcje Formacji Apostolskiej: stopień I

06.07 – 13. 07. 2007 – ŚnieŜnica
23.07 – 30. 07. 2007 - ŚnieŜnica
•

Ogólnopolskie Dni Formacyjne dla Kleryków

02.07. – 06.07. 2007 - ŚnieŜnica
•

Dni Formacyjne dla Kierownictw i Liderów KSM

13.07 – 20.07. 2007 – ŚnieŜnica
•

Szkolenie dot. pisania projektów oraz wniosków o dofinansowanie

20.07-23.07. 2007
•

Ogólnopolski Zlot Kół Kleryckich KSM oraz Alumnów zainteresowanych KSM

27.08 – 30.08.2007 - ŚnieŜnica
a) Ogólnopolskie Rekolekcje Formacji Apostolskiej na ŚnieŜnicy
Na pierwszy stopień rekolekcji zapraszamy członków KSM, którzy nie uczestniczyli w
Ŝadnych rekolekcjach wakacyjnych organizowanych przez KSM i jest w wieku przynajmniej
gimnazjalnym. Na drugi stopień zapraszamy członków stowarzyszenia, którzy uczestniczyli
w poprzednim stopniu.
Koszt rekolekcji: 200 zł
Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.zg.ksm.org.pl

b) Dni Formacyjne dla kierownictw i liderów KSM „na ŚnieŜnicy”
Ponadto zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Formacyjne dla Kierownictw i Liderów na
ŚnieŜnicy. Jest to czas, aby wypracować kierunki wspólnego działania, wymiany
doświadczeń oraz pełniejszego poznania Stowarzyszenia. Ponadto członkowie kierownictw
oraz liderzy będą mogli wymienić się doświadczeniami działania w KSM w róŜnych
diecezjach. Dni Formacyjne są szczególnie waŜne, rozwój duchowy oraz zdobywanie
sprawności apostolskiej m.in. z zakresu kierowania organizacją jak i wymiana doświadczeń
sprawiają, Ŝe KSM w poszczególnych parafiach oraz diecezjach ma szanse zdecydowanie
sprawniej się rozwijać.
Koszt: 200zł
c)

Ogólnopolskie

Szkolenie

pisania

dotyczące

projektów

oraz

wniosków

o dofinansowanie
Szkolenie ma na celu ukazanie kaesemowiczom z jakich źródeł moŜna pozyskiwać fundusze
na działalność KSM. Obok prezentacji źródeł przewidziana jest nauka tworzenia projektów
oraz sporządzania wniosków do róŜnych instytucji i funduszy, co ma pomóc
w realizacji działań apostolskich podejmowanych przez Katolickie Stowarzyszenie
MłodzieŜy.
Koszt: 95 zł.
d) Ogólnopolskie Dni Formacyjne dla Kleryków
Program obejmuje kompendium wiedzy na temat Stowarzyszenia, szczególnie omawiana jest
rola księdza asystenta w stowarzyszeniu, a takŜe zagadnienia dotyczące duszpasterstwa
młodzieŜy jak równieŜ rozwój duchowy, zapoznanie ze strukturą KSM, czy czuwanie nad
duchową formacją członków. Jest to równieŜ czas na rekreację (np. wyjście w góry,
zwiedzanie opactwa w SzczyŜycu, siatkówka itp.).
Koszt: Całkowity koszt pobytu – 90 zł. pokrywa Zarząd Diecezjalny KSM
e) Ogólnopolski Zlot Kół Kleryckich KSM oraz Alumnów zainteresowanych KSM
Prezydium Krajowej Rady KSM zaprasza kleryków do uczestnictwa w Ogólnopolskim Zlocie
Kół Kleryckich KSM oraz Alumnów zainteresowanych KSM. W poprzednim roku na Dniach
Formacyjnych dla Alumnów pojawiła się koncepcja dalszych szkoleń dla kleryków i formacji

w duchu KSM. Stąd tegoroczna propozycja ogólnopolskiego spotkania dla Alumnów
zrzeszonych w KSM oraz zainteresowanych naszym Stowarzyszeniem kleryków. Będzie to
m.in. czas wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy na temat KSM-u oraz roli kapłanów
jako asystentów stowarzyszeń kościelnych.
Koszt: 75 zł.

Szkoła Języków Obcych „eMKa”

Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy serdecznie zaprasza dzieci i młodzieŜ na

Wakacyjne Obozy Języków Obcych (języka angielskiego i niemieckiego), które
odbędą się w Krakowie oraz w Sokołowie Podlaskim, który połoŜony jest na malowniczych
terenach Zielonych Płuc Polski oraz NadbuŜańskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego
w dolinie rzeki Bug. W ramach obozów przewidziane są: gry i zabawy w języku obcym,
konwersacje oraz ciekawe, wypełniające cały dzień zajęcia i ćwiczenia, łączące naukę
języków obcych z wypoczynkiem. Program obozów opracował i opiekę merytoryczną
sprawuje dr Marek Kuczyński, wykładowca akademicki, członek Zarządu Diecezjalnego
Akcji Katolickiej. Program edukacyjny obozów jest ubogacony o program wychowawczy
zmierzający do kształtowania młodzieŜy w duchu wartości katolickich.
Obozy językowe odbędą się w następujących terminach:
Kraków – Mariacki Dom Rekolekcyjny – cena 990,00 zł
• 01.07 - 10.07 - kolonia języka angielskiego dla dzieci w wieku od 10 do 14 roku Ŝycia,
wczesne stadium nauki,
•

01.07 - 10.07 - kolonia języka niemieckiego dla dzieci w wieku od 10 do 14 roku Ŝycia,
wczesne stadium nauki,

•

21.07 - 30.07 - obóz języka angielskiego dla młodzieŜy od lat 14, poziom
średniozaawansowanych,

•

21.07 - 30.07 - obóz języka niemieckiego dla młodzieŜy od lat 14, poziom
średniozaawansowanych,
Sokołów Podlaski – cena 870,00 zł

•

25.07 - 03.08 - obóz języka angielskiego dla młodzieŜy od 15 lat, poziom
średniozaawansowany

•

25.07 - 03.08 - obóz języka angielskiego dla młodzieŜy od 15 lat, poziom zaawansowany

•

03.08 - 12.08. - obóz języka angielskiego dla młodzieŜy od 15 lat, poziom
średniozaawansowany

•

03.08 - 12.08. - obóz języka angielskiego dla młodzieŜy od 15 lat, poziom zaawansowany
Sosnówka koło Karpacza – cena 999,00 zł

•

02.07- 11.07 Poziom wczesne stadium nauki + średnio-zaawansowany - 10-14 lat. Obóz
językowo –jeździecki

•

11.07-20.07 Poziom średnio-zaawansowany + zaawansowany -14-18 lat. Obóz językowoturystyczny
Maniowy nad Jeziorem Czorsztyńskim – cena 899,00 zł

•

27.07-05.08- Poziom średnio-zaawansowany + zaawansowany- 14-18 lat -obóz językowo
– taneczny.

•

06.08- 15.08 Poziom podstawowy + średnio-zaawansowany. Uczestnicy 9-14 lat
Brenna - Beskid Śląski – cena 899,00 zł

•

02.07 - 11.07 Poziom podstawowy + średnio-zaawansowany. Uczestnicy 9-14 lat.
Biały Dunajec – cena 899,00 zł

•

24.07-02.08 Obóz matematyczny Uczestnicy 14-19 lat.

•

24.07-02.08 Poziom średnio-zaawansowany + zaawansowany Uczestnicy 14-19 lat. Obóz
językowo – taneczny

•

02.08-11.08 Poziom średnio-zaawansowany + zaawansowany -14-19 lat. Obóz języka
angielskiego

Nowęcin koło Łeby– cena 1100,00 zł
•

02-11.07 Poziom średnio-zaawansowany Uczestnicy 14–19 lat. kolonie językowo - konne.

•

22-31.07 Poziom średnio-zaawansowany Uczestnicy 14–19 lat. kolonie językowo - konne.

•

12-21.07 Poziom zaawansowany Uczestnicy 14–19 lat. kolonie językowo - konne.
Grabowiec pod Toruniem – cena 999,00 zł

•

22-31.07 Poziom podstawowy + średnio-zaawansowany Uczestnicy 9 – 13 lat. Kolonie
językowo –konne

•

01-10.08 Poziom podstawowy + średnio-zaawansowany Uczestnicy 9 – 13 lat. Kolonie
językowo –konne

•

11-20.08 Poziom podstawowy + średnio-zaawansowany Uczestnicy 9 – 13 lat. Kolonie
językowo –konne

•

21-30.08 Poziom podstawowy + średnio-zaawansowany Uczestnicy 9 – 13 lat. Kolonie
językowo –konne

•

12-21.07 Poziom podstawowy + średnio-zaawansowany Uczestnicy 9 – 13 lat. Kolonie
językowo -konne.

RównieŜ w tym roku wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym środowiska
katolickiego przeprowadzamy inicjatywę „Katolicy-Katolikom”. W wyniku której istnieje
moŜliwość

udzielenia

rabatu

(10%)

w

opłatach

za

obóz

językowy

dla

osób

i rodzin zaangaŜowanych w Ŝycie parafii za potwierdzeniem księdza proboszcza. Koszty
obozów językowych organizowanych przez KSM są niŜsze średnio o 40-50% od cen
obowiązujących w kraju.
Jeśli powyŜsze terminy z róŜnych względów nie są odpowiednie, dla osób
zainteresowanych zapraszamy na obozy językowe organizowane przez Zarząd Diecezjalny
KSM diecezji zielonogórski-gorzowskiej przy współpracy z innymi diecezjami naszego
stowarzyszenia na terenie całego kraju (dojazd indywidualny)

BliŜsze informacje i zgłoszenia:

lub

Prezes Zarządu – Beata Rogala
Asystent - Ks. Andrzej Mamajek

tel.
tel.

0.665 299 034
0.511 446 199

Z Chrystusowym pozdrowieniem
Ks. Andrzej Mamajek

