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Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia 

w okresie od 1 stycznia 2012r. do 1 grudnia 2012r. 

 

 

 nazwa: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej 

 siedziba: Łomża 

 adres: ul. Sadowa 3 

 adres www: www.ksm- lomza.pl  

 email: biuro@ksm-lomza.pl  

 Zarząd Stowarzyszenia: 

1. Łukasz Orzoł, Prezes Zarządu 

2. Ewa Bączek, Wiceprezes Zarządu 

3. Aneta Jankowska, Skarbnik 

4. Emilia Sasinowska, Sekretarz 

5. Arkadiusz Zbiejczyk,  Zastępca Sekretarza 

6. Arkadiusz Choromański, Członek delegat 

7. Beata Gwara, Członek zwyczajny 

8. Ks. Robert Śliwowski, Asystent diecezjalny 

 

 Oddziały KSM DŁ: 

1. Brok 

2. Czyżew 

3. Dąbrówka Kościelna 

4. Długosiodło 

5. Goworowo 

6. Jednorożec 

http://www.ksm-lomza.pl/
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7. Kadzidło 

8. Kolno 

9. Kozioł 

10. Kulesze Kościelne 

11. Kupiski Stare 

12. Łapy – par. p.w. św. Ap. Piotra i Pawła 

13. Łomża – par. p.w. Bożego Ciała 

14. Łomża – pw. Krzyża Świętego 

15. Łomża – par. p.w. Miłosierdzia Bożego 

16. Łyse 

17. Myszyniec 

18. Ostrołęka 

19. Ostrów Mazowiecka - par. p.w. Wniebowzięcia NMP 

20. Piątnica 

21. Płonka Kościelna 

22. Poryte 

23. Rutki 

24. Rzekuń 

25. Sokoły 

26. Somianka 

27. Szelków 

28. WSD Łomża 

29. Wąsewo 

30. Wysokie Mazowieckie – par. p.w. św. Jana Chrzciciela 

31.  Zambrów – par. p.w. Ducha Świętego 

32. Zambrów – par. p.w. św. Józefa Rzemieślnika 

33. Zambrów – par .p.w. Trójcy Przenajświętszej 

34. Zbójna  

    

 Cele statutowe 

 Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne 

uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich 

wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży posiada swój hymn, godło i zawołanie, które brzmi: 

„Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie! Gotów”. Zatem działalność 

Stowarzyszenia nie ma tylko wymiaru religijnego, ale również kształtuje postawy patriotyczne 

młodych Polaków. 

http://www.ksm-lomza.pl/
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 Działalność stowarzyszenia 

 Jeśli przyjąć za czas reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 

Łomżyńskiej datę powstania pierwszego oddziału to będzie to 07.10.2010 r. Aktualnie w całej 

diecezji jest około pięciuset członków na różnym stopniu formacji. W czasie istnienia 

stowarzyszenia działały dwa Zarządy Diecezjalne. Zarząd, który istnieje obecnie, wybrany 

został na VII Zjeździe KSM DŁ w Kadzidle dnia 25 listopada 2011 roku i został powołany na 

dwa lata od 1 grudnia 2011 roku do 30 listopada 2013 roku. W tym czasie wprowadzono do 

życia formę Rozporządzeń, które informują członków poszczególnych oddziałów o decyzjach 

podjętych przez Zarząd Diecezjalny. Wprowadziliśmy do naszego stałego planu rocznego 

kwartalne spotkania dla Zarządu i Zaangażowanych, na których poruszamy kwestie 

najważniejsze dla naszego Stowarzyszenia. 

Utworzone zostały sekcje : muzyczna, informatyczna, medialna oraz do spraw nowych 

oddziałów. Istnieje również funkcja Fotografa KSM DŁ. Powołana została również Komisja 

Rewizyjna, która będzie funkcjonować przy obecnym Zarządzie, tj. do dnia 30 listopada 2013 

roku. W wypadku wcześniejszych wyborów do Zarządu, również zostaje wybrana nowa 

Komisja. Przewodniczącą Komisji została wybrana Justyna Kordek (Myszyniec), jej zastępcą 

jest Martyna Grzyb (Kadzidło), członkiem Komisji został Krzysztof Gołaś (Myszyniec).  

Najważniejszymi inicjatywami KSM DŁ były i są realizowane: 

1. Audycja Gotów to jedna z wielu inicjatyw podjętych przez Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Audycje prowadzone są w diecezjalnym Radiu Nadzieja na 

falach 103,6 FM co drugi poniedziałek o godz. 19.00. Prowadzone są one przez kleryków z KA 

KSM oraz młodzież zaangażowaną w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Odbywają się one 

od jesieni 2011 roku. Do studia, które mieści się przy kościele katedralnym w Łomży, 

zapraszani są głównie goście z terenów naszej diecezji. Tematy, które podejmuje młodzież są 

najróżniejsze, ale przede wszystkim dotyczą tego, co w życiu młodego człowieka jest 

najważniejsze. 

  

2. Koło Akademickie KSM działające przy Wyższym Seminarium Duchownym 

prowadzi akcję: „Pogotowie Duchowe”. Celem akcji jest ewangelizacja miasta Łomża oraz 

wspieranie modlitwą tych, którzy o nią proszą. Pragną oni głosić Chrystusa i świadczyć o naszej 

(KSMowej) przynależności do Niego.             

          „Jeżeli masz problem, czujesz się samotny, nie wiesz co zrobić, pragniesz modlitwy w 

szczególnej intencji - napisz SMS.  W Twojej intencji modlimy się każdego dnia.” -tak brzmi 

hasło wizytówki promującej akcję.  

           Wysyłając sms pod numer telefonu, zostaje on spisany i przekazany do pełniącego dyżur 

http://www.ksm-lomza.pl/


 
 

                   

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżynskiej 

Biuro Dieczejalne ul. Sadowa 3; 18-400 Łomża 

www.ksm-lomza.pl   biuro@ksm-lomza.pl 

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY  

 

D IECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ  

 

modlitewny. W kolejnym dniu intencja nadesłana jest „omadlana” przez pełniącego dyżur, a 

także wspólnotę KSM. Powiesz to komercja, bez sensu, po co to komu.. Już dziś 

pragniemy  powiedzieć, że dar modlitwy to najcenniejszy skarb dla każdego człowieka.  

Intencje można wysyłać pod numer: 513 270 968 -koszt zwykłego smsa. 

            3. W okresie około dnia św. Walentego tzw. Walentynek zorganizowaliśmy trzy Debaty 

Walentynkowe Pierwsze debaty rozpoczęły się w przeddzień Walentynek, czyli 13 lutego 2012 

r. w Zambrowie i Łomży. Licznie zgromadzona młodzież gimnazjum, szkół średnich, studenci 

oraz nauczyciele mieli okazję słuchać wystąpień znanych specjalistów. Wśród prelegentów byli 

m.in. ks. dr Jan Pieńkosz -teolog moralista, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w 

Łomży oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. dr Mirosław Brzeziński -

wykładowca Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Karol 

Wyszyński -autor kampanii internetowej „wierność jest sexy!” i twórca takich projektów jak 

przeznaczeni.pl, zakochany rodzic.pl, czy doskonalapara.pl oraz Piotr Barbachowski -student 

socjologii WSZiP w Łomży, dziennikarz i prezenter. Swoim świadectwem czystej miłości 

dzielili się małżonkowie Agnieszka i Karol w Zambrowie oraz para Jacek i Marlena w Łomży 

(obie pary przyjechały z Białegostoku) Natomiast 17 lutego około 200 osób wzięło udział w 

trzeciej Debacie Walentynkowej, która odbyła się w Ostrołęce. Do debaty organizatorzy -

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Ruch Światło-Życie -zaprosili księży i osoby 

świeckie. Wśród nich byli: ks. dr Dariusz Tułowiecki, ks. Dariusz Niwiński, ks. Tomasz 

Trzaska oraz małżeństwa: Joanna i Norbert Dawidczykowie, Monika i Grzegorz Zawrotni. Na 

początku każdy z prelegentów miał czas na zaprezentowanie swojego tematu, później zaczęła 

się dyskusja. Pytania były różne. Najczęściej młodzież pytała w jaki sposób zachować czystość 

przedmałżeńską lub też jak daleko młodzi ludzie mogą posunąć się w związku. Na te i inne 

pytania prelegenci stawiali jasne i wyraźne odpowiedzi.  Debatom towarzyszyły wspaniałe 

występy artystyczne młodzieży, które ubogaciły całość spotkań twórczymi 

piosenkami                                                                                              

4. Podczas Diecezjalnych Dni Młodzieży w Łomży byliśmy odpowiedzialni za 

poprowadzenie Wieczornej Adoracji Krzyża w Kościele Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Całość 

prowadził dk. Mariusz Szulc z oddziałem z Zambrowa z parafii św. Józefa, a nagłośnienie i 

efekty zapewniła firma Newton Sound.  

5. KA KSM prowadziło rekolekcje wielkopostne pod hasłem „Nie daj się zakisić” dla 

Młodzieszyn szkół śrewdnich w Ostrowii Mazowieckiej oraz Wysokiego Mazowieckiego. W 

Czerwinie w Gminnym Gimnazjum poprowadziło natomiast spotkanie ewangelizacyjne w 

ramach rekolekcji parafialnych. W czasie wakacyjnym w dn. 19 -22 sierpnia w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Łomży wraz ze Wspólnotą „Przymierze Miłosierdzia” z 

Białegostoku zorganizowało dla młodzieży Ewangelizacyjne Dni Młodzieży, na które przybyło 

ponad 50 młodych ludzi. Była obecna z nami młodzież z różnych rejonów naszej diecezji (m.in. 

http://www.ksm-lomza.pl/
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Łapy, Kadzidło, Kolno, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Myszyniec, Troszyn), ale również z 

Białegostoku, Białej Podlaskiej, a nawet z Wrocławia. Inicjatywa ta przyniosła duże owoce 

duchowe i na pewno będzie kontynuowana w następnych latach. 

6. Odbyły się cztery Zjazdy Diecezjalne oddziałów w Kadzidle, Łapach i Łomży. 

7. Uczestniczyliśmy w pieszych Pielgrzymkach młodych do Dąbrówki Kościelnej (1 

maja), Częstochowy (1-14 sierpnia)oraz trzeźwościowej do Niepokalanowa (5-11 lipca) 

8. Zorganizowaliśmy na skalę diecezjalną I Bezalkoholowy Bal Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, w którym uczestniczyło ok. 150 młodych 

osób. Staraniem Zarządu, otrzymaliśmy dofinansowania między innymi z Urzędu Miasta w 

Ostrołęce. 

            9. Jako, że miesiąc październik poświęcony jest modlitwie różańcowej do każdego 

oddziału została dopasowana inna data, która nakładała na dany oddział obowiązek modlitwy 

różańcowej za wspólnotę KSM DŁ. Każdy oddział dostał dzień, w którym członkowie modlą 

się za swoich bliskich, za oddziały KSM w naszej Diecezji -za naszą wspólnotę. 

10. „Mocą świadectwa!” - pod takim hasłem przebiegał tegoroczny III Festiwal Młodych 

w Płonce Kościelnej, na którym zgromadziło się około 1500 osób z całej diecezji. Zdecydowana 

większość młodzieży przybyła autokarami ze wszystkich stron naszej diecezji, natomiast 

pątnicy z Łap, Sokół, Kobylina, Zawad i Tykocina pokonali swoje trasy pieszo. Celem 

corocznych spotkań u Królowej Młodzieży jest pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem oraz 

jego Matką. Organizator, czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej diecezji pragnie, by 

młodzi ludzie odnaleźli wartości, które wskazują dobrą i bezpieczną drogę do Chrystusa. Przez 

czas trwania spotkania towarzyszył młodzieży bł. Jan Paweł II oraz bł. Karolina Kózkówna, 

obecni w znakach swoich świętych relikwii. 

  

11. W wakacje zaproponowaliśmy młodzieży kilka wydarzeń (oprócz wspomnianych) 

oraz wyjazdów z których mogli skorzystać. A były to: 

- „Na szczyty wiary” (30.06 - 07.07. 2012 r.),  obóz formacyjny w Białym Dunajcu, 

poprowadzony przez Asystenta parafialnego ks. Grzegorza Karwowskiego (50 osób). 

- Udział członków (30 osób) KSM DŁ w XXV Pieszej Pielgrzymce w intencji 

trzeźwości narodu do Niepokalanowa (5 -11 lipca). 

-  „Bóg w naszym życiu jak piękno w przyrodzie” (15-23 lipca 2012 r.) - warsztaty 

szkoleniowe KSM stopień podstawowy w Białym Dunajcu - poprowadził Asystent parafialny 

ks. Marcin Roszkowski. 

- Udział członków kleryckiego Koła KSM w dniach formacyjnych dla kleryków w domu 

rekolekcyjnym  na Śnieżnicy k/ Kasiny Wielkiej. 

http://www.ksm-lomza.pl/
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- Udział członków KSM DŁ w ogólnopolskiej inicjatywie ewangelizacyjnej „Przystanek 

Jezus” w Kostrzynie n/Odrą. 

- W parafiach, gdzie istnieją oddziały w czasie wakacji były organizowane z inicjatywy 

młodzieży KSM -owskiej: spływy kajakowe, pielgrzymki rowerowe, ogniska, półkolonie i.t.p. 

  

  

12. Włączyliśmy się w 2 akcje ogólnopolskie -Akcję „Stary Telefon” i Akcję „Flaga w 

Twoim oknie”. Obie akcje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej 

diecezji. 

13. 9 czerwca byliśmy obecni na  Jubileuszu XXV- lecia beatyfikacji bł. Karoliny 

Kózkówny w Jej sanktuarium w Zabawie diecezji tarnowskiej. 

14. W dniach 17 - 18 listopada zorganizowaliśmy trzy Recitale autorskie p. Marii Bober 

poświęcone błogosławionej Karolinie. Miały one miejsce 17 listopada -w Zambrowie (par. p.w. 

Trójcy Przenajświętszej), 18 listopada -Sokoły oraz w łomżyńskiej Katedrze. Koncerty cieszyły 

się dużym zainteresowaniem. Recitalowi w Łomży towarzyszył trzeci już  Wieczór Chwały 

przygotowany przez naszą młodzież pod przewodnictwem liderów zespołu ewangelizacyjnego 

„Teoforos”. 

15. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej jest  partnerem w 

ogólnopolskim projekcie „Technika na śmietnikach”. W ramach tej współpracy jako Partner: 

mamy konsultować przebieg projektu pod kątem merytorycznym i logistycznym, delegować 

wolontariuszy do wykonania poszczególnych zadań, współprowadzić rekrutację uczestników 

projektu, bezpłatnie udostępniać pomieszczenia niezbędne do realizacji zadania oraz 

współkoordynować działania projektowe prowadzone na terenie województwa podkarpackiego. 

16. Członkowie KSM w poszczególnych miastach czynnie włączali się w organizację 

„Marszy życia”, pod patronatem Wydziału duszpasterstwa Rodzin ŁKD 

17. Oddaliśmy do rąk młodych, ale także tych, którzy ponoszą trud kształtowania serc i 

sumień młodzieży publikację „Młodzi, sex, miłość i media.” Pod redakcją ks. Mirosława 

Brzezińskiego i ks. Roberta Śliwowskiego, jako pokłosie organizowanych debat 

walentynkowych. 

18. Materialnym znakiem i widoczną pamiątką po peregrynacji relikwii bł. Karoliny jest 

książka „Mocą świadectwa. Inspiracje życiem bł. Karoliny Kózkówny”, autorstwa ks. Dariusza 

Tułowieckiego. 

19. W dniach 26-28 października w Gmachu WSD odbyły się rekolekcje dla 

kandydatów do przyrzeczeń. 

20. W dniu 25 listopada 2012r. w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla 

Wszechświata w Kolnie odbyła się uroczystość patronalna Katolickiego Stowarzyszenia 

http://www.ksm-lomza.pl/
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Młodzieży  Diecezji Łomżyńskiej. Do Kolna przybyła młodzież z całej diecezji ( Łomży, 

Rzekunia, Myszyńca, Łap, Sokół, Płonki Kościelnej, Zambrowa, Rutek, Czyżewa, Broku, 

Szelkowa, Kadzidła, Goworowa, Jednorożca). 

O godzinie 16.00  miała miejsce uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J.E.Ks.Bpa 

Janusza Stepnowskiego podczas której 71 kandydatów złożyło  uroczystą przysięgę 

przynależności do KSM . 

 Po Mszy św. nastąpił wspólny przemarsz do Domu Kultury w Kolnie tam na wszystkich 

zgromadzonych czekał posiłek. Po posiłku mogliśmy obejrzeć sztukę teatralną w wykonaniu 

koła teatralnego przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży poświęconą pierwszemu 

patronowi KSM św. Stanisławowi Kostce. 

            Po wystawionej sztuce miał miejsce koncert zespołu "Już i jeszcze nie.." oraz 

uwielbienie połączone ze świadectwami członków KSM - u.  

 

 

Wśród wielu zadań, które stoją przed Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży jest m.in. 

ubogacenie wiary, szerzenie wiedzy religijnej oraz zasad moralnych, dbałość o kulturę osobistą 

(kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość przedmałżeńską, angażowanie w 

życie społeczne, podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń 

społecznych. Oprócz zobowiązań wymienionych w statucie KSM, każdy młody człowiek, który 

pragnie związać swoją drogę życia i wiary w Boga poprzez przynależność do Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży, powinien poznać i stosować w życiu i działaniu dziesięć zasad. 

Dotyczą one każdego człowieka, ale KSM-owicz w ich zachowywaniu powinien nieustannie 

wzrastać i dawać przykład innym. 

 

 

 

http://www.ksm-lomza.pl/

