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1. Przywitanie członków Zjazdu Diecezjalnego. Ilość osób uprawnionych do głosowania:
20.

2. Głosowanie nad przyjęciem uchwały Zjazdu Diecezjalnego nr 2/2021, dotyczącej
przyjęcia protokołu z Rady Diecezjalnej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

3. Wystąpienie organizacyjne druhny Prezes Agaty Wasielewskiej – poruszone tematy to
problem podjęcia odpowiedzialności za Stowarzyszenie nie tylko na poziomie
parafialnym, ale również diecezjalnym, problem formacji w oddziałach, rażący brak
chęci „KSM-owiczów” do złożenia Przyrzeczenia (a tym samym zostania
pełnoprawnymi członkami KSM), zachęta do rozwoju w duchu Stowarzyszenia.

4. Prezentacja kandydatów do Zarządu Diecezjalnego: Paweł Nawój (Oddział przy parafii
pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika) oraz Julia Przybył (Oddział przy parafii pw.
św. Marcina w Sierakowicach)

5. Prezentacja tematów na rekolekcje zimowe:
a. Droga mi niestraszna (piekło, czyściec, niebo)
b. Moc w słabości się doskonali (Samson, Gedeon, Król Dawid)
c. Święty Józefie, zbuduj nasz dom (pracownik, mąż, ojciec)
d. Wzrastaj ze Słowem (cnota, nauka, praca)

6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego
8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej, w którym zwrócono uwagę

na drobne uchylenia. Natomiast nie zaważyło to na końcowym rozliczeniu pracy.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium (uchwała nr 3). 19 głosów za, jeden głos

wstrzymujący. Absolutorium zostało udzielone.
10. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. Skład Komisji: Aleksandra Samula, ks. Piotr Lipkowski,

ks. Mikołaj Jędrzejewski.
11. I tura wyborów uzupełniających. Kandydat Paweł Nawój: 17 głosów za, 1 głos

wstrzymujący się, 2 głosy nieważne.
12. II tura wyborów uzupełniających. Kandydatka Julia Przybył: 18 głosów za, 2 głosy

wstrzymujące się.
13. Głosowanie na temat rekolekcji zimowych. „Droga mi niestraszna” 4 głosy, „Moc w

słabości się doskonali” 5 głosów, „Święty Józefie, zbuduj nasz dom” 5 głosów
„Wzrastaj ze Słowem” 7 głosów. Nie zgadza się liczba głosów.

14. Powtórzenie głosowania: temat 1. 4 głosy, temat 2. 5 głosów, temat 3. 4 głosy, temat
4. 7 głosów. Zwyciężył temat „Wzrastaj ze Słowem”.

15. Przedstawienie programu formacyjnego: „Czas na Gotów! 2.0” i „Wzrastaj ze Słowem”
16. Przedstawienie kalendarium na rok 2022.
17. Omówienie działalności sekcji przy Zarządzie Diecezjalnym. Zachęta do dołączenia.
18. Promocja platformy KSM.
19. Polak z Sercem – akcja wspierająca Polaków na Ukrainie poprzez zbiórkę żywności i

środków czystości, podziękowanie oddziałom, które wzięły udział w akcji, zachęta do
dalszego działania.

20. Wystąpienie ks. Krzysztofa Piątka, Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży.
Przedstawienie propozycji Duszpasterstwa dla młodzieży – Europejskie Spotkanie



Młodych w Turynie, Dzień Młodych w Kościerzynie, Diecezjalny Spływ Kajakowy,
Lednica 2000, Przystań, rekolekcje oazowe, pielgrzymka piesza, pielgrzymka na
festiwal młodych Mladifest (Medjugorie), dekanalny dzień młodzieży (wspomnienie
św. Stanisława Kostki), ŚDM Lisbona 2023, Młodzież za Młodzież – koronka do
Bożego Miłosierdzia w formie margaretki.

21. Podniesienie kwestii finansów. Przedstawienie problemu wciąż rosnącej inflacji przy
niewielkich nowych przychodach, braku środków stałych do inwestycji. Propozycja
podniesienia składek do 3 złotych miesięcznie za osobę. Dyskusja nad uchwałą.
Głosowanie nad uchwałą. 12 głosów za, 5 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące się –
uchwała została przyjęta.

22. Wolne wnioski – wprowadzenie osobnego szkolenia z kompetencji miękkich,
zarządzania czasem, przedsiębiorczości itd.
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