
Druhny, Druhowie, Księża Asystenci! 

 
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, to dobry czas, aby zaplanować swój wypoczynek 
podczas ferii zimowych. Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 

Rzeszowskiej jak co roku ma dla Was propozycję na wartościowy i aktywny wypoczynek. 
Przedstawiamy nasze propozycje na spędzenie Ferii z Bogiem. 

 
1. 21-26.01.2019- Zimowisko dla Małopolski w Domu Rekolekcyjnym im. bł. Karoliny 
Kózkówny w Rzeszowie- Przybyszówce. Podczas tego tygodnia oprócz formacji duchowej, 
spotkań w grupach, elementów wiedzy o KSM-ie, zapewniamy także aktywne spędzanie czasu, 
np. wyjście na kręgle, do flyparku, kino czy też zwiedzanie Rzeszowa. Koszt tego zimowiska 
wynosi 235 zł. Zapisy tylko przez formularz 
zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/xCi2r6DXNHlC1JEv2 

 
2. 11-15.02.2019 r. Zimowisko w Domu Rekolekcyjnym im. bł. Karoliny Kózkówny w 
Rzeszowie- Przybyszówce. Koszt tego zimowiska wynosi 199 zł. W tym czasie oprócz formacji 
duchowej, spotkań w grupach, elementów wiedzy o KSM-ie, zapewniamy także aktywne 
spędzanie czasu, np. wyjście na kręgle, do flyparku, kino. Koszt tego zimowiska wynosi 199 
zł.  Zapisy tylko przez formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/8VhorczIzCsxGuHn2 

 
3. 19- 23.02.2019 r. Zimowisko w Ośrodku Rekolekcyjny w Lipinkach. Będzie to przede 
wszystkim czas spędzony z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Praca w grupach, zabawy na 
świeżym powietrzu, piękna okolica, integracja, elementy wiedzy KSM-ie z pewnością pozwolą 
zbudować wyjątkową wspólnotę i spędzić wartościowo czas ferii. Koszt tego zimowiska wynosi 
230 zł. Zapisy tylko przez formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/8VhorczIzCsxGuHn2 

 
4. 10-15.02.2019 r. Zimowisko na nartach. W tym roku zapraszamy na stok Ryterski Raj w 
Rytrze. Będzie to czas 5 dni spędzonych na stoku, ale także wyjście na łyżwy, zwiedzanie Starego 
Sącza, Eucharystia, Słowo Boże. Zapewniamy nocleg w Starym Sączu. Kosz, to 875 zł (zaliczka 
450zł). Cena ta zawiera: dojazd, zakwaterowanie, karnety, opieka wychowawców, ubezpieczenia. 
Dodatkowych informacji udziela ks. Tomasz Ryczek, a szczegółowe informacje również na 
plakacie. Zapisy tylko przez formularz 

zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/QUaFRLOrllH9MgPs2 

  
Zachęcamy do publikowania plakatów na fanpagach, jak również do wydrukowania ich i 
promocję tych wydarzeń w szkole, na katechezie, w Waszych środowiskach, w których jesteście 
na co dzień.  

 
Z KSM-owskim "Gotów!" 
 

 
Weronika Lepucka  
Sekretarz Zarządu 
KSM Diecezji Rzeszowskiej  
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