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Lublin, 23.09.2017 r. 

Szanowni Państwo, 

 kolejny rok pięknej i wytężonej pracy wychowawczej, prowadzonej w ramach Akade-

mii Młodzieżowej za nami. Owocem naszych wspólnych wysiłków - młodzieży, wychowaw-

ców i wolontariuszy oraz wielu osób dobrej woli – są kolejni absolwenci Akademii, którzy 

wchodzą w dorosłe życie. Ślubując wierność naszym ideałom: Bóg, Honor, Ojczyzna, Alek-

sandra, Agnieszka, Maja, Rafał i Sylwia wchodzą w dorosłe życie. Od momentu ślubowania 

oficjalnie stwierdzamy, że są przykładem do naśladowania. Są przykładem ludzi wierzących 

w Boga, dobrymi patriotami oraz ludźmi, którzy nabyli wiele umiejętności przydatnych  

w życiu społecznym i zawodowym. Zasadniczą wartością jest ich mocne postanowienie służ-

by dla drugiego człowieka. Wierzymy, że to, co wynoszą z Akademii Młodzieżowej, przynie-

sie twórczą zmianę rzeczywistości społecznej wszędzie tam, gdzie znajdą się w przyszłości.  

 W Państwa ręce oddaję raport z realizacji programu Akademii Młodzieżowej w roku 

szkolnym 2016/2017. W pierwszej części prezentujemy, jak działa Akademia Młodzieżowa 

oraz co udało nam się osiągnąć w minionym roku szkolnym.  

 W drugiej części raportu, przedstawiamy wyniki badań przeprowadzonych wśród 

uczestników programu. Za szczególnie ważny uważamy fakt, że badania te potwierdzają sku-

teczność pracy wychowawczej, którą prowadzimy. Młodzież, realizująca program oraz for-

mację, którą proponujemy, przechodzi realną przemianę wewnętrzną, umacnia się na drodze 

wiary i chęci służby dla bliźnich, a także uczestniczy w ciekawych i atrakcyjnych z jej punktu 

widzenia zajęciach, które pozwalają na zdobycie cenionych w życiu zawodowym i osobistym 

umiejętności. Zapraszam do szczegółowej analizy wyników tych badań.  

 W ostatniej części tego raportu prezentujemy informacje dotyczące kosztów naszego 

programu oraz źródeł jego finansowanie. Wszystko to, co udało się do tej pory zrealizować,  

w większości, finansowane jest dzięki wsparciu wielu osób dobrej woli oraz przedsiębiorstw  
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i instytucji, które rozumieją jak ważna jest misja dobrego wychowania młodego pokolenia.  

 Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w minionym roku w realiza-

cję programu Akademii Młodzieżowej. W szczególności dziękuję rodzicom, księżom  

oraz wszystkim osobom, które angażują się w pracę w 6 ośrodkach parafialnych. Dziękuję 

również darczyńcom indywidualnym, a także przedsiębiorcom oraz instytucjom, wspierają-

cym realizację naszego programu.  

 

       Z wyrazami szacunku, 

 

 

       Wacław Czakon 

       Dyrektor Akademii Młodzieżowej 
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2. Czym jest Akademia Młodzieżowa 

Akademia Młodzieżowa to program wychowawczy skierowany do młodzieży w wieku  

13-19 lat. Realizowanie programu Akademii ma na celu rozwój zainteresowań młodych ludzi, 

naukę przedsiębiorczego działania oraz budowanie postaw moralnych poprzez prowadzenie 

formacji religijnej. Cały program oparty jest na ideałach Bóg, Honor, Ojczyzna. Akademia 

Młodzieżowa jest realizowana w ramach grup młodzieżowych nazywanych firmami młodzie-

żowymi, skupiających się przy parafii swojego miejsca zamieszkania. 

Dobre wychowanie – podstawa dobrego życia 

Podstawą programu AM jest formacja religijna oparta na trzech filarach: 

1) Zdobywanie wiedzy o Panu Bogu – katechezy. 

2) Życie w bliskiej relacji z Bogiem i stałe jej pogłębianie – codzienna modlitwa, Eucha-

rystia, spowiedź, lektura Pisma Świętego, rekolekcje. 

3) Poznawanie swojego powołania, czyli pełnienie woli Bożej w swoim życiu poprzez 

odkrywanie talentów i predyspozycji oraz ich rozwój – służba Bogu, wspólnocie i in-

nym ludziom. 

Dobre wychowanie – dobry lider – dobry pracownik 

Młodzież, realizująca program AM (nazywana studentami Akademii Młodzieżowej) w para-

fialnych ośrodkach, działa według wzoru firmy młodzieżowej. Pierwszy krok to założenie 

firmy z konkretną misją, strategią i celami. Wyłaniany jest prezes firmy (lider) a następnie 

przygotowywane są plany taktyczne konkretnych przedsięwzięć oraz plany operacyjne dla 

każdego „pracownika” firmy. Za zrealizowanie zadania odpowiedzialny jest lider, który uczy 

się kierować innymi członkami zespołu. Taka organizacja pracy uczy młodzież planowania, 

motywowania, przedsiębiorczości, odpowiedzialności za siebie i innych oraz przygotowuje 

wychowanków do funkcjonowania w warunkach przyszłej pracy. Młodzież czuje się również 

odpowiedzialna za parafię do której przynależy i z zaangażowaniem podejmuje działania na 

rzecz wspólnoty. 
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Akademia Młodzieżowa – dobry wstęp do dorosłego życia 

Młodzi zdobywają kolejne szczeble rozwoju poświadczone odpowiednimi odznaczeniami,  

a zwieńczeniem programu jest wręczenie młodemu absolwentowi „Korony Polskiego Wycho-

wania” oraz dobrowolne złożenie ślubowania wierności ideałom: Bóg, Honor i Ojczyzna. 

Ślubowanie składane jest przez maturzystów, będących u progu dorosłego życia, wtedy koń-

czy się również realizacja programu Akademii Młodzieżowej. 

Głównym celem programu wychowawczego Akademia Młodzieżowa jest dobre wychowanie 

młodego człowieka. Dobrze wychowany młody człowiek według AM: 

 kocha Pana Boga i daje świadectwo swojej wiary, 

 jest patriotą, 

 zdobywa wiedzę i rozwija się, aby dobrze służyć bliźniemu i Ojczyźnie, 

 ma silny kręgosłup moralny, myśli krytycznie i wyciąga wnioski, 

 dba o wspólnoty, które współtworzy,  

 potrafi sprawnie działać, 

 jest dobrym liderem i pracownikiem.  

 

Program AM daje młodzieży możliwość poznania i rozwoju swoich zainteresowań, poznania 

wartości wskazujących kierunek dla dobrego życia, budowania żywych relacji z drugim czło-

wiekiem i odpowiedzialności za siebie i otoczenie. 
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2.1. Jak działa AM 
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2.2. Ścieżki rozwoju 

Telewizja AM – młodzież uczestniczy w warsztatach ze specjalistami z obszaru filmu i repor-

tażu, aby później wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej samodzielnej pracy. Młodzi upamięt-

niają ważne uroczystości, zdobywają informacje od ważnych dla nich osób, poruszają donio-

słe tematy i poszukują odpowiedzi na trudne pytania. Dzięki swoim materiałom, młodzi chcą 

poruszyć odbiorcę, zatrzymać go na chwilę i „zmusić” do zastanowienia. 

Teatr AM – młodzież uczestniczy w warsztatach z aktorami lub reżyserami sztuk teatralnych, 

którzy na co dzień wykonują zawód związany z teatrem. Zdobytą wiedzę wykorzystuje  

w praktyce podczas przygotowania spektaklu. To daje szansę na szlifowanie umiejętności. 

Teatr pozwala naszej młodzieży na przekazanie wartościowych treści widowni gromadzącej 

się na spektaklach. 

Szkolenie Liderów – grupa młodych osób, która rozwija swoje zdolności liderskie, aby  

w przyszłości dbać o dobro Ojczyzny. Młodzież AM ma szansę spotykać się z ludźmi, którzy 

na co dzień mają duży wpływ na zmiany w społecznościach lokalnych. Zdają sobie sprawę, 

że dbanie o najbliższe otoczenie i przyjęcie odpowiedzialności to obwiązek patrioty. Dzięki 

nauce sprawnego planowania i zarządzania młodzi uczą się jak podejmować działania spraw-

nie i efektywnie. 

2.3. Lokalizacja oddziałów AM 

W Archidiecezji Lubelskiej działa 6 parafialnych ośrodków Akademii Młodzieżowej (w Lu-

blinie, Łęcznej, Bychawie, Świdniku, Końskowoli i Krasnymstawie). Planowane jest rozsze-

rzanie działań Akademii o kolejne parafie, dlatego dbamy o rozwój programu, szkolenie ka-

dry oraz zapewnienie stabilnych źródeł finansowania. 

Kalendarz Akademii Młodzieżowej jest dostosowany do roku szkolnego. Istotnymi punktami 

w programie AM są Letnia i Zimowa Szkoła Akademii Młodzieżowej, gdzie młodzi podsu-

mowują zdobyte podczas semestru umiejętności. 
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Lokalizacja oddziałów AM 
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 2.4. Kalendarium AM na rok 2016/2017 
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2.5 Twarze AM 

Wacław Czakon - Dyrektor Akademii Młodzieżowej  

Założyciel Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo realizującej misję dobrego 

wychowania młodego pokolenia, autor programów wychowawczych, 

lider działań społecznych i oddany młodzieży wychowawca. Instruktor 

programu wychowawczego Akademia Młodzieżowa realizowanego  

w parafialnych oddziałach w Lublinie i Krasnymstawie. 

Kinga Ozga – wychowawca i instruktor programu wychowawczego Aka-

demia Młodzieżowa realizowanego w oddziale w Końskowoli. Autorka 

scenariuszy spektakli teatralnych wystawianych przez młodzież z para-

fialnych ośrodków AM. 

 

s. Sylwia Stelmach – instruktor programu wychowawczego Akademia 

Młodzieżowa realizowanego w oddziale w Łęcznej, wychowawca odpo-

wiedzialny za funkcjonowanie ośrodka parafialnego przy parafii pw. św. 

Barbary 

 

Iwona Grzesiak –absolwentka programu AM, stypendystka Skarbca Do-

brego Wychowania. Obecnie, instruktor programu wychowawczego Aka-

demia Młodzieżowa oraz opiekun Bractwa Różańcowego przy parafii św. 

Mikołaja w Lublinie. 

 

Paweł Ozga – wychowawca i instruktor programu wychowawczego Aka-

demia Młodzieżowa realizowanego w oddziałach w Bychawie i Świdni-

ku. Trener, prelegent oraz uczestnik spektakli teatralnych przygotowywa-

nych przez młodzież z ośrodków parafialnych. 
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Dariusz Dudek – najdłuższy stażem pracownik Fundacji Szczęśliwe Dzie-

ciństwo zajmujący się sponsoringiem tzn. pozyskiwaniem darowizn rze-

czowych dla wychowanków organizacji.   

 

Iwona Sławińska – fundraiser, odpowiedzialna za opiekę nad darczyńcami 

indywidualnymi na rzecz Akademii Młodzieżowej, koordynator projektów 

grantowych realizowanych w parafialnych oddziałach AM, twórca mate-

riałów informujących o działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w 

szczególności programu Akademia Młodzieżowa. 

Irena Cherevyk – autorka i koordynatorka Charytatywnej Fantowej Loterii 

Ślubnej, z której środki przeznaczane są na działalność programu wycho-

wawczego Akademia Młodzieżowa. 

 

Katarzyna Proć – fundraiser, odpowiedzialna za opiekę nad darczyńcami 

biznesowymi na rzecz Akademii Młodzieżowej oraz kontakt oddziałów 

AM ze społecznością lokalną. 

 

 

Dariusz Kulik – autor materiałów graficznych Fundacji Szczęśliwe Dzie-

ciństwo, administrator stron internetowych oraz koordynator zbiórek pu-

blicznych na rzecz działalności Akademii Młodzieżowej. 

 

 

Marcin Czakon – dyrektor finansowy Akademii Młodzieżowej, czuwa nad 

pozyskiwaniem środków finansowych na realizację programu wychowaw-

czego Akademia Młodzieżowa. 
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3. Badania realizowane w 2017 r. wśród młodzieży AM 

3.1. Wstęp do badań 

Cel badań 

Podstawowym celem przeprowadzenia badań było poznanie opinii uczestników programu 

Akademii Młodzieżowej (nazywanych studentami) na temat realizowanego przez nich pro-

gramu wychowawczego. Przede wszystkim chodziło o zbadanie postrzegania programu AM 

przez studentów w aspekcie efektywności programu. 

Cele szczegółowe: 

 Zbadanie postrzegania programu jako całości. 

 Zbadanie postrzegania kompetencji instruktorów/wychowawców Akademii Młodzie-

żowej 

 Zbadanie odbioru funkcjonowania grup w ramach AM 

 Zbadanie postrzegania zmian jakie program AM wprowadza w życie studentów  

w nawiązaniu do celów programu. 

Okres realizacji badań: 

Badania przeprowadzono podczas Letniej Szkoły Akademii Młodzieżowej w Libuszy, w wo-

jewództwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Biecz, w lipcu 2017 r. 

Osoby badane 

W badaniu wzięło udział 39 gimnazjalistów i licealistów realizujących program AM w para-

fialnych oddziałach na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Staż badanych uczestników progra-

mu wynosił w czasie badania od 4 miesięcy do 7 lat. W badaniu wzięło udział 23 dziewcząt  

i 16 chłopców. Najmłodszym uczestnik w momencie badania miał 14 lat, a najstarszy 19. 

Metody badawcze 

Badani wypełniali ankietę w wersji elektronicznej w przerwach między zajęciami podczas  

letniego obozu (Letniej Szkoły Akademii Młodzieżowej). Badanie było dobrowolne i anoni-
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mowe o czym poinformowano uczestników. Badanym przekazano również informację o póź-

niejszej zbiorowej analizie danych. Badani odpowiedzieli na 64 pytania, w tym 6 otwartych. 

Ankieta składała się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła ogólnego funkcjonowania programu, 

odbioru programu przez młodzież oraz działań grup młodzieżowych i wychowawców/

instruktorów. Składała się z 18 pytań, w tym 6 otwartych.   

Druga część zatytułowana „Zmiany dzięki Akademii Młodzieżowej” to kwestionariusz skła-

dający się z 46 zdań, na które badani odpowiadali zaznaczając odpowiedź na 5-cio stopniowej 

skali, gdzie 0 oznaczało „zdanie dla mnie nieprawdziwe”, a 5 „zdanie bardzo prawdziwe”. 

Każde ze zdań rozpoczynał się od słów „Dzięki Akademii …” po których następował opis 

zmiany odnoszącej się do trzech głównych celów programu. Nad realizacją i przebiegem ba-

dań czuwał doktor nauk społecznych w zakresie psychologii związany z KUL Michał Cza-

kon.  
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3.2. Wyniki przeprowadzonych badań 

Wyniki badań zostaną omówione zgodnie z obszarami głównych zagadnień, których dotyczy-

ło badanie. 

I. Ogólny odbiór programu Akademii Młodzieżowej 

Największa liczba badanych trafiła do AM dzięki swoim rówieśnikom, kolegom i koleżan-

kom (51,3%), dalej dzięki informacjom podawanym w parafii, np. ogłoszeniom parafialnym 

(23,1%), kolejne kanały komunikacji z młodzieżą to rodzeństwo (12,8%) oraz nauczyciele  

w szkole (10,3%). 

Kolejna pozycja to ocena atrakcyjności programu AM przez jego uczestników. Program był 

oceniany w skali 1-7. Ocenę 5 i wyżej wskazało 84,6%. Ocenę 4 wskazało 10,3%, a jedynie 

5,1% wskazało ocenę 3.  
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Kolejne pytanie dotyczyło powodu uczestniczenia w programie. Dwa powody były wskazy-

wane najczęściej przez młodzież: poczucie, że można zrobić coś dla innych (38,5%) oraz na-

wiązane relacje tzn. obecność przyjaciół i dobra grupa rówieśnicza (30,8%). Odpowiedź o 

możliwości rozwoju wskazało 28,2%, a 2,6% badanych odpowiedziało, że w AM może zna-

leźć pomoc w rozwiązywaniu swoich problemach. 

Młodzież oceniała również skuteczność programu AM w skali 1-7. Większość badanych 

(84,6%) zaznaczyło oceny od 5-7. Program oceniono na 4 przez 12,8%, a ocenę 3 wskazało 

jedynie 2,6% badanych.  

Ważne jest, aby młodzież zauważała zmiany realizując program  
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i żeby wywnioskowała jakie efekty przynosi. Badani zostali poproszeni o wskazanie korzyści 

programu w ich życiu. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią była nauka rzeczy, które 

przydadzą się młodym w przyszłości (79,5%), często powtarzaną odpowiedzią było poczucie 

udzielania pomocy innym (56,4%). Inne odpowiedzi wskazywane równie często to: spędzanie 

czasu w dobrej grupie rówieśniczej (53,8%) i dobra zabawa (53,8%). Dwie odpowiedzi poja-

wiające się również podczas badania to pogłębianie wiary i lepsze poznawanie siebie m.in. 

poprzez wspólne dyskusje. 

 

W badaniu zapytano również młodzież co o programie AM myślą rodzice uczestników. Naj-

częściej wskazywana odpowiedź to AM jako miejsce nauki przydatnych umiejętności życio-

wych (74,4%). W opinii trzech badanych, rodzice uważają, że AM to strata czasu. Rodzice są 

również zadowoleni, że ich dziecko spędza czas w bezpiecznym miejscu i w dobrej grupie. 

Część rodziców nie rozmawia z dziećmi o programie, ale poszukuje informacji w Internecie 

oglądając materiały multimedialne.  
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Pytanie otwarte „Gdybym nie chodził/a do Akademii to …” młodzi dokończyli na różne spo-

soby, ale można wyróżnić w nich kontekst wiary tzn. możliwość pogłębienia i trwania w wie-

rze, kontekst odkrywania i rozwoju zainteresowań, ochrony przed różnego typu uzależnienia-

mi oraz braku motywacji do rozwoju i stawiania sobie celów życiowych. Aneks 1 prezentuje 

wszystkie odpowiedzi młodzieży. 

II Odbiór kadry Akademii Młodzieżowej 

W kolejnym pytaniu poproszono o opinię na temat instruktorów tzn. wychowawców zajmują-

cych się realizacją programu w lubelskich oddziałach AM. Badani mogli zaznaczyć więcej 

niż jedną odpowiedź. Najczęściej zaznaczanymi odpowiedziami były: zaangażowany (56,4%) 

i przyjacielski (56,4%). Dla 30% badanych instruktor jest autorytetem, a dla 17,7% badanych, 

jedną z najważniejszych cech instruktora jest kompetencja. Pojedyncze osoby wskazywały 

również na wyrozumiałość, dobroć, zbyt duże wymagania, sprawiedliwość i cierpliwość. 
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Kolejne pytanie brzmiało: „Czego Twoim zdaniem brakuje Instruktorom AM?” Wielu bada-

nych odpowiadało, że niczego nie brakuje. Znalazło się kilka odpowiedzi dotyczących braku 

czasu tzn. zbyt małej kadry instruktorów. Kilka osób napisało o zbyt niskiej wyrozumiałości 

oraz braku poczucia humoru. Wszystkie odpowiedzi badanych znajdują się w aneksie nr 2. 

Następnie młodzież samodzielnie odpowiadała na pytanie: „Co należałoby zmienić w progra-

mie AM?” Wielu badanych odpowiedziało, że nie trzeba nic zmieniać w programie, młodzież 

zaproponowała również większą ilość warsztatów liderskich, teatralnych i medialnych. Kilka 

odpowiedzi dotyczyło zwiększenia liczby ścieżek rozwojowych. Odpowiedzi dotyczą rów-

nież zmiany sposobu promowania programu AM, który obecnie dociera do mniejszej grupy 

młodzieży. Wszystkie odpowiedzi młodzieży znajdują się w aneksie nr 3. 

III Odbiór funkcjonowania grupy w ramach programu AM. 

Kolejne pytanie dotyczyło poziomu zgrania grupy, do której przynależy dany badany. Należa-

ło zaznaczyć ocenę w skali 1-7. Ocenę od 5 do 7 zaznaczyło 84,6% badanych co wskazuje na 

wysoki poziom zintegrowania młodzieży. Poziom 4 zaznaczyło 10,3%, a ocenę 3 wskazało 

5,1%.  

 

Następnie badani oceniali w skali 1-7 poziom skuteczności działań w ich grupach. Wyniki 

wskazują na coraz lepsze zgranie młodzieży w grupach zadaniowych. Najwięcej badanych 

oceniło ten poziom na 6 (38,5%), równie liczna grupa (33,3%) wskazała ocenę 5, a 12,8% 

badanych zaznaczyło ocenę 7. Najniższa ocena to 3 i zaznaczyło ją 5,1%. Na średnią ocenę 4 

wskazało 10,3% osób.  
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Kolejne otwarte pytanie brzmiało: „Jakie są różnice pomiędzy pracą w grupie w AM a w 

szkole?”.  Często powtarzające się odpowiedzi nawiązywały do wspólnych wartości łączą-

cych grupę, wewnętrznej motywacji do realizacji zadań w Akademii Młodzieżowej, znalezie-

nia swojego miejsca w grupie, indywidualnego podejścia do każdego uczestnika AM oraz 

większy nacisk na praktyczne działanie aniżeli w  szkole. Wszystkie odpowiedzi młodzieży 

znajdują się w aneksie nr 4. 

Na pytanie dotyczące stopnia identyfikowania się badanego ze swoją grupą w AM prawie 

połowa (46,2%) zaznaczyła maksymalną ocenę 7, ocenę 6 zaznaczyło 35%, a ocenę 5, 10,3%. 

Pojedyncze osoby zaznaczyły niższe wartości. Świadczy to o silnej identyfikacji i silnej przy-

należności do grup rówieśniczych.  
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Kolejne pytanie dotyczyło stopnia identyfikowania się badanego z całą Akademią Młodzieżo-

wą. Odpowiedź należało zaznaczyć na skali 1-7. Najwięcej badanych zaznaczyło 7 (35,9%) i 

6 (30,8%). Kolejne w ilości to 5 (17,8%) i 4 (10,5%). Pojedyncze osoby zaznaczały niższe 

wartości. Takie wyniki wskazują na duże przywiązanie młodzieży do programu Akademii 

Młodzieżowej i utożsamianie się z wartościami ważnymi dla innych członków AM. 

Dwa ostatnie pytania w pierwszej części dotyczyły Letniej i Zimowej Szkoły Akademii Mło-

dzieżowej. Były to pytania otwarte i dotyczyły tego co najbardziej podoba się młodzieży pod-

czas tych wyjazdów oraz co by w nich zmienili. To co badanym najbardziej podobało się  

w związku z Letnią/Zimową Szkołą AM to możliwość większej integracji, możliwość prak-

tycznego wykorzystania wiedzy o teatrze i mediach, spotkania ze świadkami wiary, czas  

na pogłębianie wiary oraz spędzanie czasu na świeżym powietrzu. W odpowiedzi na pytanie  

o zmiany, które młodzież chciałaby wprowadzić, wiele osób napisało, że nic by nie zmieniło, 

część badanych napisała o zwiększeniu ilości wolnego czasu oraz większej ilości spotkań  

z gośćmi specjalnymi. Wszystkie odpowiedzi znajduje się w aneksach nr 5 i 6. 
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IV. Ocena odbioru zmian jakie program AM wprowadza w życie uczestników w odniesieniu 

do celów programu 

Druga część badania dotyczyła postrzegania stopnia realizacji celów programu Akademia 

Młodzieżowa przez młodzież – uczestników tego programu. Polegała na określeniu przez 

badanego na ile utożsamia się z podanym wyrażeniem. Poniżej podano wyniki, które przed-

stawiają opinie młodzieży na temat realizacji trzech najważniejszych celów programu: 

 Cel 1. Formacja religijnej – formowanie młodzieży na praktykujących i dobrych 

chrześcijan, którzy posiadają wiedzę religijną, posiadają wiedzę na temat Boga, świętych  

i Kościół, a przede wszystkim realizują właściwe praktyki religijne. 

 Cel 2. Formacja społeczna – wyjaśnienie i nauczenie młodzieży czym jest wspólnota, 

w której na co dzień żyje i jak ważne funkcje spełniają te wspólnoty. Każdy z członków 

wspólnoty powinien dbać o wspólnotę, odpowiadać za nią i dbać o jej dobro.  

 Cel 3. Nauka sprawnego działania społecznego i gospodarczego – rozwój talentów  

i zainteresowań, nauka kierowania grupą i przedsiębiorczego działania.  

W odniesieniu do celu 1 (formacja religijna), młodzież ocenia, że dzięki Akademii Młodzie-

żowej rozwija w sobie pozytywne wartości, poznaje naukę Kościoła, znajduje odpowiedzi na 

rodzące się pytania odnośnie wiary, Boga i sensu życia człowieka. Młodzi oceniają, że forma-

cja w AM pomaga im przystępować do sakramentów, a przez co również być bliżej Pana Bo-

ga. Formacja religijna przekłada się również na postępowanie w odniesieniu do rodzin i ró-

wieśników. Młodzi starają się być lepszymi ludźmi. Szczegółowe rozkłady odpowiedzi na 

pytania dotyczące celu 1 znajdują się poniżej. 
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W odniesieniu do celu 2 (formacja społeczna), młodzież ocenia, że dzięki Akademii Młodzie-

żowej poznaje sens pracy na rzecz wspólnoty i społeczeństwa lokalnego. Młodzi zauważają 

również, że AM zmniejsza czas przeznaczony na gry komputerowe i przeglądanie stron inter-

netowych na rzecz realizacji przedsięwzięć w AM. Uczestnicy AM częściej angażują się w 

działania społeczne ponieważ lepiej rozumieją wartość takich przedsięwzięć. Szczegółowe 

rozkłady odpowiedzi na pytania dotyczące celu 2 znajdują się poniżej. 
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W odniesieniu do celu 3 (nauka sprawnego działania społecznego i gospodarczego), młodzież 

ocenia, że dzięki Akademii Młodzieżowej potrafi zorganizować przedsięwzięcia od zaplano-

wania, poprzez zarządzanie zespołem do ewaluacji. Uczestnicy AM zaznaczali również moż-

liwość rozwoju zainteresowań i wykorzystania talentów na rzecz innych. Akademia pomaga 

uświadomić młodym, że dzięki rozwoju swoich umiejętności i pilnej nauce możliwe jest lep-

sze służenie ojczyźnie w przyszłości. Szczegółowe rozkłady odpowiedzi na pytania dotyczące 

celu 3 znajdują się poniżej. 
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3.3. Podsumowanie 

Badanie pokazało, że program Akademii Młodzieżowej skutecznie realizuje postawione cele. 

Dzięki uczestnictwu młodzież zbliża się do Pana Boga, poznaje naukę Kościoła, żyje wiarą i 

moralnością chrześcijańską w życiu codziennym. Równie ważne odziaływanie program wnosi 

w społeczną sferę funkcjonowania uczestników. Dzięki Akademii młodzież uczy się dobrego 

funkcjonowania z innym, postawy służby i zaangażowania w życie swojej społeczności i Oj-

czyzny. Młodzież uczy się również budowania poprawnych relacji rówieśniczych opartych na 

wzajemnym szacunku i wsparciu. Program Akademii posiada również bardzo ważny wymiar 

kształtowania postawy aktywności i zaradności życiowej. Młodzież uczestnicząca w progra-

mie ocenia go jako bardzo przydatny ze względu na ich przyszłość zawodową. Program uczy 

skutecznego działania, współpracy w zespole, rozpoznawania swoich mocnych stron i praco-

witości, wytrwałości, przedsiębiorczości, a także kreatywności. Co ciekawe uczestnicy pro-

gramu zaznaczają, że uczestnictwo w nim pomaga im również w nauce szkolnej. Zrealizowa-

ne badanie pozwala stwierdzić, że program rzeczywiście realizuje stawiane mu cele. 
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4. Finansowanie Akademii Młodzieżowej 

Akademia Młodzieżowa prowadzona jest przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Wszystkie 

koszty związane z funkcjonowaniem programu Akademii Młodzieżowej pokrywane są ze 

środków finansowych Fundacji.  

 

Źródła finansowanie programu AM: 

W 2016 roku mieliśmy:  

 4105 darczyńców indywidualnych, przekazujących wsparcie finansowe 

 270 sponsorów oraz przedsiębiorców wspierających Akademię Młodzieżową 
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4.1. Stypendia  

Skarbiec Dobrego Wychowania 

Skarbiec Dobrego Wychowanie to fundusz, z którego finansowana jest realizacja programu 

Akademii Młodzieżowej. Pieniądze w funduszu gromadzone są dzięki wpłatom osób indywi-

dualnych oraz przedsiębiorców. Istnienie oraz rozwój programu Akademii Młodzieżowej 

uzależnione są od środków, które zostaną przekazane do funduszu Skarbiec Dobrego Wycho-

wania.  

Dzięki funduszowi Skarbiec Dobrego Wychowania: 

 wypłacamy comiesięczne stypendia dla wychowanków, 

 realizujemy trzy ścieżki kształcenia: TEATR AM, TELEWIZJA AM  

oraz LIDERZY AM. 
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4.2. Koszty funkcjonowania Ośrodków AM 

Ośrodki Akademii Młodzieżowej zakładane i prowadzone są przy parafiach rzymskokatolic-

kich. Młodzież uczestnicząca w programie, to młodzież z parafii, na terenie której działa 

Ośrodek. 

Każda grupa młodzieży prowadzona jest przez opiekuna (instruktora Akademii Młodzieżo-

wej), najczęściej jest to osoba świecka, która odpowiada za realizację całości programu edu-

kacyjnego i formacyjnego. Osoba taka może być, w miarę możliwości, przysłana przez Cen-

tralę Akademii Młodzieżowej lub wskazana przez ks. Proboszcza parafii w porozumieniu z 

Centralą AM. Instruktorzy AM przechodzą długotrwałe i specjalistyczne szkolenie. Tylko 

dobrze przygotowany i doświadczony Instruktor zapewnia właściwą i skuteczną realizację 

programu.  

Roczne koszty funkcjonowania Ośrodka: 

Czasem wymagany jest również koszt jednorazowy uruchomienia Ośrodka, związany ze specyfiką reali-

zowanego programu. Np. jeżeli w Ośrodku powstanie oddział Telewizji Młodzieżowej, wymagany będzie 

zakup podstawowego sprzętu do pracy dla młodzieży, jest to kwota ok. 5 000 – 8 000 zł.  

Założenie Ośrodka AM bezwzględnie wymaga: 

 Zgody Księdza Proboszcza parafii; 

 Wyznaczenia duszpasterze Ośrodka (ks. wikariusza odpowiedzialnego za formację);  

 Udostępnienia sali parafialnej 2 x w tygodniu; 

Nazwa Kwota 

Wynagrodzenie instruktora AM prowadzącego 

Ośrodek; 
500 zł x 12 miesięcy = 6 000 zł 

Realizacja programu, niezbędne materiały, 

dekoracje, wyposażenie, itp. 
2000 zł x 2 semestry = 4 000 zł 

Wyjazdy szkoleniowe dla młodzieży; 2 x 2 semestry x 500 zł = 2 000 zł 

Wyjazdy wakacyjne i zimowe  

(szkoła Akademii Młodzieżowej); 

Ferie = 450 zł / osoba 

Wakacje = 650 zł / osoba 

Suma: 
12 000 +  

koszty wyjazdów wakacyjnych i ferii 
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5. Aneks (pytania otwarte) 

Aneks nr 1 Dokończ zdanie „Gdybym nie chodził/-a do AM to..." 

 Nie miałabym dobrze zakorzenionych ideałów, którymi się teraz kieruję. Również myślę, że 

moja relacja z Bogiem była by słabsza, albo w ogóle by jej nie było. 

 Nie nauczyłabym się dobrej organizacji oraz nie byłabym tak blisko Boga. 

 Byłbym zupełnie innym człowiekiem 

 Zapewne nie miałbym przyjaciół, większość czasu spędzałbym przed komputerem, marnując 

cenny czas i nie rozwijałbym się 

 bym się stoczył 

 moje życie byłoby nudne 

 Nie nauczyła bym się tego co teraz umiem i nie poznałabym tylu wspaniałych ludzi :) 

 moja wiara byłaby uboższa 

 nie rozwinąłbym się tak 

 nie miałbym/miałabym chęci do życia 

 byłbym lepszym człowiekiem 

 bardzo bym się nudziła. 

 nudziłabym się 

 nie był bym tak blisko Boga i moich przyjaciół. 

 grał bym całe dnie na komputerze 

 niczego bym się nie nauczyła 

 siedziała bym w domu uzależniona od internetu 

 Nie poznałabym wspaniałych przyjaciół, zaczęłabym tak jak moi inni znajomi pić alkohol, im-

prezować i niszczyć sobie życie a co najważniejsze nie poznałabym Boga( prawdopodobnie 

byłabym niewierząca praktykująca na pokaz. Moje życie byłoby puste. 

 nie był bym tak blisko Boga jak jestem w tym momencie. 

 nie modliła bym się tak często i nie poznałabym tylu wspaniałych ludzi 

 bym nie chodził o kościoła 

 moja wiara byłaby bardzo słaba, nie poznałabym mnóstwa świetnych ludzi, AM pozwoliła mi 

odkryć prawdziwą siebie 

 Pewnie bym się obijała i marnowała czas na nic nierobienie 

 nie poznała bym tak dobrych i pomocnych osób, nie chodziła bym tak często do kościoła. Nie 

znała bym tak dobrze Boga 

 pewnie zaangażowałabym się w działania jakiejś innej katolickiej grupy 

 nie wiedziałabym co mam ze sobą zrobić , nie poznałabym bliżej Pana Boga i nie poznałabym 

tak wspaniałych i przyjacielskich ludzi 

 moja wiara nie byłaby tak mocna, jak jest obecnie; nadal bałabym się publicznych wystąpień i 

nie poznała wielu moich obecnych przyjaciół. 

 nie poznałabym tylu super ludzi, nie przybliżyła się do Boga, nie miałabym pomysłu na przy-

szłość 

 Straciłbym dużo w życiu. 
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 najprawdopodobniej nie uwierzyłabym w Boga, spędzała czas w inny, mało ambitny sposób 

 Nie wiedziałabym, że wiara, którą miałam przed tym, jak tu przyszłam, była czymś zupełnie 

nieporównywalnym do tego, co jest teraz 2) Nie poznałabym dzisiaj swoich najbliższych przyja-

ciół, nie wiedziałabym nawet, kim jest przyjaciel 3) Nie miałabym możliwości bardzo głębokie-

go poznania siebie (nie chodzi tylko o umiejętności medialne, czy teatralne, ale także o to, w 

jaki sposób podejmuję pewne decyzje i nad jakimi cechami muszę pracować, aby nie mieć w 

przyszłości znaczących problemów) 4) Nie poznałabym swojego wzoru do naśladowania, któ-

rym jest osoba, która ma duży udział w stworzeniu Akademii 5) Nie zdecydowałabym się na 

związanie swojego życia w przyszłości z jakąś działalnością społeczną, może właśnie z Akade-

mią lub FSD - wiem, co chcę robić w życiu 

 siedział bym w domu 

 czegoś by mi brakowało ,nie miałbym tak dobrej formacji i wspaniałych przyjaciół. 

 Marnowałbym czas na inne zajęcia/Miałbym za dużo czasu wolnego 

 Wpadłbym w złe środowisko 

 nie zbliżyła bym się do Boga 
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Aneks nr 2 „Czego Twoim zdaniem brakuje Instruktorom AM?" 

 nie wiem (2) 

 Niczego (5) 

 punktualności (2) 

 przyjacielskości jeśli chodzi o rozmowe/zaufanie 

 Czasami zrozumienia 

 Instruktorzy mogliby bardziej skupiać się na dobrym wyszkoleniu liderów, tzn pod względem 

praktyki, żeby liderzy nauczyli się animacji, dobrej dokumentacji. 

 Często niektórzy instruktorzy nie robią taryf za spóźnienia. 

 umiejętności zachowywania się jak studenci 

 Zaufania 

 trochę zrozumienia 

 Umiejętności przyznawania się do błędu 

 SAMOKRYTYKI, brakuje kogoś kto zna się na branży filmowej, dystansu 

 dobroci do nas 

 Wyrozumiałości 

 Cierpliwości 

 jedności w prowadzeniu działań żeby wszyscy wiedzieli co i jak maja robić 

 wydaje mi się że nic 

 czasem wyrozumiałość 

 Tego, że jak się powie któremuś z nich jakąś tajemnice to wtedy absolutnie nikt się o tym nie 

dowie. Dyskrecji. 

 dochowania tajemnicy jeśli chodzi o zwierzanie się im ze swoich problemów. 

 więcej zrozumienia 

 brakuje im wyrozumienia 

 inicjatywy w integracjach 

 Poczucia humoru 

 Czasu 

 Moim zdaniem instruktorom często brakuje zrozumienia wobec studentów i kreatywności. 

 Pomysłu jak rozwiązać dany problem. Mówią, że jest problem ale nie mówią jak go rozwiązać 

 niczego, co bardzo byłoby widać 

 Niczego, jest ich po prostu zdecydowanie za mało 

 Nic 

 Niczego nie brakuje. 

 Niektórym brakuje pokory 

 Skupienia 
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Aneks nr 3 „Co należałoby zmienić w programie AM?” 

 nic (4) 

 więcej zabaw (2) 

 nie wiem (2) 

 więcej integracji!!! 

 Na chwilę obecną nic bym nie zmieniła 

 Szkolenia liderskie, aby uczyć się na nich praktyki i tego jak zarządzać i animować grupą. 

 wprowadzić jeszcze więcej ścieżek zainteresowań np. kulinarna albo np. jakaś automatyczna 

gdzie uczyło by się programować jakieś roboty czy coś takiego 

 Więcej zajęć praktycznych, różnych wyjazdów rozwijających ścieżki rozwoju 

 Chwilowo nic mi nie przychodzi na myśl. 

 ciężko powiedzieć 

 więcej szkoleń !!! 

 Dać studentom więcej wolności w wykonywaniu działań 

 Bardziej dbać o sprzęt , wciągać nowe osoby w poważniejsze zadania np. montaż czy scenariusz 

 Aby były szkolenia od podstaw (znajomość sprzętu np. mieć informacje o lumixie czyli nie 

tylko wiedzieć jak nagrać ale też „obczajać” co każdy przycisk robi!! 

 mniej modlitw 

 zniesienie taryf 

 Większa ilość przedstawień i integracji. 

 złych liderów 

 wydaje mi się że nic 

 Program staje się podobny do programu szkolnego, widzę między nimi coraz mniej różnic. 

 więcej zabaw integrujących grupę. 

 więcej integracji i żeby każdy tyle pracy na ile go stać ( nie za dużo nie za mało ) 

 więcej szkoleń 

 potrzebna jest większa motywacja 

 według mnie program jest dobry więc nic 

 Według mnie, w programie AM częściej powinno być brane pod uwagę zaangażowanie studen-

tów w inne zajęcia szkolne i pozaszkolne; program powinien stać się bardziej atrakcyjny dla 

młodzieży. 

 Na pewno należałoby wypromować program. Niewiele osób z mojego środowiska wie co to w 

ogóle jest i na czym polega 

 organizację aby były bardziej sprawna np. na szkoleniach 

 muszle, bardziej skupić się na praktycznej wiedzy studentów np. warsztaty medialne - mniej 

teorii, więcej praktyk i zorganizować je tak, żeby ludzie z nich więcej wynosili 

 Wydaje mi się, że pewne zadania, pomimo danej studentom samodzielności do ich wykonania, 

pomimo spełnianej przez nie ideowości, pomimo ogromnego ich oddziaływania na otaczającą 

społeczność, są wspaniałe, jednak nieadekwatne do wieku i dojrzałości studentów. Chodzi o to, 

że większość studentów nie jest w stanie zafascynować się takim wielkim i wspaniałym zada-

niem, co skutkuje brakiem motywacji. Wtedy sypie się poziom wykonania zadania, poziom 

ideowości i narasta frustracja. Chodzi tylko o media. Powinno nadać się większy wybór tema-
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tów oraz formy przedstawienia. Nie tylko ,,Galeria Postaci" oraz reportaż, czy film dokumental-

ny. Może to być na przykład dzieło z cyklu ,,Ku świętości", jak to kiedyś było. To jest zdecydo-

wanie szerszy zakres i moim zdaniem wielu podpasowałoby robić coś o jakimś problemie ściśle 

i bezpośrednio związanym z dzisiejszym światem. Poza tym wiadomo, że przez brak kadry wie-

le firm teatralnych przestało istnieć i studenci nie chcąc rezygnować z Akademii musiało przejść 

do mediów. A tam nie mają dużo związanego z teatrem. Niektórych po prostu nie fascynuje 

sprzęt oraz kręcenie filmów. Tak niestety, albo „stety” jest. Sposobem na zagospodarowanie 

osób, które nie mają jakichś umiejętności medialnych, a mają dryg do liderowania, czy organi-

zowania dobrych przedsięwzięć, są inne sfery działania obok kręcenia czegoś. Media to także 

prasa. W mediach mogą pojawiać się felietony - coś twórczego. Podsumowując, myślę, że w 

firmach medialnych mamy dużo, ale w bardzo ciasnym zakresie. Odchodząc od firm - myślę, że 

szkolenia liderskie są zdecydowanie zbyt teoretyzowane, a nauka nie płynie prawie żadna, 

oprócz chwilowego przypływu chęci do działania 

 Większa tolerancja wobec błędów liderów i większa swoboda w podejmowaniu działań, realizo-

waniu własnych pomysłów. 

 Powinno się zwiększyć ideowość 

 Należało by popracować nad organizacją zajęć medialnych 
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Aneks nr 4 „Jakie są różnice pomiędzy pracą w grupie w AM a w szkole?” 

 w szkole są sprawdziany co daje więcej stresu 

 W szkole ludzie robią wszystko zwyczaj z przymusu, a w akademii chcę i się angażują wiadomo 

i mają jeden cel 

 W Akademii każdy od siebie wymaga oraz siebie pilnuje. Studenci mają cel do którego dążą, 

natomiast w szkole często nie ma zgrania, ludzie nie wywiązują się ze swoich obowiązków, 

ponieważ robią to tylko dlatego, aby zrobić na zaliczenie. Nie obchodzi ich jakość, tylko byle 

jak ale żeby zrobić. W Akademii czegoś takiego nie ma, ponieważ staramy się, aby jak najlepiej 

wykonywać każde działanie, czy małe czy duże. 

 w AM jest więcej praktyki a w szkole teorii 

 W AM każda osoba w grupie dąży do takiego samego celu jakim jest ewangelizacja poprzez 

media bądź teatr, a w szkole najczęściej każdy dąży do innego celu przez siebie postawionego 

 W AM jesteśmy bardziej zgrani, pomagamy sobie nawzajem, panuje o wiele lepsza atmosfera 

 w AM mam przyjaciół, z którymi się dogaduję, a w szkole jestem zwykłym szarym uczniem 

 jest bardziej zgrana 

 W szkole jestem bardzie lubiana i znana :) 

 W szkole, każdy z nas ma inne wartości, w AM są one do siebie zbliżone 

 W AM uczę się głównie rzeczy praktycznych ale i duchowych 

 Grupa jest bardziej zgrana i ma doświadczenie w tym co robi 

 w szkole więcej się dowiem 

 W szkole jest nudno i mniej się tam uczę, a szczególnie dobrego wychowania. 

 budujemy wspólnotę, szanujemy się nawzajem 

 W AM jest lepsza współpraca i chęć robienia czegoś lepszego. 

 w AM czuje się swobodnie 

 Jesteśmy tu wszyscy lepiej zintegrowani 

 tu nikt się z nikogo nie wyśmiewa i nie obgaduje tak bardzo jak w szkole 

 W Akademii o wiele mocniej i prawdziwiej poznaję Boga i uczę się rzeczy które naprawdę mo-

gą mi się przydać w życiu, w szkole nie do końca tak jest. 

 szkoła jest obowiązkiem a Akademia nie. 

 w AM jesteśmy lepiej zgrani i uczymy się dyscypliny i tego by przełamywać lęki 

 w AM jest bardziej zgrana grupa i przyjazna 

 AM sprawia przyjemność i uczy bardziej przydatnych rzeczy niż w szkole 

 w grupie lepiej się pracuje i szybciej wykonuje pracę, w szkole natomiast często trzeba samemu 

robić większość rzeczy i praca strasznie się ciągnie 

 W akademii możemy porozmawiać z instruktorami o wszystkim a z nauczycielami w szkole nie 

 praca na chwałę Boga, większe zaangażowanie 

 jest bardziej zgrana i traktujemy się jak rodzina 

 W grupie AM czuję większą motywację, ponieważ nie są to działania obowiązkowe. Jednak w 

szkole grupy są bardziej zgrane i zintegrowane. 

 Ludzie z akademii są bardziej zżyci, traktują się jak rodzinę, nikt nikogo nie obgaduje, nie okła-

muje, wszyscy są szczerzy. Mają takie same poglądy. Szanują Boga. W szkole jest dużo fałszy-

wości. Bóg, wiara to obciach. Nosi się krzyżyk ale nie dlatego, że się wierzy tylko dlatego, że 
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ładnie wygląda, nie mają świadomości co on oznacza. 

 jest więcej praktyki jeśli chodzi o naukę oraz moje zdani o czymś jest bardziej wpływowe 

 AM jest to organizacja dla chętnych, przez co, są tu osoby które głównie chcą coś robić, więc 

jest z kim współpracować, ludzie są dla siebie milsi, rzadko zdarza się że ktoś jest odrzucony w 

grupie 

 W Akademii jest jakakolwiek metodologia. Najważniejsze jest zgranie grupy a nie to, jak działa. 

Do tego dochodzi się dopiero potem. W szkole jest odwrotnie. Głównym celem są dobre oceny, 

a zintegrowanie grupy jest, w moim przekonaniu, ,,zapchajdziurą", której połowa nauczycieli 

nawet nie rozumie 

 wszyscy się szanują 

 Większa swoboda w działaniu w AM. 

 W AM pracuję nad przydatnymi w życiu umiejętnościami 

 w Am jestem bardziej otwarty, mam wolną rękę 

 W AM znam lepiej grupę niż w szkole i w AM jestem bardziej zmotywowany do działania 

 W AM jest lepsza atmosfera i robię to dla innych ludzi ,a w szkole tylko dla siebie i nie z każ-

dym się dogaduje na takim dobrym poziomie jak w AM 
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Aneks nr 5  

„Co Ci się najbardziej podoba w Letniej i Zimowej Szkole AM?” 

 Integracja 

 Spontaniczne rzeczy, które jednoczą grupę 

 Możliwość szkolenia się, ćwiczenia swoich umiejętności oraz to, że spędzam czas z grupą , w 

której wszyscy są zgrani i się akceptują oraz wyznają podobne wartości do moich. 

 robienie filmów medialnych 

 Najbardziej mi się podoba to że mogę spędzić dużo czasu ze swoimi rówieśnikami 

 To, że spotykamy się wszyscy razem i uczymy się coraz lepiej działań medialnych 

 gry terenowe, wspinaczka w góry, rozmowy z przyjaciółmi ;) 

 cały program mi się podoba 

 to że mogę się czegoś więcej nauczyć  

 Nacisk na formację religijną i modlitwę, zapraszanie świadków wiary. 

 Super atmosfera, genialni ludzie i nowe zadania filmowe 

 Jest dużo czasu na wszystko czyli na rozwijanie swoich umiejętności i pozycji duchowej ale nie 

tylko jest też czas na integracje 

 szkolenia i wspólnotniki 

 ciekawe zajęcia i nauka 

 Atmosfera 

 Integracje możliwość ewangelizowania innych terenów Polski. 

 Ogrom pracy i nowi ludzie którzy być może dołączą do AM 

 że mogę się czegoś nauczyć i poznawać innych 

 to że spotykamy się tu wszyscy razem i tworzymy wspólne dzieło 

 Bractwo Różańcowe, Różaniec wieczorny z instruktorami i innymi studentami, możliwość spę-

dzania czasu ze wspaniałymi ludźmi, możliwość wykazania się, działania integracyjne i rajdy. 

 to, że dużo się modlimy. 

 uczenie się nowych rzeczy, praktykowanie, integracje i łączenie się z Bogiem 

 Wszystko 

 uwielbiam wspólnotniki, uwielbiam pracować z grupą, uwielbiam wyzwania podejmowane 

podczas każdego obozu 

 spędzanie czasu z ludźmi z innych ośrodków 

 to że mogę spotykać się z przyjaciółmi i uczyć się nowych rzeczy 

 formacja religijna, integracja 

 atmosfera , program i to że się wspólnie integrujemy i dzięki temu lepiej się poznajemy 

 Są to dla mnie miejsca, gzie mogę zapomnieć o codzienności i skupić się Bogu, ewangelizacji 

poprzez rozwój mojej ścieżki zainteresowań i poznać nowe osoby. 

 Zgranie ekipy, zaangażowanie, podział obowiązków 

 to że się nie nudzimy kiedy mamy spotkanie firmy czy czas wolny 

 to, że przez ten czas trwania tych obydwu szkół widzę się z ludźmi, których widzę kilka razy w 

ciągu roku, pogłębiam swoją wiarę poprzez katechezy, świadectwa, rekolekcje, codzienne Msze 
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Św., codzienną koronkę i różaniec, nabywam nowe umiejętności 

 Mile spędzony czas, ogrom modlitwy oraz zawsze poruszające rekolekcje i dyskusje w o wiele 

większym gronie. Poczucie wspólnoty. 

 Grupa 

 Możliwość organizacji wydarzeń, nauka wielu przydatnych umiejętności. 

 Podoba mi się grupa AM i możliwości rozwoju umiejętności liderskich i medialnych 

 Rekolekcje i czas spędzony ze znajomymi 

 To że mogę spotkać się z ludźmi i mogę czegoś się nauczyć 

 zajęcia w grupach teatralnych oraz zawody w piłce siatkowej 
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„Co byś zmienił w Letniej i Zimowej Szkole AM?” 

 nic (11) 

 więcej spotkań takich jak z klerykiem Łukaszem (było ciekawie, był film i w miarę krótko) 

mniej spotkań długich=nudnych..... zmieniłabym jeszcze to że gdy jesteśmy zmęczeni np. po 

górach żeby więcej było czasu na umycie się i SPANIE a nie jak wszyscy są zmęczeni to jeszcze 

3 godzinne spotkanie z kimś..... 

 wprowadziłbym egzamin liderski jaki był kiedyś a nie teraz jak nachodzą na siebie dwie muszle 

z rozwoju zainteresowań i liderska 

 W ciągu dnia więcej czasu wolnego, więcej rzeczy integracyjnych 

 Nic bym nie zmieniał. Moim zdaniem program jest narazie dobrze dobrany. 

 plan dnia 

 więcej czasu na integracje i wyjścia 

 to żebyśmy pojechali nad morze lub Kujawy, Mazowsze a nie zawsze w góry !!!!!:( 

 Dać więcej czasu na odpoczynek i samodzielną integrację. Nuda nie zawsze oznacza coś złego. 

 większy wybór tematyki filmowej i więcej wyjść w teren 

 zmieniłbym to że na siatkówce nie trzeba być!!!! 

 zniesienie taryf 

 więcej zabaw 

 Większa ilość czasu wolnego i więcej wyjść (na miasto). 

 rozkład sił pracy dla poszczególnych osób 

 chciała bym aby jeździło na nie jeszcze więcej studentów 

 Zbyt duży nacisk na to, że liderzy koniecznie nie mogą popełnić błędów, a przecież dopiero się 

wszystkiego uczą. 

 minimum jeden dzień czasu wolnego na odpoczynek. 

 żeby każdy dostawał zasłużoną kare jak np. zamiast na dyżur idzie do sklepu 

 powinno być więcej czasu na umycie się 

 można by zmienić trochę plan dodając więcej jakiś wyjść typu rajd. Po prostu więcej atrakcji 

 więcej wolnego czasu (2) 

 Starałabym się mocnej zintegrować z nowymi studentami; proponowałabym wcześniejsze zor-

ganizowanie poszczególnych dni obozów, aby każdy student miał jasno postawiony cel, który 

będzie w stanie zrealizować w ciągu letniej czy zimowej Szkoły AM. 

 więcej snu, warsztaty dla firm teatralnych i medialnych, żeby trwały dłużej 

 Właściwie nic, może tylko trochę poprawę punktualności 

 Więcej czasu wolnego żeby na spokojne móc wszystko przemyśleć i przygotować. 

 Instruktorzy powinni bardziej pomagać liderom bo ewidentnie sobie nie radzimy i czasami po-

trzebujemy pomocy 

 Zmieniłbym rozkład planu 
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