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Informacja dla Zastępowego: 

Masz przed sobą prawie gotowy konspekt. Dlaczego „prawie”? Gotowy on będzie tylko wtedy, gdy 

się do niego dobrze przygotujesz. Musisz przejść przez to spotkanie samodzielnie i rozwiać wszystkie 

swoje wątpliwości (jeżeli takowe masz) poprzez wcześniejsze zgłębienie tematu, wyszukanie tych 

informacji, które Cię nurtują i które wydają Ci się potrzebne. Raz przeczytany konspekt nie jest 

gwarancją udanego spotkania. Pamiętaj, aby Pan Bóg mógł przez Ciebie działać, musi mieć jakieś 

podstawy, bazę w postaci Twojego przygotowania. 

Powodzenia KSM-owiczu! 

 

Historia KSM – naszą historią 

czas ok. 1 h 

Cele: 

  Zapoznanie się z historią KSM w Polsce, diecezji, oddziale. 

 Uświadomienie Uczestnikom spotkania o tym, że każdy z nas tworzy historię KSM. 

Materiały: 

 wydrukowane załączniki (historia KSM, gra planszowa, pionki, kostka) 

 arkusze papieru 

 pisaki 

 Modlitwa na rozpoczęcie spotkania. 

1) Prowadzący rozpoczyna spotkanie od połączenia zastępu w 3 grupy. Każda grupa otrzymuje 

po arkuszu papieru. Zadanie polega na przygotowaniu plakatu związanego z danym 

okresem historii KSM-u na podstawie fragmentów z zał. 1. Plakat ma zawierać 

najważniejsze informacje i daty. Na przygotowanie prowadzący daje grupom 15 minut. 

Następnie każda grupa przedstawia owoce swojej pracy. Jeśli grupa nie zawrze 

najważniejszych informacji, prowadzący ma za zadanie dopowiedzieć, tak aby uczestnicy 

spotkania nie mieli problemów z odpowiedzeniem na pytania w grze planszowej. 

2) Prowadzący ponownie tworzy 3 zespoły (nie mogą to być te same grupy co w pierwszej 

części spotkania, żeby wszyscy mieli mniej więcej wyrównane szanse). Wszystkie grupy 

rozpoczynają grę od pola „START”. Zespół rozpoczynający grę rzuca kostką i przesuwa się 

o tyle pól do przodu, ile wskazały oczka na kostce. Na każdym polu znajduje się numer, kiedy 

grupa stanie na polu sprawdza jaki ono ma numer, wtedy prowadzący odczytuje pytanie. Jeśli 

grupa odpowie poprawnie w następnej rundzie znów rzuca kostką i rusza dalej. Natomiast 

jeśli grupa odpowie źle na zadane pytanie, w następnej rundzie traci kolejkę. Znaki zapytania 

na planszy „?”oznaczają pytania dodatkowe. Zespół, który stanie na takim polu może 
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wylosować pytanie dodatkowe. Jeśli grupa poprawie odpowie na pytanie od razu przesuwa się 

po drabince na wskazane przez nią pole (tylko do przodu). Jeśli drabinka wiedzie w tył grupa 

odpowiada na pytanie dodatkowe i jeśli odpowie źle, w następnym ruchu traci kolejkę. Jeśli 

grupa odpowie błędnie cofa się o 2 pola do tyłu. Jeżeli grupa zrezygnuje z pytania 

dodatkowego (przed jego przeczytaniem) pozostaje na polu ze znakiem zapytania i opuszcza 

jedną kolejkę. Grupa, której pionek pierwszy znajdzie się na polu „META” wygrywa grę. 

Pytania, plansza, kostki i pionki znajdują się w zał. 2 oraz zał. 3. 

3) Do wykonania ostatniego zadania należy przygotować jeden arkusz papieru, pośrodku którego 

Zastępowy pisze hasło „HISTORIA KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA 

MŁODZIEŻY”. Każdy uczestnik spotkania otrzymuje samoprzylepną karteczkę i długopis. 

Zadaniem uczestników jest napisanie własnego imienia dużymi literami na samoprzylepnej 

karteczce i przyklejenie wokół hasła na arkuszu papieru (UWAGA: Zastępowy również 

wykonuje to zadanie). 

 

Zastępowy zadaje pytanie grupie: 

Jak myślicie, dlaczego wasze imiona znalazły się wokół hasła „Historia Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży”? 

Odpowiedź: Ponieważ każdy z nas tworzy historię Stowarzyszenia. 

LUB 

Zastępowy podsumowuje spotkanie słowami: 

„ Nasze imiona przyklejone wokół hasła „Historia Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży” mają na celu przypomnieć nam, że to właśnie my tworzymy historię. 

Pamiętajmy o tym i dbajmy o prawidłowe wypełnianie misji i celów KSMu.” 

 

Modlitwa na zakończenie 

Modlitwa KSM-owicza 

Ojcze wszechmogący i miłosierny Boże, 

Przez Twego Syna Jezusa Chrystusa prosimy Cię, 

obdarz nas Duchem Prawdy, Miłości i Mocy. 

Spraw, abyśmy byli wierni Ewangelii, Krzyżowi, 

wierze naszych ojców i ideałom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 

Niech Duch Święty Pocieszyciel wzbudza w nas gorliwość apostolską, 

abyśmy z pokorą i odwagą budowali Królestwo Chrystusowe w sobie, 

w rodzinach i otoczeniu oraz byśmy w życiu społecznym szerzyli cywilizacją miłości. 
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Niech nas wspomaga orędownictwo i przykład Matki Najświętszej Królowej Polski, 

św. Stanisława Kostki i Błogosławionej Karoliny Kózkówny. 

Na Twoją miłość, wezwanie i Twoje posłanie odpowiadamy: GOTÓW! 
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Załącznik nr 1 

GRUPA 1 

Dzieje Akcji Katolickiej przed II wojną światową. 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży było częścią składową Akcji Katolickiej, dlatego też 

w celu poznania jego historii należy sięgnąć do dziejów tego wielkiego dzieła Kościoła. 

Akcja Katolicka, pojmowana jako organizacja zrzeszająca ludzi świeckich w celu 

apostołowania, kształtowała się długo. Po raz pierwszy nazwą Akcja Katolicka posłużył się papież 

Pius X., wyłożył on podstawy teologiczne i organizacyjne AK w myśl przyjętego przez siebie hasła: 

„Odnowić wszystko w Chrystusie”. Papież Pius XI, kontynuując dzieło swego poprzednika, nadał 

Akcji Katolickiej ścisłe ramy organizacyjne. Według nauki Piusa XI Akcja Katolicka miała być 

organizacją ludzi świeckich mających udział w apostolstwie hierarchicznym Kościoła i dążących do 

odnowienia życia religijnego we wszystkich dziedzinach życia. Metodę działania miało stanowić 

podporządkowanie się hierarchii oraz osobista odpowiedzialność członków za dzieło ewangelizacji. 

Na jego polecenie Piusa XI zaczęto tworzyć AK na całym świecie.W Polsce również doszło do jej 

powstania. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. istniały, szczególnie na ziemiach zaboru pruskiego 

i austriackiego różne organizacje. W 1928 r. utworzono Komisję Episkopatu do spraw Akcji 

Katolickiej. Statut AK został zatwierdzony w 1930 r. przez Piusa XI.. 

W 1930 r. erygowano Naczelny Instytut Akcji Katolickiej (NIAK) z siedzibą w Poznaniu. 

Prezesem NIAK został A. Bniński, naczelnym asystentem kościelnym Akcji Katolickiej mianowano 

bpa W. Dymka. Patronem Akcji Katolickiej został św. Wojciech, zaś główna uroczystość doroczna 

ustanowiona została w święto Chrystusa Króla. Centralnym organem prasowym był ukazujący się od 

1931 r. „Ruch Katolicki.” 

W latach 1930-32 biskupi powoływali Akcję Katolicką w diecezjach. Na krajowym zjeździe 

Akcji Katolickiej w Krakowie postanowiono ujednolicić stowarzyszenia wchodzące w jej skład. Na 

wzór włoski utworzono 4 organizacje zwane kolumnami: Katolicki Związek Mężów (KZM) z siedzibą 

w Warszawie, Katolicki Związek Kobiet (KZK) z siedzibą w Krakowie, Katolicki Związek Młodzieży 

Męskiej (KZMM) i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ), oba z siedzibą w Poznaniu. 

W skład związków ogólnopolskich wchodziły odpowiadające im stowarzyszenia diecezjalne: 

Katolickie Stowarzyszenie Mężów (KSM), Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (KSK), Katolickie 

Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej 

(KSMŻ). Główny trzon w obu stowarzyszeniach młodzieżowych stanowili członkowie 

dotychczasowego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP), utworzonego już w 1919 r. Dzisiejsze 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nawiązuje więc do KSMM, KSMŻ i wcześniejszego SMP. 

Po 1934 r. nastąpił znaczny wzrost ilościowy członków Akcji Katolickiej. Najliczniejszą 

grupę w stowarzyszeniach młodzieżowych stanowiła młodzież chłopska, następnie bezrobotni. 

Niewiele było młodzieży robotniczej, a najmniej inteligenckiej, gdyż miała ona własne organizacje. 
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Struktura organizacyjna i działalność KSMM i KSMŻ przed II wojną światową. 

Dwie młodzieżowe kolumny Akcji Katolickiej (KSMM i KSMŻ) podporządkowane 

były NIAK, ale prowadziły własną działalność, posiadały własne władze i strukturę organizacyjną. 

Organem koordynującym działalność była Naczelna Rada Akcji Katolickiej. Na szczeblu 

diecezjalnym odpowiadała jej Diecezjalna Rada Akcji Katolickiej. Wewnątrz stowarzyszeń funkcję 

kierowniczą pełnił zarząd. W parafiach zaś stowarzyszenia posiadały swe oddziały. Przedstawiciele 

wszystkich stowarzyszeń działających na terenie parafii wraz z księdzem asystentem, prezesem, 

wiceprezesem i sekretarzem tworzyli zarząd Parafialnej Akcji Katolickiej (PAK). Struktura 

organizacyjna Akcji Katolickiej była więc pionowa i pozioma. Struktura pionowa to odrębność 

statutowa i organizacyjna danego stowarzyszenia i wewnętrzna łączność jego 

członków na wszystkich szczeblach organizacji. Struktura pozioma to łączność danego stowarzyszenia 

poprzez swych przedstawicieli z innymi stowarzyszeniami oraz członkami Akcji Katolickiej. 

Patronem stowarzyszeń młodzieżowych AK obrano św. Stanisława Kostkę. 

Działalność KSMM i KSMŻ, prowadzona pod hasłem „Budujmy Polskę Chrystusową”, była 

bardzo bogata. Można podzielić ją na 4 grupy: 

 Działalność religijna. Udział w sakramentach świętych, częsta spowiedź i szczególny kult 

Eucharystii. Udział w rekolekcjach, dniach skupienia, spotkaniach formacyjnych.  

 Działalność kulturalno-oświatowa. Stanowiło ją przede wszystkim ciągłe kształcenie 

członków. Kierownictwa stowarzyszeń kształcono na kursach, zjazdach, zlotach. Szerokie 

rzesze członkowskie kształcono przez akcję odczytową. Ważną rolę w formacji członków 

młodzieżowych kolumn AK stanowiły czasopisma: „Przyjaciel Młodzieży” i „Młoda Polska”. 

Czasopisma zajmowały się przeważnie sprawami organizacyjnymi i wychowawczymi.  

 Działalność charytatywna. Powstawały sierocińce, domy dziecka. Pomagano młodzieży 

bezrobotnej w szukaniu pracy, zaopatrywano w podstawowe narzędzia itd. 

 Działalność społeczno-patriotyczna. Młodzież zrzeszona w AK chciała wpływać na losy 

i kształt Ojczyzny. Stąd wielkie znaczenie miało budzenie postaw patriotycznych. 

Obchodzono uroczyście rocznice ważnych wydarzeń, święta narodowe.  

W 1938 r. odbył się pierwszy zlot KZMM w Częstochowie, który był wyrazem siły 

zorganizowanej młodzieży męskiej. Prezes KZMM napisał w „Przyjacielu Młodzieży”: „Wielu z nas 

prawdopodobnie dopiero po raz pierwszy na zlocie zrozumiało i odczuło treść słowa „Związek”. 

Pracując gdzieś w „zapadłym kącie” nie czuliśmy może nawet swego Stowarzyszenia. Widzieliśmy 

siebie, swoje troski i kłopoty, i swój Oddział. A w Częstochowie objawiła się nam wielkość, siła 

i potęga naszej organizacji. Jest nas wielu, 150.000! Jest Związek, istnieje nie tylko ten nasz Oddział, 

ten Okręg, czy jedno nasze Stowarzyszenie w diecezji. Ale istnieje takich Oddziałów jak nasz 5000, 

istnieje 20 stowarzyszeń diecezjalnych. Istnieje więc przede wszystkim Związek w Poznaniu, który 

jest symbolem jednolitości i wielkości naszej organizacji.” 

Niestety, wybuch II wojny światowej przerwał działalność Akcji Katolickiej w Polsce, ale jej 

członkowie wychowani w duchu miłości Boga i Ojczyzny nie wahali się w wielu wypadkach oddać 

własnego życia w jej obronie. 
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GRUPA 2 

KSMM i KSMŻ po II wojnie światowej.  

Władze komunistyczne po II wojnie światowej zabraniały wszelkiego niezależnego zrzeszania 

się. Jedynie KSMM dwóch archidiecezji: poznańskiej i krakowskiej zdołały się zarejestrować. Stało 

się tak wskutek swoistego „niedopatrzenia” władz administracyjnych. Jednak już KSMŻ nie udało się 

wznowić legalnej działalności. Dlatego też kard. w archidiecezji krakowskiej powołał do istnienia 

Żywy Różaniec Dziewcząt (ŻRD) jako ruch nieformalny. Miał on jednak strukturę organizacyjną 

KSMŻ. Jednak wskutek wzmożonej represji władz państwowych zarówno ŻRD i KSMM w obu 

diecezjach zostały rozwiązane w 1953 r.  

Mimo rozwiązania organizacji, spotkania KSM-owiczów odbywały się nadal, lecz 

nieoficjalnie. Prowadził je ks. kard. K. Wojtyła wcześniejszy asystent KSMM w Niegowici, 

a następnie w Krakowie. Członków KSMM i KSMŻ łatwo było też zauważyć w parafiach. Zawsze 

aktywni, odpowiedzialni, szanujący kapłanów, angażujący się w działalność. To w ich sercach 

idea KSM przetrwała. 

Ks. Kard. Karol Wojtyła jako asystent KSMM. 

W czasie ogólnopolskiej pielgrzymki KSM do Rzymu Jan Paweł II powiedział w czasie 

specjalnej audiencji udzielonej KSMowiczom: „Pamiętam, że jeszcze jako młody wikariusz w parafii 

w Niegowici, potem w Krakowie, byłem asystentem kół KSM-u. Wkrótce jednak, w ramach brutalnej 

walki z Kościołem, KSM został rozwiązany przez władze komunistyczne. Pamiętam jeszcze ostatnie 

spotkanie z młodzieżą akademicką. Była taka grupa studiująca ABC tomizmu. Ja byłem jej 

asystentem. Już się toczył wtedy proces Kurii Krakowskiej. Myśmy jeszcze działali. To były już 

ostatnie spotkania. Parę tygodni potem KSM został ostatecznie zlikwidowany tam, gdzie istniał. 

Istniał wtedy tylko w dwóch archidiecezjach – w Krakowie i Poznaniu.” 

Słowa Ojca św. są zwięzłym świadectwem jego pracy duszpasterskiej z młodzieżą zrzeszoną 

w KSM-ie. W Tygodniku Powszechnym ukazał się artykuł o współpracy ks. Karola Wojtyły 

z prezesem Oddziału KSMM w Niegowici. Warto przytoczyć główne myśli artykułu: „Kiedy ks. 

Karol Wojtyła przybył do Niegowici zastał Oddział KSMM liczący ponad setkę młodzieży męskiej. 

Spotkania odbywały się w zbudowanym przed wojną Domu Katolickim, zawsze przybywało na nie 

około 100 osób. Ks. K. Wojtyła zorganizował specjalny kurs dla kierownictwa i zastępowych. Jego 

celem było pogłębienie wiadomości religijnych i formowanie chrześcijańskiego światopoglądu. Po 

wykładach odbywających się raz w tygodniu trwały długie i ożywione dyskusje. Mieszkanie 

ks. Karola Wojtyły było zawsze otwarte dla młodych. Przychodzili tam, by zapytać o radę lub tylko 

porozmawiać. (…) KSMM i ŻRD nie były dobrze widziane przez władze powiatowe, które 

bezskutecznie próbowały powstrzymać ks. K. Wojtyłę od działalności. Po roku pracy w Niegowici 

został on przeniesiony do parafii w Krakowie, gdzie otrzymał też funkcję asystenta Oddziału KSMM. 

Istniał tam przy Stowarzyszeniu zastęp akademicki złożony z kilkudziesięciu studentów krakowskich 

uczelni, którzy pod kierunkiem ks. Wojtyły poznawali zasady tomizmu. Grupa ta była formowana 

jako instruktorzy KSMM, którzy wyjeżdżali do parafii jako nauczyciele Stowarzyszenia. Materiały 

formacyjne, zachowane do dziś, pisał im właśnie ks. K. Wojtyła.” 
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GRUPA 3 

Odrodzenie i rozwój KSM w latach najnowszych. 

Inicjatorem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży był ks. Prałat Antoni 

Sołtysik, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Ks. A. Sołtysik, którego ojciec był KSM-owiczem i on 

sam, zanim wstąpił do Seminarium, należał do KSMM, spotykał się na co dzień z dawnymi członkami 

Stowarzyszenia. W pracy duszpasterskiej spotykał zaangażowanych parafian – KSM-owiczów. 

Zainspirował w ramach Komisji Episkopatu Polski d/s Duszpasterstwa Młodzieży, której był 

członkiem, ideę powołania do życia KSM-u. W 1990 r. odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące KSM. 

Było to w schronisku młodzieżowym na Śnieżnicy. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu księży 

i młodzieży z całej Polski. Zadanie propagowania idei KSM-u podjęło czasopismo „Wzrastanie”. 

Począwszy od diecezji na południu Polski – pierwsze oddziały powstały w archidiecezji krakowskiej – 

Stowarzyszenie zakładano coraz dalej. Konferencja Episkopatu Polski wydała w 1990 r. dekret 

powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną, 

 statut zatwierdziła w 1993 r. Później KSM uzyskał także osobowość prawną cywilną 

rozporządzeniem Ministra. 

Ojciec Święty Jan Paweł II zaakceptował reaktywowanie KSMu. W oficjalnym przemówieniu 

wygłoszonym do biskupów polskich powiedział m.in.: „Niezbędny środek formacji młodych stanowią 

organizacje i ruchy katolickie. Jest ich dzisiaj coraz więcej. Ze szczególnym zaś zadowoleniem 

powitałem Waszą – Drodzy Bracia – decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży, które ma bogatą i piękną tradycję.” 

Do KSM-owiczów skierował słowa uzasadniające istnienie KSM-u: „Nie wstydźcie się 

waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was 

Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM.” 

W czasie Pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II zawierzył KSM Maryi. 

O KSM-ie wspomniał również Ojciec Święty w czasie kolejnej wizyty biskupów polskich 

„Odradzające się w Polsce Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Akcja Katolicka niech uwzględnią 

twórczą inicjatywę młodych i zaprawiają ich do podejmowania osobistej odpowiedzialności za życie 

własne, wspólnoty religijnej i cywilnej. Trzeba stale kształtować apostolskie grupy świeckich 

w Kościele gotowe rozwijać działalność w tych dziedzinach życia publicznego, które są ich domeną”. 

Dziś KSM istnieje prawie we wszystkich diecezjach, liczy ok. 20 tys. członków zrzeszonych 

w ok.1000 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych. To, czy KSM rozwinie się jeszcze bardziej, 

by dorównać, a nawet przewyższyć liczbą, poziomem i zakresem działania Stowarzyszenia 

przedwojenne, zależy już od każdego z druhów i druhen – członków Stowarzyszenia. KSM ma wielką 

szansę spełnić pokładane w nim nadzieje. Cieszy się poparciem biskupów i wielką ofiarnością księży 

asystentów. Coraz bardziej wzrasta liczba zaangażowanych młodych, którzy są nadzieją 

Stowarzyszenia, Kościoła i Polski. 
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Załącznik nr 2 

Pytania do gry planszowej: 

1. Rozwiń skrót: AK. (Akcja Katolicka) 

2. Jaka uroczystość jest corocznym świętem Akcji Katolickiej? (Święto Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata) 

4. Kto po raz pierwszy posłużył się nazwą „Akcja Katolicka”? 

a) papież Pius XI 

b) papież Jan Paweł II 

c) papież Pius X 

5. Kto został pierwszym patronem Akcji Katolickiej? 

a) św. Wojciech 

b) św. Stanisław Kostka 

c) bł. Karolina Kózkówna 

7. Jak rozwinąć skrót SMP? 

a) Stowarzyszenie Młodzieży Poznańskiej 

b) Stowarzyszenie Młodych Polaków 

c) Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 

9. Rozwiń skrót: KSMŻ. (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej) 

10. Do czego nawiązuje dzisiejszy KSM? 

a) tylko do KSMM 

b) do KSMM i KSMŻ 

c) tylko do SMP 

11. Rozwiń skrót: NIAK. (Naczelny Instytut Akcji Katolickiej) 

13. Jakie Stowarzyszenie ustanowiło święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata świętem 

patronalnym? 

a) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej 

b) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej 

c) Katolickie Stowarzyszenie Kobiet 

14. Na jakie grupy można podzielić działalność KSMM i KSMŻ? 

a) religijna, charytatywna, oświatowa, społeczno-patriotyczna 

b) charytatywna, religijna, kulturowo-oświatowa, patriotyczna 

c) społeczno-patriotyczna, kulturowo-oświatowa, religijna, charytatywna 

15. Rozwiń skrót: KSMM. (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej) 

16. Wymień 2 działalności charytatywne AK. (sierocińce, domy dziecka, pomoc młodzieży 

w poszukiwaniach pracy, zaopatrzenie w potrzebne narzędzia)  
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18. Centralnym organem prasowym od 1931 roku był…? 

a) Młody Hufiec 

b) Ruch Katolicki 

c) Akcja Katolicka 

19. W jakich diecezjach powstał pierwszy KSMM po II wojnie światowej? 

a) poznańskiej i krakowskiej 

b) tarnowskiej i kaliskiej 

c) krakowskiej i bydgoskiej 

15. W którym Stowarzyszeniu asystentem w Negowici był ks. Karol Wojtyła? 

a) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 

b) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej 

c) Katolickie Stowarzyszenie Mężów 

16. Kto reaktywował KSM po II wojnie światowej? 

a) ks. Karol Wojtyła 

b) ks. Bp Władysław Bobowski 

c) ks. Prałat Antoni Sołtysik 

18. Ilu członków liczy KSM dziś wg oficjalnych danych? Można pomylić się o 3 tysiące. (20 tysięcy 

członków zrzeszonych) 

19. Ile oddziałów i kół liczy KSM dziś wg oficjalnych danych? Można pomylić się o 200 

oddziałów/kół. (1000 oddziałów i kół) 

21. Rozwiń skrót KZM (Katolicki Związek Mężów) 

23. W którym roku został zatwierdzony Statut KSM? 

a) 1989 

b) 1993 

c) 1998 

24. Pod jakim hasłem była prowadzona działalność KSMM i KSMŻ? 

a) „Budujmy Polskę Chrystusową” 

b) „Odnowić wszystko w Chrystusie” 

c) „Przyjacielu Młodzieży” 

25. Jaką osobowość zyskał KSM rozporządzeniem Ministra? (osobowość prawną cywilną) 

26. Asystentem oddziału w jakiej miejscowości był Karol Wojtyła? 

a) w Nałęczowie 

b) w Poznaniu 

c) w Niegowici 

28. Jacy są obecnie patroni KSM? (bł. Karolina Kózkówna i św. Stanisław Kostka) 
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Pytania dodatkowe: 

Pytania dodatkowe są to pytania odnośnie działań związanych z ostatnimi wydarzeniami w Oddziale 

i diecezji. Zastępowy przygotowując się do spotkania powinien poszukać odpowiedzi na poszczególne 

pytania. 

1.Ile lat temu został założony Twój Oddział? 

2.Kto pełni funkcję prezesa Oddziału? 

3. Kto pełni funkcję skarbnika Oddziału? 

4. Kto pełni funkcję sekretarza Oddziału? 

5. Kto może zostać KSM-owiczem? 

6. Kto jest prezesem Zarządu KSM w Twojej Archidiecezji? 

7. Wymień 3 elementy tożsamości Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 

8. Wymień 3 rodzaje rekolekcji/szkoleń w których może uczestniczyć każdy członek Oddziału.
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Załącznik nr 3 

Pionki do gry (należy wyciąć po czarnych liniach i skleić). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostka do gry (należy wyciąć po czarnych liniach i skleić). 
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