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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 gorli-
wość apostolską, abyśmy z pokorą i odwagą budowali Króle-
stwo Chrystusowe w sobie, w rodzinach i otoczeniu oraz byśmy 
w życiu społecznym szerzyli cywilizacją miłości. Niech nas 
wspomaga orędownictwo i przykład Matki Najświętszej Królo-
wej Polski, św. Stanisława Kostki i Błogosławionej Karoliny 
Kózkówny. Na Twoją miłość, wezwanie i Twoje posłanie odpo-
wiadamy: GOTÓW!

Modlitwa KSM-owicza1.
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Jako oddział KSM tworzymy wspólnotę. Razem spędzamy 
czas, modlimy się, podejmujemy różne akcje. Zastanówmy się na 
początku, jakiej wspólnoty najbardziej pragniemy? Jakie ma ona 
cechy?

Po wypisanych cechach możemy zauważyć, że bycie we 
wspólnocie jest naszym wielkim pragnieniem. Potrzebujemy 
wspólnoty. Dziś na spotkaniu poszukamy odpowiedzi na pyta-
nia: Dlaczego wspólnota jest tak ważna i jak ją budować?

Na tablicy albo na brystolu piszemy na środku „Wspólnota, 
jakiej pragniemy…”. 

Wstęp2.

Uczestnicy podają swoje odpowiedzi.

Wrócimy do nich na końcu spotkania.



„W każdym wprawdzie czasie i w każdym narodzie miły jest 
Bogu, ktokolwiek się Go lęka i postępuje sprawiedliwie 
(por. Dz 10,35), podobało się jednak Bogu uświęcić i zbawiać 
ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej 
między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał 
w prawdzie i zbożnie Mu służył.”
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Posłuchajmy nauczania soboru watykańskiego II
(Lumen Gentium 9).

Pytanie: Dlaczego Bóg postanowił zbawiać ludzi nie pojedynczo, 
ale we wspólnocie?

Uczestnicy odpowiadają.

Wspólnota Kościoła3.
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W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie pomoże nam 
abp Grzegorz Ryś, posłuchajmy jego wypowiedzi na temat 
znaczenia wspólnoty.

Pytanie: Dlaczego według abp. Rysia wspólnota jest ważna?

Na końcu wypowiedzi arcybiskup powiedział, że tylko jedna 
na 10 osób przechodzi z internetowego kursu ewangelizacyjnego 
do „fizycznej” wspólnoty.

Można też wykorzystać filmik: W grupie (kupie) siła!!!

youtu.be/Patm_eu02ow

Następuje projekcja filmu: Bp Grzegorz Ryś: Wspólnota 

youtu.be/Ov8HygL67xc

Pytanie: Dlaczego tak się dzieje?

Uczestnicy odpowiadają.

Uczestnicy odpowiadają.

Znaczenie wspólnoty4.
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Abp Ryś wspomniał, że w pierwotnym chrześcijaństwie 
istniały Kościoły domowe, czyli małe wspólnoty. Przeczytajmy 
teraz fragment z Dziejów Apostolskich mówiący o pierwszych 
chrześcijanach (Dz 4,32-25).

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. 
Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli 
wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwych-
wstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt 
z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów 
sprzedawali je i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, 
i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według 
potrzeby.”

Tekst z Dz mówi o „jednym duchu i jednym sercu”. Co to ozna-
cza? Czy we wspólnocie  jest miejsce na różnice? Oczywiście, 
że tak. Jedność występuje w różnorodności. Łączą nas wspólne 
cele i pragnienia. Sposób ich realizacji podlega dyskusji i trzeba 
nauczyć się we wspólnocie wymieniać poglądami, rozumieć inne 
spojrzenia, dochodzić do porozumienia, być również otwartym 
na zmianę swojego stanowiska.

Pytanie: Co charakteryzowało pierwsze wspólnoty chrześci -
jańskie?

Wspólne pragnienia

Dzielenie się tym, co mieli

Dawanie świadectwa o Jezusie na zewnątrz

Otwartość na łaskę Bożą

Wolność od gromadzenia swoich dóbr

•

•

•

•

• 

Małe wspólnoty5.
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Pomyślmy, co wyróżnia KSM spośród innych wspólnot.

Zobaczmy, że źródło małych grup, jakie tworzą oddziały KSM 
znajdujemy w Piśmie Świętym (Dz 2, 42-47)

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 
chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Aposto-
łowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzy-
li, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali 
majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 
Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb 
po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wiel-
bili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś 
przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.”

Pytanie: Co charakteryzowało apostołów?

Tworzyli wspólnotę braci

Wielbili Boga

Byli uczniami i wzrastali duchowo

Służyli sobie nawzajem

Ewangelizowali  

•

•

•

•

• 

Poszukując źródła6.
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Pytanie: Czy to samo robimy w KSMie?

Te cechy powinien posiadać każdy oddział.

Pytanie: Jakie ich rozwinięcie znajdujemy w KSMie?

Oczywiście, że tak!

Tworzymy wspólnotę, dbając o siebie wzajemnie. Spędzamy 

ze sobą czas, wspieramy w chwilach trudnych, świętujemy 

sukcesy.

Nasze działania oddajemy Bogu. W każdym działniu kieruje-

my wzrok ku Bogu Ojcu.

Formacja w KSMie opiera się na osobistym, duchowym 

rozwoju każdego członków. Tym, co uda się nam 'wypraco-

wać' służymy.

Służbymy Bogu i Ojczyźnie, dbamy o środowisko.

Przez zadania, które podejmujemy chcemy dawać ludziom 

Boga, którego sami spotkaliśmy i z Którym  jesteśmy 

w relacji.

•

•

•

•

•

•

Uczestnicy odpowiadają.
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Odkrycie siebie w Oddziale lub Kole z pewnością zostawia 
w człowieku ślad na całe życie. Stwierdzenie to poparte jest wie-
loma świadectwami druhów. Budowanie wspólnoty angażuje 
całego człowieka, przez co bardzo go rozwija i umacnia. Stowa-
rzyszenie tworzą ludzie z różną historią życia. Niektórzy 
do Oddziału lub Koła trafili „z przypadku”, inni świadomie wybie-
rają tę drogę powołania. Najważniejsze jest to, że ludzie tworzą-
cy wspólnotę, od życia chcą czegoś więcej i chcą życie przeżyć 
szczęśliwie z Jezusem.

Oddział lub Koło to przestrzeń odkrywania życiowego powo-
łania. Rozmowy, relacje, akcje i modlitwa to niezbędne elementy 
do prawidłowego, osobistego rozwoju. Druhny i druhowie two-
rzący Stowarzyszenie pomagają w odkryciu siebie, bez porówny-
wania się, z szacunkiem wobec każdego. Stowarzyszenie jest 
miejscem wzrostu katolików i społecznych liderów.

Stowarzyszenie jest miejscem spotkania człowieka z człowie-
kiem, wspólnotą. Spotkanie to odbywa się przede wszystkim 
w przestrzeni Oddziału parafialnego, jak i Koła szkolnego 
czy akademickiego, a także na płaszczyźnie diecezjalnej i ogól-
nopolskiej. Oddział lub Koło to miejsce, które pokazuje, jak 
piękny jest Bóg, jak nawiązać z Nim relację i jak funkcjonować 
w Jego Kościele. Stowarzyszenie także kształtuje postawę 
Polaka patrioty, wychowuje do służby oraz apostolstwa. Daje 
narzędzia do tego, jak w życiu być skutecznym, zaradnym, a pro-
blem przekuwać w szanse.

Zajrzyjmy do Manifesto KSM:
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(tekst wywiadu – załącznik 1 – strona 13)

Pytanie: Co przemawia do Ciebie najbardziej?

Uczestnicy odpowiadają.

Pytanie: Co nas charakteryzuje?

Zadanie: Zaznacz w tekście, to, co szczególnie charakteryzuje KSM.

Uczestnicy odpowiadają.

Odpowiedzi mogą przede wszystkim dotyczyć 2 cech KSMu: 
struktury organizacyjnej i ducha apostolskiego.

Wywiad ukazał się w dwumiesięczniku „Droga” w roku 2015.

Każdy z uczestników otrzymuje tekst wywiadu z ks. prał. 
Antonim Sołtysikiem, który przyczynił się do reaktywacji KSM 
w roku 1990.
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Wypisujemy postulaty uczestników. Może z nich powstać 

pewnego rodzaju dekalog oddziału.

Wracamy do: „Wspólnota, jakiej pragniemy…”. 

Pytanie: Zastanówmy się, co robić, aby tworzyć wspólnotę, 
jakiej pragniemy. Jak ją urzeczywistniać?

Uczestnicy odpowiadają.

Podsumowanie7.
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Modlitwa dziękczynna za wspólnotę8.



Wzwiad z ks. prałatem Antonim Sołtysikiem, który przyczynił 
się do reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 
rozmawia Marcin Nowak.

Już w dzieciństwie, bo mój tata był prezesem oddziału KSM 
w Stryszawie. W jego domu odbywały się spotkania. Ponadto, 
jako chłopiec uczęszczałem na przedstawienia organizowane 
przez KSM: jasełka, Mękę Pańską albo sztuki Zofii Kossak-Szczuc-
kiej. Czasami oglądaliśmy czarno-białe filmy. Zawsze był tłum.

Kiedy po raz pierwszy dowiedział się Ksiądz Prałat o KSM-ie?

W 1936 r. otrzymał dyplom uznania za prezesowanie w Kato-
lickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej. Przed wybuchem 
wojny istniały jakby cztery kolumny dzisiejszego KSM-u: wspo-
mniane Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, a także 
Żeńskiej, Mężów i Kobiet.

A Księdza tata?

Rozwiązano wszystkie organizacje. Wielu KSM-owiczów 
poszło do podziemia. Włączyli się też w organizację pomocy 
Żydom, którą w Warszawie założyła Kossak-Szczucka.

A gdy wybuchła wojna?

Najpierw poszedłem do harcerstwa, a potem do KSMM. 
Byłem bibliotekarzem. Nasze spotkania często zaczynały 
się poezją. Bardzo przeżywałem, kiedy zlecono mi recytację wier-
sza. Przygotowywałem się do niej, a pomagał mi mój tata. Było to 
dla mnie duże przeżycie. Często też wygłaszaliśmy referaty, oczy-
wiście, na miarę naszych możliwości – młodych chłopców. 
Pamiętam, że miałem do przygotowania referat o modlitwie. 
Po wysłuchaniu była dyskusja, a na końcu ksiądz podsumowy-
wał nasze przemyślenia.

Trafił więc Ksiądz już do powojennego KSM-u…
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ZAŁĄCZNIK 1

Kim naprawdę jestem

W 1952 r., po maturze, poszedłem do krakowskiego semina-
rium. Spotkałem tam ks. Noworytę – ostatniego asystenta KSM-u. 



Po formalnym rozwiązaniu organizacji, młodzież spotykała 
się nieformalnie. Po święceniach kapłańskich trafiłem do parafii 
w Mszanie Dolnej, gdzie proboszczem był wspomniany 
ks. Noworyta. Byli członkowie KSM-u spotykali się tam pod byle 
pretekstem. Jedno poszli do Straży Pożarnej, inni utworzyli chór 
czy urządzali zabawy ze skeczami, gawędami góralskimi, 
pieśniami. Trzymali razem i wspierali.

Żeby nie zabierać młodzieży wspólnoty, kard. Sapieha powo-
łał Żywy Różaniec Dziewcząt. Grupka modlitewna była „bezpiecz-
na”, bo kto nam zabroni się modlić? Ale ubolewał, że nie ma 
żadnej formy duszpasterstwa młodzieży.

Tak. Gdy powstawały Grupy, istniała już oaza. Ale kard. Woj-
tyła widział, że jej misją jest formowanie młodzieży do ołtarza – 
ministrantów, lektorów. A co z tymi, którzy stali w progu kościo-
ła albo gdzieś przy płocie?

Grupy były ruchem, unikaliśmy słowa „organizacja”, żeby SB 
się nami nie interesowało.

Zostałem diecezjalnym duszpasterzem młodzieży. Był to 
okres Soboru Watykańskiego II. Kardynał, już wtedy Wojtyła, 
powtarzał, ze młodzież powinna apostołować, bo jest ochrzczo-
na i bierzmowana, a więc powołana do tego. Wraz z innymi księż-
mi opracowaliśmy „program” Grup Apostolskich, które do dziś 
opierają się na modlitwie i życiu sakramentalnym. Ich zasadni-
cza idea to budowanie przyjaźni z Chrystusem i na tej podstawie 
budowanie więzi z rówieśnikami.

„Wskrzeszenie” KSM-u byłoby podejrzane i dlatego powstały 
Grupy Apostolskie?

Bo to zupełnie co innego. Owszem, wszystkie mają ten sam

Skoro działały oaza i Grupy Apostolskie, to dlaczego w 1990 r. 
reaktywowano KSM?
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Trafił do więzienia, bo KSM był tępiony przez Służby Bezpieczeń-
stwa. Po wyjściu z więzienia został prefektem w seminarium, 
bo w parafii nie można go było zatrudnić. Natomiast 7 lutego 1953 r. 
KSM został rozwiązany. Taką decyzję podjął kard. Adam Sapieha, 
ponieważ bał się o młodzież, której groziło niebezpieczeństwo. 
KSM-owicze byli prześladowani, niszczeni. Nachodzono ich, 
usiłowano wciągnąć ją do współpracy z SB. Młodzież się nie zga-
dzała, były procesy, aresztowania. Kilku KSM-owiczów skazano 
na karę śmierci, ale na szczęście jej nie wykonano.



I mają rację. Żeby się spotykać, nie potrzebują struktur, 
dokumentów itd. Ale żeby robić dobre rzeczy w sposób zorgani-
zowany, potrzebny jest podział ról i odpowiedzialność. Możemy 
mieć piękne idee, ale żeby wcielić je w życie, trzeba działać 
w sposób zorganizowany. W przeciwnym razie idee lada chwila 
mogą się zwalić, to jak organizm bez kręgosłupa. Oczywiście, 
same struktury nie gwarantują ani sukcesu, ani świętości. 
Potrzebna jest jeszcze idea i zapaleńcy, którzy wcielają ją 
w życie.

Niektórzy mówią: „My nie potrzebujemy prezesa i sprawozdań, 
żeby się spotykać”.

Ciągle tę samą – służyć Bogu i ojczyźnie. Dlatego od młodzie-
ży wymaga się nie tylko wiedzy i umiejętności, ale też formacji. 
KSM ma tworzyć środowisko, w którym młodzi wzajemnie 
na siebie oddziałują. Ma wychowywać ludzi wierzących i prakty-
kujących. Zatem z punktu widzenia Kościoła taka organizacja 
jest konieczna, z punktu widzenia ateistów – szkodliwa.

W tym roku obchodzimy 25-lecie reaktywacji KSM-u. Jaką rolę 
ma on do odegrania współcześnie?

Bo to zupełnie co innego. Owszem, wszystkie mają ten sam 
cel – pogłębienie życia religijnego młodzieży. Ale po zmianie 
ustrojowej w 1989 r. pojawiła się szansa, by młodzież miała 
własną organizację.

W organizacji młodzież uczy się działać i bierze na siebie 
odpowiedzialność za to, co robi. Ksiądz jest opiekunem, 
asystentem, a nie prowadzącym. Inicjatywa należy do młodzieży, 
która formuje samą siebie i sama sobie organizuje pracę. KSM 
uczy zarządzania i przygotowuje do pełnienia funkcji w struktu-
rach życia pracy, społecznego politycznego. Po to w każdym 
parafialnym oddziale są funkcje prezesa, sekretarza itp. Struktu-
ry ułatwiają działanie.

Ale po co organizacja?

O wychowanie mądrych katolików i Polaków. Służą temu 
różne narzędzia: sport, kultura, szkolenia a nawet dyskoteki.

O co chodzi w KSM-ie?

cel – pogłębienie życia religijnego młodzieży. Ale po zmianie 
ustrojowej w 1989 r. pojawiła się szansa, by młodzież miała 
własną organizację.
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Raczej ich uzupełnieniem. Z telewizji, internetu i telefonu też 
można korzystać w mądry sposób. Ale one nie dają relacji 
z drugim człowiekiem, którego można poznać np. w KSM-ie. Jeśli 
ktoś naprawdę zakosztuje relacji z drugim człowiekiem i pozna, 
czym jest przyjaźń, nie będzie chciał spędzać czasu tylko z kom-
puterem.

Czy KSM ma być konkurencją dla internetu, telewizji i zajęć poza-
lekcyjnych?

Żeby być w pełni człowiekiem. Znać swoją ludzką godność, 
a można ją odnaleźć tylko w relacji do Pana Boga. Ważne jest, 
aby przejąć tradycję od starszych pokoleń, cenić ojczyznę 
jak swoją matkę i troszczyć się o nią. Człowiek musi znać swoje 
korzenie i wiedzieć, kim naprawdę jest.

Ma Ksiądz 85 lat. Z tej perspektywy można powiedzieć, co jest 
w życiu najważniejsze.

Widzieć, ocenić, działać. Bardzo ważna. KSM-owicze powinni 
obserwować życie, widzieć, co się dzieje, następnie oceniać 
bieżące wydarzenia w świetle Ewangelii i potrzeb ojczyzny, 
a na końcu działać, czyli podejmować mądre decyzje.

A tzw. zasada W-O-D?

Oddział KSM w każdej parafii.

Księdza marzenie?

Dziękuję za rozmowę.
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