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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 wiersza. 
Przygotowywałem się do niej, a pomagał mi mój tata. Było to dla 
mnie duże przeżycie. Często też wygłaszaliśmy referaty, oczywi-
ście, na miarę naszych możliwości – młodych chłopców. Pamię-
tam, że miałem do przygotowania referat o modlitwie. Po wysłu-
chaniu była dyskusja, a na końcu ksiądz podsumowywał nasze 
przemyślenia.

Trafił więc Ksiądz już do powojennego KSM-u…

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?

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, asy-
stentem, 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.



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.




