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WSTĘP 

 

Aktualność tematu. Istotnym elementem nauki religii oraz wychowania 

dzieci i młodzieży była i pozostaje katechizacja. W czasach Polskiej Republiki 

Ludowej od połowy lat 40. i do końca lat 80. władze państwowe i partyjne 

usiłowały odizolować Kościół od społeczeństwa; szczególnie aktywnie organy 

administracyjne i partyjne działały w stosunku do młodzieży. 

Jednym z przejawów polskiej polityki państwowej w dziedzinie religii była 

likwidacja nauki i wychowania katechetycznego w szkołach. Odbyło się to od razu 

po instalowaniu tzw. władzy ludowej w Polsce. Katechizacja jednak wróciła do 

programów szkolnych po wydarzeniach polskiego Października 1956 roku, kiedy 

to odbyły się poteżne ruchy strajkowe grożące strukturom partyjnym utratą 

władzy. Sytuacja religijna w państwie była związana z tym, że w roku 1953 

kardynał Stefan Wyszyński został internowany wewnątrz kraju i pozbawiony 

możliwości obcowania z klerem oraz wiernymi (przebywał on w izolacji w 

Komańczy, Prudniku, Stoczku Warmińskim oraz innych miejscach). W związku z 

sytuacją polityczną jesienią 1956 roku władza zezwoliła na powrót polskiego 

prymasa do Warszawy. Tysiące warszawiaków witały S. Wyszyńskiego, 

kierownictwo partyjne zaś miało nadzieje, że wraz z jego powrotem nastąpi 

spokój. W trakcie negocjacji między kardynałem i pierwszym sekretarzem PZPR 

W. Gomułką doszło do kompromisu i władze na jakiś czas zawiesiły 

prześladowania księży i wiernych oraz przywróciły naukę religii w szkołach. 

Dzięki pozycji S. Wyszyńskiego w państwie zapanował spokój. 

Nauka katechetyczna w szkołach trwała do roku 1961, kiedy zgodnie z ustawą 

„O rozwoju systemu oświaty i wychowania‖ religia znowu została usunięta z 

programów szkolnych. Oficjalnym powodem do likwidacji nauki religii był brak w 

szkołach sprawozdań o lekcjach religii i wychowaniu religijnym, a także brak 

informacji o nauce religii i wychowaniu młodzieży szkolnej przy kościołach. 

Władze zobowiązały struktury kościelne do rejestracji „jednostek 

katechetycznych‖ – kościołów lub innych domów wykorzystywanych przez 
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obywateli do prowadzenia nauki religii i wychowania religijnego, lecz 

jednocześnie stwarzała różne przeszkody dla zarejestrowania takich „jednostek 

katechetycznych‖. Rejestracją owych jednostek oraz kontrolą ich działalności 

powinni byli zajmować się przedstawiciele władzy cywilnej. W rzeczywistości 

byli to najczęściej instruktorzy oraz przedstawiciele wyższej rangi administracji 

PZPR. Na takie warunki pracy „jednostek katechetycznych‖ nie zgodził się 

kardynał S. Wyszyński. Władze poszły jeszcze dalej i skasowały porozumienie 

między Episkopatem Polski i rządem PRL o „odwróceniu‖ od służby wojskowej 

studentów seminariów duchownych. Władze państwowe wymagały również 

oficjalnych podań od wspólnot i władz kościelnych w sprawie budowy nowych 

gmachów przeznaczonych do celów sakralnych (w tym także małych kaplic), 

przeprowadzania remontów istniejących już obiektów kościelnych itd. Na ogół 

taka polityka prowadziła do jeszcze większej zależności kleru od działań 

administracji PZPR. Szczególnie skomplikowane były stosunki między księżmi i 

władzą w małych miejscowościach, gdzie działalność duchownych całkowicie 

zależała od woli miejscowych urzędników i szeregowych działaczy PZPR, którzy 

nie zawsze byli wystarczająco przygotowani i wykształceni. W całym kraju taka 

polityka władzy wobec Kościoła prowadziła również do zaniedbania gmachów 

kościelnych. Mimo licznych apeli zjednoczeń architektów i konserwatorów 

zabytków historycznych Ministerstwo Kultury i Ochrony Zabytków Historycznych 

nie udzielało dotacji dla obiektów sakralnych. Warunkiem otrzymania dotacji 

często było podpisanie umowy o współpracę między księdzem a służbą 

bezpieczeństwa państwa, które faktycznie lekceważyło autorytet duszpasterza, 

gwałciło jego moralność, rodziło niepewność oraz nieufność zarówno w 

środowisku duchownych jak i wiernych. 

Zaostrzenie sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej w kraju zmusiło 

władze do przywrócenia w roku 1963 nauki religii w szkołach. Takie 

przedsięwzięcie po raz kolejny miało na celu uspokojenie nastrojów w państwie. A 

jednak jeszcze w tym samym roku nauka katechetyczna w szkołach została 

ponownie zlikwidowana. 
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Kościół aktywnie reagował na wszystkie kolizje polityczne w państwie. 24 

stycznia 1982 roku w kościołach został ogłoszony apel Episkopatu Polskiego, 

utrzymany w tonie zdecydowanym i nieustępliwym. Biskupi w swym apelu 

oznajmili, iż pogwałcenie praw i wolności człowieka spowodowane stanem 

wojennym nie prowadzi do niczego innego oprócz protestów. Wymagali 

przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, natychmiastowego uwolnienia 

wszystkich więźniów, wstrzymania represji oraz zwolnień z pracy z powodów 

ideologicznych lub za udział w „Solidarności‖. 

Zmiany polityczne, które nastąpiły w Polsce po roku 1989, stworzyły dla 

młodego pokolenia możliwości swobodnego otrzymania wiedzy religijnej oraz 

poznania zasad chreścijańskiego wychowania na równi z innymi szkolnymi 

przedmiotami. 

Pytanie o naukę katechetyczną w szkole do dziś pozostaje powodem do 

dyskusji między partiami politycznymi oraz przedstawicielami Kościoła, 

rodzicami dzieci, publicznością. Pewne organizacje lewicowe w Polsce 

wypowiadają się za przywróceniem nauki katechizacyjnej przy kościołach, są 

również tacy, którzy proponują powrócić do praktyki czasów PRL. 

7 listopada 1989 roku Ukraińskie Bractwo Chrześcijańskie wyznaczyło swym 

celem integrację Ukraińców w Polsce na gruncie tradycji religijnych i narodowych 

oraz chreścijańskiej nauki społecznej, działania dla rozwoju współpracy między 

ukraińskimi wspólnotami religijnymi greckokatolickimi oraz prawosławnymi, 

szerzenie zasad tolerancji i ekumenizmu, pielęgnowanie i szerzenie struktury 

chrześcijańskiej, rozwój tradycji religijnych i narodowych wśród społeczności 

ukraińskiej, działania dla zbliżenia, porozumienia i pojednania polsko-

ukraińskiego. 

Związek pracy z naukowymi programami, planami, tematami. Temat 

pracy habilitacyjnej jest związany z problematyką, opracowywaną przez Katedrę 

Historii Europy Środkowej i Wschodniej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego 

imienia Iwana Franki oraz będącą elementem jej pracy naukowo-badawczej w 
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ramach tematu „Kluczowe zagadnienia historii krajów Europy Środkowo-

Wschodniej‖ (państwowy numer rejestracyjny 0112U004036). 

Cel pracy habilitacyjnej polega na wszechstronnym zbadaniu problemów 

katechizacji na terenach Południowo-Wschodniej Polski, zwłaszcza na Północnym 

Mazowszu, w Warmii, na Mazurach oraz Podlasiu w czasach PRL. 

Zgodnie z celem pracy autor wyznaczył sobie szereg zadań polegających na 

zbadaniu: 

- literatury naukowej oraz źródeł dotyczących tematu pracy; 

- ogólnopaństwowej polityki religijnej PRL w północno-wschodniej części 

kraju oraz miejscowej specyfiki prowadzenia katechizacji; 

- warunków społeczno-politycznych, w których odbywała się katechizacja; 

działalności rządu PRL skierowanej na walkę z Kościołem oraz dalszą 

marksistowską indoktrynację społeczeństwa; 

- aktów prawnych regulujących stosunek państwa i jego struktur do religii i 

Kościoła, zwłaszcza w dziedzinie nauczania i wychowania katechetycznego; 

- sytuacji politycznej w sferze katechizacji w słabo zurbanizowanej Północno-

Wschodniej Polsce w porównaniu z innymi częściami kraju, zwłaszcza z 

regionami przemysłowymi; 

- opinii społecznej w kontekście problemów związanych z przeprowadzaniem 

katechezy, znaczenia pozycji obywatelskiej polskiego społeczeństwa, które pod 

przewodnictwem zwierzchników Kościoła i duszpasterzy nadal kształtowało i 

zachowywało wartości religijne i narodowo-patriotyczne. 

Obiektem badań jest analiza przeprowadzania katechizacji na terenach 

Północno-Wschodniej Polski w czasach PRL (1945–1989). 

Przedmiot badań to działalność katechizacyjna w Kościele 

rzymskokatolickim, greckokatolickim oraz prawosławnym, stosunek struktur 

państwowych i partyjnych do nauczania i wychowania religijnego w latach 1945–

1989.  

Ramy czasowe pracy habilitacyjnej to lata 1945–1989. Dolna granica jest 

wyznaczona końcem II Wojny Światowej oraz przyłączeniem Polski do 
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Wschodniego Bloku państw znajdujących się pod wpływem ZSRR. Górna granica 

to likwidacja reżimu komunistycznego w Polsce. 

Bazą metodologiczną pracy są zasady historyzmu, naukowej obiektywności 

oraz systemowości. Trzymanie się powyższych zasad umożliwiło obiektywne 

zbadanie źródeł, rękopisów i prac opublikowanych, materiałów archiwalnych, 

odnalezionych na terenach diecezji Północno-Wschodniej Polski, a także zbiór 

ustnych świadectw („oral history‖). W trakcie opracowywania tematu zostały 

wykorzystane metody analizy i porównania. Pierwsza z wymienionych metod 

umożliwiła krytyczne zbadanie wszystkich istniejących źródeł historycznych. 

Wykorzystanie drugiej metody pozwoliło na porównanie problemów w dziedzinie 

katechizacji w diecezjach wspomnianego regionu z sytuacją w diecezjach w 

innych częściach Polski. W celu uogólnienia oraz zaprezentowania wyników 

badań została wykorzystana metoda statystyczna. W trakcie badań metodyki 

nauczania katechezy użyłem metody pedagogicznej oraz dydaktycznej. 

Wykorzystanie socjologicznej metody zapewniło obiektywne przedstawienie 

aspektu społecznego opisywanych procesów. 

Innowacyjność naukowa wyników badań. Został określony związek między 

procesem katechizacji w północno-wschodnich regionach Polski oraz zmianami 

społeczno-politycznymi i stanem polskiego społeczeństwa w czasach PRL (1945–

1989). Została również opisana specyfika przeprowadzania katechizacji w 

Kościele rzymskokatolickim, greckokatolickim oraz prawosławnym na Podlasiu, w 

regionie Warmińsko-Mazurskim oraz na północnym Mazowszu. Praca prezentuje 

nowy, nie opracowywany wcześniej temat oraz uzupełnia wiedzę o sutyacji 

religijnej w Północno-Wschodniej Polsce. 

Na podstawie wykonanych badań zostały sformułowane następujące wnioski 

zawierające element innowacyjności naukowej: 

Po raz pierwszy 

1) przeprowadzono systemowe badanie procesu katechizacji w Kościele 

rzymskokatolickim, greckokatolickim oraz prawosławnym na terenie 

Północno-Wschodniej Polski w latach 1945–1989; 
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2) wyodrębniono okresy, w których władze komunistyczne w Polsce 

zabraniały przeprowadzania katechizacji w szkołach oraz ustalono, iż 

były one związane z ogólnym stanem polskiego społeczeństwa – 

zaostrzenie sytuacji politycznej w państwie zmuszało władze 

komunistyczne do przywracania nauki religii w szkołach; 

3) ustalono znaczenie postanowień II Soboru Watykańskiego dla rozwoju 

katechizacji (nowa formacja kapelana, język polski w kościołach itd.); 

4) udowodniono, iż nową formą nauczania religii i wychowania 

religijnego w warunkach prześladowań wiernych ze strony władz 

partyjnych była działalność „jednostek katechetycznych‖; 

5) opisano współczesne metody prowadzenia katechizacji zinicjowane 

przez papieża Jana Pawła II – pielrgzymki, praca z młodzieżą 

studencką, ruchy „oazowe‖ itp.; 

Udoskonalono 

6) treść i programy prowadzenia nauczania katechetycznego w ramach 

wyodrębnionych okresów: lata 1945–1946, od roku 1956 do 1963–65, 

od roku 1965 do 1989; 

7) ukazano specyfikę działalności katechetycznej księży Kościoła 

greckokatolickiego oraz prawosławnego na terenie Północno-

Wschodniej Polski; 

Rozwinięto 

8) metody oraz metodologie katechizacji zgodnie ze specyfiką wiekową 

(uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich, młodzież); 

9) opisano stosunek struktur partyjnych PZPR oraz służby bezpieczeństwa 

do wyższych duchownych, księży i wiernych. 

Znaczenie praktyczne wyników badań. Z materiału zgromadzonego w 

pracy oraz jej wniosków można korzystać w trakcie przygotowywania prac 

uogólniających, podręczników i monografii poświęconych historii procesów 

religijnych w PRL, podczas badań współczesnych transformacji religijnych oraz 

społeczno-religijnych zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. 
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Prezentacja wyników badań. Wyniki pracy naukowej zostały 

zaprezentowane w Ostrołęckim Towarzystwie Naukowym im. Adama Chętnika, w 

Radzie Programowej Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego, w komisji 

egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej dla nauczycieli Ministerstwa Edukacji 

Narodowej (Warszawa), podzcas Międzynarodowej Konferencji z okazji 400-lecia 

śmierci ks. Piotra Skargi (Łódź, 2012), podczas XVII Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura Europy Środkowej‖ (Zabrze, 2013), 

podczas posiedzeń Katedry Najnowszej Historii Ukrainy Lwowskiego 

Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Autor również kierował 

konferencjami naukowymi „Kościół rzymskokatolicki na północnym Mazowszu w 

XIX–XX wieku‖ (2012), „Wolność i jej ograniczenia na ziemach polskich w XIX–

XX wieku‖ (2014). 

Struktura pracy. Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia 

i bibliografii. Materiały zostały przedstawione w aspekcie problemowym. Objętość 

podstawowego tekstu pracy – 402 strony, bibliografia składa się z 465 pozycji. 
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ROZDZIAŁ 1 

 

HISTORIOGRAFIA, ŹRÓDŁA ORAZ METODOLOGIA BADAŃ 

 

Historiografia. Temat nauczania i wychowania katechetycznego uczniów i 

młodzieży był fragmentarycznie badany przez niektórych naukowców w 

kontekście opracowywania ogólnych problemów życia społeczno-politycznego, 

ruchów obywatelskich, procesów oświatowych. 

Wyodrębniamy trzy grupy historyków, czyje badania są związane z 

problemami katechizacji w PRL. 

Pierwszą grupę stanowią historycy, którzy pracowali w czasach 

komunistycznych i na działalność których wpłynęły doktryny ideologiczne tzw. 

Polski Ludowej. Ogólnym zasadom ideowym odpowiada praca J. Jakubowskiego 

„Polityka oświatowa Polskiej Partii Robotniczej 1944–1948‖
1
. Autor ma krytyczny 

stosunek do nauki religii w szkołach. W tym okresie pojawiły się również prace 

poświęcone tzw. „wychowaniu socjalistycznemu‖
2
. 

Jednocześnie wielu autorów ignorowało oficjalne ograniczenia. Na przykład 

F. Sokołowski twierdził o faktach presji wywieranej na administracji kościelnej 

Warmii i Mazur przez służbę bezpieczeństwa
3
. Ks. Andrzej Kopiczko jako 

kierownik Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

pisze o negacji Kościoła ze strony państwa – negacja ta wyrażała się w 

nieakceptowaniu papieskich nominacji na biskupów Warmińskich. Wspomniany 

autor pisał również o specyfice sytuacji religijnej w regionie w związku z 

wieloetnicznym charakterem zamieszkującej go ludności
4
. O podobnych 

problemach etnoreligijnych pisał również M. Winnicki, autor pracy poświęconej 

                                                           
1
 Jakubowski J. Polityka oświatowa Polskiej Partii Robotniczej 1944-1948, Warszawa 1975. 

2
 Wychowanie socjalistyczne. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, Kielce 1969. 

3
 Sokołowski F. Materiały źródłowe do początków administracji na Warmii i Mazurach w 1945 r., 

„Rocznik Olsztyński‖ nr 10 (1972), s. 323–349. 
4
 Kopiczko A. Kościół Warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej, Olsztyn 1986. 
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Ukraińcom w Województwie Olsztyńskim. Autor pozytywnie ocenia fakt, iż 

Kościół radzi sobie z wiernymi katolikami, grekokatolikami i prawosławnymi
1
. 

Badacz J. F. Godlewski ubolewa, że Kościół rzymskokatolicki w Polsce 

doznaje presji związanej z przeprowadzeniem sekularyzacji
2
. H. Korotyński z kolei 

podkreśla, iż prasa partyjna regularnie nagłaśniała problemy porozumienia między 

władzą a Kościołem, ale na początku lat 1950. nie podjęto żadnych kroków w celu 

ich rozwiązania
3
. 

Oryginalną pozycję formułuje J. Turonak, który twierdzi, że w okresie 

powojennym w Białymstoku uczyło się około 8 tys. dzieci narodowości 

białoruskiej, a naukę religii prowadzili nie tylko mięscowi księża, ale też świeccy 

katecheci
4
. 

Otóż polska nauka humanistyczna okresu PRL nie zawsze usiłowała 

dostosowywać się do politycznych wymogów oficjalnych władz. 

Do drugiej grupy należeli sami księża, których prace były poświęcone dawnej 

i współczesnej historii Kościoła. Ośrodkiem wolnej demokratycznej myśli był 

zwłaszcza KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Właśnie w jego ścianach 

pojawiła się praca Karola Wojtyły „Wychowanie dla służby Kościoła‖
5
. Chodziło 

o to, że po Soborze Watykańskim powstała nie tylko nowa formacja człowieka 

chrześcijanina, ale również nowa formacja kapelana, na którą zwrócił uwagę 

przyszły papież. 

Jednocześnie w okresie PRL istniała „prasa podziemna‖ – prace były 

drukowane za granicą i sprowadzane do Polski. Do takich prac należała książka 

P. Rainy o kardynale S. Wyszyńskim
6
. 

Kardynalne zmiany w badaniu problemów religii w panstwie były związane z 

powstaniem demokratycznej Polski, które rozpoczęło się w roku 1989. Historycy, 

których działalność jest związana z tym okresem, tworzą trzecią grupę 

                                                           
1
 Winnicki M. Osadnictwo ludności ukraińskiej w województwie Olsztyńskim, Olsztyn 1965. 

2
 Godlewski J. Kościół Rzymskokatolicki w Polsce wobec sekularyzacji życia publicznego (1944–

1974), Warszawa 1978. 
3
 Korotyński H. Polska Ludowa a Kościół katolicki, Warszawa 1952. 

4
 Turonak J. Biełaruskaje szkolnictwa na Biełastoczczynie u paslawajenny pieryad, Białystok 1976. 

5
 Wojtyła K. Wychowanie dla służby Kościoła. Ateneum Kapłańskie, 1967, s. 3–11. 

6
 Raina P. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Londyn 1986. 
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wyodębnionych przez nas badaczy. Świadectwem nowego etapu studiów 

historycznych stała się praca krakowskiego historyka A. Dudka
1
, która jest syntezą 

nowego widzenia stosunków państwa i Kościoła (śledzenie bezpieki za 

działalnością księży, zwolnienia osób nielojalnych itd.). Podobne problemy 

podejmował A. Dudek we współautorstwie z R. Gryz
2
. 

Oryginalną pozycję formułuje A. Dobroński, który twierdzi, że w warunkach 

powojennych władza konfliktowała z miejscowym podziemiem, nie stwarzając 

jednak przeszkód dla działalności kleru
3
. 

Osobne prace są poświęcone problematyce etniczno-narodowej. Badacz 

A. Mironowicz twierdzi, iż Białorusini mieszkający w powiecie Sokólskim oraz na 

większej części terytorium powiatu Białostockiego przeszli z wyznania 

prawosławnego na katolicyzm, zerwawszy w taki sposób tradycyjne więzi religijne 

i narodowe z sąsiednią ludnością białoruską w BSRR
4
. 

Niektóre aspekty dotyczące zmian w nauczaniu religii w szkołach pod koniec 

lat 1950. są przedstawione w pracy A. Friszke
5
. Autor twierdzi, że były one zgodne 

zgodne z najnowszymi tendencjami w dydaktyce. 

Kolejne represje ze strony władz były spowodowane zamknięciem 

seminariów duchownych w Polsce w latach 1950. (chodzi o seminarium zakonu 

salezjanów w Różanymstoku, gdzie nauczanie było prowadzone zgodnie z 

programem liceum klasycznego z elementami poszerzonego kursu filozofii, 

retoryki i języka łacińskiego)
6
. 

Niektóre aspekty katechizacji w Polsce były rozpatrywane przez P. Kądzielę 

w kontekście obchodów 1000-lecia przyjęcia chrześcijaństwa na tych terenach
7
. Z 

okazji wydarzeń jubileuszowych w 1966 roku Episkopat Polski przygotował nowy 

                                                           
1
 Dudek A. Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, Kraków 1995. 

2
 Dudek A. Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006. 

3
 Dobroński A. Białystok: historia miasta, Białystok 2001, 180 s. 

4
 Mironowicz A. Katechizacja [w:] Kościół prawosłąwny w Polsce dawniej i dziś, red. I. Adamczuk i 

A. Mironowicz, Warszawa 1993. 
5
 Friszke A. Wytyczne stanowisko partii w sprawie stosunków między państwem a Kościołem, „Więź‖ 

„Więź‖ nr 3 (1997), s. 132–151. 
6
 Szot A. Zlikwidowanie Niższego Seminarium Duchownego w Różanymstoku 1954 r., „Studia 

Teologiczne‖ nr 23 (2005), s. 231–302. 
7
 Kądziela P. Kościół a Państwo w Polsce 1945–1965, Wrocław 1990. 
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program nauczania religii w szkole. Reakcją władz na szerokie obchody jubileuszu 

wśród ludności były personalne represje wobec wiernych, zmniejszenie godzin 

nauki religii w szkole, przeprowadzenie weryfikacji wśród świeckich katechetów, 

usunięcie religii z liceów pedagogicznych, szkół zawodowych, wprowadzenie 

wymogu deklarowania zgody rodziców na nauczanie dziecka religii
1
. 

Pytania związane z przeprowadzaniem praktyk religijnych oraz krzewieniem 

wiary wsród ludności w latach 1970. są rozpatrywane w pracy K. Panusia
2
. 

Przyczynę wspomnianych zjawisk widzi autor w skupianiu się księży na biblijnych 

podejściach do nauki katechetycznej, które słabo uwzględniają problemy 

człowieka, takie jak ubóstwo, choroby, śmierć itp. 

Otóż historiografia świadczy o zainteresowaniach badaczy tematyką związaną 

ze stanem religii w czasach PRL. Jednakże w zaproponowanej przeze mnie wersji 

temat ów nie był badany. 

W pracy jest wzięty pod uwagę wkład historiograficzny ukraińskich autorów: 

badania religii i spuścizny duchowej (W. Uljanowśkyj, A. Kołodnyj, 

D. Stepowyk), historii i teorii religii (J. Kalinin, W. Jełenśkyj), religii w życiu 

społecznym Polski (Ł. Zaszkilniak), studiów religioznawczych na Lwowskim 

Uniwersytecie Narodowym imienia Iwana Franki
3
. 

Bazę źródłową pracy stanowią opublikowane oficjalne dokumenty świeckie i 

kościelne oraz niepublikowane materiały z archiwów diecezji i państwowych 

archiwów Polski. Do oficjalnych dokumentów kościelnych należą: „List pasterski 

Episkopatu Polski z 3 października 1945 roku‖, który kierował duchowieństwo 

parafialne ku pełnieniu obowiązku nauczania religii w szkole; List pasterski 

Episkopatu Polski z 18 lutego 1948 roku „O panowaniu Ducha Bożego w Polsce‖ 

                                                           
1
 Fijałkowska B. Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. II, cz. 1 (lata 1956–1963), Olsztyn 2000. 

2
 Panuś K. Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, Kraków 1999. 

3
 Uljanowśkyj W. I. Relihija i duchowna spadszczyna mynuloho, Kyjiw 1983; Kołodnyj A. Relihija w 

w konteksti istoriji i kultury ukrajinśkoho narodu, [w:] Relihija w Ukrajini. Doslidżennia, materiały, 

Lwiw 1993; Stepowyk D. Relihiji switu, Kyjiw 1993; Kalinin J. A., Charkowszczenko J. A. 

Relihijeznawstwo: Pidrucznyk, Kyjiw 1994–1999; Jełenśkyj W. Skilky relihij w Ukrajini?, „Ludyna i 

swit‖ 1996, nr 6; Zaszkilniak Ł. O., Krykun M. I. Istorija Polszczi: Wid najdawniszych czasiw do naszych 

dniw, Lwiw 2002, 752 s. 
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(biskupi podkreślali i przypominali, że Polska była i pozostaje krajem katolickim, 

gdzie powinna być zapewniona nauka religii dla każdego człowieka); List 

pasterski Episkopatu Polski z 18 stycznia 1951 roku, który nakazywał zapewnienia 

nauki religii dla osób dorosłych; List pasterski Episkopatu Polski z 11 października 

1967 roku nawiązujący do uchwał II Soboru Watykańskiego (1965) dotyczących 

katechezy (w postanowieniach soboru chodziło o to, że katecheza powinna 

obejmować wszystkich dzieci wieku przedszkolnego i szkolnego oraz młodzież); 

List pasterski Episkopatu Polski z 2 kwietnia 1970 roku określający program 

nauczania dzieci i młodzieży. 

Następny blok dokumentów kościelnych stanowią katechetyczne instrukcje, 

rozporządzenia oraz listy. Konferencja Episkopatu Polski 11 kwietnia 1970 roku 

sporządziła instrukcję katechetyczną, która określała podstawową misję Kościoła – 

nauczanie. Przy tym cytowane były słowa Jezusa Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie 

wszystkie narody...‖ (kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku zatwierdził 

nauczycielską misję Kościoła). 

Listy biskupów Białegostoku, Łomży i Olsztyna wyjaśniają postanowienia 

sformułowane w dokumentach pasterskich Episkopatu Polski (widać w nich dużą 

troskę o przyszłość nauki religii na terenie Północno-Wschodniej Polski). 

II Sobór Watykański zwrócił uwagę na problem katechizacji w krajach 

socjalistycznych. Jednocześnie zobowiązał duchowieństwo tych krajów do 

prowadzenia systematycznej katechizacji dzieci i młodzieży. W związku z tym 

zostały wydane dwie proklamacje – „Gravissimum educationis‖ („Najcięższa 

edukacja‖), „Christus Dominus‖ („Chrystus Pan‖) oraz Dekret o pasterskich 

zadaniach Kościoła. 

Drugą grupę dokumentów stanowią oficjalne materiały władz. Do nich należą 

oficjalna dyrektywa z 13 października 1945 roku usuwająca naukę religii jako 

przedmiot egzaminacyjny oraz uchwała Sejmu PRL z 15 lipca 1961 roku o 

usunięciu religii ze szkół. 

W tej grupie źródeł znajdują się również dokumenty papieskie (zwłaszcza o 

działalności misyjnej Kościoła), dekrety o pasterskich obowiązkach biskupów, o 
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służeniu kapelanów, instrukcja kongregacji nauczania katolickiego (1971), 

encykliki papieży Jana XXIII, Jana Pawła II i inne. Ten blok uzupełniają oficjalne 

dokumenty Episkopatu Polski (Dekret Prymasa Polski z 3 grudnia 1979 roku), List 

Episkopatu do prezydenta B. Bieruta z 12 września 1950 roku, listy pasterskie 

Episkopatu Polski z lat 1945–1974 (zostały opublikowane w Paryżu w roku 1975); 

memoriały biskupów zwrócone do oficjalnych osób państwa, listy sekretariatu 

Episkopatu do administracji świeckiej, protokoły posiedzeń Podkomisji 

Katechetycznej z lat 1965–1972 i inne. 

Grupę opublikowanych źródeł świeckich uzupełniają akty prawne: 

Konstytucja z 12 lipca 1952 roku, ustawa z 27 kwietnia 1956 roku o prawach i 

obowiązkach nauczycieli; uchwała z 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu 

oświaty i wychowania; uchwała o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w 

Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 17 maja 1989 roku. Istnieją również liczne 

dyrektywy: z 13 września 1945 roku w sprawie nauki religii w szkole, z 11 

listopada 1945 w sprawie działalności szkół czy klas bez nauki religii (zgodnie z 

życzeniem rodziców); dyrektywa Ministra edukacji z 14 kwietnia 1954 roku w 

sprawie szkół i klas bez nauki religii. 

Kolejny rodzaj dokumentów stanowią opublikowane rozporządzenia kurii 

diecezji związane z bieżącymi wydarzeniami miejscowymi. 

Szczególną wartość w trakcie przygotowania pracy miały materiały 

archiwalne z Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku oraz Archiwum IPN 

(Instytutu Pamięci Narodowej) – rozporządzenia administracji w sprawie 

regulowania katechizacji i inne dokumenty. Wśród materiałów są również 

meldunki kierowników PUBP (Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 

– tak nazywano organy MSW w Polsce); sprawozdania z działalności oddziałów 

PUBP; materiały Archiwum Państwowego w Białymstoku (informacje o treści 

listów pasterskich do duszpasterzy, infromacje oddziałów PUBP, komitetów 

powiatowych PUBP, starostwa powiatowego w Białej Podlaskiej i inne). 

Z Archiwum Diecezjalnego w Częstochowie zostały zaczerpnięte instrukcje w 

sprawie nauczania religii poza szkołą (1945–1952); listy pasterskie w sprawie 



 20 

wychowania religijnego dzieci (1945–1952); listy konkretnych księży do kurii 

episkopalnej oraz wojewódzkich i powiatowych rad szkolnych; protokoły Komisji 

Episkopalnej. 

W Archiwum Diecezjalnym w Katowicach opracowałem materiały o 

działalności katechizacyjnej na terenie diecezji katowickiej, listy biskupa J. Bieńki 

do wojewody A. Zawadzkiego, apele biskupa S. Adamskiego, postanowienie Sądu 

Najwyższego z 8 grudnia 1956 roku w sprawie biskupa S. Adamskiego. 

W oddziale Archiwum IPN w Katowicach opracowałem akty dotyczące 

dzaiłalności biskupa S. Adamskiego, informacje o działalności katolickiej kurii 

episkopalnej, protokoły, plany, informacje dotyczące kleru z lat 1956–1959, 

raporty komendy MO (Milicji Obywatelskiej), komisji obywatelskiej w 

Katowicach i inne. 

Wśród dokumentów Archiwum Diecezjalnego w Łomży warto wyróżnić 

zbiory osobowe księży, akty wizytacji lekcji religii przeprowadzonych przez 

wizytatorów z diecezji w latach 1948–1965, dzienniki korespondencji, protokoły 

wizytacji kanonicznych w parafiach, postanowienie Łomżyńskiej Kurii 

Diecezjalnej, sprawozdania z wizytacji dziekanatów itp. 

W Archiwum Państwowym w Łomży zostały opracowane sprawozdania 

katechetyczne, materiały starostwa Łomżyńskiego, starostwa powiatowego w 

Łomży, powiatowej Rady Narodowej w Łomży i inne. 

W Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży zostały 

opracowane protokoły rady pedagogicznej, kronika seminaryjna. 

W Olsztynie zostały zbadane dokumenty z Archiwum Aktów Nowych 

Archidiecezji Warmińskiej, przede wszystkim kwestionariusz do stwierdzenia 

sytuacji Kościoła w Polsce w latach 1945–1964. 

W Archiwum Państwowym w Olsztynie zostały wykorzystane akty Oddziału 

do Spraw Wyznań, akty PZPR (oddziału administracyjnego, oddziału propagandy i 

inne). 

Opracowane zostało również Archiwum Oddziału Nauki Katolickiej Kurii 

Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej. 
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Skorzystałem także z niektórych dokumentów Archiwum w Połocku oraz 

Archiwum Referatu Katechetycznego w Tarnowie. 

W Warszawie zbadałem materiały Archiwum Aktów Nowych, zwłaszcza 

zbiór „Ministerstwo Edukacji‖. Są to instrukcje dotyczące organizacji nauczania 

szkolnego, protokoły posiedzeń sekretariatu, listy do Ministerstwa Edukacji 

wysłane przez osoby duchowne, projekty w sprawie szkolnej nauki religii, apele do 

polskich nauczycieli itd. 

Archiwum Episkopatu Polski umożliwił dostęp do apeli biskupów, listów 

Sekretariatu Episkopatu, protokołów konferencji plenarnych Episkopatu oraz 

protokołów posiedzeń Komisji Szkolnej Episkopatu, sprawozdań Komisji Szkolnej 

Episkopatu itd. 

W pracy zostały wykorzystane również materiały Archiwum „Ruch Światło – 

Życie‖ oraz Archiwum Urzędu do Spraw Wyznań. 

Przeprowadzona analiza materiałów archiwalnych pozwala zrobić wniosek, że 

w zbiorach archiwów państwowych, działach naukowych bibliotek kościelnych i 

publicznych mieści się wystarczająca ilośc materiałów, aby wszechstronnie zbadać 

procesy katechizacji w Północno-Wschodniej Polsce w czasach PRL. 

Zasady teoretyczno-metodologiczne pracy. Baza metodologiczna to 

najbardziej skomplikowany element współczesnych społecznych poszukiwań 

naukowych. Profesjonalne stosowanie różnych metod i ich kombinacji w trakcie 

badań przewiduje poprawne wyznaczenie celów i założeń oraz dobór 

odpowiednich podejść stanowiących metodologię badawczą. Podczas wyboru 

aspektów metodologicznych koniecznie powinno się brać pod uwagę 

skomplikowany i niejednoznaczny charakter zadeklarowanego problemu 

naukowego związanego z badaniem procesów katechizacji w Północno-

Wschodniej Polsce w czasach PRL. 

Formułowanie zasad teoretyczno-metodologicznych pracy habilitacyjnej 

opiera się na całości zasad naukowych i metod poznawczych ukształtowanych we 

współczesnej historiografii polskiej. Podstawowe podejścia metodologiczne 



 22 

skierowane na osiągnięcie celu i realizację zadań badawczych są oparte na 

najlepszych światowych wzorcach. 

Rozwiązanie postawionych zadań wymaga metodologicznej analizy i 

uogólnienia wyników badań, dlatego podstawową zasadą jest zasada historyzmu, 

skierowana na rekonstrukcję wydarzeń i zjawisk w kolejności chronologicznej, w 

dynamice oraz z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań. Wykorzystanie 

wyłącznie sprawdzonej informacji dotyczącej przedmiotu badań odpowiada 

zasadzie naukowości, która również pozwala na uniknięcie prymitywizacji, 

tendencyjności, sztucznej ideologizacji w ocenie działalności Kościoła 

rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego w okresie 1945–1989. 

Zasada obiektywności polega na uniknięciu jakichkolwiek uprzedzeń w podejściu 

do rzeczywistości, jej poznaniu i praktycznym przetworzeniu. Kierując się tą 

zasadą traktowałem każde źródło jako rzeczywistość obiektywną, która zawiera 

prawdziwe, niezaangażowane fakty naukowe. 

Zasadę podejścia socjalnego stosowałem w celu przezwyciężenia jawnego 

socjologizmu lub mitologizacji rzeczywistości politycznej, przeciwstawienia 

ogólnoludzkich, narodowych oraz klasowych ideałów i wartości. Podejście 

socjalne zyskuje duże znaczenie, gdy oceniamy politykę władz PRL wobec 

Kościoła i nauczania katechetycznego, oficjalne dokumenty regulujące stosunek 

struktur i administracji PZPR do osób duchownych i ich działalności. Przy tym 

biorę pod uwagę charakter interesów społecznych i klasowych, relacje różnych sił i 

grup w walce politycznej. Analiza socjalna daje możliwość zestawienia interesów 

klasowych i ogólnoludzkich, oceny wpływu PZPR na rozwój procesów 

społecznych, ich odpowiedniość do interesów narodu polskiego. 

Wykorzystanie różnych nośników informacji historycznej, ich analiza, 

zestawienie, określenie stopnia ich obiektywności odpowiadają zasadzie 

kompleksowości źródeł. Jednocześnie w pracy zostały wykorzystane materiały 

agitacyjne, organizacyjne i finansowe demonstrujące treść działalności ateistycznej 

struktur komunistycznych. Uwzględnione zostały również komunikaty 

informacyjne ówczesnej prasy. 
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Wszechstronne opracowanie zadeklarowanego tematu z wykorzystaniem 

metod zaczerpniętych z innych dziedzin nauki (politologii, prawa, socjologii) 

odpowiada zasadzie pluraluzmu metodologicznego. Wierność tej zasadzie sprzyja 

ustaleniu związków przyczynowo-skutkowych w procesie stosowania przez 

polskie władze polityki przymusu wobec Kościoła i jego działaczy. 

Z zasadami naukowymi są połączone metody, użyte zgodnie z celem, 

zadaniami, bazą źródłową, istniejącą bazą metodologiczną w dziedzinie poznania 

społeczno-humanistycznego. Rozwiązując konkretne zadania badawcze 

wykorzystałem trzy grupy metod: światopoglądowe, ogólnonaukowe oraz 

specjalistyczne naukowe. 

Do pierwszej grupy należy metoda dialektycznego badania procesu 

historycznego, która daje możliwość rozpatrywania określonej problematyki w jej 

ruchu, rozwoju oraz przeciwieństwach. Obok metody dialektycznej w niniejszej 

pracy aktywnie korzystam z metody synergetycznej (grec. sinergetikos – wspólny, 

zgodnie działający). Synergetyka nie jest zdeterminowana przez wyraźnie 

określony zespół zasad i pojęć metodologicznych. Wychodzi ona poza ramy 

jednoznacznego, ogólnie przyjętego pojęcia „systemu politycznego‖, natomiast 

opera się na właściwościach wzajemnego przenikania, otwartości, 

samoorganizacji, przypadkowości, obecności struktur asymetrycznych, 

nieregularności związków oraz funkcjonalnej niestabilności. Stosując badania 

interdyscyplinarne metoda synergetyczna przewiduje wariatywność, 

alternatywność wyboru dróg rozwoju społeczno-politycznego. Metoda ta 

zwłaszcza sprzyja zrozumieniu problemów wzajemnych relacji między Kościołem 

a aktualną polską władzą. 

Grupa ogólnonaukowa obejmuje następujące metody: analiza i synteza 

(faktów, źródeł), indukcja i dedukcja (zapewnia możliwość przejścia od osobnych 

faktów historycznych do założeń ogólnych i na odwrót), uogólnienie (w 

sformułowaniach końcowych), systematyzacja (przewiduje poprawne 

uporządkowanie zgromadzonej informacji potzwierdzającej pewną hipotezę), 

metoda strukturowo-systemowa (pozwala na wyodrębnienie przedmiotu badań i 
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jego rozpatrzenie w ramach racjonalnego poznania, zapewnia spójność i 

uporządkowanie rozważań naukowych). 

Praktyczne poznanie historyczne obejmuje konkretne sposoby badania 

zjawisk społecznych. Dlatego w trakcie pracy naukowej używałem również 

specjalistycznych metod naukowych. Wśród nich metoda problemowo-

chronologiczna, która wpłynęła na określenie struktury pracy. Stosowanie tej 

metody pozwoliło na wyodrębnienie z dużego masywu analizowanych procesów 

procesy społeczno-polityczne i społeczno-gospodarcze, logicznie opisać ich 

aspekty problemowe, wyjaśnić ich sprzeczną ewolucję w kontekście specyfiki 

współistnienia władz komunistycznych i Kościoła w PRL. Metoda problemowo-

chronologiczna sprzyjała należytemu wyjaśnieniu podstawowych aspektów 

udziału urzędów państwowych w realizacji polityki polskich władz w sprawie 

katechizacji i opisaniu dynamiki tego procesu. 

Metoda historyczno-porównawcza daje możliwość ujawnienia związków 

funkcjonalnych, zjawisk społecznych, pozwala na zrozumienie przeszłości w jej 

spójności i indywidualności, a także na opisanie związku i fundamentu zjawisk 

historycznych. Dzięki tej metodzie drogą zestawienia wydarzeń i zjawisk 

historycznych udało się opisać specyfikę oraz wyodrębnić okresy rozwoju 

katechizacji w czasach PRL, określić logikę działań miejscowych władz wobec 

księży i wiernych. 

Stosowanie metody retrospektywnej było motywowane stosunkowo wąskimi 

ramami czasowymi badania. Metoda ta daje możliwość abstrahowania się od 

teraźniejszości i stopniowego wniknięcia w realia procesów społecznych czasów 

PRL, określenia ich cech charakterystycznych, tendencji i zasad rozwojowych. 

Ważne miejsce w pracy zajmuje również metoda synchroniczna i 

diachroniczna. Uzupełnieniające materiał pracy dane statystyczne dotyczą 

działalności katechetów kościelnych, katechetów świeckich, „jednostek 

katechetycznych‖ itd. W celu poprawnej interpretacji danych statystycznych 

stosuję metodę strukturowo-funkcjonalną oraz statystyczno-analityczną. 
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Podbudowuję więc ogólne rozważania konkretnymi wiadomościami, ukazuję ich 

wzajemne relacje, pogłębiam rozumienie istoty procesów religijnych. 

Opisanie procesów i zjawisk historycznych wymaga wszechstronnej oceny 

przewidującej stosowanie najnowszych kryteriów naukowych przy jednoczesnym 

wzięciu pod uwagę ówczesnego znaczenia i recepcji społecznej historycznych 

faktów i wydarzeń. Podkreślę, iż w pracy habilitacyjnej posługuję się wyłącznie 

takimi terminami i pojęciami, które wyrażając pewne aspekty badanych procesów 

zmierzają do naukowej jednoznaczności. W tym kontekście warto sprecyzować 

znaczenie używanych przeze mnie terminów: „polityka nauczania 

katechetycznego‖, „katechizacja‖, ruchy „oazowe‖ itp. 

Specyfika pracy, jej cel i zadania motywowały systemowe stosowanie 

światopoglądowych, ogólnonaukowych i specjalistycznych naukowych metod. 

Badanie opiera się na zasadach historyzmu i obiektywizmu, logiczności i 

systemowości, wszechstronnego wykorzystania źródeł. 

Wykorzystanie szerokiej bazy metodologicznej zapewnia osiągnięcie celu 

badań, daje możliwość wszechstronnej analizy problemu, rozszerzenia 

faktologicznego oraz analitycznego elementu poszukiwań naukowych. Stosowanie 

rozmaitych współczesnych metod badawczych pozwala na maksymalne uniknięcie 

subiektywizmu i stronniczości w ocenach, zapewnia naukową dokładność, 

podbudowuje materiał faktograficzny pod zadeklarowaną problematykę. 

Analiza publikacji świadczy o stałym interesie naukowym polskich 

historyków do procesów życia religijnego oraz polityki PRL w tej dziedzinie. 

Zaproponowane w pracy stwierdzenia i wnioski stanowią wynik systemowej 

analizy stosunku władz PRL do Kościoła oraz procesu katechizacji. Rozdziały 

pracy są strukturowane zgodnie z metodą problemową i wyrażają główne aspekty 

zadeklarowanego tematu. Materiał rozdziałów został uporządkowany według 

zasady logicznej i z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu badań. Przedstawienie 

chronologiczne wydarzeń jest dominujące, lecz poniekąd uwaga jest skupiona na 

aspektach problemowych. 
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ROZDZIAŁ 2 

 

KATECHEZA W POLSCE W LATACH 1945–1989 

 

 

Od początków historii Kościoła aż po dziś dzień niezwykle ważną rolę 

przypisywano posłudze wychowania i edukacji
1
, szczególnie w stosunku do 

młodego pokolenia. Kościół upatrywał w tej działalności swą rolę służebną i 

pomimo zmian, jakie następowały w ciągu minionych wieków, rola ta po dziś 

dzień pozostaje priorytetową. Wynika to z obowiązku nałożonego przez słowa 

Jezusa Chrystusa „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody‖ (J 19, 28), ale także z 

wewnętrznej woli Kościoła do rozpowszechniania Słowa Bożego wśród ludzi. 

Troska o nauczanie religii i wychowanie młodego pokolenia w wierze katolickiej 

jest jednym z podstawowych zadań jakie stawia przed sobą Kościół realizując 

misję szerzenia Dobrej Nowiny.
2
 

Nierozerwalny jest związek między katechezą a kontekstem społeczno – 

kulturowym.
34

 Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci następowały na terenie 

Polski ogromne zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze. II wojna światowa 

zachwiała wiarę w człowieka, zaś szybko rozprzestrzeniająca się ideologia 

marksistowska próbowała zepchnąć kwestie wiary poza obszar wyznawanych 

przez ludzi wartości.
5
 

                                                           
1
 Zasadniczym celem procesów edukacji i wychowania prowadzonych przez Kościół katolicki jest nie 

tylko umacnianie wiary w Boga, ale przede wszystkim poszerzanie wiedzy uczestników katechezy na 

temat prawd wiary, pogłębianie tradycji związanych z życiem Kościoła, kształtowanie postaw zgodnych z 

katolickimi wzorcami osobowymi czy wreszcie umacnianie hartu ducha w walce o wiarę, możliwość 

czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła. 
2
 J. Bielinowicz, Katechizacja w diecezji i archidiecezji warmińskiej w latach 1945–2005, Olsztyn 

2010, s. 7. 
3
 K. Misiaszek, Katecheza i kultura. w: J. Stala (red.), Wybrane zagadnienia z katechetyki, Tarnów 

2003, s. 20–21..  
4
 Katechizacja jest bardzo głęboko osadzona w realiach życia społecznego z racji faktu, że kontekst 

społeczno – kulturowy jest dla nauczania religii o tyle ważny, że wyznacza nie tyle kierunki pracy 

duszpasterskiej, co sugeruje stosowanie odpowiednich metod i form nauczania w zależności od potrzeb, 

możliwości uczestników katechezy oraz warunków zewnętrznych, które tworzą obszar działalności 

duszpasterskiej na danym terenie i o danym czasie. 
5
 System wartości kształtowany jest przez cechy osobowościowe, czyli tzw. warunki wewnętrzne, jak 

i przez czynniki zewnętrzne, do których zalicza się przede wszystkim proces socjalizacji i wychowania. 
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Ramy czasowe niniejszej rozprawy obejmują lata, w których doszło do 

marginalizacji religii, dążenia do laicyzacji społeczeństwa
1
 i oderwania jej 

członków od wielowiekowych tradycji i katolickich korzeni
2
. Szczególny charakter 

działania przeciwko Kościołowi obserwowano na terenach Polski północno – 

wschodniej. 

W okresie międzywojennym religia katolicka nauczana była w ramach lekcji 

religii w szkole
3
. Odbywało się to na mocy Konkordatu z 10 lutego 1925 roku i art. 

120 Konstytucji marcowej. Nauczanie religii było w owym okresie obowiązkowe 

dla wszystkich uczniów, których rodzice deklarowali wiarę katolicką i 

przynależność do Kościoła. Lekcje religii były obowiązkowe we wszystkich 

szkołach, z wyjątkiem uczelni wyższych, także w placówkach prywatnych, które 

korzystały z zasiłków państwowych albo posiadały prawa szkół państwowych bądź 

publicznych.
4
 

                                                                                                                                                                                           
Rozważania filozoficzne nad zjawiskiem wartości wskazują, iż jest to pojęcie wieloznaczne. Z jednej 

strony stanowi określoną właściwość przedmiotów, z drugiej zaś jest właściwością, jaką człowiek 

przedmiotom nadaje. Zależna jest ona przy tym od ludzkich uczuć i potrzeb. Ogólnie uznawana jest 

zależność wartości od potrzeb człowieka oraz od niego samego, przy czym samo wartościowanie zjawisk 

i przedmiotów zmienia się w kontekście przemian społecznych i kulturowych. Wartość jest jednoznaczna 

z tym, co stanowi cel działalności człowieka. Staje się wiec celem, do którego realizacji każdy człowiek 

podąża z mniejszą lub większą determinacją, T. Borowiak, Słów kilka o roli wartości w wychowaniu, 

Zeszyty naukowe WSHE, tom XVII, Wartości w dobie integracji i globalizacji, Włocławek 2005, s. 129–

130. 
1
 Dążono do stworzenia jednego, jednolitego narodu, w którym nie występują różnice, a wszyscy 

członkowie narodu ochoczo podporządkują się ideologii marksistowsko – leninowskiej i będą 

akceptować poczynania komunistycznego rządu w zakresie eliminacji Kościoła z polskiej świadomości 

narodowej. 
2
 Jednym z głównym postulatów partii komunistycznej było całkowite oderwanie życia społecznego 

od religii. W tym celu władze państwowe podejmowały działania na rzecz dyskryminacji Kościoła, 

inwigilowano, zamykano w aresztach księży i hierarchów kościelnych po to, by odizolować ich wpływ na 

wiernych.  
3
 Szkoła rozumiana jest jako instytucja oświatowo – wychowawcza zajmująca się głównie 

kształceniem oraz wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych objętych procesem dydaktycznym, w 

oparciu o obowiązujący w danym społeczeństwie system szkolnictwa, jego normy, zasady, cele, zadania, 

koncepcje programowe (wykorzystujące stosownie do potrzeb, sytuacji, możliwości, zainteresowań, 

założeń określone metody, formy, treści i środki służące realizacji zadań edukacyjnych). Należycie 

wykonywane przez szkołę obowiązki wynikają głównie z właściwej postawy kadry nauczycielskiej, 

nadzoru pedagogicznego, odpowiedniej bazy lokalowej, wyposażenia instytucji oświatowej w niezbędne 

sprzęty, środki, pomoce naukowe, stylu pracy nauczyciela pedagoga, atmosfery szkolnej, umiejętności 

współpracy szkoły z uczniami, ich rodzicami i środowiskiem lokalnym, K. Janus, Pedagogika i 

psychologia, Wyd. Buchmann, Warszawa 2006, s. 171. 
4
 L. Adamczuk, W. Zdaniewicz, Kościół katolicki w Polsce 1918–1990. Rocznik statystyczny, 

Warszawa 1991–zawiera dane liczbowe dotyczące katechizacji w okresie międzywojennym. 
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Historia stosunków na linii Kościół – państwo polskie po 1945 r. ukazuje liczne 

uwikłania i bardzo ścisły związek polityki wyznaniowej z ideą marksizmu – 

leninizmu. Rozdział Kościoła od państwa, który dokonał się przez zerwanie 

Konkordatu 12 września 1945r., tłumaczono koniecznością uwolnienia systemu 

państwowo – prawnego od anachronicznych pozostałości stosunków feudalnych, 

których ostoją miał być Kościół. Realizacja reform w dziedzinie wyznaniowej 

łączyła się z walką polityczną skierowaną przeciwko zdecydowanej większości 

kleru, której przypisywano sprzymierzanie się z opozycją polityczną.
1
 

Dla rozważań na temat zagadnienia katechezy w latach 1945–1989 należy 

przyjąć następującą tezę: Polityka wyznaniowa PRL
2
 wywodzi się z 

marksistowsko-leninowskiego podejścia do religioznawstwa. Zależność tę należy 

zaobserwować na tle zmian politycznych i ideologicznych, jakie przeżywała 

Europa na przełomie XIX i XX w., a jakie w sposób szczególny dotknęły państwo 

polskie po II wojnie światowej.  

Zawarte w tezie pojęcia: polityka, marksizm – leninizm, filozofia 

marksistowska, religioznawstwo wymagają bliższego wyjaśnienia w celu 

właściwego ich umiejscowienia w sytuacji polityczno-społecznej, ale także 

kulturowej charakterystycznej dla okresu rządów komunistycznych w Polsce po II 

wojnie światowej.  

Religioznawstwo pojmowane jest jako dyscyplina badawcza, której 

przedmiotem zainteresowań jest religia ujmowana jako fakt społe- czny i 

psychiczny; religioznawstwo bada funkcje społeczne i genezę  religii.
3
  

Zagadnienie polityki, marksizmu-leninizmu i filozofii marksistowskiej wymaga 

w tym miejscu szerszego przedstawienia na tle historycznym i z uwzględnieniem 

polityki władz wobec kwestii katechezy. 

 

                                                           
1
 Władze państwowe zmierzały do ubezwłasnowolnienia Kościoła i zepchnięcia go jedynie do sfery 

pełnionych funkcji religijnych, zob. A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, Kraków 1995,  

s. 5. 
2
 PRL – Polska Republika Ludowa, taką oficjalną nazwę nosiło państwo polskie w latach 1952–1989, 

były to lata, w których w kraju panował ustrój komunistyczny, a władza w państwie podporządkowana 

była wpływom ZSRR  
3
 W. Doroszewski, Słownik języka polskiego, Warszawa 1965, t. 7., s. 914. 
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 2.1. Polityka władz PRL wobec Kościoła i jego nauczania katechetycznego 

w latach 1945–1989 

Okres rządów komunistycznych w Polsce i związane z nim stanowisko władz 

PRL wobec Kościoła i nauczania katechetycznego to czas bardzo burzliwy i trudny 

dla strony kościelnej.
1
 Liczne represje władz państwowych miały doprowadzić do 

minimalizacji roli Kościoła w życiu społecznym. W prezentowanym rozdziale 

skupiono się na przedstawieniu polityki władz PRL wobec Kościoła katolickiego i 

katechizacji narodu w okresie od II wojny światowej do transformacji ustrojowej w 

1989 r. 

Pierwszym pojęciem wymagającym wyjaśnienia jest pojęcie polityka
2
, 

rozumiana jako sztuka wyboru i sztuka osiągania celów. To również proces 

stanowienia decyzji przez jednostki lub określone grupy.
3
  

Dużo miejsca polityce w swych rozważaniach poświęcili filozofowie
4
. Nie 

mniej jednak trudno jest sprecyzować definicję filozofii politycznej, ponieważ z 

jednej strony do jej zadań należy opisywanie minionych i aktualnych instytucji 

społecznych, zaś z drugiej strony dokonuje ich oceny.
5
  

Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego i jego misji katechizacji 

społeczeństwa w latach 1945–1989 nacechowana była nietolerancją i reżimem 

władz wobec działalności Kościoła. Ne terenach północno – wschodniej Polski, 
                                                           

1
 Nierzadko hierarchowie kościelni czuli się bezradni wobec działań i kolejno wdrażanych w życie 

dyrektyw władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego, a nauczania religii w szczególności. 
2
 Pojęcie polityka wywodzi się z j. greckiego, w którym polis była wspólnotą duchowo-kulturową i 

światopoglądowo-religijną (polites – obywatel, krajan). W czasach starożytnych nie dokonywano 

rozdziału miedzy porządkiem politycznym i religijnym, a także państwowym i społecznym. W tym 

okresie życie religijne oraz kulturalne ujmowane były jako składowe obszaru, w którym mieściły się 

powinności człowieka. Jednostka jako członek wspólnoty miała niejako wpisane owe powinności w 

określoną strukturę polis. 
3
 Inna definicja podaje, że polityką jest „proces formowania się celów, dobór środków, podejmowania 

i kontroli decyzji dotyczących ekonomicznych, politycznych, socjalnych i kulturalnych obszarów 

systemu społecznego. W zależności od zasięgu przestrzennego wyróżnia się wtedy politykę zagraniczną 

oraz wewnętrzną, zaś w ramach tej ostatniej, biorąc pod uwagę kryterium dziedziny życia, której dotyczą 

decyzje, wyodrębnia się na przykład politykę gospodarczą, finansową, rolną, przemysłową itp.‖; M. 

Żmigrodzki, Encyklopedia politologii. Teoria polityki, Kraków 1999, s. 233.  
4
 Na przestrzeni wieków w filozofii myśli politycznej polityka była rozumiana jako dążenie do realizacji 

idei Dobra (wg Platona), szczęścia (wg Arystotelesa), zdobycia, zachowania i utrzymania władzy (wg N. 

Machiavellego), wprowadzenia i utrzymania stanu pokoju społecznego (wiek XVI), realizacja dobra 

wspólnego (nowożytna tradycja republikańska), działania podmiotu zbiorowego w sytuacji zagrożenia ze 

strony wroga (C. Schmitt) czy umiejętności osiągania kompromisu przez grupy kreujące sytuację społeczną.  
5
 R. H. Popkin, A. Stroll, Filozofia, Poznań 1994, s. 93. 
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poza restrykcjami, które dotykały Kościół w całym kraju, notowano nasilone ataki 

na działalność katechetyczną kleru. Wynikało to nie tylko z nastrojów 

politycznych w kraju, ale także, a może przede wszystkim ze specyfiki tego terenu, 

na którym w pewnym okresie dochodziło do konfliktów między ludnością polską a 

mniejszościami narodowościowymi i wyznaniowymi zamieszkującymi te tereny.  

W odniesieniu do podejmowanej w pracy problematyki niezwykle istotnym jest 

wyjaśnienie czym jest ideologia marksizmu i jak kształtował się wpływ tej 

ideologii na sytuację polityczno – społeczną w Polsce oraz stosunki na linii 

państwo – Kościół na przełomie wieku XIX i XX oraz w okresie międzywojnia. 

Prezentacja tychże zagadnień stanowi bowiem punkt wyjścia do zrozumienia istoty 

polityki władz PRL wobec religii i katechizacji w okresie po 1945 r. 

Marksizm to teoria, filozofia stworzona przez Karola Marksa w XIX w., która 

została poparta przez Fryderyka Engelsa i dalej przez niego rozwijana. Teorię 

marksizmu zaczął wprowadzać w życie Włodzimierz Lenin w XX w., a 

kontynuatorem tego procesu był Józef Stalin.  

Marksizm osadzony jest na materialistycznym podejściu do rzeczywistości. 

Praktycznie wszyscy materialiści stoją na stanowisku determinizmu, czyli poglądu, 

że wszelkie zjawiska i procesy w świecie podlegają prawom i przebiegają w 

sposób prawidłowy,
1
 że nie ma zjawisk, które występowałyby bez przyczyny, 

wbrew prawidłowościom, mocą czystego przypadku, a jednakowe przyczyny 

wywołują jednakowe skutki. U podstaw materialistycznego determinizmu leży 

teza, że prawidłowości przyrody są jej własnymi prawidłowościami, a zjawiska 

świadomości jako wytwór przyrody określane są przez jej prawidłowości i same 

podlegają prawidłowościom wtórnym. Ważnym jest uzupełnienie, że materializm 

nie zaprzecza istnieniu świadomości, idei ludzkich i nie odmawia znaczenia 

wartościom kultury duchowej w życiu. Twierdzi jednak zasadniczo, że 

świadomość jest wtórna względem przyrody i materialnych działań człowieka, że 

jest funkcją wysoko zorganizowanego układu materialnego, jakim jest mózg, oraz 

                                                           
1
 D. Łażewska, Współczesne koncepcje filozofii i etyki, Józefów 2009, s. 19. 
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materialnego życia społecznego, że nie istnieje samoistnie.
1
 Tym samym ideologia 

marksizmu krytykuje filozofię chrześcijańską przede wszystkim poprzez 

kwestionowanie założeń teologiczno – metafizycznych. Stwierdza, że filozofia ta 

deprecjonuje nie tylko świat widzialny, ale również pomniejsza właściwości 

naturalne człowieka przez ograniczenie jego autonomii i wolności. Zdaniem 

marksistów, program ideowy filozofii chrześcijańskiej przedkłada wiarę nad 

rozum, teologię nad naukę.  

Zasadnicza teza teorii materializmu brzmiała: świat jest w całości materialny.
2
 

K. Marks, a za nim F. Engels określili swoją teorię materializmu jako 

dialektyczną
3
, przejmując pojęcie dialektyki od starożytnych, gdzie oznaczała ona 

jedynie metodę umysłowego poznawania świata – bez odwoływania się do 

doświadczenia. Pojęcie to zostało odwrócone: jeśli dotąd było własnością myśli – 

teraz stało się własnością materialnej przyrody, wyrazem doświadczenia i 

powiązania z materią. Dialektyczny materializm formułował pogląd, że istnieje 

nieustannie rozwijająca się materia, przyjmująca coraz to nowe postacie. 

Materializm dialektyczny, a zarazem historyczny, traktuje człowieka jako 

produkt rozwoju przyrody
4
, a świat ludzki – wraz z wiedzą ludzką o przyrodzie – 

jako produkt historycznych działań ludzi. Według Marksa historia „nie jest niczym 

innym, jak tylko tworzeniem człowieka poprzez pracę ludzką.‖
5
 Pracy ludzkiej 

marksiści przypisywali ogromne znaczenie jako sile napędowej zmian w świecie, 

ale też jako sensu ludzkiej egzystencji. 

Teoria materializmu dialektycznego odzwierciedla się także w odniesieniu do 

poglądów na temat rozwoju społeczeństwa. Jest on, podobnie jak rozwój całej 

rzeczywistości, zgodny w przebiegu z trzema prawami dialektycznymi:  

1) prawem przechodzenia zmian ilościowych w jakościowe,  

2) prawem „negacji negacji‖ oraz  

                                                           
1
 C. Valverde, Antropologia filozoficzna. Poznań, Pallotinum, 1998, s. 81.  

2
 Zob. K. Marks, Rękopis trzeci. W: Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r. Warszawa, 1958.  

3
 Szerzej na temat materializmu dialektycznego piszą m.in. L. Kołakowski, O co nas pytają wielcy 

filozofowie, seria III, Krakow 2006, s. 22; J. Dobieszewski, Marksizm i neomarksizm w: Filozofia 

współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2006, s. 33. 
4
 D. Łążewska, op. cit., s. 22. 

5
 A. B. Stępień, Wobec marksistowskiej teorii człowieka, w: Wobec filozofii,  s.80. 
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3) prawem jedności przeciwieństw.
1
 

W myśl powyższego społeczeństwo przechodzi od jednego stanu jakościowego 

do drugiego, co stanowi konsekwencję nagromadzenia się w społeczeństwie zmian 

ilościowych. Zmiany ilościowe z kolei implikują wytworzenie się nowej jakości 

tego społeczeństwa.
2
  

To oparcie na przyrodzie i wszystkie związane z nią uwarunkowania stały się 

podstawą wyróżnienia w ujęciu marksistowsko – leninowskim następujących 

źródeł religii: przyrodniczego, poznawczego, społecznego i psychicznego. Z uwagi 

na nierozerwalny związek idei marksizmu z systemem komunistycznym należy 

rozszerzyć ten temat i przedstawić owe źródła religii. 

Przyrodnicze źródła religii rozumiane są jako te, które odzwierciedlają 

zależność człowieka od sił przyrody. Świadomość religijna odzwierciedlała 

najpierw zależność człowieka od sił przyrody, a człowiek, jako istota biologiczna, 

jest jej nieodłączna częścią i – aby przetrwać – musi zawłaszczać od niej środki 

niezbędne do życia, musi ją ujarzmiać i przekształcać. Zależność człowieka od 

przyrody jest czymś trwałym i nie jest możliwe jego wyzwolenie się od tej 

zależności. Właśnie na opanowaniu przyrody polega praca ludzka. W warunkach 

dynamicznych zmian cywilizacyjnych wymiana materii między człowiekiem a 

środowiskiem przyrodniczym dokonywana  jest za pomocą dostępnych środków 

technicznych.
3
 Zdecydowanie  zmniejsza to bezpośrednią zależność ludzi od 

źródeł naturalnych i ogranicza określone zagrożenia. Człowiek pozostaje jeszcze 

bezsilny wobec zmian w przyrodzie, nie ma możliwości opanowania takich 

zjawisk, jak zmiany klimatu, susze, tajfuny, co rodzi pokusę odwołania się do sił 

nadprzyrodzonych, mogących rzekomo – zdaniem marksistów – oddalić te niebez-

pieczeństwa.  

Przyrodnicze źródła religii zostały wprawdzie zdystansowane przez źródła 

społeczne, ale wywierają jeszcze pewien wpływ na świadomość religijną i w 

                                                           
1
 Cz. Bartnik, Historia filozofii, Lublin 2001, s. 382–383. 

2
 D. Łażewska, op. cit., s. 21. 

3
 Szerzej na ten temat zobacz: K. Marks, Rękopis trzeci. W: Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 

r. Warszawa, 1958. 
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określonych okolicznościach spełniają rolę czynnika religiotwórczego. Innym 

czynnikiem jest także strach i niepewność wobec przyszłości, gdyż postęp 

cywilizacyjny niesie zagrożenie. Ten właśnie strach pobudza człowieka do 

religijnych refleksji. K. Marks pisze: „Podstawa irreligijnej krytyki jest taka oto: 

człowiek tworzy religię, nie zaś religia – człowieka. Religia jest to mianowicie 

samowiedza i poczucie samego siebie u człowieka, który bądź siebie jeszcze nie 

odnalazł, bądź już znów zagubił. Ale człowiek – to nie jest istota oderwana, 

istniejąca gdzieś poza światem. Człowiek – to świat człowieka, państwo, 

społeczeństwo. To państwo, to społeczeństwo stwarzają religię, odwróconą na 

opak świadomość świata, są one bowiem same odwróconym na opak światem. 

Religia jest ogólną teorią tego świata, jego encyklopedycznym skrótem, jego 

logiką w popularnej formie, jego spirytualistycznym point d` honneur, jego 

entuzjazmem, jego sankcją moralną, jego uroczystym dopełnieniem, jego ogólną 

racją bytu i pocieszeniem. Jest urzeczywistnieniem istoty ludzkiej w fantazji, 

dlatego że istota ludzka nie posiada prawdziwej rzeczywistości. Walka przeciw tej 

religii jest więc pośrednio walką przeciw owemu światu, którego duchowym 

aromatem jest religia.‖
1
 

Za poznawcze źródła religii uznaje marksizm charakter myślenia ludzkiego. W 

procesie myślenia następuje – w mniejszym lub większym stopniu – abstrahowanie 

od konkretu. Daje to podstawę tworzeniu pojęć ogólnych, oddalonych od 

przedmiotów i w dalszej kolejności stwarza możliwość całkowitego ich oderwania 

od wszelkich rzeczy i przekształceniu ich w jakieś idealne byty. Religia bowiem – 

zdaniem marksistów – odwraca niejako naturalną kolejność zjawisk rzeczywistych 

i naturalną kolejność myślenia o tych zjawiskach. Filozofia materialistyczna nie 

tyle neguje, co odwraca podstawową tezę religijną o stworzeniu człowieka na 

obraz i podobieństwo Boga. Stwierdza ona, że to człowiek tworzy Boga w swojej 

wyobraźni, fantazji, na swój obraz i podobieństwo. Marks jest zdania, że 

„Świeckie istnienie błędu jest skompromitowane, skoro obalono jego niebiańską 

                                                           
1
 K. Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp. Przekł. T. Zabłudowski, L. 

Kołakowski. W: K. Marks, F. Engels, Dzieła. Przekład z 2. wyd. ros., 1.1. Warszawa, 1962. 
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oratio pro aris et focis. Człowiek, który w fantastycznej rzeczywistości nieba, 

gdzie szukał nadczłowieka, znalazł tylko odbicie samego siebie, nie zechce już 

zadawalać się znajdowaniem tylko pozoru siebie samego, tylko nie-człowieka, 

kiedy poszukuje i poszukiwać powinien prawdziwej swej rzeczywistości.‖
1
 

Ponieważ fantazja ta rodzi się na określonym gruncie przyrodniczym i 

społecznym, obraz Boga stworzony przez człowieka jest tak samo zróżnicowany, 

jak zróżnicowane i zmienne są warunki, które określają sposób myślenia 

człowieka. Tym samym pojęcie Boga jest tylko tworem myślowym, służącym do 

oznaczenia pewnych ogólnych właściwości przyrody, jest przyrodą pomyślaną, a 

cechy przypisywane Bogu są cechami przyrody. Pojęcie Boga jest tym samym 

abstrakcją wyprowadzoną z przyrody. Materialistyczna filozofia zakłada ujęcie 

świata i porządku naturalnego takimi, jakimi są – bez żadnych czynników 

dodatkowych. Dlatego celem marksistowskiej krytyki religii staje się wyzwalanie 

człowieka spod władzy iluzji i upowszechnianie racji rozumu i nauki.  

Filozofia marksistowska uznaje zróżnicowanie religijne za społeczne źródło 

religii.
2
 Jeżeli teologia wyjaśnia to zróżnicowanie w ten sposób, że Bóg w drodze 

objawienia udostępnił niektórym tylko ludom możliwość wyznawania prawdziwej 

religii – marksizm przyjmuje te zróżnicowania jako wtórny rezultat zróżnicowania 

istniejącego w rzeczywistości materialnej. Bogaci poprzez religię umacniali swe 

panowanie klasowe, a wyzyskiwanym dostarczała ona pociechy duchowej, 

tworzyła wizję szczęścia w życiu pozagrobowym. W tym przypadku do 

najważniejszych stwierdzeń K. Marksa należy zaliczyć słowa z Przyczynku do 

krytyki heglowskiej filozofii prawa: „Nędza religijna jest jednocześnie wyrazem 

rzeczywistej nędzy i protestem przeciw nędzy rzeczywistej. Religia jest 

westchnieniem uciśnionego stworzenia, sercem nieczułego świata, jest duszą 

bezdusznych stosunków. Religia jest opium dla ludu‖.
3
  

                                                           
1
 K. Marks, Przyczynek…, op. cit. 

2
 B. Drozdowicz, Karol Marks wobec poglądów filozoficznych Hegla i młodoheglistów. Idealistyczna 

teoria religii we wczesnych pracach Karola Marksa, Słupsk 2005, s. 27. 
3
 Zob. K. Marks, Przyczynek … op. cit. 
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Szczególną trwałość oraz żywotność przekonań religijnych marksizm tłumaczy 

tym, że w ciągu wieków pojęcia i wyobrażenia z nią związane utrwalały się w 

uczuciach i poglądach ludzi jako coś, co uosabia siły prowadzące do szczęścia 

człowieka. Jest to też powód dużej powściągliwości ludzi wierzących w 

odchodzeniu od religii pomimo utraty tej społecznej podstawy i uzasadnienia. 

Religia podlega więc względnej samodzielności, czyli żyje własnym życiem i 

wyodrębnia się z materialnego podłoża życia społeczeństwa.  

Istnieją też, zdaniem marksistów, psychologiczne motywy religijności, które 

opierają się na fakcie, że ludzkie życie uczuciowe składa się z wielu emocji, 

pragnień i obaw. Ludzie odczuwają osamotnienie, smutki, rozgoryczenia i 

poczucie krzywdy, zatem negatywnych emocji w życiu człowieka jest bardzo 

wiele. Różne są także ich przyczyny. Ich pojawianie się, a przede wszystkim 

długotrwałe występowanie prowadzi do stanu frustracji. Jeżeli dodatkowo istnieje 

faktyczna, czy nawet domniemana niemożność usunięcia źródeł takich stanów 

pojawia się odrętwienie i poczucie beznadziejności. Według marksistów właśnie to 

jest główną przyczyną wkraczania najpierw ideologii, a zaraz za nią instytucji 

religijnych, które obiecują pokrzywdzonym na ziemi nagrodę w niebie
1
. Człowiek 

wierzący kreuje Boga na miarę swoich wyobrażeń i możliwości, co L. Feuerbach 

określił stwierdzeniem: „Bogowie są przeto tworami fantazji, ale tworami fantazji 

ściśle związanej z ludzkim poczuciem zależności, z ludzkim egoizmem; są 

tworami fantazji a zarazem istotami lub tworami afektu, a zwłaszcza strachu i 

                                                           
1
 Kościół głosi, że spełnione zostanie dziewięć błogosławieństw danych wiernym podczas Kazania na 

górze, który wygłosił Jezus Chrystus, a które zapisane zostały w Ewangelii wg św. Mateusza jako 

przesłanie następującej treści: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo 

niebieskie. 

1. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

2. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

3. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 

4. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

5. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

6. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 

7. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy 

Królestwo niebieskie. 

8. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią 

kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak 

bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami (Mt, 5, 3–12). 
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nadziei. Człowiek żąda od nich, aby mu pomagali, kiedy wyobraża ich sobie jako 

istoty dobre. [...] Prosi zaś ich, aby mu nie szkodzili w jego zamiarach i radościach, 

kiedy wyobraża ich sobie jako istoty złe.‖
1
 Każdy człowiek w sposób całkowicie 

naturalny pragnie szczęścia, czuje lęk przed śmiercią, obawę przed bólem, co 

sprzyja poszukiwaniu zrozumienia i nadziei, które daje wiara.  

Marksiści znaleźli też potwierdzenie dla uzasadnienia, że religia obiecuje 

zrealizowanie pragnień o nieśmiertelności i wiecznym szczęściu w słowach 

encykliki z 1891 r. Rerum novarum Leona XIII, który ubolewał nad położeniem 

robotników, ale stwierdził: „Jest więc dogmatem chrześcijaństwa, na którym się 

cała nauka i cała budowa religii, jak na najważniejszym fundamencie opiera, a 

ponadto prawdą naturalną, że żyć prawdziwie będziemy po opuszczeniu tego 

świata. Nie dla tych tutaj rzeczy kruchych i znikomych, lecz dla niebieskich i 

wiecznych Bóg nas stworzył, a ziemię dał nam nie na siedzibę stałego mieszkania, 

ale na miejsce wygnania. I nic to nie znaczy dla wiecznej szczęśliwości, czy 

będziesz obfitował w bogactwa i dostatek, czy ich ci braknie‖. Słowa te miały 

świadczyć o psychologicznym aspekcie wiary i ustaleniu, że człowiek, rozumiejąc 

swoją sytuację, zachowuje się inaczej niż ten, który tej sytuacji nie może sobie 

wytłumaczyć, boi się i ucieka w wierzenia religijne.‖
2
  

 Teoretycy marksizmu – leninizmu, broniąc przyjętej ideologii, w sposób 

pokrętny i zakamuflowany starali się wyjaśnić i usprawiedliwić postępowanie w 

kwestii ateizacji
3
 państw europejskich, ukazać wartości świeckiego wychowania i 

                                                           
1
 L. Feuerbach, Wykłady o istocie religii, Kraków 1953, s. 222. 

2
 Zob. tekst Encykliki Papieża Leona XIII Rerum nova rum. http://www. 

rzeczynowe.pl/rerum_novarum_tekst_encykliki.html 
3
 Proces ateizacji na terenie Polski przebiegał niejako dwoma nurtami: 

1. początkowo ograniczano, a w późniejszym okresie całkowite usunięto naukę religii ze szkół 

powszechnych ogólnokształcących na poziomie szkoły podstawowej i średniej, 

2. drugi nurt polegał na usuwaniu z programów nauczania i podręczników szkolnych treści 

związanych z religią i działalnością Kościoła, a jeśli coś zostawiano to naświetlano te treści 

zdecydowanie negatywnie i tendencyjnie.  

Ponadto wprowadzano nowe przedmioty nauczania, których celem miało być przede wszystkim 

ateizowanie młodzieży. Do takich przedmiotów należały m.in. „Przygotowanie do życia w rodzinie 

socjalistycznej‖, zmienione później na skutek interwencji Episkopatu i społeczeństwa katolickiego, na 

„Przygotowanie do życia w rodzinie ‖. Drugim przedmiotem było „Religioznawstwo‖, E. Majcher, 

Udział ks. Andrzeja Santorskiego w działalności katechetycznej, w: Warszawskie Studia Teologiczne, t. 

XXII, nr 2,  2009, s. 42. 
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rzekomy jego najgłębszy sens humanistyczny. Pojęcie laikat łączono z 

postępowym, jakkolwiek burżuazyjnym odłamem z okresu francuskiej rewolucji, 

odłamem, który dążył do złamania monopolu Kościoła we wszystkich dziedzinach 

życia społecznego, nadania świeckiego charakteru określonym instytucjom czy 

formom świadomości społecznej. Za szczytowe osiągnięcia laicyzacji uznano 

więc: „likwidację feudalnej własności kościelnej, całkowite oddzielenie Kościoła 

od państwa, wolność wyznania i sumienia, wyzwolenie życia umysłowego spod 

nieomal policyjnego nadzoru teologii, przejęcie przez państwo burżuazyjne 

oświaty i wychowania‖
1
. Tendencje laicyzacyjne łączone były w przemianami 

społecznymi, a szczególnie rozwojem cywilizacji przemysłowej. Tym samym na 

gruncie kultury socjalistycznej pojęcie laicki (łac. laicus, gr. laikos – lud, ludowy) 

wzbogacono dla potrzeb procesu nieuchronnego oddzielania możliwie wszystkich 

dziedzin życia społecznego od Kościoła i religii, rozluźnienia więzi między 

instytucjami religijnymi a wierzącymi w celu nadania świeckiego charakteru 

instytucjom publicznym. Laicyzacja w nowo kształtujących się państwach 

socjalistycznych miała być procesem celowym, kierowanym, wręcz sterowanym, 

gdyż takie państwo i stojące u władzy partie marksistowskie czyniły wszystkie 

możliwe starania w usuwaniu przeszkód w swobodnym przebiegu laicyzacji. 

Wskazywano na funkcje religijnego światopoglądu, których celem miało być 

obniżenie, osłabienie aktywności społecznej ludzi w walce o realną ziemską 

emancypację poprzez głoszenie prymatu celów nadprzyrodzonych człowieka nad 

doczesnymi
2
. Jak stwierdzał T. Jaroszewski, doktryna społeczna Watykanu 

zawiera zakamuflowaną rewindykację polityczną o znaczeniu konserwatywnym, 

czyli antykomunistycznym, gdyż: jest obroną prywatnej własności środków 

produkcji jako instytucji uświeconej przez „prawo boże‖ i „prawo naturalne‖; głosi 

hasła solidaryzmu klasowego, współpracy robotników z prywatnymi 

przedsiębiorcami i wreszcie przeciwstawia ideę rewolucji moralnej (wychowania 

                                                           
1
 E. Syzdek, Laicyzacja i świeckie wychowanie w Polsce: główne kierunki przemian w latach 1918–

1968, Warszawa 1971, s. 4.  
2
 T. M. Jaroszewski, Laicyzacja, Warszawa 1966, s. 7–19.  
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mas w duchu miłości chrześcijańskiej i solidaryzmu) rewolucji strukturalnej, 

postulowanej przez rewolucyjny ruch robotniczy
1
.  

Przyznawano, że proces laicyzacji życia jest trudny i niemożliwy do 

natychmiastowego przeprowadzenia we wszystkich środowiskach, szczególnie 

wśród młodzieży
2
. Niemniej jednak wiąże się on też z pozytywnymi aspektami 

przemian społecznych i ekonomicznych, które ustanawiają nowy typ więzi 

międzyludzkich. Laicyzacja, świeckość na gruncie socjalis- tycznym, rozumiana 

była jako dążenie do zaspokajania w sposób świecki tych potrzeb duchowych 

ludzi, które dotąd realizowano na gruncie religijnym
3
.  

W światopoglądzie komunistycznym używano pojęcia ateizm naukowy lub 

tylko – ateizm. Oba te pojęcia rozumiano jako kategorię filozoficzną. W znaczeniu 

teoretycznym ateizm miał oznaczać postawę życiową wykluczającą wiarę w 

istnienie Boga, był refleksją filozoficzną o świecie i w odrzucenie wiary w 

istnienie Boga jako niezgodnej z rozumem i nauką oraz tendencją do wyjaśnienia 

świata bez odwoływania się do jakichkolwiek sił nadprzyrodzonych. Tym samym 

ateizm łączył się z materializmem i przynależnymi mu systemami filozoficznymi. 

Ateizmu nie traktowano jako kategorii jednoznacznej ideologicznie, gdyż nie 

przesądza on postawy społeczno – politycznej. Zdaniem marksistów – ateista może 

reprezentować poglądy prawicowe, a jako fideista – akceptować założenia 

socjalistycznego materializmu. Natomiast laicyzm traktować należy jako kategorię 

społeczno-kulturalną, gdyż jego przeciwstawieniem jest klerykalizm, który uznaje 

instytucjonalny prymat wartości, norm oraz organizacji wyznaniowych w życiu 

społecznym a motywacji religijnych w życiu prywatnym jednostek
4
.  

Z uwagi na problematykę poruszaną w pracy należy przedstawić krótki rys 

historyczny socjalizmu w Polsce. 

                                                           
1
 T. M. Jaroszewski, op. cit.  

2
 Stąd właśnie młodzież i dzieci stały się głównym podmiotem oddziaływań władz komunistycznych, 

młode pokolenie stało się celem laicyzacji, dążono wszelkimi metodami do oderwania młodych ludzi od 

Boga i od Kościoła, również poprzez wycofanie religii ze szkół i utrudnianie nauczania wiary w innych 

miejscach, np. punktach katechetycznych. 
3
 H. Muszyński, Współczesne problemy laicyzacji życia społecznego i wychowania, „Nauczyciel i 

Wychowanie‖ 1967, nr 4, s. 12. 
4
 W. Lang, Laicyzm światopoglądowo zaangażowany, „Argumenty‖ 1968, nr 40,  s. 15.  
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Ideologia marksistowska na terenach polskich pojawiła się wyraźnie w 1882 r., 

w chwili powstania Socjalno – Rewolucyjnej Partii „Proletariat‖ pod 

przywództwem Ludwika Waryńskiego.
1
 Jak pisze L Wichrowski: „Komuniści od 

zarania upowszechniania w XIX wieku ideologii marksistowskiej pod hasłami 

walki klasowej wypowiedzieli wojnę z narodową tradycją chrześcijańską i 

narodowym państwem.‖
2
 Już w latach 70. XIX w. kółka socjalistyczne, 

organizowane w Warszawie wokół Waryńskiego, szerzyły propagandę 

marksistowskiego socjalizmu i propagowały przygotowania do powszechnej 

międzynarodowej rewolucji proletariackiej. Pierwsi polscy marksiści nie 

wypracowali wspólnego stanowiska na temat ideologii marksistowskiej bądź jej 

wdrażania w życie polskiego społeczeństwa. Nie dostrzegano jeszcze problematyki 

ontologicznej i tego, co nazwano materializmem dialektycznym. Marksizm 

traktowano bardziej jako metodę badań w naukach społecznych bądź teorię 

rozwoju społeczno-ekonomicznego. Partia „Proletariat‖ w 1885 r. przestała istnieć, 

gdy jej przywódcy zostali straceni. „Drugi Proletariat‖, pod ideowym 

przywództwem L. Kulczyckiego, zachował wierność idei rewolucyjnego sojuszu 

polsko-rosyjskiego. Dramatyczne wydarzenia w Łodzi w 1892 r. i dynamicznie 

rozwijający się ruch robotniczy doprowadziły do powstania Polskiej Partii 

Socjalistycznej 21 IX 1892 r. w Paryżu, która od 1893 r. działała w Polsce pod 

przewodnictwem B. Limanowskiego.
3
 Podejmowano przede wszystkim 

zagadnienia niepodległościowe, jednakże nie szczędzono słów krytycznych pod 

adresem niektórych tez marksistowskich. Limanowski nie tylko krytykował, ale 

nawet odrzucał marksistowską teorię materializmu historycznego. Twierdził on 

                                                           
1
 W programie Wielkiego Proletariatu z dnia 1 września 1882 r., który został opracowany pod 

przewodnictwem L. Waryńskiego znalazł się zapis odnoszący się do stosunku religii i jej nauczania w 

kontekście nauczania i państwa. Czytamy m.in. „W zakresie życia moralnego proletariat polski usunąć 

musi przesądy, ciemnotę i wszystko, co znamionuje moralny ucisk [...]: 1. nauczanie powinno być 

obowiązujące, bezpłatne i bezwyznaniowe, 2. sprawy religijne mają być niezależne od państwa (…)‖. Cyt 

za: M. Borucki, Z dziejów Polski 1864–1939. Teksty źródłowe do nauczania historii Polski, WSiP, 

Warszawa 1978, s. 30–31. 
2
 L. Wichrowski, Historia komunizmu w Polsce, Nowy York 2009, s. 5. 

3
 Ideologia założycieli, a później działaczy PPS znalazła odzwierciedlenie w Programie Polskiej Partii 

Socjalistycznej ―PROLETARIAT‖, który został opracowany na podstawie uchwał ostatniego zjazdu w 

1906 r. i opublikowany przez PPS w Warszawie tego samego roku. W punkcie 7. Postulowano 

oddzielenie Kościoła od państwa i szkoły od Kościoła. 
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bowiem, że jest to teoria schematyczna i subiektywna, gdyż życie społeczne jest 

bardzo różnorodne, a materializm historyczny sprowadza je do jednego tylko 

przejawu ludzkiej aktywności – sfery ekonomicznej. 

W 1893 r. powstała konkurencyjna organizacja – Socjaldemokracja Królestwa 

Polskiego. Z wymienionymi partiami, zjednoczonymi w 1900 r. jako 

Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), łączyły się odtąd losy 

polskiej myśli marksistowskiej. SDKPiL dużo uwagi poświęciła kwestiom 

niepodległościowym ujmując je następująco: „Uznając najzupełniej zasadę 

niepodległości narodowej, lecz wychodząc z założenia, że uzyskanie tej 

niepodległości zależy od stosunków ekonomicznych w danym kraju i w danym 

okresie historycznym, Zjazd [...] uważa uzyskanie niepodległości Polski i Litwy w 

bliskiej przyszłości za niemożliwe [...]. Ponieważ zaś przewrót socjalistyczny sam 

przez się już usuwa wszelki ucisk, tym samym wszelką zależność narodową [...], 

więc wraz z dokonaniem tego przewrotu zginąć musi ten ucisk. Walka o socjalizm 

jest więc już sama przez się walką o niezależność.‖
1
 

 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. z połączenia SDKPiL i 

PPS – Lewicy utworzona została Komunistyczna Partia Robotnicza Polski 

(KPRP).
2
  

 Kiedy doszło do odrzucenia programu niepodległościowego a polscy 

komuniści postawieni zostali w roli agentów Rosji. Na mocy decyzji władz 

komunistycznych w roku 1920 powstało Biuro Polskie, którym kierował 

Dzierżyński. Kiedy do Polski wkroczyła Armia Czerwona Biuro Polskie podjęło 

decyzję o powołaniu Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski 

(Polrewkomu), na czele którego stanął J. Marchlewski. 30 lipca w Białymstoku 

ogłoszono odezwę do narodu polskiego, w której obwieszczono przejęcie władzy 

w Polsce przez TKRP.
3
 TKRP miał, zgodnie z ustaleniami, po planowanym w tym 

czasie zdobyciu Warszawy, oddać władzę w ręce KPRP. Komunistyczna Partia 

                                                           
1
 M. Borucki, op. cit., s. 45. 

2
 J. A. Reguła, Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle faktów i dokumentów. Warszawa: 

1934, s. 33–34. 
3
 Słownik historii Polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, str.504, hasło "Tymczasowy Komitet 

Rewolucyjny Polski". 
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Robotnicza Polski miała za zadanie zmobilizowanie robotników i chłopów i 

wezwanie ich do wyznaczenia rządu rewolucyjnego. Na zajętych przez Armię 

Czerwoną obszarach zakładane były (w miastach powiatowych) komitety 

rewolucyjne. W tym czasie powstało 65 takich organizacji, które ponadto 

posiadały własne zaplecze zbrojne – Czerwoną Milicję. Jednocześnie KPRP 

prowadziła antypolską propagandę wśród żołnierzy walczących z bolszewikami. 

W ten sposób próbo- wano wpajać brak wiary w powodzenie podejmowanych 

wysiłków,  ale też organizować na terenie wojska polskiego komunistyczne rady 

żołnierskie. Nadmienić należy, że ludność polska nie wykazywała entuz- jazmu dla 

działań KPRP, w przeciwieństwie do ludności białoruskiej i  żydowskiej.  

 W roku 1925 Komunistyczna Partia Robotnicza Polski przeobraziła się w 

Komunistyczną Partię Polski (KPP). Nowa nazwa organizacji miała  być 

synonimem otwarcia formacji na nowe środowiska. Od lutego  1925 r. KPP 

zadeklarowała przynależność do Międzynarodówki Komunisty- cznej. Skutkiem 

tego było poddanie się woli i dyrektywom Moskwy,  skąd partia otrzymywała nie 

tylko wytyczne do działania, ale i środki  finansowe.
1
  

Trzy lata później, bo w 1928 r. III Międzynarodówka uchwaliła nowy program, 

którego głównym postulatem i jednocześnie wytyczną dla wszystkich partii 

komunistycznych było dokonanie przewrotu, obalenie ustroju burżuazyjno-

kapitalistycznego i dojście do władzy na drodze rewolucji. Głównym 

przeciwnikiem komunistów byli socjaliści i socjaldemokraci. KPP prowadziła 

szeroko zakrojoną akcję szpiegowską i propagandową przeciwko Polsce.
2
 Kilka lat 

później, na mocy rozkazów Stalina, większość aktywistów i członków KPP została 

rozstrzelana z ramienia NKWD. 

                                                           
1
 L. Wiatrowski pisze, że „Międzynarodówka Komunistyczna m.in. z sekcją agenturalną KPRP/KPP, 

tworu W.I. Lenina po klęsce Armii Czerwonej w wojnie z Polską 1920 roku, nadal nie godzi się z 

istnieniem suwerennego Narodu i niepodległego państwa polskiego. Z otwartej agresji przechodzi do 

dywersyjnych działań wewnątrz państwa polskiego, powierzając destabilizację polskiego życia 

publicznego i porządku społecznego dywersyjnym komórkom kapepowskim, a zatem i Wydziałowi 

Wojskowemu  KC KPP koordynatorowi działań antynarodowych i antypolskich.‖ Zob. szerzej: 

L. Wiatrowski, op. cit., s. 21. 
2
 Ibidem, s. 20–23. 
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Sytuacja na ziemiach północno – wschodnich, podobnie jak w całej Polsce 

międzywojennej stała się tak napięta,
1
 iż Kościół zmuszony był do podjęcia 

działań na rzecz walki z postępującą laicyzacją społeczeństwa polskiego. 

Konferencja Plenarna Episkopatu zwołana w 1936 r. w Częstochowie po raz 

pierwszy od trzystu lat, podobnie jak I Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla 

– Poznań 1937 r. – były pierwszymi przejawami ofensywy Kościoła przeciwko 

ateizacji w Polsce międzywojennej. Stwierdzono wówczas jednogłośnie, że 

zagrożenie ideologią marksistowskiego ateizmu „może uchylić tylko 

chrześcijaństwo i że to jest jego niesłychanie doniosła rola i misja w obecnym 

okresie historii ludzkiej.‖
2
  

Ideologię komunistyczną, obcą ideowo Polakom w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego, wnosiła powstała w 1942 r. Polska Partia Robotnicza (PPR). 

Ponieważ Polacy w obliczu zagłady i tragedii okupacji byli jednak wyjątkowo 

zjednoczeni, w jakiś sposób początkowo nie zwracano uwagi na różnice 

światopoglądowe, co mogło prowadzić do poczucia, że już w założeniach 

programowych tejże partii tkwi jedność działania między wierzącymi i 

niewierzącymi. Pismo PPR „Front Walki‖ wręcz stwierdzało, że nie może być 

ideologicznych i religijnych różnic: „Łączy nas jeden cel i obowiązek – walka na 

śmierć i życie z hitlerowskim okupantem w jednolitym froncie wyzwoleńczej 

walki‖. Także opublikowana w 1943 r. deklaracja autorstwa Władysława Gomułki 

„O co walczymy?‖ rzekomo potwierdzała urzeczywistnienie wolności kultu 

religijnego – nie wyrzekając się propagowania własnego światopoglądu. Pod 

szlachetnymi sformułowaniami kryła się jednak praktyka inwigilacji żołnierzy AK 

i podziemia niepodległościowego, propagandowe stwierdzenia utrzymujące, że 

jedynie Armia Ludowa, przemianowana na Gwardię Ludową, jest gwarancją 

wyzwolenia Polski.  

                                                           
1
 Sytuacja ta wynikała nie tylko z coraz szerszych wpływów komunistów na codzienne życie 

Polaków, ale i z ogromnej inflacji, która znacząco pogarszała nastroje społeczne. W Polsce panowała 

bieda i niepokoje społeczne potęgowane ponadto przez chaos polityczny. Szerzej: L. Wiatrowski, op. cit., 

s. 24. 
2
 Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–1974, Paris 1975, s. 12.  
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Prasa konspiracyjna PPR starała się udowodnić rzekomo humanistyczny sens 

pracy wśród mas ludowych. Działaczom zalecano cierpliwą i systematyczną pracę 

wychowawczą wśród wierzących, a spotkania religijne wykorzystywać dla 

pozyskiwania i włączenia ich do walki o wyzwolenie narodowe. W „Okólniku‖ – 

czasopiśmie dla aktywu partyjnego pisano: „Nie powinniśmy się obawiać, że 

obniżymy swą godność ludzi wolnych od przesądów, prowadząc agitację wśród 

wierzących mas katolików. Oczywiście, niezbędny jest przy tym wysoki poziom 

taktu i umiejętności traktowania z szacunkiem wierzeń i zwyczajów w istocie swej 

błędnych. Nie wyśmiewając, a szanując przywiązanie wierzących do kościoła i 

religii, organizować ich należy dla wspólnej walki z najeźdźcą‖
1
.  

Już po wyzwoleniu specyficznie „podpierano‖ się przypomnieniem 

zaangażowania Polaków przeciwko okupantowi i martyrologią w obozach 

koncentracyjnych, aby zatrzeć ślady antyakowskiej, a tym samym antypolskiej 

działalności od czasów powstania AK. „Trybuna Wolności‖ w dniu 1 marca 1946 

r. pisała: „W walce przeciw niemieckiemu najazdowi nie pytaliśmy się nikogo, czy 

wierzy w Boga, czy nie. [….] W niemieckich obozach koncentracyjnych, w piekle 

Dachau i Mauthausen ginęli obok siebie polscy księża katoliccy i polscy działacze 

robotniczy. Ginęli jednakowo z rąk tego samego faszystowskiego niemieckiego 

oprawcy, ginęli jednakowo – za Polskę, za wolność narodu‖
2
.  

Szczególną pracę widziała PPR wśród duchowieństwa, które pragnęła 

przekonać do swoich racji. Stwierdzano, że przełamywane były dawne uprzedzenia 

i tworzył się klimat wzajemnej tolerancji. Starano się w myśl wytycznych 

marksizmu-leninizmu – szukać właściwej drogi przejścia od kapitalizmu do 

socjalizmu, a różnymi metodami laicyzacji odnaleźć takie rozwiązanie, by 

wypracować sens istnienia komunistycznego państwa i społeczeństwa
3
.  

Powrót do kraju w lipcu 1945 r. kardynała Augusta Hlonda do Polski ze 

specjalnymi nadzwyczajnymi uprawnieniami od papieża Piusa XII, umożliwił 

                                                           
1
 O pracy wśród mas katolickich. W: Publicystyka konspiracyjna PPR 1942–1945, t. II, Warszawa 

1946, s. 342.  
2
 „Trybuna Wolności‖ 1946 r., 1 marzec, s. 1.  

3
 List KC KPP do ludzi pracy, wierzących katolików. Dokumenty Komunistycznej Partii Polski 

1935–1938, Warszawa 1968, s. 283–292.  
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utworzenie jednostek administracji kościelnej, m.in. na Ziemiach Odzyskanych – 

we Wrocławiu, Opolu i Gorzowie Wielkopolskim. Należy wspomnieć, iż z uwagi 

na małą liczbę księży w owym okresie, z początkiem roku katechetycznego 

1946/1947 ks. Teodor Bensch, ówczesny administrator apostolski, wydał 

pozwolenie na „korzystanie z pomocy ludzi świeckich, szczególnie katechetów i 

katechetek, (…) lub też wykorzystanie dobrych chęci nauczycielstwa w tym 

względzie‖
1
 W związku z taką decyzją do pracy w zakresie nauczania religii 

zostały zatrudnione pierwsze osoby spoza duchowieństwa. Taka sama sytuacja 

miała miejsce w diecezjach północno – wschodniej Polski, gdzie pracę w ramach 

katechizacji podejmowali świeccy nauczyciele. Troską duszpasterstwa na tych 

terenach była katechizacja młodego pokolenia oraz osób, które migrowały na 

ziemie północno – wschodnie z innych rejonów kraju. 

Polityczna działalność PPR, a szczególnie sfałszowane w 1946 r. referendum 

(30 czerwca 1946 r.), umożliwiły zajęcie przez tę partię pełni władzy w wolnej 

Polsce. Wzorem dla przemian w kraju stał się stalinizm, a władzę przejęli 

komuniści, z Bolesławem Bierutem na czele. Wydarzeniem najwyższej wagi miały 

być wybory do pierwszego powojennego sejmu, które wyznaczono na 19 stycznia 

1947 r. Ze strony rządowej metody walki o to zwycięstwo były wyjątkowo 

nieetyczne i brutalne. Agitacją i terrorem starano się wmówić społeczeństwu, że 

ideologia komunistyczna stanowi jedyną wartość dla prawidłowego rozwoju 

państwa, dla szczęścia jego obywateli. Jakkolwiek tylko nieliczna grupa katolików 

wzięła w nich udział
2
 – sfałszowane wyniki mówiły o przystąpieniu do wyborów 

całego społeczeństwa. Świadomość władz o działaniach Episkopatu w tym temacie 

zdecydowanie pogorszyła stosunki na linii państwo – Kościół. Władze państwowe 

nie podjęły jednak decyzji o natychmiastowym usunięciu lekcji religii ze szkół, 

                                                           
1
 Sprawy szkolne, w: Wiadomości urzędowe warmińskiej diecezji, nr 3, 1946, s. 13. 

2
 W sprawie wyborów do Sejmu. Orędzie Episkopatu Polski, Jasna Góra 10 wrzesień 1946 r. W: P. 

Libera, A. Rybicki, S. Łącki (red.), Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, cz. 1, Marki 2003, s. 

40–44.  
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jednak rozpoczęte przez nie działania laicyzacyjne przybierały na sile w miarę 

upływu czasu.
1
 

Połączenie PPR z PPS w grudniu 1948 r. stało się podstawą utworzenia PZPR i 

sowietyzacji kraju. Owo „dynamiczne‖ bogacenie się ruchu komunistycznego od 

czasów okupacji
2
 specyficznie zaowocowało ideą Frontu Jedności Narodu, której 

wyrazem była Krajowa Rada Narodowa i wreszcie Manifest PKWN. Ten 

„Manifest lipcowy‖ dawał podwaliny do realizacji ideowej i politycznej linii 

działań władzy państwowej w Polsce, określał też zasady organizacji aparatu 

państwowego – z czasem maksymalnie rozbudowanego i zbiurokratyzowanego. 

Utworzony Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej był instrumentem zniewolenia 

polskiego narodu przez Związek Radziecki. 

Uległe Stalinowi mocarstwa zachodnie uznały taki stan rzeczy, sprzeciwiła się 

temu jedynie Stolica Apostolska
3
. 

Wybory do Sejmu w 1947 r. i utworzenie PZPR umocniły pozycję świeckiego 

państwa. Zwalczanie wpływu kleru na społeczeństwo odbywało się poprzez takie 

posunięcia, jak ustawiczne ingerowanie w wewnętrzne sprawy Kościoła, 

mianowanie bez uzgodnienia z ordynariuszami kapelanów wojskowych, 

konfiskowanie kościelnych drukarni. Kwestia nauczania religii na wszystkich 

etapach nauki szkolnej i wśród dorosłych była już odrębnym tematem. 

W tym czasie dużą aktywność na terenach północno – wschodniej Polski 

wykazywać zaczęli białoruscy działacze partyjni.  

Należy wspomnieć, że ludność białoruska została poddana takim samym 

represjom przez aparat stalinowski, jak obywatele polscy. Oskarżano Białorusinów 

o kolaborację z Niemcami podczas II wojny światowej. Zarzuty tego typu padały 

pod adresem urzędników, nauczycieli, członków ZMB
4
, żołnierzy Białoruskiej 

                                                           
1
 J. Krukowski, Stanowisko Kościoła katolickiego. w: Nauczanie religii w szkole w państwie 

demokratycznym, J. Krukowski (red.), Lublin 1991, s. 16. 
2
 Godlewski, Obywatel a religia: wolność sumienia w PRL, Warszawa 1977,  s. 52.  

3
 P. Raina, Kościół – państwo w świetle akt Wydziału do Spraw Wyznań 1967–1968, Warszawa 1994, 

s. 14; A. Albert, Najnowsza historia Polski 1918–1980, Londyn 1989,  s. 502.  
4
 Związek Młodzieży Białoruskiej, organizacja powstała na Białostocczyźnie, zrzesza młodych ludzi 

pochodzenia białoruskiego, ma charakter apolityczny, członkowie nie angażowali się w działalność 

partyjną, prowadzono skauting, organizowano zjazdy, wycieczki, obozy, spotkania;  
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Samoobrony
1
, ale również oskarżano osoby zatrudnione podczas okupacji w 

białoruskich instytucjach w charakterze sprzątaczek czy dozorców. Wśród grup 

podejrzanych o współpracę z okupantem niemieckim znaleźli się uczniowie, 

którzy uczęszczali do szkół w latach 1941–44, robotnicy wywiezieni na roboty 

przymusowe do Niemiec, a nawet wracający z niemieckiej niewoli żołnierze Armii 

Czerwonej
2
. Stalinowska represja doprowadziła do sytuacji, w której z rąk NKWD 

czy też w czasie wywózki na Sybir zginęła duża liczna ludności pochodzenia 

białoruskiego. 

Pozostali na terenach Białostocczyzny Białorusini stosunkowo chętnie zaczęli 

współpracować z nowymi władzami i poddawać się procesom rusyfikacji. Masowo 

zasilali szeregi nie tylko partyjne, ale i milicji czy Urzędu Bezpieczeństwa 

Publicznego. Warto wspomnieć, że na początku 1945 roku na terenie powiatu 

białostockiego PPR liczyła 228 członków, w tym 175 Białorusinów, 52 Polaków i 

1 Żyd
3
. Skierowanie białoruskiej ludności ku władzom komunistycznym 

spowodowało zachwianie ich tożsamości narodowej. Sokrat Janowicz w 

„Ojczystość‖ pisał: „Białoruskość skurczyła się do wymiarów specyficznej dla 

regionu potrzeby kulturalnej (...) W tych latach Białorusin jako taki, człowiek 

ubogi, którego ledwie musnęła rodzima ideologia antynarodowa, a przed którym 

otworzyły się wymarzone wprost szanse na awans i dobrobyt, na wymazanie 

swego ―chamskiego‖ rodowodu. (...) Jego nosicielem pozostała od tego momentu 

jedynie nikła inteligencja: najważniejszy był chleb, a jeśli jeszcze i kultura na 

ozdobę, to lepiej pańską, bo i po co chwytać gorszą...‖
4
 

Nie można także pominąć faktu, że Cerkiew prawosławna na terenach północno 

– wschodniej Polski kolaborowała z władzami komunistycznymi. Upolitycznienie 

Cerkwi nie wpływało korzystnie na relacje między kościołem prawosławnym a 

rzymskokatolickim.  

                                                           
1
 Białoruska Samoobrona powstała w 1942 r., z inicjatywy SS, była to formacja wojskowa powołana 

w celu walki z partyzantką komunistyczną na terenach okupowanej Białorusi; część Białorusinów 

wstępowała w szeregi organizacji ochotniczo, część była werbowana;  
2
 E. Mironowicz, Historia państw świata XX wieku. Białoruś, Warszawa 1999,  s. 87–88. 

3
 Komitet Powiatowy PPR w Bielsku Podlaskim 1944–1948, sygn. 5/VI/k.40. 

4
 Sokrat Janowicz, Z księgi Podlasia. Białoruska mniejszość narodowa w Polsce, Oficyna 

Wydawnicza ―Stopka‖ 2001, s. 114–115. 
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Jawny stalinowski terror potwierdziły kolejne opinie na temat katolickiego 

kleru – mocny atak nastąpił ze strony Aleksandra Zawadzkiego w grudniu 1948 r., 

gdy agresywnie zapowiedział przeciwdziałanie wszelkim poczynaniom 

duchowieństwa, sprzecznym z przyjętą linią partii. Popierano tylko tych 

duchownych, których zaliczono do tzw. grupy księży – patriotów, jakkolwiek 

najczęściej były to osoby szantażowane i zmuszane do przyjęcia biernego 

stanowiska wobec administracji rządowej. Świadczy o tym fakt zawieszania księży 

w pracy katechetycznej bądź przenoszenia ich do innych placówek. Działający 

intensywnie prawie na terenie całego kraju na rzecz potrzebujących „Caritas‖ 

został duchowieństwu zabrany, a mienie tej organizacji skonfiskowane. Już od 

1946 r. starano się zlikwidować wszystkie organizacje kościelne, tytuły prasowe 

oraz wydawnictwa. Jakkolwiek władzy komunistycznej nie podobał się wybór na 

Prymasa Polski młodego biskupa lubelskiego – ks. Stefana Wyszyńskiego
1
 

(kardynał A. Hlond zmarł  2 października 1948 r.) – nowy Prymas starał się 

załagodzić stosunki z rządem w czasach zwanych „wojującym ateizmem‖
2
. 

Rozpoczęła prace Komisja Mieszana Episkopatu i rządu, która po licznych 

rozmowach i pertraktacjach podpisała 14 kwietnia 1950 r. porozumienie. 

Episkopat zobowiązał się, iż księża będą szanować władzę państwową, wstrzymają 

się od wszelkich akcji pozareligijnych, np. wystąpień przeciwko kolektywizacji 

rolnictwa, będą nauczać wiernych lojalności wobec władz i ustroju PRL. Władze 

państwowe zobowiązały się honorować naukę religii w szkołach, zapewniały 

swobodę nabożeństw, pielgrzymek, procesji, wszelkich obrzędów, gwarantowały 

zachowanie szkół katolickich i uniwersytetu, istniejących stowarzyszeń i pism oraz 

złagodzenie cenzury. Strona rządowa zobowiązała się także do niestawiania 

przeszkód w pracy zakonów, zezwalała na akcje charytatywne oraz prowadzenie 

duszpasterstwa – wojskowego, szpitalnego, więziennego. Gwarantowano również, 

                                                           
1
 S. Wyszyński, ur. 3.08.1901, zm. 28.05.1981, biskup rzymskokatolicki, biskup diecezji lubelskiej, 

później metropolita gnieźnieński i warszawski, od roku 1948 pełnił urząd Prymasa Polski, ze względu na 

walkę z komunistycznym reżimem, głęboką wiarę i racjonalizm postępowania nazywany przez wiernych 

Prymasem Tysiąclecia. 
2
 A. Mazek (red.), Prymas Tysiąclecia. Życie ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego prymasa Polski 

1901–1981, Warszawa 2003, s. 55.  
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że alumni seminariów duchownych, księża i zakonnicy po wyświeceniu nie będą 

powoływani do wojska.  

W tym miejscu trudno nie zwrócić uwagi na rolę, jaką odegrał Prymas 

S. Wyszyński, który był pierwszym w historii Kościoła hierarchą decydującym się 

na układy z państwem rządzonym przez władze komunistyczne – i to w sytuacji, 

gdy nic takim decyzjom nie sprzyjało
1
.  

Strona kościelna wykazywała wiele dobrej woli, a duchowni w większości 

przestrzegali postanowień zawartego porozumienia. Jako przykład można tu 

przedstawić postawę ks. Czesław Falkowskiego z diecezji łomżyńskiej, 

późniejszego biskupa, który w korespondencji z Prymasem Wyszyńskim, 

powołując się na ósmy punkt porozumienia
2
 pisał, że kuria łomżyńska starała się 

wypełniać lojalnie te postanowienia. Ów tekst następnie został rozesłany 

wszystkim księżom na terenie diecezji. Ponadto biskup w czasie konferencji 

dziekanów, dnia 27 kwietnia 1950 rok u, wezwał duchowieństwo do lojalnego 

wykonywania swych obowiązków w ramach zawartego porozumienia
3
 

Pozytywne nastawienie do Porozumienia ze strony władz rządowych pozostało 

jednak tylko w sferze teorii. Praktyka bowiem pokazała, iż władze polityczne i 

partyjne nie zrezygnowały z działań na rzecz wykorzenienia religii – tak z życia 

szkoły, jak i z życia społeczeństwa. Pod płaszczykiem szumnych słów mnożyły się 

fakty wskazujące na zaostrzenie stosunków władzy komunistycznej z Kościołem. 

Najwyraźniej odczuło to społeczeństwo Ziem Odzyskanych, gdy odwołano w 

styczniu 1951 r. administratorów apostolskich z Wrocławia, Opola, Gorzowa, 

Olsztyna i Gdańska. Niekorzystne działania władz w stosunku do duchowieństwa 

przybierały różnorodny charakter. Ówczesna prasa nagłaśniała sfingowane procesy 

księży, głównie proces bpa Czesława Kaczmarka o rzekome sprzyjanie Niemcom 

                                                           
1
 A. Szubowa, Akt historyczny, KON 1984, nr 6–7, s. 115. Por. A. Nowak, Czas walki z Bogiem: 

Kościół na straży polskiej wolności – 4, Kraków 2011, s. 107–111.  
2
 Kościół „zwalczać będzie (...) zbrodniczą działalność band podziemia‖ 

3
 Por. J. Żurek, Konspiracja niepodległościowa w Łomżyńskiem i udział w niej duchownych 

katolickich (1945–1952), „Studia Łomżyńskie‖ 16 (2005), s. 64; AAN, UdSW, 37/344, List bp. 

Falkowskiego do Prokuratora Generalnego PRL z 8. IV 1953 r. , s. 3–4. 
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w czasie okupacji. Inne oskarżenia dotyczyły współpracy z imperialistami, 

defraudacji walut itp.  

Najbardziej wymownym faktem było niepodpisanie przez hierarchię kościelną 

tzw. Apelu Sztokholmskiego
1
, co w konsekwencji doprowadziło do pozbywania 

się niewygodnych katechetów, a także do zwalniania ich z pracy w szkole
2
. 

Stanowisko biskupów było protestem wobec walki o pokój środkami politycznymi.  

Konstytucja PRL z dnia 22 lipca 1952 r. w art. 82 wprowadziła zapis o 

wolności sumienia i wyznania w brzmieniu: 1. „Polska Rzeczpospolita Ludowa 

zapewnia obywatelom wolność sumienia i wyznania. Kościół i inne związki 

wyznaniowe mogą swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne. Nie wolno 

zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych. 

Nie wolno też nikogo zmuszać do udziału w czynnościach lub obrzędach 

religijnych. 2. Kościół jest oddzielony od państwa‖
3
. W tym miejscu należy 

podkreślić, że ogłoszenie nowej konstytucji nie zmieniło w żaden sposób modelu 

wychowawczego realizowanego w Polsce po II wojnie światowej,
4
 czyli dążności 

do wykreowania człowieka socjalizmu, komunisty i kolektywisty, działacza 

zaangażowanego w odbudowę kraju i budowę komunistycznej potęgi wschodniego 

bloku.  

Interpretacja konstytucyjnego artykułu odwoływała się do rozdziału Kościoła 

od państwa w innych krajach świata, a taki stan miał zapewniać korzyści tak 

państwu, jak i Kościołowi i tym samym być warunkiem demokratyzacji życia 

publicznego. Właśnie ów rozdział Kościoła od państwa miał być niezbędnym 

warunkiem wcielania w życie równouprawnienia wyznawców różnych religii i 

                                                           
1
 Apel Sztokholmski był uznawany za pierwszy przejaw zimnej wojny, było to orędzie z inicjatywy 

ZSRR, ogłoszone w 1950 r. w Warszawie przeciwko produkcji broni atomowej.  
2
 Komunikat prasowy na temat oświadczenia Episkopatu w sprawie akcji pokojowej, Warszawa 22 VI 

1950. W: P. Raina, Kościół …, op. cit., s. 240.  
3
 Z artykułem tym koresponduje art. 81, w myśl którego: „1. Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej niezależnie od narodowości, razy i wyznania maja równe prawa we wszystkich dziedzinach 

życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Naruszenie tej zasady 

przez jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uprzywilejowanie albo ograniczenia w prawach ze 

względu na narodowość, rasę czy wyznanie podlega karze. 2. Szerzenie nienawiści lub pogardy, 

wywoływanie waśni albo ponizanie człowieka ze względu na narodowość, rasę czy wyznanie jest 

zakazane‖. 
4
 B. Wagner, Strategia wychowawcza w PRL, Warszawa 2009, s. 23. 
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światopoglądów oraz szeroko pojętej tolerancji religijnej. Stwierdzono bowiem, że 

konstytucyjne rozumienie wolności sumienia i wyznania oznacza, iż wszystkie 

praktyki religijne oraz praktyki kultowe, także niewyznawanie żadnej religii 

uznane są jako prywatne sprawy obywateli.  

W tym miejscu należy jednak bardzo mocno podkreślić, jaką rolę odegrała w 

działaniach polskich władz komunistycznych teoria marksizmu – leninizmu. 

Oddzielenie państwa od Kościoła było przecież istotnym posunięciem 

leninowskiej polityki w bolszewickiej Rosji.  

W teoretycznych rozważaniach o religii W. Lenin podkreślał ten fakt bardzo 

mocno i stwierdzał autorytatywnie: „Religia jest jedną z odmian nacisku 

duchowego, który wszędzie dławi masy ludowe, przytłoczone wieczna pracą na 

rzecz innych, biedy i osamotnienia. Bezsilność mas wyzyskiwanych w walce z 

wyzyskiwaczami rodzi wiarę w lepsze życie pozagrobowe, jak bezsilność dzikusa 

w walce z przyrodą rodzi wiarę w bogów, diabłów, cuda itp. Religia – to opium 

ludu‖
1
. 

W. Lenin nie pominął też tematu prywatności uczuć religijnych, ale uznał, że: 

„Religię uznać należy za sprawę prywatną – tymi słowami wyraża się zwykle 

stosunek socjalistów do religii. Znaczenie tych słów należy jednak dokładnie 

określić, ażeby nie mogły wywoływać żadnych nieporozumień. Żądamy, aby 

religia była sprawą prywatną w stosunku do państwa, ale w żadnym razie nie 

możemy uważać religii za sprawę prywatną w stosunku do naszej własnej partii. 

[…] W stosunku do partii socjalistycznego proletariatu religia nie jest sprawą 

prywatną. Partia nasza jest związkiem świadomych, czołowych bojowników o 

wyzwolenie klasy robotniczej. Taki związek nie powinien i nie może odnieść się 

obojętnie do braku uświadomienia, ciemnoty czy obskurantyzmu w postaci 

wierzeń religijnych‖
2
.  

Wszelkie decyzje podejmowane w sprawie stosunków na linii państwo – 

Kościół wpływały na sytuację we wszystkich diecezjach należących do Polski. W 

                                                           
1
 W. Lenin, Socjalizm a religia. W: K. Marks, F. Engels, W. Lenin, O religii, Warszawa 1981, s. 410–

411.  
2
 Ibidem, s. 411, 413.  
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związku z powyższym także do diecezji znajdujących się na terenie północno – 

wschodniej Polski. Na tym obszarze spotykano, poza problemami wynikającymi 

stricte z nowego ustawodawstwa i ogólnej sytuacji Kościoła, z trudnościami 

wynikającymi ze specyfiki tego regionu. Wielonarodowość i związana z nią 

różnorodność implikowały występowanie napiętych relacji nie tylko na linii 

władze partyjne – Kościół katolicki, ale także w kontaktach między 

poszczególnymi grupami etnicznymi i narodowymi.  

Konstytucyjny rozdział Kościoła od państwa komuniści rozumieli jako 

podporządkowanie sobie Kościoła, czego wyrazem stał się Dekret Rady Państwa o 

obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych z 9 lutego 1953 r. Było to 

zdecydowane pogwałcenie autonomii Kościoła, gdyż wymagano od ordynariuszy, 

sufraganów, księży dziekanów i proboszczów nie tylko posiadania zgody na 

piastowanie danego urzędu, ale też złożenia ślubowania na wierność PRL. W maju 

1953 r. wydano przepisy wykonawcze do Dekretu, które wszystkie decyzje 

Kościoła o obsadzaniu stanowisk krępowały i uzależniały od decyzji Urzędu do 

Spraw Wyznań. Słowa Prymasa S. Wyszyńskiego: „Rzeczy Bożych na ołtarzach 

cezara składać nam nie wolno‖
1
 – najwyraźniej odzwierciedlały nieustępliwość 

Kościoła wobec polityki państwowej. Nic zatem dziwnego, że nienawiść władzy 

skupiła się na osobie Prymasa, którego aresztowano 25 września 1953 r. Fakt ten 

poparto akcją propagandową przeciwko Niemu
2
. Sytuacja Kościoła stała się 

wyjątkowo trudna, gdyż 28 września 1953 r. hierarchia kościelna zmuszona była 

podpisać deklarację haniebnie popierającą aresztowanie Prymasa
3
.  

W tworzącym się w Polsce w latach 1956–1970 socjalistycznym społeczeństwie 

przemysłowym władze komunistyczne różnymi działaniami realizowały prawne 

ramy państwa świeckiego. Jakkolwiek w grudniu 1956 r. wydano komunikat 

Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu i Episkopatu – do jakiejkolwiek 

normalizacji między państwem a Kościołem było coraz dalej. Wzmożona została 

                                                           
1
 P. Raina, Kościół…, op. cit., s. 55.  

2
 A. Mazek (red.), Prymas Tysiąclecia…, op. cit., s. 55.  

3
 J. Zbudniewek, Prawodawstwo i praktyka władz centralnych i terenowych w PRL w zakresie kultu 

religijnego, „Chrześcijanin w świecie‖ 1994, nr 1, s. 109.  
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ideologiczno – polityczna aktywność władz, szczególnie z chwilą ogłoszenia 

dziesięcioletniego programu „Millenium‖. W czasie pobytu w Komańczy Prymas 

napisał tekst Ślubów jasnogórskich, a ich złożenie odbyło się 26 sierpnia 1956 r. w 

Częstochowie.  

B. Wagner podaje, że w 1960 r. rozpoczęła się nagonka przeciwko nauczaniu 

religii w szkole. Zwoływano w owym czasie zebrania nauczycieli, na których 

podkreślano potrzebę ustalenia planu całkowitej laicyzacji i czynnego 

oddziaływania na młode pokolenie. Pokolenie to winno być wychowywane w 

duchu idei komunizmu.
1
 Nadmienić należy, iż ten sam rok, czyli 1960, został przez 

Kościół ogłoszony „Rokiem Małżeństwa Katolickiego‖, co również stało się 

powodem władz i aktywistów komunistycznych do zmasowanych ataków na 

poglądy katolików na temat małżeństwa, a przede wszystkim planowania rodziny.
2
 

Po 1971 r. nastąpił nowy etap realizmu politycznego, ale podejmowane akty 

normalizacyjne stosunki na linii państwo – Kościół pozostawały jak poprzednio 

tylko słowami na papierze. Prowadzona przez lata polityka laicyzacji życia 

społecznego, opierająca się na założeniach materialistycznej filozofii 

marksistowskiej, w teoretycznych stwierdzeniach uznawała wolność sumienia i 

wyznania – w praktyce jednak dążyła do całkowitego wyeliminowania poczynań 

Kościoła z życia polskiego społeczeństwa. W tym celu starano się tak zdefiniować 

pojęcie „wolność sumienia‖, aby odpowiadało ono potrzebom ustrojowym. J. 

Olechowski w książce Obywatel a religia. Wolność sumienia w PRL (1977) nie 

precyzując definicji wolności (podając, że „jest pojęciem wieloznacznym‖) i 

stwierdzając, że „wszystkie przejawy sumienia są formą odbicia stosunków 

społecznych‖ – podjął się wyłuszczyć możliwe argumenty dla potwierdzenia słów: 

„Wolność sumienia jest jednym z elementów ideologii, fragmentem poglądów na 

świat i życie społeczne, również jednym z elementów polityki państwa‖
3
. Uznał 

ponadto, że: „Wolność sumienia w państwie socjalistycznym, jej pełne 

                                                           
1
 B. Wagner, op. cit., s. 61. 

2
 Krytykowano radykalne podejście Kościoła do antykoncepcji, por. M. Kozakiewicz, Nauczyciel 

wobec problemów rodziny współczesnej, w: Głos Nauczycielski,  nr 15, 1960, s. 1, 5. 
3
 J. Olechowski, Obywatel a religia. Wolność sumienia w PRL, Warszawa 1977,  s. 7–12.  
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wprowadzenie w życie, jest jednym ze składników szerszego procesu humanizacji 

stosunków międzyludzkich, aktywizacji człowieka, jednym z czynników 

koniecznych do zbudowania ustroju sprawiedliwości społecznej‖. Pojęcie wolności 

sumienia rozumiano też w dwóch odniesieniach: filozoficzno-moralnym i prawno-

politycznym. W przypadku rozważań na temat wiary – istotne było spojrzenie na 

wolność sumienia od strony filozoficzno – moralnej, gdyż wolność ta w tym 

aspekcie łączy się z wewnętrzną sferą przeżyć człowieka. Z niej mają wypływać 

wszystkie sądy wchodzące w zakres światopoglądu. Światopogląd może mieć więc 

charakter idealistyczny bądź materialistyczny. Człowiek ma sam wybrać kryteria 

etyczne, klasyfikować dobra społeczne i indywidualne, ustalić hierarchię wartości, 

ocenić, co jest dobrem najwyższym, wobec którego inne dobra są jedynie 

instrumentalne. Tym samym u źródeł określonego sądu o religii leży 

rozstrzygniecie dylematu o materialności świata, o stosunku materii i świadomości, 

relacji między bytem a myśleniem, o przyczynie istnienia i rozwoju poznawanego 

przez człowieka świata. Materialistyczne podejście do wolności sumienia 

nakazywało postrzegać człowieka jako istotę społeczną, czyli musiał on we 

własnym interesie zaaprobować obowiązek nałożonych na społeczeństwo 

określonych norm moralnych. A. Łopatka prawo wolności sumienia w PRL ujął 

następująco: „Prawo socjalistyczne i moralność socjalistyczna służą tym samym 

ideałom, wyrażają te same postulaty i interesy. Dlatego wpływ moralności 

socjalistycznej na to prawo jest wyjątkowo znaczny‖
1
.  

Jeżeli teoretycy socjalistycznego państwa uznali, że nie wypowiada się ono 

przeciw religii i z nią nie walczy – powinno się przyjąć, iż jest ono neutralne 

światopoglądowo. Wyjaśniono jednak, że tak nie jest. Bycie państwem 

niereligijnym bądź antyreligijnym, czyli świeckim, nie oznacza neutralności 

światopoglądowej. Polityka PRL oparta była na zasadach światopoglądu 

naukowego, a urzeczywistnienie postulatu neutralności światopoglądowej państwa 

socjalistycznego miałoby się sprowadzić do przekazania społeczeństwa pod 

                                                           
1
 A. Łopatka, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1969. 
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wyłączne oddziaływanie światopoglądu idealistycznego. A tutaj już – zdaniem 

marksistowskich teoretyków – nastąpiłby monopol jednej konfesji.  

Teorie na temat wolności sumienia mogłyby prowadzić do wniosku, że nie ma 

ona ograniczeń. A jednak, jak zauważył wspomniany już J. Godlewski, w żadnym 

państwie wolność sumienia nie jest nieograniczona, a w państwie socjalistycznym 

podstawową granicą, zakreślającą działanie wolności sumienia, jest zakaz 

naruszania interesu i woli ludu pracującego, wyrażony w ustalonym ustawowo 

porządku prawnym. „Ograniczenia wolności sumienia podyktowane są więc 

ochroną ustroju społeczno – ekonomicznego państwa, jego bezpieczeństwa, 

interesów zewnętrznych i wewnętrznych, porządku i spokoju publicznego, służą 

zapobieżeniu siania nienawiści i niepokojów społecznych‖
1
.  

Szafowanie pojęciem „wolność sumienia‖, podkreślanie, iż tylko socjalistyczne 

rozumienie tego pojęcia jest dobrem dla praworządnego państwa, a tym samym dla 

całego społeczeństwa, uwypuklanie tzw. prawa milczenia, głoszenie rzekomej 

tolerancji – to była przykrywka dla działań uderzających w autentyczne prawo do 

wolności sumienia.  

W takiej rzeczywistości społeczno – politycznej Kościół zmagał się z 

restrykcjami i działaniami władz państwowych zmierzającymi do wykorzenienia 

wiary z serc Polaków. Katechizacja narodu polskiego stała się zadaniem 

priorytetowych, zaś pozostawienie nauczania religii w szkołach traktowano jako 

symbol walki o utrzymanie religijności polskiego społeczeństwa. Ze względu na 

specyficzne warunki na ziemiach północno – wschodniej Polski kwestie 

katechizacji nabierały szczególnego charakteru. 

Konkludując powyższe rozważania należy wskazać na pewien paradoks, z 

którego władze komunistyczne nie zdawały sobie zupełnie sprawy. Zauważył to w 

1957 r. ówczesny minister oświaty W. Bieńkowski, który w kwestiach związanych 

z Kościołem, a z nauczaniem religii w szczególności, zajmował umiarkowane 
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 J. Godlewski, op. cit., s. 28. 
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stanowisko i ze względów taktycznych opowiadał się za ustępstwami na rzecz 

Kościoła oraz rezygnacją z represji administracyjnych
1
. 

Na tematy związane z walką z Kościołem minister wypowiadał się niechętnie, 

bowiem prezentował nieco odmienny od reszty dygnitarzy sposób myślenia. 

Uznano za wskazane przytoczenie jednej z wypowiedzi Bieńkowskiego na temat 

stosunków z Kościołem, zwłaszcza zaś procesu laicyzacji i odciągania ludności 

polskiej od wyznawanej przez stulecia wiary katolickiej. 

Podczas swojego wystąpienia minister wypowiedział się w ten sposób: 

„Jesteśmy w tyle za Francją nie od dziś, lecz od dawna. Byłem w ubiegłym 

roku w Belgii kilkanaście dni. Chodziłem tam dużo po kościołach, gdyż tamtejsze 

kościoły to muzea, które gromadzą bogate holenderskie malarstwo (…) W czasie 

nabożeństwa w katedrze w jednym z dużych miast doliczyłem się zaledwie 20 

osób. Lecz Belgia jest jak wiadomo krajem o bardzo wysokiej stopie życiowej (…) 

Tam religii nikt nie zwalcza. Stała się ona społecznie niepotrzebna i stąd taka mała 

religijność (…) A jak w Polsce jest? Jesteśmy krajem zacofanym, biednym a na 

dobitek tego wszystkiego cała nasza polityka zmierzała w tym kierunku, żeby 

religię uczynić jak najbardziej atrakcyjną. W rezultacie naszych błędów i 

wypaczeń zapełniliśmy kościoły znacznie bardziej niż to było przed wojną, 

doprowadziliśmy do tego, że ludzie gotowi są o tę religię bić się (…) Tak więc 

mnie się wydaje, że pierwszym warunkiem powodzenia w walce o szkołę świecką 

jest indyferencja, czyli tworzenie atmosfery obojętności w tych sprawach (…) Ja 

do naszych towarzyszy na tle posunięć Ministerstwa w sprawie nauki religii nieraz 

apeluję: „błagam was, na dwa, trzy lata zapomnijcie, że problem ten istnieje. 

Zapomnijcie, że istnieje religia. Oddacie wielką przysługę naszej partii‖ (…) W 

walce o świeckość szkoły musimy walczyć o obojętność wobec religii. To jest 

najostrzejsza broń (…) Powiem, że katolicy sobie z tego doskonale zdają sprawę; 

zwróćcie uwagę na cały szereg wypowiedzi, kazań – wyrażają one głębokie 

zaniepokojenie objawami indyferencji, obojętności. Natomiast jeżeli spotykają się 

                                                           
1
 Prelekcja Ministra Oświaty Władysława Bieńkowskiego na spotkaniu z oficerami Głównego 

Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, Biuletyn Informacyjny Wydziału Propagandy i Agitacji GZP 

WP, kwiecień 1957, s. 3–6. 
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z sekciarstwem przeciwnym, to sobie wtedy dobrze dają radę. Jak diabeł święconej 

wody boją się indyferencji (…) I mają rację (…) Według mnie właściwą drogą 

walki o szkołę świecką jest nie ograniczanie się do tego, że stworzymy sobie ileś 

tam szkół (…) To jest parodia tej walki. Jedynym wyjściem jest stworzenie takiej 

atmosfery, żeby wierzący i niewierzący chodzili do tej samej szkoły, żeby ta 

religia przestała być przedmiotem wojny (…) Jeżeli mówiłem o indyferencji, to 

jako o naszej taktyce; nie jako o tym że my zapominamy ; przestajemy się w ogóle 

interesować religią. Nie, indyferencję traktujemy jako taktykę (…)‖
1
.  

Badania źródłowe przeprowadzone w ramach stażu naukowego na Lwowskim 

Uniwersytecie Narodowym, wykazały prowadzenie podobnej polityki rządu 

Ukrainy w stosunku do nauczania katechetycznego oraz stosunku do 

duchowieństwa zarówno rzymsko – katolickiego, greko – katolickiego, jak i 

prawosławnego.  

 

2.2. Katecheza w działalności Kościóła katolickiego w Polsce  

Kościół katolicki w Polsce, z uwagi na ówczesną szczególną sytuację 

polityczno – społeczną, ale także ze względu na wielowiekowe tradycje i 

zakorzenione głęboko religijne przekonania, dążył do umacniania wiary Polaków. 

Katecheza stała się nie tylko formą przekazu informacji o prawdach wiary i 

doktrynach, ale przede wszystkim miejscem, w którym duchowość narodu była 

pogłębiana i wzmacniania. To właśnie poprzez katechizację młodego pokolenia 

Kościół sprawiał, że laicyzacja – tak szeroko wdrażana przez władze 

komunistyczne – nie przynosiła spodziewanych efektów.
2
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 Prelekcja Ministra Oświaty Władysława Bieńkowskiego na spotkaniu z oficerami Głównego 

Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, Biuletyn Informacyjny Wydziału Propagandy i Agitacji GZP 

WP, kwiecień 1957, s.7. 
2
 Sytuacja przedstawiała się wręcz przeciwnie, bowiem Polacy masowo uczestniczyli w 

uroczystościach kościelnych, modlili się o wolność ojczyzny, a dzieci przyjmowały Sakramenty i uczyły 

się wiary, nawet, a może przede wszystkim pomimo sprzeciwów władzy, nakładanych zakazów, represji, 

inwigilacji środowisk kościelnych i groźby kary. 
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W związku z faktem, iż głównym obszarem sporów na linii państwo – Kościół 

była kwestia nauczania religii w szkołach, zasadnym wydaje się przedstawienie 

ogólnego zarysu szkolnictwa polskiego w okresie po II wojnie światowej. 

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpiła konieczność podjęcia przez cały 

naród polski trudu odbudowy oraz rekonstrukcji infrastruktury oświatowej, która w 

ogromnym stopniu ulegała zniszczeniu w czasie okupacji. Sytuacja w 1945 r. 

wymagała także w miarę szybkiego uzupełnienie braków kadrowych
1
. Zatem 

państwo polskie w nowym, socjalistycznym ustroju politycznym przede wszystkim 

stanęło w obliczu konieczności skupienia się na odbudowywaniu kraju po 

zniszczeniach wojny.  

Jeszcze w roku 1945 obowiązywały w szkolnictwie polskim przedwojenne 

programy nauczania i stary system oświaty, którego bazą była siedmioletnia szkoła 

podstawowa, czteroletnie gimnazjum oraz dwuletnie liceum. 

W roku szkolnym 1948/49 przeprowadzono pierwszą po wojnie reformę 

szkolnictwa. Na jej podstawie powołana do życia została 11–letnia szkoła 

ogólnokształcącą podzieloną na dwa stopnie:  

1) podstawowy – tworzyły go siedmioletnie szkoły podstawowe, 

2) licealny – tworzony przez czteroletnie licea ogólnokształcące.  

W czasie tej reformy dokonano zmiany dotychczas używanych podręczników 

szkolnych i obowiązujących przed reformą programów nauczania. W przepisach 

uwzględniono także obowiązkową naukę języka rosyjskiego dla wszystkich 

uczniów. 

W okresie powojennym Polska będąca już pod rządami partii komunistycznych 

zaczęła przejmować zasady nauczania, które obowiązywały w innych krajach 

socjalistycznych. Najwięcej przejmowano z systemu szkolnictwa i dyrektyw 

oświatowych obowiązujących w Związku Radzieckim, co implikowało ujawnianie się 

charakterystycznych dla tego okresu cech w systemie oświaty. Jako najważniejsze 

cechy wymienić można:  

                                                           
1
 Podczas działań wojennych zginęło ok. 13 tys. Nauczycieli, a Polacy po wojnie w liczbie ok. 3 

milionów nie potrafili czytać ani pisać.  



 58 

– sowietyzację
1
,  

– dopuszczanie się fałszowania faktów historycznych w podręcznikach 

szkolnych
2
, 

– kształtowanie w uczniach światopoglądu stricte naukowego
3
,  

– włączanie kadry nauczycielskiej do walki z kościołem katolickim
4
, 

– oświata masowa pojmowana była jako czynnik społecznego awansu, zaś 

wykształcenie miało wartość pożądaną w ówczesnej Polsce.  

W okresie lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia doszło do uchwalenia wielu 

aktów prawnych, które regulowały funkcjonowanie systemu oświaty w Polsce 

Ludowej. 

Jednym z najważniejszych była Konstytucja PRL. Została ona uchwalona w 

dniu 22. lipca 1952 roku. W odniesieniu do oświaty dokument ten wprowadzał 

regulacje dotyczące prawa obywateli do nauki. I tak w artykule 61 Konstytucji 

zapisane zostało, że „obywatele Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej mają prawo do 

nauki‖
5
. Poza tym Konstytucja określała sposoby, w jakie państwo gwarantowało 

realizację tego powszechnego prawa. I tak prawo do nauki miało być realizowane 

poprzez: 

1. Stworzenie powszechnego, bezpłatnego i obowiązkowego szkolnictwa 

podstawowego. 

2. Stałą rozbudowę szkolnictwa średniego, ogólnokształcącego, zawodowego i 

wyższego. 

                                                           
1
 Sowietyzacja to proces polegający na przejmowaniu wzorców życia ze Związku Radzieckiego. 

Proces ten obejmował i dotyczył przede wszystkim sfery życia kulturalnego i oświaty. Jak widać 

wyraźnie władza i na tym polu kierowała swoje działania przede wszystkim w stronę dzieci i młodzieży 

szkolnej, ponieważ celem jej było wychowanie człowieka – obywatela, zatem pokolenia, którego system 

wartości zgodny będzie z ideologią socjalizmu. 
2
 Uwzględniano i uwypuklano tylko te fakty, które były korzystne dla komunistycznego ustroju, z 

bohaterów narodowych czyniono zdrajców, fałszowano wyniki bitew i wojen, pomijano niewygodne dla 

władzy fakty. 
3
 Poznawanie świata jedynie poprzez jego naukowe doświadczanie, tłumaczenie prawideł rządzących 

światem jedynie w sposób racjonalny, w oderwaniu od religii. 
4
 Propaganda władz komunistycznych uderzała z dużą mocą w środowiska nauczycielskie, poprzez 

prelekcje, wykłady i odczyty wyznaczano nowy kierunek wychowania – wychowanie socjalistyczne; 

liczne akcje działaczy partyjnych prowadziły do zastraszania nauczycieli, wymuszania posłuszeństwa, 

każdy przejaw niesubordynacji był surowo karany, łącznie z wydaleniem z pracy.  
5
 Dz.U. nr 33, poz. 232 
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3. Pomoc państwa w dokształcaniu osób dorosłych pracujących zawodowo w 

mieście i na wsi. 

4. Stworzenie podstawowej pomocy (stypendia, internaty itp.) dla uczącej się 

młodzieży.
1
 

Wszystkie regulacje prawne, ale przede wszystkim działania, które 

podejmowała w okresie komunizmu władza państwowa, prowadziły do wykształ-

cenia się pewnych określonych cech charakterystycznych dla ówczesnego 

polskiego systemu oświaty. Cechy te przedstawić można następująco: 

– całkowite upaństwowienie placówek i instytucji kształcenia, centralizacja 

szkolnictwa i postępująca biurokratyzacja
2
; 

– działanie rozpoczął Urząd Cenzury, którego zadaniem było sprawowanie 

kontroli nad procesem nauczania
3
; 

– dokonywano weryfikowania zasobów kadr nauczycielskich, głownie w 

oparciu o kryteria polityczne
4
; 

– ograniczanie kształcenia ogólnego i rozbudowa szkolnictwa zawodowego 

jako wiodącej gałęzi oświaty w Polsce
5
; 

– selekcja szkolna poprzez kryteria klasowe, partyjne oraz ideologiczne
1
; 

                                                           
1
 Ibidem  

2
 Poprzez upaństwowienie i centralizację władza komunistyczna dążyła do przejęcia całkowitej 

kontroli nad szkołami, likwidowano i zamykano placówki prywatne, w tym przede wszystkim katolickie; 

na mocy odpowiednich ustaw i dekretów zabraniano działania na terenach szkół stowarzyszeń i 

organizacji katolickich, 
3
 Cenzurze poddawane były treści zawarte w podręcznikach szkolnych dopuszczonych do użytku, a 

także same programy nauczania poszczególnych przedmiotów na danym etapie edukacji. 
4
 Chodziło tu szczególnie o fakt przynależności nauczyciela do partii i prezentowania postaw i 

światopoglądu zgodnych z ideologią socjalizmu. 
5
 W roku szkolnym 1950/51 wprowadzono nową organizację szkolnictwa zawodowego, w wyniku 

czego wszystkie szkoły zawodowe podzielono na trzy typy szkół: 

1. szkoły przysposobienia zawodowego, 

2. zasadnicze szkoły zawodowe (dwuletnie), 

3. technika zawodowe (cztero i pięcioletnie. 

Władze państwowe kładły szczególny nacisk na nauczanie zawodowe ze względu na rolę klasy 

robotniczej w systemie politycznym ówczesnej Polski. Nawet we wstępie Konstytucji PRL zapisano, iż 

„Polska Rzeczpospolita Ludowa jest republiką ludu pracującego.  

Polska Rzeczpospolita Ludowa nawiązuje do najszczytniejszych postępowych tradycji Narodu 

Polskiego i urzeczywistnia idee wyzwoleńcze polskich mas pracujących.  

Polski lud pracujący pod przewodem bohaterskiej klasy robotniczej, opierając się na sojuszu 

robotniczo-chłopskim, walczył dziesiątki lat o wyzwolenie z niewoli narodowej, narzuconej przez 

pruskich, austriackich i rosyjskich zaborców – kolonizatorów, tak samo jak walczył o zniesienie wyzysku 

polskich kapitalistów i obszarników.” 
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– tworzenie jednolitego systemu wychowawczego
2
.  

W 1961 roku uchwalona została przez rząd kolejna ustawa o rozwoju systemu 

oświaty i wychowania
3
. Doprowadziło to do powstania nowego schematu 

organizacji systemu szkolnictwa i powołania do życia nowych typów szkół. I tak w 

wyniku ogłoszenia tejże ustawy powstały: 

1) ośmioletnie szkoły podstawowe, 

2) zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły przysposobienia rolniczego, gdzie po 

ukończeniu tego typu szkoły można było kontynuować naukę w dwuletniej szkole 

średniej,  

3) szkoły średnie: czteroletnie liceum ogólnokształcące, dwu lub trzyletnie 

liceum zawodowe, pięcioletnie technikum; wszystkie szkoły średnie kończyły się 

egzaminem maturalnym, 

4) szkoły wyższe: uniwersytety, akademie, politechniki.  

Wdrażana w życie reforma szkolnictwa miała stanowić filar funkcjonującego w 

Polsce socjalizmu. Jako podstawowy cel systemu oświatowego uznawano 

konieczność wykształcenia ludzi, którzy zasilą promowaną przez ustrój 

komunistyczny klasę robotniczą i przygotują di pracy kadrę wykwalifikowanych 

pracowników. Stąd główny nacisk kładziony był na szkolnictwo zawodowe, 

natomiast szkoły ogólnokształcące nie były promowane wśród uczniów, zwłaszcza 

absolwentów szkół podstawowych, którzy wybierali dalszą drogę kształcenia. 

System szkolnictwa, który został ustanowiony podczas reformy oświaty 

przeprowadzonej w 1961 roku funkcjonował aż do kolejnej reformy szkolnictwa 

przeprowadzonej w 1999 roku. Na poniższym schemacie przedstawiono system 

oświaty po reformie szkolnictwa w 1961 roku. 

W celu lepszego zobrazowania procesu katechizacji w Polsce powojennej 

niezbędnym jest oparcie się na prawnych aspektach dotyczących tego obszaru 

działalności Kościoła i opozycyjnej aktywności władz państwowych. 

                                                                                                                                                                                           
1
 w przypadku dzieci młodszych – ze względu na rodziców 

2
 Jedynym możliwym do realizacji systemem wychowawczym było wychowanie socjalistyczne,  

3
 Dz.U. z 1961 nr 32 poz. 160 z dnia 15.07.1961 



 61 

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że wszelkie przedstawione w tej części 

rozprawy fakty odnoszące się do katechizacji na terenach Polski w określonym 

okresie czasu rzutowały i dotyczyły także terenów obecnych diecezji białostockiej, 

łomżyńskiej i warmińskiej.  

Prawna sytuacja nauczania religii po 1945 r. była bardzo skomplikowana
1
, 

głównie ze względu na zmieniające się podejście władz politycznych do kwestii 

religii w ogóle, a jej nauczania w szkole – w szczególności. Problematyka ta nie 

ma jeszcze spójnego, monograficznego opracowania, a prace na temat katechizacji 

posługują się najbardziej znanymi dokumentami prawnymi. Zwykle obszar 

dokumentacji dotyczy wybranych lat, związanych z życiem politycznym i 

społecznym kraju. Taka skomplikowana sytuacja miała miejsce już w okresie 

międzywojennym, przede wszystkim w latach 30. XX w., gdy w życie 

odradzającego się państwa polskiego wkraczały nowe partie polityczne, starające 

się zmienić spojrzenie społeczeństwa na zagadnienia roli Kościoła w nauczaniu i 

wychowaniu młodego pokolenia.  

Przy omówieniu zagadnień prawnych należy zwrócić też uwagę, iż podejście do 

nauczania religii w okresie zaborów było równie niejednoznaczne, a przede 

wszystkim do jej nauczania w języku ojczystym
2
. Ustawodawstwo carskie, 

szczególnie w latach 70. XIX w., przestało odróżniać szkoły katolickie od 

prawosławnych i dlatego szkoła przestała mieć formalnie charakter wyznaniowy
3
. 

Administracja carska usuwała księży ze szkół, w pierwszej kolejności ze szkół 

elementarnych. Istotne znaczenie dla działalności duszpasterskiej miało tajne 

zarządzenie kuratora okręgu Szkolnego Apuchtina, na mocy którego to władze 

administracyjne decydowały o wyborze księży na katechetów w szkołach, a 

naczelnicy powiatów lub straży miejskiej mieli dokładnie śledzić antyrosyjskie 

                                                           
1
 Na przestrzeni lat sytuacja ta ulegała nieustannym zmianom ze względu na zmieniające się 

ustawodawstwo i stałe, systematyczne naciski strony kościelnej na władze państwowe w sprawie powrotu 

nauki religii do szkół, usankcjonowania jej statusu oraz zaprzestania represji wobec hierarchów, 

duszpasterzy, katechetów i uczniów oraz ich rodziców. 
2
 Każdy zaborca prezentował inne stanowisko w kwestii zarówno samego nauczania religii, jak i 

używania języka ojczystego, najmniej liberalne były zabory rosyjski i pruski (rusyfikacja i germanizacja). 
3
 R. Polak, Religia rzymskokatolicka w szkołach II Rzeczypospolitej, Lublin 2007,  s. 36.  
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poczynania kapłanów i – oczywiście – informować o tym władze w Warszawie
1
. 

Organizację oświaty pod zaborem pruskim regulował General – Landschul – 

Reglement z  1763 r.
2
.  

 

Przedszkola (wiek 4–6 lat) 

 

Szkoły podstawowe (wiek 7–15 lat) 

 

Licea pedagogiczne (pięcioletnie) 

Technika (4 i 5–letnie) 

Zasadnicze szkoły zawodowe (2 i 3 letnie) 

Licea ogólnokształcące (czteroletnie) 

Licea artystyczne (czteroletnie) 

Szkoły przysposobienia rolniczego (dwuletnie) 

Dzienne i wieczorowe szkoły przyzakładowe (2 i 3 letnie) 

 

 

 

Wyższe szkoły techniczne 

Akademie medyczne 

Uniwersytety 

Wyższe szkoły rolnicze 

Wyższe szkoły ekonomiczne 

Wyższe szkoły artystyczne 

Wyższe szkoły pedagogiczne 

Wyższe szkoły wychowania fizycznego 

Akademie wojskowe 

 

Schemat 1. System oświaty w Polsce po reformie z 1961 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Suchodolski, Zarys pedagogiki, t. 

I, PWN, Warszawa, 1965, s. 387. 

 

Nauczaniem objęte zostały dzieci w wieku 5–14 lat, a za niedopełnienie 

obowiązku szkolnego rodzice podlegali karze. Kościół na terenie zaboru pruskiego 

posługiwał się przede wszystkim urzędowym językiem niemieckim. Na lekcje 

religii przeznaczano więcej godzin niż w innych zaborach – nawet 6 tygodniowo, 

                                                           
1
 E. Staszyński, Polityka oświatowa caratu w królestwie Polskim (od powstania styczniowego do I 

wojny światowej), Warszawa 1968, s. 24.  
2
 J. Hecker (oprac.), General – Landschul – Reglement (Ogólny regulamin dla szkół ludowych), 

Berlin 1763.  
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jednak z czasem lekcje te także prowadzone były w języku niemieckim. Na 

lekcjach śpiewu wiele uwagi poświęcano pieśniom religijnym. Lekcje religii 

prowadzone były w prebendach – szkołach kształcących kandydatów na 

nauczycieli – oraz w seminariach nauczycielskich. Na liście lektur znajdowały się 

dzieła Marcina Lutra oraz życiorysy ewangelików – przywódców reformacji. 

Zajęcia z religii po 1872 r. prowadzone były tak w szkołach jedno- jak i 

wieloklasowych na wszystkich szczeblach
1
. 

W okresie międzywojennym obowiązkowe nauczanie religii w szkołach 

wprowadził artykuł 120 Konstytucji marcowej w brzmieniu: W każdym zakładzie 

naukowym, którego program obejmuje kształcenie młodzieży poniżej lat 18, 

utrzymywanym w całości lub w części przez Państwo lub ciała samorządowe, jest 

nauka religji dla wszystkich uczniów obowiązkową. Kierownictwo i nadzór nauki 

religii w szkołach należy do właściwego związku religijnego z zastrzeżeniem 

naczelnego prawa nadzoru dla państwowych władz szkolnych
2
.  

Artykuł ten został skonkretyzowany w praktyce szczegółowymi aktami 

wykonawczymi, wydawanymi przez ministra Wyznań Religijnych i Oświecenie 

Publicznego (dalej: WRiOP). Również ratyfikowana przez parlament ustawa 

konkordatowa w art. 2 stanowiła, ze obowiązek organizacji nauki religii posiada 

rząd. Władze polskie współdziałały z watykańską Komisja Papieską, w skład 

której z ramienia Polski wchodzili biskupi: H. Przeździecki, A. Szelążek i S. k. 

Łukomski. Przepisy na temat nauczania religii w szkołach regulowały akty 

wykonawcze, m.in.: 

 Rozporządzenie ministra WRiOP z 9 grudnia 1926 r. o nauce religii w 

szkołach; 

 Okólniki z 24 kwietnia 1926 r. w sprawie nauczycieli religii; 

 Okólnik z 5 stycznia 1927 r. w sprawie mniejszości religijnych; 

 Rozporządzenie z 10 grudnia 1925 r. o kwalifikacjach zawodowych 

nauczycieli religii; 
                                                           

1
 J. Obłąk, Stosunek niemieckich władz kościelnych do ludności polskiej w diecezji warmińskiej w 

latach 1800–1870, Lublin 1960, s. 113–115. 
2
 www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps102.pdf (21.03.2012). 

http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps102.pdf


 64 

 Okólnik z 13 grudnia 1926 r. dotyczący misji kanonicznej na terenie byłego 

zaboru rosyjskiego. 

Już Konkordat rozszerzał art. 120 Konstytucji marcowej na te szkoły, które 

pretendowały do miana szkół publicznych. Art. XIII konkordatu mówił: „We 

wszystkich szkołach powszechnych, z wyjątkiem wyższych, nauka religii jest 

obowiązkowa. Nauka ta może być udzielana młodzieży katolickiej przez 

nauczycieli mianowanych przez władze szkolne, które wybierać ich będą 

wyłącznie spośród osób upoważnionych przez Ordynariuszów do nauczania religii. 

Właściwe władze kościelne nadzorować będą nauczanie religii pod względem jego 

treści i moralności nauczycieli. W razie, gdyby Ordynariusz odebrał nauczycielowi 

dane mu upoważnienie, to ten ostatni będzie przez to samo pozbawiony prawa 

nauczania religii‖
1
.  

Konkordat – dokument o charakterze międzynarodowym – tym samym 

zobowiązywał wszystkie szkoły (z wyjątkiem szkół wyższych) do nauczania 

religii. Zwolnieniom podlegały nieliczne szkoły, które nie posiadały praw 

państwowych. Nauczyciel religii, tak świecki, jak i duchowny, musiał posiadać 

misję kanoniczną, wydaną przez biskupa oraz podlegał kontroli władz kościelnych 

pod względem poziomu nauczania i swojej postawy moralnej.  

Najważniejszym aktem normatywnym było wspomniane Rozporządzenie 

ministra WRiOP z dnia 9 grudnia 1926 r.
2
, które traktowało praktyki religijne 

młodzieży jako integralną część nauczania i wychowania. Paragraf 7 

Rozporządzenia stwierdzał: Praktyki religijne młodzieży szkolnej katolickiej 

należą do całości nauczania i wychowania religijnego. Młodzież szkolna jest 

obowiązana brać w nich udział. Praktyki religijne, obowiązujące młodzież szkolną, 

są normowane przez władzę duchowną w porozumieniu z Ministrem Wyznań 

Religijnych i Oświecenia publicznego i przez władze szkolne wprowadzone w 

czyn. Obowiązujące praktyki religijne są następujące:  

                                                           
1
 Konkordat Polski 10.02.1925. Dz. U. 1925, nr 72, poz. 501.  

2
 Rozporządzenie ministra WRiOP z 9 XII 1926 r. o nauce religii w szkołach. Dz. U. R. P. 1927 Nr 1, 

poz. 9.  



 65 

– w niedzielę i święta oraz na początku i na końcu roku szkolnego wspólne 

nabożeństwa z eskortę; 

– co roku wspólne trzydniowe rekolekcje, 

– trzy razy do roku (po rekolekcjach, na początku i przy końcu roku szkolnego) 

wspólna spowiedź i komunia św. dla młodzieży; 

– wspólna modlitwa przed lekcjami i po lekcjach, przepisana przez właściwą 

władze kościelną, a wprowadzana przez władze szkolne.  

Czuwanie według istniejących rozporządzeń nad wykonaniem przez młodzież 

wspólnych praktyk religijnych jest obowiązkiem księży prefektów, dyrekcji i 

kierownictw szkół i członków grona nauczycielskiego.  

Dokument precyzował, w jakich warunkach ma być organizowana klasa z 

lekcją religii. Uznano, że minimalna liczba uczniów pobierających nauki religii to 

dwanaścioro. Dokument wskazywał też, że mogła zaistnieć sytuacja o nauczaniu 

religii bez wynagrodzenia dla katechety, jeżeli liczba dzieci byłaby zbyt niska i nie 

było warunków na połączenie tych zajęć między szkołami. Rozporządzenie 

regulowało zagadnienie wizytacji – tak przez władze kościelne, jak i przez władze 

oświatowe.  

W myśl Okólnika z 5 stycznia 1927 r. także inne wyznania miały prawo do 

nauczania religii na terenie szkoły – w myśl tych samych ustaleń i zasad
1
. Jeżeli 

religii danego wyznania nie wykładano w szkole, od rodziców żądano 

zaświadczenia, że dziecko pobiera naukę religii w domu, gdyż przepis 

wspomnianego Okólnika mówił: „Od rodzicowi (względnie prawnych opiekunów) 

dzieci szkolnych, które z powodu braku warunków nie otrzymują nauki religii w 

szkole, kierownicy szkół mają żądać przedstawienia zaświadczenia właściwej 

zwierzchności duchownej, stwierdzającego, że dziecko otrzymało naukę religii w 

domu i z jakim skutkiem. […] Dopiero, gdyby powyższe wezwanie kierownika 

szkoły do rodziców nie odniosło skutku, można wydać dziecku świadectwo bez 

oceny z nauki religii, zaznaczając w katalogu i na świadectwie, że nauki religii 

danego wyznania w szkole nie udzielano‖.  

                                                           
1
 Okólnik z 5 stycznia 1927 r. Dz. Urz. M. WRiOP 1927, nr 2, poz. 25.  
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Ustawę o ustroju szkolnictwa w Polsce uchwalił Sejm dnia  11 III 1932 r.
1
 

Miała ona bardzo ważne znaczenie dla dziejów edukacji i wychowania dzieci i 

młodzieży, gdyż po raz pierwszy unormowała w sposób kompleksowy i 

zastępowała różne akty prawne z nią związane, a niektóre z nich obowiązywały 

jeszcze od czasów zaborów. Jej autorem był minister WRiOP, J. Jędrzejewicz 

(1885–1951)
2
. „Ustawa jędrzejewiczowska wprowadziła trójstopniowość 

nauczania w szkolnictwie polskim. Wykształcenie podstawowe zdobywali 

uczniowie w siedmioletniej szkole powszechnej realizującej trzy szczeble 

programowe: pierwszy – w początkowych czterech latach nauki, drugi – w piątym 

i szóstym, trzeci w siódmym, bądź też siódmym i ósmym roku kształcenia. Stopień 

szkolny, jaki obowiązywał w danej placówce, zależał od ilości dzieci w 

miejscowości, w jakiej ona znajdowała się (tzw. rejonu szkolnego)‖
3
.  

Średnia szkoła ogólnokształcąca posiadała dwa stopnie – czteroletnie 

gimnazjum i dwuletnie liceum. Znacznej reorganizacji uległy szkoły zawodowe – 

obowiązywały trzy typy szkół: dokształcające, typu zasadniczego i 

przysposobienia zawodowego. Zmianom uległa organizacja szkolnictwa 

nauczycielskiego: seminaria nauczycielskie zostały zastąpione liceami 

pedagogicznymi. Ustawa jędrzejewiczowska przewidywała taki układ programów 

szkolnych, aby młodzież odpowiednio zdolna mogła bez trudy przechodzić 

wszystkie stopnie kształcenia. Minister WRiOP otrzymał władzę w zakresie zmian 

programowych, ustalania programu przedmiotów zawodowych oraz zakładania – 

dla celów doświadczalnych – szczególnych szkół, opartych na nowych zasadach 

organizowanych.  

Obowiązek nauczania religii katolickiej wprowadzony wspomnianym art. 120 

Konstytucji marcowej, przepisem Konkordatu oraz rozporządzeniem ministra 

WRiOP z 1926 r. (nazwanym także okólnikiem K. Bartla od nazwiska ówczesnego 

                                                           
1
 Ustawę o ustroju szkolnictwa w Polsce z dnia 11 III 1932 r. Dz. U. 1932 Nr 38, poz. 389. Por. H. 

Rzędowski, M. Szmytkiewicz, Zbiór ustaw i rozporządzeń dotyczących religii w szkołach, Toruń 1932. 
2
 Z. Osiński, Janusz Jędrzejewicz – piłsudczyk i reformator edukacji (1885–1951), Lublin 2007; I. 

Stelmasiak, Janusz Jędrzejewicz: pedagog, wojskowy, ideolog i polityk : (zarys biografii 1885–1951), 

Toruń 2012. 
3
 R. Polak, op. cit., s. 157.  
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ministra WRiOP) rozszerzony został na szkoły prywatne, które korzystały z dotacji 

samorządowych bądź subwencji państwa. Zwiększało to znacznie liczbę szkół 

objętych nauczaniem religii. Okólnik z  5 I 1927 r. regulował ilość godzin 

przeznaczona na katechezę: „W każdej publicznej szkole powszechnej, w której 

liczba dzieci jakiegoś wyznania wynosi co najmniej 12, ma być dla tych dzieci 

zapewniona nauka religii w wymiarze 2 godzin tygodniowo‖
1
. Jedynie na terenie 

byłego zaboru pruskiego obowiązywało wydane jeszcze w 1921 r. zarządzenie, na 

mocy którego w klasach początkowych (I – IV) obowiązywał wymiar 4 godzin 

katechezy tygodniowo
2
.  

Władze państwowe, a głównie władze szkolne każdego szczebla dbały o to, by 

przekonania religijne uczniów były szanowane podczas całego toku dydaktyczno-

wychowawczego. Potwierdzał to Okólnik z 27 X 1938 r., który dodatkowo 

obligował nauczycieli poszczególnych przedmiotów, by w trakcie prowadzenia 

swych lekcji uwzględnili korelację zachodzącą z nauką religii rzymskokatolickiej
3
.  

Kiedy w 1939 r. wybuchła II wojna światowa i dalej przez cały okres jej 

trwania – poza nielicznymi wyjątkami nauczania religijna na wzór tajnego 

szkolnictwa – brakowało systematycznej katechezy. Zdecydowana większość 

dzieci i młodzieży pozbawiona została podstawowego wychowania religijnego, 

dlatego pustka ta wywołała dyskusje na temat systematycznej nauki religii już w 

chwili otwierania pierwszych szkół po wyzwoleniu
4
. Zerwanie z tradycją II 

Rzeczypospolitej nie mogło powodować jednak luk w nowym ustawodawstwie, 

dlatego początkowo w kwestii katechezy posługiwano się prawem 

międzywojennym. Obowiązywały więc przepisy Konstytucji z 1921 r., czyli aktu 

prawnie regulującego stosunki między Kościołem a państwem, a także art. XIII 

Konkordatu z 10 lutego 1925 r. oraz niektóre przepisy z innych rozporządzeń i 

okólników.  

                                                           
1
 H. Rzędowski, M. Szmytkiewicz, op. cit., s. 31.  

2
 Ibidem, s. 31–32.  

3
 Okólnik z 27 X 1938 r., Dz. Urz. MWRiOP 1938, nr 11, poz. 340.  

4
 J. Charytański, Bilans katechezy w 40–leciu. W: J. Charytański, Z Dobrą Nowiną w szkole, 

Warszawa 1991, s. 10–11.  



 68 

Opinie prawne, jakie gromadzono w już w ostatnich miesiącach wojny i okresie 

bezpośrednio powojennych na temat nauczania religii w szkołach, analiza 

dokonana przez Ministerstwo Sprawiedliwości dwóch przepisów Konstytucji z 

1921 r., w tym art. 120–o obowiązku nauczania religii – i art. 112, 

stwierdzającego, że nikt nie może być zmuszany do udziału w czynnościach 

religijnych, o ile nie podlega władzy rodzicielskiej lub opiekuńczej, spowodowały, 

że 13 września 1945 r. minister oświaty wydał Okólnik w sprawie nauki szkolnej 

religii, który postanawiał: 

 Nauka religii jest obowiązkowa dla uczniów, przynależnych do wyznań 

uznanych przez państwo, we wszystkich szkołach (z wyjątkiem szkół wyższych) 

państwowych, publicznych, samorządowych oraz w tych szkołach prywatnych, 

które korzystają z zasiłków państwowych lub samorządowych. 

 Uczniowie, których rodzice (prawni opiekunowie) zadeklarują, iż nie życzą 

sobie, by dzieci ich pobierały naukę religii, ponieważ nie odpowiada to ich 

przekonaniom religijnym, są od nauki tego przedmiotu zwolnieni. 

 Uczniom, o których mowa w punkcie 2, w świadectwie, katalogu szkolnym i 

księdze ocen nie wystawia się oceny z nauki religii
1
.  

 Wspomniany Okólnik z 13 września 1945 r. informował także, iż „władze 

szkolne winny przestrzegać przyjęcia od rodziców, względnie opiekunów 

prawnych odpowiedniej deklaracji, iż nie życzą sobie, by poddane ich pieczy 

ustawowej dziecko pobierało naukę religii w szkole. Władze szkolne nie są 

natomiast zobowiązane ani powołane przy przyjmowaniu deklaracji do dalszego 

legitymowania, czy i do jakiego wyznania należą rodzice względnie opiekunowie 

dziecka‖
2
.  

W obawie przed protestami ze strony Episkopatu przygotowana została 

dodatkowa interpretacja rozporządzenia z 1926 r. i powyższego Okólnika w 

postaci dokumentu opatrzonego klauzulą „ściśle tajne‖; dotyczyła ona: 

                                                           
1
 Okólnik nr 50 z dn. 13 września 1945 r. w sprawie nauki szkolnej religii. D. Urz. Ministerstwa 

Oświaty 1945, nr 4, poz. 189.  
2
 Ibidem.  
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– podwyższenia liczby uczniów z 12 do 20 w klasie, w której będzie 

wprowadzona religia, ustanawiano, że kierownicy szkół mogą być wizytatorami 

nauczania religii; 

– nauka religii miała być ograniczona to nauki w znaczeniu ścisłym (wszelkie 

praktyki religijne miały charakter nadobowiązkowy i mogły odbywać się w 

godzinach pozalekcyjnych, a modlitwy mogły być utrzymywane tylko w klasach, 

w których wszyscy uczniowie uczęszczali na lekcje religii
1
.  

W tak ustanowionym nowym stanie prawnym praktycznie przestały 

obowiązywać Rozporządzenie z 1926 r. i Okólnik Bartla z 1927 r.  

Już 25 września 1945 r. zniesiona także została – obowiązująca dotychczas – 

zasada nierozerwalności małżeństwa poprzez wprowadzenie świeckich urzędów 

stanu cywilnego, a nowe prawo opiekuńcze z 14 maja 1946 r. zostało pozbawione 

elementów wyznaniowych
2
. Jak zauważył A. Albert: „Znając potęgę Kościoła w 

Polsce komuniści nie odważyli się od razu na frontalny atak, poprzestając 

tymczasem na wykorzystywaniu każdej okazji do skrytych uderzeń. Rządowi 

Jedności Narodowej, opanowanemu przez komunistów, nie wystarczył akt dobrej 

woli Piusa XII i sprawność działania prymasa Hlonda. TRJN nie uznał 

mianowania administratorów apostolskich jako rozwiązanie tymczasowe i żądał od 

Stolicy Apostolskiej mianowania nowych biskupów, wiedząc, że wobec 

utrzymania przez Watykan odwiecznej tradycji nieusuwania biskupów żądanie to 

uderzy w Episkopat polski, stawiając go albo z Watykanem przeciw rządowi w 

Warszawie, albo z tym ostatnim przeciw Watykanowi‖. Co więcej. Wśród 

głośnych zapewnień o wolności sumienia i wyznania w nowej Polsce TRJN 

wymówił za sprawą komunistów we wrześniu 1945r. konkordat ze Stolicą 

Apostolską‖
3
.  

Pretekstem do uchylenia się od przestrzegania konkordatu były postanowienia, 

zawarte w uchwale rządu z dnia 12 września 1945 r., stwierdzające: 

                                                           
1
 AAN Ministerstwa Oświaty, Uwagi na temat rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1926 r. i 13 września 

1945 r., sygn. 449, 
2
 E. Grzelak, Z problematyki rozdziału Kościoła od państwa, Warszawa 1980, s. 80–81.  

3
 A. Albert, op. cit., s. 502.  
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„I. Zważywszy, że:  

1. W roku 1940 Stolica Apostolska powierzyła za pośrednictwem nuncjusza w 

Berlinie administrację diecezji chełmińskiej biskupowi gdańskiemu Niemcowi 

Karolowi Marii Splettowi, co było naruszeniem konkordatu, a w szczególności 

artykułu IX, według którego „Żadna część Rzeczypospolitej nie będzie zależała od 

biskupa, którego siedziba znajdowałaby się poza granicami Państwa Polskiego‖. 

2. Stolica Apostolska mianowała dla biskupa gnieźnieńsko-poznańskiego 

administratora apostolskiego Niemca Hilariusza Bretingera z jurysdykcją dla 

Niemców zamieszkałych na terenie diecezji gnieźnieńsko-poznańskiego, co było 

sprzeczne z interesami narodu i Państwa Polskiego oraz stanowiło naruszenie art. 

IX konkordatu, skoro hierarchia katolicka nie przewiduje w ogóle innych 

podziałów narodowościowych, jak tylko ze względu na obrządek: a) łaciński, b) 

greckorusiński, c) ormiański. 

3. Rząd Polski stwierdza, że konkordat zawarty pomiędzy Rzecząpospolitą 

Polską a Stolicą Apostolską przestał obowiązywać przez akty prawne zdziałane w 

czasie okupacji, a sprzeczne z jego postanowieniami. 

II. Zważywszy, że w przeciwieństwie do większości państw Stolica Apostolska 

nie uznała dotychczas Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej i że w 

następstwie tego pomiędzy Stolicą Apostolską z Rządem Jedności Narodowej nie 

istnieją normalne stosunki dyplomatyczne, Rząd Jedności Narodowej nie 

przyjmuje do urzędowej wiadomości nominacji administratorów apostolskich 

dokonanej przez Stolicę Apostolską 15 sierpnia br.  

III. Tymczasem Rząd Jedności Narodowej oświadcza, że tak jak dotychczas nie 

krępował działania Kościoła katolickiego, podobnie i nadal zapewnia Kościołowi 

katolickiemu pełną swobodę działania w ramach obowiązujących ustaw‖
1
.  

Zerwanie Konkordatu spowodowało poważne pogorszenie stosunków między 

Stolicą Apostolska a państwem
2
.  

                                                           
1
 Za: T. Włodarczyk, Konkordaty. Zarys dziejów ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, 

Warszawa 1974, s. 433.  
2
 Jak wyjaśnia D. Olszewski, powierzenie diecezji chełmińskiej w administrację biskupowi K. M. 

Splettowi, jak i nominacja H. Bretingera, podyktowane było katastrofalną sytuacją Kościoła na tamtych 
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Kolejnym dokumentem, który wyraźnie wskazywał na prowadzenie szkół bez 

nauki religii, był Okólnik z 11 listopada 1945 r., wydany przez Ministerstwo 

Oświaty. Zezwalał on na prowadzenie szkół lub klas bez nauki religii – na 

życzenie większości rodziców
1
.  

Program nauczania religii dla szkół, w których była ona prowadzona, 

opracowywała strona kościelna, wykaz zatwierdzonych podręczników do 

nauczania religii, podawano w zarządzeniach ministra oświaty
2
.  

Szerzony z wielkim dynamizmem światopogląd materialistyczny powodował 

reakcje polskiego Episkopatu w formie korespondencji między władzami 

rządowymi a Episkopatem, w listach pasterskich, listach do młodzieży katolickiej, 

do rodziców. Religia stawała się często przedmiotem dodatkowym spychanym na 

ostanie godziny lekcyjne, gdyż – jak stwierdzano w instrukcjach programowych, 

np. na rok szkolny 1948/1949: „Przekształcając projekty programów szkoły 

podstawowej ustalając program stopnia licealnego szkoły średniej klas 7–11 

ministerstwo kieruje się nadal następującymi zasadami ogólnymi: programy 

nauczania zostaną oparte na zdobyczach współczesnej nauki szczególnie z zakresu 

nauk ścisłych, aby zawierały elementy nowoczesnego światopoglądu 

naukowego‖
3
.  

Odpowiednim zarządzeniom, mającym w podtekście rugowanie religii ze szkół, 

towarzyszyły zewnętrzne zapewnienia o szacunku dla przekonań religijnych. 

Przykładem był Dekret o ochronie sumienia i wyznania z dnia 5 sierpnia 1949 r., 

którego art. 1 stwierdzał: „Polska Rzeczpospolita poręcza wszystkim obywatelom 

                                                                                                                                                                                           
obszarach włączonych do III Rzeszy. Pierwsza decyzja została podjęta po bestialskim wymordowaniu w 

październiku i listopadzie 1939 r. kapituły pelplińskiej i aresztowaniu dwóch trzecich księży 

diecezjalnych (ordynariusz, ks. bp Stanisław Okoniewskim udał się do Rzymu w pierwszych dniach 

września 1939 r.). Podobnie w obawie, że Kościół na terenie diecezji gnieźnieńsko-poznańskiej ulegnie 

likwidacji – Watykan zdecydował się na mianowanie oddzielnego administ- ratora apostolskiego dla 

katolików narodowości niemieckiej, ks. J. Paecha, a następnie  ks. H. Bretingera, a dla katolików 

Polaków bpa Walentego Dymka, sufragana poznańskiego. D. Olszewski, Z zagadnień religioznawstwa, 

Łódź 1988, s. 132–133.  
1
 Okólnik z 11 listopada 1945. W: S. Zubek, Jak usuwano religie ze szkół, „Ład‖ 1990, nr 37, s. 3.  

2
 Zarządzenie Ministra Oświaty z 10 czerwca 1948 r. w prawie przejściowego programu nauczania 

religii w jednolitej szkole średniej na rok szkolny 1948/49.  Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1948 Nr 7, 

poz. 127.  
3
 Instrukcja programowa na rok szkolny 1958/1949. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1949 Nr 7, poz. 

127.  



 72 

wolność sumienia i wyznania
1
‖ – a przepisy karne tego dekretu, chroniły obywateli 

przed dyskryminacją ze strony władz administracyjnych na tle przynależności 

wyznaniowej bądź poglądów religijnych. Jak zauważyła H. Suchocka: „W 

państwach komunistycznych niezwykle silnie akcentowano milczenie w sprawach 

religii. Zagwarantowanie tego milczenia, nieujawnianie przekonań religijnych 

traktowano niejednokrotnie wręcz jako istotę wolności sumienia i wyznania‖
2
.  

Wnioskując z powyższych dokumentów prawnych – w latach bezpośrednio 

powojennych nastąpiło stopniowe odchodzenie od tradycyjnego w okresie 

międzywojennym nauczania religii w szkołach. Formalne zapisy o wolności 

sumienia, wyznania i nauczania religii stały się ochroną przed wystąpieniami 

Episkopatu, a w rzeczywistości prowadziły poprzez swoje sformułowania do 

dalszej eskalacji władz w politykę oświatową na rzecz laicyzacji społeczeństwa, a 

szczególnie młodego pokolenia.  

Dla katechizacji szkolnej w Polsce szczególnie trudny był okres stalinowski, 

czyli lata 1950–1956. W poprzednich latach nie nastąpił jeszcze tak frontalny atak 

na Kościół, jak właśnie po roku 1950.  

W przypadku przepisów prawnych mogłoby się wydawać, że dla Kościoła 

problemy z lat 40. XX w. będą przeszłością, gdy w lipcu 1949 r. powołano 

Komisję Mieszaną rządu i Episkopatu (pośredniczył B. Piasecki – przewodniczący 

stowarzyszenia PAX). Podpisane bowiem zostało 14 kwietnia 1950 r. znaczące 

porozumienie – co do tej pory należało wyłącznie do praw Stolicy Apostolskiej
3
. 

Ten akt odwagi Prymasa należy podkreślić z wyjątkową siłą, skoro Pius XII 14 

sierpnia 1949 r. zagroził ekskomuniką ludziom wierzącym a wstępującym do partii 

komunistycznych
4
. Porozumienie było jednak kompromisem ze strony Episkopatu, 

gdyż biskupi zobowiązali się do lojalności wobec władz komunistycznych, 

odżegnali się od działalności i tak już osłabionego podziemia oraz zobowiązali nie 

                                                           
1
 Dekret o ochronie sumienia i wyznania z dnia 5 sierpnia 1949 r. Dz. U. 1949  Nr 45, poz. 334.  

2
 H. Suchocka, Nauczanie religii w szkole w świetle konstytucji i ustawodawstwa wybranych państw 

europejskich. W: J. Krukowski (red.), Nauczanie religii w szkole w państwie demokratycznym, Lublin 

1991, s. 86.  
3
 Porozumienie między Rządem RP a Episkopatem Polski, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie‖ 1950, 

nr 4, s. 98–101.  
4
 A. Albert, op. cit., s. 591.  
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występować przeciwko kolektywizacji wsi. Otrzymali w zamian ze strony rządu 

zapewnienie o utrzymaniu nauki religii w szkołach, istnienie zakonów, wolność 

dla szkół katolickich, dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prasy religijnej i 

stowarzyszeń.  

Ważność porozumienia polegała także na tym, że był to pierwszy akt prawny w 

państwie komunistycznym, jakkolwiek kontrowersyjnie odbierany w Watykanie
1
. 

Jak zauważył J. Nowak-Jeziorański, Prymas zawierając porozumienie nie miał 

złudzeń co do polityki komunistycznego rządu, jednak wiedział, że w krytycznym 

dla Kościoła polskiego momencie zdobywa potrzebny oddech i czas na 

wewnętrzne umocnienie, co po skutkach działań wojennych opóźniło i osłabiło 

proces ostrej walki władz z Kościołem
2
. Dokument ten, jakkolwiek gwarantował 

lekcje religii w szkole oraz zobowiązywał władze do niestawiania przeszkód w 

uczestniczeniu w praktykach religijnych, był w następnych latach niejednokrotnie 

wykorzystywany w rozmowach z rządem, który nie przestrzegał jego przepisów, 

szczególnie w rozwikłaniu najbardziej palącej sprawy – pozostawienia nauki religii 

w szkołach, gdzie jeszcze była i przywrócenia jej do szkół, gdzie została usunięta. 

Już w Zarządzeniu ministra oświaty w sprawie rozkładu przedmiotów na rok 

szkolny 1949/1950 lekcje religii – formalnie obowiązkowe – były ostatnia pozycja 

w planie zajęć ucznia
3
.  

Wydany 16 lutego 1951 r. Okólnik regulował sprawę dni wolnych od nauki, 

przeznaczonych na rekolekcje. Jak wcześniej stwierdziło zarządzenie ministra 

oświaty – Kościół nie był w stanie obsłużyć praktyk rekolekcyjnych w przeciągu 3 

dni równocześnie w całym kraju, jakimi były ostatnie 3 dni wolne przed feriami 

wiosennymi
4
. Dlatego Okólnikiem z 1951 r. wprowadzono następujące zmiany:  

                                                           
1
 J. Kłoczkowski, L. Mullerowa, J. Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 

1986, s. 383.  
2
 J. Nowak-Jeziorański, Polska pozostała sobą, Londyn 1980, s. 112.  

3
 Zarządzenie Ministra Oświaty z 2 sierpnia 1949 r. o rozkładzie przedmiotów na rok szkolny 

1949/50. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1949 Nr 12, poz. 209.  
4
 Zarządzenie Ministra Oświaty z 4 marca 1950 r. w sprawie dni wolnych od nauki. Pismo Nr II-

1236/50.  
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„1. Zależnie od warunków miejscowych władze szkolne mogą ustalić dni wolne 

od zajęć szkolnych dla odbycia rekolekcji również w innym terminach, 

wykorzystując do tego celu cały okres postu wielkanocnego. […].  

2. Udział w rekolekcjach jest dobrowolny i zależy wyłącznie od wyrażonego 

przez uczniów życzenia i zgłoszenia się o zwolnienie od zajęć szkolnych dla 

wzięcia udziału w rekolekcjach. 

3. Nauczyciele klas zwolnionych w związku z rekolekcjami winni być 

wykorzystani dla zajęć z uczniami, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach‖
1
. 

 Zezwolenie na 3 dni rekolekcji w dowolnym terminie było pozornie czymś 

właściwym, ale należy zaznaczyć, że jednym z tych dni miała być niedziela.  

Istotną kwestią w dyskusjach między rządem a Episkopatem stał się projekt 

nowej konstytucji. Została ona uchwalona 22 sierpniaI 1952 r., a sprawę przekonań 

religijnych i praw Kościoła regulowały artykuły 81 i 82.  

Art. 81 stwierdzał:  

„1. Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej niezależnie od narodowości, 

rasy i wyznania mają równe prawa we wszystkich dziedzinach życia państwowego, 

politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Naruszenie tej zasady 

przez jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uprzywilejowanie lub ograniczenie 

w prawach ze względu na narodowość, rasę czy wyznanie podlega karze.  

2. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie 

człowieka ze względu na różnice narodowości, rasy czy wyznania jest zakazane‖
2
.  

Art. 82 stanowił: 

„1. Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolność sumienia i 

wyznania. Kościół i inne związki wyznaniowe mogą swobodnie wypełniać swoje 

funkcje religijne. Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w 

czynnościach lub w obrzędach religijnych. Nie wolno też nikogo zmuszać do 

udziału w czynnościach czy obrzędach religijnych. 

                                                           
1
 Konstytucja z dnia 22 lipca 1952 r. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1952 Nr 41, poz. 33.  

2
 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej 22 lipca 1952 r. Dz. U. 

1976 Nr 7, poz. 36. 



 75 

2. Kościół jest oddzielony od państwa. Zasady stosunku państwa do Kościoła 

oraz sytuację prawną i majątkową związków wyznaniowych określają ustawy‖
1
.  

 Interpretacja tych przepisów była jednak niejednoznaczna, co w połączeniu z 

rozdziałem Kościoła od państwa dawało wielką dowolność w stosowaniu nowych 

przepisów prawa oraz podejmowania działalności na szkodę Kościoła. Dowodem 

były aresztowania duchownych – pod koniec 1951 r. około 900 osób, w tym 

wspomniane aresztowanie bpa Cz. Kaczmarka, umożliwienie zwiększonej 

działalności grupy księży-patriotów i nasilony proces usuwania religii ze szkół.  

Radykalnym posunięciem stało się uchwalenie 9 lutego 1953 r. Dekretu o 

obsadzaniu duchownych na stanowiskach kościelnych. W jego treści znajdowały 

się sformułowania, że uprawianie przez osobę duchowną, piastującą stanowisko 

kościelne, działalności sprzecznej z prawem i porządkiem publicznym – powoduje 

usuniecie tej osoby z zajmowanego stanowiska „samoistnie lub na żądanie 

organów państwowych‖ (art. 6)
2
.  

Odpowiedzią Episkopatu był memoriał z 8 maja 1953 r., podpisany przez 

Prymasa S. Wyszyńskiego. Jego podpisanie i wydanie z pewnością przyczyniło się 

do aresztowania Prymasa 25 września 1953 r. Pismo to zawierało słynne Non 

possumus
3
, a biskupi wyrazili przekonanie, że nie można już milczeć wobec tak 

prowadzonej polityki władz komunisty- cznych.  

Zmiany, jakie dokonywały się po marcu 1953 r., czyli po śmierci J. Stalina, nie 

tak szybko dotarły do polskich szkół. Był to bardzo trudny okres, gdy władza 

nawet nie starała się ukrywać nienawiści do Kościoła, jakkolwiek odbywało się to 

wyrafinowanymi metodami represji i zastraszenia społeczeństwa. Natomiast 

konstytucyjna zasada oddzielenia Kościoła od państwa dawała możliwość prawie 

ostatecznego rozprawienia się z nauczaniem religii w szkołach.  

                                                           
1
 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej 22 lipca 1952 r. Dz. U. 

1976 Nr 7, poz. 36. 
2
 Dekret Rady Państwa z dnia 8 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych. Dz. 

U. 1953 Nr 10, poz. 32.  
3
 A. Mincewski, Kardynał Wyszyński prymas i mąż stanu, t. 1, Paris 1982, s. 111.  
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Nieco odmienne stanowisko w kwestiach stosunków państwa z Kościołem rząd 

zajął kiedy do władzy doszedł W. Gomułka. Nowy Sekretarz wraz ze swoimi 

pracownikami doskonale zdawali sobie sprawę z sytuacji. Postanowiono 

doprowadzić do złagodzenia stosunków z Kościołem, w wyniku czego został 

zawarty kompromis. Celem takich działań nie była bynajmniej chęć nawiązania 

współpracy z Kościołem, ale zapewnienie sobie jego neutralności po to, by zyskać 

możliwość najpierw dojścia, a potem utrzymanie władzy w kraju. Kościół 

wysuwał wówczas postulaty dotyczące uwolnienia hierarchów kościelnych oraz 

powrotu nauczania religii do szkół. Rozpoczęto prace nad podpisaniem 

porozumienia między PZPR a Kościołem, które regulowałoby kwestie do tej pory 

sporne. 

W październiku 1956 r. biskupi pisali w memoriale do I Sekretarza, że 

„Porozumienie‖ gwarantowało młodzieży katolickiej nauczanie religii w 

dotychczasowym stanie rzeczy (to jest w takim, jakim był w dniu 

«Porozumienia‖). Daleko odbiegła od tego punktu «Porozumienia‖ praktyka (…). 

Po prostu stosy dokumentów, w których rodzice domagali się powrotu prefektów 

czy katechetek do szkół, świadczą o ogromnym zainteresowaniu rodziców sprawą 

wychowania religijnego w szkole. Biskupi ze swej strony, biorąc pod uwagę 

faktyczny stan rzeczy, polecili księżom nauczanie dzieci i młodzieży, pozbawionej 

nauki religii w szkole, poza szkołą. Tu, zdawałoby się, nie będzie już trudności ze 

strony czynników administracyjnych. Tymczasem i tu napotkał Kościół liczne 

przeszkody. Dlatego też i ta sprawa domaga się pilnego i słusznego załatwienia
1
. 

Nowa polityka partii i rządu po wyborze W Gomułki na I Sekretarza KC PZPR 

umożliwiła uwolnienie Prymasa S. Wyszyńskiego. Wznowione zostały prace 

Komisji Wspólnej, a 4 grudnia 1956 r. podpisano porozumienie
2,1

 regulujące 

                                                           
1
 Memoriał Episkopatu Polski do I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki w sprawie obsady 

stanowisk duchownych, powrotu usuniętych biskupów, nauczania religii w szkołach i powołania 

wspólnej komisji do rozpatrzenia stosunków Państwo-Kościół z 27 października 1956, „Pismo Okólne‖, 

1990, nr. 7, s. 28. 
2
 J. Żaryn pisze na temat tego porozumienia w ten sposób: «Nie należy jednak mniemać, że w 

świadomości biskupów 1956 rok zapisał się jako przełomowy. Niebezpieczeństwa, jakich doświadczył 

Kościół w latach 1947–1956, w każdej chwili mogły mu zaszkodzić na nowo‖, J. Żaryn, Dzieje Kościoła 

katolickiego w Polsce 1944–1989, Warszawa 2003, s. 176. W. Roszkowski z kolei jest zdania, że choć 
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nauczanie religii w szkołach. Postanowienie to w punkcie 2 stwierdzało: 

„Zapewnia się pełną swobodę i gwarantuje dobrowolne pobieranie nauki religii w 

szkołach podstawowych i średnich dla dzieci, których rodzice wyrażą takie 

życzenie. Nauczanie religii będzie prowadzone w szkole jako przedmiot 

nadobowiązkowy. Władze szkolne obowiązane są umożliwić pobieranie nauki 

religii przez odpowiedni rozkład zajęć szkolnych.  

Wykładowcy nauki religii będą powołani przez władze szkolne w porozumieniu 

z władzami kościelnymi. Nauczyciele religii opłacani są z budżetu Ministerstwa 

Oświaty. Programy nauki religii oraz podręczniki do nauki religii wymagają 

zatwierdzenia przez władze kościelne i władze oświatowe. Wizytacje nauczania 

religii będą przeprowadzać władze kościelne i szkolne. Władze szkolne dołożą 

starań, ażeby umożliwić dzieciom i młodzieży swobodny udział w praktykach 

religijnych poza szkołą. 

Władze szkolne i duchowieństwo zapewnią całkowitą swobodę i tolerancję 

zarówno dla wierzących, jak i dla niewierzących, i będą zdecydowanie 

przeciwdziałały wszelkim przejawom naruszania wolności sumienia‖
2
.  

 Postanowienie powyższe spowodowało wydanie przez władze oświatowe 

dodatkowych dokumentów:  

 Zarządzenie ministra oświaty z 7 grudnia 1956 r. w sprawie udziału 

nauczycieli przedmiotów nadobowiązkowych w posiedzeniach rad pedagogicznych 

                                                                                                                                                                                           
wydarzenia te były wprawdzie „przełomem‖, ale celem władz było wyłącznie przejściowe zjednanie 

społeczeństwa pojednawczym stosunkiem do Kościoła, W. Roszkowski, Historia Polski 1914–2001, 

Warszawa 2001, s. 240. 
1
 A. L .Sowa wskazał, że ustępstwa władz państwowych wobec Kościoła w latach 1956–1957 można 

nazwać wyłącznie»gestami‖ , które w praktyce nie miały większego znaczenia i odnosiły się przede 

wszystkim do: likwidacji referatów do spraw wyznań w prezydiach powiatowych rad narodowych, 

złagodzenia przepisów w sprawie opodatkowania duchownych, wydania 245 zezwoleń na budowę 

nowych kościołów, zwrotu części nieruchomości należących uprzednio do Kościoła, przywrócenia 

nauczania religii w szkołach, autor zwraca uwagę na zasadniczo nadal bardzo wrogą nadal postawę władz 

partyjnych wobec Kościoła, A.L. Sowa, Od II do III Rzeczypospolitej 1945–2001, Wielka Historia Polski, 

Kraków 2001, s. 182. 
2
 „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie‖ 1956, nr 7–12, s. 177.  
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(mogli być tylko zapraszani przez dyrektorów na te rady, brać w nich udział z 

głosem doradczym)
1
;  

 Zarządzenie ministra oświaty z 8 grudnia 1956 r. w sprawie nauczania religii 

w szkołach, które stwierdzało:  

 „1.Zapewnia się pełną swobodę i gwarantuje dobrowolność pobierania nauki 

religii w szkołach podstawowych i średnich. Nauczanie religii będzie prowadzone 

w szkole jako przedmiot nadobowiązkowy. Naukę tego przedmiotu organizuje się 

dla tych uczniów, których rodzice wyraża w tej sprawie indywidualne życzenia na 

piśmie.  

2. Nauczanie religii w szkołach państwowych odbywa się według 

następujących zasad: 

– Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów i podręczników 

zatwierdzonych przez władze kościelne. 

– Jeżeli liczba uczniów pobierających naukę religii w klasie wynosi mniej niż 

20, należy łączyć grupy uczniów oddziałów tej samej klasy lub różnych klas. 

– Wymiar godzin nauczania religii wynosi: w klasie I – jedna godzinę 

tygodniowo, w klasach II-VII – dwie godziny tygodniowo, we wszystkich klasach 

szkół średnich – jedna godzinę tygodniowo.  

– Nauczanie religii – tak jak inne lekcje nadobowiązkowe – powinno odbywać 

się po godzinach zajęć obowiązkowych. W szkołach o wielu oddziałach, gdzie 

wyżej wymienione zasady nie zabezpieczają uczniom wszystkich oddziałów (grup) 

możliwości pobierania nauki religii, lekcje tego przedmiotu mogą być 

organizowane również w godzinach przeznaczonych na zajęcia obowiązkowe. 

Uczniom nie uczącym się religii szkoła zobowiązana jest zapewnić należytą opiekę 

w godzinach przerw w nauce obowiązkowej spowodowanych nauczaniem religii. 

– Nauczyciele religii prowadzą oddzielne dzienniki lekcyjne. 

– Nauczanie religii może się także odbywać w lokalach pozaszkolnych.  

                                                           
1
 Zarządzenie ministra oświaty z 7 grudnia 1956 r. (nr SO 7–6858–56) w sprawie udziału nauczycieli 

przedmiotów nadobowiązkowych w posiedzeniach rad pedagogicznych. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 

1956 Nr 16, poz. 155.  
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– Obowiązki nauczyciela religii mogą pełnić osoby duchowne lub świeckie, 

mające upoważnienie do nauczania religii wydane przez władze kościelne. 

Nauczyciele religii będą powoływani przez władze szkolne w porozumieniu z 

władzami kościelnymi.  

– Kwalifikacje do nauczania religii określają odrębne przepisy.  

– Nauczycielem religii nie może być nauczyciel przedmiotów świeckich.  

– Tygodniowy wymiar pracy nauczyciela religii wynosi: w szkołach 

podstawowych 30 godzin (bez względu na wykształcenie katechety), w szkołach 

średnich – 23 godziny lekcyjne. 

– Lekcje religii mogą być hospitowane i wizytowane zarówno przez 

przedstawicieli władz kościelnych, których nazwiska będą podane do wiadomości, 

władz szkolnych, jak i przez władze oświatowe oraz kierowników (dyrektorów) 

szkół. 

– Władze szkolne, nauczyciele przedmiotów świeckich i nauczyciele religii 

zapewniają całkowitą tolerancje zarówno dla uczniów wierzących, jak i 

niewierzących i będą zdecydowanie przeciwdziałać przejawom naruszenia 

wolności sumienia.  

– Należy zapewnić uczniom, wychowankom internatów oraz wszelkich 

zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych możność swobodnego 

uczestniczenia w praktykach religijnych poza szkołą, zakładem, placówka w czasie 

wolnym od obowiązkowych zajęć szkolnych i wychowawczych. 

– Szkoły zwolnią od zajęć szkolnych jednorazowo w ciągu roku szkolnego na 

trzy dni uczniów pobierających naukę religii dla umożliwienia im wzięcia udziału 

w rekolekcjach wielkanocnych‖
1
.  

Istotą zarządzenia były więc następujące czynniki:  

– wymiar godzin, 

– zajęcia z religii jako zajęcia obowiązkowe, 

– każdy katecheta musiał posiadać misję kanoniczną, 

                                                           
1
 Zarządzenie ministra oświaty z 8 grudnia 1956 r. (Nr GM 1–3269/56) w sprawie nauczania religii w 

szkołach. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1956 Nr 16, poz. 156. 
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– wymiar godzin dla katechety, 

– uczniowie po ukończeniu 18 lat mogli sami wybierać, czy chcą, czy nie – 

uczęszczać na lekcje religii; 

 Okólnik nr 32 z 11 grudnia 1956 r. w sprawie wykonania zarządzenia 

ministra oświaty z dn. 8 grudnia 1956 r. o nauczaniu religii w szkołach – celem 

jego wydania było uświadomienie dyrektorom szkół, że ucząca się młodzież ma 

zapewnione warunki pełnej wolności sumienia, a jeżeli większość rodziców nie 

wyrazi zgody na naukę religii – szkoła ma takich zajęć nie prowadzić
1
; dokument 

ten został zatwierdzony z inicjatywy działaczy laickich, którzy utworzyli 

Towarzystwo Szkół Świeckich; 

 Zarządzenie z dnia 26 stycznia 1957 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli religii w szkołach podstawowych i średnich – ściśle przestrzegane 

według następujących zasad:  

1. Kwalifikacje zawodowe do nauczania religii w państwowych szkołach 

podstawowych i średnich ma osoba, która posiada: 

– świadectwo ukończenia studiów teologicznych w szkołach wyższych w 

Polsce
2
,bądź świadectwo ukończenia studiów teologicznych w diecezjalnych 

wyższych seminariach duchownych w Polsce, 

– bądź świadectwo ukończenia studiów lub absolutorium uzyskane na 

wydziałach teologicznych za granicą – przy zachowaniu przepisów 

obowiązujących w sprawie nostryfikacji świadectw zagranicznych. 

2 .Kwalifikacje zawodowe do nauczania religii w państwowych szkołach 

podstawowych ma osoba, która posiada: 

– określone odrębnymi przepisami kwalifikacje do nauczania w szkołach 

podstawowych, 

                                                           
1
 Okólnik nr 32 z 11 grudnia 1956 r. (GM 1–3295/56) w sprawie wykonania zarządzenia ministra 

oświaty z dn. 8 grudnia 1956 r. nr GM 1–3269/56 o nauczaniu religii w szkołach. Dz. U. Ministerstwa 

Oświaty 1956 Nr 16, poz. 157.  
2
 Lista 46 uczelni teologicznych w Polsce, których ukończenie dawało prawo do nauki w szkole 

średniej, dołączona została do Instrukcji z 5 sierpnia 1957 r.  
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– bądź świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły 

równorzędnej, dającej prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych lub 

wyższych seminariów duchownych
1
. 

W myśl tego zarządzenia traciły moc jakiekolwiek zarządzenia wcześniejsze, a 

szczególnie z okresu przedwojennego.  

W dalszej kolejności ukazały się następujące przepisy prawne:  

 Instrukcja z dn. 11 lutego 1957 r. w sprawie nauczycieli religii – 

proboszczowie i wikariusze mogli być zatrudniani wyłącznie na umowę, gdyż 

praca w szkole była ich zajęciem dodatkowym; precyzyjnie określono zasady 

wynagrodzenia, dla tych katechetów, którzy uczyli w szkołach podstawowych, 

gdzie etat wynosił 30 godzin, i w szkołach średnich, gdzie etat wynosił 23 godziny; 

wprowadzono zapis o uzyskaniu wysokiej oceny kwalifikacji moralnych
2
; 

 Okólnik z 8 marca 1957 r. – stanowił on pochodną powyższych dokumentów; 

jego treścią było umożliwienie udziału dzieciom i młodzieży w rekolekcjach, na 

które przeznaczone były 3 dni powszednie; z prawa tego wyłączeni byli uczniowie 

klas I i II szkoły powszechnej
3
; 

 Zarządzenie ministra oświaty z 27 marca 1957 roku w sprawie zmiany 

regulaminu klasyfikowania i promowania uczniów – ocena z przedmiotów 

nadobowiązkowych wpisywana po przedmiotach obowiązkowych na 

świadectwach półrocznych i rocznych, ale nie na świadectwach ukończenia szkoły 

i na świadectwach maturalnych
4
.  

 Zarządzenie ministra oświaty z 26 lipca 1957 r. z uwzględnieniem 

uciążliwości pracy katechety w szkołach specjalnych; ustalono tygodniowy wymiar 

                                                           
1
 Zarządzenia z dn. 26 stycznia 1957 roku (Nr GM 2–341/57) w sprawie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli religii w szkołach podstawowych i średnich.  Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1957 Nr 1,  

poz. 4.  
2
 AKMB, Instrukcja z dn. 11 lutego 1957 r. (Nr Kl-435/57) w sprawie nauczania religii.  

3
 Okólnik z 8 marca 1957 r. w sprawie rekolekcji. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1957 Nr 3, poz. 39.  

4
 Zarządzenie ministra oświaty z 27 marca 1957 r. (GM 2–479–57) w sprawie zmiany regulaminu 

klasyfikowania i promowania uczniów. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1957 Nr 5, poz. 49.  
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godzin religii dla katechety pracującego w takich placówkach na 22 godziny 

lekcyjne
1
; 

 Instrukcja w sprawie nauczycieli religii z dnia 5 sierpnia 1957 r.
2
 – 

stwierdzała, że: 

– „Stosunek służbowy z nauczycielem religii zawiązuje się przez mianowanie, 

albo przez zawarcie umowy o pracę‖, 

– „Nauczycieli religii, którzy pełnią funkcje kościelne (proboszczów lub 

wikariuszy), angażuje się w formie umowy, a nie mianowania, w tym bowiem 

przypadku praca w szkole jest ich zajęciem dodatkowym‖.  

 Instrukcja stwierdzała również, że osoby, które były jarane sądownie lub 

zwolnione ze służby nauczycielskiej za czyny, które dyskwalifikują jako 

nauczycieli i wychowawców młodzieży.  

Ponieważ zabezpieczenie lekcji religii katechetami, posiadającymi wymagane 

kwalifikacje, było nadal trudne, bp Z Choromański, jako Sekretarz Episkopatu, 

zwrócił się z prośbą do odpowiednich instancji o przedłużenie zezwolenia na 

wykonywanie tej funkcji przez niewykwalifikowane osoby na rok szkolny 

1958/59. Wydana została w tym celu odpowiednia instrukcja, zezwalająca na 

zatrudnienie tych katechetów który już uczyli w roku poprzednim, ale też 

zatrudnianie nowych – w wyjątkowych przypadkach
3
.  

Kolejne miesiące przyniosły jednak akty prawne, które były zapowiedzią 

nowych ograniczeń dla katechetów w postaci: 

 Zarządzenia ministra oświaty z dnia 4 sierpnia 1958 roku w sprawie 

nauczycieli religii – w szkołach państwowych nie mogły nimi być osoby 

przynależne do zgromadzeń zakonnych
4
; dokument nie uzasadniał i nie podawał 

przyczyn prawnych takiego stanowiska rządu; 

                                                           
1
 Zarządzenie ministra oświaty z 26 lipca 1957 r. ustalające tygodniowy wymiar godzin religii dla 

katechety pracującego w szkołach specjalnych. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1957 Nr 9, poz. 112.  
2
 Instrukcja z dnia 5 sierpnia 1957 r. w sprawie nauczycieli religii. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 

1957 Nr 13, poz. 167. 
3
 Instrukcja z dn. 12 maja 1958 r. (Nr GM 1–3145/58) w sprawie zatrudniania w roku szkolnym 

1958/1959 nauczycieli nie posiadających przepisanych kwalifikacji.  Dz. U. 1958 Nr 8, poz. 103.  
4
 Zarządzenie ministra oświaty z dn. 4 sierpnia 1958 roku, (Nr GM 1–3146/58) w sprawie nauczycieli 

religii. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1958 Nr 9, poz. 121.  
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 Okólnika nr 26 z dnia 4 sierpnia 1958 r. w sprawie przestrzegania zasad 

świeckości szkoły – odwoływał się do przypadków naruszania zasad święckości 

szkoły, np. zabraniał jakichkolwiek obrzędów religijnych, dekoracji sal 

lekcyjnych, obecności katechetów na radach pedagogicznych tylko w przypadkach 

wyjątkowo uzasadnionych przez dyrekcje szkół itp.
1
; 

 Okólnika nr 28 z dnia 6 sierpnia 1958 roku w sprawie zmian w stosunkach 

służbowych nauczycieli religii – starano się unieważnić poprzednie mianowania, 

aby utrudnić zatrudnianie katechetów, głównie powrócono do zakazu zatrudniania 

osób zakonnych
2
.  

Na zakamuflowany sposób dyskryminacji lekcji religii wskazuje także 

Zarządzenie z 3 grudnia 1958 r. w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz wydawania świadectw w szkołach ogólnokształcących
3
; nie dotyczyło ono 

bezpośrednio religii, jednak jeden z paragrafów stwierdzał, że: „Z przedmiotów 

nadobowiązkowych nie wpisuje się ocen w arkuszach ocen ani na świadectwach 

szkolnych‖. Zasadę tę rozszerzono na szkoły zawodowe Zarządzeniem z 10 lutego 

1959 r.
4
. 

Kolejne zarządzenia i okólniki, jakie miały zastosowanie jeszcze w roku 

szkolnym 1958/1959 i 1959/1960 wskazywały, iż władze oświatowe, przy pełnym 

wsparciu władz partyjnych, starały się całkowicie usunąć religię ze szkół, 

doprowadzić do laicyzacji placówek oświatowych. Już wcześniej Episkopat 

zwrócił uwagę, że lekcji religii nie ma w Szkołach Zakładów Wychowawczych. 

Władze oświatowe wyjaśniały ten stan faktem, że 90% dzieci i młodzieży w tych 

placówkach pozbawione były prawnie opieki rodzicielskiej.  

W lipcu 1958 r. odbyło się posiedzenie Sekretariatu KC PZPR. Na posiedzeniu 

tym podjęto temat relacji z Kościołem i podjęto kilka wiążących decyzji, których 

                                                           
1
 Okólnik nr 26 z dn. 4 sierpnia 1958 r. (NR GM 1–3145/58) w sprawie przestrzegania zasad 

świeckości szkoły. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1958 Nr 9, poz. 123.  
2
 Okólnik nr 28 z dnia 6 sierpnia 1958 roku w sprawie zmian w stosunkach służbowych nauczycieli 

religii. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1958, Nr 9, poz. 124.  
3
 Zarządzenie z 3 grudnia 1958 r. w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów oraz wydawania 

świadectw w szkołach ogólnokształcących. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1958 Nr 1, poz. 208.  
4
 Zarządzenie z 10 lutego 1959 r. w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów oraz wydawania 

świadectw w szkołach zawodowych. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1959 Nr 1, poz. 4.  
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realizacją miało zająć się Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Decyzje te były 

mocno godzące w Kościół katolicki w Polsce. Należy nadmienić, że zanim 

odpowiednie rozporządzenia Ministerstwa zostały upublicznione, Sekretariat KC 

PZPR wystosował list kierowany do niższych instancji partyjnych, który stanowił 

zapowiedź radykalnego zaostrzenia polityki państwa wobec Kościoła. List ten 

wymieniał wszystkie podstawowe formy działania w tym zakresie.  

Rzeczony list zawierał m.in. ostrzeżenie przed „ofensywą wojującego 

klerykalizmu‖ czego przejawem miało być stosowanie szykan wobec młodzieży, 

która nie uczestniczyła w lekcjach religii. Poza tym otwarcie oskarżano Kościół o 

to, że używa pomocy płynącej z zagranicy jako „narzędzia kaptowania sobie 

aktywu, aby materialnie uzależnić ludzi od pomocy Kościoła‖. Program Nowenny 

nazwany został przez dygnitarzy partyjnych mianem „obłędnego programu 

wtrącania Polski w mroki obskurantyzmu‖. Postawiono także zarzut, że Kościół 

„przedstawia zjawiska rozkładu moralnego, pijaństwa i wszelkiej nieprawości – 

pozostałości kapitalistycznego ustroju i burżuazyjnej moralności – jako rezultat 

naszej polityki” 
1
.  

O dalszych utrudnieniach w zakresie katechizacji świadczył Okólnik z 19 lutego 

1959 r., w którym zakazano odbywania rekolekcji wielkopostnych w dni nauki 

szkolnej: „władze kościelne mogą organizować we własnym zakresie rekolekcje 

dla uczniów w czasie ferii wiosennych lub w godzinach wolnych od zajęć 

szkolnych‖
2
.  

Okólnik z 14 kwietnia 1959 r. powtórzył treść Okólnika z 11 grudnia 1956 r. w 

sprawie szkół i klas bez nauczania religii; jednak poszerzono prawa władz 

administracyjnych o nieprowadzeniu nauki religii w szkle bądź o utworzeniu klasy 

bez nauczania religii – teraz decydował o tym inspektorat oświaty lub kuratorium 

okręgu szkolnego
3
.  

                                                           
1
 List KC PZPR z lipca 1958 do egzekutywy komitetów wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

PZPR, AAN, KC PZPR, sygn.1686, mikrofilm 2832. 
2
 Okólnik z 19 lutego 1959 r. w sprawie rekolekcji. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1959, nr 2, poz. 

25.  
3
 Okólnik z 14 kwietnia 1959 r. w sprawie szkół i klas bez nauczania religii.  Dz. Urz. Ministerstwa 

Oświaty 1959 Nr 4, poz. 39.  
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W wytycznych dla dyrektorów i kierowników wszystkich placówek 

oświatowych na rok szkolny 1959/1960 znalazło się polecenie utrudniania 

nauczania religii i wręcz jej usuwania ze szkół
1
. Takie poczynania trwały przez 

cały ten rok szkolny, co było wyraźną zapowiedzią laicyzacji szkolnictwa – już od 

stopnia podstawowego. Władze oświatowe nie uwzględniały żadnych próśb 

Episkopatu, nie reagowały w aspekcie prawnym na polepszenie sytuacji. Musiała 

odrodzić się katecheza parafialna, co miało miejsce w wielu diecezjach już we 

wcześniejszych latach – wskutek szykan, przekłamań, restrykcji w zakresie 

zatrudniania katechetów – a generalnie: ateizacji życia polskiego społeczeństwa od 

podstaw
2
.  

W lipcu 1961 r. Sejm debatował nad ustawową regulacją systemu oświaty i 

wychowania. W sprawozdaniu z obrad poseł sprawozdawca uzasadniał: 

„Pragnąłbym zwrócić uwagę na to, że w ciągu ostatnich lat większość rodziców, w 

tym również wierzących, zrozumiała te potrzeby i zasady szkoły oraz uznała 

nauczanie religii poza obrębem szkoły za rozwiązanie słuszniejsze i korzystniejsze. 

W rezultacie za zgodą rodziców nie odbywa się obecnie nauczanie religii w 

ogromnej większości szkół w naszym kraju‖
3
. Ta i inne wypowiedzi nie 

odpowiadały rzeczywistym faktom, co potwierdza wieloletni sprzeciw rodziców 

wobec działań usuwania religii ze szkół już od roku 1945.  

Polityka oświatowa skierowana była programowo na całkowite odsunięcie 

młodzieży od wpływów Kościoła. W skali ogólnopolskiej akcja władz zmierzała 

coraz intensywniej do usunięcia religii z polskiej szkoły. Nastąpiło to mocą 

Ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju oświaty i wychowania
4
, w której w art. 2 

zapisano: „Szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze są instytucjami 

                                                           
1
 Pismo z 19 października 1959 r. Za: S. Skuza, Nauczanie religii w Polsce w świetle prawa 

państwowego po roku 1945. W: L. Balter (red.), Nowa Ewangelizacja, Poznań 1993, s. 239.  
2
 Nagonka na nauczanie religii w szkołach rozpoczęła się właśnie w roku 1960, kiedy to zwoływane 

byłe zebrania nauczycieli pod patronatem związku branżowego. Podczas konferencji z udziałem 

ówczesnego ministra oświaty W. Tułodzieckiego uczestnicy dyskutowali o utworzeniu punktów 

katechetycznych, ale podkreślali także ważną rolę oddziaływania na młodzież i odciągania jej od religii. 

B. Wagner, Strategia wychowawcza w PRL, Wyd. Neriton, Warszawa 2009, s. 61. 
3
 „Trybuna Ludu‖ 1961, nr 193, s. 5.  

4
 Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania.  Dz. U. 1961 Nr 32, poz. 

160.  
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świeckimi. Całokształt nauczania i wychowania w tych instytucjach ma charakter 

świecki‖. Świeckość w rozumieniu ustawodawcy rozumiana była jako dążenie do 

ateizacji nauczania i wychowania w duchu światopoglądu materialistycznego. 

Władza państwowa chciała zastąpić rodzinę przez zabranie rodzicom ich 

naturalnego prawa do wychowania własnych dzieci w duchu utrwalonych w 

rodzinie światopoglądu i powierzyć szkole tak funkcje nauczania, jak i 

wychowania. Sam tekst dokumentu nie zawierał formalnego zakazu nauczania 

religii w szkołach, został jednak faktycznie wprowadzony na drodze aktów wyko-

nawczych odnoszących się do tej ustawy. 

Z kolei w art. 39 tej ustawy ustanowiono: „Wszelka pozaszkolna działalność 

oświatowa i wychowawcza oraz inne formy pracy z dziećmi i młodzieżą podlegają 

nadzorowi Ministra Oświaty, który może ustalić zasady i warunki prowadzenia tej 

działalności lub pracy‖. Artykuł ten będzie w latach następnych najczęściej 

przywoływany przy formułowaniu zakazów na jakąkolwiek działalność 

duchowieństwa wśród młodego pokolenia. 

 Kolejnym aktem prawnym wydanym przez władze państwowe była Ustawa o 

rozwoju systemu oświaty i wychowania z 15 lipca 1961 r., która skutkowała 

wydaniem szeregu zarządzeń bądź instrukcji, które miały całkowicie zniechęcić 

polskie duchowieństwo do pracy z dziećmi i młodzieżą, a rodziców „nawrócić‖ na 

drogę materialistycznych zasad komunistycznej ideologii. Już 19 sierpnia 1961 r. 

minister oświaty wydał Zarządzenie w sprawie prowadzenia punktów 

katechetycznych, w którym stwierdzono m.in.:  

– tylko na życzenie rodziców mogą być tworzone punkty katechetyczne 

(paragraf 1),  

– ich organizacja zajmują się administratorzy parafii (paragraf 2),  

– punkty katechetyczne mogą być prowadzone w kościołach publicznych bądź 

innych pomieszczeniach parafialnych (paragraf 3),  

– w takich punktach może być prowadzone tylko nauczanie religii (paragraf 4)
1
.  

                                                           
1
 Zarządzenie Ministra Oświaty z 19 sierpnia w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych. Dz. 

U. 1961 Nr 32, poz. 160.  
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Kolejne paragrafy wskazywały na głęboką ingerencję w katechizację 

pozaszkolną, gdyż m. in. wyznaczały tygodniową liczbę godzin lekcji religii 

(paragraf 5), wprowadzały nadzór inspektora oświaty nad punktami (paragraf 8), 

konieczność posiadania zezwolenia na nauczanie religii (paragraf 7), ważność 

przestrzegania wszystkich przepisów w sprawie rejestracji punktów 

katechetycznych pod kara grzywny do 1 000 zł i absolutny zakaz pobierania opłat 

za nauczanie czy prowadzenie punktu katechetycznego (paragraf 9).
1
  

Dokument o tak głębokiej ingerencji w wewnętrzne sprawy Kościoła był 

wyrazem naruszenia jurysdykcji i praw biskupów, których zadaniem zawsze była 

piecza nad nauczaniem religii. Odpowiedź biskupów z dnia 2 września 1961 r. na 

Jasnej Górze, w listach do Urzędu Rady Ministrów i do Sejmu uznała przepisy 

Zarządzenia z dnia 19 sierpnia za wkroczenie władz administracyjnych do 

świątyń‖
2
.  

 Już 12 września 1961 r. ukazała się Instrukcja w sprawie rejestracji punktów 

katechetycznych, która nakładała obowiązek rejestrowania wszystkich punktów 

katechetycznych, nawet nauczania w kościołach
3
. Szczegółowo określone zostały 

wymagania w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych i posiadanego 

wyposażenia, a zezwoleniem inspektoratu oświaty na nauczanie musiał wykazać 

się nawet duchowny.  

Kolejna Instrukcja z 21 listopada 1961 r. dotyczyła trybu realizacji zarządzenia 

z 19 sierpnia
4
. Jej celem było zastąpienie instrukcji z 12 września – z 

uwzględnieniem podstawowych praw Kościoła do nauczania religii:  

                                                           
1
 Bez zmian w zapisie pozostawiony został poprzedni dekret stwierdzający, iż religia jest 

przedmiotem nadobowiązkowym dla uczniów, obejmującym maksymalnie dwie godziny zajęć 

tygodniowo. Pozwolenie na prowadzenie punktów katechetycznych mieli duchowni świeccy, zaś w 

przypadku braku na danym terenie takowych, również osoby świeckie. Zgody nie udzielano duchownym 

zakonnikom. B. Wagner, op. cit., s. 63. 
2
 Pismo Episkopatu nr 690 do Urzędu Rady Ministrów z 2 września 1961 r. W: Pismo Okólne Biura 

Prasowego Episkopatu Polski 1990, nr 21, s. 18–19; Pismo Episkopatu nr 690 do Urzędu Rady Ministrów 

z 2 września 1961 r. W: Pismo Okólne,  op. cit., nr 22, s. 19–20.  
3
 Karta rejestracyjna: Aneks – załącznik 5. 

4
 Instrukcja z dnia 21 listopada 1961 r. w sprawie trybu realizacji zarządzenia Ministra Oświaty z 19 

sierpnia 1961 r. w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1961 

Nr 13, poz. 177.  
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– zwolniono księży od obowiązku posiadania zezwolenia władz oświatowych 

na prowadzenie zajęć z religii, 

– zrezygnowano z konieczności rejestrowania punktu, jeżeli jego siedziba był 

kościół.  

Wymienione dokumenty miały wyjątkowo restrykcyjny charakter. Ograniczały, 

a najczęściej całkiem wykluczały – jak wspomniano – prawo rodziców do 

religijnego wychowania dzieci
1
, wprowadziły zakaz nauczania religii przez 

duchownych zakonnych
2
 i nakazały likwidację zakonnych pomieszczeń 

katechetycznych. Pozbawiało to tysiące dzieci i młodzieży możliwości korzystania 

z systematycznej katechizacji. W stosunku do punktów katechetycznych 

stosowano ścisłe kontrole – musiały one być zarejestrowane, konieczne było 

prowadzenie dzienników z ewidencją dzieci i młodzieży
3
. Taka kontrola 

niejednokrotnie doprowadzała do zamknięcia punktu katechetycznego. Wszystkie 

te poczynania zmierzały w kierunku eliminacji nauczania religijnego, a docelowo – 

do wykluczenia wpływu Kościoła katolickiego na wychowanie młodego 

pokolenia. Istota rzeczy polegała na tym, że władze państwowe realizowały zasadę 

świeckości szkoły nie jako areligijność, czyli pozostawienie religii poza szkołą i w 

sferze osobistej każdego ucznia i jego rodziców, lecz jako antyreligijność, czyli 

kształtowanie ateizmu. Ten cel wypełniały powołane szkoły świeckie całodzienne, 

których program wykluczał uczestnictwo w zajęciach katechetycznych. Okazją do 

planowej ateizacji były powszechnie organizowane kolonie letnie i obozy 

młodzieżowe.  

 Należy w tym miejscu wspomnieć, że na temat przekonań religijnych 

wypowiadało się także w okresie powojennym prawo międzynarodowe. 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta przez ONZ 10 grudnia 1948 r., 

w art. 18 podkreślała prawo każdego człowieka do wolności myśli, sumienia i 

                                                           
1
 Na te zarzuty władza komunistyczna odpowiadała rutynowo, bez polemizowania z episkopatem. 

Nowe wytyczne rządu w sprawach katechizacji uważano za wyraz dobrej woli państwa. 
2
 Zakaz ten obejmował także księży, którzy zostali oskarżeni w przeszłości o używanie 

niedozwolonych środków przymusu, dopuszczenie się czynów uznanych za niemoralne oraz 

wykorzystywanie lekcji religii do głoszenia „wstecznych‖ idei politycznych, B. Wagner, op. cit., s. 63. 
3
 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1982, s. 205.  
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religii, a w art. 26 p. 3 prawo pierwszeństwa (rodziców) do wyboru rodzaju 

nauczania, które ma być dane dzieciom
1
. Zagadnienie wolności myśli, sumienia i 

wyznania jest też przedmiotem ustaleń Międzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych ONZ z dnia 16 grudnia 1966 r. (art. 18 p. 1 i 4, art. 

23) – Polska ratyfikowała ten dokument 3 marca 1977 r.  

Kolejne dokumenty potwierdzały, że nadal obowiązywał zakaz prowadzenia 

katechizacji osobom zakonnym, wprowadzono też nowy obowiązek sporządzania 

corocznych sprawozdań o punktach katechetycz- nych – także w kościołach – oraz 

konieczności prowadzenia ewidencji dzieci. Istniały także poufne dokumenty, 

wskazujące na zastraszanie właścicieli domów prywatnych, udostępniających 

pomieszczenia na punkty katechetyczne, stosowano nacisk na kierowników szkół 

w sprawie organizowania zajęć w okresie przewidzianym na katechizację, także 

interesowano się planem zajęć na obozach i koloniach, aby wychowawcy nie 

zwalniali dzieci i młodzieży na Msze św. i zapewnili w tym czasie inne atrakcyjne 

zajęcia. Ten temat jest treścią Okólnika z 25 czerwca 1964 r.
2
.  

Starania Episkopatu w sprawie anulowania wymagań co do rejestracji i kontroli 

punktów katechetycznych zaowocowały dopiero w 1973 r. Wówczas też władze 

zrezygnowały z kontroli tych punktów
3
.  

 Po 1968 r. uwaga władz oświatowych koncentrowała się na zagadnieniu 

kształtowania adekwatnej do ustroju socjalistycznego postawy ideowo-politycznej 

młodzieży. Treści nauczania zostały sprecyzowane przez PZPR, która na V 

Zjeździe w listopadzie 1968 r. szczególną uwagę poświeciła ideowemu 

wychowaniu młodzieży. Stwierdzono, że celem tego wychowania jest: 

„umiłowanie naszej ojczyzny – Polski Ludowej; wpajanie szacunku dla pracy i 

gotowości stawiania dobra powszechnego ponad inne wartości; kształtowanie 

przyjacielskiej postawy wobec ZSRR i bratnich krajów socjalistycznych oraz 

                                                           
1
 A. Przyborowska-Klimczok, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 1998, 

s. 157, 159.  
2
 Pismo Sekretarza Episkopatu bpa Z. Choromańskiego z 12 sierpnia 1964 r.  W: Pismo Okólne , op. 

cit., nr 29, s. 15–16.  
3
 J. Doppke, Przemiany katechizacji w Polsce, W: M. Majewski (red.) Katecheza w szkole, Lublin 

1992, s. 22.  
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poczucia solidarności z walką wyzwoleńczą ludzi pracy innych narodów‖. Takie 

założenia jasno określały, jak ma kształtować się ideowość młodzieży. Ideowość 

rozumiano więc jako wyrobienie w sobie silnych przekonań natury 

światopoglądowej oraz trzymanie się w praktyce życiowej określonych ideałów i 

postaw. Ideowość – w rozumieniu socjalistycznym – to szczere i bez reszty 

związanie się z marksistowsko-leninowską ideologią, wyrażające się głównie w 

dokładaniu wszelkich wysiłków, by doprowadzić ją do ostatecznego zwycięstwa w 

całym kraju, wśród całej młodzieży.
1
  

W ramach możliwych środków wychowawczych starano się udowodnić 

młodemu pokoleniu, że jego postawą ideową zainteresowane jest całe 

społeczeństwo. Dlatego ukierunkowanie ideowe miało być kształtowa- niem 

najbardziej wartościowych postaw i charakterów, wskazywaniem 

najwznioślejszych i szlachetnych ideałów. Z pomocą w realizacji tych założeń 

przychodziła do młodzieży partia marksistowska. „Materiały pomocnicze dla 

nauczycieli‖ zawierały wskazówki na temat kształtowania takiej właściwej 

postawy, która miała wyrażać „silne przekonanie o prawdziwości marksistowsko-

leninowskiego światopoglądu i słuszności socjalistycznej drogi postępowania, ale 

co nie mniej ważne, jest to jednocześnie określona postawa życiowa, wyrażająca 

się w aktywnym działaniu na rzecz zwycięstwa tej ideologii pod przewodnictwem 

partii i rządu‖
2
.  

Adresatem ówczesnej polityki oświatowej była głównie młodzież studiująca w 

uczelniach pedagogicznych
3
. To przyszli nauczyciele mieli realizować na co dzień 

program ideowo-patriotycznego zaangażowania, aby „przyczynić się do 

stworzenia takich warunków politycznych, ekonomicznych i kulturalnych, w 

których wszyscy będą się mogli ustawicznie rozwijać i doskonalić, zaspokajając 
                                                           

1
 Młode pokolenie miało zostać ukształtowane zgodnie ze wzorcem narzuconym przez system 

komunistyczny. Oddanie partii, zasadom współżycia w państwie i kolektywowi to główne idee tamtego 

okresu. To również odsuniecie, a nawet eliminacja wszelkich poglądów i zachowań religijnych na rzecz 

udziału w życiu publicznym komunistycznej Polski.  
2
 Wychowanie socjalistyczne. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Kuratorium Okręgu Szkolnego, 

Kielce 1969, s. 12.  
3
 Władze zdawały sobie sprawę z faktu, że pokolenie nowych nauczycieli może w znaczący sposób 

wpłynąć na realizację polityki laicyzacji społeczeństwa i wdrażanie w życie ideologii wychowania 

socjalistycznego. 
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swe godziwe potrzeby materialne i duchowe. Zwłaszcza każdy nauczyciel i 

wychowawca młodego pokolenia, kształtując własną i swych podopiecznych 

postawę ideowo-polityczną, może realnie współuczestniczyć w historycznym 

dziele budowy nowego ustroju, w którym miernikiem wartości człowieka będą nie 

tylko jego zdrowie i postępowe poglądy, ale także bardzo liczyć się będzie cała 

jego postawa życiowa, zwłaszcza szczere zaangażowanie w sprawy społeczne, 

ogólnonarodowe, ogólnoludzkie, tzn. osobisty wkład każdego członka nowego 

społeczeństwa w dzieło budowy nowego życia‖
1
. W młodej kadrze pedagogicznej 

dopatrywano się urzeczywistnienia ideologii komunizmu, urealnienia dążeń do 

stworzenia społeczeństwa całkowicie oddanego sprawom państwa i partii, w 

całkowitym oderwaniu od wiary i religii.  

Zarządzeniem Ministerstwa Oświaty z dnia 29 października 1968 r. do klas 

średnich wszystkiego typu szkół wprowadzono zajęcia z wychowania 

obywatelskiego. Tłumaczono te działania rzekomym zapotrzebowaniem i 

postulatami nauczycieli, wskazujących na niedosyt w pracy ideowo-politycznej i 

wychowawczej szkoły. Nie ulega wątpliwości, że słowa te miały przykryć 

oddźwięk wydarzeń marcowych 1968 r. wśród młodego pokolenia. Dlatego 

„Wytyczne‖ Ministerstwa Oświaty ustalały też podstawowe działy 

wprowadzonego przedmiotu:  

 Aktualne wydarzenia polityczne kraju u świata; 

 Wydarzenia i problemy lokalnego środowiska; 

 Obchody rocznicowe; 

 Problemy ideowo-wychowawcze wynikające z życia klasy i szkoły
2
. 

Do zajęć tych przykładano szczególną wagę, o czym świadczy seria 

szczegółowych wytycznych. Dotyczyły one także zaistnienia w szkołach Komisji 

Wychowawców Klas, która powinna była m.in. zatwierdzać tematykę zajęć 

wychowania obywatelskiego, koordynować pracę wszystkich uczących tego 

przedmiotu, uwzględniać wartości ideowo-wychowawcze podjętych tematów, 

                                                           
1
 Wychowanie socjalistyczne…., op. cit., s. 15. 

2
 Ibidem, s 16.  
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dostarczać materiałów źródłowych, zapraszać działaczy politycznych, 

oświatowych, społecznych, prowadzić systematyczne dokształcanie i ułatwiać 

wymianę doświadczeń.  

Wspomniane cztery podstawowe działy zajęć z wychowania obywatelskiego 

odwoływały się do wiadomość o PZPR (historia, uchwały, kierownicza rola), 

RWPG, Front Jedności Narodu; Układ Warszawski, faszyzm w NRF, kraje 

demokracji ludowej i ich przeciwnicy; rozwój gospodarczy kraju i jego regionów – 

ze szczególnym uwzględnieniem konkretnego regionu szkoły; rocznice wydarzeń 

– głównie w ZZSRR, NRD; dzieło W. Lenina, np. rewolucja październikowa, jego 

obecność na ziemiach polskich). Wskazówki były bardzo konkretne i rozpisane na 

poszczególne miesiące całego roku. Ten ogrom zajęć, zrzucony głównie na barki 

wychowawców klas, miał być realizowany spokojnie, gdyż: „1. Całość pracy 

należy rozłożyć na kolektyw nauczycieli, rodziców, organizacje młodzieżowe, zakład 

opiekuńczy i środowisko. 2. Nie należy realizować wszystkich proponowanych 

działań, lecz tylko te, które są dostosowane do warunków środowiska i szkoły. 3. 

Należy wykorzystać wielką rezerwę, jaka tkwi w działaniu uczniów. 4. Na 

poszczególnych poziomach klas należy realizować podobną tematykę, co ułatwi 

wymianę doświadczeń między wychowawcami klas‖
1
.  

Wprowadzenie nowego przedmiotu „wychowanie obywatelskie‖ jako 

obowiązkowego było wyjątkowo przemyślanym działaniem w kierunku laicyzacji 

młodzieży szkolnej klas licealnych. Ta przyszła inteligencja, młodzież starająca się 

o indeksy wyższych uczelni musiała podporządkować się władzom oświatowym 

bez względu na wyznawany w rodzinie światopogląd. Świadectwo maturalne było 

przecież przepustką do pogłębiania wiedzy i przepustką w dorosłe życie. 

Głębsze zmiany na korzyść życia religijnego społeczeństwa polskiego 

zapoczątkowały dopiero wydarzenia sierpnia 1980 r., czego wyrazem było m.in. 

umożliwienie transmitowania niedzielnej Mszy św. drogą radiową
2
. 13 grudnia 1980 

r. ukazało się Zarządzenie w sprawie wynagrodzenia osób z tytułu prowadzenia 

                                                           
1
Wychowanie socjalistyczne, op. cit., s. 39.  

2
 Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 

w dniu 31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej, „Tygodnik Powszechny‖ 1980, nr 36, s. 2.  
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punktów katechetycznych – przyznawało ono administratorom parafii (i innym 

duchownym prowadzącym punkty katechetyczne) wynagrodzenie w kwocie 1 500 

zł
1
. Natomiast Zarządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 10 września 1981 r. 

pozwoliło na wykonywanie praktyk religijnych w zakładach poprawczych i 

schroniskach dla nieletnich
2
.  

Uznanie katechezy za wewnętrzną sprawę Kościoła nastąpiło na mocy 

Zarządzenia z dnia 23 października 1981 r. w sprawie umożliwienia dzieciom i 

młodzieży szkolnej uczestnictwa w katechezie parafialnej
3
. Postanawiało ono m.in.: 

 o udzielaniu informacji przez dyrektorów szkół administratorom parafii na 

temat rozkładu zajęć szkolnych; 

 o zakazie kontroli władz administracyjnych nad punktami katechetycznymi; 

 o zezwoleniu – w wyjątkowych przypadkach – na wynajęcie pomieszczenia 

szkolnego na zajęcia z religii; 

 o umożliwieniu dzieciom i młodzieży – mieszkańcom domów dziecka i 

internatów – na udział w katechezie parafialnej; 

 o katechezie dzieci niewidomych, kalekich czy niesłyszących, 

przebywających w specjalnych zakładach – właśnie w pomieszczeniach tych 

zakładów.  

Koniec 1981 r. przyniósł także Zarządzenie w sprawie wynagradzania osób z 

tytułu organizowania i prowadzenia punktów katechetycznych
4
. Zawarcie umowy z 

administratorem parafii dawało prawo do stałego wynagrodzenia w kwocie 2 000 

zł miesięcznie oraz do świadczeń przysługujących pracownikom państwowym. 

Temat katechizacji dzieci i młodzieży przebywającej w sanatoriach i 

                                                           
1
 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 13 grudnia 1980 r. w sprawie wynagrodzenia osób z tytułu 

prowadzenia punktów katechetycznych. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty i Wychowania 1980 Nr 11–12, 

poz. 75.  
2
 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1981 r. w sprawie wykonywania praktyk 

religijnych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Dz. Urz. Ministerstwa 

Sprawiedliwości 1981 Nr 5, poz. 24.  
3
 Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 23 października 1981 r. w sprawie 

umożliwienia dzieciom i młodzieży szkolnej uczestnictwa w katechezie parafialnej. Dz. Urz. 

Ministerstwa Oświaty i Wychowania 1981 Nr 10, poz. 76.  
4
 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 8 grudnia 1981 r. w sprawie wynagradzania osób z tytułu 

organizowania i prowadzenia punktów katechetycznych. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty i Wychowania 

1981 Nr 13, poz. 92.  
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prewentoriach regulowała Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 9 

marca 1982 r.
1
. 

Pomimo rozpoczęcia kształtowania się tak pozytywnych zmian na linii władza 

państwowa – Kościół po sierpniu 1980 r. podejmowane były jeszcze przez 

administrację państwową próby osłabienia wpływu Kościoła na młode pokolenie. 

Wyrazem tych starań na szczęście trwających bardzo krótko – było wprowadzenie 

w roku szkolnym 1986/1987 nowego przedmiotu: religioznawstwo
2
. Jak stwierdził 

Prymas Józef Glemp na kazaniu 15 sierpnia 1986 r. na Jasnej Górze: „Jeżeli 

religioznawstwo, tak jak jest programowane u nas, nie jest ateizacją, czyli 

atakowaniem Boga bezpośrednio, to jest na pewno chęcią podcinania podstaw 

wiary, które człowieka ustawiają w relacji do Boga‖
3
.  

Stopniowa utrata autorytetu publicznego przez władze państwowe powodowała, 

że starały się one pozyskać Kościół i utrzymać z Episkopatem jak najlepsze 

stosunki. Ustawa o stosunku państwa polskiego do Kościoła katolickiego z dnia 17 

maja 1989 r.
4
 gwarantowała swobodę działalności katechetycznej poprzez: 

 art. 18 w brzmieniu: „Państwo uznaje prawo Kościoła do nauczania religii 

oraz religijnego wychowania dzieci i młodzież, zgodnie z wyborem dokonanym 

przez rodziców lub prawnych opiekunów‖; 

 art. 19: „Nauczanie religii dzieci i młodzieży odbywa się w punktach 

katechetycznych organizowanych w kościołach, kaplicach i budynkach 

kościelnych, a także w innych pomieszczeniach udostępnionych na ten cel przez 

osobę uprawnioną do dysponowania pomieszczeniem. 

 Obowiązkowe zajęcia lekcyjne w szkole i nauczanie religii nie mogą ze sobą 

kolidować. Uwzględniając potrzeby zarówno zajęć szkolnych jak i nauczania 

religii minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Sekretarzem Konferencji 

                                                           
1
 Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 9 marca 1982 r. w sprawie katechizacji dzieci 

i młodzieży przebywającej w sanatoriach i prewentoriach resortu zdrowia i opieki społecznej. Dz. Urz. 

Ministerstwa zdrowia i Opieki Społecznej 1981 Nr 5, poz. 25.  
2
 Komunikat z 214 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z 28 czerwca 1986 r. W: Pismo Okólne 

Biura Prasowego Episkopatu 1986 Nr 27, s. 20.  
3
 Pismo Okólne Biura Prasowego Episkopatu 1986, nr 35, s. 5. 

4
 Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 

17 maja 1989 r. Dz. U. 1989 Nr 29, poz. 154.  
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Episkopatu wyda rozporządzenie określające zasady i sposób godzenia rozkładu 

nauczania religii z rozkładem zajęć szkolnych‖.  

Także Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 

w art. 20 podawała podobne zasady co do katechizacji prowadzonej przez Kościół 

i związki wyznaniowe
1
.  

Oczekiwanie na powrót religii do szkół, zapewnione przepisami prawa 

państwowego, nastąpiło na mocy Instrukcji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 

sierpnia 1990 r.
2
, która w kolejnych punktach ustalała zasady obecności lekcji 

religii w szkołach, zatrudniania osób prowadzących katechezę i innych 

szczegółowych treści na ten temat. Tym samym dokonał się – z zabezpieczeniem 

prawnym – akt dziejowej sprawiedliwości, co nie oznacza, ze wszystkie grupy 

społeczne przyjęły go z entuzjazmem
3
. Instrukcja z 3 sierpnia 1990 r. oraz 

pozostałe instrukcje z tego okresu, poddane zostały także ocenie Trybunału 

Konstytucyjnego na życzenie rzecznika praw obywatelskich, który uważał, iż są 

one niezgodne z polskim systemem prawnym. Opinia ta jednak okazała się 

bezpodstawna
4
.  

Liczba dokumentów różnej rangi na temat katechezy poświadcza ważność tego 

problemu tak dla strony kościelnej, jak i dla administracji państwowej. Jeżeli jest 

oczywiste, że Stolica Apostolska i Episkopat Polski dokumentowały starania o 

nauczanie religii, wydawane były odpowiednie instrukcje dotyczące programów, 

podręczników, przygotowania katechetów – duchownych i świeckich, a od chwili 

konfliktu z polskim rządem na ten temat – także właściwych zarządzeń, 

przypominających o odpowiedzialności duchowieństwa za kształcenie i 

wychowanie młodego pokolenia, o tyle bardzo duża liczba zarządzeń 
                                                           

1
 Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.  Dz. U. 1989 Nr 29, poz. 

155.  
2
 Instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie powrotu nauczania 

religii do szkoły w roku szkolnym 1990/1991. W: Pismo Okólne Biura Prasowego Episkopatu 1990, nr 

32, s. 4–6.  
3
 Dyskusja na ten temat prowadzona była na łamach „Ateneum Kapłańskiego‖, np. A. Potocki, 

Polemiki wokół powrotu religii do państwowego systemu oświaty, „Ateneum Kapłańskie‖ 1992, nr 84, s. 

221–232.  
4
 W. Łączkowski, Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności instrukcji MEN, 

dotyczących powrotu religii do szkoły w roku szkolnym 1990/1991.  W: J. Krukowski (red.), Nauczanie 

religii w szkole w państwie demokratycznym, Lublin 1991, s. 69–84.  
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państwowych wskazuje na jedno: wszystkie ukierunkowane były na oddalenie 

Kościoła od młodego pokolenie, od młodzieży pracującej, z wreszcie od całego 

społeczeństwa polskiego.  

Z całą mocą jednak podkreślić należy, iż wszelkie działania podejmowane przez 

władze komunistyczne w badanym okresie nie doprowadziły do odejścia 

społeczeństwa od wiary. Prawdą jest jednak, co podkreśla A. Bielinowicz, iż 

stopniowa ignorancja religijna, zaniedbywanie praktyk, spadek poziomu 

moralnego i zanikanie troski o religijne wychowanie dzieci następowała wśród 

najniższych klas społecznych, głównie pracowników PGR-ów.
1
 Zdecydowanie 

bardziej odporne na działania władzy były klasy wyższe – robotnicy oraz 

inteligencja.  

Sytuacja w Polsce po 1945 r. aż do transformacji ustrojowej pokazuje, jak 

bardzo zmieniał się kontekst społeczny i polityczny w obszarze nauczania religii. 

Kolejne, wydawane przez władze państwowe zarządzenia i akty prawne zmierzały 

do marginalizacji roli Kościoła i wiary katolickiej w życiu społeczeństwa 

polskiego.  

Przedstawione powyżej fakty wskazują jednoznacznie, że relacje na linii 

Kościół – państwo były niezwykle napięte i bardzo trudne, zwłaszcza dla strony 

kościelnej. Hierarchowie i duszpasterze podejmowali wysiłki, których celem było 

utrzymanie nauczania religii w szkołach z jednej strony, z drugiej zaś – kierowani 

głęboką troską – walczyli o wysoki poziom katechizacji w komunistycznej Polsce.  

Na przestrzeni lat rola nauczania religii zasadniczo się nie zmieniała pomimo 

zmiennych warunków zewnętrznych. Problem katechizacji jest bowiem ściśle 

związany z wychowawczym posłannictwem Kościoła
2
. Jest to zagadnienie 

wynikające z analizy nauczania Kościoła, którego znaczenie podkreślał w swych 

wypowiedziach Pius XII (nadając tym problemom nowe ujęcie)
3
. Jak zauważył S. 

                                                           
1
 A. Bielinowicz, op. cit., s. 30. 

2
 R. Murawski, B. Duszyński, Biblijno-teologiczne podstawy wychowawczego posłannictwa Kościoła, 

„Seminare‖ 1983, s.205; M. Lena, Wychowawcze powołanie chrześcijaństwa, „Communio‖ 2(1982) 5/11, 

s. 26.  
3
 S. Dziekoński, Wychowanie w nauczaniu Kościoła. Od XIX w. do Soboru Watykańskiego II, 

Warszawa 2000, s. 30 i nast.  
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Dziekoński, rozwinięcie tej kwestii jest rzeczą konieczną, gdyż literatura 

przedmiotu mówi o wychowaniu w Kościele i przez Kościół, jednak pomija temat 

teologiczno-biblijnego uzasadnienia wychowawczego posłannictwa Kościoła; 

podobna sytuacja występuje w dokumentach posoborowych
1
.  

Wychowawcza misja Kościoła ma związek z Nauczycielskim Urzędem 

Kościoła, co uwidocznił Pius IX podkreślając, iż Chrystus powierzył misję 

nauczania Kościołowi i jego sługom, mającym przekazywać słowo prawdy, 

udzielając sakramentów i dając świadectwo wiary. Prawo kościoła do wychowania 

jest jego prawem własnym i suwerennym
2
. Boskie pochodzenie wychowawczego 

prawa Kościoła potwierdzał także Leon XIII podkreślając, że prawda pochodzi od 

Boga, najlepszego Nauczyciela i Wychowawcy człowieka. Wszelka doktryna, 

nieopierająca się na nauczaniu Kościoła jest fałszywa, a nauczycielska misja 

Kościoła nie może być ograniczona przez władzę świecką
3
. Nie pomijali tego 

tematu następni papieże, np. Pius X zwracał uwagę, że nauczycielska misja 

skierowana jest do wszystkich – bez względu na stan społeczny, wykształcenie
4
. 

Pius XI rozwinął ideę tej misji w kontekście wychowania młodzieży
5
 oraz wskazał 

na prawo do wychowania, jakie posiada Kościół, w stosunku do prawa rodziny i 

państwa. Rodzina i Kościół nie mogą się zrzec tego prawa i nikt w jego realizacji 

nie może ich we tym zastąpić. Szeroko zagadnienia te omawia encyklika Divini 

illius magistri przez odwołanie się do słów św. Mateusza: „Dana mi jest wszelka 

władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 

im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, 

co wam przekazałem.  A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 

skończenia świata‖  (28, 19). Encyklika podkreśla wyraźne posłannictwo i 

najwyższą powagę nauczycielskiej misji Kościoła.  

                                                           
1
 S. Dziekoński, Wychowanie w nauczaniu Kościoła. Od XIX w. do Soboru Watykańskiego II, 

Warszawa 2000, s. 30 i nast. 
2
 Pius IX, Allocuzione al Circolo latterario tedesco, 1873. W: Insegnamenti pontofici, 3, 

Leducazione, Roma 1957, p. 42.  
3
 Leon XIII, Encyklika Libertas, 1888. W: Insegnamenti…, op. cit., p. 122.  

4
 Pius X, Allocuzione per il XVI centenario dell’editto di Costantino, 1913. W: Insegnamenti…, op. 

cit., p. 189. 
5
 Ibidem., p. 231. 
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Podobną rolę katecheza pełniła i pełni w podstawowej działalności Kościoła na 

Ukrainie, ponieważ główną misją Kościoła było, jest i będzie nauczanie wiernych, 

w tym szczególnie nauczanie katachetyczne. 

 

2.2.1. Nauczanie katechetyczne przed Soborem Watykańskim II. Rozwój 

kierunków katechezy nie jest procesem gwałtownym. To stopniowe przechodzenie 

od jednego do drugiego systemu, pod wpływem pojedynczych i postępowych 

myśli twórczych, które zrodziły się w kierunku poprzednim. Każdy następny 

dziedziczy coś po tych, które go poprzedzały, ale nie burzy osiągnięć poprzedniego 

kierunku. Do tego, by dokonać odnowy katechetycznej, nie wystarczy bowiem 

jedna myśl, jeden człowiek. Nowe kwestie muszą rozwinąć się w określony 

system, który zdolny będzie podważyć dotychczasowe ujęcia i zaproponować 

lepsze, możliwe do upowszechnienia. Żaden kierunek nie oddziela się w swoim 

przebiegu od kolejnego w nadmiernie ostry sposób, a trafność spojrzenia na rozwój 

katechetyki zależy od głównych założeń, jakie danemu kierunkowi przyświecają
1
.  

Katecheza stanowi wyjątkowo istotny element strategii duszpasterskiej wobec 

całego społeczeństwa, a szczególnie w stosunku do dzieci i młodzieży, gdyż 

umożliwia wychowanie człowieka w duchu religijnym. Zainteresowanie katechezą 

na wszystkich etapach działalności Kościoła potwierdzają ustawiczne inicjatywy, 

tak na płaszczyźnie naukowej
2
, jak i praktycznej. Wszystkie one mają na celu 

określenie miejsca katechezy we wspólnocie i możliwie jak najlepszego 

                                                           
1
 T. Panuś, Główne kierunki katechetyczne XX wieku, Kraków 2001, s. 22.  

2
 Powstały liczne opracowania naukowe dotyczące nauczania religii i katechizacji w ogóle, np.: ks. J. 

Doppke Katechizacja w Polsce 1945–1990, ks. J. Michalskiego Katecheza parafialna w Polsce po 

Soborze Watykańskim II, A. Dudka i R. Gryza Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), H. Konopki 

Religia w szkołach Polski Ludowej i pod jej redakcją – 17 kat nauczania religii w Polsce Ludowej, A. 

Kopiczki Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej, ks. A. Bielinowicza 

Katechizacja w diecezji i archidiecezji warmińskiej w latach 1945–2005, S. Wójcika Katechizacja w 

warunkach systemu totalitarnego na przykładzie Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska w latach 

1945–1961, ks. R. Ceglarka Katechizacja w diecezji częstochowskiej w okresie pasterskiej posługi 

biskupa Teodora Kubiny (1926–1951), ks. N. Pikuły Pozaszkolne nauczanie religii dzieci i młodzieży w 

diecezji częstochowskiej (1961–1990), ks. M. Zająca Katechizacja w diecezji tarnowskiej w okresie 

posługi duszpasterskiej ks. Jerzego Ablewicza 1961–1989, ks. A. Offmańskiego W kierunku katechezy 

ewangelizacyjnej: polska katecheza młodzieżowa w latach 1945–2000, J. Żaryna Kościół a władza w 

Polsce (1945–1950), tegoż Kościół w Polsce w latach przełomu (1953–1958) – relacje ambasadora RP 

przy stolicy apostolskiej 
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wypełnienia przez nią celów i zadań wyznaczonych przez Kościół. Posłannictwo 

katechetyczne realizowane było przez Kościół poprzez różnorodne formy, 

uwarunkowane najczęściej okresem, w jakim przyszło działać duszpasterzom. 

Kontekst społeczny i uwarunkowania zewnętrzne stanowią bowiem ważny element 

realizacji zadań związanych z katechizacją. 

Od czasów starożytnych katecheza rozwijała się przede wszystkim w Kościele i 

w rodzinie. Świadkowie Chrystusa, zespalając się z Nim w Kościele, zanosili Go 

do swoich domów. Mniejszą wagę przywiązywano do systematycznego nauczania 

religijnego. Rozwijająca się dynamicznie i owocnie katecheza tego okresu miała 

charakter katechumenatu
1
.  

Literatura przedmiotu wyróżnia trzy etapy nauczania katechetycznego:  

1) scholastyczny, 

2) kerygmatyczny, 

3) antropologiczny 

– w obrębie których powstawały inne, równie ważne kierunki katechetyczne
2
.  

Pojęcia i definicje teologii scholastycznej bądź neoscholastycznej od dawnych 

lat, od dyskusji z protestantami, przekazywano na podstawie katechizmu. Miał on 

być krótki i zawierać najistotniejsze definicje i pojęcia. Spowodowało to, iż 

poszczególne prawdy wiary pozbawione zostały kontaktu z życiem człowieka. 

Katechizmy stosowały jeden schemat: Skład Apostolski, przykazania i sakramenty. 

Nauka Pisma św. była drugorzędna i służyła celom wychowawczym bądź 

dydaktycznym, też wychowaniu moralnemu. Poprzez takie statyczne i 

intelektualne ujęcie nie kształtowano świadomości chrześcijanina. Dopiero 

Konstytucja o Objawieniu wskazała na Pismo św. jako źródło katechizacji i 

wysunęła je na miejsce przed sformułowaniami Urzędu Nauczycielskiego
3
.  

Celem katechezy scholastycznej stał się przekaz wiedzy religijnej, co 

początkowo przejawiało się w teoretycznych katechizmowych definicjach. Dlatego 

                                                           
1
 M. Majewski, Propozycja katechezy integralnej, Łódź 978, s. 65.  

2
 J. Michalski, Katecheza parafialna w Polsce po Soborze Watykańskim II: studium pastoralno-

katechetyczne, Olsztyn 1997, s. 16. 
3
 Sobór Watykański II. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum 21, 24.  
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zrodzona pod koniec XIX w. myśl zmierzająca do zrewidowania dotychczas 

stosowanych metod w katechezie, przekształciła się w żywiołowy ruch, zwany 

ruchem odnowy metody lub ruchem odnowy formalno-metodycznej. Pierwsze 

prace katechetów niemieckich i austriackich doprowadziły do utworzenia w 

Monachium (1887) i w Wiedniu (1899) związków katechetów (Katecheten 

Verein), starających się w praktycznych działaniach podnieść poziom nauczania i 

wzajemnie współpracować. Istniejące już wcześniej czasopisma katechetyczne 

stały się własnością tych związków i postawiły sobie za cel przekazywanie 

katechetom osiągnięć naukowych z dydaktyki, dzielenie się doświadczeniami, 

budzenie zainteresowań katechizacją i pomaganie w niej. Generacji tej przewodził 

profesor Uniwersytetu w Monachium Joseph Gottler (1874–1935)
1
. Odnowa kate-

chetyczna, którą reprezentowały wymienione ośrodki, skierowana był przeciw 

szkole egzegetycznej, a oparcie znalazła w odradzającej się philosopfia perennis, 

która za Arystotelesem i św. Tomaszem twierdziła, że rozum to naczelna władza 

duszy – lecz nie jedyna. Już na początku XX w. zaistniały dokumenty i 

postanowienia Kościoła, wprowadzające ważne zmiany w świadomość i praktykę 

duszpasterską. W 1910 r. Pius X wydał Dekret Quam singulari, według którego 

warunkiem przystąpienia dziecka do I Komunii św. miał być wiek rozeznania, 

czyli około siódmego roku życia dziecka, a nie jak poprzednio – wiek 12–14 lat
2
. 

Natomiast Pius XI ustanowił nowy urząd watykański do spraw katechezy – przy 

Kongregacji Soboru zostało utworzone „Officium catechisticum‖, które – jako 

centralna instytucja – miało zająć się wszystkimi problemami katechezy w całym 

Kościele. Dekretem Provido sane (1935) tenże Pius XI nakazał utworzyć w każdej 

diecezji urząd do spraw katechizacji, którego podstawowym zadaniem miało być 

czuwanie nas nauczaniem religii w parafiach. Szkołach i kolegiach, także 

urządzanie zjazdów i kursów katechetycznych oraz troska o pomoce do 

katechezy
3
.  

                                                           
1
 M. Majewski, Gottler Joseph. W: L. Bieńkowski (red.), Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1973, 

s. 1343–1344.  
2
 W. Koska, Katechetyka, Poznań 1987, s. 39.  

3
 W. Koska, op. cit. 
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Unowocześnienie metodycznego podejścia do katechezy pod koniec XIX i na 

początku XX w. wiązało się z poszerzoną wiedzą o rozwoju psychicznym dziecka i 

związanym z nim procesem uczenia się przez dzieci i młodzież. Temu problemowi 

zostały poświecono dwa kongresy: w 1903 r. w Monachium i w 1912 r. w 

Wiedniu. Dyskutowano na nich nad metodą najbardziej skuteczną w nauczaniu 

religii, szukano takiej metody, która pozwalałaby na przekazywanie wiadomości z 

równoczesnym ich odniesieniem do życia
1
. Wypracowana została wówczas nowa 

metoda katechetyczna, zwana metodą monachijską. Katecheza w dalszym ciągu 

bazowała na tekście katechizmu, ale uwzględniała psychologiczny proces uczenia 

się, zwłaszcza zasadę poglądowości. Prace kongresowe podkreśliły koniecz- ność 

zastosowania w nauczaniu religii metody psychologicznej. Metoda  monachijska, 

zwana też poglądową, była przeciwstawieniem metody egzegetycznej, którą w 

nauczaniu religii stosowano od najdawniejszych czasów
2
. Metoda ta przeniknęła 

dość wcześnie do Polski i katecheci, szczególnie spod zaboru austriackiego i 

pruskiego, brali czynny udział w kursach i kongresach katechetycznych
3
. 

Staraniem abpa Józefa Bilczewskiego przy Uniwersytecie Lwowskim powstała 

katedra pedagogiki i katechetyki.  

Metodę monachijską unowocześniano w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego, ale pierwszeństwo zdobyła metoda psychologiczna, która 

wychodziła od świata dziecka
4
, od tego, z czym dziecko się styka w życiu 

codziennym i co zmysłowo spostrzega, jakie zbiera doświadczenia, w jaki sposób 

dokonuje ich syntezy, wyprowadza z nich wnioski w postaci zasad, które następnie 

wciela w życie. Ważny wkład do udoskonalenia metody psychologicznej wnieśli 

polscy katecheci, jak np. ks. Walenty Gadowski, który już na kongresie w 

Monachium wygłosił referat na temat założeń tej metody. Poruszył w swoim 

wystąpieniu cztery problemy związane z powszechnie panującą metodą 

                                                           
1
 G. Weber, Religionsunterricht als Verkundigung. Ein Handbuch des katholischen Religionsunter-

richts, Brau 1964, s. 41.  
2
 Według metody egzegetycznej wychodziło się od opanowanej pamięciowo definicji, przechodziło 

się przez analizę definicji i zmierzało do praktyki życia. J. Łapot, Katechetyka, Kielce 1947, s. 60.  
3
 J. Dajczak, Ruch katechetyczny w Polsce w bieżącym stuleciu, „Katecheta‖ 1958, nr 2, s. 18.  

4
 Możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii dziecka sprzyjały dostosowaniu form, 

metod i treści nauczania religii na wszystkich poziomach rozwoju dziecka. 
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egzegetyczną, z charakterystycznymi dla niej stopniami formalnymi, które 

należało w każdej lekcji zrealizować:  

 podstawowy problem dotyczył rozłożenia materiału godzinowego na kilka 

mniejszych jednostek, aby doprowadzić do podsumowania całości; 

 drugi problem dotyczył wykluczenia z katechezy ewangelicznych porównań i 

przypowieści; 

 trzecia kwestia to obecność Biblii w katechezie jako punkcie wyjścia do 

katechezy; 

 zastrzeżenie dotyczące psychologicznego aspektu monachijskiej metody
1
.  

W czasie obrad Wiedeńskiego Kongresu Katechetycznego w 1912 r. ks. W. 

Gadowski wszedł w skład Wielkiego Komitetu Kongresu i był jego czynnym 

uczestnikiem
2
. Spod pióra ks. W. Gadowskiego wyszedł katechizm oparty na 

metodzie psychologicznej, w którym w praktyczny sposób wyjaśnił jej założenia
3
. 

Nowa metoda, nazwana od nazwiska twórcy „metodą Gadowskiego‖ 

(Gadowskische Methode), znalazła uznanie w wielu krajach i okazała się bardziej 

przydatna niż metoda monachijska
4
. Metoda ta była próbą pogodzenia metody 

egzegetycznej z naprowadzającą. Przyjmowała 5 stopni, jakkolwiek nadawała im 

inną treść:  

1) Przygotowanie (praeparatio); 

2) Pogląd (perceptio); 

3) Wykład (propositio); 

4) Pogłębienie (explicatio); 

                                                           
1
 T. Panuś, Wkład ks. Walentego Gadowskiego w europejskie kongresy katechetyczne. W: J. Stala 

(red.), Wkład ks. Walentego Gadowskiego (1861–1956) w rozwój katechetyki, Kraków 2006, s. 43–44.  
2
 Bericht über Verhandlungen des Kongresses für Katechetik, Wien 1912, s. 79–80; 307.  

3
 W. Gadowski, Illustrowany krótki katechizm rzymsko-katolicki, Tarnów – Kraków 1906; W. 

Gadowski, Ilustrowany elementarny katechizm katolicki dla 3. i 4. klasy szkół powszechnych, Lwów 

1919; W. Gadowski, Zarys historji Kościoła katolickiego dla szkół średnich, Lwów – Warszawa 1922; W. 

Gadowski, Apologetyczny katechizm katolicki, Tarnów 1932.  
4
 P. Poręba, Działalność Ks. Walentego Gadowskiego na polu wychowania, „Studia Warmińskie‖ 

1967, s. 499–513; P. Bednarczyk, Ks. Walenty Gadowski w walce o lepsza metodę nauczania religii, 

„Katecheta‖ 1958, nr 1, s. 195–202.  
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5) Zastosowanie (applicatio)
1
.  

Należy zaznaczyć, że ks. W. Gadowski zwrócił też baczną uwagę na rolę 

katechety. Miał on być osobowym wzorem, gdyż tylko takie wzory są 

fundamentalną zasadą powodzenia każdej formacji. W katechezie czy nauczaniu 

religijnym jest to także zasada szczególna, z racji na jej teologiczny wymiar jako 

przykład chrześcijańskiego świadectwa życia, które przekonuje niejako do siebie, 

siłą tkwiącą wewnątrz, rodząc najczęściej chęć naśladowania. Wzór katechety 

czerpał ze swojego życia, z kontaktów z duchownymi, którzy pomogli mu w 

realizacji powołania do kapłaństwa
2
. Pragnąc pomóc młodym ludziom, którzy 

pobierali nauki w seminariach nauczycielskich, wydał też w 1926 r. Podręcznik 

psychologji wychowawczej dla seminarjów nauczycielskich i wychowawców
3
. 

Kolejny okres katechetycznej odnowy nazwano odnową kerygmatyczną 

(kerygmat z j. greckiego: głoszę, krzyczę; głoszenie podstawowych prawd 

Ewangelii)
4
. Ruch biblijno-liturgiczny, jaki odradzał się w Kościele, spowodował, 

że kerygmatyka postawiła na odnowę treści katechezy i akcentowała 

przepowiadanie autentycznych prawd biblijnych, tym samym wprowadzała 

katechizowanych do uczestnictwa w sakramentach świętych i liturgii Kościoła. 

Ujmowana była w kategoriach personalnego wezwania Bożego i odpowiedzi 

człowieka na te wezwania. Człowiek traktowany jest jako osoba, do której Bóg 

kieruje swoje zaproszenie. Tym samym człowiek jest partnerem w rozwijaniu 

planu Bożego, z którym on się zapoznaje poprzez katechezę i w którego realizacji 

uczestniczy przez swe pełne zaangażowanie osobowe.  

Początki katechetyki kerygmatycznej sięgają XIX w., gdy prace na ten temat 

podkreślały znaczenie Pisma św., a w nim roli opowiadań i poglądu dla 

katechizacji
5
. W 1911 r. pojawiły się prace występujące przeciwko tzw. 

                                                           
1
 W. Gadowski, Stand des elementaren Religionsunterrichtes in polnischen Sprachgebiete Galiziens, 

Grundfragen der Katechetik, Wien-Leipzig 1911.  
2
 W. Gadowski, Wspomnienia katechety, Kraków 2002. 

3
 W. Gadowski, Podręcznik psychologji wychowawczej dla seminarjów nauczycielskich i 

wychowawców, Tarnów 1926.  
4
 M. Bańko (red.), Słownik wyrazów obcych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003,  s. 621.  

5
 B. Oberberg, Christokatholisches religionshandbuch, Munster 1804; J. Hirschewr, Katechetik, 

Tubingen 1840.  
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intelektualizmowi katechetycznemu, a ukazujące wartości Pisma św.
1
. Zaczęto też 

wsuwać propozycje oddziaływania na całą ludzką osobowość. Prace G. Webera 

wykazują liczne nazwiska osób, które rozumiały znaczenie nowych idei 

pedagogicznych w nauczaniu rożnych przedmiotów i tym samym wysuwały 

postulaty dopracowania struktury i metody katechezy w oparciu o zdobycze 

nowych kierunków pedagogicznych
2
. Takie postulaty głosił uczestnik kongresu 

katechetycznego w Wiedniu, J. Gottler, H. Gaudig i jego zwolennicy główny 

nacisk kładli na pracę wewnętrzną i wykazywali jej przydatność nie tylko w 

nauczaniu szkolnym, ale przede wszystkim w nauczaniu religijnym
3
, natomiast 

tendencja do modyfikowania i ulepszania katechezy pozwoliła H. Kautzowi 

pogłębić zainteresowanie się katechizowanym, od którego możliwości i 

nastawienia zależy skuteczność katechezy; katecheza nie doceniła jeszcze wartości 

przeżycia, które uczącym się przybliża Boga do tego stopnia, że staje się On ich 

własnością, a przekazywane treści wiary przenikają całą osobowość i wpływają na 

zmianę postępowania. W myśl wszystkich rozważań katecheza powinna nie tylko 

dostarczać informacji religijnych, ale uczyć wcielenia w życie wartości religii 

chrześcijańskiej.  

Odnowy katechetycznej dokonywano w wielu krajach Zachodu, np. we Francji 

grupa złożona z duchownych i świeckich proponowała zastosowanie w katechezie 

metody aktywnej. Wychowanie człowieka, a zwłaszcza wychowanie religijne, nie 

mogło obyć się bez osobistego społecznego zaangażowania tych, którzy biorą w 

nim udział. Dynamizmu pedagogicznej odnowie katechetycznej nadała we Francji 

w latach 30. XX w. grupa znawców wychowania religijnego (np. j. M. Dingeon, H. 

Łubieńska, A. Boyer), którzy podkreślali rolę psychofizycznego świata dziecka, 

jego najbliższego otoczenia, zdarzenia biblijne i spotkanie z Jezusem Eucharys-

tycznym
4
.  

                                                           
1
 J. Sailer, Klainere padagogische Schriften Und Abhandlungen, Paderborn 1911. 

2
 G. Weber, op. cit., s. 42.  

3
 Ibidem, s. 43.  

4
 Za: M. Majewski, Antropologiczna koncepcja katechezy, Lublin 1974, s. 24.  
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Znaczącą rolę w odnowie pedagogicznej odegrała też grupa polskich badaczy 

tematu. Z. Bielawski podkreślił ważność założeń psychologicznych, ale ostrzegał 

przed niebezpieczeństwem jednostronnego rozumienia wychowania religijnego, 

wskazywał na jego stronę wewnętrzną i wartości moralne
1
; J. Boczar podkreślał 

rolę katechety i widział ją jako przewodnika duchownego, który nie dyryguje i 

rozkazuje, ale wyzwala wartości duchowe i kieruje wewnętrznie do Boga
2
; według 

J. Krystosika natomiast, najważniejszy był wychowanek, jego fazy rozwojowe, 

prowadzące do wskazań pedagogicznych dotyczących procesu wychowania
3
.  

Kierunek pedagogiczny katechetyki kerygmatycznej poszerzył zakres 

problematyki katechetycznej – zajęła się ona nauczaniem i wychowaniem 

chrześcijańskim, kładąc ważny nacisk na wychowanie moralno-religijne. W 

następnych latach pedagogikę moralno-religijną utożsamiono z katechetyką
4
.  

Treścią katechezy kerygmatycznej było głoszenie wieści o faktach i czynach 

Bożych, za pomocą których poznaje się wejście Boga w historię ludzkości. 

Ukazuje ona rzeczywistość nadprzyrodzoną w sposób dynamiczny i poglądowy i 

ześrodkowuje ją na centralnych ideach stworzenia i odkupienia. Biegiem zdarzeń 

kieruje nie bezosobowa siła, ale osobowy Bóg, który wpływa na ich rozwój w celu 

zbawienia człowieka. W centrum tego zbawienia znajduje się Jezus Chrystus i 

Jego życie, nastawione na zbawienie człowieka, jest ześrodkowane w misterium 

paschalnym, w śmierci, zmartwychwstaniu i uwielbieniu. Dzięki misterium 

paschalnemu jest ustawicznie żywy i udziela ludziom życia jako dzieciom Bożym. 

To wszystko jest podstawą wytworzenia się między Bogiem a człowiekiem 

bliskiego kontaktu dwóch żywych i kochających się osób
5
.  

Kerygmatyka w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju katechetyki, 

głównie fundamentalnej i materialnej. Jak podkreślił F. Blachnicki, w ramach 

katechetyki fundamentalnej dynamicznie zaczęły się rozwijać teologia 

                                                           
1
 Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralne, Lwów 1934; też praca wcześniejsza: Zagadnienia 

wychowawcze, Lwów 1926.  
2
 J. Boczar, Metodyka nauczania religii katolickiej dla użytku seminariów nauczycielskich, Poznań 

1930.  
3
 J. Krystosik, Katechetyka w szkole powszechnej, Poznań 1938, s. 35–48.  

4
 Z. Bielawski, op. cit.  

5
 J. Dreissen, Grundlinien heutiger Latechese, Munchen 1967, s. 23–42.  
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przepowiadania Słowa Bożego, mistagogika i nauka o kościelnym katechu-

menacie
1
. Katechetyka materialna natomiast stworzyła podstawy rozwoju 

ukierunkowana biblijnego, katechizmowego, liturgicznego i moralnego w 

katechezie
2
. Na tle szczegółowych kierunków w ramach katechetyki funda-

mentalnej i materialnej rozwinął się kierunek metodyczny, którego reprezentanci 

wskazali, że: 

 katecheza, która ukazuje idee zbawienia zbliża się, przynajmniej w końcowej 

fazie do konkretnej sytuacji życiowej, w której wykazuje Boże działanie i ludzkie 

zobowiązania; idee bowiem powinny być realizowane w konkretnym życiu i tego 

faktu katecheza nie może pominąć
3
; 

 konieczne jest liczenie się ze środowiskiem i indywidualnymi potrzebami 

katechizowanych, od których w dużej mierze zależy postawa religijna
4
.  

W rozwijających się kierunkach katechezy kerygmatycznej katecheta zajmował 

nową pozycję. Pozostawał, jak dotychczas, nauczycielem, doradcą, wychowawcą i 

przewodnikiem duchowym, ale zyskał pozycję osoby zespolonej z Bogiem, 

umiejącej ukazać Go całą swoją osobowością. Był on człowiekiem wiary, 

posłanym przez Chrystusa, by przepowiadał to, co On głosił, by angażował się do 

personalnego kontaktu z Bogiem. Zasadnicze zadanie katechety sprowadzało się 

tym samym do wiernego przekazywania posłannictwa Chrystusowego oraz 

świadczenia o Chrystusie. 

Katechetyka kerygmatyczna przedstawiała treść nie poprzez wyszukane 

terminy, wyczerpujące określenia, ale odwoływała się do porównań i posługiwała 

się oglądem. Zdaniem F. Blachnickiego, zagadnienie metody w początkowych 

fazach ruchu kerygmatycznego było marginesowe. Dopiero w fazie drugiej, gdy 

idee katechezy kerygmatycznej zostały wyjaśnione, podjęto problem opracowania 

właściwej metody. Punktem wyjścia dla metody stała się treść, od której metoda 

jest zależna i do której się dopasowuje. Treść określała metodę i ze względu na 

                                                           
1
 F. Blachnicki, Katechetyka wczoraj i dziś, „Katecheta‖ 1969, nr 1, s. 241–248.  

2
 J. Charytański, Współczesne kierunki katechetyczne na Zachodzie, „Znak‖ 1967, nr 156, s. 788–806.  

3
 J. Goldbrunner, Katechetische Metohoden heute, Munchem 1962, s. 55–78.  

4
 Badania A. Godina. Za: J. Charytański, Współczesne…, op. cit., s. 804.  
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kerygmę rozwinęła się po linii wspólnego rozważania Pisma św. i współpracy 

celebracji liturgicznych
1
.  

 

2.2.2. Zagadnienie odnowy katechetycznej. Zagadnienia odnowy 

katechetycznej są ściśle powiązane z założeniami katechetyki antropologicznej, 

która zwraca się ku człowiekowi.  

Jeżeli katechetyka kerygmatyczna zajęła się problemem treści katechezy i 

wypracowała jej teoretyczne podstawy, przedmiotem katechetyki antropologicznej, 

która stanowiła następny etap rozwoju katechezy, było życie człowieka. Treść 

katechezy nie mogła bowiem pozostawać w sferze abstrakcji, musiała do 

człowieka docierać i uwzględniać wszystkie etapy jego życia oraz je interpretować. 

Takie skuteczniejsze skoncentrowanie się na człowieku, jego życiowych 

problemach – pozwalało udzielać mu wszechstronnej pomocy i oświecać światłem 

Bożego Objawienia
2
. Poszukiwania początków tego kierunku prowadziły do 

humanizmu, do okresów odrodzenia i oświecenia oraz różnych kierunków 

katechetycznych. Akceptując dotychczasowe osiągnięcia katechetyki, przyjmując 

zasady kerygmatycznego przepowiadania – szukano metod wypracowania nowych 

podstaw dla katechezy. Jak stwierdził F. Blachnicki, w epoce oświecenia, która 

przejęła dorobek humanizmu i odrodzenia, zainteresowano się bliżej człowiekiem i 

jego naturalnym środowiskiem; osoba Jezusa Chrystusa ujmowana była zwykle 

historycznie ukazywano go jako idealnego człowieka, godnego naśladowania, 

zagadnienia dogmatyczne zawężano, rozszerzając zagadnienia moralne i 

zacieśniając zakres nauki chrześcijańskiej do moralności
3
. Katecheza 

oświeceniowa zainteresowała się bliżej dzieckiem jako światem różniącym się od 

świata dorosłych i za najistotniejsze działanie uznała kształtowanie moralności 

                                                           
1
 F. Blachnicki, Problemy metody w katechezie kerygmatycznej, „Katecheta‖ 1966, nr 5, s. 208–213. 

2
 Katechizacja nie mogła odbywać się w oderwaniu od ludzkiego życia codziennego, ponieważ to w 

tym życiu właśnie przejawia się obecność Boga, nauczanie w odniesieniu do egzystencji człowieka 

nadawało nowy wymiar wierze, która stawała się w ten sposób stałym elementem codziennego 

funkcjonowania, a nie abstrakcją, dla wielu trudną do zrozumienia. 
3
 F. Blachnicki, Katechetyka fundamentalna, Lublin 1970, s. 86–88.  
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katechizowanego. Podkreślili to w swoich pracach w 1811 r. A. Winter Religijno-

obyczajowa katechetyka i K. Schmid Biblijna historia dla dzieci
1
.  

Wzmożona działalność katechetyczna w zakresie kierunku dydaktycznego, 

pedagogicznego i kerygmatycznego wzbogaciła elementy antropologiczne w 

katechezie. Jednak pełne rozumienie myśli antropologicznej umożliwiły dopiero: 

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Katechizm 

holenderski i Postanowienia Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej w 

Medelin 1968.  

W dokumencie Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

wskazano na nowy kierunek w duszpasterstwie i katechizacji
2
. Pragnienie 

zbliżenia się do człowieka i zrozumienia jego egzystencjalnych problemów 

spowodowało też chęć ich rozwiązywania. Sobór wyszedł od rzeczywistości, 

będącej w ciągłym rozwoju, dlatego możliwe i konieczne stało się kształtowanie 

wartości nadprzyrodzonych i ukierunkowanie życia ludzkiego ku Bogu. 

Konstytucja…. Określiła podstawy nowoczesnego duszpasterstwa, w ramach 

którego rozwijała się katechizacja o kierunku antropologicznym.  

Katechizm holenderski odniósł się nie tylko do wieku dziecięcego, ale przede 

wszystkim do dorosłych i w tym aspekcie został wydany w 1966 r.
3
 Zasadnicze 

nowości, przedstawione w jego każdej części, odnosiły się do treści, struktury, 

formy i języka. Problematyka skoncentrowana została na zagadnieniu wiary, która 

tkwi w życiu człowieka i nim kieruje. Katechizm… omówił kolejno zagadnienia 

egzystencji ludzkiej (część pierwsza), religijności człowieka i sposobu odnoszenia 

się do Boga (część druga), osoby Chrystusa Zbawiciela (część trzecia), tematykę 

Kościoła pełniącego misje zbawczą (część czwarte) oraz eschatologii (część 

piąta)
4
.  

                                                           
1
 Za: G. Weber, Religionsunterricht…, op. cit., s. 34.  

2
 Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Poznań 2005.  

3
 J. Charytański, A. Spławski (red.), Katechizm dla dorosłych: polska adaptacja Katechizmu Kościoła 

Katolickiego opracowana na zlecenie i zatwierdzona przez Komisję Episkopatu Polski d/s Wychowania 

Katolickiego, Kraków 2001; S. Zalewski (oprac.), Katechizm dla dorosłych, Warszawa 2004.  
4
 T. Panuś, op. cit., s. 85–86.  
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W ważnej recenzji Katechizmu holenderskiego podkreślono, że treść oparta jest 

głównie na Piśmie św., a nie na dogmatyce, i przedstawiona została w porządku 

kerygmatyczny, opartym o historię zbawienia
1
. Jednakże jest to kierunek nieco 

odmienny, gdyż zwraca uwagę na człowieka zorientowanego na Boga i człowieka, 

w którym jest Bóg. Dogmaty interpretowano w kontekście sytuacji, w jakiej 

powstały oraz w kontekście czasów i sytuacji współczesnego człowieka, któremu 

podają zbawczą naukę. Elementem zasadniczym dla dogmatu jest życiowa prawdą, 

dlatego nowe warunki, każda nowa sytuacja wymaga nowych określeń i nowych 

form przekazu prawd dogmatycznych. Zachodzi konieczność interpretacji prawd 

dogmatycznych w kontekstach humanistycznym, eklezjalnym i eschatologicznym.  

Katechizm holenderski nie zawierał formy pytań i odpowiedzi. W swej 

strukturze służył wyjaśnieniami uwzględniającymi różne aspekty prawdy 

dogmatycznej, wskazującymi na kierunek rozwiązań, ale pozostawiał możliwość 

dalszych dociekań. Język tekstu był językiem biblijnym, np. nie mówiono o łasce, 

lecz o Duchu Świętym i Jego działaniu w człowieku, nie rozpatrywano tajemnicy 

Trójcy Św., mówiono natomiast o uczestnictwie człowieka w życiu Bożym. 

Nieliczne głosy krytyczne nie spowodowały odrzucenia Katechizmu, Stolica 

Apostolska przedstawiła tylko niewielkie zastrzeżenia, co doprowadziło do 

opracowania dodatku, który bardziej przystosował tekst do katechizacji
2
.  

Z posoborowych refleksji wynikła myśl zorganizowania Międzynarodowego 

Tygodnia Katechetycznego w Południowej Ameryce, który zaowocował 

Postanowieniami Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej. Podkreślono, że 

środowisko tego terenu, jego zwyczaje, mentalność i kultura zasadniczo różnią się 

od środowisk innych kontynentów. Dlatego wprowadzanie nowych ujęć katechezy 

wymaga poznania tego środowiska, ich potrzeb i przy pomocy Kościoła je 

zaspokajać. DO podstawowych problemów ludzkich, jakie katecheza musi podjąć, 

należą: sprawiedliwość, wolność, dobrobyt, postęp, praca, zarobki i wykształcenie. 

Jakkolwiek problemy te nie mają czysto religijnego zabarwienia, ale żywotność kate-

                                                           
1
 J. Dreissen, Uber Struktur und einen revolutionierenden Buches, Freiburg 1968.  

2
 Il catechismo olendese, Appendice, Torino 1969, s. 3–90.  
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chezy polega na rozpoczynaniu od podejmowania takich zagadnień. Katecheza musi 

wiec w tym przypadku mieć charakter społeczny, kulturalny i polityczny.  

Czas ukazania się Katechizmu holenderskiego i Kongresu Katechetycznego był 

też czasem pojawienia się książki H. Holbfasa Katechetyka fundamentalna. Język i 

doświadczenie w edukacji religijnej
1
 (1968, Fundamentalkatechetik. Sprache und 

Erfahrung im Religionsunterricht). Zawarł w niej autor podstawy kierunku 

katechezy antropologicznej, wyprowadził wniosek, iż wychodzenie od zagadnień 

nadprzyrodzonych w katechetyce i koncentrowanie się na nich jest rozważaniem 

oderwanym od konkretów. Zdaniem H. Holbfasa, prawa Boże istnieją niezależnie 

od człowieka i na zbawczą miłość Bożą nie ma on wpływu; człowiek może 

natomiast wpływać na człowieka, którego należy zbliżyć do Boga; w katechizacji 

należy wyjść od człowieka żyjącego w konkretnej sytuacji, w świeckiej atmosferze 

i pod wpływem katechezy odkrywać i rozwijać religijność tkwiącą w tym, co 

świeckie. W myśl założeń kierunku antropologicznego – punktem wyjścia nie jest 

religijność, ale człowiek, w którym religijność się rozwija. Wartość 

antropologiczna poszczególnych kierunków katechetycznych była stopniowym 

wyłanianiem elementów antropologicznych, ale sam kierunek antropologiczny 

podjął wyzwanie wypracowania katechezy określanej jako antropologiczna. Jest to 

więc katecheza, która wywodzi się od konkretnego człowieka, rozważanego w 

jego rozwoju psychofizycznym i środowisku naturalnym i społeczno-kulturalnym, 

także w postawie moralno-religijnej; katecheza ta pozostaje w bezpośrednim 

kontakcie z człowiekiem, podejmuje problemy jego codziennego życia, rozwiązuje 

je wspólnie z nim i wytycza kierunek rozwoju
2
.  

Poprzez połączenie elementów kerygmatycznych i antropologicznych katecheza 

uzyskała bardzo pozytywne wartości, które skupiły się tak wokół orędzia Bożego, 

jak i egzystencjalnych problemów zwykłego człowieka. Ten nowy typ katechezy 

                                                           
1
 H. Halbfas, Fundamentalkatechetik, Sprache und Erfahrung im Religionsunterricht. Düsseldorf 

1968.  
2
 M. Majewski, Antropologiczna…, op. cit., s. 46.  



 111 

nazwany został katechezą integralną
1
, a jej zasadę ująć należy następująco: 

zmierza ona do głoszenia orędzia Bożego z dochowaniem mu pełnej wierności, 

uwzględniając równocześnie sytuację życiową adresata słowa Bożego, warunki 

społeczne i kulturowe człowieka. W myśl DCG, realizacji zasady katechezy 

integralnej wymaga się od katechizujących (34).  

Odnowa katechetyczna miała bardzo ważny wpływ w rodzimą katechezę, 

głównie od lat 60. XX w., gdyż wcześniej przygotowano wyjątkowo mocne 

podstawy teoretyczne do upowszechniania katechezy kerygmatycznej. 

Wprowadzoną ją urzędowo już po Soborze Watykańskim II, w 1971 r., gdy 

zaistniały ramowe programy katechizacji. Jak słusznie zauważają badacze tematu, 

ta rzeczywista odmowa katechetyczna dokonuje się poprzez praktyczne działania 

katechetów po dzień dzisiejszy
2
.  

Przełom lat 60. i 70 XX w. był okresem wprowadzania w życie katechezy 

antropologicznej oraz dynamicznego rozwoju koncepcji katechezy egzystencjalnej 

i interpretacyjnej. Każdy z tych kierunków znalazł podatny grunt w określonym 

środowisku państw europejskich, gdzie powstawały prace naukowe na dany temat 

(antropologiczna głównie w Holandii, egzystencjalna – we Francji, interpretacyjna 

w NRF). Ponieważ dla katechezy antropologicznej istotne są egzystencjalne 

problemy ludzkie i odpowiednie ich postrzeganie oraz wynikające z niego 

działanie – wszystkie te kierunki są ze sobą związane, a związek ten podkreśla 

DCG: „Do zadań katechezy należy wspomaganie ludzi w rzeczywistym 

nawiązaniu wspólnoty z Bogiem, przedstawienie chrześcijańskiego orędzia w ten 

sposób, aby wykazać, że zabezpiecza ono najwyższe wartości życia ludzkiego‖ 

(23).  

                                                           
1
 W. Sturm, Religionsunterricht gestern, heute, morgen, Stutgard 1971; P. Damu, Catechesi e promo-

zione umana, „Catechesi‖, Roma 1976, nr 11–12, s. 11–12, 43–56; M. Majewski, Wątki antropologiczne i 

kerygmatyczne we współczesnej katechezie, „Katecheta‖ 1975, nr 4, s. 154 i nn.; R. Murawski, Katecheza 

wierna Bogu i człowiekowi, „Katecheta‖ 1974, nr 4, s. 196–200.  
2
 Prace naukowe KUL(maszynopisy): M. Cogiel, Odnowa katechetyczna w diecezji katowickiej po 

Soborze Watykańskim II, Lublin 1987, s. 1237–157; K. Nycz, Realizacja odnowy katechetycznej Soboru 

Watykańskiego II w Archidiecezji Krakowskiej, Lublin 1981, s. 195–214; W. Więcek, Świadomość i 

realizacja odnowy katechetycznej Soboru Watykańskiego II w diecezji warmińskiej, Lublin 1985, s. 163–

184.  
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Katecheza antropologiczna rozpatrywana była w wielu aspektach we 

wszystkich krajach europejskich. Jej pozytywna ocena wykazała, że zawiera w 

sobie wiele wartości zasadniczych niepowtarzalnych i koniecznych. Te wartości 

należało wiec włączyć w zakres oddziaływania katechetycznego. Z jej szersze 

oddziaływanie z pewnością należało zużytkować w społeczeństwach, 

środowiskach mocno zlaicyzowanych. Tam, gdzie laicyzacja wywierała większy 

wpływ niż katecheza kerygmatyczna, było miejsce dla katechezy antropologicznej. 

W procesie katechizacji, gdy należało rozbudzić i zdynamizować wiarę, katecheza 

antropologiczna oddawała bardzo duże usługi. Jednak w następnych fazach jej 

rozwoju nie można było pomijać katechezy kerygmatycznej, sprawiającej, że wiara 

przenika całą osobę. Dojrzałość wiary rodziła się jednak przy rozwiązywaniu 

konkretnych problemów egzystencjalnych, które podejmowała katecheza 

antropologiczna. Wśród naczelnych wartości, które propagowała, na podkreślenie 

zasługują: odnowa refleksji i praktyki katechetycznej, weryfikacja istoty, 

dopracowanie treści i formy katechezy. Na pewno konieczne stawało się 

doprowadzenie do pełnej harmonii antropologiczno-chrystologicznej i pogłębienie 

teologiczne. 

Odnowa katachetyczna na Ukranie, jak wykazują badania dokonuje się w 

znacznie mniejszym stopniu z racji bardzo silnej ateizacji wszelkiego nauczania, a 

zwłaszcza nauczania katechetycznego. 

 

2.2.3. Regulacje Stolicy Apostolskiej po Soborze Watykańskim II. Sobór 

Watykański II w sposób szczególny mówił o suwerenności narodu polskiego jako 

o bardzo specyficznej kwestii, która nadzorowana jest przez Kościół. Sobór, 

uwzględniając konieczność ewangelizacji, w doktrynie Vaticanum II, uznaje 

świeckość i autonomię państwa. Dotychczasowa krytyka wobec państwa 

socjalistycznego została stonowana, zaś tworzyła jednocześnie przesłanki do 

istnienia katolicyzmu w socjalistycznym kraju. 
1
 

                                                           
1
 W. Mysłek, M. Nowaczyk (red.), Kościół współczesny. Dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, 

PWN, Warszawa 1985, s. 162–163. 



 113 

Stale aktualny jest problem realizowania modelu katechezy, jaki wskazał Sobór 

Watykański II
1
, nie tylko na obszarze Polski, ale ogólnie w Kościele 

rzymskokatolickim. Jakkolwiek nie opublikowano odrębnego dokumentu na temat 

katechezy, wiele wskazań, podejmujących to zagadnienie, znajduje się W 

Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim i w Dekrecie o pasterskich zadaniach 

biskupów. Właśnie działalność katechetyczna stawała się czynnikiem 

wzmacniającym i oświecającym wiarę, wprowadzeniem do liturgii i działalności 

apostolskiej
2
. Zadania duszpasterskie – w myśl ustaleń soborowych – powinny 

znajdować się w odpowiednim dokumencie: Dyrektorium pastoralnym. Podkreślał 

to Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele w słowach: „Należy 

sporządzić zarówno specjalny poradnik, traktujący o pieczy duszpasterskiej nad 

odrębnymi grupami wiernych, jak i poradnik katechetycznego nauczania ludu 

chrześcijańskiego, w którym byłaby mowa o podstawowych zasadach nauczania, 

jego organizacji oraz opracowania książek, dotyczących tego przedmiotu‖
3
. 

Dokument taki został opracowany przez Kongregację do Spraw Duchowieństwa i 

ogłoszony 11 IV 1971 r.
4
 jako DCG

5
 – dokument omawiający katechezę w ramach 

posługi słowa i zwracający uwagę na uwarunkowania socjologiczne. Ukazał on 

także elementy metodyki katechetycznej oraz szczególnie podkreślił konieczność 

uwzględnienia wieku katechizowanych.  

Directorium… miało pełnić funkcję dokumentu uniwersalnego i po raz 

pierwszy w dziejach Kościoła stanowiło specyficzne kompendium zasad i norm 

teologicznych oraz metodologiczno-pastoralnych dla katechezy. Dokument ten 

ukierunkowywał i koordynował działania katechetyczno-pastoralne całego 

Kościoła, a tym samym stawał się inspiracją do powstania Katechizmu Kościoła 

                                                           
1
 Trwający od 11.10.1962 r. do 8.12.1965 r., inicjatorem zwołania Soboru był Papież Jan XXIII, a 

jego głównym celem było unowocześnienie Kościoła katolickiego, co zapoczątkowało reformy w 

Kościele, otwarcie na dialog z innymi wyznaniami, podczas Soboru obradowało 10 komisji, 

uczestniczyło w niej 20. polskich biskupów, w tym kard. Stefan Wyszyński oraz abp Karol Wojtyła 
2
 Sobór Watykański II. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis 4.  

3
 Sobór Watykański II. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, Christus Domiunus 44.  

4
 Według założeń Ogólnej Instrukcji Katechetycznej.  

5
 W. Kubik (red.), Katecheza po Soborze Watykańskim II , cz. 1, Warszawa 1985, s. 91–192. 
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Katolickiego
1
. Dokument ten w części pierwszej omawiał sytuację świata 

współczesnego, który charakteryzował się wyjątkowo głębokimi i gwałtownymi 

przemianami, niezwykłym zasięgiem społecznego przekazu, pluralizmem 

poglądów i przekonań oraz dynamicznym postępem we wszystkich dziedzinach 

życia. Wszystkie te czynniki wywierały zasadniczy wpływ na życie religijne, co 

powodowało występowanie w życiu Kościoła czynników negatywnych, jak np. 

obojętność, zanik tradycji słabe przygotowanie chrześcijan do podjęcia nowych i 

trudnych wyzwań.  

Ogólna Instrukcja Katechetyczna wypracowała koncepcję katechezy ściśle 

połączonej z odnowioną myślą teologiczną, jaką zawierała Konstytucja 

dogmatyczna o Objawieniu Bożym. Wskazało to na antropologiczny wymiar 

katechezy oraz na podkreślenie roli katechezy dorosłych. Usystematyzowany 

dorobek katechezy poprzednich lat dał możliwość przeglądu doświadczeń w sferze 

nauczania i stworzenia podstaw do dalszych przemyśleń na temat katechizacji 

społeczeństw, wychowania chrześcijańskiego, będącego wychowaniem do wiary 

jako podstawowego, a tym samym najważniejszego zadania Kościoła.  

Należy też podkreślić, iż DCG umożliwiło zrozumienie ukierunkowania 

katechezy i jej przystosowanie do okresowej rzeczywistości społecznej i 

kulturowej. Stało się też poważnym fundamentem do zredagowania w 1997 r. 

Dyrektorium ogólnego o katechizacji
2
.  

Źródłami wiedzy o problemach katechezy z okresu posoborowego są głównie 

dokumenty papieskie: 

– Adhortacja Apostolska Evangelii nuntiandi Pawła VI (1975) – podejmuje ona 

temat ewangelizacji we współczesnym świecie, wskazuje cel, zadania i metody, 

– Catechesi tradendae Jana Pawła II (1979), które podkreśla znaczenie 

katechezy systematycznej, zwraca uwagę na różne grupy, które powinny nią być 

objęte, ale także przedstawia specyfikę środowisk katechetycznych na obszarze 

                                                           
1
 G. Groppo, Direttoria Catechistico Generale. W: J. Gevaert (red.), Dizzionario di catechetica, 

Turyn 1986, s. 221–222.  
2
 A. Hajduk (red.), Katecheza Kościoła we świetle „Dyrektorium ogólnego o katechizacji”, Kraków 

1999, s. 15.  
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parafii, rodziny, szkoły, stowarzyszeń, ruchów oraz ośrodków formacyjnych
1
; 

dokument ten zalicza szkołę do instytucji, która poprzez nauczanie religii włącza 

się w dzieło formacji duchowej
2
; 

– dokumenty V Soboru Biskupów (1977), a wśród nich Orędzie Synodu 

Biskupów do Ludu Bożego
3
; 

– Kodeks Prawa Kanonicznego (1983) – Księga III: Nauczycielskie zadania 

Kościoła, rozdział II: Nauczanie katechetyczne.  

Sesja Synodu biskupów w 1977 r. (Rzym, 30 IX-29 X) poświecona została 

katechizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wydana w 1979 

r. adhortacja apostolska Catechesi tradendae pojęła takie zagadnienia, jak: 

– określenie katechezy, 

– jej miejsce w misji Kościoła, 

– pożądana odnowa katechezy, 

– pewność wiary, 

– różnorodność stosowanych metod, 

– rola pamięciowego uczenia się, 

– podręczniki katechetyczne.  

Dokumenty soborowe sygnalizują zagadnienie źródeł, rozumianych jako 

„rzeczywistość albo miejsce, gdzie się znajduje i skąd wyrasta główna linia 

przekazu katechetycznego. Dzięki niemu katecheza ma możność istnienia i 

działania w ogóle, zachowuje i podtrzymuje swoją tożsamość oraz uzyskuje 

gwarancje dynamicznego rozwoju‖
4
. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów 

stwierdza natomiast, że: „naukę chrześcijańską należy podawać w sposób 

przystosowany do potrzeb chwili, by odpowiadała na trudności i zagadnienia, które 

przede wszystkim dręczą i niepokoją ludzkość‖ (14).  
                                                           

1
 Catechesi tradendae, 67. 

2
 Jan Paweł II w Przemówieniu do kapłanów diecezji rzymskiej z dnia 5 marca 1981 r. mówił, iż 

„Zasadą podstawową, którą musi kierować zaangażowanie w tę delikatną dziedzinę duszpasterstwa, jest 

rozróżnienie między nauczaniem religii a katechezą oraz komplementarność tych dwóch dziedzin. W 

szkołach bowiem pracuje się nad pełną formacja uczniów. Nauczanie religii zatem będzie musiało 

kształtować swój charakter w odniesieniu do celów i kryteriów właściwych nowoczesnej strukturze 

oświaty.‖,  w: L’Osservatore Romano, nr 4, 1981, s. 14. 
3
 Orędzie Synodu Biskupów do Ludu Bożego. W: W. Kubik (red.), Katecheza…,  op. cit., s. 31–47.  

4
 M. Majewski, Teologia katechezy, Wrocław 1989, s. 9.  
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Dyrektorium katechetyczne wskazywało wagę różnych źródeł, tak głównych, 

jak i pomocniczych (bez możliwości ich zamiany), natomiast Catechesi tradendae 

podkreśla, iż katecheza, uznając za źródła Tradycję i Pismo św.: „powinna być 

przepełniona i przeniknięta myślą, duchem i postawami biblijnymi i 

ewangelicznymi przez stały kontakt z samymi tekstami, ale też przypominać, że 

katecheza będzie o tyle bogatsza i skuteczniejsza, o ile odczytywać będzie słowa 

według myśli i ducha Kościoła‖
1
. Za źródła katechezy należy tym samym uznać 

Pismo św., liturgię, tradycję i magisterium. Catechesi tradendae podkreślało też, 

że Bóg w swej dobroci i mądrości objawił samego siebie i ujawnił tajemnicę swej 

woli, dlatego katecheza musi brać swój początek z tego Boskiego daru miłości; 

stwierdzało również, że: „posługa nie tylko wspomina objawienie cudownych dzieł 

Bożych dokonane w określonym czasie historycznym i osiągające pełną 

doskonałość w Chrystusie, lecz jednocześnie w świetle Objawienia wyjaśnia 

współczesne życie ludzkie, znaki czasów i spraw tego świata, ponieważ w tym 

wszystkich realizuje się Boży plan zbawienia‖ (11).  

Dokumenty soborowe zdecydowanie wskazywały na ścisły związek Tradycji z 

Pismem św., co znajduje uzasadnienie w słowach Konstytucji Objawienia: 

„Tradycja św., Pismo św. i urząd nauczycielski Kościoła, wedle najmądrzejszego 

postanowienia Bożego, tak ściśle się ze sobą łączą i zespalają, że jedno bez 

pozostałych nie może istnieć‖
2
. Znaczenie tradycji podkreślił również Jan Paweł II: 

„Katecheza będzie zawsze czerpać swoją treść z żywego Słowa Bożego, 

przekazanego przez Tradycję i Pismo św., gdyż Święta Tradycja i Pismo św. 

stanowią jeden święty depozyt Słowa Bożego powierzony Kościołowi‖
3
. W myśl 

DCG, katecheza musi uwzględniać „niezaprzeczalne pierwszeństwo objawienia 

pisanego lub przekazywanego przez autorytet Nauczycielskiego Urzędu Kościoła 

w sprawach związanych z wiarą‖ (45).  

                                                           
1
 Catechesi tradendae. Adhortacja apostolska Jana Pawła II o katechizacji w naszych czasach 

(16.10.1979).  
2
 Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Objawieniu Bożym Dei  verbum (10).  

3
 Catechesi tradendae (27).  
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 Ponieważ ostatni etap historii zbawienia jest czasem działania Kościoła – 

okrywanie działania Boga jest ściśle związane z Kościołem. „Biblia nie mówi o 

przeszłości, ale przede wszystkim ukazuje rzeczywistość zbawczego działania, 

które ciągle trwa. Pismo św. kryje więc w sobie wydarzenia historyczne, a także 

rzeczywistość ponadczasową, istotną dla ludzi wszystkich epok. Stary Testament 

jest początkiem Kościoła, natomiast Nowy Testament głoszeniem życia i działania 

w Kościele Jezusa Chrystusa mocą Ducha św.‖
1
. Wypływa stąd zalecenie DCG, by 

w nauce wiary uwzględnić w zdarzeniu związane z nim słowa i zawarte w nim 

misterium (6).  

Catechesi tradendae (22) uznało, że: „Prawdziwa katecheza jest zawsze 

związana z Objawieniem, które sam Bóg dał o sobie w Jezusie Chrystusie, 

zachowanym w głębokiej pamięci Kościoła i Piśmie św. i stale przekazywanym 

przez żywą i czynną tradycję z pokolenia na pokolenie. Objawienie to nie jest ani 

oderwane od życia, ani mu przeciwstawne. Dotyczy ono przecież ostatecznego 

sensu i znaczenia ludzkiego istnienia, które oświeca całkowicie, aby w świetle 

Ewangelii wydobywać jego bogactwa i dokonywać osądu‖.  

Jak zauważył M. Majewski, Pismo św. i Tradycja mają tak zasadnicze 

znaczenie, gdyż w różnych epokach historii Kościoła Objawienie zawarte w 

Piśmie św. zostało zinterpretowane przez życie i postępowanie chrześcijan; 

rzeczywistość Objawienia i chrześcijańskiego życia uległa rozbiciu
2
.  

Katecheza przedpoborowa uwzględniała osobny przedmiot, jakim była 

liturgika, natomiast sakramenty były omawiane w dalszej części katechizmu od 

strony dogmatycznej, co nie miało bliższego związku z obrzędami. Ustalenia 

soborowe podkreśliły konieczność świadomego i aktywnego udziału w misji 

kultycznej Chrystusa. Dotyczyło to także przygotowania do odczytywania znaków 

sakramentalnych, w których wyraża się obdarowanie, powołanie i uzdolnienie do 

współdziałania z Chrystusem
3
.  

                                                           
1
 Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele Lumen Pentium 2,  6, 9.  

2
 M. Majewski, Teologia…, op. cit., s. 17.  

3
 G. Kusz, Biblia w katechezie wczoraj i dziś. W: J. Kudasiewicz (red.), Biblia w nauczaniu 

chrześcijańskim, Lublin 1991, s. 87–115.  



 118 

Słowa Sacrosanctum Concilium potwierdzały także, iż w sprawowaniu liturgii, 

będącej wypełnieniem Urzędu Kapłańskiego Chrystusa, na plan pierwszy wysuwa 

się Lud Boży: „W Chrystusie dokonało się nasze całkowite pojednanie z Bogiem i 

otrzymaliśmy pełnię kultu Bożego‖
1
. Konstytutywnymi i warunkującymi się 

elementami liturgii są więc uświecenie ludzi poprzez Boga i kult oddawany Bogu. 

W ten sposób znaki zewnętrzne są czynnikami, przez które Chrystus przedłuża w 

Kościele swoje kapłańskie posłannictwo, ustanowione przez paschalne misterium
2
.  

Ścisłe powiązania katechezy ze znakami liturgicznymi było zaleceniem Pawła 

VI: „Właściwym bowiem zaleceniem ewangelizującego jest tak wykształcić w 

wierze, aby ona doprowadziła poszczególnych chrześcijan do Sakramentów, jako 

sakramentów wiary prawdziwie przeżywanej‖
3
.  

Istotna rola wszystkich dokumentów Kościoła, jakie są bezpośrednio wiązane z 

katechezą, służyła ożywieniu i ukierunkowaniu odnowy katechetycznej. W 

związku ze zmieniającym się otoczeniem społecznym, dynamicznym rozwojem 

cywilizacji i techniki, postępem we wszystkich dziedzinach wiedzy – konieczne 

było inne, pogłębione i związane z tą nową rzeczywistością spojrzenie na 

człowieka. Kościół dostrzegał wszystkie zmiany i miał świadomość nowego 

podejścia człowieka – do jego wolności, godności i odpowiedzialności, natomiast 

realizujący się postęp i niesione przez niego dobro dla każdego człowieka uznawał 

za dzieło Ducha Świętego
4
.  

Pismo św. jest zasadniczym źródłem katechezy, katecheza jest więc ogniwem w 

procesie katechetycznym – najważniejszym dialogiem między Bogiem z 

człowiekiem. Jej źródłem jest też liturgia (DCG, 23), która – w myśl Sacrosanctum 

Concilium (10, 33, 61) – jest też szczytem życia Kościoła, głoszeniem słowa 

Bożego. Za centralny punkt liturgii należy więc uznać sakramenty.  

Zagadnienie nauczania katechetycznego z punktu widzenia prawa kościelnego, 

reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego (1983), który w księdze III: Nauczycielskie 

                                                           
1
 Sobór Watykański II. Konstytucja o liturgii świętej. Sacrosanctum Concilium (7).  

2
 M. Majewski, Teologia…, op. cit., s. 22.  

3
 Evangelii nuntiandi (47). Adhortacja apostolska Pawła VI o Ewangelizacji w świecie współczesnym 

(8.03.1975).  
4
 J. Michalski, Katecheza…, op. cit., s. 15.  
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zadania Kościoła, r. II: Nauczanie katechetyczne – w kanonach 773–780 

podejmuje temat katechezy.
1
 Forma katechetyczna zmierza bowiem – w 

odróżnieniu od formy liturgicznej, zwłaszcza eucharystycznej, oraz od formy 

teologicznej – do tego, by u ludzi wiara, oświecona nauką, stawała się żywą, 

wyraźną i czynną. W myśl kan. 773, troska o katechezę ludu chrześcijańskiego jest 

obowiązkiem duszpasterzy, ale troska o katechizację pod kierownictwem 

prawowitej władzy kościelnej, należy do wszystkich członków Kościoła (kan. 774, 

par. 1).  

W prowadzeniu katechezy określone obowiązki mają biskupi (kan. 775), a 

najważniejszą pozycję w tym przypadku zajmuje biskup diecezjalny. Kolejne 

obowiązki spoczywają na proboszczach (kan. 776–777), którzy powinni skorzystać 

w miarę potrzeby „ze współpracy duchownych przydzielonych do parafii, 

członków instytutów życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia 

apostolskiego, uwzględniając charakter każdego instytutu‖ (kan. 776). Duchowni 

przydzieleni do parafii to przede wszystkim wikariusze parafialni, którzy z racji 

urzędu obowiązani są wspomagać proboszczów (kan. 548, par. 2).  

Jednak to rodzice naturalni – także rodzice chrzestni – mają podstawowy 

obowiązek słowem i przykładem dawać dziecku wzór wiary (kan. 774, par. 2), 

czym kształtują najlepsze praktyki katechezy rodzinnej (kan. 776). W tych 

działaniach umacnia ich proboszcz (kan. 776), gdyż katecheza rodzinne musi być 

także przygotowaniem – za pomocą różnych form i poczynań – do uczestnictwa w 

sakramentach. Szczególne znaczenie ma tutaj troska o dzieci upośledzone 

fizycznie i umysłowo, dla których należy stosować bardziej przemyślane formy 

umacniania wiary.  

Kodeks Prawa Kanonicznego nie pomija tematu sposobów nauczania, które 

powinno być prowadzone z zastosowaniem środków, pomocy dydaktycznych oraz 

środków społecznego przekazu (kan. 779)
2
. Należy także podkreślić ważność kan. 

                                                           
1
 Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, M. Majer (red.), Warszawa 2011. 

2
 W nauczaniu religii stosowane są podobne metody i formy pracy z uczniami jak w przypadku 

innych przedmiotów nauczanych w szkole. Chodziło szczególnie o to, by wobec niesprzyjających 

warunków politycznych uczniów zainteresować uczestnictwem w zajęciach z religii. Postulowano, by 
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780, który zarządza: „Ordynariusze miejsca winni troszczyć się o odpowiednie 

przygotowanie katechetów do właściwego wypełniania ich zadania, a więc, by ich 

formacja miała charakter stały, aby mogli poznać w wystarczającym zakresie 

naukę katolicką oraz przyswoić teoretyczne i praktyczne zasady dotyczące 

dyscyplin pedagogicznych‖. Formacja ta musi objąć wszystkich katechetów, tak 

…że rodziców chrześcijańskich, którzy otrzymują w ten sposób wielka pomoc w 

realizacji tzw. katechezy początkowej. 

Odpowiednie kanony Kodeksu…. muszą być zawsze przywoływane, gdy 

prowadzona jest katechizacja czy to w wymiarze szkolnym (kan. 796–806), czy w 

przygotowaniu do przyjmowania sakramentów (kan. 840–1165).  

Regulacje soborowe dotyczą również Ukrainy. Są one jednak uwzględniane w 

znacznie mniejszym stopniu. Powodem tego stanu rzeczy jest duża laicyzacja 

społeczeństwa. 

 

2.2.4. Dokumenty Episkopatu Polski i biskupów diecezji północno-

wschodniej Polski w odniesieniu do nauczania religii wyznawców 

rzymskokatolickich, prawosławnych i grekokatolickich. Starania Episkopatu 

Polski i biskupów wszystkich diecezji, w tym również diecezji północ- no – 

wschodniej Polski zmierzały do zachowania ugruntowanej przez stulecia pozycji 

Kościoła w sercach i życiu Polaków, a nade wszystko głębokiej wiary narodu 

polskiego
1
. 

Episkopat Polski od chwili odzyskania przez kraj wolności spod okupacji 

hitlerowskiej miał świadomość, że było to wyzwolenie jedynie spod totalitaryzmu 

faszystowskiego, prawdziwa wolność została ograniczona komunistycznym 

systemem na wzór radziecki. Nieunikniona stała się więc konfrontacja między 

ideologią marksistowską a katolickim światopoglądem, co było też treścią 

                                                                                                                                                                                           
katecheci świeccy i duchowni stosowali nowoczesne środki przekazu, metody aktywizujące oraz audio-

wizualne w zalezności od potrzeb i możliwości. 
1
 Od wieków, od czasów przyjęcia chrześcijaństwa, Kościół zajmował bardzo ważne miejsce w życiu 

społecznym narodu polskiego. Burzliwe dzieje na przestrzeni stuleci, liczne wojny, utrata niepodległości, 

wzmacniały pozycję Kościoła, bowiem naród odwoływał się do wiary i głęboko modlił się do Boga o 

przywrócenie wolności. Wspólne modlitwy stawały się jednocześnie czynnikiem integrującym Polaków 

w walce o swoje prawa. 
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wystąpienia kardynała A. Hlonda na uroczystości ku czci Chrystusa Króla w 

Poznaniu dnia 28 października 1945 r. w słowach: „Narody wyszły z wojny 

zmęczone jak człowiek po nieprzespanej nocy. Słońce nowego dnia wschodzi 

spowite w mgle. Mimo najszlachetniejszych porywów ciążą ludom materialne 

następstwa wojny, a może najwięcej męczy je rozterka duchowa. A duchowa 

rozterka powojennego świata jest głęboka, gdyż dotyczy zasadniczych zagadnień 

życia. Chodzi o to, czy przyszłość oprzeć na zasadach i wartościach chrześ 

cijańskich, czy na światopoglądzie materialistycznym. Bo runęło narodowe 

bezbożnictwo hitlerowskie, ale obok chrześcijaństwa pozostał na arenie świata i 

chce kształtować nowego człowieka także międzynarodowy materializm‖
1
.  

Jeszcze wcześniej, w czasie obrad Konferencji Plenarnej Episkopatu  3–

4 października 1945 r., biskupi w specjalnym komunikacie stwierdzili: „Katolicy 

powinni szczerze współpracować przy odbudowie Rzeczypospolitej w zdrowym 

duchu demokratycznym, ale zarazem trwać niewzruszenie przy swoich 

wierzeniach religijnych, opierać się hasłom uniezależnienia życia prywatnego i 

zbiorowego od wyższych norm moralnych, zapewniać młodzieży naukę religii w 

szkołach, wychowanie w duchu chrześcijańskim, a przeciwstawiać się zakusom, 

które by chciały rozpętać w Polsce szkodliwą dla państwa i jedności narodowej 

walkę z Kościołem‖ – w zakończeniu przypomniano o konieczności głosowania 

zgodnie z sumieniem katolickim, czyli „wybierania kandydatów tych stronnictw, 

które zobowiązują się urzeczywistniać program społeczny i polityczny zgodny z 

nauką Chrystusa‖
2
.  

W obliczu politycznych zmian, wobec poniżania i rugowania chrześcijańskiego 

ducha narodu, miał swe uzasadnienie list pasterski Episkopatu z 18 lutego 1946 r. 

do wiernych „O panowanie Ducha Bożego w Polsce‖, w którym Kardynał napisał: 

„Naczelnym nakazem tej dziejowej chwili jest ugruntowanie nowego życia 

polskiego w duchu chrześcijańskim, którego źródłem jest Ewangelia, a wykładnią 

                                                           
1
 A. Hlond, Kościół katolicki w Polsce wobec zagrożeń chwili. Przemówienie kard. A. Hlonda na 

akademii ku czci Chrystusa Króla, Poznań 28 X 1945. W: Listy Pasterskie Episkopatu Polski, op. cit., s. 

134.  
2
 J. Żaryn (oprac.), Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945–2000, Poznań 2006, s. 49–50.  
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nauka Kościoła, gdyż Polska nie może być komunistyczna. Polska musi pozostać 

katolicka‖
1
. Kolejne listy pasterskie wyrażały troskę biskupów o wolność religijną 

obywateli, ale przede wszystkim troskę o młode pokolenie. W maju 1946 r., w 

Komunikacie Konferencji, biskupi ubolewali nad niepokojami w kraju, nad 

położeniem uwięzionych, utrudnianiem kapłanom wykonywania religijnych 

czynności, ale zwracali też uwagę na konieczność zadbania o wychowanie 

młodego pokolenia
2
. Komunikat z 19 marca 1948 r. dotyczył z kolei troski o 

żołnierzy Wojska Polskiego, którym uniemożliwiano kontakt z kapelanami, 

natomiast we wrześniu 1949 r. biskupi oznajmili o rozwiązaniu zrzeszeń 

religijnych, w tym sodalicji mariańskiej na mocy dekretu rządowego
3
.  

Kolejne posunięcia władz komunistycznych dotyczyły ateizacji całej przestrzeni 

życia społecznego, jego gruntownego zeświecczenia i koncentrowały się głównie 

na instytucjach wychowawczych. Laicyzacja podejmowana była według dobrze 

przemyślanej strategii, gdyż orientowano się w znaczeniu wpływu czynników 

kościelnych na umysły młodego pokolenia. Odwoływano się do Encykliki z 1929 

r., wskazującej – jak wspomniano – na trzy społeczności współdziałające w 

procesie wychowania, starano się respektować autonomię sfery politycznej, ale 

domagano się odpowiedniej przestrzeni wolności do spełniania misji religijnej i 

moralnej wobec społeczeństwa.  

Działania Episkopatu nie ograniczyły się do apeli do ogółu wiernych, próśb do 

rodziców czy listów, w których wskazywano na rolę społeczeństwa, a szczególnie 

na ofiarność rodziców, którzy tworzyli szkoły, wspierali je, co było bardzo trudne 

przy powszechnym powojennym zubożeniu
4
. We wrześniu 1946 r. Episkopat 

wystosował memoriał do prezydenta B. Bieruta, którego podstawowa treść 

dotyczyła konieczności unormowania stosunków państwa z Kościołem. 

Przypomniano w nim o obowiązujących przepisach Konstytucji marcowej, która 

                                                           
1
 Wielkopostny list pasterski Episkopatu Polski z 18 II 1946 r. W: Listy Pasterskie Episkopatu Polski, 

s. 32.  
2
 J. Żaryn, op. cit., s. 51–52.  

3
 Ibidem, s. 54.  

4
 W rocznicę poświecenia narodu Niepokalanemu Sercu Maryi. W: Listy Pasterskie Episkopatu 

Polski, op. cit., s. 53. 
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zapewniała naukę religii w szkołach na prawach innych przedmiotów, a obecnie 

decyzje władz państwowych sprowadziły ją do rangi przedmiotów 

nieobowiązkowych. W memoriale napisano: „Poglądy o dobrowolności nauki 

religii w szkołach, które dziś są wprowadzane w życie, sięgają głęboko w 

podstawy wychowania i w tradycje polskiej szkoły‖
1
.  

Episkopat musiał sięgnąć do poufnych wskazówek dla szkół katolickich w 

sprawie zakładania w nich różnych organizacji, propagującej ateistyczne działania 

i propagujących marksistowskie i antychrześcijańskie poglądy.  Z pewnością 

należały do nich ZMW, ZMD i OMTUR. Przynależność do tych organizacji 

„byłaby przykładaniem ręki do zbrodni, jaką jest bolszewizacja młodzieży 

polskiej. Rozkazów władzy szkolnej zakładania wspomnianych organizacji 

wykonywać nie wolno‖
2
. Natomiast ze względu na rozwiązanie zrzeszeń 

religijnych Dekretem rządowym z 5 sierpnia 1949 r., Episkopat 21 września 1949 

r. wydał komunikat powiadamiający duchownych i parafian, że: „zrzeszenia 

religijne, jak trzecie zakony, bractwa kościelne i pobożne związki, w wśród nich 

sodalicje mariańskie, uległy mocą tegoż dekretu rządowego w obliczu państwa 

rozwiązaniu. Wierni spełniać będą tym gorliwiej i sumienniej swoje obowiązki 

wypływające z przynależności do mistycznego Ciała Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, zaniechawszy ustrojów i form organizacyjnych zrzeszeń religijnych‖
3
.  

Katecheza społeczeństwa dorosłego poprzez uczestniczenie w uroczystościach 

religijnych, wyjątkowo raziła władze komunistyczne, czemu dano wyraz 18 

stycznia 1951 r. w nowej ustawie o dniach wolnych od pracy. Dotychczasowe 

święta kościelne:  

 2 lutego Matki Boskiej Gromnicznej,  

 Wniebowstąpienia Pańskiego,  

 drugi dzień Zielonych Światek,  

                                                           
1
 Memoriał Episkopatu do prezydenta KRN B. Bieruta w sprawie normalizacji stosunków Kościoła i 

państwa, Warszawa 15 IX 1946 r. W: P. Raina, op. cit., s. 36.  
2
 Poufne wskazania Episkopatu polski dla szkół katolickich w sprawie organizacji młodzieżowych, 

grudzień 1947 r. W: P. Raina, Kardynał Wyszyński, t. 1, Warszawa 1993, 1994, s. 113.  
3
 J. Żaryn, op. cit., s. 54.  
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 Świętych Piotra i Pawła,  

 Dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  

uznano mocą tej ustawy za dni robocze, tłumacząc to względami 

gospodarczymi. Episkopat w Komunikacie z dnia 18 stycznia 1951 r. potwierdził, 

że, niestety, dni te nie będą mogły być obchodzone w dawniejszym zakresie. „Dni 

te jednak nie przestaną być uroczystościami kościelnymi i dlatego duszpasterze 

dadzą możność obchodzenia tych świat w kościołach naszych i ułatwią wzięcie 

udziału w nabożeństwach w godzinach rannych czy wieczornych, zależnie od 

miejscowych warunków‖
1
.  

Polityka państwa w zakresie ateizacji społeczeństwa obejmowała też określone 

działania w stosunku do prasy („Słowo Powszechne‖, „Dziś i Jutro‖) oraz 

wydawnictwa PAX. Spowodowało to konieczność ustosunkowania się Episkopatu 

do tych działań i dlatego w Komunikacie z 26 marca 1952 r. napisano: 

„Wprawdzie artykuły pisane przez księży w treści swej są zazwyczaj zgodne z 

zasadami katolickimi, jednak jest rzeczą niestosowną ogłaszać je obok innych 

artykułów, godzących w Stolicę Apostolską lub zniekształcającej naukę 

Kościoła‖
2
. Natomiast na temat PAX-u ukazał się komunikat Prymasa Polski, w 

którym napisano: 

„1) nie wolno kapłanom, zarówno diecezjalnym, jak i zakonnym, wydawać 

książek w tych wydawnictwach; 

2) nie wolno też im umieszczać artykułów w dziennikach, ulotkach i pismach 

periodycznych wydawanych przez to Wydawnictwo, ani też brać udziału w jego 

pracy redakcyjnej lub wydawniczej‖
3
.  

Bardzo wymownej treści był List Episkopatu Polski napisany jako odpowiedź 

na wprowadzony przez władzę komunistyczną dekret mówiący o ingerencji 

państwa w sprawy związane z obsadzaniem urzędów kościelnych, w tym 

powoływaniem biskupów. Dekret ten został wydany 9 lutego 1953 r. Pod 

przewodnictwem Prymasa S. Wyszyńskiego wystosowano zatem pismo, w którym 

                                                           
1
 J. Żaryn, op. cit., s. 56. 

2
 Ibidem. 

3
 Ibidem, s. 58. 
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stanowczo sprzeciwiono się tak daleko idącej ingerencji aparatu państwowego w 

wewnętrzne sprawy Kościoła.  

Wyjątkowo istotną kwestią były przygotowania do Milenium. W dniach 11–13 

lutego 1958 r. w Warszawie obradowały na ten temat Rada Główna i Konferencja 

Plenarna Episkopatu Polski, a na zakończenie został sformułowany krótki wstępny 

Komunikat. Podkreślono, że: „Główne zadanie duszpasterstwa tego okresu 

wyrażone jest w ślubowaniach jasnogórskich‖
1
. Nie ulega wątpliwości, iż władze 

państwowe z uwagą przysłuchiwały się tym słowom, a program Wielkiej Nowenny 

uznały za wyjątkowo szkodliwy. Łączyło się to z nasiloną propagandą na temat 

słuszności polityki partii w realizacji polityki oświatowej oraz przygotowywaniem 

określonych działań w zakresie świeckich obchodów tysiąclecia polskiej 

państwowości.  

Jakkolwiek decyzją władz państwowych w 1961 r. usunięto całkowicie 

nauczanie religii ze szkół, duchowieństwo polskie nie ustawało w poczynaniach na 

rzecz zbliżenia prawd wiary młodemu pokoleniu poprzez organizowanie tegoż 

nauczania na zajęciach pozaszkolnych. Ograniczenia były ogromne, ale punkty 

katechetyczne istniały i starano się sprostać wszystkim możliwym przepisom w 

sprawie ich użytkowania. Władze zajęły się więc osobami uczącymi religii, 

szczególnie osobami zakonnymi. Obszerny Komunikat Konferencji Plenarnej 

Episkopatu Polski w sprawie punktów katechetycznych i księgi inwentarzowej – 

zawiera też ważny tekst na temat katechizacji młodzieży i aktualnego problemu – 

wycofania pozwoleń na nauczanie religii przez osoby zakonne: „Władze 

oświatowe usiłują objąć swym nadzorem i całkowicie sobie podporządkować 

nauczanie wiary świętej dzieci i młodzieży, i to nie tylko w tzw. punktach 

katechetycznych, lecz również w kościołach i kaplicach. Żądaniem tych władz jest, 

by osoby uczące prawd wiary świętej posiadały pozwolenie od inspektorów 

oświaty. Pozwolenie udzielone może być wycofane przez tegoż inspektora, skoro 

tenże uzna to za właściwe. W myśl tychże samych przepisów pozwolenia nie mogą 

otrzymać, a więc nie mogą nauczać religii, osoby zakonne, tak kapłani, jak i 

                                                           
1
 J. Żaryn, op. cit., s. 59.  
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siostry. Władze te domagają się nadto sprawozdań z katechizacji i zastrzegają 

sobie prawo zamknięcia punktów katechetycznych, gdy uznają to za potrzebne itd. 

[…] Nie możemy się zgodzić, by władze świeckie, z zasady ateistyczne, 

sprawowały nadzór nad realizacją przykazania Chrystusowego, a spełnianie tegoż 

uzależnione było od pozwolenia czy zakazu władzy świeckiej. Nie możemy, co 

jest Boże, oddawać cesarzowi‖
1
. Komunikat biskupów ze wspomnianej 

Konferencji na Jasnej Górze (2 września 1961 r.) informował zdecydowanie 

społeczeństwo katolickie: „W roku bieżącym na plan pierwszy wysuwa się 

nauczanie religii. Z tą sprawą zwracamy się do wszystkich ludzi wierzących i do 

wszystkich katolików w Polsce‖
2
. Tym samym rozporządzenia władz 

państwowych zostały odrzucone. Postanowiono, że kapłani będą prowadzić 

regularne nauczanie poza terenem szkoły i nie będą za to pobierać wynagrodzenia.  

Zasada katechezy integralnej wyłaniała się od dawna w polskiej katechetyce, 

jednak jej rozkwit nastąpił – jak w innych krajach – po Soborze Watykańskim II. Już 

w 1964 r. Komisja Episkopatu do Spraw Katechizacji powołała podkomisję, której 

zadaniem było opracowanie nowego programu katechetycznego, głównie na potrzeby 

dzieci i młodzieży. Należało uwzględnić: 

– zmienione warunki katechizacji, która została całkowicie przeniesiona do 

parafii;  

– przemiany, dokonujące się w psychice dzieci i młodzieży; 

– przemiany zachodzące w warunkach socjologicznych i ideologicznych; 

– nowe kierunki duszpasterskiego oddziaływania wytyczone prze dokumenty 

Soboru Watykańskiego II.  

Dlatego problem nauczania młodego pokolenia był najważniejszym 

zagadnieniem w czasie obrad Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. W 

październiku 1967 r. rozważano objęcie katechizacją dzieci przedszkolne, dzieci 

szkół podstawowych i całą młodzież do 19. roku życia – uczącą się i pozaszkolną. 

Przypomniano o koniecznych kontaktach katechetów z rodzicami, a Komisja 

                                                           
1
 J. Żaryn, op. cit., s. 67. 

2
 List pasterski biskupów polskich do rodziców, dzieci i młodzieży katolickiej o nauczanie prawd 

wiary świętej. W: Listy pasterskie Episkopatu, op. cit., s. 232.  
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Katechetyczna poinformowała o pracach nad nowym programem nauczania religii 

w klasach I – XII.  

116 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, która obradowała w dniach 30 IX 

-1 X 1969 w Warszawie i po analizie problemu katechizacji dzieci i młodzieży, 

potwierdziła uchwałę z 1967 r. oraz przypomniała, że katechizacją winny być 

objęte dzieci przedszkolne (5–6 lat), dzieci szkół podstawowych oraz młodzież do 

19 roku życia. Dzieci klas II-VIII winny mieć 2 godziny religii tygodniowo. 

Wskazano też, iż w całej Polsce obowiązuje dotychczasowy program religii, a w 

parafiach winny odbywać się kilka razu w ciągu roku spotkania katechety z 

rodzicami
1
.  

Ogólnopolski program katechizacji zatwierdzony został przez Konferencję 

Episkopatu 2 kwietnia 1970 r. w czasie 124 konferencji Plenarnej Episkopatu 

Polski
2
. 

 Ukonkretnieniem posoborowej odnowy katechezy w Polsce stał się Ramowy 

program katechizacji w zakresie szkoły podstawowej (kl. I-VIII) i Ramowy 

program katechizacji w zakresie szkoły średniej (kl. I-IV). Obie propozycje 

programowe zostały zatwierdzone decyzją Konferencji Episkopatu Polski 1 

kwietnia 1971 r.  

Na Konferencji w lutym 1972 r. podkreślono także ważność szkolenia 

katechetów w zakresie nowego programu. Ks. Jerzy Stroba w sprawozdaniu z 

działalności komisji Episkopatu ds. katechizacji podał, że katecheci zostali 

przygotowani do realizacji nowego programu katechetycznego poprzez 

ogólnopolski kurs katechetyczny w Warszawie, przez kurs katechetyczny 

zorganizowany przez KUL oraz przez konferencje diecezjalne i dekanalne. 

Zorganizowane też zostało spotkanie z autorami nowych podręczników do nauki 

religii, na którym wyłożono założenia nowego programu i zachęcono ich do 

opracowania nowych podręczników i katechez. Komisja zaapelowała do 

                                                           
1
 J. Żaryn, op. cit., s. 84–85.  

2
 Ibidem, s. 103.  
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wizytatorów diecezjalnych, by zadbali o łączenie w katechezie programów 

nauczania religii z zasadami duszpasterskimi Kościoła w Polsce
1
.  

Dokumenty Episkopatu wskazują, że nauczanie miało takie samo znaczenie, jak 

wychowanie. Podkreślono to na Konferencji 8 maja 1972 r., zwracając uwagę na 

konieczność ściślejszego powiązania pracy wychowawczej, przewidzianej 

programem katechizacji, z wytycznymi ogólnopolskiego programu 

duszpasterskiego. Istotną część tego programu stanowiły zadania Społecznej 

Krucjaty Miłości oraz Służby Pomocników Matki Kościoła
2
.  

Ważne znaczenie miał podpisany przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 

kardynała Karola Wojtyłę i abpa Antoniego Baraniaka komunikat z 7 października 

1972 r., zajmujący się tak nauczaniem religii jako „misją zleconą przez samego 

Chrystusa, którą w każdych warunkach Kościół musi pełnić‖, jak i sprawami 

wychowania alumnów w seminariach duchownych; poinformowano, że w roku 

seminaryjnym 1972/1973 będą wprowadzane w życie nowe zasady formacji 

kapłańskiej, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Tematem tej Konferencji były 

także sposoby wychowania katolików świeckich do odpowiedzialności za Kościół, 

zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II. Biskupi zwrócili się z 

wezwaniem do rodziców, przypominając im troskę o religijne wychowanie swych 

dzieci jako obowiązek sumienia, aby zadbali o regularne posyłanie dzieci na naukę 

religii i współdziałali z kapłanami w tak ważnej dla Kościoła i Ojczyzny pracy 

wychowawczej. Konferencja podkreśliła również konieczność stałego 

dokształcania katechetów i katechetek, aby ich praca była jeszcze bardziej 

owocna
3
.  

Została dostrzeżona konieczność poszerzenia form pracy na terenie parafii, np. 

poprzez nabożeństwa dodatkowe. Episkopat wydał w tym celu informację 

(Konferencja 30–31 października 1972 r.), aby takie formy stosować dla ożywienia 

życia religijnego. Wydano odpowiednie wskazania zobowiązując wszystkich 

duszpasterze diecezjalnych i zakonnych do pomocy w tym zakresie. Natomiast w 

                                                           
1
 J. Żaryn, op. cit., s. 111.  

2
 Ibidem, s. 114.  

3
 Ibidem, s. 118.  
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czasie obrad 21–22 marca 1973 r. rozpatrywano zagadnienia związane z nową 

reforma oświaty, która planowała powstanie szkół zbiorczych i rozszerzenia zajęć 

na godziny popołudniowe. Jakkolwiek było wielkim utrudnieniem dla właściwej 

organizacji pozaszkolnych lekcji religii, biskupi przypomnieli, że żadne trudności 

na tym odcinku nie zwalniają ani rodziców, ani wychowawców do wypełnienia ich 

najbardziej podstawowych obowiązków, zwłaszcza obowiązku wprowadzania 

dzieci i młodzieży w życie religijne
1
.  

W maju 1973 r. Episkopat analizował „Założenia i tezy raportu o stanie 

oświaty‖, przygotowane przez Komitet Ekspertów dla Opracowania Raportu. 

„Założenia…‖ pominęły bowiem postulaty zawarte w memoriałach Episkopatu 

skierowanych do Komitetu Ekspertów oraz zawierały elementy nieprzyjazne 

wychowaniu religijnemu. Stwierdzono, że Uchwała o zadaniach narodu i państwa 

w wychowaniu dzieci i młodzieży z dnia 12 kwietnia 1973 r. planuje system 

wychowania oparty na zasadach ateistycznych, przy całkowitym wyeliminowaniu 

Kościoła. Tym samym wychowanie w szkole byłoby sprzeczne z wychowaniem w 

rodzinie katolickiej i Kościół musi się sprzeciwić tym projektom, a jako autorytet 

moralny – bronić praw rodziców do wychowania swych dzieci zgodnie ze swymi 

osobistymi przekonaniami
2
. Temat ten podjęto również w czasie obrad sesji 

zwyczajnej 137 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, która obradowała 16 

czerwca 1973 r. na ziemi warmińskiej – w Pieniężnie, w gmachu Seminarium 

Duchownego Księży Werbistów. Następnego dnia we Fromborku – w obecności 

gości zagranicznych, zgromadzonych na ogólnopolskiej uroczystości religijnej z 

okazji pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika – Rada Główna Episkopatu 

przedstawiła ocenę sytuacji na linii państwo – Kościół i rozważyła następstwa 

zamierzonej państwowej reformy oświaty. W podsumowaniu obrad podkreślono, 

że państwo ma obowiązek nie tylko nie przeszkadzać rodzicom wierzącym w 

wychowaniu dzieci i młodzieży według zasad religijnych, ale na podstawie 

Paryskiej Konwencji, obowiązującej także Polsce, ma umożliwić prowadzenie 
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 J. Żaryn, op. cit., s. 125–126.  

2
 Ibidem, s. 128.  
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nauki religii; powinno stworzyć odpowiednie warunki i zabezpieczyć czas w 

układzie zajęć szkolnych na lekcje religii
1
.  

W kolejnych latach konferencje Episkopatu podejmowały trudny temat nauki 

religii – z konieczności tworzenia nowych form organizacyjnych w punktach 

katechetycznych, odpowiedniego doboru pomocy, stosowania programów i 

podręczników. Cały ten wysiłek poparty był licznymi listami kolejnych Prymasów 

do duchowieństwa i wiernych, aby nie zważali na zagrożenia zewnętrzne i 

wychowywali dzieci w wierze, propagowali właściwe wartości moralne, oparte 

przede wszystkim na Dekalogu
2
.  

Z wielka troską spoglądał Episkopat na laicyzację młodzieży pracującej. Jak 

podano w komunikacie 190 Konferencji Plenarnej (24 lutego 1983 r.): „Kręgi tej 

młodzieży stoją na rozdrożu i pytają: Czy istnieje jeszcze w naszym kraju 

możliwość zaspokojenia uczciwych ambicji życiowych? Niektórzy nie widzą dla 

siebie perspektywy, opuszczają kraj. Tymczasem młode umysły i mocne ręce są 

potrzebne Ojczyźnie. Kościół troszczyć się będzie zawsze o stworzenie 

właściwych warunków kształtowania charakterów w celu przygotowania młodych 

do przejęcia odpowiedzialności za życie własne, za losy kraju i Kościoła. 

Powołany do tego jest m.in. ruch oazowy „Światło – Życie‖, objęte 

Duszpasterstwem Służby Liturgicznej. Odpowiedzialni za prawidłowy rozwój tego 

ruchu są w poszczególnych diecezjach biskupi‖
3
.  

Zapowiedzią pozytywnych zmian w stosunkach państwo – Kościół była na 

pewno Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia
4
, 

rozumiana jako ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, uchwalona 

przez Sejm. Biskupi na 235 Konferencji Plenarnej wyrazili nadzieję, że tak ustawa, 

                                                           
1
 J. Żaryn, op. cit., s. 130–131.  

2
 Zob. Listy pasterskie Episkopatu …, op. cit.; Listy pasterskie Prymasa Polski oraz Episkopatu 

1975–1981, Paris 1988. 
3
 J. Żaryn, op. cit., s. 273. 

4
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia. Tekst jednolity. Dz. U. 2000 Nr 

26, poz. 319.  
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jak i jej pochodne przyczynia się do właściwego kształtowania się wzajemnych 

relacji dla dobra całego społeczeństwa
1
.  

Należy nadmienić, że bardzo ważnym zagadnieniem tamtego okresu stał się 

temat budownictwa sakralnego. Problem ten dotyczył w okresie powojennym 

wszystkich diecezji z racji zniszczeń wojennych, jednak w sytuacji, gdy nauczanie 

religii musiało przenieść się na teren obiektów sakralnych – sprawa ta nabrała 

jeszcze większej wagi. Świątynie były w dużej części zrujnowane, często też 

zdewastowane, kościelne precjoza nie zawsze można było należycie zabezpieczyć 

przed kradzieżami
2
. Jednakże władza ludowa w sobie wiadomy sposób blokowała 

odbudowę, rozbudowę, a najbardziej – budowę nowych obiektów sakralnych. W 

konkretnych przypadkach, szczególnie na Ziemiach Odzyskanych, zauważalne 

były działania mające wprowadzać nowy ład i porządek polityczny – a to nie 

mogło opierać się o podtrzymywanie życia duchowego, religijnego mieszkańców 

tych terenów. Dlatego prośby o pozwolenia na budowy odrzucani bez 

uzasadnienia. W czerwcu 1970 r. Episkopat przeanalizował sytuację na odcinku 

budownictwa sakralnego i stwierdzono: „aktualnie potrzeba w Polsce 498 

kościołów nowych i 189 kaplic. W ciągu ostatnich trzech lat składano do 

właściwych władz państwowych prośby o pozwolenie na 406 obiektów 

sakralnych. Otrzymani pozwolenie na budowę 7 kościołów i 5 kaplic. 

Stwierdzono, że 198 nowo powstałych skupisk wiernych (wsie, osiedla, dzielnice 

miast) pozbawionych jest obiektów kultu. Wierni muszą przebywać często 

wielokilometrową drogę, by wziąć udział we Mszy św. W okresie powojennym 

uległo zniszczeniu 58 kościołów wskutek wypadków losowych. Tylko w 28 

wypadkach pozwolono na wybudowanie nowych obiektów sakralnych. W Polsce 

istnieje wiele świątyń pozostawionych przez inne wyznania. W 75 wypadkach 

władze państwowe nie wyraziły zgody na ich użytkowanie przez Kościół katolicki, 

                                                           
1
 J. Żaryn, op. cit., s. 344.  

2
 Episkopat Polski, obradujący w Warszawie 4 grudnia 1971 r. zajął się tematem zabezpieczeń 

stwierdzając: „Z uwagi na częste wypadki pożarów kościołów i budynków kościelnych oraz wypadki 

włamań do kościołów i kradzieży zabytków i dzieł sztuki Konferencja poleciła przygotować odpowiednie 

zarządzenia w sprawie ochrony zabytków kościelnych, zabezpieczenia ich przed kradzieżą i wywozem za 

granicę, a także w sprawie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego‖. J. Żaryn, op. 

cit., s. 110. 
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w 43 zamieniono je na cele świeckie, z w 25 rozebrano‖
1
. Podane cyfry w sposób 

oczywisty pomagają uzmysłowić sobie politykę władz komunistycznych wobec 

problemu obiektów kultu religijnego. Rozumiano, na czym polega znaczenie tej 

materialnej placówki, jeżeli stanie się ona miejscem modlitwy i zgromadzenia 

wiernych. Jak dla najmłodszych – lekcja religii w odpowiednim miejscu utrwalała 

wiarę, tak i dla tych najmłodszych, i dla wszystkich wiernych – kościół był 

miejscem najbardziej osobistego spotkania z prawdami wiary i także zrozumienia 

siebie jako człowieka wierzącego.  

Katecheza w trudnych czasach walki z tendencjami materialistycznymi, 

różnorodnie wprowadzanymi w życie w poszczególnych krajach naszego 

kontynentu, ale nie tylko, stanęła przed bardzo poważnym zadaniem przekonania 

katechizowanego o związku między istnieniem ludzkim a zbawieniem, 

przekonania, że zbawienie jest powołaniem człowieka do angażowania się w 

świecie, a jego następstwem staje się miłość Boga między ludźmi
2
. Dla Episkopatu 

Polski temat ten miał pierwszoplanowe znaczenie od czasu zakończenie II wojny 

światowej ze względu na wyjątkową przepaść w rozumieniu wychowania młodego 

pokolenia przez Kościół i państwo komunistyczne. Dokumenty Episkopatu 

stanowią wyjątkowo bogaty materiał dla analizy tych stosunków i potwierdzają 

olbrzymią troskę o każdą formę działania katechetycznego szczególnie wśród 

dzieci i młodzieży, ale też całej społeczności wiernych w Polsce.  

Listy pasterskie należą do bardzo ważnych dokumentów Kościoła. Wydawane 

przede wszystkim z racji określonych okoliczności, wydarzeń, świat czy rocznic – 

stają się obrazem życia religijnego na danym terenie, ale często też w całym kraju. 

Decyzja o ich powstaniu nie zawsze jest radosna, jak to miało miejsce w okresie 

rządów komunistycznych w Polsce. Niniejsza praca dotyczy głównie zagadnienia 

katechezy, szczególnie w odniesieniu do młodego pokolenia, dlatego wybrane tutaj 

przykłady mogą przybliżyć obraz zniewolenia kraju, w którym władza opanowana 

była ideą zniszczenia najważniejszych wartości w życiu człowieka, nastawiona na 

                                                           
1
 J. Żaryn, op. cit., s. 94.  

2
 Ph. Delhaye, Kultura jako współpraca człowieka w dziele stworzenia według Soboru 

Watykańskiego, „Zeszyty Naukowe KUL 1971, nr 4, s. 5.  
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kreowanie takiego wychowania dzieci i młodzieży, które zagubiło ducha w imię 

wypaczonego pojęcia naukowości.  

Listy pasterskie polskich biskupów z lat 1945–1989 najczęściej inspirowane 

były tematami kolejnych Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski, 

wypowiedziami Prymasa, ale głównie sytuacją społeczno-polityczną, odnoszącą 

się bezpośrednio do katechezy. Jednak w analizowanym w pracy okresie 

inspiracją, najczęściej negatywną, były zarządzenia władz państwowych, mające 

na celu rugowanie religii ze szkół, a w następnej kolejności – wiary z młodych 

umysłów
1
.  

Jest faktem znamiennym, że pisma polskich biskupów nie tylko odnoszą się do 

konkretnych sytuacji, ale te podejmują ciekawą polemikę z władzą – w 

specyficzny sposób przytaczając zarzuty wobec Kościoła, które w ostatecznym 

rezultacie są jego obroną. Kiedy bp Z. Choromański, sekretarz generalny 

konferencji Episkopatu Polski sformułował na przykład przypomnienie do 

wiernych w sprawie nauki religii poza szkołą, przypomniał, że: Nauka religii nie 

jest „szkołą‖ i nie podpada pod Ustawę z 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach 

i zakładach naukowych i wychowawczych, bo nie realizuje programu władz 

oświatowych odnośnie wykształcenia świeckiego czy zawodowego, lecz jest 

wynikiem prawa i obowiązku nauczycielskiego, wynikającego z samej istoty i 

posłannictwa Kościoła. 

Minister oświaty w Zarządzeniu z 8 grudnia 1956 r. w sprawie nauczania religii 

postanowił, że „nauczanie religii może się odbywać także w lokalach 

pozaszkolnych. Osoby świeckie, w myśl obowiązujących przepisów o prawie 

lokalowym, mogą bez zezwoleń władz państwowych użyczać bezpłatnie, 

sporadycznie lub okresowo pomieszczeń
2
.  

                                                           
1
 W Listach Duszpasterskich poruszano bieżące problemy dotyczące nie tylko samej katechizacji, co 

przede wszystkim aktualnych problemów społecznych. W okresie rządów komunistycznych starano się 

dodawać Polakom otuchy. Dla wielu wiernych Listy Biskupów były niejako bliższe, ponieważ dotyczyły 

bezpośrednio ziem i terenów, na których odbiorcy tych treści zamieszkiwali.  
2
 Zarządzeniu ministra oświaty w z 8 grudnia 1956 r. w sprawie nauczania religii  Nr GM 1–3269/56 

p. 2 f. 
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Na wartość tego pisma można także popatrzeć szerzej: bp Z. Choromański miał 

realistyczne spojrzenie na otaczającą go rzeczywistość i dlatego starał się 

wykorzystać nie tylko czas na przypomnienie o obowiązku posyłania dzieci na 

religię, ale także przypomnieć władzy, czym tak naprawdę jest nauczanie Kościoła.  

Gdy w sierpniu 1957 r. kardynał S. Wyszyński pisał do rodziców: „Posyłajcie 

dzieci tylko do takich szkół, gdzie religia jest wykładana. Jest to wielki obowiązek 

Waszego sumienia. Prywatne szkoły Towarzystwa Szkół Świeckich nie włączyły 

do swego planu nauki religii. Dzieci nie usłyszą tam świętej mowy wiary. 

Przestrzegamy takich rodziców katolików, którzy odważyliby się posyłać dzieci do 

szkół bez nauki religii słowami Boskiego Zbawiciela: „Kto by zgorszył jedno a 

maluczkich, które we Mnie wierzą, takiemu lepiej by było, aby uwiązano mu 

kamień młyński u szyi i wrzucono do morza‖
1
 – odwołał się do najprostszych słów 

Mateusza (Mt. 18,6), ale jakże ważnej sentencji, która powinna przyświecać 

katechezie w każdej epoce. Dał tym samym wzór, pociechę i natchnienie, jak 

postępować w okresie, gdy słowa władzy nic nie znaczą, gdy obalane są wszystkie 

porozumienia i założenia do dobrej współpracy na linii Kościół – państwo. 

Nie jest możliwe przeanalizowanie wszystkich wypowiedzi biskupów diecezji 

północno-wschodniej Polski, które dotyczyły katechezy. Listy pasterskie na pewno 

wymagają pogłębionej refleksji – na tle wydarzeń politycznych i społecznych, a 

także szeroko rozumianej sytuacji kulturowej, jaka wówczas miała miejsce. Ważne 

są nie tylko listy – także pisma do proboszczów, dekrety, homilie. Ich temat w 

latach powojennych może wydawać się monotonny, monotematyczny, jednak 

dotyczył zbyt ważnego problemu – nauczania i wychowania młodego człowieka, 

by nie zwrócić na niego uwagi.  

Kardynał S. Wyszyński pisał wspomniany list jeszcze z nadzieją na powrót 

religii do szkół w pełnym wymiarze, dlatego nakazywał, prosił rodziców, aby 

wybierali te szkoły, które podpowiada im chrześcijańskie serce. Specyficzna – 

jakże krótkotrwała – odwilż w stosunkach państwa z Kościołem w latach 1956–

                                                           
1
 E. Majcher, Udział ks. Andrzeja Santorskiego w działalności katechetycznej, w: Warszawskie Studia 

Teologiczne, t. XXII, nr 2, 2009, s. 45. 
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1957 pozwoliła też bpowi Cz. Falkowskiemu w Diecezji Łomżyńskiej zwrócić się 

17 grudnia 1956 r. do wiernych całej diecezji z wiadomością, że nauka religii 

wraca do szkół i są możliwe nowe warunki do jej prowadzenia. Jednakże radość z 

tego faktu miała w sobie specyficzny posmak goryczy, gdyż rodziców należało 

powiadomić, a raczej im przypomnieć, że uczęszczanie ich dziecka na lekcje religii 

zależy od nich – od ich decyzji, od skromnego zapisu na papierze, czy zgadzają się 

posyłać dzieci na te lekcje.  

Analiza konkretnych sytuacji, związanych z administracyjnymi zarządzeniami, 

wykaże, iż w polskich rodzinach te słowa biskupa – także biskupów w innych 

diecezjach – znalazły mocny oddźwięk. Rodzice pisali, prosili, chodzili do władz – 

ale ich decyzje najczęściej były lekceważone, właściwie przez cały okres 

powojennej historii kraju.  

Wpływ bpa Cz. Falkowskiego na wiernych swojej diecezji był bardzo duży już 

na początku lat 50. XX w. Starał się on nadać katechezie, tak szkolnej, jak i 

parafialnej, szeroki zakres. Archiwa państwowe – na podstawie donosów – 

wskazują na chęć rozpowszechnienia broszur i książek o tematyce religijnej, 

organizowanie pielgrzymek do Częstochowy, Krakowa i innych miast
1
. Wielką 

wagę przywiązywał do uroczystości kościelnych z udziałem dzieci, młodzieży i 

całego społeczeństwa diecezjalnego, jak np. uroczystości Bożego Ciała, a – jak 

zapisano na podstawie doniesień informatorów w 1953 r. – obdarowywał dzieci 

cukierkami
2
. List pasterski bpa Cz. Falkowskiego w ostatnich miesiącach 1953 r. 

wzywał wiernych do jak najczęstszego uczęszczania do kościoła, pielgrzymowania 

do miejsc kultu maryjnego oraz modlitwy za tych, którzy odłączyli się od 

Kościoła
3
. Z bólem stwierdzał bp Cz. Falkowski w listach do dziekanów (styczeń 

1955 r.), że wyraźnie słabnie uczęszczanie ludności na msze św., podkreślał 

znaczenie uczestnictwa wiernych, głównie młodzieży w nabożeństwach. 

                                                           
1
 Archiwum Państwowe w Białymstoku (dalej: APB), KW PZPR w Białymstoku; 33/V/26. Analiza 

działalności kleru wszystkich szczebli na terenie woj. białostockiego za rok 1953, 23 I 1954 r. Białystok, 

k. 114.  
2
 AIPN Białystok, 045/1205, Sprawozdanie z pracy Wydziału XI WUBP w Białymstoku za czerwiec 

1953 r., k. 39.  
3
 Ibidem, k. 88.  
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Jakkolwiek widział przyczyny tego w dużej odległości wiosek od kościoła, 

lenistwo oraz specjalnie urządzanych w terminach uroczystości kościelnych 

imprez przez władze lokalne – nie pomijał błędów duchowieństwa: brak 

gorliwości, sumienności, przygotowania do głoszenia Słowa Bożego; wspominał, 

że ludzie nie chcą osobistych wycieczek, lecz pokrzepienia i pociechy; nawoływał 

do głoszenia kazań, a nie ich odczytywania
1
.  

Bp Cz. Falkowski zwracał się także do proboszczów – duchownych, mających 

bezpośredni wgląd w sytuację nauczania i wychowania na swoim terenie. Chociaż 

religia wróciła (na krótko) do szkół w 1957 r., istnienie licznych placówek TPD 

dawało podstawy do bardzo poważnego traktowania zaistniałej sytuacji. Konieczne 

były konkretne dane, chociaż ich zbieranie mogło mieć negatywne konsekwencje – 

nie tyle dla duchowieństwa, ile dla rodzin, posyłających dzieci na religię. Między 

innymi te wydarzenia spowodowały wydanie pisma do proboszczów (19 styczeń 

1957 r.), w którym biskup łomżyński stwierdzał: „Należy dołożyć starań, by we 

wszystkich szkołach zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty była 

wykładana religia. Duchowieństwo powinno wpłynąć na rodziców, by religia 

wchodziła do szkół spokojnie i dostojnie. Zakonnicy, zakonnice powinny dać 

poważny wkład dla personelu wykładowców. W poszczególnych przypadkach 

należy się zwracać do wydziałów oświaty, by nauczyciele przedmiotów świeckich, 

którzy chcą, mogli wykładać religię. W razie specjalnych utrudnień kierownictw 

szkolnych w wejściu religii do klasy, ksiądz zawiadamia na piśmie Kurię ‖. […] 

Do 8 II br. Księża proboszczowie powiadamiają Kurię Diecezjalną:  

– jakie szkoły są w parafii, 

– kto wprowadza religię i ile jest godzin w każdej klasie, 

– czy są w parafii szkoły bez nauki religii, 

– czy lekcje religii odbywają się w godzinach przedpołudniowych,  

– imiona i nazwiska katechetów zakonnych i świeckich uczących w parafii, data 

urodzenia, kwalifikacje, 

                                                           
1
 Informacja o treści listu pasterskiego do duszpasterzy znalazła się w materiałach KW PZPR w 

Białymstoku. APB. KW PZPR w Białymstoku, 33/V/33, Bp Łomżyński do księży dziekanów, 25 I 1955 

r. Łomża, k. 159.  
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– czy Ksiądz Proboszcz zna te osoby
1
.  

W piśmie do proboszczów Diecezji Łomżyńskiej z dnia 15 marca 1957 r. 

biskup przypomniał o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli religii – tak do 

nauczania religii w państwowych szkołach podstawowych i średnich oraz do 

nauczania religii w szkołach publicznych. Zagadnienie to regulowało Zarządzenie 

Ministerstwa Oświaty z dnia 26 stycznia 1957 r., paragraf 2 p. 1 i 2, które podpisał 

minister W. Bieńkowski
2
.  

Pogarszający się stan katechizacji w latach 60. XX w. zobligował bpa 

Cz. Falkowskiego do sformułowania pisma (1967 r.) właśnie do sekretarza 

Episkopatu, aby przedstawić tragiczny obraz stanu katechizacji na terenie Diecezji 

Łomżyńskiej, która liczyła wówczas 129 parafii i 520 tys. mieszkańców. Wielkim 

problemem była odległość między punktami katechetycznymi, dochodząca do 10–

14 km bocznej drogi od kościoła, a średnia odległość wynosiła 6–8 km. Z grupy 

132 tys. młodzieży na naukę religii uczęszczało ponad 125 tys., a w wieku 

przedszkolnym – 1740. Ogółem nauczaniem religijnym objęte było 95,9% 

młodzieży w 178 punktach katechetycznych kościelnych i 539 terenowych. W 

grupie nieuczęszczających na katechezę były dzieci rodziców partyjnych i 

zaangażowanych politycz- nie – głównie w małych miejscowościach, gdzie 

mieszkańcy wszystko o sobie wiedzieli i posyłanie dziecka na religię groziło 

sankcjami administracyjnymi i personalnymi
3
.  

Wartość listu do wiernych, pisma do proboszczów i pisma do Episkopatu jest 

właściwie taka sama – różni je tylko adresat i stan danych: Episkopat musiał znać 

cyfry, liczby, opinie, natomiast rodzice i proboszczowie odczuwali takie sytuacje 

bezpośrednio, angażowali się emocjonalnie, należało więc ich zapewnić o 

wsparciu, pocieszyć i dodawać otuchy do czynnego działania dla dobra swoich 

dzieci. Potwierdza to oświadczenie bpa Cz. Falkowskiego, jakie wydał w sprawie 

                                                           
1
 ADŁ. Do wielebnych Księży Proboszczów. Pismo nr 179/57 z dnia 19 stycznia 1957 r. 

Zawiadomienia i komunikaty, k. 274, p. 57.  
2
 Ibidem.  

3
 ADŁ. Konferencje dziekanów, sygn. 232.  
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nauczania religii w kościołach we wrześniu 1959 r.
1
 – starał się w nim 

mobilizować społeczeństwo do walki o powrót religii do szkół w całej diecezji, co 

stawało się już problemem tak duchowieństwa – prefektów i katechetów 

świeckich, jak i całego społeczeństwa, które widziało wyraźnie, co robi władza – i 

nie zawsze mogło się temu przeciwstawić.  

W przypadku Diecezji Łomżyńskiej należy zwrócić uwagę na listy i homilie, 

których autorem był bp M. Sasinowski. Wykazywał on szczególną troskę w 

trudnych latach 70. XX w. w stosunku do dzieci, młodzieży i rodzin całej podległej 

mu diecezji. Na podstawie zachowanych tekstów i notatek oraz wypowiedzi 

duchownych, którzy pracowali na placówkach kościelnych w czasach jego 

biskupiej posługi, należy stwierdzić, że podejmowana przez niego tematyka 

katechezy, a głównie życia rodzinnego uwypuklała rolę katechezy początkowej, 

katechezy domowej. Wielki szacunek dla każdej matki, kobiety chrześcijańskiej i 

chrześcijańskiego przeżywania dnia świętego w rodzinie był tematem właśnie 

listów i homilii. Bp M. Sasinowski rozumiał, że młode pokolenie w tych czasach 

musi mieć wzory chrześcijańskiego wychowania w rodzinie
2
. Bogactwo treści i 

formy wypowiedzi mówionych i pisanych bpa M. Sasinowskiego stało się 

podstawą opracowania Twórczość homiletyczna biskupa Mikołaja Sasinowskiego 

w latach 1970–1983 oraz jej aspekty pastoralne przez J. Niestępskiego. Co ważne 

– wśród zachowanych pism analizie poddane zostały także wypowiedzi na temat 

katechezy
3
.  

Jakkolwiek nie na podstawie listów czy innych zarządzeń, jednak w wyjątkowy 

sposób na terenie Diecezji Łomżyńskiej zasłużył się w posłudze katechetycznej bp 

Edward Samsel. Jako ojciec duchowny w WSD w Łomży w latach 1974–1982 

propagował wysuwany przez dokumenty katechetyczne postulat, aby katecheza 

czerpała swe orędzie z Biblii. Studia biblijne dawały mu szczególna łatwość w 

odczytywaniu Słowa Bożego w kontekście ówczesnych uwarunkowań, potrafił 

                                                           
1
 Rozporządzenia Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej (dalej: RŁKD) 1959 Nr 11,  s. 172. 

2
 J. Niestepski, Twórczość homiletyczna biskupa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970–1983 oraz 

jej aspekty pastoralne, Warszawa 2009, s. 48–51. 
3
 Temat podejmuje dalsza część niniejszej pracy.  
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także dostrzegać znaki czasu i interpretować je w kontekście nauki Chrystusa. W 

prowadzonych konferencjach, homiliach, nauczaniu i indywidualnych rozmowach 

ukazywał alumnom – przyszłym katechetom, przyjaciołom młodego pokolenia w 

trudnych latach nastawienia polskiego społeczeństwa na wartości material- ne – 

wpisaną w naturę katechezy konieczność ciągłego rozwoju, poszukiwania nowych 

form i sposobów pogłębiania w katechizowanych orędzia zbawczego. Troszczył 

się, by w przygotowaniu katechetów, przyszłych wikarych, proboszczów, a może 

osób zajmujących wyższe kościelne stanowiska, więc tym bardziej rozumiejących 

konieczność poszerzania wiedzy o katechezie i katechizowanych – uwzględniać 

współczesne wymagania. Przede wszystkim katecheci mieli posiąść dokładną 

znajomość nauki Kościoła oraz zapoznać się z osiągnięciami w zakresie dydaktyki 

i metodyki katechizacji. Ks. bp E. Samsel uznany był za wzór katechety, wzór 

realizujący się w autentyzmie życia chrześcijańskiego; uznawał katechezę za jedno 

z najważniejszych swoich zadań i przekazując wiernym Ewangelię – czuwał nad 

autentycznością przekazu
1
.  

Działalność duszpasterska biskupów w formie listów i pism była także 

udziałem włodarzy Diecezji Warmińskiej. Już w 1952 r. – w pierwszą niedzielę 

adwentu, został w tej diecezji odczytany list pasterski wikariusza kapitulnego, ks. 

Wojciech Zinka na temat nauki religii w szkole. W liście znalazło się nawiązanie 

do zawartego 14 IV 1950 r. porozumienia rządu z Episkopatem, ale głównie uwaga 

zwrócona była na brak gwarancji nauczania religii w szkole i łamanie 

wspomnianego porozumienia. Ks. W. Zinek pisał: „Wiadomo przecież, że szkoła 

nie daje wychowania religijnego. Jeżeli jeszcze kilka lat temu nauka religii w 

szkole była zapewniona, to taki stan rzeczy się poważnie zmienił, zwłaszcza w 

ostatnim roku. Jeżeli jeszcze kilka lat temu nauka religii w szkołach 

podstawowych i średnich była przedmiotem nauczania obok innych, to dzisiaj 

katolicy z ubolewaniem i z coraz silniejszym zatroskaniem muszą stwierdzić, że 

coraz więcej jest szkół bezwyznaniowych, w których religii w ogóle nie ma, w 

                                                           
1
 S. Dziekoński, Ksiądz biskup Edward Samsel w posłudze katechetycznej Kościoła. W: J. M. 

Dołęgia, A. Skowroński (red.), Biskup Edward Samsel, (1940–2003), Olecko 2003, s. 255.  
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wielu zaś szkołach katechetek i katechetek nie zatwierdzono lub nawet 

zwolniono‖
1
.  

Zagadnienie laicyzacji życia społeczeństwa Diecezji Warmińskiej 

zaobserwować można na przełomie lat 50. i 60. XX w. w sferze likwidacji kaplic 

w szpitalach. Pomieszczenia po zlikwidowanych kaplicach przeznaczano na 

pomieszczenia dla personelu (np. Mrągowo), na laboratorium (np. Działdowo), do 

rejestracji pacjentów (np. Dobre Miasto), na świetlice (np. Sanatorium 

Przeciwgruźlicze w Olsztynie) czy na pomieszczenia szpitalne (np. Lidzbark 

Warmiński, Pasłęk)
2
. Temat ten, pomimo rozmów ostrzegawczych z kierownikiem 

WdSW i w prokuraturze w Olsztynie, podejmował na kazaniach do wiernych, a 

szczególnie do młodzieży, ks. bp T. Wilczyński.  

W czerwcu 1958 r. we wszystkich polskich kościołach odczytano orędzie 

Episkopatu Polski, w którym biskupi zwrócili się do rodziców, aby ci zabiegali o 

naukę religii w szkole. Przypomniano: „Nauczanie religii w szkole organizuje się 

dla tych uczniów, których rodzice wyrażają w tej sprawie indywidualne życzenia 

na piśmie. […] Nie dajcie się nastraszyć ludziom niepowołanym do decydowania, 

jaka ma być szkoła‖
3
. Temat ten podtrzymali polscy biskupi i tak ordynariusz 

Diecezji Warmińskiej, bp T. Wilczyński, wydał 18 sierpnia 1958 r. list pasterski z 

okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1957/1958, skierowany do rodziców i 

uczniów. Zaapelował w nim do rodziców, aby „posyłali swoje dzieci na lekcje 

religii i aby nie ulegali żadnej presji ze strony władz szkolnych, bo Chrystus ma 

prawo do dzieci‖
4
. Także w liście pasterskim na rozpoczęcie kolejnego roku 

szkolnego 1958/1959 przestrzegał rodziców przed negatywnymi skutkami dla 

wiary w wypadku posyłania dzieci do szkół bez religii. Podkreślał, że los nauki 

religii w szkołach zależy od postawy rodziców: „Nie ulegajcie małoduszności i 

                                                           
1
 W. Zink, Odezwa ordynariusza diecezji Warmińskiej do wiernych. Archiwum Archidiecezji 

Warmińskiej w Olsztynie (dalej: AAWO), C IV 1.  
2
 Dane z kwietnia 1966 r. Archiwum Państwowe Olsztyn, KW PZPR, 27. 

3
 Orędzie Episkopatu Polski do rodziców katolickich o nauce religii w szkole z czerwca 1958 r. W: 

Listy Pasterskie Episkopatu …, op. cit., s. 176–177.  
4
 T. Wilczyński, List biskupa olsztyńskiego na początek roku katechetycznego 1957/1958, Archiwum 

Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej (dalej: AWNK), Teczka bp 

T. Wilczyński, Nauczanie katechetyczne.  
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obawom, nie dajcie sie zastraszyć ludziom niepowołanym do decydowania o tym, 

jaka ma być szkoła. Kierujcie się sumieniem katolickim. W modlitwie szukajcie 

światła dla wypełnienia waszych wychowawczych obowiązków, bo zwycięstwo 

daje tylko Bóg‖
1
. Podobnie apelował do rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego 

1960/1961, gdy przypominał rodzicom katolickim o obowiązku składania 

oświadczeń w sprawie nauki religii w szkołach
2
. Polecił też wszystkim 

proboszczom, aby 28 sierpnia 1960 r. wygłosili kazanie na temat obowiązków 

katolickiego wychowania dzieci i młodzieży; poprosił też o odprawienie we 

wszystkich kościołach diecezji w dniach 1–3 września nabożeństw błagalnych w 

intencji wolności nauczani religii w szkołach
3
.  

Swoje oburzenie na likwidację lekcji religii w szkołach w 1961 r. wyrazili 

wszyscy biskupi diecezjalni, a przykładem jest list na rozpoczęcie roku szkolnego 

1961/1962 bpa T. Wilczyńskiego, w którym podkreślił, że trudności są także z 

powstawaniem i rejestrowaniem punktów katechetycznych, odkąd religię 

wyrzucono ze szkół. Bardzo zdecydowanej krytyce poddał zarządzenie w sprawie 

prowadzenia przez proboszczów dokładnej listy dzieci i młodzieży uczęszczającej 

na religię. Stwierdził też, że jest to łamanie prawa konstytucyjnego, które 

gwarantuje każdej jednostce wolność wyznania
4
.  

Troska o nauczanie i wychowanie religijne bpa T. Wilczyńskiego uwidaczniała 

się w pamięci o dzieciach, młodzieży i rodzicach w kolejnych latach, chociaż 

religii nie nauczano już w szkole. W liście pasterskim na rozpoczęcie roku 

szkolnego 1963/1964 przypomniał, że Kościół jest powołany przez Boga do 

wspomagania rodziców w pełnieniu ich obowiązków wychowawczych i 

katechetycznych. Podkreślił, że prawa rodziców i prawa Kościoła do wychowania 

religijnego i nauczania prawd wiary są pochodzenia Bożego. W liście tym wyraził 

sprzeciw wobec dosyć często powtarzających się prób dyskryminacji w szkole i 

                                                           
1
 T. Wilczyński, Do duchowieństwa i wiernych Diecezji Warmińskiej na rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego 1958/1959, AWNK, Teczka bp T. Wilczyński, Nauczanie katechetyczne.  
2
 T. Wilczyński, List pasterski do rodziców i proboszczów Diecezji Warmińskiej z dnia 10 czerwca 

1960 r., AWNK, Teczka bp T. Wilczyński, Nauczanie katechetyczne.  
3
 Ibidem.  

4
 T. Wilczyński, List pasterski biskupa olsztyńskiego w sprawie nauczania religii z dnia 27 sierpnia 

1961 r. AWNK, Teczka: katecheza 1961.  
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zastraszania tych uczniów, którzy uczęszczają na katechizację: „Moim zdaniem 

jest to gwałt zadany sumieniu ludzkiemu i katolickiemu. Jest to włażenie z 

brudnymi kaloszami do sumień ludzkich‖
1
. W „Liście do dziatwy i młodzieży 

diecezji warmińskiej‖, który został odczytany we wszystkich kościołach w czasie 

triduum święta patrona polskiej młodzieży św. Stanisława Kostki, biskup 

skierował apel do dzieci i młodzieży: „Starajcie się uczęszczać jak najlepiej na 

lekcje religii. Poznawajcie naszą wiarę. Uczcie się wielkich prawd o Bogu w 

Trójcy Świętej Jedynym, o Kościele, o Sakramentach św., o przykazaniach. 

Pracujcie nad sobą‖
2
. Natomiast na rozpoczęcie roku szkolnego 1964/1965 biskup 

warmiński w swoim ostatnim liście przypomniał: „Prawo do religijnego 

wychowania przysługuje rodzicom na mocy ich godności rodzicielskiej, udzielonej 

przez Boga Stwórcę […] pomocy instytucji państwowych w spełnianiu obowiązku 

wychowawczego rodziców, […] Bożego pochodzenia prawa Kościoła do 

wychowania religijnego; miejsca i roli świeckich w powszechnej katechizacji‖
3
.  

Wielka troska o nauczanie młodego pokolenia cechowała także następcę bpa T. 

Wilczyńskiego – ks. Józefa Drzazgę. W swoich listach pasterskich niejednokrotnie 

poruszał ten bolesny temat, stwierdzając m.in.: „Władze państwowe i oświatowe 

nie uznają swobody Kościoła do prowadzenia nauki religii‖; apelował: „Żaden 

organ państwowy nie może wydawać zarządzeń, które by naruszały prawa 

rodziców do wychowania religijnego ich dzieci […] i stały w sprzeczności z 

najwyższym prawem państwowym i podstawowymi prawami człowieka‖
4
. W 

liście pasterskim na rozpoczęcie nowego roku katechetycznego 1974/1975 bp J. 

Drzazga podkreślił: „Jest zaniepokojenie pasterzy właściwą formacją religijną tych 

                                                           
1
 T. Wilczyński, List pasterski na początek roku katechetycznego 1963/1964, z dnia 28 sierpnia 1963 

r. teka nauczanie religii 1963, AWNK, Teczka: katecheza 1963.  
2
 T. Wilczyński, List biskupa olsztyńskiego do dziatwy i młodzieży Diecezji Warmińskiej, z dnia 1 

października 1963 r., AWNK, Teczka: katecheza 1963.  
3
 T. Wilczyński, List pasterski Biskupa Ordynariusza Diecezji Warmińskiej na rok katechetyczny 

1964/1965, z dnia 8 października 1964 r., AWNK, Teczka: katecheza 1964.  
4
 J. Drzazga, List pasterski do duchowieństwa i wiernych diecezji warmińskiej z dnia 11 sierpnia 1967 

r. AWNK,. Teczka: katecheza 1967. 
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dzieci i młodzieży, którzy nie mogą uczestniczyć w katechizacji w wyniku zbyt 

dużej ilości zajęć‖
1
.  

W grudniu 1976 r. bp J. Drzazga wydał dekret, w którym zobowiązał księży 

dziekanów do wizytowania wszystkich katechetów w swoich dekanatach i 

sporządzania corocznych sprawozdań o stanie punktów katechetycznych
2
. Ostatni 

list pasterski bpa J. Drzazgi, napisany na rozpoczęcie roku katechetycznego 

1978/1979, także poświecony był zagadnieniom katechezy: nawiązał w nim do IV 

Synodu Biskupów (Rzym 1977), a rozważając orędzie synodalne przypominał: 

„Katechizacja w każdej diecezji i parafii jest zadaniem o życiowym znaczeniu i 

należy jej dać pierwszeństwo w działalności duszpasterskiej‖, natomiast zwracając 

uwagę na konieczność katechizowania dzieci przedszkolnych, pisał: „Przeżycia 

religijne w wieku przedszkolnym decydują o życiu chrześcijańskim człowieka‖; 

podkreślił także, iż obowiązek katechizacji jest podstawowym zadaniem całego 

ludu Bożego, czyli duchownych i świeckich; apelował więc do katechizujących, 

aby w swej pracy odznaczali się miłością pedagogiczną i pomysłowością w pracy 

pedagogicznej
3
.  

Decyzją Jana Pawła II biskupem warmińskim został 6 marca 1979 r. ks. Józef 

Glemp. Nowy ordynariusz w liście do duchowieństwa i wiernych również 

przedstawił katechizacje jako najważniejsze zadanie Kościoła we współczesnym 

świecie; Pisał: „Współcześnie dostrzega się, jak potężna ostoja prawdy i 

rzeczywistej kultury stanowią słowa żywota wiecznego głoszone słowami 

kapłanów. katechetów i katechetek. Gdyby zabrakło tego nauczania, młodzież 

wpadłaby w otchłań zwyrodnienia i całkowitego zepsucia‖
4
. Właśnie bp J. Glemp 

w maju 1980 r. wydał dekret, w którym zarządził, aby „wszyscy rozpoczynający 

pracę katechetyczną na terenie diecezji warmińskiej przygotowali szczegółowy 

                                                           
1
 J. Drzazga, List pasterski na rozpoczęcie roku katechetycznego 1974/1975, AWNK,. Teczka: 

katecheza 1974. 
2
 J. Drzazga, Dekret ustanawiający dziekanów wizytatorami religii w swoich dekanatach z dnia 8 

grudnia 1976 r., AAWO, M I 1/3.  
3
 J. Drzazga, List biskupa warmińskiego na rozpoczęcie nowego roku pracy katechetycznej w diecezji 

warmińskiej, z dnia 19 sierpnia 1975 r., AWNK,. Teczka: katecheza 1978.  
4
 J. Glemp, List do duchowieństwa i wiernych na pożytek roku katechetycznego 1979–1980. AWNK, 

Teczka: katecheza 1979. 



 144 

konspekt każdej katechezy, aby konspekty te były sprawdzane w czasie wizytacji 

lekcji religii przez wizytatorów diecezjalnych i dekanalnych, każdy z nauczających 

przekazał swoje konspekty po zakończeniu roiku katechetycznego księżom 

dziekanom w celu dostarczenia ich do kurii‖
1
.  

W liście pasterskim na rozpoczęcie roku katechetycznego 1980/1981 biskup 

warmiński zwrócił się z prośbą do katechetów, aby: „wykazali się gorliwością, 

która powinna znaleźć wyraz w przedkładaniu pracy katechetycznej nad inne 

czynności duszpasterskie, typu odwiedziny, zjazdy, korespondencje. […] 

Katecheci zarówno świeccy, jak i duchowni winni się modlić o tyle energii, aby 

żadne niepowodzenie nie zniechęciło ich do pracy‖; w dalszej części listu biskup 

podkreślił, że: „obowiązek zorganizowania katechizacji spoczywa na kapłanach. 

Oni to powinni zatroszczyć się o dobre wyposażenie w ławki i niezbędne pomoce 

sal katechetycznych, o dotarcie do dzieci i młodzieży z informacją o godzinach i 

miejscu nauczania religii, […] o pozyskaniu do katechizacji ludzi świeckich‖; list 

był też zachętą dla rodziców o przekazywanie żywego katechizmu przez wspólną 

modlitwę, życie sakramentalne i praktykę chrześcijańską miłości bliźniego‖
2
.  

Nie pomijał tematu katechizacji dzieci i młodzieży następca bpa J. Glempa – po 

ustanowieniu tegoż 10 lipca 1981 r. arcybiskupem metropolitą archidiecezji 

gnieźnieńsko-warszawskiej i prymasem Polski przez papieża Jana Pawła II
3
. Ks. 

bp J. Obłąk został mianowany ordynariuszem warmińskim 13 kwietnia 1982 r., ale 

już 20 sierpnia 1982 r. wystosował odezwę do duchowieństwa i wiernych, w której 

zaznaczył: „Katechizacja zmierza do tego, żeby dzieciom i młodzieży możliwie 

najpełniej i w sposób najbardziej przystępny przedstawić Osobę i Orędzie Jezusa 

Chrystusa, Boży plan. […] Obowiązek katechizacji jest podstawowym zadaniem 

całego Ludu Bożego, bo cały Kościół jest misyjny‖
4
. 

                                                           
1
 J. Glemp, Dekret o katechizacji z 9 maja 1980, AWNK, Teczka: Katecheza 1980.  

2
 J. Glemp, Odezwa biskupa warmińskiego do duchowieństwa i wiernych na początku roku 

katechetycznego z dnia 11 sierpnia 1980 roku, AWNK, Teczka: Katecheza 1980.  
3
 Komunikat o powołaniu ks. bp. warm. J. Glempa na Prymasa Polski i wyborze ks. bp. J. Obłąka na 

wikariusza kapitulnego, WWD 4(1981), s. 181.  
4
 J. Obłąk, Odezwa do duchowieństwa i wiernych na rozpoczęcie nowego roku katechetycznego z 20 

sierpnia 1982 roku, WWD 5(1982), s. 227–229.  
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Zmiany polityczno-społeczne w latach stanu wojennego oraz w następnych 

latach były nadal wielką bitwą o spokojne nauczanie religii. W liście na 

rozpoczęcie roku katechetycznego 1984/1985 bp J. Obłąk zwrócił się do dzieci i 

młodzieży, aby gorliwie uczestniczyli w katechizacji, którą nazwał „zaprawianiem 

do życia według wiary‖; wskazał, że: „na lekcjach religii można znaleźć 

odpowiedź na wiele problemów – pierwszym przeto obowiązkiem wierzącego jest 

odkrywanie na nowo skarbu wiary złożonego w naszej Ojczyźnie od przeszło 

tysiąca lat. Podjęcie tego obowiązku wymaga od Was, Droga Młodzieży, od 

Waszych Rodziców i katechetów osobistej gorliwości oraz odwagi. […] 

Zaryzykujcie i Wy już od pierwszej katechezy wymarsz ku nowemu życiu w 

Chrystusie. Niech każdy z Was odważy się wyjść z matecznika bezładu i 

rezygnacji‖
1
.  

Ostatni list pasterski, który dotyczył katechizacji, powstał w 1985 r.; poprzez 

nawiązanie do „Listu Apostolskiego Jana Pawła II do Młodych Całego Świata‖ 

zachęcił do przeczytania papieskiego orędzia, bo: „w nim jest odpowiedź na wiele 

pytań, które nurtują ludzi młodych. […] Wiedza i formacja uzyskana na lekcjach 

religii pomoże ukształtować właściwą formacje chrześcijańską w naszych 

czasach‖
2
. 

Po przejściu bpa J. Obłąka w stan spoczynku po ciężkiej chorobie diecezją 

zarządzał od 11 listopada 1985 r. ks. bp Edmund Piszcz (mianowany nowym 

biskupem warmińskim 22 października 1988 r.). W pierwszym liście pasterskim, 

skierowanym do młodzieży z racji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 zwrócił 

się do niej prosząc, aby: „nie zaniedbywała praktyk religijnych, podczas wakacji 

[…] i dawała świadectwo swojej wiary‖; przypomniał rodzicom, którzy wysyłali 

dzieci na wakacje – na obozy i kolonie letnie pamiętając, że: „mają 

zagwarantowane prawo, by ich dzieci mogły uczestniczyć w Niedzielnej Mszy 

                                                           
1
 J. Obłąk, Odezwa biskupa warmińskiego do duchowieństwa i wiernych na rozpoczęcie nowego roku 

katechetycznego 1984/1985, WWD 6(1984), s. 288–89.  
2
 J. Obłąk, Słowo pasterskie biskupa warmińskiego u progu nowego roku szkolnego 1985/1986, 

WWD 6(1985), s. 244–245. Por. S. Achremczyk, Pamięci Biskupa Warmińskiego Jana Obłąka, „Warmia 

i Mazury‖ 1989, nr 3, s. 4.  
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Św.‖
1
. Natomiast w liście na rozpoczęcie nowego roku katechetycznego 1986/1987 

bp E. Piszcz wyraźnie podkreślał: „Religia nie jest tylko przedmiotem, za który 

otrzymuje się na końcu roku stopień‖ – i prosił uczniów, aby traktowali lekcje 

religii poważnie, z całą odpowiedzialnością
2
.  

W liście na rozpoczęcie roku katechetycznego 1987/1988 biskup odwoływał się 

do sumień dzieci i młodzieży, stawiając pytania o udział i zaangażowanie w 

lekcjach religii; prosił o szacunek dla rodziców i nauczycieli, także o wzajemną 

życzliwość; apelował, aby uczniowie w nowym roku szkolnym „wzbogacali się. 

nie tylko jeszcze większą wiedzą o Bogu, ale dobrocią, czystością, szlachetnością, 

ofiarnością i przede wszystkim miłością‖
3
.  

 Poznanie określonego okresu w dziejach naszej ojczyzny następuje najpełniej 

poprzez lekturę wypowiedzi biskupów polskich – co ma szczególne znaczenie do 

analizy stosunków państwo Kościół po zakończeniu II wojny światowej. Jest to o 

tyle ciekawe, że olbrzymia grupa listów – wypowiedzi biskupów znajduje się też w 

archiwach państwowych i partyjnych. Wypowiedzi takie zdobywano w bardzo 

różny sposób, a w rozwiniętym okresie inwigilacji Kościoła najczęściej przez 

donosicieli, którzy zdawali bardzo szczegółowe sprawozdania po wysłuchaniu 

niedzielnych kazań. Władza komunistyczna znała stanowisko duchowieństwa, 

stanowisko hierarchów i proboszczów, ludzi odpowiedzialnych za proces 

katechizacji i prostych rodziców, upominających się o najcenniejsze dobro dla 

dziecka, jakim jest prawda. A tę prawdę przekazywali biskupi na trudnym odcinku 

swojej pracy – na ziemiach północno-wschodniej Polski, gdzie zawirowań 

społecznych, religijnych i politycznych było bardzo wiele w okresie 1945–1989.  

Należy zaznaczyć, że praca wykorzystuje jeszcze więcej tekstów listów i pism 

biskupów i Prymasa, których obecność jest jednak warunkowana konkretnym 

tematem, jakie podejmują następne rozdziały.  

                                                           
1
 E Piszcz, Słowo przedwakacyjne biskup – administratora do młodzieży, a dnia  18 czerwca 1986 

roku, WWD 2–3(1986), s. 73–74.  
2
 E. Piszcz, Słowo biskupa – administratora apostolskiego na rozpoczęcie roku katechetycznego, z 

dnia 14 sierpnia 1986 roku, AWNK, Teczka: katecheza 1986.  
3
 E. Piszcz, Słowo biskupa – administratora apostolskiego na rozpoczęcie roku katechetycznego, z 

dnia 9 sierpnia 1987 roku, AWNK, Teczka: katecheza 1987.  
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Konkludując można stwierdzić, że zakres prawa Kościoła do wychowania jest 

bardzo rozległy. Działalność ta obejmuje też szeroko rozumiany obszar kultury, w 

którym mieści się zakładanie i utrzymywanie własnych szkół, a wychowawcze 

prawo daje Kościołowi możliwość i rodzi też obowiązek czuwania nad 

wychowaniem chrześcijan uczęszczających do różnego typu szkół publicznych i 

prywatnych
1
. Papież Pius XII wskazał, że najlepszą szkołą jest kościół, który 

otrzymał misję nauczania wszystkich narodów i w myśl przytoczonych już słów 

św. Mateusza – wypełnia swą nauczycielską i wychowawczą misję; misja 

nauczania i wychowania dusz jest mu przyznana nie przez nakaz ludzki, ale Bożą 

wolę, jest oparta na nauce objawionej, prawie pozytywnym nadanym przez 

boskiego Mistrza
2
.  

Jak zauważył S. Dziekoński, Kościół posiada największe doświadczenie w 

kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia przez szkołę
3
. Świadczą o tym już 

wcześniej przytoczone przykłady papieskich wypowiedzi na temat nauczania i 

wychowania, także postawa wobec tego zagadnienia Jana XXIII, udokumentowana 

encykliką Mater et magistra, której tytuł odnosi się już do refleksji na temat 

wychowawczego posłannictwa Kościoła. W dokumentach posoborowych, jak np. 

w Dekrecie o działalności misyjnej, stwierdza się, że Kościół ma prawo do 

swobodnego głoszenia wiary, przekazywania nauki społecznej, wspomagania i 

rozwijania wszystkiego, co piękne i dobre w ludzkiej społeczności
4
.  

Warto nadmienić, że współcześnie ważną rolę wśród dokumentów kościelnych 

na temat wychowania pełni Katechizm Kościoła Katolickiego (1992, wyd. polskie 

1994).  

 

                                                           
1
 Pius X, Divini illius magistri, s. 30–31.  

2
 Pius XII, Lettera della Segreteria di Stato per la XXVIII Settimana sociale d’Italia, 1955. W: In-

segnamenti…, op. cit., s. 728; Pius XII, Lettera Sobremaneira grata – al cardinal aecivescovo di rio de 

Janeiro, 1949, p. 497.  
3
 S. Dziekoński, Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich stuleci, Warszawa 

2003, s. 21–22.  
4
 Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad genteks divinitus, 5.  
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ROZDZIAŁ 3 

 

ORGANIZACJA KATECHEZY NA ZIEMIACH   

PÓŁNOCNO – WSCHODNICH 

 

 

Ziemie północno – wschodnie to bardzo specyficzny region Polski. Na jego 

specyfikę wpływają czynniki demograficzne, geograficzne oraz historyczne. 

Sytuacja społeczno-kulturowa tego regionu kształtowała się na przestrzeni 

ostatnich wieków. Teren ten od zarania dziejów należał do wyjątkowych pod 

względem demograficznym, społecznym i kulturowym miejsc w Polsce. Liczne 

zawirowania historyczne nie wpływały na redukcję tego zjawiska, można 

powiedzieć więcej, pogłębiały jedynie zróżnicowania i występującą 

wielokulturowość.  

Ziemie północno – wschodnie były, i pozostają do dnia dzisiejszego miejscem 

ścierania się kilku kultur, terenem, na którym żyje obok siebie kilka mniejszości 

narodowych
1
 i wyznaniowych

2
. Obok mieszkańców narodowości polskiej, diecezje 

objęte badaniami w ramach niniejszej rozprawy zamieszkiwane są przez ludność 

ukraińską, litewską i białoruską.
3
  

                                                           
1
 Analiza dostępnej literatury pozwala wysnuć wniosek, że trudno odnaleźć jednoznaczne definicje 

określające czym mniejszość narodowa jest. Definicja K. Kwaśniewskiego ujmuje charakterystyczne 

cechy mniejszości narodowej i podaje, że „mniejszość narodowa to kategoria lub podgrupa osób 

wyróżniających się odrębnością etniczną (języka, kultury, tradycji, ewentualnie także innych cech), które 

(lub których przodkowie) w zasadzie są allochtonami (i nie mają autonomii terytorialnej) w kraju, w 

którym decydują się żyć, a w którym ze względu na swoją liczebność nie stanowią najważniejszego 

narodu państwowego. Stanowią oni zbiór osób, pragnących zachować elementy tej narodowej 

odrębności, a czasem i przekazać je dzieciom, mimo że, jeżeli istnieje odrębne państwo narodu, z którym 

czują się związani, nie chcą tam wyjechać, a kontakty z nim utrzymują tylko w sferze kultury, bez 

naruszenia politycznej lojalności wobec państwa zamieszkania. Z tytułu prawa pielęgnowania swojej 

odrębności mogą tworzyć w tym celu stowarzyszenia. Zachowują też prawo do asymilacji, zgodnie ze 

swą wolą, w kraju zamieszkania.‖ K. Kwaśniewski, Socjologia mniejszości i definicja mniejszości 

narodowej, [w:] Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, t.1, 1992, z.1, s. 56. 
2
 Mniejszością wyznaniową jest grupa ludzi, których łączy wspólna religia, a którzy na tle 

społeczeństwa stanowią mniejszość. 
3
 Po II wojnie światowej obserwowało się znaczące migracje ludności. Na tereny obecnych diecezji 

warmińskiej, łomżyńskiej i białostockiej przybywali Polacy z terenu całego kraju, ale także Kresowiacy, 

którzy odznaczali się dużym patriotyzmem i głęboką wiarą. Poza tym na tych terenach masowo osiedlała 

się ludność ukraińska, żydowska, białoruska, litewska oraz niemiecka.  
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Podaje się, że w okresie II Rzeczpospolitej nasz kraj był zamieszkiwany w 

ponad 36% przez ludność należącą do mniejszości narodowych i wyznaniowych.
1
 

Szczególnie wielonarodowość oraz zróżnicowanie etniczne i wyznaniowe było 

widoczne na terenach przygranicznych, w tym na ziemiach północno – wschodniej 

Polski.  

Okres powojenny to czas przesiedleń i repatriacji ludności. W 1944 r. w Polsce 

było 160 tys. Białorusinów, zaś po zakończeniu repatriacji około 125 tys., w tym w 

powiecie bielskim 86 tys., w białostockim 25 tys., w sokólskim 14 tys.
2
 

Problematyka związana ze zróżnicowaniem etnicznym i wyznaniowym Kresów 

Wschodnich była wielokrotnie podejmowana w dyskursach politycznych 

ówczesnych władz państwowych, ponieważ problem ten stanowił o zachowaniu 

bezpieczeństwa wewnętrznego i stabilizacji wschodnich granic Polski.
3
  

O zachwianiu stabilizacji i porządku publicznego na ziemiach północno – 

wschodniej Polski opowiada m.in. bp Tadeusz Zawistowski: „Niedługo po wojnie 

było dość niespokojnie w tych rejonach Polski. Ludność białoruska, która 

zamieszkiwała te tereny od lat była dobrze zasymilowana z ludnością polską. 

Problem stanowili nowi mieszkańcy pochodzenia białoruskiego.  

Tak naprawdę młodzi przesiedleńcy byli ludźmi bez korzeni. Nikt nie wiedział 

skąd są ani jaka jest ich przeszłość. Oczywiście nie można generalizować, ale 

część z nich to byli przestępcy i ludzie słabego charakteru. I to właśnie oni 

tworzyli grupy agresywnych ludzi. Swego czasu dochodziło do podpaleń 

katolickich kościołów czy plebanii. Miejscowa ludność polska wiedziała, że za 

takimi incydentami stali Białorusini, więc nierzadko brała odwet. Dochodziło 

wtedy albo do otwartych starć między chuliganami pochodzenia polskiego i 

białoruskiego albo do akcji odwetowych, np. podpaleń cerkwi. 

                                                           
1
 U. Wróblewska, Polityka oświatowa państwa polskiego wobec mniejszości narodowych, grup 

etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących Kresy Wschodnie w II RP, w: Nauka nr 2, 2011, s. 110. 
2
 E. Mironowicz, Białorusini w Polsce 1944–1949, Warszawa 1993, s. 108–116. 

3
 Nie sposób nie zgodzić się z tym twierdzeniem, ponieważ nierzadko, co potwierdzają dokumenty 

historyczne, dochodziło do konfliktów między poszczególnymi nacjami. Władze państwowe były 

świadome, iż tak bardzo zróżnicowane kulturowo środowisko nie gwarantuje stałej stabilności 

współżycia między nacjami. Zob: Ibidem,  s. 109. 
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Lokalne władze nie bardzo umiały sobie poradzić z tym problemem. 

Apelowano do ludzi o zachowanie pokoju, o porozumienie i jedność. Również 

duchowni, zarówno rzymskokatoliccy, jak i prawosławni nawoływali do zgody. 

Chociaż stosunki na linii Kościół – Cerkiew były dość napięte, w tym zakresie 

wykazywana była jedność przekonań. 

Niebezpiecznie było wieczorami oraz podczas imprez okolicznościowych, na 

których szerokim strumieniem lał się alkohol rodzimej roboty. A jak wiadomo 

alkohol sprzyja awanturom i burdom, tak więc władze starały się zabezpieczać 

takie uroczystości większą liczbą funkcjonariuszy MO czy innych formacji. Do 

najniebezpieczniejszych sytuacji dochodziło na wsiach rozsianych po całym 

obszarze północno – wschodnich Kresów. Tam z wiadomych powodów 

zabezpieczenie w postaci obecności służb bezpieczeństwa było najmniejsze.  

Wielu z Białorusinów kolaborowało z władzą komunistyczną. Niektórzy 

oficjalnie byli członkami SB i w ramach tej organizacji uczestniczyli w akcjach 

przeciwko ludności polskiej i polskiemu duchowieństwu. Inni byli donosicielami, 

nie tyle na Polaków, co na uczciwych Białorusinów.  

Oczywiście nie można tu przedstawiać ludności białoruskiej jako tylko złej. 

Wśród Polaków działały dokładnie takie same grupy. Wśród Polaków też byli 

działacze SB i donosiciele.‖
1
 

Na podobne fakty współpracy Białorusinów z władzami komunistycznymi 

wskazują także zachowane dokumenty archiwalne. Władzy zależało przede 

wszystkim na pozyskaniu większości polskiej. W formacjach MO, UBP, partii, 

radach narodowych występowała liczna reprezentacja białoruska. To zaś z jednej 

strony stanowiło mocne wsparcie dla władzy komunistycznej, z drugiej 

niewątpliwą barierę w zbliżeniu z ludnością polską. Dlatego też starannie dbano, 

aby Białorusini piastujący stanowiska w aparacie partyjno-państwowym lub 

chociażby będący milicjantami nie zdradzali swego niepolskiego pochodzenia
2
. Od 

funkcjonariuszy aparatu władzy państwowej wymagano dobrej znajomości języka 

                                                           
1
 Wypowiedź bpa Tadeusza Zawistowskiego z dnia 13.04.2013r., źródło: prywatne zbiory autora 

2
 Zespół Starostwa Powiatowego Białostockiego, sygn. 5, k. 24. 
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polskiego i posługiwania się nim szczególnie w miejscach publicznych. Zamykano 

szkoły białoruskie, gdy mniejszość polska na terenie gminy protestowała przeciw 

ich istnieniu
1
. 

Nie można tu pominąć faktu, że oderwanie od rodzinnych stron, a tym samym 

brak zakorzenienia w kulturze regionu skutkowały odchodzeniem od tradycji 

religijnych wyniesionych z rodzinnych stron
2
. Nie sposób nie zgodzić się ze 

stwierdzeniem, że to zaś przyczyniało się do słabnięcia wiary i utraty tożsamości 

religijnej.
3
  

Owo ścieranie się kultur prowadzi z jednej strony do zacierania się granic 

między różnymi grupami ludności, natomiast z drugiej strony wpływa na 

tworzenie się hermetycznych grup ludności należącej do mniejszości narodowych i 

etnicznych.  

W dalszej części prezentowanej rozprawy omówione zostaną bliżej zagadnienia 

związane z kształtowaniem się sytuacji społecznej i kulturowej w poszczególnych 

diecezjach północno – wschodniej Polski.  

Warmia i Mazury to teren bardzo zróżnicowany demograficznie i kulturowo. 

Do najważniejszych zjawisk, jakie wpłynęły na rozwój kultury na ziemiach 

północno – wschodnich, szczególnie na terenie Warmii i Mazur przed II wojną 

światową, należy zaliczyć przyjęcie chrześcijaństwa, rozprzestrzenienie się kultury 

europejskiej, rozwój nauki i oświaty, reformację, wprowadzenie języków 

narodowych do liturgii
4
, wpływy kultury polskiej i niemieckiej oraz odrodzenie 

kultury chłopskiej na przełomie XIX i XX w. Zjawiska te składały się na bogactwo 

tradycji kulturowej Diecezji Warmińskiej
5
.  

Teren Prus Wschodnich był po I wojnie światowej najbiedniejszym i 

najbardziej zacofanym obszarem Niemiec. Jednakże dojście Hitlera do władzy 

spowodowało ożywienie gospodarcze, gdyż zaczęto budować i wyposażać zakłady 

                                                           
1
 Zespół Starostwa Powiatowego Białostockiego, sygn. 5, k. 24. 

2
 B. Beba, J. Pijanowska, Demograficzne uwarunkowania rozwoju kultury na Warmii i Mazurach, w: 

Tożsamość kulturowa Warmii i Mazur, red. B. Domagała, A. Sakson, Olsztyn 1998, s. 25–26. 
3
 A. Bielinowicz, op. cit., s. 24. 

4
 Na tym tle dochodziło do konfliktów między ludnością polską, białoruską, ukraińską i litewską.  

5
 W. Leyk, Mniejszości narodowe na Warmii i Mazurach w rozwoju kultury lokalnej. W: S. 

Sobolewska (red.), Kultura Mazur, Warmii, Powiśla, Olsztyn 2001,  s. 99–100.  



 152 

zbrojeniowe, budowano także autostradę z Elbląga do Królewca. Diecezje 

warmińską obsługiwało w okresie nazizmu 360 księży, ale duchowieństwo polskie, 

pracujące z młodzieżą i broniące języka polskiego, było represjonowane, 

systematycznie inwigilowano szkoły i zakłady wychowawcze. Represje nasiliły się 

od 1935 r.: prowadzono ostrą walkę w ówczesnym bpem Maksymilianem 

Kallerem
1
, rozwiązano wszystkie stowarzyszenia katolickie i szkoły prowadzone 

przez Kościół. Do 1944 r. represje dotknęły 221 kapłanów – śledzono ich, 

przesłuchiwano, wytaczano procesy, dyskryminowano, udzielano kar pieniężnych, 

upomnień, zakazywano uczyć w szkołach czy wreszcie wysiedlano z terenu Prus. 

Liczną grupę skierowano do obozów koncentracyjnych, ośmiu warmińskich 

duchownych poniosło śmierć męczeńską z rąk okupanta
2
.  

Skutkiem klęski hitlerowskich Niemiec po zakończeniu II wojny światowej ta 

część Europy całkowicie zmieniła swoje oblicze. Tereny Diecezji Warmińskiej – 

decyzją polityki ZSRR, Wielkiej Brytanii i USA – administracyjnie należały do 

Polski. Granice diecezji przedstawiały się następująco: od północnego zachodu 

graniczyła z Zatoką Gdańska, od północy – ze Związkiem Radzieckim, granice 

wschodnie i południowe stykały się z Diecezją Łomżyńską, na zachodzie i 

południowym zachodzie – z Diecezją Chełmińską, na południu z Diecezją Płocką, 

a na zachodzie z Diecezją Gdańską
3
.  

Po zakończeniu II wojny światowej władza ludowa odżegnywała się od tradycji 

i kultury autochtonów, pragnęła odciąć się od historii Prus uważając, że oficjalna 

historia tych ziem rozpoczęła się w 1945 r. Najważniejszy problem demograficzny 

tych terenów i wyzwań duszpasterskich dotyczył migracji ludności. 

Duchowieństwo miało świadomość, iż osoby wyrwane z dotychczasowego 

środowiska mogą zaniedbywać praktyki religijne. Skala migracji na teren Warmii i 

                                                           
1
 Bp Maksymilian Kalle ur. 10. października 1880 r., zm. 7. lipca 1947 r., biskup warmiński od 2 

września 1930 r., inicjator założonego w Braniewie Seminarium duchownego, wykazywał dbałość o 

potrzeby ludności polskiej na terenach Warmii, orędownik kultu maryjnego, propagator apostolstwa 

świeckich.  
2
 A. Kopiczko, Refleksja nad dziejami martyrologii duchowieństwa warmińskiego, „Warmińskie 

Wiadomości Diecezjalne‖ (dalej: WWA) 2007, nr 90, s. 86–88.  
3
 W. Więcek, Katechizacja w diecezji warmińskiej w latach 1945–1985, „Studia Warmińskie‖. T. 32, 

1995, s. 255.  
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Mazur była ogromna, a w wielu przypadkach ludność autochtoniczna opuszczała 

ten teren. Pozostała część zachowywała własne obyczaje, obrzędowość, a o jej 

tożsamości świadczyły m.in. ukochanie własnej ziemi, kultywowanie obyczajów, 

przywiązanie do gospodarstwa, dbałość o nie i ciężka praca, gorliwe wypełnianie 

obowiązków religijnych, pielgrzymki do lokalnych sanktuariów, dbałość o 

przydrożne kapliczki i krzyże
1
.  

Przybywający na teren diecezji byli zwykle osobami młodymi, co stawało się 

utrudnieniem w pielęgnowaniu tradycji, jaką przekazywało przecież starsze 

pokolenie.
2
 Jednakże grupy te wniosły bardzo wiele do miejscowego folkloru, co 

łączyło się także z religijnością
3
. Wielkim patriotyzmem i poczuciem 

przynależności narodowej odznaczała się także grupa ludności przybywającej z 

kresów. Wileńska inteligencja stała się bardzo aktywna w tworzeniu życia 

kulturalnego i religijnego tych ziem – były to osoby głęboko religijne, przywiązane 

do Kościoła i przekazujący swym dzieciom głęboką wiarę
4
.  

Grupą, mającą także nieobojętne znaczenie dla kształtowania się społeczeństwa 

Warmii i Mazur po II wojnie światowej, byli Ukraińcy. Przesiedlenia na ten teren 

odbywały się głównie w 1947 r. w ramach Akcji Wisła.
5
 Asymilacja kulturowa tej 

grupy odbywała się jednak z wielkimi trudnościami ze względu na specyficzną 

sytuację polityczno-historyczną – co jednak umocniło utrwalenie się tradycji 

wewnątrz tej grupy. Utrudnienia w zakresie praktyk religijnych spowodowane były 

brakiem duchowieństwa obrządku greckokatolickiego i duże rozproszenie tej 

ludności (głównie powiaty: bartoszycki, braniewski, kętrzyński, pasłęcki, 

węgorzewski, gołdapski, sztumski, dzierzgoński)
6
.  

                                                           
1
 B. Beba, J. Pijanowska, op. cit., s. 35–26.  

2
 Na przestrzeni wieków, zwłaszcza w okresach kiedy Polska znajdowała się pod panowaniem obcych 

rządów, rodzina stanowiła źródło poznania wiary dla młodego pokolenia. Właśnie w rodzinie dzieci 

uczyły się wiary swoich przodków, kultury i tradycji związanej z polskością. Wychowanie religijne i 

patriotyczne było głównym nurtem wychowania rodzinnego. Tak zatem Kościół otaczał rodzinę wielką 

troską i w niej upatrywał źródło głębokiej wiary pokoleń Polaków. 
3
B. Beba, J. Pijanowska, op. cit., s. 24.  

4
 S. Achremczyk, Warmia, Olsztyn 2000, s. 350.  

5
 Ludność w owym czasie przesiedlano na podstawie Planu Ewakuacyjnego z dnia 18 kwietnia 1947 

roku, który został opracowany przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych. 
6
 S. Achremczyk, op. cit., s. 350; B. Beba, J. Pijanowska, op. cit., s. 27–28.  
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Do ludności osiedlanej na terenie diecezji warmińskiej należy zaliczyć także 

Polaków, którzy wracali z robót przymusowych w Niemczech, oraz emigrantów, 

głównie z Francji i Jugosławii
1
. Rozmieszczenie ludności, jaka napłynęła na tereny 

diecezji warmińskiej, obejmującej w 1948 r. woj. olsztyńskie, część woj. 

gdańskiego i woj. białostockiego, obrazuje poniższa tabela 3.1.  

Tabela 3.1 

Rozmieszczenie ludności przybyłej na Warmię i Mazury do 1948 r., 

ze względu na osiedlenie się i teren, z którego przybyła 

województwo Liczba osób (w tysiącach) 

ogółem autochtoni repatrianci przesiedleni 

olsztyńskie 380 80 21% 113 30% 187 49% 

białostockie (część) 48,7 1,5 3% 118 17% 29 80% 

gdańskie (część) 370 33 33% 105 28,5% 231 62,5% 

 

Źródło: M. Olechnowicz, Akcja zaludniania Ziem Odzyskanych, „Przegląd 

Zachodni‖ 1997, nr 3, s. 218. 

 

Tabela obrazuje stan migracji tym terenie Warmii i Mazur, który tworzył 

ówczesną diecezję warmińską. Z pewnością przybliża ona tylko dane na temat 

zaludnienia w diecezji, jakkolwiek odzwierciedla w miarę dokładnie sytuację 

ludności, a tym samym wskazuje na problem tożsamości i asymilacji. Migracja 

osłabła dopiero w 1949 r., a w 1956 r. nowa władza wydała zezwolenie na wyjazd 

33,35 tys. autochtonów na teren ówczesnej RFN. Byli wśród nich także duchowni 

– autochtoni, którzy nie znali języka polskiego i w pracy duszpasterskiej 

posługiwali się językiem niemieckim. Władze PRL sprzeciwiały się od 

zakończenia wojny ich obecności na tych terenach, a motywem sprzeciwu było 

dążenie do wyeliminowania wszystkiego, co niemieckie. Oskarżano warmińskich 

księży o współpracę z Niemcami, wrogość wobec Polski, a nawet szerzenie 

nacjonalistycznej propagandy niemieckiej na odcinku życia religijnego
2
. Także 

                                                           
1
 M. Olechnowicz, Akcja zaludniania Ziem Odzyskanych, „Przegląd Zachodni‖ 1997, nr 3, s. 218–

220.  
2
 S. Brewczyński, Ks. Adalbert (Wojciech) Zink. Rządca diecezji warmińskiej w latach 1951–1953, 

Olsztyn 2006, s. 123–124.  
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cześć ludności ukraińskiej opuściła ten teren. Jednak był to też czas tzw. drugiej 

repatriacji z terenów ZSRR osób, które już na stałe przybyły do swych rodzin
1
. 

Specyficzną cechą analizowanego obszaru stawał się powolny rozwój miast, a 

szczególnego znaczenia nabrało zasiedlanie i zagospodarowanie terenu rolniczego 

w postaci wielkich Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR).
2
 Jak zauważył W. 

Szramka, Diecezja Warmińska nazwana została krainą PGR-ów, gdyż zajmowały 

one ponad 33% gruntów rolnych
3
. Jeszcze na przełomie 1989 i 1990 r. było tutaj 

ponad 100 dużych PRR-ów
4
.  

Kolektywizacja wsi przeprowadzona została w 1945 r., kiedy to zorganizowano 

początkowo trzy rodzaje gospodarstw: Państwowe Nieruchomości Rolne, Zakłady 

Hodowli Roślin i Państwową Hodowlę Koni. Z dniem 1 stycznia 1949 r. 

przekształcono je w jednolite Państwowe Gospodarstwa Rolne, a w 1976 r. nazwę 

zmieniono na Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej
5
. Gospodarstwa te 

były w latach 50. XX w. dotowane przez państwo, gdyż władzy zależało, aby 

gospodarstwa państwowe miały korzystniejsze warunki niż gospodarstwa 

indywidualne. Jednakże praca była bardzo trudna i odbywała się w urągających 

warunkach. Kierowano do niej także osoby z marginesu społecznego. PGR-y były 

postrzegane jako środowisko upośledzone społecznie i kulturowo. Pojawiło się 

określenie „chłopi-robotnicy‖ – ludzie oderwani od tradycyjnej warstwy 

chłopskiej, jej obyczajów i kultury, stylu życia i religijności; pracowali w 

rolnictwie, jednak otrzymywali wynagrodzenie jak robotnicy
6
. Wśród 

pracowników PGR – ów szerzyły się patologie społeczne, nadużywanie alkoholu, 

oderwanie od tradycyjnego systemu wartości. Wszystko to powodowało, że PGR – 

y postrzegane były przez społeczeństwo jako miejsca niesprzyjające rozwijaniu 
                                                           

1
 A. Szyfer, Przemiany wsi na ziemiach Zachodnich i Północnych w okresie XXV-lecia Polski 

Ludowej na przykładzie Warmii i Mazur, Olsztyn 1970, s. 129–131.  
2
 PGR-y tworzono na ziemiach należących pierwotnie do prywatnych właścicieli ziemskich. Ziemie 

te odebrane zostały przez państwo i przekazane pod zarządzanie podmiotom administracji publicznej. 

Najczęściej te duże gospodarstwa rolne były źle zarządzane, mało produktywne i zaniedbywane. 
3
 W. Szramka, Aktywność kulturalna społeczności PGR na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1969, s. 19.  

4
 Z. Krawczyńska-Butrym, Zakres i metodologia badań. W: Z. Krawczyńska-Butrym (red.), 

Mieszkańcy byłych osiedli pegeerów o swojej sytuacji życiowej, Olsztyn 2001, s. 9.  
5
 Słownik wiedzy obywatelskiej, PWN, Warszawa 1971, s. 305.  

6
 F. Walichnowski, Struktura społeczna pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych woj. 

olsztyńskiego (1963–1965), Olsztyn 1966, s. 47 i nast.  
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pozytywnych cech osobowościowych czy jako miejsca wykluczające rozwój 

przeciętnego pracownika. Jednocześnie propaganda partyjna szerzyła właśnie w 

takich miejscach swoje hasła odchodzenia od wiary na rzecz partii i systemu 

komunistycznego. Dążono do tworzenia obywateli, a nie ludzi, wtłaczano nowe 

wartości oderwane od tradycji polskiego narodu, a Państwowe Gospodarstwa 

Rolne wydawały się być miejscem idealnym dla tego typu działań.  

Jakkolwiek wszyscy mieszkańcy starali się zawierać kościelne związki 

małżeńskie, chrzcili dzieci i odbywały się katolickie pogrzeby – praktyki religijne 

były zaniedbywane. Badania wykazały, że do kościoła chodzono  1–3 razy w 

miesiącu, lepiej spełniało ten obowiązek młode pokolenie – dzieci i młodzież, a 

wskaźnik wiedzy religijnej wśród dorosłych kształtował się na bardzo niskim 

poziomie. Wpływało to na stan katechezy i – jak pisał ks. Z. Klimczuk – na 

podstawie badań w 1975 r.: „Z zasady wymagania od uczniów są bardzo 

minimalne, aby nie zniechęcić ich do uczęszczania na lekcje religii. Wydaje się, ze 

pomimo dużego wysiłku, jaki katecheci wkładają w nauczanie religii, obecne 

warunki i stan nauczania nie są wystarczające, by właściwie formować wiedzę i 

postawy religijne dzieci‖
1
. Nie jest to spostrzeżenie dziwne, jeżeli wśród wartości, 

jakie preferowali mieszkańcy PGR-ów, jeszcze w 1982 r. na pierwszym miejscu 

było poczucie bezpieczeństwa i satysfakcja z pracy. Wysoko stawiano postawę 

życia zgodnego z wiarą, co nie zawsze przekładało się jednak na stan świadomości 

religijnej
2
.  

Obraz ówczesnej sytuacji mieszkańców Państwowych Gospodarstw Rolnych na 

terenie diecezji warmińsko – mazurskiej wspomina abp Edmund Piszcz mówiąc w 

ten sposób: „W PGR – ach zatrudnionych było wiele osób, mężczyźni i kobiety. 

Dążeniem władz było zniewolenie tych ludzi. Prowadzono szeroko zakrojoną 

propagandę, organizowano liczne imprezy państwowe, na których obiecywano 

ludziom dobrobyt i wspaniałe życie. Wszystko w oderwaniu od Kościoła. 

                                                           
1
 Z. Klimczuk, Postawy religijne dzieci środowiska PGR a środowisko rodzinne na przykładzie 

Państwowych Gospodarstw Rolnych w powiecie Bartoszyce. Za: W. Piwowarski, Sytuacja religijna w 

środowisku PGR a duszpasterstwo, „Przegląd Powszechny‖ 1983, nr 78, s. 137–158.  
2
 K. Ryczan, Religijność pracowników PGR, „Collectanea Theologica‖ 1982, f. IV, s. 114–118.  
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Likwidacja wielu świąt kościelnych, które jeszcze przed wojną były dniami 

wolnymi od pracy spowodowała, że coraz mniej ludzi pojawiało się w kościołach. 

Pojawił się nowy sposób spędzania czasu wolnego – okolicznościowe imprezy z 

tańcami i suto zakrapiane alkoholem.  

Co jednak niepokoiło nas najbardziej? Wpływ rodziców na młode pokolenia. 

To oni, obserwując poczynania dorosłych uczyli się życia, przejmowali ich 

wartości. Zawsze wychowanie religijne było bardzo mocno osadzone w rodzinie. 

To ona była filarem wiary. Wraz z powołaniem do życia PGR – ów i powstaniem 

klasy chłopo – robotników nastąpił widoczny dla  nas – duszpasterzy kryzys 

rodziny polskiej. Na przestrzeni wieków rodzina była filarem, ostoją wiary. 

Katolickie wychowanie było podstawą życia społecznego w naszym kraju. To 

dzięki niemu przetrwaliśmy wojny, lata niewoli pod zaborami, okupację 

hitlerowską. Właśnie wiara wyniesiona z domu rodzinnego pozwalała przetrwać 

Polakom najtrudniejsze chwile.  

Wkładaliśmy więc bardzo wiele wysiłku w nauczanie religii młodych ludzi. Nie 

było to łatwe, bo z jednej strony obserwowaliśmy kryzys wartości w rodzinie, a z 

drugiej nie ustępowały ataki władz komunistycznych na Kościół. Niemniej dzieci 

przyjmowały Sakramenty, chociaż zauważaliśmy pewne zmiany w percepcji tych 

uroczystości. Nie wiem do końca czy wynikały one z działań władz zmierzających 

do oderwania ludzi od wiary, co skutkowało bez wątpienia rozluźnieniem, 

przynajmniej w środowisku pracowników PGR – ów więzi z Kościołem. Być 

może przyczyną była jednak ogólna sytuacja w Polsce i na świecie i już wówczas 

zaczął się proces odchodzenia ludzi od Kościoła. W każdym razie uroczystości 

kościelne, pomimo licznego udziału wiernych, zyskiwały w moim odczuciu 

bardziej świecki charakter. Tym bardziej, że były one pretekstem i okazją do 

świętowania w sposób niezgodny z nauką katolicką. Wspomniałem wcześniej, że 

w środowisku pracowników PGR – ów szeroko szerzyły się patologie społeczne, 

zwłaszcza alkoholizm, a święta kościelne stawały się dla tych ludzi okazją do picia 

alkoholu.  
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Teren Warmii i Mazur był bardzo gęsto usiany właśnie Państwowymi 

Gospodarstwami Rolnymi. Wydaje się, że dlatego tak bardzo widoczne były 

wszelkie patologie życia na tym terenie. Stopniowe odchodzenie od wiary 

uwidaczniało się w coraz mniejszej liczbie osób uczestniczących w nabożeństwach 

i uroczystościach kościelnych. Hierarchowie diecezjalni, biskupi w swoich listach 

duszpasterskich apelowali i zachęcali ludność diecezji warmińskiej do powrotu do 

Kościoła i odejście od ułudy jaka daje ideologia władzy państwowej. Mówiono o 

tym, że tylko Boża Łaska i Jego Miłosierdzie może dać człowiekowi poczucie 

prawdziwej wolności i spełnienia. Jednak ludzie zaczęli już wsiąkać w ideologię 

komunistyczną. Otumanieni przez propagandowe hasła zaczynali wierzyć w 

równość i beztroskie życie, jakie zapewnić miała im partia. Było to bardzo 

niepokojące dla nas zjawisko. Nie można zapominać, że w PGR – ach zatrudniani 

byli nierzadko ludzie z marginesu społecznego, o niskim wykształceniu, zagubieni 

w swoich nałogach. Misja duszpasterska w tych ośrodkach była zatem niezwykle 

trudna. 

Katechizacja na terenach PGR – ów była trudna jeszcze z innego powodu, bo 

przecież były to tereny państwowe, całkowicie poddane jurysdykcji komunistów. 

Dlatego też każda próba podejmowania nauczania katechetycznego pracowników 

trafiała na silny mur, zarówno ze strony kierownictwa gospodarstw, jak i samych 

pracowników. Niejednokrotnie zmuszeni byliśmy do chwilowego wycofywania 

się, żeby ludzi nie zrazić, nie zniechęcić. Namawialiśmy do posyłania dzieci na 

religię, do dbania o ich chrześcijańskie wychowanie. Głosiliśmy Słowo Boże w 

bliskim nawiązaniu do ich codzienności, bez abstrahowania, bez straszenia 

piekłem, raczej mówiliśmy o powinnościach, przypominaliśmy obowiązki wobec 

Boga kładąc nacisk na Jego Miłość i Miłosierdzie. 

My kapłani z wielką gorliwością wypełnialiśmy swoją posługę wobec Boga i 

wobec wiernych. Postrzegaliśmy młode pokolenie jako nadzieje na lepszą 

przyszłość, bowiem wierzyliśmy, że oni mogą dźwignąć ten kraj z marazmu, w 

jaki wtłoczył go system komunistyczny. Uczyliśmy więc dzieci prawd wiary, 
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pokazywaliśmy świat wartości chrześcijańskich, mówiliśmy o Bogu, Jego Miłości 

i Dobroci, o Nadziei, którą nam daje, o Jego obecności w każdej sekundzie życia.‖
1
  

Kolejną diecezją, której dzieje wymagają przybliżenia jest diecezja białostocka, 

której obecne tereny dawniej stanowiły obszar wpływów trzech państw: Polski, 

Rusi oraz Litwy. Wiązało się to z przynależnością owych ziem do tych państw w 

różnych okresach dziejów. W wyniku licznych wojen, szczególnie w wyniku 

wypraw jaćwieskich i litewskich od połowy XIII w., zniszczeniu uległo 

osadnictwo na tych ziemiach. Porosły te tereny rozległe puszcze, które ciągnęły się 

szerokim pasem od Niemna na północy aż niemalże po Bug na południu. Pewne 

stabilizacja sytuacji nastąpiła dopiero po zawarciu unii polsko – litewskiej w roku 

1385, bowiem jej najważniejszą konsekwencją była chrystianizacja Litwy. 

Niemniej jednak ostateczne ustalenie granic między Koroną i Wielkim Księstwem 

Litewskim nastąpiło dopiero po Unii Lubelskiej w 1569 r., w wyniku której 

województwo podlaskie zostało przyłączone do ziem polskich.  

W okresie kiedy Podlasie przynależało do Mazowsza było ono w zasięgu 

oddziaływania biskupów płockich. Jednakże Podlasie północne, czyli ziemie na 

północ od rzeki Narew, zostało włączone do jurysdykcji diecezji wileńskiej, 

utworzonej w 1388 r., natomiast południowe – do diecezji łuckiej. Od tej chwili aż 

do kolejnych rozbiorów ziemie leżące między Biebrzą i Narwią należały do 

biskupstwa wileńskiego.  

 Ponowne osadnictwo na ziemiach obecnej diecezji białostockiej szło z terenów 

Mazowsza i Rusi, częściowo również z Litwy. Jednocześnie z kolonizacją 

białostockich puszcz powoływane do życia były ośrodki duszpasterskie. Według 

zapisów historycznych najstarsze parafie na ziemiach diecezji białostockiej to:  

 Goniądz (przed 1430 r.)  

 Suraż (początki XV w.).  

Wszystkie kolejne ośrodki parafialne powstawały jako odpowiedź na potrzeby 

wynikające z coraz intensywniejszego rozwoju osadnictwa, które miało miejsce w 

                                                           
1
 Wypowiedź abpa Edmunda Piszcza z dnia 05.04.2013r., źródło: prywatne zbiory autora. 



 160 

XVI w. oraz z rozwoju gospodarczego na tych ziemiach, który nastąpił w 

późniejszym okresie czasu.  

Wiek XIX to czas, gdy powstały zaledwie dwie parafie, powołane przy 

funkcjonujących od XVII w. kościołach dominikańskich: w Różanymstoku 

(powstałym w roku 1811) i w Klimówce (zbudowany w roku 1816) oraz filii w 

Supraślu (z roku1865). Filia ta pojawia się jako samodzielna parafia dopiero w 

1906 r., podobnie jak filia parafii Kalinówka Kościelna – Brzozowa (z roku 1906). 

Sytuacja taka wynikała przede wszystkim z polityki prowadzonej przez carat w 

stosunku do Kościoła katolickiego. Była to polityka naznaczona licznymi 

prześladowaniami i ograniczeniami nakładanymi na działania duszpasterzy 

katolickich. Wiek XIX przyniósł na ziemiach obecnej diecezji białostockiej 

likwidację licznych parafii, natomiast kościoły parafialne zagarniano na cerkwie. 

Między innymi na cerkiew została przeznaczona kaplica św. Marii Magdaleny 

znajdująca się w Białymstoku. Sytuacja uległa znaczącej poprawie dopiero po 

zawarciu ukazu tolerancyjnego z 1905 r. kiedy to zostały przywrócone do życia 

skasowane wcześniej parafie. Po tym wydarzeniu zaczęto także tworzyć nowe 

ośrodki parafialne. Niemniej jednak znaczące przyśpieszenie w tworzeniu i 

rozwoju sieci parafialnej na ziemiach diecezji białostockiej nastąpiło dopiero po ty, 

jak Polska odzyskała niepodległość i stała się krajem suwerennym.
1
  

Tereny obecnej diecezji białostockiej, po ostatnim rozbiorze Polski znalazły się 

pod jurysdykcją Prus. W roku 1807 zostały włączone w skład ziem należących do 

Rosji. Od roku 1849 ziemie te administracyjnie podlegały pod archidiecezję 

wileńską (wcześniej – do diecezji wigierskiej (w zaborze pruskim), potem do 

archidiecezji mohylewskiej (pod panowaniem Rosji)).  

Charakterystyczną cechą archidiecezji wileńskiej był fakt, że jej wiernymi byli 

ludzie rożnych narodowości. Miejscem szczególnym była Akademia Wileńska, ale 

na terenie tej archidiecezji znajdowały się także bardzo liczne klasztory oraz 

sanktuaria maryjne. Podczas niewoli doszło do likwidacji unii, zamknięcia 

niemalże wszystkich klasztorów katolickich oraz likwidacji szeregu parafii. 

                                                           
1
 Ks. T. Krahel, Historia archidiecezji, http://archibial.pl/historia.php [04.04.2013] 

http://archibial.pl/historia.php
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Ludność zmuszana była do przyjęcia prawosławia, a katolickie świątynie 

zmieniano w cerkwie.  

 Kiedy Polska odzyskała niepodległość, w roku 1925 zawarty został konkordat 

ze Stolicą Apostolską, na mocy którego diecezja wileńska została podniesiona do 

rangi arcybiskupstwa
1
. Utworzono też wówczas metropolię wileńską. Ziemie 

obecnej diecezji białostockiej administracyjnie należały nadal do archidiecezji 

wileńskiej.  

Okres II wojny światowej to czas szczególnie trudny dla ludności 

zamieszkującej te tereny. Z rąk okupanta zginęło ok. 100 kapłanów. Duchowni 

polegli śmiercią męczeńską, natomiast bardzo wielu wiernych przeszło gehennę 

więzień, obozów, deportacji lub zginęło z rąk wrogów
2
.  

Po zakończeniu II wojny światowej nowowyznaczone granice polityczne 

podzieliły ówczesną archidiecezję wileńską. W nowych granicach Polski znalazło 

się 51 parafii należących do archidiecezji wileńskiej, w tym Białystok. W 1945 r. 

utworzono tu Seminarium Duchowne z Wydziałem Teologicznym, które było 

pierwszą uczelnią wyższą na terenie miasta Białegostoku. Niestety już w 1948 r. 

Wydział Teologiczny został przez komunistyczne władze zlikwidowany, a 

niepewny los dotykał także samo Seminarium Duchowne.  

Po śmierci abpa R. Jałbrzykowskiego
3
 w 1955 r. na wikariusza kapitulnego 

został wybrany biskup pomocniczy W. Suszyński, który jednocześnie był w owym 

czasie rektorem Seminarium Duchownego w Białymstoku. Jednak ze względu na 

szykany władz partyjnych zrezygnował ze stanowiska po niecałym miesiącu 

urzędowania. Kapituła wybrała wówczas nowego wikariusza kapitulnego, ks. 

prałata Adama Sawickiego, który przetrwał najtrudniejszy okres i rządził 

archidiecezją aż do 1968 r.
4
 25 maja 1968 r. ponownie na ten urząd powołany 

został bp W. Suszyński. Stolica Apostolska 6 lipca 1968 r. mianowała bpa 

                                                           
1
 Ks. T. Krahel, Historia archidiecezji, http://archibial.pl/historia.php [04.04.2013] 

2
 Ibidem.  

3
R. Jałbrzykowski, ur. 7. 02. 1897 r., zm. 19 czerwca 1955 r. metropolita wileński, który zainicjował 

pracę Kurii w Białymstoku po II wojnie światowej, odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia 

Polski „Polonia Restituta‖, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Złotym Zasługi z Mieczami 
4
 Ks. T. Krahel, op. cit. 

http://archibial.pl/historia.php
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Suszyńskiego administratorem apostolskim. Niestety bp zmarł 27 października 

tego samego roku, w którym został wybrany. Wikariuszem kapitulnym został 

wybrany ks. prałat Piotr Maziewski, kanclerz Kurii Arcybiskupiej. Rządził on do 

17 stycznia 1970 r., gdy to Stolica Apostolska zamianowała biskupem i 

administratorem apostolskim w Białymstoku ks. Henryka Romana Gulbinowicza, 

rektora Warmińskiego Seminarium Duchownego w Olsztynie, kapłana 

archidiecezji wileńskiej. Konsekrowany na biskupa 8 lutego 1970 r. przez kard. 

Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, rządził archidiecezją do stycznia 1976 r., 

kiedy to został powołany na stanowisko arcybiskupa metropolity wrocławskiego
1
.  

W dniu 3 maja 1979 roku wikariuszem kapitulnym został mianowany przez 

Stolicę Apostolską ks. kanonik Edward Kisiel, ówczesny kanclerz Kurii. Bp E. 

Kisiel dążył i w konsekwencji doprowadził do ukoronowania słynącego łaskami 

wizerunku Matki Boskiej w Różanymstoku i Krypnie. Tym samym podniesiono do 

rangi bazylik mniejszych świątynię Wniebowzięcia NMP w Białymstoku i 

Ofiarowania NMP w Różanymstoku. Bp Kisiel podjął się organizacji i zainicjował 

pierwszy synod archidiecezji w Białymstoku. Poza tym przygotował uroczystości 

związane z wizytą Ojca św. Jana Pawła II w archidiecezji białostockiej.  

Teren Łomży i powiatu łomżyńskiego w okresie bezpośrednio powojennym był 

bardzo zaniedbany i wręcz określało się go jako biedną Polskę D
2
. Podstawą życia 

mieszkańców powiatu była ziemia rolna, którą uprawiano przy pomocy bardzo 

prymitywnych narzędzi, a urządzenia mechaniczne należały do rzadkości. Brak 

było sieci kanalizacyjnej w licznych miejscowościach, niektóre dopiero 

elektryfikowano, a w 1945 r. do miasta nie dochodziła jeszcze kolej ze względu na 

zniszczone torowiska. Nie odnotowywano wzrostu liczby ludności, ponieważ 

bardzo słabo rozwijający się przemysł skutkował migracjami wielu rodzin na 

tereny Łodzi, Śląska czy znacznie lepiej rozwijające się Ziemie Odzyskane. 

Koniecznym było wyburzenie licznych budynków i rozbiórka obiektów 

sakralnych, zaś podejmowane prace remontowe i budowlane prowadzone były 

                                                           
1
 Ks. T. Krahel, op. cit. 

2
 Cz. Brodzicki, Łomża i powiat łomżyński w latach II wojny światowej i trudnych latach 

powojennych, Warszawa 2004, s. 190.  
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przez wiele lat. Stopniowo odbudowywano także Nowogród, który został 

zrównany z ziemią w czasie wojny. Mieszkańcy na każdym odcinku pracowali z 

wielkim oddaniem, czego przykładem może być odbudowa zburzonego kościoła w 

Wiźnie, zakwalifikowanego później przez Ministerstwo Kultury i Sztuki jako 

zabytek kultury narodowej. 

Organizacja katechezy na Ukrainie widoczna jest najbardziej dopiero po 

przemianach spoeczno – politycznych w 1991 roku. W organizacji tej znaczną rolę 

odgrywają duchowni jak i świeccy. Największy jednak wkład w organizacj 

katachetyczną wniósł Kardynał Marian Jaworski.  

 

3.1. Walka o katechezę w latach 1945–1961 

Stosunki władzy państwowej z duchowieństwem bezpośrednio po wyzwoleniu 

w 1945 r. można by na podstawie kilku przykładów określić jako względnie dobre. 

Jednakże w raportach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 

Białymstoku odnotowano, że stosunek kościoła do nowej władzy był lojalny, lecz 

oczekujący i nieufny
1
. Archiwa państwowe zachowały informacje np. o 

zaproszeniu proboszcza z Zambrowa w sierpniu 1945 r. do odprawienia Mszy św. 

w koszarach i odebrania przysięgi od nowo zaciężnego żołnierza czy prośbę władz 

o odprawienie nabożeństw w lutym 1947 r. z racji wyboru nowego Prezydenta 

kraju. W uroczystościach miało wziąć udział całe społeczeństwo, głównie 

organizacje polityczne i społeczne oraz szkoły i urzędy
2
. W związku z tymi 

uroczystościami zażądano od bpa S. Łukomskiego, by z chwilą otrzymania 

wiadomości o wyborze Prezydenta nakazał uderzyć w dzwony kościelne w całej 

diecezji – temu żądaniu biskup jednak się sprzeciwił, czego powodem były na 

pewno wydarzenia polityczne ostatnich miesięcy
3
. 

                                                           
1
 J. Stefaniak, Duchowieństwo katolickie wobec władz państwowych w woj. białostockim w latach 

1945–1956, „Studia Podlaskie‖ 2000, t. X, s. 147.  
2
 W. Jemielity, Diecezja Łomżyńska, Łomża 2012, s. 283.  

3
 Archiwum Państwowe w Łomży (APŁ), Starostwo Powiatowe w Łomży, sygn. 6 k.13; 11 k. 3; 32 k. 

5,6.  
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Ogólne nastroje na linii państwo – Kościół w diecezji były takie same jak w 

całej Polsce,
1
 gdyż władze państwowe coraz krytyczniej oceniały postawę 

duchowieństwa w różnych aspektach. Szczególnie raziły wypowiedzi księży na 

kazaniach, dlatego Urząd Bezpieczeństwa dążył do rozwinięcia sieci agenturalnej 

wśród duchowieństwa i środowisk przykościelnych – informatorów pozyskiwano 

przez zastraszenie, wykorzystywano problemy zawodowe i rodzinne, co nie 

dawało jednak rezultatów w stosunku do biskupów łomżyńskich
2
.  

We wspomnieniach ks. prof. Witolda Jemielitego obraz ten przedstawia się 

następująco: „Pamiętam jak inwigilacja Kościoła na początku była bardzo 

delikatnie prowadzona. Wielu z nas nawet nie spodziewało się, że mogą być w 

jakikolwiek sposób sprawdzani.  

Ja dokładnie pamiętam jak na moje kazania przychodziła pewna kobieta, nie 

znałem jej, nie była moja parafianką. Młoda, trzymająca się nieco z boku, 

zasłuchana… Często widziałem ją jak stoi w bocznej nawie. Dopiero później, 

rozmawiając z innymi duchownymi dowiedziałem się, że prawdopodobnie była to 

informatorka, która potem składała raporty z moich kazań.  

Władza państwowa werbowała często ludzi inteligentnych, młodych, którym 

obiecywała ułatwiony dostęp na uczelnię, profity materialne, mieszkanie, 

samochód czy możliwość wyjazdu za granicę. W tamtych czasach to było kuszące. 

Poza tym aparat partyjny miał wyznaczonych ludzi, którzy rozmawiając z 

donosicielami lub z osobami, które starano się zwerbować potrafili doskonale 

manipulować tymi ludźmi. Bardzo często stosowano zastraszanie i groźby.  

Oczywiście nie wszyscy poddawali się terrorowi władz partyjnych i aparatu 

służby bezpieczeństwa. Ci, którzy zdecydowanie odmawiali współpracy byli 

szykanowani, represjonowani i pozbawiani jakichkolwiek przywilejów. Nierzadko 

                                                           
1
 W okresie powojennym dążono do minimalizacji, a nawet całkowitego oderwania życia społecznego 

od wpływów Kościoła. Represje wobec duchowieństwa zyskiwały z biegiem czasu na sile, a służby 

aparatu państwowego dążyły do przejęcia kontroli nad działaniami duszpasterskimi prowadzonymi przez 

Kościół w Polsce. 
2
 IPN Białystok, Akta 045/1523, Meldunek szefa PUBP w Łomży do szefa WUBP w Białymstoku, 

b.d., k. 237–238.  
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dochodziło do aresztowań i przesłuchań, które słynęły z brutalności władzy i 

stosowania tortur wobec przesłuchiwanych. 

Wszyscy księża byli inwigilowani, wszystkich sprawdzano. Ja też miałem 

swoją teczkę, do której wkładano donosy na mnie. Pomimo, że nie byłem nikim 

wyjątkowym, byłem księdzem i to wystarczyło. Komuniści się nas w jakiś sposób 

obawiali. Walczyli z klerem, chociaż wiedzieli, że wykorzenienie wiary z serc 

Polaków będzie wielkim wyzwaniem. Próbowali na wszelkie sposoby, nie udawało 

im się. Polacy to silny i twardy naród.‖
1
 

Uważano, że Kuria biskupia kreuje negatywny obraz układów politycznych w 

państwie i tym samym niewłaściwie ukierunkowuje spojrzenie kapłanów diecezji 

na nową rzeczywistość. Jako przykład starosta łomżyński podawał, że miejscowe 

duchowieństwo, pod wpływem wypowiedzi biskupa, nie bierze udziału w pracach 

społecznych i usposabia parafian do zajęcia stanowiska opozycyjnego wobec 

rządu
2
. Na sesjach rad powiatowych i rad gminnych w sposób krytyczny oceniono 

ekskomunikę papieską, która dotyczyła katolików należących do partii
3
.  

Zagadnieniem najistotniejszym dla ujednoliceniu stanowiska Kościoła i władz 

administracyjnych była kwestia katechezy
4
. Rozbieżności, już od 1947 r., a 

szczególnie w 1949 r., dotyczyły usuwania krzyży z pomieszczeń szkolnych, co 

nie było zgodne z prawem ustalonym wcześniej między Kościołem a państwem. 

Rozmowa przewodniczącego PRN w Łomży a biskupem pomocniczym, ks. 

Pawłem Rydzewskim w marcu 1949 r. na ten temat, potwierdziła taką przykrą 

praktykę. Ze strony kościelnej wskazano także na ograniczanie działalności 

katechetów i utrudnianie pracy wychowawczej wśród młodzieży przez 

duchowieństwo
5
.  

Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej odbudowa polskiego systemu 

oświaty była dziełem niezwykle trudnym, nie tylko ze względu na zniszczoną bazę 

                                                           
1
 Wypowiedź ks. prof. W. Jemielitego z dnia 20.04.2013r., źródło: prywatne zbiory autora 

2
 APŁ, Starostwo Powiatowe w Łomży, sygn. 7 k. 21, 26, 36, 43, 54.  

3
 APŁ, Powiatowa rada Narodowa w Łomży, sygn. 3 k. 35.  

4
 Temat katechezy był jednym z najbardziej spornych obszarów w relacjach kościoła z władzami 

państwowymi.  
5
 APŁ, Starostwo Łomżyńskie, sygn. 7 k. 53.  
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lokalową szkół, ale także z uwagi na problemy z kadrą nauczycielską. Część 

pedagogów zginęła w czasie wojny, część odnosiła się z ogromną rezerwą wobec 

poczynań nowej władzy w kraju.
1
 

Zgodnie z istotą Okólnika z dnia 13 września 1945 r. już w 1945 r. zaczęto 

otwierać szkoły bez nauki religii, a od 1947 r. całkowicie usuwać krzyże ze szkół, 

obniżać liczbę godzin religii, zakazywać działania stowarzyszeń religijnych na 

terenie szkół. Towarzyszyły temu naciski partyjne na rady rodzicielskie oraz 

tworzenie świeckich organizacji w szkołach państwowych. Niejednokrotnie 

podczas trwania rad pedagogicznych uczestniczyli w nich skierowani do szkół 

przedstawiciele Wydziału Oświaty PRN,  którzy otwarcie zabraniali nauczycielom 

jakiegokolwiek angażowania  się w wychowanie religijne uczniów oraz 

propagowania praktyk religijnych
2
.  

Oficjalnie przeciwko takim działaniom protestował bp warmiński T. Wil-

czyński, który podjął w 1960 r. osobistą interwencję w Prezydium WRN w 

Olsztynie. Tego samego roku wystosował memoriał do przewodniczącego tegoż 

Prezydium i przedstawił w nim dowody łamania przez władze praw uczniów, które 

gwarantowały im możliwość korzystania z lekcji religii w szkołach.
3
 

Nie można zapominać, że nie tylko nauczyciele poddawani byli szeroko 

zakrojonym akcjom propagandowym, ale także inne osoby zawodowo 

zaangażowane w rozwój i wychowanie młodego pokolenia, np. pracownicy służby 

zdrowia w szpitalach, przychodniach i ośrodkach zdrowia.  

Nie osłabiło to jednak działań Kościoła w dążeniu do krzewienia wiary w 

młodym pokoleniu.  

Jak wspomina abp E. Piszcz: „W tamtym okresie w szkołach co chwilę 

pojawiali się działacze partyjni wyższego i niższego szczebla. Docierali do grona 
                                                           

1
 J. Jakubowski, Polityka oświatowa Polskiej Partii Robotniczej 1944–1948, Warszawa 1975, s. 40. 

2
 Uwagi w sprawie wrogiej działalności części kleru i pracy referatów wyznań podpisane przez 

kierownika referatu do spraw wyznań Witolda Skórczyńskiego, w: sygn. AP PWRN Wrocław, UdsW IV 

/6, s. 14. Skórczyński już we wcześniej wydawanych dyrektywach apelował: „Nie należy w żadnym 

wypadku w rozmowie na te tematy robić jakichś nie potrzebnych „analiz‖ na temat „czy bóg jest czy go 

nie ma‖ lecz trzymać się naszych ustaw i wymagać honorowania ich przez każdego obywatela.‖  
3
 T. Wilczyński, Pismo biskupa olsztyńskiego T. Wilczyńskiego do Przewodniczącego Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie prof. M. Gotowca, AWNK, Teczka bp T. Wilczyński, 

Nauczanie katechetyczne. 
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pedagogicznego, naciskali na kierownictwo szkół, prowadzili odczyty i wykłady 

podczas posiedzeń rad pedagogicznych.  

Oczywiście prowadzona była akcja zastraszania, mówiono >obowiązkiem 

każdego nauczyciela w Polsce Ludowej jest wpajanie młodemu pokoleniu ideałów 

socjalizmu, braterstwa i praworządności. Opowiadanie dzieciom o Bogu jest 

opowiadaniem bajek o czymś, co nie istnieje i nie ma tu miejsca na dywagacje w 

tym temacie. Nauczycielską powinnością jest wychowanie obywatela lojalnego 

wobec ojczyzny. Każdy, kto zapomina o powinnościach powinien pożegnać się z 

zawodem nauczyciela<.  

Co to oznaczało w praktyce? Że nauczyciele zostaną poddani wnikliwym 

kontrolom, żeby w zalążku zdusić wszelkie przejawy sprzeciwu wobec tak 

postawionych wymagań. Że o Bogu i Kościele mówić nie można. Że jest to temat 

tabu. Że każda wzmianka, każda próba nauczania będzie karana dyscyplinarnie, 

wydaleniem z pracy, a nawet z zawodu.  

Wielu nauczycieli jednak podjęło się pracy z młodzieżą i nauczania wbrew 

zakazom władz państwowych. Niektórzy pamiętali jeszcze tajne komplety w 

czasie okupacji i postrzegali władzę komunistyczną jako nowego okupanta. Po raz 

kolejny nauka religii zeszła do podziemia.  

Duchowieństwo było oburzone zaistniałą sytuacją. Nauczyciele byli zastraszeni. 

Tak do końca nie wiedział nikt jak należy w tej sytuacji postąpić. Większość była 

w konflikcie z własnymi przekonaniami, z wyznawanym systemem wartości. 

Część podzielała stanowisko władz, kolaborowała z partią. Część przyjęła postawę 

mimikry i po prostu postanowiła się dostosować. Część się buntowała.
1
 

W działania propagandowe PZPR włączała inne organizacje, prowadziła 

propagandę antykościelną na terenie zakładów pracy, w środowiskach inteli-

genckich, przede wszystkim artystycznych, kulturalnych, ale także studenckich. 

Wygłaszano referaty, odczyty, prowokowano dyskusje i prelekcje działaczy 

partyjnych, przytaczano kontrargumenty dla stanowiska Kościoła, deprecjonowano 

jego ważność i miejsce w życiu narodu. W swoich planach laicyzacji 

                                                           
1
 Wypowiedź abpa Edmunda Piszcza z dnia 05.04.2013r., źródło: prywatne zbiory autora 
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społeczeństwa i walki z Kościołem PZPR postanowiło organizować rozmowy 

przez podmioty mu podległe z „administracją kościelną, pod kątem czego 

żądamy
1
.‖ Tak sformułowane stwierdzenie oznaczało, że partia podejmuje 

działania o charakterze represyjnym wobec duchowieństwa. Proces laicyzacyjny 

ograniczał, na różne sposoby, swobody Kościoła, np. poprzez ingerencję w zbiory 

bibliotek kościelnych, jak to miało miejsce np. we Wrocławiu
2
.  

Poza tym podejmowane działania laicyzacyjne miały na celu likwidację 

działających stowarzyszeń, ruchów katolickich, organizacji i kółek parafialnych. 

Niemniej jednak takowe działania na rzecz krzewienia i pogłębiania wiary były 

przez duchownych prowadzone pomimo zakazów władzy. Przykładem jest 

działalność ks. M. Mikulskiego z diecezji łomżyńskiej, który co roku organizował 

dla dzieci z ubogich, patologicznych rodzin, z domów dziecka obozy na terenie 

naszego kraju. W przeszłości obozy te, mimo, że spełniały wszystkie wymogi, były 

przez władze zakazane. Jednak pomimo przeciwności i niekorzystnych warunków 

stworzonych przez PRL, ks. Mikulski organizował te obozy, doznając różnych 

szykan, najazdów MO, kontroli itp. Były też i kolegia, trzeba więc było każdego 

roku ukrywać się w różnych stronach Polski. Sytuacja taka trwała do roku 1990
3
. 

Na terenie diecezji łomżyńskiej wymownym aktem głębokiej wiary Polaków 

była po raz pierwszy po wojnie uroczyście obchodzone święto Bożego Ciała, które 

miało miejsce w Łomży 27 maja 1948 r. Procesja przeszła ulicami miasta, a 

uczestniczyło w niej ok. 10 tys. ludności miejskiej i z okolicznych wsi, w tym 

                                                           
1
 Plan realizacji uchwały Egzekutywy KW PZPR przez Egz. KD PZPR Wrocław – Stare Miasto w 

zakresie pracy partyjno – politycznej..., sygn. AP KD PZPR Wrocław Stare Miasto 107/IV/32, s. 109.  
2
 Biblioteka kościelna, w: AP PWRN Wrocław, UdsW IV/42, s. 1. Por. Sprawozdania z kontroli 

księgozbioru w Seminariach duchownych i wykaz zakwestionowanych pozycji, 1960, w: sygn. AP PWRN 

Wrocław, UdsW IV/5, s. 1–12. Władze postanowiły ingerować w zbiory bibliotek parafialnych i 

seminaryjnych, którymi to na sposób tajny zajmowano się już w latach pięćdziesiątych. W lipcu 1960 r. 

zakwestionowano i skonfiskowano wiele książek z Seminariów Duchownych. Z Wyższego Seminarium 

Duchowego we Wrocławiu zakwestionowano 170 pozycji. Z Seminarium Franciszkanów 

zakwestionowano 19 pozycji. Natomiast z Bagna zabrano pozycje niemieckojęzyczne w tym prawo 

kanoniczne, kilka obrazów i rolkę filmu. Dla komunistów wrogimi książkami, które nie powinny być 

czytane i nie powinny znajdować się w Seminarium były: Sacrum Polonia Milenium, Watykan i wojna w 

Europie, Stolica Św. a Rosja, Teoria ruchu faszystowskiego, Konkordat Polski ze Stolicą Apostolską, 

Talmud – Bolszewizm, Cud nad Wisłą, Mein Kampf, Żydzi, Izrael, Pius XI obrońca narodu, a także 

Rycerza Niepokalanej i przedwojenną publikację ks. S. Wyszyńskiego: Królowa Polski.  
3
 Z. Szuba, 50 lat kapłaństwa i 50 obozów wakacyjnych, w: Niedziela, nr 36, 2012, s. 39. 
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około 500 uczennic i uczniów ze szkół łomżyńskich. Niesiono sztandary Sodalicji 

Mariańskiej, harcerstwa, cechów rzemieślniczych i bractw religijnych. Podobna 

uroczystość odbyła się z udziałem blisko 5 tys. mieszkańców 30 maja tegoż roku, 

w czasie której mieszkańcy wywieszali flagi państwowe – też na balkonie Zarządu 

Miejskiego w Łomży. Spowodowało to w następstwie szereg szykan wobec 

mieszkańców oraz duchownych, głównie wobec ks. infułata H. Betto i kanonika 

M. Lewszyka
1
.  

Władze centralne od 1949 r. bardzo mocno zacieśniły nadzór nad działalnością 

Kościoła w całej Polsce, co miało bardzo negatywne odzwierciedlenie dla sytuacji 

kościoła łomżyńskiego. 7 stycznia 1949 r. wydane zostało polecenie zebrania w 

terenie szczegółowych materiałów dotyczących wszystkich przejawów 

działalności duchowieństwa. Szczególne zainteresowanie budziła działalność na 

terenie szkół, wśród organizacji młodzieżowych i w „Caritasie‖. Jako tereny 

największego wpływu duchowieństwa na społeczeństwo wymieniono powiaty: 

łomżyński, augustowski, wysokomazowiecki, częściowo grajewski i bielski. 

Przykładem są liczne doniesienia do powiatowych władz na temat wypowiedzi do 

młodzieży już bpa S. K. Łukomskiego, a następnie bpa Cz. Falkowskiego, np. 30 

października 1949 r. w Zambrowie o zdejmowaniu krzyży w szkołach oraz o 

wypowiedzi, aby „nie wyrośli z nich komuniści‖
2
.  

Bardzo trudna sytuacja dotyczyła szkół katolickich na terenie kraju. Władze 

państwowe na terenie tych szkół prowadziły dwie formy represji: wizytacje oraz 

ograniczenia w przyznawaniu uprawnień szkół publicznych. 

Jakkolwiek 4 kwietnia 1950 r. doszło do porozumienia między rządem a 

Kościołem – było to porozumienie ściśle teoretyczne. Władze na terenie całego 

kraju zapewniały o unormowaniu stosunków z Kościołem, zagwarantowały 

niestawianie przeszkód uczniom, którzy biorą udział w praktykach religijnych a 

                                                           
1
 APŁ, Starostwo Powiatowe 1946, nr 7, s. 28–29, s. 30b, s. 60b.  

2
 IPN w Białymstoku, Akta 045/1548, Raport miesięczny PUBP w Łomży do szefa WUBP w 

Białymstoku za okres 26 X 1949 r. do 26 XI 1949 r., 25 XI 1949 r., Łomża,  k. 139v.  



 170 

szkołą. W drugiej połowie 1951 r. religia została usunięta z większości szkół, 

głownie średnich, a wcześniej zdecydowanie przeszkadzano w jej prowadzeniu
1
.  

W większości parafii/miejscowości północno-wschodniej Polski utrudnienia w 

prowadzeniu katechezy szkolnej i parafialnej były znaczne. W maju 1950 r. młodzież 

nie mogła wziąć udziału w nabożeństwie szkolnym w Ostrołęce, gdyż dyrekcja 

szkoły, pod naciskiem władz miejskich, urządziła zawody sportowe. Zwrócił na to 

uwagę z ambony kościelnej proboszcz, a przyczynę widział w złej woli czynników 

lokalnych, może nawet wbrew tendencjom władz odgórnych
2
. Niektórzy księża, 

pełniący funkcję katechetów, także katechetki nie otrzymywali zezwolenia na 

nauczanie w szkołach podstawowych. Bp Cz. Falkowski wydał oświadczenie w 

sprawie nauczania religii w kościołach
3
, ale starał się mobilizować społeczeństwo do 

walki o powrót religii do szkół w całej diecezji, co odnotowano w donosach 

(podpisano: X-15) po jego wizytacjach w Śniadowie, Szczepankowie i Miastkowie
4
.  

Ks. bp Tadeusz Zawistowski wspomina, że „w tamtym czasie mieliśmy wiele 

utrudnień ze strony władz lokalnych jeśli chodzi o nauczanie religii. Dzieci i ich 

rodzice byli chętni, by w tym nauczaniu uczestniczyć, jednak represje władz 

nierzadko prowadziły do tego, że rezygnowali z walki o nauczanie swoich dzieci 

religii. Poza tym osoby w jakikolwiek sposób powiązane z władzami partyjnymi 

miały zakaz nauczania religii swoich dzieci i uczestnictwa w jakichkolwiek 

praktykach religijnych. Dla pozostałych dzieci, których rodzice nalegali na 

nauczanie religii organizowaliśmy zajęcia w kapliczkach przy parafiach czy w 

domach katechetycznych. To i tak nie podobało się władzom i często zdarzało się, 

że nie dostawaliśmy pozwolenia na takie formy nauczania. 

Bywało na porządku dziennym, że dzieci osób związanych z partią w 

jakikolwiek sposób były chrzczone czy przyjmowały sakrament I Komunii św. w 

innej parafii, często bardzo oddalonej od rodzimej. W wielkiej tajemnicy, bez 

udziału gości, a nawet nierzadko przy zamkniętych drzwiach kościoła odbywały 

                                                           
1
 H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 1996, s. 270.  

2
 ADŁ. Akta ks. S. Ołdakowskiego.  

3
 IPN w Białymstoku, Sprawozdanie z pracy Wydziału V WUBP w Białymstoku za wrzesień 1950 r., 

b.d., k. 127–128.  
4
 K. Sychowicz, UB w Łomży – powstanie i działalność (1944–1956), Białystok 2009, s. 171.  
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się uroczystości przyjmowania sakramentów. Takie były wtedy czasy. Te dzieci 

nie chodziły na lekcje religii, wychowywano je w zakłamaniu, że do Boga można 

tylko w tajemnicy, że nie wolno nikomu nic mówić. A my chcieliśmy mówić im 

głośno o Bogu. Jednak zabraniano nam wszystkiego. 

Pamiętam takie sytuacje, kiedy na lekcje religii przychodzili wizytatorzy 

wysyłani przez partyjnych dygnitarzy. Kontrolowane było wszystko, zeszyty 

uczniów, katechizmy, słuchano słów katechetów i sporządzano notatki służbowe. 

Niejednokrotnie na podstawie takich notatek formułowane były jakieś absurdalne 

oskarżenia pod adresem nauczycieli religii tak świeckich, jak i duchownych. 

Czasami wzywano nas do siedziby władz w celu wyjaśnienia. Niejednemu księdzu 

proponowano współpracę, niejednego zastraszano. To samo dotyczyło rodziców. 

Wszyscy jednak staraliśmy się umożliwić dzieciom pobieranie nauk 

katechetycznych. W sumie nieważne było miejsce. Oczywiście wszyscy chcieli, by 

lekcje te odbywały się w szkole, jednak mieliśmy świadomość istniejącej sytuacji i 

tego, że władza zrobi wszystko, posunie się do każdego kroku, żeby uniemożliwić 

realizację tego pragnienia.‖
1
. 

Proboszczowie w latach 1950–1954 starali się o pozwolenie na tworzenie kaplic 

szkolnych – miejsc w domach parafialnych czy innych mieszkaniach, w których 

można by uczyć dzieci i młodzież religii oraz chociaż sporadycznie odprawiać 

msze św.  

Ze swojej strony władze kościelne dokładały wszelkich starań, aby zapewnić 

właściwy poziom zajęć odbywających się w punktach katechetycznych
2
 i kładły 

silny nacisk aby tak zorganizować sieć tych punktów, żeby każde dziecko mogło 

korzystać z jakiejś formy nauczania religii
3
. Dokładniej sprawami tymi zajęła się 

                                                           
1
 Wypowiedź ks.bpa Tadeusza Zawistowskiego z dnia 13.04.2013r., prywatne archiwum autora 

2
 Notatka z wizytacji w jednej ze szkół stwierdza, że „Często pozwala się urozmaicać lekcje religii 

przez wyświetlanie filmów, organizowanie wycieczek, itp. Rzeczy te muszą być załatwione przez 

Ministerstwo i należy kategorycznie bronić. Tolerowanie tych rzeczy jest niedopuszczalne i 

odpowiedzialność za to powinni ponosić kierownicy i nauczyciele‖, KW PZPR w Bydgoszczy, 

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, sygn. 51/IV/159, s. 21. 
3
 Wizytacja przeprowadzona w punktach katechetycznych powiatu Sławno przez dyrektora nauki 

katolickiej kurii gorzowskiej księdza Ferensowicza, KW PZPR Koszalin, 3147; podkreślić należy, że w 

niektórych województwach na terenie kraju, np. w województwie katowickim, lokalne władze kościelne 

demonstracyjnie nie podejmowały się organizowania sieci punktów katechetycznych dla uczniów szkół 



 172 

kolejna konferencja Komisji Szkolnej Episkopatu w Zakopanem w dniach 25–28 

października
1
. W ostateczności ustalono, iż zwolnionym ze szkół wikariuszom 

zaleca się wypłacanie zapomóg z kas parafialnych. Zmieniono nazwę Komisji 

Szkolnej na Komisję Katechetyczną – po zatwierdzeniu przez Konferencję 

Plenarną Episkopatu. Uznano, że mało realne jest, by nauczanie religii mogło 

odbywać się na terenie szkół i skonstatowano, że sytuacja ta jest „beznadziejna‖. 

Niemniej jednak w dalszym ciągu, w wielu miejscach kraju, członkowie 

Episkopatu protestowali przeciwko różnym formom dyskryminacji nauczania 

religii, szczególnie wtedy jeżeli działania władz łamały prawo
2
. 

W listopadzie 1952 r. prośbę o kaplice wioskowe wystosował do biskupa ks. 

Srzednicki z Ostrowi Mazowieckiej; głównie chodziło o katechizację dzieci, ale w 

innych miejscowościach także o zgodę na odprawianie w kaplicach mszy św. dla 

chorych i starców
3
. Takie zapotrzebowanie było np. w wioskach Borawskie, 

Okrasin, Mściochy i innych wioskach Diecezji Łomżyńskiej, w Porytem chciano 

zachować salę w domu parafialnym po wprowadzeniu nowej ustawy 

mieszkaniowej
4
. Zgodę na tworzenie kaplic szkolnych wyraził bp S. Łukomski w 

1950 r., ale już po poświeceniu władze państwowe zakwestionowały prawne 

istnienie kaplic – powodem był m.in. brak nadania im imienia świętych. Gdy 

                                                                                                                                                                                           
ponadpodstawowych, usiłując być może w ten sposób zahamować proces usuwania religii z tych szkół, 

por: Sprawozdanie z wyjazdu do województwa katowickiego w sprawach laicyzacji szkół  z 22 IX 1960, 

AAN, Urząd ds. Wyznań, sygn. 59/450, s. 6. 
1
 Archiwum Kurii Metropolitalnej Białostockiej, Protokół z 64 Konferencji Plenarnej Episkopatu 

Polski, Warszawa 12 stycznia 1960. 
2
 Jako przykład takiego protestu można tu przedstawić pismo Stanisława Adamskiego, biskupa 

katowickiego do Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach 

wystosowane dnia 17 października 1960 roku. Biskup Adamski zwrócił w nim uwagę, że władze 

terenowe łamią obowiązujące zarządzenie Ministerstwa Oświaty, przedstawiciele Kuratorium 

oświadczyli bowiem katechetom, że w szkołach średnich nauczania religii nie będzie. Władze państwowe 

nie odpowiadają na pisma, a odpowiedzialny za nauczanie religii inspektor oświaty nie ma czasu dla 

petentów. Rozpatrzone negatywnie podania zawierają nieprawdziwe uzasadnienia, na przykład 

rzekomym braku kwalifikacji katechetów. W podsumowaniu można przeczytać: „We wszystkich wyżej 

wspomnianych sposobach organizowania szkół świeckich pomija się w sposób drastyczny obowiązujące 

przepisy dotyczące sprawy nauki religii, lekceważy się wolę rodziców i nie bierze się pod uwagę 

trudności, jakich dzieciom przysparzają tendencyjne przepisy dotyczące nauczania religii po wszystkich 

zajęciach szkolnych. Wskutek tego dzieci muszą częstokroć po raz drugi przychodzić do szkoły na naukę 

religii a odległość z domu do szkoły wynosi nieraz sporo kilometrów‖, AAN, Urząd ds. Wyznań, sygn. 

59/462, s. 1–3. 
3
 ADŁ. Akta parafii Ostrów Mazowiecka.  

4
 ADŁ. Akta parafii Poryte. 
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władze kościelne spełniły to żądanie – do PRN wezwano katechetkę i postawiono 

jej zarzut nielegalnych zgromadzeń. Katechetka straciła pracę, mieszkańcy wiosek 

byli zastraszani, a miejscowy proboszcz uznał, że należy kaplice zlikwidować, 

gdyż ich istnienie wprowadza zbyt wiele niepokoju społecznego do życia miesz-

kańców parafii
1
.  

Jako przykłady represji można podać następujące sytuacje: 

– w parafii Sokoły rodzice w 1952 r. wnieśli podanie do władz terenowych o 

cofnięcie zakazu nauczania religii w szkołach podstawowych. Jednak kuratorium 

szkolne przeciągało rozpatrzenie sprawy i nie uzyskano zgody na prowadzenie 

szkolnej katechezy;  

– w wioskach parafii Kobylin w październiku 1953 r. biskup wydał zgodę na 

kaplice wioskowe, jednak władze państwowe cofnęły zgodę dla ks. Czarnowskiego 

na nauczanie religii w tych kaplicach oraz w samym Kobylinie
2
;  

– w styczniu 1953 r. władze szkolne nie udzieliły pozwolenia wikariuszowi z 

Zambrowa na wykładanie religii na terenie parafii; proboszcz starał się o 

wyświęcenie sali parafialnej na kaplicę, na co uzyskał pozwolenie od biskupa; 

jednak PRN w Łomży zadecydowała o zakazie nauki religii w kaplicy parafialnej, 

nawet tylko na zajęcia przygotowawcze dla dzieci mających przystąpić do 

sakramentów świętych
3
; 

– w grudniu 1954 r. zakaz nauczania dzieci w salce na plebanii w Zbójnej 

otrzymał ks. Bargielski, zadecydowało o tym prezydium PRN w Kolnie
4
.  

Rok 1953 cechowało wyjątkowe nasilenie działań antykościelnych, 

powodujących zwolnienia z funkcji katechetów. Wykorzystywano do tego nawet 

uczniów szkół podstawowych, np. w kwietniu 1953 r. w Jedwabnem jako 

świadków przeciwko ks. J. Wądołowskiemu. Dwaj uczniowie mieli stwierdzić, że 

ksiądz chodząc po kolędzie powiedział, że nie da rozgrzeszenia rodzicom, których 

dzieci nie uczęszczają na religię; podobna sytuacja odnosiła się do ks. S. 

                                                           
1
 ADŁ. Akta parafii Radziłów.  

2
 ADŁ. Akta parafii Kobylin.  

3
 ADŁ. Akta parafii Zambrów.  

4
 ADŁ. Akta Rajmunda Bargielskiego.  
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Skrodzkiego z parafii w Przytułach
1
. Urząd Bezpieczeństwa nie zaniechał swoich 

działań w latach następnych, np. w marcu 1954 r. stwierdzono próby 

oddziaływania na młodzież ze strony Kościoła, gdy w związku ze świętem Matki 

Boskiej Zielnej ks. J. Januszewski w parafii Puchały apelował do młodzieży i 

dorosłych o religijne obchodzenie tego święta. Informatorzy donosili też do władz 

o apelach ks. T. Podbielskiego z Wizny i ks. H. Okuniewskiego ze Szczepankowa 

o uczczenie święta 3 maja
2
.  

Chociaż zaraz po wojnie tylko nieliczni księża mieli zatrudnienie na pełnym 

etacie szkolnym – pełnili funkcje prefektów, a inni księża uczyli na podstawie 

umowy z inspektorem – coraz częstsze stawały się przypadki zawieszania tychże 

prefektów w funkcji wykładowców religii w szkołach, rozwiązywania z nimi 

stosunku służbowego. Tak postąpiono z prefektem szkół średnich w Ostrołęce – 

ks. S. Ołdakowskim – rozwiązano stosunek służbowy 30 kwietnia 1950 r. (był 

prefektem od 1947 r.) oraz wcześniej (24 marca 1949 r.) z ks. J. Roszkowskim, 

prefektem Państwowego Liceum Pedagogicznego i Państwowej Szkoły 

Ogólnokształcącej w Suwałkach (uczył od 1929 r.). Pomimo wielokrotnego 

zwracania się Kurii biskupiej o podanie powodów tych zwolnień – odpowiedzi nie 

otrzymano, a zdawkowe wyjaśnienia dotyczyły rzekomego naruszania 

obowiązków służbowych (sytuacja taka dotyczyła też ks. Józefa Biniewskiego, 

pracującego w Państwowym Gimnazjum Handlowym w Suwałkach). Władze 

szkolne proponowały biskupowi zgłoszenie nowych nazwisk na te stanowiska – 

pod warunkiem posiadania przez wyznaczone osoby pełnych kwalifikacji. Pomimo 

rozmów przedstawiciela Kurii z władzami szkolnymi w Kuratorium w 

Białymstoku – nie przywrócono wspomnianych księży do pracy, tłumacząc się 

tajemnicą służbową. Ks. J. Roszkowski został zaproszony 22 maja 1950 r. do 

Kuratorium na rozmowę służbową, gdzie wysłuchał zarzutów dotyczących jego 

wypowiedzi na lekcjach religii i na kazaniach np. na lekcji miał powiedzieć, że 

                                                           
1
 IPN w Białymstoku, Sprawozdanie z pracy Wydziału XI WUBP w Białymstoku za kwiecień 1953 

r., 8 V 1953 r., Białystok, k.79. 
2
 IPN w Białymstoku, Sprawozdanie z pracy PUBP w Łomży za maj 1954 r.,  1 VI 1954 r., Łomża, k. 

57–59.  
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minął Napoleon i Hitler – minie też reszta, a na kazaniach głosił, by dzieci nie 

zapisywały się do TPD, że solidaryzuje się z wypowiedziami papieża. Władze 

szkolne zgodziły się na prowadzenie przez niego zajęć z religii, ale w Wysokim 

Mazowieckim. Ks. J. Roszkowski nie wyraził na to zgody, gdyż nie posiadał takiej 

informacji biskup łomżyński. Wymiana pism miedzy Kurią a Kuratorium 

spowodowała pozostawienie kapłana w Suwałkach, jednak nauki do młodzieży 

mógł prowadzić tylko przy kościele młodzieżowym Serca Jezusowego oraz na 

nabożeństwach majowych, czerwcowych i październikowych (prowadził 90 takich 

nauk w ciągu roku po 15 minut). W 1953 r. został proboszczem
1
.  

Sytuacja zwolnień z funkcji prefekta dotyczyła także: ks. Jana 

Skrzeczkowskiego z Augustowa (klasy licealne, zwolniony w 1956 r.), ks. Jana 

Szurnickiego w Ostrowi Mazowieckiej (Państwowe Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcące, zwolniony w 1950), ks. Jana Rogowskiego z Grajewa (szkoły 

średnie, zwolniony w 1950 r.), ks. Czesława Rakowskiego (prefekt w Łapach, 

zwolniony w 1952 r.)
2
. W wielu przypadkach zwolnienia dokonywane były jeszcze 

w latach 60. XX w.  

Całe duchowieństwo diecezji łomżyńskiej – pod patronatem swoich biskupów – 

poświęcało bardzo wiele uwagi zagadnieniom katechezy. Archiwum Diecezji 

Łomżyńskiej zachowało sprawozdania na temat przygotowywanych katechez dla 

młodzieży z lat 1945–1970
3
, także wskazówki w sprawie metod stosowanych w 

nauczaniu religii z lat 1949–1960
4
. Właściwe akta prezentują też pracę Wydziału 

Katechetycznego przy Kurii łomżyńskiej, który to Wydział z wielkim 

poświeceniem starał się wspomóc działania duchowieństwa we wszystkich 

miejscowościach, w których prowadzona była katechizacja dzieci i młodzieży, a 

szczególnie tam, gdzie była ona wyjątkowo utrudniana przez władze państwowe
5
.  

                                                           
1
 ADŁ. Akta osobowe ks. Józefa Roszkowskiego.  

2
 ADŁ. Akta osobowe ks. Jana Skrzeczkowskiego, ks. Jana Szurnickiego, ks. Jana Rogowskiego, ks. 

Czesława Rakowskiego.  
3
 ADŁ. Sprawozdania na temat przygotowania katechez dla młodzieży w latach 1945–1970, k. 270, p. 

1; Sprawozdania na temat przygotowania katechez dla młodzieży w latach 1958–1970, karton 274, p. 17; 

Akta sprawozdań katechetycznych w latach 1950–1960, k. 274, p. 14.  
4
 ADŁ. Metody nauczania religii w diecezji łomżyńskiej w latach 1949–1960,  k. 270, nr 4.  

5
 ADŁ. Akta Kurialne Wydziału Katechetycznego 1957, k. 270, nr 7.  
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Komunikat wspólny Episkopatu i rządu z 2 grudnia 1956 r. regulował kwestię 

nauczania religii jako przedmiotu nadobowiązkowego. Władze świeckie 

zobowiązały się do porozumienia z duchowieństwem na temat programów, 

podręczników, wizytacji, praktyk religijnych poza szkołą. Jednakże wszystkie 

działania państwa komunistycznego zmierzały do tworzenia szkół z całkowitym 

wyłączeniem nauki religii, co sprawdzało się w praktyce do usuwania ocen z religii 

ze świadectw szkolnych, usuwania krzyży z sal lekcyjnych, zmuszania rodziców 

do wycofywania pozwoleń na naukę religii, zakazów administracyjnych 

podejmowania funkcji katechety/katechetki, także przez osoby zakonne. Każdy 

pretekst był właściwy, aby odmówić pozwolenia na prowadzenie zajęć z religii.  

List pasterski bpa Cz. Falkowskiego z dnia 17 grudnia 1956 r. powiadamiał 

wiernych całej diecezji, że nauka religii wraca do szkół i istnieją nowe warunki jej 

prowadzenia. Konieczne było zezwolenie rodziców na uczestnictwo dziecka w 

katechezie i tak np. w szkole ćwiczeń nr 1 w Łomży rodzice na początku stycznia 

1957 r. w 100% złożyli takie oświadczenia. W szkole TPD takich oświadczeń było 

tylko 4, jednak rodzice powiadomili księży, iż kierownik oświadczeń nie chce 

przyjmować – rodzice wręcz zażądali usunięcia kierownika ze stanowiska. Zarzut 

do podżegania do takiego zachowania rodziców władze państwowe postawiły ks. 

Bolesławowi Dobkowskiemu
1
. Religia (na krótko) wróciła do szkoły TPD 19 

stycznia 1957 r. jednakże między innymi te wydarzenia spowodowały wydanie 

pisma do proboszczów (19 stycznia 1957 r.), w którym biskup łomżyński 

stwierdzał: „Należy dołożyć starań, by we wszystkich szkołach zgodnie z 

zarządzeniem Ministerstwa Oświaty była wykładana religia. Duchowieństwo 

powinno wpłynąć na rodziców, by religia wchodziła do szkół spokojnie i dostojnie. 

Zakonnicy, zakonnice powinny dać poważny wkład dla personelu wykładowców. 

W poszczególnych przypadkach należy się zwracać do wydziałów oświaty, by 

nauczyciele przedmiotów świeckich, którzy chcą, mogli wykładać religię. W razie 

specjalnych utrudnień kierownictw szkolnych w wejściu religii do klasy, ksiądz 

zawiadamia na piśmie Kurię.  

                                                           
1
 ADŁ. Akta osobowe ks. Bolesława Dobkowskiego.  
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Bardzo szybko władze kościelne przekonały się, że porozumienie w sprawie 

powrotu religii do szkół jest fikcją. Władze partyjne stawiały coraz to liczniejsze 

przeszkody w zatrudnianiu katechetów, wymagano – jak w innych diecezjach – 

przygotowania pedagogicznego, misji kanonicznej, przesuwano zajęcia na godziny 

popołudniowe, co nie tylko było obciążeniem dla dzieci, ale też dla katechetów, 

sprawujących przecież i inne posługi kościelne. Coraz bardziej uciążliwe stawały 

się dojazdy do punktów katechetycznych rozmieszczonych po okolicznych 

wioskach. Ks. Mieczysław Olszewski z Raczek zwracał się w listopadzie 1957 r. 

do nowego dyrektora Technikum Rolniczego, gdzie prowadził zajęcia z religii, z 

prośbą o podtrzymanie rok wcześniej zatwierdzonego planu zajęć; jakkolwiek ten 

był pozytywnie nastawiony do prośby – zgody na wcześniejsze godziny religii nie 

udzielił wizytator Wojewódzkiego Zarządu Oświaty z Białegostoku
1
. Sytuacja taka 

miała również miejsce w Czyżewie w listopadzie 1960 r., gdzie ks. Rogowski 

uczył w bardzo trudnych warunkach tylko w godzinach popołudniowych
2
.  

Trudności w znalezieniu katechety przedstawiał ks. Stanisław Jakacki z parafii 

Kuzie, który w piśmie do Kurii biskupiej z dnia 20 XI 1957 r. stwierdzał, że 

trudności te wynikają z braku szacunku dla katechety, a z kolei w osobach, które 

mogłyby podjąć tę pracę brak jest ducha apostolskiego; okoliczne społeczeństwo 

odbiera rzeczywistość bardzo powierzchownie i nie docenia roli, jaką powinien 

pełnić katecheta. Dodatkowym problemem jest niemożność dobrego 

zabezpieczenia finansowego, mieszkaniowego dla tej osoby
3
.  

Biskupi łomżyńscy troszczyli się o właściwe przygotowanie duchownych i 

świeckich do prowadzenia zajęć z religii, dlatego stosowali pisma do proboszczów 

o wcześniejsze zgłaszanie kandydatów na kursy katechetyczne
4
. Kursy 

organizowane były głównie w okresie wakacji, jakkolwiek w wyjątkowych 

przypadkach także w ciągu roku szkolnego – w zależności od ilości zgłoszeń. 

                                                           
1
 ADŁ. Informacja ks. M. Olszewskiego z Raczek do Kurii z dnia 8 listopada  1957 r. w sprawie 

godzin nauczania religii, k. 274, Pismo nr 3455 z dnia 11 listopada. 
2
 ADŁ. Katechezy, punkty katechetyczne, k. 274, sygn. 122.  

3
 ADŁ. Pismo ks. Stanisława jakuckiego do Kurii Diecezjalnej w Łomży z dnia  20 listopada 1957 r., 

k. 274.  
4
 ADŁ. Ankieta: pokłosie katechetyczne z przeprowadzonych kursów katechetycznych w 1958 r. k. 

274, p. 18.  
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Zdarzały się przypadki, ze kurs organizowany był dla określonych miejscowości, 

np. kurs okresie 11–27 lipca 1957 r., lub zgłaszano chętnych już w okresie 

zamknięcia rejestracji kandydatów na katechetów np., 16 lipca 1958 r. zgłoszono 

kandydata na katechetę z Nowej Wsi oraz organistę z Szumowa
1
.  

Najczęściej w programie kursu znajdowały się następujące zagadnienia:  

 Dom rodzinny a nauczanie religii. 

 Przygotowanie dzieci do I Komunii św. 

 Pokłosie wizytacyjne. 

 Zagadnienia trudności w nauczaniu w świetle współczesnej psychologii. 

 Religijność młodzieży szkół średnich. 

 Zagadnienia biblijne w nauczaniu szkolnym w kl. III i IV.  

 Liturgika a przeżycia religijne dzieci w wieku szkolnym.  

 Zagadnienie praw człowieka a katecheza
2
.  

Trudności w prowadzeniu katechezy młodego pokolenia spowodowały 

organizację dwóch konferencji katechetycznych w 1958 r. w Łomży: 10–12 lipca i 

26–28 lipca tegoż roku dla duchowieństwa diecezjalnego. W sprawozdaniach z 

obu konferencji wskazano na pogarszające się możliwości dotarcia do wszystkich 

dzieci i młodzieży terenu diecezji, na szykanowanie duchownych, naciski na 

rodziców, aby ograniczyli kontakt z Kościołem oraz na zagrożenia dla punktów 

katechetycznych
3
. Konferencje skutkowały przygotowaniem w 1959 r. trzech 

ważnych referatów, z którymi zapoznało się wszyscy księża w okresie spotkań 

rekolekcyjnych:  

– referat ks. Antoniego Roszkowskiego Katecheza w środowisku rodzinnym z 

dnia12 sierpnia 1958 r., 

– referat ks. dr. Jana Tyszki Religijność współczesnej młodzieży dnia 

26 czerwca 1959 r., 

                                                           
1
 ADŁ. Katechezy, punkty katechetyczne, k. 274, sygn. 122.  

2
 ADŁ. Zarządzenie: kurs katechetyczny dla osób świeckich w 1958 r., plan kursu, k. 274, p. 44; kurs 

katechetyczny 17–18 sierpnia 1959 r., k. 274, p. 47.  
3
 ADŁ. Sprawozdanie z konferencji katechetycznej 10–12 VII 1958 w Łomży, k. 270,  p. 8; Sprawozdanie 

z konferencji katechetycznej 26–28 VII 1958 w Łomży, k. 270, p. 9. 
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– referat ks. dr. Józefa Wiśniowskiego Problem trudnych dzieci z dnia 12 lipca 

1959 r.
1
. 

 Referaty nawiązujące do zagadnień katechezy dzieci i młodzieży, 

wspomagające pracę duszpasterską tak wśród młodego pokolenia, jak i wśród 

dorosłych, przedstawiano także w latach następnych, np.  

– referat ks. Antoniego Roszkowskiego Katechizacja w rodzinie z dnia 8 

sierpnia 1960 r., 

– referat ks. Jana Skomoroszko Rok kościelny w pracy duszpasterza z dnia 25 

sierpnia 1960 r., 

– referat bpa Stanisława Falkowskiego Duszpasterstwo młodzieży dorastającej 

z dnia 27 sierpnia 1961 r.
2
  

Rok 1959 nazwać należy rokiem prowadzącym do ostatecznych rozwiązań w 

kwestii nauczania religii w szkole. Nowa polityka rządu, radykalniejsza od 

wcześniejszych postanowień i działań polegała na rygorystycznym przestrzeganiu 

Okólnika nr 11 z 14 kwietnia 1959 r.
3
, który decydował o religii w szkołach, gdzie 

większość rodziców wyrażałaby na to zgodę bądź przenoszeniu dzieci do innej 

szkoły, gdzie religia jest prowadzona. Odwoływano się we wszystkich punktach do 

życzeń rodziców, chociaż naciski na tę grupę społeczeństwa były bardzo duże – z 

utratą pracy włącznie. Uprzedzając te zarządzenia władz oświatowych bp Z. 

Choromański 28 lutego 1959 r. sformułował cytowane już przypomnienie w 

sprawie nauki religii poza szkołą
4
.  

Już w grudniu 1960 r. kongregacja dziekanów diecezji łomżyńskiej oceniła jako 

bardzo trudną sytuacje w dziedzinie katechizacji. Jeżeli szkół z nauką religii było 

w Polsce w 1959 r. jeszcze 89%, to w 1960 tylko 26,9%. Konieczne było 

rozpatrzenie wszystkich możliwych aspektów nauczania religii poza szkołą, 

głównie w punktach katechetycznych
5
.  

                                                           
1
 ADŁ, k. 270, p. 10, 12, 13.  

2
 ADŁ, k. 274, p. 24, 25, 27.  

3
 Okólnik nr 11 z dnia 14 kwietnia 1954 r. ministra oświaty w sprawie szkół i klas bez nauczania 

religii. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1954, Nr 16, poz. 157.  
4
 RŁKD, 1959 Nr 11, s. 172.  

5
 ADŁ. Kongregacja dziekanów 1950–1960, sygn. 232.  
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Diecezja Warmińska przed zakończeniem II wojny światowej należała do 

Kościoła niemieckiego i wchodziła w skład metropolii wrocławskiej. Jej 

funkcjonowanie zostało przerwane już w lutym 1945 r., gdy gestapo wywiozło bpa 

Maksymiliana Kellera do Gdańska, a następnie do Niemiec – obawiano się, że 

swoją obecnością mógłby skłaniać ludność autochtoniczną do pozostania na tym 

terenie. Bp M. Keller powierzył rządy w diecezji wikariuszowi generalnemu, ks. 

Alojzemu Marquardtowi, ale ten już 10 kutego został umieszczony w rosyjskim 

wiezieniu w Pasłęku, potem w Wystruci
1
. Tym samym kierownictwo diecezja 

spadło na kapitułę katedralną, ale na tych szykanach nie skończyła się tragedia 

duchowieństwa diecezjalnego: w pierwszych miesiącach 1945 r. zmarło lub 

zostało zamordowa- nych 5 kanoników, żołnierz radziecki 9 lutego zastrzelił ks. 

Władysława  B. Świtalskiego, na skutek pobicia przez żołnierzy Armii Radzieckiej 

zmarli ks. ks. Józef Stoinki, Andrzej Hinzmann, Antoni Krauze, Franciszek  K. 

Sander
2
. Decyzję w sprawie diecezji miał podjąć papież Pius XII i jakkolwiek bp 

M. Kaller prosił o umożliwienie powrotu do diecezji, jednak nie uzyskał 

odpowiedzi ze Stolicy Apostolskiej. Ks. A. Marquardt pozostał w Olsztynie i 

podjął się tutaj zorganizowania kurii diecezjalnej. Olsztyn pozostał także 

ośrodkiem świeckich władz administracyjnych.  

Działalność władz polskich na terenie Warmii i Mazur po zakończeniu II wojny 

światowej rozpoczęła się oficjalnie 30 marca 1945 r., gdy ustanowiono 

pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski. Przedstawicielami władzy byli 

głównie członkowie PPR, partii, która 18 kwietnia 1945 r. ukonstytuowała 

Komitet Wojewódzki PPR
3
. Jednakże wkrótce to PSL podjęło główną działalność 

na terenie Okręgu Mazowieckiego, lecz od razu partia ta spotkała się z ogromnymi 

szykanami ze strony PPR, PPS i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. PSL 

zniszczono ostatecznie na tym terenie po sfałszowanych wyborach w 1947 r.  

                                                           
1
 Akta ks. A. Marquadt’a. Archiwum Akt Nowych Archidiecezji Warmińskiej (dalej AAWO-N); L. 

Ploetz, Fato profugi, s. 44.  
2
 L. Ploetz, Fato profugi, s. 31, 38, 57, 58, 64.  

3
 F. Sokołowski, Materiały źródłowe do początków administracji na Warmii i Mazurach w 1945 r. 

„Rocznik Olsztyński‖ 1972, nr 10, s. 323–349.  
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Sytuacja w Diecezji Warmińskiej była bardzo trudna, ale ks. A. Marquardt 

ustosunkował się do władz politycznych lojalnie i upoważnił ks. Jana 

Hanowskiego do wszelkich rozmów z polskimi władzami cywilnymi (sam języka 

polskiego nie znał)
1
. Wydział Społeczno-Polityczny Urzędu Pełnomocnika Rządu 

RP na Okręg Mazurski skierował do wikariusza generalnego pismo m.in. w 

sprawach powierzania parafii księżom przybyłym z Polski, usuwania napisów w j. 

niemieckim w świątyniach, czytania Ewangelii w j. polskim
2
. Ks. A. Marquardt 

przesłał do Rzymu relację o stanie diecezji i poinformował, że gestapo zmusiło bpa 

M. Kallera do opuszczenia diecezji. Do diecezji przybył w tym czasie ks. F. 

Borowiec i podjął współpracę z wikariuszem generalnym. Pomocy udzielili też 

franciszkanie, gdyż z księży miejscowych blisko 130 straciło życie w czasie 

działań wojennych, niektórych też wywieziono na wschód, a część uciekła z 

ludnością na Zachód (Prusy Wschodnie opuściło ok. 1 400 tys. osób). Jeszcze w 

styczniu i w lutym 1945 r. rozstrzelano 22 księży katolickich. W całej diecezji 

warmińskiej na dzień 1 września 1945 r. było jedynie 97 kapłanów
3
, ludności było 

ok. 400 tys., a opuszczone ziemie w pierwszej kolejności zaczęli zasiedlać 

osadnicy polscy, np. mieszkańcy zburzonej Warszawy, kolejarze. Władze nakazały 

opuścić teren ks. A. Marquardtowi. Do diecezji wrócił ks. M. Keller i pragnął ją 

administracyjnie zreformować. Jednak na taką działalność nie wydały zgody 

władze państwowe, o czym poinformował kardynała A. Hlonda Pełnomocnik 

Rządu RP na Okręg Mazurski
4
. Za podstawową przeszkodę uznano pochodzenie 

ks. M. Kelle- ra – chociaż początkowo rozważano możliwość nadania kapłanowi 

obywatelstwa polskiego
5
. W tym też czasie ważyły się losy granic państwa 

polskiego, a tym samym diecezji warmińskiej. Na mocy umowy Morawskiego z 

Mołotowem (16 sierpnia 1945 r.) obszar diecezji w polskich granicach wynosił 

                                                           
1
 J. Obłąk, Z powojennych dziejów diecezji warmińskiej. Luty – wrzesień 1945, „Polonia Sacra‖ 1956, 

nr 8, z. 3–4, s. 401–403.  
2
 Zarządzenie Naczelnika Wydziału Społeczno-Politycznego. Archiwum Państwowe Olsztyn, 390/91.  

3
 AAWO-N, Ogólne informacje o diecezji warmińskiej.  

4
 Archiwum Państwowe Olsztyn, 390/91.  

5
 „Przegląd Zachodni‖ 1946, nr 4, s. 400.  
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tylko 24 344 km kwadratowych, zamieszkiwało go w 1946 r. 469 200 

mieszkańców, a w 1950–845 797 osób
1
.  

Kardynał A. Hlond, na mocy uprawnień papieskich, mianował 14 sierpnia 1945 

r. jako administratora Diecezji Warmińskiej ks. Teodora Benscha
2
. Nowy 

administrator skoncentrował się na tak istotnych zadaniach, jak odbudowa 

kościołów katolickich, pozyskanie opuszczonych świątyń ewangelickich, 

zwiększenie liczby duchowieństwa i działalność charytatywna. Tym samym 

została zorganizowana praca w Kurii biskupiej w Olsztynie, rozpoczęło pracę 

Niższe Seminarium Duchowne i jego filie (Ornet, Elbląg, Frombork), a 17 

października 1949 r. reaktywowana została działalność Wyższego Warmińskiego 

Seminarium Duchownego „Hosianum‖
3
. Działania ks. T. Benscha nie odpowiadały 

państwowej administracji. Sondowano w wielu środowiskach opinie na jego temat. 

Najczęściej pytano księży, przebywających na konferencjach organizowanych 

przez obrońców pokoju i okręgowe komisje księży (były to struktury 

pozakościelne). Niestety, wśród tych wypowiedzi niektóre dotyczyły sprzeciwu 

wobec polityki Watykanu, a rządowi polskiemu składano wyrazy uznania za 

prowadzone działania w tym zakresie
4
. W dużej mierze opinie te przyczyniły się 

do decyzji władz usunięciu ks. T. Benscha, jak i wikariusza generalnego, ks. 

M. Karpińskiego w 1951 r. Rada Konsultorów wprowadziła ks. Wojciecha Zinka, 

początkowo w funkcji administratora, a następnie wikariusza generalnego. Nie 

było to jednak na rękę władzom państwowym, szczególnie wobec działań ks. W. 

Zinka w okresie aresztowania Prymasa S. Wyszyńskiego. W kazaniu, 

wygłoszonym 27 września 1953 r. w Kętrzynie, gdzie udzielał sakramentu 

bierzmowania, mówił o ciężkich chwilach dla Kościoła, mając na myśli także 

trudną sytuację diecezji warmińskiej: około 20% księży należało bowiem do 

Okręgowej Komisji Księży i Komisji Intelektualistów, będących na usługach 

                                                           
1
 W. Piwowarski, Praktyki religijne w diecezji warmińskiej: studium socjograficzne, Warszawa 1969, 

s. 61–62.  
2
 Ks Teodor Bensch ur. 13 marca 1903 r., zm. 7 stycznia 1958 r., był profesorem prawa 

kanonicznego, administratorem diecezji warmińskiej, potem gorzowskiej, wielki aktywista, toczył boje o 

katechizację na podległych mu terenach, bliski współpracownik Prymasa Wyszyńskiego. 
3
 A. Kopiczko, Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej, Olsztyn 1986, s. 17.  

4
 Archiwum Państwowe Olsztyn. Akta Wydziału do Spraw Wyznań (dalej: AWSW), 20. 



 183 

władz politycznych
1
. Ks. W. Zink został w 1953 r. uwięziony i wywieziony w 

niewiadomym kierunku, ponieważ nie godził się na odczytywanie oświadczeń 

Rządu – Komunikatu Rady Ministrów i „Deklaracji‖ oraz „Wezwania‖ Episkopatu 

– w sprawie uwięzienia Prymasa Polski
2
. Z zachowanych dokumentów wynika, że 

przebywał w wiezieniu w Warszawie, a następnie w Pawłowie k. Lublina
3
. Jego 

miejsce zajął  ks. Stefan Biskupski
4
, wybrany 11 października 1953 r. w myśl 

przepisów prawa kanonicznego na posiedzeniu Warmińskiej kapituły katedralnej, 

zwołanej przez tymczasowego przewodniczącego, ks. kan. Józefa Łapota
5
. 

Zachodziły jednak zasadnicze trudności w obsadzie różnych stanowisk, np. 

kanclerza (ks. S. Kobyłecki został usunięty, a ks. A. Iwanicki urlopowany na 

żądanie władz) i wikariusza generalnego ks. M. Karpiński wywieziony do Lublina 

w 1951 r.  

Ks. S. Biskupski sprawował urząd administratora sede vacante. Przyjął lojalną 

postawę wobec władz, a jego prawnicze wykształcenie znalazło wyraz w 

decyzjach na temat egzaminów jurysdykcyjnych dla księży, egzaminów 

wikariuszowskich i w zarządzeniu w sprawie rozgraniczenia parafii. Warunki, w 

jakich organizowała się Diecezja Warmińska sprawiły, że w wieku przypadkach 

granice parafii nie były ściśle określone – co było sprzeczne z prawem 

kanonicznym. W krótkim czasie uporządkowano też dokumenty księży, którzy nie 

zawsze mieli uzupełnione teczki personalne, a przybywali z różnych stron Polski. 

Można domniemywać, że do takich decyzji nakłaniał też wikariusza kapitulnego 

Samodzielny Referat do Spraw Wyznań w Olsztynie, gdzie także zbierano ściśle 

informacje o duchowieństwie tego terenu. Była to jednak decyzja konieczna dla 

organizowania administracji Kurii.  

                                                           
1
 Komisja Intelektualistów i Działaczy Katolickich została utworzona w 1950 r. przez Bolesława 

Piaseckiego i działała przy Ogólnopolskim komitecie Obrońców Pokoju. A. Kopiczko, Kościół…, op. cit., 

s. 38.  
2
 Archiwum Państwowe Olsztyn, KW PZPR 24;  

3
 Śp. Ks. Wojciech Zink, „Warmińskie Wiadomości Diecezjalne‖ 1970, nr 2,  s. 53–56.  

4
 A. Kopiczko, Ks. prof. Stefan Biskupski – objęcie urzędu wikariusza kapitulnego diecezji 

warmińskiej i charakterystyka jego pracy na tym stanowisku, „Studia Warmińskie‖ 1995, nr 12, s. 379–

388.  
5
 Protokół wyborczy wikariusza kapitulnego. AAWO-N, 1: 1953–1954, s. 1–2.  
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Postawa ks. S. Biskupskiego wobec władz uwidoczniła się w takich działaniach, 

jak prośba z 1954 r. o zezwolenie na druk pomocy do nauczania religii (nakładem 

PAX wydrukowano Zbiór pieśni nabożnych dla Warmii i Mazur. Śpiewnik diecezji 

warmińskiej, w układzie ks. A. Sikorskiego) czy w wydaniu zarządzenia w sprawie 

rekolekcji wielkopostnych w 1955 r., gdy przypomniał o konieczności meldowania 

się zakonników, zapraszanych przez księży do wygłaszania nauk. Jednak lojalność 

ks. S. Biskupskiego posunięta była bardzo mocno, np. w grudniu 1953 r. na 

żądanie władz zmienił dziekana w Barczewie i prosił duchownych o ślubowanie 

według tekstu ułożonego przez władze państwowe. Zmienił też tych wykładowców 

w Seminarium Duchownym, którzy, zdaniem władz, byli wrogami ustroju Polski, 

zdjął ze stanowiska rektora Seminarium, ks. J. Łapota. Styl pracy biskupa charak-

teryzuje opinia władz, jaką wydano w chwili przedstawienia go do państwowego 

odznaczenia w 1955 r.: „W okresie pełnienia swych obowiązków 

podporządkowuje się zarządzeniom Władzy Państwowej. Systematycznie od 

podległych mu księży żąda poszanowania prawa i władzy państwowej. Trzeba 

nadmienić, że szereg reakcyjnych księży zmusił do lojalnego zachowania się, 

natomiast niepoprawnych zdejmuje z zajmowanych stanowisk. Sam również w 

kazaniach porusza sprawy gospodarcze i nawołuje do wzmożonego wysiłku w 

budowie kraju i walce o pokój‖
1
.  

Misja duszpasterska ks. Biskupskiego w Kurii warmińskiej zakończyła się w 

listopadzie 1956 r., co związane było na pewno z okresem tzw. odwilży 

październikowej i możliwością względnie samodzielnych decyzji władz 

kościelnych.  

Ten trudny okres w dziejach Diecezji Warmińskiej – jak i dla Kościoła w całej 

Polsce – uaktywnił grupy księży współpracujących z władzą komunistyczną, co 

najbardziej uwidoczniło się w obsadzaniu stanowisk kościelnych za zezwoleniem 

władz. Dopiero w 1956 r. rządcą diecezji mógł zostać bp Tomasz Wilczyński, 

który taką nominację ze Stolicy Apostolskiej otrzymał już w 1951 r., jednakże 

                                                           
1
 Archiwum Państwowe Olsztyn, KW PZPR, 24, 25.  
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władze państwowe uniemożliwiały mu objęcie stanowiska
1
. Ten pierwszy 

powojenny biskup warmiński z sakrą biskupią odważnie stawał w obronie praw 

ludzi wierzących a krzywdzonych działaniami władz za wiarę. Ostro występował 

w zasadniczych momentach życia diecezji, np. po likwidacji kaplicy w Sanatorium 

Przeciwgruźliczym w Olsztynie i znieważeniu Najświętszego Sakramentu (1965)
2
.  

Ks. abp Edmund Piszcz wspomina ten okres mówiąc: „Był to niechlubny czas 

w dziejach Kościoła katolickiego nie tylko na terenie naszej diecezji, ale i w 

historii całego Kościoła w Polsce. Walka komunistów z duchowieństwem 

odbywała się na wielu obszarach.  

Najsmutniejszą sytuacją dla wszystkich była taka, kiedy duchowni okazywali 

swoją lojalność wobec partii. Zwłaszcza, jeśli byli to wysoko postawieni 

hierarchowie kościelni. W takich przypadkach bowiem ich postawa rzutowała na losy 

poszczególnych diecezji czy dekanatów. Stanowiska były obsadzane na zasadach 

znajomości i podpisania tzw. lojalki. Nie zawsze na stanowiskach tych zasiadali 

księża o odpowiednich kwalifikacjach czy właściwym podejściu do powołania. W 

konsekwencji obsadzenie znaczących, kierowniczych stanowisk w Kościele księżmi 

powiązanymi z władzą ludową nie mogło przynieść korzyści na obszarze podległym 

takim osobom.  

Taka sytuacja miała także wpływ na wiernych. Nawoływano podczas kazań i 

rekolekcji do posłuszeństwa wobec władz państwowych, przestrzegania 

wydawanych przez nią dyrektyw i aktów prawnych będących często niezgodnymi 

z doktrynami naszej wiary i jawnie określających wrogie stanowisko partii wobec 

Kościoła. Ludzie czuli się zdezorientowani, zagubieni, bo ci, którzy do tej pory 

stanowili dla nich autorytet odwracali się od tego, w co ludzie wierzyli przez 

pokolenia. Dla nich współpraca z komunistami często oznaczała tyle samo, co 

zaprzedanie duszy diabłu.  

Ale współpraca z komunistami opierała się nie tylko na oficjalnym uznaniu 

zwierzchnictwa partii, ale także, a może przede wszystkim, na cichej kolaboracji z 

                                                           
1
 S. Achremczyk, R. Marchwiński, J. Przeracki, Poczet biskupów warmińskich, Olsztyn 1994, s. 239.  

2
 Ibidem, s. 241.  
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komunistami. Do dziś do końca nie wiadomo kto z duchownych zajmował się 

donosami na dostojników kościelnych i na zwykłych kapłanów.‖ 
1
 

 Po krótkiej odwilży, zapoczątkowanej wydarzeniami 1956 r., inwigilacja 

działań duszpasterzy rozpoczęła się z jeszcze większym nasileniem. Wyraźnie 

zaznaczyła się działalność Służy Bezpieczeństwa i – jak wynika z zachowanej 

dokumentacji – na 1235 „notatek informacyjnych‖ aż  561 dotyczyło działalności 

duchowieństwa
2
. Olsztyński WdSW – jak poprzednio – nie godził się na 

mianowania duchownych do konkretnych parafii, np. ks. A. Wieczorek, usunięty w 

1953 r. z parafii św. Wojciecha w Ełku nie został zaakceptowany jako proboszcz w 

latach 1958–1962 w żadnej parafii, która miała mu być przydzielona przez Kurię. 

Takie konflikty nasiliły się w 1968 r. 

Ważne poczynania Episkopatu na temat wakacyjnego wypoczynku dzieci i 

młodzieży były ustawicznie stopowane przez władze rządowe, np. w 1964 r. w 

woj. olsztyńskim przeprowadzono rozmowy z dziekanami i proboszcza- mi – na 

194 parafie rozmawiano ze 129 proboszczami, którzy musieli odnieść się do 

odczytania bądź nieodczytania Listu pasterskiego Episkopatu o wakacyjnym 

wypoczynku dzieci i możliwości ich uczestniczenia w niedzielnych 

nabożeństwach. Podobna kwestia zaistniała w 1970 r., gdy Episkopat wystosował 

list dotyczący 50. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej. Agitacja służb 

państwowych była tak nasilona, iż władze kościelne wycofały się z decyzji o 

odczytaniu z ambon listu Na rocznicę wielkich zmiłowań Bożych
3
.  

W okresie sprawowania władzy biskupiej przez ks. Józefa Drzazgę (nominację 

otrzymał w 1967 r., ale pełnoprawnym biskupem warmińskim został w 1972 r.) 

Diecezję Warmińską podporządkowano metropolii warszawskiej. Kolejnymi 

włodarzami diecezji byli: bp Józef Glemp, bp Jan Obłąk, bp Edmund Piszcz.  

Wszystkie lata działalności wymienionych kapłanów były wyjątkowo trudne w 

kwestii współpracy z rozbudowaną administracja państwową i partyjną tego 

terenu. Działającą początkowo Mazurską Wojewódzką Radę Narodową (28 XII 
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 Wypowiedź abpa Edmunda Piszcza z dnia 05.04.2013r., źródło: prywatne zbiory autora 
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 Archiwum Państwowe Olsztyn, Wydział Administracyjny KW PZPR, 8.  
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1945–24 V 1950) przemianowano na Olsztyńską Wojewódzka Radę Narodową, a 

kierownikiem Wydziału ds. Wyznań był członek PZPR, J. Czerniakowski. W tym 

wydziale zatrudniano jeszcze dwóch referentów i sekretarkę. Jednostka ta ściśle 

współpracowała z PZPR i WUBP, a wspólne posiedzenia odbywały się kilka razy 

w tygodniu
1
. Zagadnieniami wyznaniowymi zajmowano się także na odprawach 

kierowników powiatowych referatów ds. wyznań (utworzone 17 kwietnia 1950 

r.)
2
. Inwigilacja Kościoła zajmowały się komitety do Spraw Bezpieczeństwa 

Publicznego, które przejęły obowiązki Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. 

Włączono do ich zadań także „walkę z antyludową działalnością reakcyjnego 

kleru, kułactwa, byłych obszarników i kapitalistów oraz innych wrogów Polski 

Ludowej‖
3
. Informacja, jaka znajduje się w Wydziale do Spraw Wyznań w 

Mrągowie z 1953 r., stwierdza: „Niezbędnym warunkiem powodzenia polityki 

partii i rządu jest czujność i bojowa aktywność  tak kierownictwa Referatu 

Wyznań, jak i każdego członka partii, a  przede wszystkim pracowników Komitetu 

Powiatowego PUBP, Milicji Obywatelskiej, członków egzekutywy, członków 

partii, sekretarzy oddziałów terenowych partii i POP, którzy do tej chwili nie byli 

zainteresowani współpracą na tym odcinku z Referatem Wyznań‖
4
. Wydana 

została także instrukcja o prowadzeniu ewidencji personalnej i obiektów 

sakralnych – teczki personalne założono dla każdego księdza świeckiego i 

zakonnego, braci zakonnych, nowicjuszy i postulantów, kleryków zakonnych, 

sióstr zakonnych, nowicjuszek i postulantek oraz świeckich działaczy katolickich
5
.  

Po III Plenum KC PZPR w 1955 r. w Wydziale do Spraw Wyznań w Olsztynie 

podano dokładną statystykę kościelną w województwie: 163 kościoły parafialne, 

167–filialne, 51 kaplic publicznych, 18–półpublicznych, 274 księży, w tym 160 

proboszczów i 49 wikariuszy, oraz 23 księży miejscowego pochodzenia; pozostali 

nie pracowali bezpośrednio w duszpas- terstwie; podjęto też kwestię tzw. księży 

                                                           
1
 M. Tarnowska, Materiały źródłowe archiwów państwowych Województwa Olsztyńskiego do dziejów 

Warmii i Mazur w latach 1945–1950, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (Dalek: KMW), 1:1975, s. 48.  
2
 A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, Kraków 1995, s. 13.  

3
 Archiwum Państwowe Olsztyn, Wydział Administracyjny KW PZPR, 8.  

4
 AWSW, 9.  

5
 AWSW, 11.  
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lojalnych wobec władzy państwowej
1
. Postulowano, aby pracownicy referatów do 

spraw wyznań stale interesowali się pracą księży uczących w szkołach i 

doprowadzili w najbliższym czasie do usunięcia katechizacji ze szkół oraz do 

likwidacji krzyży. W stosunku do instytucji spółdzielczych podjęto decyzje, aby 

nie sprzedawały materiałów budowlanych na remonty kaplic i kościołów.  

Władze państwowe dokładnie sprecyzowały plany działań na linii państwo – 

Kościół na terenie diecezji warmińskiej w formie szczegółowych planów, czego 

przykładem jest „Plan polityczno-organizacyjny przedsięwzięć we związku z 

zamierzeniem Kościoła katolickiego w kraju w województwie olsztyńskim na rok 

1968‖
2
. Wszystkie wydziały KW PZPR miały koordynować swoje działania z 

organizacjami młodzieżowymi, związkowymi, społecznymi; uruchamiano ośrodki 

propagandy masowej poprzez odczyty, spotkania, prasę, radio w celu 

popularyzacji polityki partii i rządu. Celem było, jak zapisano we wspomnianym 

„Planie…‖: „demaskowanie reakcyjnej polityki Episkopatu i mobilizowanie sił 

społecznych do przeciwstawienia się działalności kleru […], rozwarstwienie kleru 

(rozbudowa organizacji Caritas, pozyskiwanie lojalnego kleru i sympatyków)‖. 

Wszystkie te działania miały realizować: Wydziały Propagandy i Administracji 

KW PZPR, WdSW, Wydział IV KW MO i KP MO, SB, Towarzystwo Kultury 

Laickiej, LOK, FJN, OSP. Wspomnieć należy także, że Urząd Spraw 

Wewnętrznych PWRN i Wydział IV KW MO miał dodatkowe zadania: 

zabezpieczenie przed nielegalną działalnością kleru i sfanatyzowanych wiernych 

(nielegalne procesje, zbiórki, radiofonizacje i dekoracje w okresie uroczystości 

kościelnych), przed penetracja kleru w okresie obozów i kolonii młodzieżowych. 

Wydział do Spraw Wyznań PWRN w 1969 r. postawił sobie za cel 

rozwarstwienie kleru i podporządkowanie Kurii biskupiej przepisom państwowym. 

Dokumenty Wydziału potwierdzają, że przeprowadzono 210 rozmów z księżmi, 

którzy musieli wypełnić kwestionariusze z pytaniami – między innymi – o 

stosunek do PRL. Polityka antykościelna polegała też na różnym traktowaniu 

                                                           
1
 AWSW, 11. 

2
 Archiwum Państwowe Olsztyn, KW PZPR, 28.  



 189 

księży w kwestii ubezpieczeń majątków: 29 listopada 1968 r. w dokumentach 

odnotowano, że obowiązuje Pismo PZU z 11 lipca 1960 r. zakazujące 

ubezpieczenia, ale w wyjątkowych sytuacjach można od niego odstąpić, jeżeli 

dane osoby respektują przepisy państwowe
1
. Także następne lata były okresem 

inwigilacji duchowieństwa, gdy starano się przeszkodzić w organizowaniu 

duszpasterstwa na wsi, budowaniu kaplic, stawianiu przydrożnych kapliczek i 

krzyży, a latach 70. XX w., a szczególnie zneutralizować działalność bpa Ignacego 

Tokarczuka, który miał duży wpływ na społeczeństwo w swojej diecezji. W 

okresie 1968–1970 Kurie warmińska i chełmińska zgłosiły razem 81 wniosków w 

sprawie obsady stanowisk administratorów parafii i przedstawiły 87 nazwisk 

kandydatów na te stanowiska. Zgodę uzyskał nikły procent duszpasterzy, a według 

WdSW kwestie załatwione negatywnie wynikały z polityki personalnej Kurii, 

która usiłowała przenieść tzw. księży postępowych na mniejsze placówki.  

Działania antykościelne podejmowano także w stosunku do rodzin 

pracowników aparatu państwowego, gdyż wskazywano przypadki, gdy żony 

członków partii były kobietami wierzącymi, posyłały dzieci na lekcje religii, 

chrzciły dzieci i posyłały je do I Komunii św. – nawet w tajemnicy przed mężami. 

Sprawozdania za lata 60. i 70. XX w. wymieniają liczne takie przypadki. W 

pierwszym półroczu 1972 r. WdSW i prezydia powiatowych rad narodowych 

przeprowadzały spotkania zbiorowe (16) i indywidualne (184), których celem było 

zapoznanie duchowieństwa z dorobkiem i zadaniami terenu w dziedzinie 

społecznej, gospodarczej, upowszechnienia kultury, walki z przejawami patologii 

w życiu społecznym. Ogólnie w latach 1971–1973 przeprowadzono 1866 rozmów 

indywidualnych z księżmi, a przede wszystkim ze wszystkimi, którzy w latach 

1972–1973 otrzymali świecenia kapłańskie. Te rozmowy z młodymi duchownymi 

miały charakter rozpoznawczy i umożliwiły poznanie ich postawy politycznej. 

Wyjątkowym świadectwem inwigilacji duchowieństwa był czas wyborów do 

Sejmu PRL w 1972 r.: Wydział Propagandy KW PZPR odnotował wszystkie 

przypadki głosownia duchownych (936) i braku udziału w wyborach (13), 
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dokładnie odnotowano miejsca głosowania biskupów i pracowników Kurii, 

odnotowano także 21 przypadków apelowania z ambon o wzięcie udziału w 

głosowaniu, w 7 stwierdzono wspólne przybycie proboszczów z wiernymi, a 

trzech księży oddało swoje samochody do dyspozycji komisji wyborczych
1
.  

W 1974 r. na uroczyste ślubowanie zaproszono dziewięciu duchownych, 

jakkolwiek wcześniej takie ślubowania odbywały się indywidualnie i dyskretnie. 

Fakt ten odnotowała prasa, radio i filmowała ekipa telewizyjna. Władze były 

zainteresowane ścisłą współpracą z duchownymi, którzy się jej podporządkowali. 

Pozostałych duchownych szykanowano też w latach  80. XX w. Zarzucano 

księżom wyświęcanie obiektów użyteczności publicznej, np. ośrodków zdrowia 

czy odprawianie Mszy św. dla harcerzy (Pasymia, Świętajna). Przykładem innej, 

bardzo dokuczliwej formy represji, była np. budowa zbiornika na ścieki w pobliżu 

wejścia do plebanii w Świątkach
2
.  

Specyficzna polityka władz rządowych dotyczyła także ludności innych 

wyznań. Na terenie woj. olsztyńskiego mieszkało w 1947 r. 55 448 osób 

narodowości ukraińskiej
3
 i ponad 50 tys. z nich było wyznania grecko-

katolickiego
4
. I w tym przypadku jednak odseparowywano księży tego obrządku 

od wiernych. Władze informowały, że wśród przybyłych na te tereny mieszkańców 

zwiększa się liczba duchownych prawosławnych
5
, ale nie wydano zezwoleń na 

przekazanie jakiejś świątyni na potrzeby grekokatolików. W 1952 r. – wbrew 

postanowieniom władz państwowych – Prymas S. Wyszyński wydał zgodę na 

odprawianie liturgii przez grekokatolików w Baniach Mazurskich. Po 1956 r. coraz 

częściej zaczęto organizować nabożeństwa greckokatolickie, początkowo w 

placówkach rzymskokatolickich, a następnie w przejętym kościele poewngelickim 

(Górowo Iławeckie). Placówki kościelne zorganizowano także w Dobrym Mieście, 
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Ostrym Bardzie, Asunach, bajorach Małych i Pieniężnie
1
. W działaniach tych 

współuczestniczył bp J. Glemp. Strona rządowa skrzętnie odnotowała wszystkie te 

poczynania i tak w założeniach na temat polityki wyznaniowej na rok 1971 

napisano, że należy się przeciwstawić próbom rozszerzania i uaktywniania 

działalności kleru greckokatolickiego w środowiskach ukraińskich, podjąć bardziej 

skuteczne przeciwdziałanie nielegalnym praktykom kultowym kleru 

greckokatolickiego, w szczególności praktykom zakonników (bazylianów) 

dojeżdżającym spoza województwa olsztyńskiego, którzy starają się w intencjach 

klerykalnych i nacjonalistyczno-ukraińskich aktywizować środowiska 

greckokatolickie na rzecz separatyzmu wyznaniowego i narodowościowego z 

pozycji antypolskich i antyradzieckich‖
2
.  

Przedmiotem ożywionej korespondencji miedzy dyrektorem WdSW, Prymasem 

Polski i administratorem parafii Chrystusa Króla na przełomie lat 70. i 90. XX w. 

była kwestia udostępnienia grekokatolikom kościoła OO. Bernardynów w 

Olsztynie, podobny temat dotyczył Bartoszyc
3
. Protestował WdSW stwierdzając, 

że jest to naruszenie prawa, gdyż przekształca się parafię rzymskokatolicką w 

birytualną.  

Na mocy licznych decyzji politycznych, będących skutkiem działań wojennych, 

w latach 1939–1945 zmianie uległy granice państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, 

które siłą rzeczy rzutowały też na organizację kościelną Kościoła katolickiego. 

Proces ten szczególnie silnie dotknął wschodnie kresy przedwojennej Polski, w 

tym terytorium ówczesnej archidiecezji wileńskiej. W wyniku utrwalania nowego 

ładu, granice polityczne podzieliły dawną archidiecezję wileńską pomiędzy Polskę 

oraz radzieckie republiki: litewską i białoruską
4
.  

W granicach Litwy pozostał obszar 9 527 km kwadratowych ze stolicą 

archidiecezji i z 87 parafiami, po stronie białoruskiej znalazło się 38 430 km 

kwadratowych i 217 parafii. Na terytorium powojennej Rzeczypospolitej znalazła 
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się zaledwie 1/10 część archidiecezji wileńskiej, terytorium o łącznej powierzchni 

5 550 km kwadratowych, które rozciągało się między rzekami Biebrzą i Narwią 

oraz obejmowało część terenów Puszczy Białowieskiej z leżącymi tam parafiami 

Narewka i Białowieża.  

Analizując tereny diecezji białostockiej przez pryzmat administracji kościelnej 

stanowiły ją przedwojenne dekanaty: białostocki, dąbrowski, knyszyński, 

koryciński, ponadto dekanat sokólski bez parafii Odelsk, trzy z ośmiu parafii 

dekanatu brzostowickiego, uformowane w dekanat z siedzibą w Krynkach oraz 

parafie Narewka i Białowieża z dawnego dekanatu wołkowyskiego.
1
 Tak zatem po 

wojnie w granicach Polski znalazło się łącznie pięć dekanatów w całości, jeden 

dekanat został podzielony i na ziemiach polskich znalazła się tylko jego część. 

Poza tym przynależało 51 parafii, gdzie ogółem posługę pełniło około 100 księży 

diecezjalnych i pod które to obszary podlegało około 250 tysięcy wiernych.  

Od roku 1939 jurysdykcja kościelna w białostockiej części archidiecezji 

pełniona była tymczasowo przez dziekanów jako wikariuszy generalnych abpa 

metropolity wileńskiego R. Jałbrzykowskiego, który podczas okupacji został 

internowany w Mariampolu, przez co pozostał bez łączności z archidiecezją. 

Arcybiskup został pozbawiony wolności i na miesiąc osadzony w zakładzie 

karnym na Łukiszkach, a w połowie 1945 r. został zmuszony do opuszczenia 

Wilna. 15 lipca przybył do Białegostoku. Przez cały ten okres Stolica Apostolska, 

będąca jedyną instancją mogącą zmieniać granice diecezji, sprzeciwiała się takim 

decyzjom politycznym i nieustannie formalnie abp R. Jałbrzykowski był dla 

Stolicy Apostolskiej zwierzchnikiem archidiecezji wileńskiej. 

Należy podkreślić, że wszelkie działania podejmowane w celu odbudowy sieci 

parafialnej i ponownej organizacji duszpasterstwa w nowych warunkach 

przebiegały stosunkowo sprawnie. Lipiec 1944 r. to czas kiedy nie było już żadnej 

nieobsadzonej parafii na tym terenie. Ponadto zlikwidowane były już zniszczenia 

powojenne, a nowe świątynie zaczynały powstawać wraz z rozwojem regionu. 
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Abp R. Jałbrzykowski erygował nowo powstałe parafie. Wiosną i latem 1946 r. 

przeprowadził również pierwszą od zakończenia wojny wizytację kanoniczną 

diecezji. Było to o tyle możliwe, że w pierwszych latach tzw. władzy ludowej 

ówczesny aparat partyjny, nie czując się szczególnie pewnie w tworzonej przez 

siebie rzeczywistości politycznej, zajęty walką ze zbrojnym podziemiem i 

dokonując powolnej eliminacji legalnej opozycji, nie stwarzał jeszcze biskupom 

większych trudności przy tworzeniu nowych ośrodków kultu. Tak było do roku 

1952
1
. Białystok, jedyne większe miasto na omawianym terenie, stolica 

województwa i tymczasowa siedziba arcybiskupa metropolity wileńskiego oraz 

centrum białostockiego okręgu przemysłowego, zaczął się dynamicznie rozwijać
2
. 

Zniszczony podczas wojny w 75%, liczył w 1944 r. 48 tysięcy mieszkańców. W 

ciągu następnych 40 lat liczba mieszkańców zwiększyła się kilkakrotnie. Za 

rozwojem miasta nie nadążała rozbudowa sieci parafialnej i budowa kościołów. W 

1949 r. istniały tu tylko dwie parafie: pod wezwaniem Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny (tzw. fara) z 33 tysiącami wiernych i parafia pod 

wezwaniem św. Rocha, licząca 22 tysiące wiernych
3
. Rozrastające się miasto 

wchłonęło wkrótce powstałe w okresie międzywojennym parafie w Dojlidach i 

Starosielcach. Zamiast parafii powstały w tym okresie w Białymstoku jedynie trzy 

kościoły pomocnicze: pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika, św. 

Kazimierza Królewicza i Świętej Rodziny. Pozostałe świątynie pomocnicze były 

zlokalizowane w Czarnej Wsi Stacja (obecnie Czarna Białostocka), Hołodolinie, 

Łubiance, Minkowcach, Podlipkach, Świętej Wodzie k. Wasilkowa i w 

Zwierzyńcu Wielkim. 

Po roku 1952 ówczesne władze państwowe niejako z zasady nie udzielały 

pozwoleń ani na to, by budowano nowe kościoły ani na to, by były tworzone nowe 

parafie. Na mocy złagodzonego dekretu państwowego z 31 grudnia 1956 roku 

                                                           
1
 I T. Krahel, Archidiecezja białostocka. W: A. Skreczko (red.), Spis kościołów i duchowieństwa 

archidiecezji białostockiej 1998, Białystok 1998, s. 22–25. 
2
 A. Dobroński, Białystok: historia miasta, Białystok 2001, s. 180 i nast.  

3
 18 Spis duchowieństwa w granicach obecnej Rzeczypospolitej Polskiej na 1948 r., b.m.d.dr., s. 4–5; 

Kalendarium liturgicum pro A. D. 1949 ad usum Archidioecesis, Białystok 1948, s. 4–5; J. Maroszek, 

Białystok: parafia św. Rocha, Białystok 2001, s. 14.  
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zabronione było jednak budowanie nowych kościołów parafialnych bez uzyskania 

wcześniejszej aprobaty ze strony właściwego urzędu państwowego. Władze bardzo 

chętnie korzystały z prawa odmowy wydawania zezwoleń na budowy nowych 

kościołów, szczególnie kościołów parafialnych, niemniej jednak pozwalały na 

odbudowę już istniejących, ale zniszczonych podczas działa wojennych. Z tego 

powodu w latach 1953–1973 na terenie archidiecezji białostockiej nie została 

powołana do życia żadna nowa parafia. Wydano zgodę na utworzenie czterech 

tzw. wikariatów samodzielnych (nazywanych też eksponowanymi), 

przystosowanych pod względem organizacyjnym do szeroko rozumianej pracy 

duszpasterskiej. Wikariaty samodzielne nie miały praw parafialnych, ponieważ nie 

wyraziła na to zgody ówczesna władza państwowa. Jednak w przypadku uzyskania 

zgody na erygowanie nowej parafii, kościoły te zyskiwały rangę świątyni 

parafialnych.
1
 

Zagadnienie budowy kościołów i kaplic stało się o tyle ważne, iż dynamiczna 

polityka laicyzacyjna państwa stawiała pod znakiem zapytania nauczanie religii w 

szkołach. Tym samym obiekty sakralne mogły stanowić bazę nauczania – co też 

się stało w latach następnych. Katechizacja na terenie Diecezji Białostockiej w 

trudnym okresie rządów komunistycznych przebiegała z wielkimi trudnościami w 

sposób podobny, jak na obszarach innych polskich diecezji. Konieczne było 

przystosowanie się do prawa administracyjnego, które już bezpośrednio po wojnie 

stawiało siebie za cel laicyzację systemu oświaty i wychowania, a przez to całego 

społeczeństwa, ze szczególnym naciskiem na młode pokolenie Polaków. O ile 

bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r. jeszcze nie odczuwano 

dotkliwie szykan i represji, to już we wczesnych latach 50. XX w. widoczne było 

ich nasilenie. 

                                                           
1
 Wspomnieć należy, iż w latach 1953–1973 tylko jeden spośród czterech funkcjonujących wówczas 

wikariatów samodzielnych, które były utworzone na terenach podlegających administracyjnie 

archidiecezji w Białymstoku, powstał w samym Białymstoku. Był to utworzony w roku 1960 wikariat 

pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa przy dotychczasowym kościele pomocniczym parafii 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
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W tym miejscu, z racji społecznych, politycznych, a także religijnych można 

przyjrzeć się kwestii nauczania religii na terenie Białostocczyzny w szkołach z 

językiem białoruskim.  

Szkolnictwo białoruskie na terenach należących do Polski w okresie po 

zakończeniu wojny działało w szczególności i dotyczyło ludności wyznania 

prawosławnego.
1
 W okresie powojennym na Białostocczyźnie obserwowało się 

proces kreowania narodu białoruskiego jako grupy nowoczesnej. Sytuacja taka 

wynikała z faktu, że zamieszkująca niemalże cały powiat sokólski oraz znaczną 

część powiatu białostockiego ludność białoruska wyznania rzymskokatolickiego, z 

biegiem czasu zatraciła istniejące wcześniej związki kulturowe wiążące ją z 

etnicznie najbliższą jej grupą białoruską wyznania prawosławnego oraz została 

dołączona do grupy narodowości polskiej. Podjęta przez elity białoruskie we 

wrześniu 1944 r. próba redefinicji tego procesu nie przyniosła żadnej zmiany
2
. W 

wyniku zaistnienia takiej sytuacji w szkołach białoruskich zajęcia z religii były 

prowadzone jedynie dla wyznawców prawosławia. Na początku zajęcia odbywały 

się według zasad ustalonych przed wybuchem II wojny światowej w 1939 r.
3
 

Należy nadmienić, że już we wrześniu 1944 r. na ziemiach wyzwolonych spod 

okupacji niemieckiej w powiecie białostockim funkcjonowały 93 szkoły 

powszechne z obowiązującym językiem białoruskim. Szkoły te rozlokowane były 

na terenach, gdzie występowało zwarte osadnictwo ludności pochodzenia 

białoruskiego, czyli na wschodzie w gminach powiatu. sokólskiego, w gminach 

Choroszcz, Gródek, Michałowo, Zabłudów powiatu białostockiego, a także na 

terenach wschodnich i centralnych gmin powiatu Bielsk Podlaski. W owym czasie 

zostały powołane do życia także trzy białoruskie szkoły średnie: w Białymstoku, 

                                                           
1
 Więcej na ten temat: S. Iwaniuk, Polityka oświatowa władz wobec Białorusinów w Polsce Ludowej 

1944–1989, [w:] Nasz radawod. Kniha 8 „Biełarusy i paliaki: dyjałoh narodau i kultur. X-XX st‖ 

materyjały Miżnarodnaha kruhłaha stała (Hrodna. 28–30 wierasnia 1999 h.), Hrodna 1999 (2000), s. 480–

486. 
2
 AAN, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, sygn. XIV/17, ss. 30–31: Uwagi autorstwa 

naczelnika Wydziału Szkół Mniejszościowych Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego Milecjusza 

Andzilewkiego.  
3
 A. Mironowicz, Katechizacja, W: L. Adamczuk i A. Mironowicz (red.), Kościół prawosławny w 

Polsce dawniej i dziś, Warszawa 1993, s. 121. 
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Bielsku Podlaskim oraz w Hajnówce. Jak się szacuje, w szkołach białoruskich 

uczyło się wówczas ok. 8 tysięcy  dzieci
1
.  

Nauką religii w szkołach znajdujących się na terenach poszczególnych parafii w 

diecezji białostockiej zajmowali się w większości przypadków tamtejsi 

proboszczowie, niemniej w wyjątkowych sytuacjach obowiązek ten powierzano 

świeckim katechetom. Katecheci nieduchowni nauczali głównie w szkołach 

wiejskich, w których pracował jeden nauczyciel. Szkoły te znajdowały się w 

znacznym oddaleniu od parafii. Jako przykład można tu podać Białoruską 

Powszechną Szkołę w Ogrodniczkach w gminie Dojlidy. W szkole tej, w roku 

szkolnym 1944/45 uczyło się 66 uczniów, natomiast wszystkie zajęcia (również 

zajęcia z religii) prowadzone były przez przedwojenną działaczkę białoruską – 

Wierę Karczewską. W wyniku likwidacji tej szkoły uczniowie zostali włączeni w 

poczet uczniów szkoły polskiej w Ogrodniczkach, a Wiera Karczewska prowadziła 

zajęcia z religii dla swoich dawnych wychowanków w kolejnych dwóch latach, 

czyli w roku szkolnym 1945/46 i 1946/47.  

Na podstawie arkuszy organizacyjnych, które się zachowały z działalności 

ówczesnych podstawowych szkół białoruskich można stwierdzić, że w powiecie 

białostockim na zajęcia z religii przeznaczano dwie godziny tygodniowo. Cechą 

charakterystyczną tamtego szkolnictwa białoruskiego było, że placówki te, 

działające przede wszystkim na wsiach, posiadały niewielką liczbę uczniów. W 

takich sytuacjach powszechną praktyką było łączenie dwóch, a nawet trzech 

oddziałów
2
. W ten sposób organizowane lekcje znacznie utrudniały pracę 

nauczycielom i prowadzeniu przez nich zajęć, co z kolei przekładało się na 

obniżone poniżej oczekiwań i znacznie słabsze wyniki nauczania. W pewnym 

odsetku polskich szkół, które działały na terenie Białostocczyzny, grupa uczniów 

narodowości białoruskiej i wyznania prawosławnego zaliczana była do 

mniejszości. Nie zważając na fakt, że w szkołach tych prowadzono zajęcia z religii 

                                                           
1
 J. Turonak, Biełaruskaje szkolnictwa na Biełastoczczynie u paslawajenny pieryjad, Białystok 1976, 

s. 3–4; S. Iwaniuk, Polityka oświatowa władz wobec Białorusinów w Polsce Ludowej 1944–1989. W: 

Nasz radawod. Kniha 8 „Biełarusy i paliaki: dyjałoh narodau i kultur. X-XX st‖ materyjały 

Miżnarodnaha kruhłaha stała (Hrodna. 28–30 wierasnia 1999 h.), Hrodna 1999 (2000), s. 480–486. 
2
 APB, Inspektorat Szkolny w Białymstoku, sygn. kk. 4–5, 11–12, 51–52, 60–61. 
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dla uczniów wyznania rzymskokatolickiego, przez pewien okres czasu nie 

prowadzono zajęć z religii prawosławnej. Przykładem jest tu Publiczna Szkoła 

Powszechna w Rafałówce w gminie Zabłudów, gdzie w roku szkolnym 1945/46 na 

ogólną liczbę 126 uczniów, wyznania prawosławnego było tylko 16 dzieci
1
.  

Należy podkreślić, że barierą przy wprowadzaniu nauki języka białoruskiego w 

szkołach powszechnych z białoruską mniejszością narodową była właśnie 

niewielka liczba uczniów narodowości białoruskiej. Z uwagi na sytuację społeczno 

– polityczną o nauczanie języka ojczystego nie było starań ze strony samych 

Białorusinów. Głównym powodem takiego stanu rzeczy była wielce 

dyskryminacyjna polityka władz szkolnych, nierzadko praktykowano zastraszanie 

białoruskiej ludności przez zbrojne oddziały polskiego podziemia
2
.  

Ks. abp Stanisław Szymecki wspomina, że „w tamtym czasie dość często 

dochodziło do incydentów na tle narodowościowym. Ludność białoruska, która z 

racji pochodzenia stanowiła mniejszość, poddawana była wtedy szykanom przez 

ludność polską. Duszpasterze starali się nakłaniać do zgody, wspólnego życia obu 

grup, jednak było to bardzo trudne. Wydaje mi się, że takie napięte stosunki 

wynikały też z tego, że Białorusini izolowali się od życia społecznego, zamykali 

się w swoich kręgach, nie próbowali integrować się z mieszkającymi obok 

Polakami. Ludność polska była nieufna wobec ludności białoruskiej. Tym bardziej, 

że władze komunistyczne z zasady były za tym, by Polskę stanowiło 

społeczeństwo homogeniczne, a więc niejako pozbawione mniejszości 

narodowych. Dążono więc do wyeliminowania tych ostatnich, a środkiem temu 

służącym miały być represje i prześladowania.  

Pamiętam, jak utrudniano ludności białoruskiej dojście do prawa do 

posługiwania się swoim językiem ojczystym. Także w szkołach widoczny był 

podział uczniów na tych, którzy są Polakami i na Białorusinów. Przed wojną było 

inaczej. Wszyscy żyli i pracowali na tej samej ziemi. Białorusini sami siebie 

uważali za „tutejszych‖. Polakom nie przeszkadzały ani praktyki religijne, ani 

                                                           
1
 APB, Inspektorat Szkolny w Białymstoku, sygn. k. 35.  

2
 AAN, Ministerstwo Oświaty 1945–1966, sygn. 1749, s. 63. 
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odmienna kultura, ani język. Wojna zmieniła wszystko. Ludzie bardzo 

podejrzliwie przyglądali się sobie nawzajem, pomimo sprzecznego z tym poczucia 

jedności. Bo przecież tak naprawdę wszyscy mieli jednego wroga podczas wojny. 

Ale nie można też zapominać, że ludzie pamiętali, jak wkraczała we wrześniu 

Armia Czerwona plądrując domy i gwałcąc. Może Białorusini kojarzyli się jeszcze 

z tym okresem? Nie wiem. Pamiętam tylko jak partia, oczywiście nie wprost, 

nakłaniała do dyskryminacji. Miał powstać jeden naród, a wszelkie przejawy 

„inności‖ miały być tępione w zarodku.  

Mgliście przypominam sobie jeszcze jeden incydent, kiedy dokonano napaści 

na białoruskich wiernych wracających z nabożeństwa w cerkwi. Kilka osób 

ucierpiało wówczas, doszło do pobicia, a grupka Białorusinów została obrzucona 

niewybrednymi obelgami przez napastników, którzy posługiwali się językiem 

polskim. 

Nie można jednak zapominać, że Białorusini często dawali odwet napaściom 

Polaków. Dochodziło do ataków na małe grupki wracające z nabożeństw czy 

imprez okolicznościowych. Często dochodziło do bójek pod wpływem alkoholu, a 

podkreślić nadzy, że ani Białorusini ani Polacy nie stronili od alkoholu. 

Napięte relacje miedzy obiema grupami znacznie utrudniały prace 

duszpasterską. Tym bardziej, że Kościół katolicki przez długi czas nie mógł dojść 

do porozumienia z hierarchami prawosławnymi. Na tym tle, czyli na tle religijnym 

też dochodziło do konfliktów nawet wśród młodzieży. Już w szkołach z 

mniejszością białoruską wyraźne były podziały uczniów. Nie było integracji 

właściwie na żadnym polu.‖
1
  

Należy podkreślić, że w pierwszych miesiącach po zakończeniu II wojny 

światowej władze wojewódzkie nie podejmowały żadnych decyzji w sprawie 

Białorusinów, oczekując na wytyczne ze strony rządu, a także na rezultaty 

dobrowolnej repatriacji. Jednocześnie przybyli z zewnątrz decydenci zaczęli 

                                                           
1
 Wypowiedź abpa Stanisława Szymeckiego z dnia 02.01.2013r., źródło: prywatne zbiory autora 
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odkrywać, że ludność białoruska zachowuje ogromną bierność w eksponowaniu 

problemów narodowych, jest lojalna wobec władz i nieskora do wyjazdu
1
. 

Wpływ na nauczanie religii prawosławnej na ziemiach północno – wschodniej 

Polski w latach 1945–1946 miał niepewny jeszcze status Cerkwi Prawosławnej w 

Polsce. Przykładowo w placówce w Rafałówce w roku szkolnym 1946/47 nauka 

religii prawosławnej została już uwzględniona w arkuszu organizacyjnym i 

obejmowała 17 dzieci pochodzenia białoruskiego spośród 123 uczniów 

uczęszczających do tej szkoły
2
.  

Sytuacja zmieniała się dopiero po podpisaniu 19 lutego 1946 r. deklaracji 

lojalności przez duchowieństwo z powiatu bielsko-podlaskiego. Deklarację taką 

podpisał również prefekt Państwowego Liceum i Gimnazjum Białoruskiego w 

Bielsku Podlaskim – o. Konstanty Bajko i nastąpiło pełne uznanie jurysdykcji 

metropolity Dionizego i biskupa Tymoteusza z Polskiego Autokefalicznego 

Kościoła Prawosławnego, co w następstwie zlikwidowało swoistą dwuwładzę w 

łonie Cerkwi
3
. Pomimo załagodzenia tego konfliktu o. K. Bajko został w marcu 

1946 r. uprowadzony z Bielska Podlaskiego i wywieziony do ZSRR. Dokonali 

tego, z niejasnych do końca przyczyn, funkcjonariusze polskiego UBP i 

radzieckiego NKWD
4
.  

Latem 1946 r. ówczesne władze oświatowe dokonały zamknięcia średnich szkół 

białoruskich działających w Białymstoku i Bielsku Podlaskim. Niedługo potem 

nauczanie religii w białoruskich szkołach miało miejsce już tylko w 

kilkudziesięciu placówkach. Jak wspomniano wcześniej, zamykanie szkół w 

kolejnych latach implikowało konieczność umieszczania dzieci mniejszości 

białoruskiej w szkołach polskich, gdzie dalej mogły zdobywać wiedzę o swojej 

religii. Jednak znaczna część szkół białoruskich – wskutek zarządzeń władz 

oświatowych – ulegała prostemu przekształceniu w polskojęzyczne i w takich 

                                                           
1
 APwB, sygn. 158, k. 1; sygn. 230, 231, sprawozdania sytuacyjne wojewody białostockiego z 1944 i 

1945.  
2
 APB, Inspektorat Szkolny w Białymstoku, sygn. 10, k. 36. 

3
 K. Urban, Kościół..., op. cit., s. 20–21; K. Urban, Sprawa autokefalii Kościoła prawosławnego w 

Polsce po drugiej wojnie światowej, „Studia Religiologica‖, 1987, z. 18, s. 60.  
4
 APB, Starostwo Powiatowe Bielsko-Podlaskie 1944–1950, sygn. 117, k. 77.  Por. D. Fionik, Ajciec 

Kanstancin Bajko — prefiekt bielskich szkoł, „Białoruskie Zeszyty Historyczne‖, 1994, nr 2, s. 118.  
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przypadkach kontynuowano prowadzenie zajęć z religii na wcześniejszych 

zasadach
1
. Ostatnie miesiące 1949 r. to czas, w którym na terenie naszego kraju 

rozpoczęto proces odtwarzania szkolnictwa białoruskiego. Miało to miejsce 

jednocześnie wraz z ofensywą władz państwowych skierowaną przeciwko 

nauczaniu religii w szkołach w ogóle. Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie 

wolności sumienia i wyznania to dokument, którego publikacja sprowokowała 

liczne wypowiedzi przeciwko prowadzeniu na terenie Białostocczyzny zajęć z 

religii. Najbardziej stanowcze głosy dochodziły z ust działaczy partyjnych 

wywodzących się ze środowiska białoruskiego. Ich publiczne wystąpienia były 

czasami na tyle skrajne, że nie zyskiwały akceptacji nawet w kierowniczych 

gremiach PZPR
2
.  

Liczni partyjni działacze wykazywali się wielką nadgorliwością w swoich 

działaniach w terenie, co wynikało z wpajanego im programem partyjnym ateizmu 

z jednej strony, z drugiej zaś wiązało się z wywieraniem silnej presji na rodzime 

środowisko. Sytuacja taka znacznie obniżała status religii prawosławnej w 

szkolnictwie. W protokole zebrania komitetu rodzicielskiego z 17 grudnia 1950 r., 

działającego przy Szkole Podstawowej z białoruskim językiem nauczania w 

Trześciance (gm. Narew) została opisana właśnie takowa sytuacja: „W sprawie 

przejścia szkół, gdzie wykłada się religia, na szkoły świeckie, zabrał głos 

[kierownik szkoły] ob. Siergiejuk Andrzej. Powiedział on, że religia nie jest 

zgodną z marksistowskim światopoglądem, przeszkadza w naszej szkole w 

normalnym prowadzeniu zajęć, ponieważ ksiądz nieregularnie i spontanicznie 

przychodził na lekcje religii w ubiegłym roku szkolnym, co w dużym stopniu 

przeszkadza i hamuje wypełnianie i przerobienie planu szkolnego i realizacji 

programów nauczania. O możliwości powtórzenia się tych zajść w obecnym roku 

szkolnym przestrzegał zgromadzonych ob. Siergiejuk Andrzej. Wobec 

powyższego Komitet Rodzicielski postanowił, aby nauczanie religii w naszej 

                                                           
1
 APB, Inspektorat Szkolny w Białymstoku, sygn. 10, kk. 4–5, 52–54, 57–58. 

2
 Informacja Referatu Sprawozdawczego Wydziału Organizacyjnego KW [PZPR] w Białymstoku z 2 

grudnia 1949 r., APB, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku 

1948–1990 (dalej: KW PZPR), sygn. 33/VI/13, k. 376. 



 201 

szkole zostało zniesione. Z odpowiednim wnioskiem Komitet Rodzicielski 

postanowił wystąpić do Wydziału Oświaty przy PRN w Bielsku Podlaskim‖
1
.  

O wsparcie dla nauczycieli apelował w końcu 1956 r. kierownik Wydziału 

Oświaty Prezydium PRN w Hajnówce, Mikołaj Samocik, który na Wojewódzkiej 

Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR w Białymstoku wypowiadał się 

nastepująco: „Druga sprawa to wychowanie ateistyczne, które było wprowadzane 

do naszych szkół. Wiele dzieci i nauczycieli jest obecnie niewierzących. Dzisiaj 

znów wprowadza się do szkół religię i w tym wypadku nauczyciel jest znów tym 

najgorszym, który stale mówi odwrotnie. Nauczyciel w obecnej chwili znajduje się 

w bardzo złym położeniu, stąd zwracam się z prośbą o pomoc nauczycielom‖
2
.  

W końcu sierpnia 1949 r. zostały utworzone dwie nowe białoruskich szkoły 

średnie: w Bielsku Podlaskim i Hajnówce, w których nauczanie religii było 

prowadzone na zasadach dekretu o ochronie wolności sumienia i wyznania. Dekret 

ten gwarantował dobrowolność zakresie uczestnictwa w lekcjach religii, które 

uznawane były za nieobowiązkowe. W bielskim liceum w roku szkolnym 1950/51 

na 170 uczniów aż 45 nie brało udziału w lekcjach religii. Należy stwierdzić, że 

uczniowie ci znajdowali się pod presją swoich kolegów — aktywistów ZMP, z 

których trzech było kandydatami na członków PZPR
3
.  

Dyskryminacyjna polityka władz oraz presja lokalnych działaczy spowodowały, 

że religię nauczano w tym liceum jeszcze tylko w następnym roku szkolnym
4
. O 

randze tego przedmiotu w okresie stalinowskim wymownie świadczy zmiana 

postępowania dyrektora bielskiego liceum, J. Kostycewicza, który nie organizował 

już w niedziele grupowych wyjść swoich wychowanków na nabożeństwa do 

cerkwi, tak jak to praktykował w pierwszych latach powojennych, kiedy był p. o. 

dyrektora Państ- wowego Liceum i Gimnazjum Białoruskiego w Bielsku 
                                                           

1
 APB, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Hajnówce [1946–1953] 1954–

1975, sygn. 333, kk. 27–28. 
2
 APB, KW PZPR, sygn. 33/I/6, k. 9; U. Juzwiuk, Centralnyja ułady BHKT (1956– 1998), 

„Biełaruski Kalandar‖, 1999, s. 72–73. 
3
 APB, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku 1950–1973, tom II – Kuratorium 

Okręgu Szkolnego Białostockiego (dalej: KOSB), sygn. 287, kk. 16–17. 
4
 Projekt Organizacji Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego Szkoły Podstawowej i Liceum 

Ogólnokształcącego z białoruskim językiem nauczania na rok szkolny 1953/54, APwB, KOSB, sygn. 

113, kk. 52–53. 
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Podlaskim
1
. Podobnie przedstawiała się sytuacja z nauczaniem religii w liceum 

białoruskim w Hajnówce, gdzie przedmiot ten został wprowadzony dopiero w 

drugim roku działalności szkoły, a prowadził go o. Serafin Żeleźnia- kowicz
2
.  

W roku szkolnym 1950/51 na 82 uczniów na religię nie uczęszczało 21 

członków ZMP i – jak odnotowała komisja z Wydziału Oświaty Prezydium WRN 

w Białymstoku, kontrolująca liceum: „ze strony księży prawosławnych żadnego 

przeciwdziałania na tym tle nie było‖
3
. Zgodnie z programowymi założeniami 

władz oświatowych nie wprowadzono nauczania religii do Liceum 

Pedagogicznego w Bielsku Podlaskim, w którym już od września 1950 r. istniał 

ciąg klas z językiem białoruskim. Formalnie ustalono to dopiero zarządzeniem 

Ministra Oświaty z 17 września 1951 r. w sprawie utworzenia klas z białoruskim 

językiem nauczania, nie uwzględniając w tygodniowym planie zajęć lekcji religii
4
. 

Podobna sytuacja była też w Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Bielsku 

Podlaskim, które miało przygotowywać kadry dla białoruskich przedszkoli
5
.  

Wszystkie przedstawione działania władz administracyjnych poświadczają, że 

na początku lat 50. XX w. podjęto na Białostocczyźnie szeroką akcję 

administracyjnego usuwania nauki religii prawosławnej ze szkół podstawowych i 

średnich. W ten sposób proces nauczania oraz wychowania w białoruskich 

szkołach podstawowych nieustannie poddawany był bardzo szybko postępującej 

laicyzacji.  

Niewątpliwie jednym z zasadniczych aktów prawnych przyczyniających się do 

wyprowadzania nauki religii z placówek oświatowych było zarządzenie ministra 

oświaty z 20 sierpnia 1954 r. zarządzenie to dotyczyło wyznaczania godzin, które 

mają być przeznaczone na nauczanie religii w dziennym rozkładzie lekcji. Na 

mocy tegoż zarządzenia lekcje religii miały się odbywać tylko na ostatniej 
                                                           

1
 W. Szwied, Biełaruskaja himnazija i licej u Bielsku Padlaszskim, „Biełaruski Kalandar 1994‖, 

Mińsk 1994, s. 123.  
2
 APB, sygn. 112, k. 89 i sygn. 290, k. 64. 

3
 APB, sygn. 290, k. 10. 

4
 Zarządzenie Ministra Oświaty z 17 IX 1951 r. w sprawie utworzenia klas z białoruskim językiem 

nauczania „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty‖, 1951,  nr 16, poz. 214. 
5
 Zarządzenie Ministra Oświaty z 25 września 1951 r. w sprawie organizacji liceum dla 

wychowawczyń przedszkoli z białoruskim językiem nauczania w Bielsku Podlaskim, „Dziennik 

Urzędowy Ministerstwa Oświaty‖, 1951, nr 17, poz. 225. 
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godzinie lekcyjnej. Wprowadzenia zasady nauczania religii na ostatniej lekcji 

spotkało się z negatywną reakcją Kościoła ze względu na możliwość opuszczania 

tych lekcji przez uczniów i ogólnej degradacji przedmiotu
1
. 

Biorąc pod uwagę ówczesną propagandę partyjną i ogólnopolską nagonkę na 

kościół (zarówno rzymskokatolicki, jak i prawosławny) można śmiało powiedzieć, 

że celem tego dokumentu było tworzenie młodym ludziom jak najbardziej 

sprzyjających okoliczności do tego, by rezygnowały z uczestnictwa w tych 

zajęciach. Tym samym władza realizowała swój postulat izolowania dzieci i 

młodzieży szkolnej od spraw wiary i wyznawanej religii. Z drugiej zaś strony, 

wszelka podejmowana przez prawosławne duchowieństwo działalność 

ukierunkowana na pobudzenie aktywności religijnej dzieci i młodzieży oraz 

umiejętne gospodarowanie wolnym czasem pozalekcyjnym, np. poprzez próbę 

zorganizowania z inicjatywy duchownego boiska i prowadzenia zajęć sportowych, 

jak to miało miejsce w Grodzisku, napotykała ze strony włodarzy państwowych na 

ostrą reakcję sprzeciwu i krytykę
2
. 

Spektakularnym incydentem było zlikwidowanie przez władze w 1953 r. 

kolonii dla prawosławnych dzieci w Krynkach, którego współorganizatorem była 

tamtejsza parafia
3
.  

Jak wspomina abp Stanisław Szymecki: „niejednokrotnie spotykano się 

wtenczas z dyskryminacją kościoła w ogóle, również wyznawców innych 

odłamów niż religia rzymskokatolicka. Szkoły prawosławne na Białostocczyźnie 

po prostu zamykano. Uczniów przenoszono do pobliskich szkół polskich, a 

nauczycieli albo zwalniano, albo delegowano do pracy w innych placówkach. 

Parafiom czy to rzymskokatolickim, czy też prawosławnym utrudniano działalność 

duszpasterską, którą podejmowano na rzecz krzewienia wiary i nauczanie religii. 

                                                           
1
 „Należy starać się by nauka religii została umieszczona w siatce godzin przedmiotów świeckich. 

Gdyby kierownictwo szkoły mimo to usiłowało przerzucić naukę religii na czas po lekcjach szkolnych, 

wtedy trzeba zrezygnować z nauczania w szkole i naukę prowadzić nadal w kościołach i punktach 

katechetycznych – a rodziców o powodach takiego kroku powiadomić‖, Biskup B. Kominek do 

duchowieństwa diecezji wrocławskiej w sprawie nauczania religii, dnia 22 grudnia 1956, AAN, Urząd do 

Spraw Wyznań, sygn.74/10. 
2
 APB, sygn. 168, k. 29. 

3
 Ibidem, sygn. 248, k. 32. 
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Księża, kapłani, siostry zakonne, wszyscy zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. 

Izolowanie duszpasterzy od dzieci i młodzieży zmierzało w jednym kierunku – w 

stronę laicyzacji i ateizacji narodu polskiego. Bez względu na wyznanie młode 

pokolenie pozbawione religijnych wzorców i wychowywane w duchu 

komunistycznej ideologii kreowane było na wzór obywatela. Polak miał służyć 

narodowi, ojczyźnie, de facto więc miał służyć partii i komunistycznemu 

reżimowi. Hierarchowie kościelni podejmowali wysiłki zmierzające do 

umożliwienia zarówno duszpasterzom sprawowanie swojej posługi, jak i dzieciom 

poznawanie prawd wiary i życie zgodne z duchem religii. Jednak najczęściej 

wszelkie takie próby spotykały się ze sprzeciwem władz państwowych. Likwidacja 

szkół mniejszości białoruskiej miała doprowadzić do ujednolicenia ludności. 

Kwestie wiary, światopoglądu, wyznawanego systemu wartości były dobre o tyle, 

o ile były zgodne z doktryną komunizmu. 

W szkołach białoruskich i w ogóle tam, gdzie uczyły się dzieci polskie i 

białoruskie dochodziło do incydentów związanych z wyznaniem. 

Przykładowo w obrębie naszej parafii często dochodziło do bójek miedzy 

uczniami wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego. I nie sposób tu 

powiedzieć kto był ich prowodyrem. Generalnie zarówno jedna, jak i druga strona 

dopuszczała się aktów przemocy wobec kolegów. 

My duchowni dokładaliśmy wszelkich starań, by wychować młodzież w duchu 

tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Jednak uczniowie wtłoczeni w cały 

system komunistycznego szkolnictwa dopuszczali się czynów zakazanych. 

Prowadzili spory, wyzywali się, bili ze sobą po lekcjach czy po nabożeństwach w 

kościele.‖
1
  

Pod koniec 1956 r. do liceów ogólnokształcących ponownie została wprowadzona 

nauka religii. Do bielskiej szkoły powrócił wówczas o. K. Bajko, który tylko co 

przybył do Polski po ponad dziesięcioletnim zniewoleniu w obozach pracy w ZSRR
2
. 

Analiza arkuszy organizacyjnych z lat 50. i 60. XX wieku w tej szkole pozwala 

                                                           
1
 Wypowiedź abpa Stanisława Szymeckiego z dnia 02.01.2013r., źródło: prywatne zbiory autora 

2
 APB, sygn. 116, kk. 20–21. 
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stwierdzić, że zajęcia z religii prowadzone były przez trzy lata, czyli do końca roku 

szkolnego 1959/60. Z kolei sytuacja, która miała miejsce w czasie po wydarzeniach z 

1956 r. w liceum białoruskim w Hajnówce sprawiła, że już nie wrócono do nauczania 

religii. Przyczyną takiego stanu rzeczy była silna presja i nacisk na kierownictwo 

placówki. Źródłem tego nacisku były lokalne władze partyjno-państwowe, o czym 

można sądzić dlatego, że zajęć z religii nie wprowadzono także w innej działającej 

Hajnówce średniej szkole ogólnokształcącej. Decydującą rolę odegrały tu względy 

natury ideologicznej, gdyż w Hajnówce – jako dużym ośrodku robotniczym – 

prowadzono wzmożoną akcję laicyzacji społeczeństwa, a w tym także na gruncie 

szkolnym
1
.  

O kluczowym problemie, czyli statusie nauczycieli religii, a także o ich pracy w 

okresie odwilży popaździernikowej 1956 r. K. Urban napisał: „Z mnogości zarządzeń 

władz oświatowych, które regulowały prowadzenie nauki religii w szkołach 

wymienić trzeba zarządzenie ministra oświaty z 26 I 1957 r. w sprawie kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli religii w szkołach podstawowych i średnich. Przyznawało 

ono prawo nauczania religii osobom, które ukończyły Studium Teologii 

Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Seminarium Duchowne w Wilnie, 

Krzemieńcu i Warszawie. Jednak nie uwzględniało ono osób (duchownych), które 

tego rodzaju seminaria ukończyły. W tym okresie przejściowym można byłoby 

wskazać zarówno na utrudnianie przez władze państwowe organizacji nauki religii w 

szkołach (np. inspektor szkolny w Siemiatyczach w 1960 r. nie udzielił 12 spośród 14 

duchownym zezwoleń na nauczanie religii, nie honorował też ukończenia przez nich 

Seminarium Duchownego w Warszawie i Krzemieńcu), jak i zaniedbywanie przez 

niektórych duchownych tego obowiązku – o czym monitowała podwładne 

duchowieństwo Kancelaria Metropolity‖
2
. 

Pomimo silnego nacisku ze strony władz i prowadzenia przez cały okres 

komunistycznych rządów w PRL tzw. polityki laicyzacji szkolnictwa, dzieci w 

czasie świąt prawosławnych masowo nie uczęszczały na zajęcia. Zjawisko to 

                                                           
1
 Ibidem, sygn. 116, k. 33–36, sygn. 117, kk. 48–51, sygn. 118, kk. 40–43. 

2
 K. Urban, Kościół..., s. 285. 
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występowało szczególnie w szkołach wiejskich, działających nawet w 

środowiskach o znacznej liczbie uczniów wyznania rzymskokatolickiego. Od 1 

stycznia 1961 r. zaprzestano w szkołach białoruskich prowadzić lekcje religii 

prawosławnej. Kierownictwo władz wojewódzkich PZPR poinformowała o tym 

przewodnicząca Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno- 

Kulturalnego, Lidia Bielecka, na posiedzeniu prezydium Komisji 

Narodowościowej KW PZPR, które odbyło się pod koniec stycznia 1961 r.
1
. W 

źródłach archiwalnych odnotowane zostały nieliczne sytuacje konfliktów w 

szkołach na tle religijnym
2
. 

Należy nadmienić w tym miejscu, iż relacje panujące między wyznawcami 

religii rzymskokatolickiej prawosławnymi, zatem dwu największych wyznań na 

terenach Białostocczyzny można określić jako bardzo dobre. Bez wątpienia 

wpłynęła na to jednolita wobec obu religii polityka laicyzacji, którą w obszarze 

szkolnictwa bardzo konsekwentnie prowadziły ówczesne władze państwowe. 

Podobne utrudnienia, jak w szkołach z j. białoruskim, zaistniały w tym okresie 

w szkołach polskich i trwały aż do 8 grudnia 1956 r. kiedy to wydane zostało 

zarządzenie w sprawie nauczania religii. Proboszczowie parafii zostali 

zobowiązani do tego, aby pisemnie zgłaszać do odpowiednich Wydziałów Oświaty 

funkcjonujących przy Powiatowych lub Miejskich Radach Narodowych 

kompletnego, imiennego wykazu księży, którzy mieli zajmować się nauczaniem 

religii w szkołach podstawowych znajdujących się na terenach swoich parafii. Z 

kolei osoby świeckie – katecheci musieli najpierw uzyskać odpowiednie 

pozwolenie na nauczanie tego przedmiotu ze strony władz kościelnych i 

państwowych. Kwestią obsadzenia katechetów w szkołach średnich miała się zająć 

Kuria Arcybiskupia. Wszystkie formalności należało zakończyć jak najszybciej, by 

z początkiem zajęć w szkołach w 1957 r. w było wprowadzone nauczanie religii
3
. 

W ramach prac, by przywrócić nauczanie religii we wszystkich szkołach na tym 

                                                           
1
 APB, KW PZPR, sygn. 33/XIV/38, k. 67. 

2
 APB, KP PZPR w Siemiatyczach 1948–1975, sygn. 49/IV/8, k. 62. 

3
 Archiwum Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej (dalej: AWK KMB), 

Pismo ks. A. Zalewskiego do księży proboszczów archidiecezji, z dn. 20 XII 1956 r., nr 1026/56. 
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terenie, księża zostali zachęceni do tego, by składać do Powiatowych Rad 

Narodowych podania z prośbą o wydanie zgody na nauczanie lekcji religii w 

szkołach najbardziej odległych od kościołów parafialnych
1
. 

30 sierpnia 1956 r. miał miejsce zjazd duchowieństwa archidiecezji wileńskiej, 

której siedzibą był Białystok. Na zjeździe tym zapadły wiążące decyzje, których 

celem było udzielenie wskazówek i pomocy katechetom duchownym i świeckim w 

katechizacji dzieci i młodzieży. I tak zaproponowano, by przy każdym kościele 

została powołana grupa przedstawicieli wybranych spośród wiernych. Ich 

głównym zadaniem miało być okazywanie pomocy kapłanom w prowadzeniu 

katechizacji. Osoby świeckie mogły okazać swą pomoc przy urządzaniu 

pomieszczeń na potrzeby katechizacji, pomoc materialną dla niezamożnych dzieci, 

jak i organizację transportu katechetów do punktów katechetycznych. We 

wszystkich parafiach, na wszystkich stopniach nauczania, miał być prowadzony 

dziennik katechizacji, w którym nie tylko umieszczano spis dzieci uczęszczających 

na lekcje religii, ale również wpisywano tematy przeprowadzonych katechez. 

Zaświadczenia o ukończeniu katechizacji miały być wydawane zgodnie z 

numerem w dzienniku katechizacji i wpisywane do księgi parafialnej. W ramach 

obowiązków duchownych należało objąć troską wszystkie rodziny, w których były 

dzieci w wieku szkolnym. Pomoc w ich wychowaniu miała polegać na 

wygłaszaniu nauk stanowych rodzicom o wychowaniu dzieci, poprzez 

przygotowanie metodyczne rodziców, ale i starszego rodzeństwa również, do 

prowadzenia katechizacji wstępnej dzieci w wieku 5–6 lat. Do istotnych zadań 

księży należało również przygotowanie dzieci do sakramentów inicjacji 

chrześcijańskiej, nie tylko do chrztu, ale i do pierwszej spowiedzi i Komunii św. 

Młodzież była przygotowywana do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, czyli 

bierzmowania, a młodzież pełnoletnia do sakramentu małżeństwa
2
. Od 

października 1956 r. nauczanie religii na terenie archidiecezji w Białymstoku 

                                                           
1
 AWK KMB, Pismo kanclerza Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku do księży proboszczów, z dn. 11 

IX 1956 r., nr 741/56. 
2
 AWK KMB, Uchwały Zjazdu Duchowieństwa Archidiecezji w Białymstoku w  dn. 30 VIII 1956 r. 

w sprawie katechizacji kościelnej. 
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odbywało się już wyłącznie na terenie szkół. Wyjątek stanowiły pogadanki dla 

dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauki przygotowawcze przed I Komunią św. i 

bierzmowaniem, które prowadzone były w kościele lub salach przykościelnych. 

Rozporządzenia władz administracyjnych z grudnia 1956 r., dotyczące 

katechizacji, ustalały zasady nauczania. Nauczanie religii miało się odbywać w 

zasadzie po zakończonych już zajęciach szkolnych lub przed ich rozpoczęciem, 

jako lekcje nadobowiązkowe. Zarządzenia dopuszczały również możliwość 

nauczania religii w lokalach pozaszkolnych. Lekcje z religii mogli prowadzić 

duchowni, jak i osoby świeckie, z zastrzeżeniem jednak, by nie byli nimi 

nauczyciele przedmiotów świeckich. Jak wcześniej wspomniano, władze 

państwowe pozostawiły jednak w swych rękach możliwość tworzenia szkół bez 

nauczania religii, o ile taką wolę wyrazi większość rodziców. Okólnik z 11 grudnia 

1956 r. stał się w następnych latach wygodnym narzędziem rugowania nauki religii 

ze szkół
1
 

Strona kościelna mogła obsadzić liczne etaty w szkołach także osobami 

świeckimi, w myśl zarządzenie, które dopuszczało możliwość nauczania religii w 

szkołach podstawowych przez osoby posiadające jedynie świadectwo ukończenia 

szkoły średniej i zgodę władz kościelnych. Obawiano się bowiem, iż zabraknie 

odpowiednio przygotowanych katechetów.  

W związku z wprowadzeniem religii do szkół Kuria poleciła księżom 

proboszczom nadesłać, najpóźniej do 8 lutego 1957 r., sprawozdanie, w którym 

należało odpowiedzieć w jakich szkołach była już nauczana religia, a w jakich 

jeszcze nie i dlaczego? Zadaniem księży było więc podanie wykazu szkół 

znajdujących się na terenie parafii, w której pracowali, ilość godzin lekcyjnych 

religii odbywających się we wszystkich podległych parafii szkołach, liczbę 

uczących się w niej uczniów ogółem oraz liczbę dzieci i młodzieży, która jest 

zapisana na lekcje religii. Ponieważ na mocy zarządzenia z dnia 27 marca 1957 r. 

nie wpisywano ocen z przedmiotów nadobowiązkowych na świadectwie 

                                                           
1
 Okólnik nr 32 Ministerstwa Oświaty z 11 XII 1956 r., [w:] P. Raina, Stefan Kardynał Wyszyński 

Prymas Polski, t. II, Londyn 1986, s. 140–141. 
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ukończenia szkoły i na świadectwie dojrzałości, zadbano, by młodzież kończąca 

rok szkolny, a szczególnie szkołę stopnia podstawowego, czy średniego, 

otrzymywała kościelne świadectwo z lekcji religii. Gotowe blankiety takich 

świadectw były do otrzymania w Kurii Arcybiskupiej
1
.  

O każdym incydencie, związanym z utrudnianiem ze strony kierownictw 

szkolnych wprowadzania religii do szkół, należało informować Kurię. 

Poinformowano księży, iż w szkołach, w których było dotychczas nauczanie religii 

należało zostawić program nauczania taki sam jak dotychczas. Natomiast w 

szkołach, w których religia była dopiero wprowadzana, należało zastosować nowy 

program katechizacji obowiązujący w kościelnym nauczaniu: 

– klasa I – wstępne przygotowanie, 

– klasa II – Katechizm i przygotowanie do spowiedzi i I Komunii św., 

– klasa III – „Biblijka‖ Stary Testament, 

– klasa IV – „Biblijka‖ Nowy Testament, 

– klasa V – Credo, 

– klasa VI – Dekalog, 

– klasa VII – Liturgia na tle życia parafialnego, 

– klasa VIII i IX – Życie Jezusa Chrystusa i działalność Apostołów, historia 

Kościoła, 

– klasa X – Dogmatyka, 

– klasa XI – Etyka. 

Należy podkreślić, że w tamtym okresie katechizacją objęte były nie tylko 

dzieci i młodzież, która pobierała nauki w szkołach. Parafie organizowały także 

spotkania i pogadanki, na które zapraszano matki z dziećmi w wieku 

przedszkolnym.  

Niemniej w dalszym ciągu utrzymywano katechizację dzieci w parafiach, z 

wyraźnym przygotowaniem do sakramentów świętych. W ramach przygotowania 

do spowiedzi i I Komunii św. w kościele odbywały się katechezy dla dzieci z klasy 

I, II i III szkoły podstawowej. Katechezą pozaszkolną objęto młodzież po 

                                                           
1
 AWK KMB, Pismo ks. S. Czyżewskiego do księży proboszczów, z dn. 8 VI 1957 r., nr 571/57.  
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ukończeniu edukacji szkolnej. Dla nich odbywały się Godziny Duszpasterskie o 

charakterze liturgicznym i dyskusje w zakresie światopoglądowym z dziedziny 

apologetyki i etyki
1
. Dzieci i młodzież szkolna mogła się uczyć religii w szkole, 

ale zależało to od woli rodziców. Księża proboszczowie i prefekci mobilizowali 

rodziców, by zgłaszali na piśmie do kierownictwa szkół oświadczenie, że chcą, by 

ich dzieci będąc w szkole uczęszczały w niej na lekcje religii. 

W Białymstoku w tym okresie były jeszcze szkoły, w których nie było lekcji 

religii, np. Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury. Sugerowano, by 

katoliccy rodzice nie posyłali dzieci do takiej szkoły, a jeśli się w niej uczyły, by 

dzieci z tejże szkoły przenieść do innych. Ministerialny Okólnik zezwalał na 

przenosiny dzieci do innych szkół, o ile rodzice wyrażą takie życzenie, by ich 

dzieci uczyły się religii w gmachu szkoły. Księża prefekci sporządzili wykazy 

dzieci i młodzieży wyznania katolickiego, nieuczestniczących w katechezie 

szkolnej. Ksiądz Stanisław Czyżewski, kanclerz Kurii, prosił księży proboszczów, 

by „roztropnie i dyskretnie‖ wpłynęli na rodziców, by ci na początku roku 

szkolnego 1957/1958 przedłożyli dyrekcji szkół oświadczenie, i pragnienie, by ich 

dzieci uczestniczyły w lekcjach religii, gdyż stwarzanie precedensów w tej kwestii 

dawało władzom oświatowym powód do rezygnacji z nauczania religii w 

szkołach
2
. 

Nowy plan działania w zakresie polityki wyznaniowej zatwierdziło Biuro 

Polityczne KC PZPR w czerwcu 1957 r. Chociaż władze miały zrezygnować z 

używania represji wobec wierzącej i praktykującej młodzieży szkolnej, jak i 

nauczycieli, to zaplanowano podjęcie działań mających na celu wzmocnienie 

procesów religijnego zobojętnienia. Metodą osiągnięcia zamierzonego celu miało 

być ograniczanie form aktywności religijnej realizowanych poza kościołami, np. 

ograniczenie dostępu do uczestnictwa w pielgrzymkach i grupach parafialnych. W 

                                                           
1
 AWK KMB, Pismo kanclerza Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku do księży proboszczów z 1957 r., 

nr 94/57. 
2
 AWK KMB, Pisma ks. S. Czyżewskiego do proboszczów parafii Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny i św. Rocha w Białymstoku, z dn. 1 VIII 1957 r. 
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procesie laicyzacji dużą wagę przywiązywano do szerzenia „naukowego 

światopoglądu‖ wśród młodzieży
1
. 

Komisja Szkolna Episkopatu Polski ogłosiła nowy program nauki religii w 

szkołach ogólnokształcących stopnia podstawowego i licealnego. W związku z 

tym w Białymstoku w dniu 25 czerwca 1957 roku odbyło się zabranie księży 

prefektów. Na spotkaniu tym stwierdzono, iż zaproponowany przez Episkopat 

Polski ramowy program nauczania religii w szkołach ogólnokształcących 

uwzględniał okresy rozwojowe dziecka oraz był zgodny z najnowszymi 

kierunkami w dydaktyce nauczania religii, stąd od maja 1957 r. sondowano wśród 

księży, jakie są ich uwagi i spostrzeżenia co do nowego programu nauczania. 

Wszystkie spostrzeżenia miały być przekazane do Komisji Wspólnej Episkopatu, 

by osobom opracowującym nowe podręczniki dać szczegółowe wytyczne. 

Szczególny obowiązek spoczął na księżach – wizytatorach katechezy, 

posiadających nieraz wieloletnie doświadczenia w nauczaniu religii, by ci 

zaangażowali do dyskusji i pracy nad nowym programem nauczania religii w 

polskich szkołach nie tylko wszystkich prefektów, ale i osoby świeckie i zakonne 

czynne w katechezie
2
.  

W czerwcu 1957 r. odbyło się spotkanie księży prefektów na którym nim 

uchwalono dezyderaty dotyczące nauczania religii w szkołach. Księża zwrócili 

uwagę na fakt, iż konieczny był zróżnicowany program nauczania religii w 

poszczególnych typach szkół (technika zawodowe, zasadnicze szkoły zawodowe, 

czy szkoły specjalne). Sprawą niecierpiącą zwłoki był brak podręczników i 

konieczność ich szybkiego wydania i dostarczenia dzieciom i młodzieży. Chodziło 

nie tylko o same książki, ale i o ich atrakcyjną szatę graficzną, zrozumiałą treść, 

dostępną do poziomu uczniów i zgodną z programem nauczania. Katecheci 

sugerowali, by wydać również modlitewnik dzieciom, jak i mszalik dla starszej 

                                                           
1
 A. Friszke, Wytyczne stanowiska partii w sprawie stosunków między państwem a Kościołem, „Więź‖ 

1997, nr 3, s. 132–151. 
2
 AWK KMB, Pismo ks. kanclerza Kurii do ks. Edwarda Kisiela, wizytatora szkół w Białymstoku, z 

dn. 9 V 1957 r. 
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młodzieży oraz śpiewnik młodzieżowy
1
. Przed zakończeniem roku szkolnego 

1957/1958 Kuria Arcybiskupia podała do wiadomości wszystkim księżom 

archidiecezji, iż przed wakacjami (8 i 15 czerwca 1958 roku) należało pouczyć z 

ambony młodzież i rodziców o ciążącym na nich, jako katolikach, obowiązku 

składania oświadczeń na piśmie w sprawie uczęszczania dzieci na lekcje religii w 

szkole. Obowiązek ten należało spełnić szczególnie w wypadku tych dzieci, które 

rozpoczynały dopiero naukę w szkole podstawowej lub przechodziły ze szkoły 

podstawowej do szkoły średniej, lub też zmieniały szkoły ze względu na zmianę 

miejsca zamieszkania
2
. Raz jeszcze przypomniano o tym pod koniec wakacji w 

niedziele poprzedzające początek nowego roku szkolnego (17, 24 i 31 sierpnia 

1958 r.). Przypominano, iż szkoła zorganizuje naukę religii tylko tym dzieciom, 

których rodzice złożyli wymagane zarządzeniem z 1956 r. oświadczenia na 

piśmie
3
.  

Polityka władz państwowych wobec nauczania religii w szkołach w następnych 

miesiącach 1958 r. uległa zdecydowanemu zaostrzeniu. 31 lipca tegoż roku 

przedstawiciele władz przekazali biskupom nowe decyzje rządu dotyczące 

katechizacji. Począwszy od roku szkolnego 1958/1959 zredukowano ilość godzin 

katechezy do jednej, bez względu na profil szkoły. Lekcje religii miały się 

odbywać wyłącznie po zakończeniu zajęć obowiązkowych, co oczywiście 

stwarzało możliwość łatwiejszego nieuczestniczenia w nich dzieci i młodzieży. 

Okólnik nr 26 Ministerstwa Oświaty w sprawie przestrzegania zasad świeckości 

szkoły zapowiadał, jak wspomniano, podjęcie wszelkich działań, by ze szkół 

usunąć wszelkie emblematy religijne, co było jednoznaczne z rozpoczęciem walki 

o krzyże. Dokument ten zabraniał także wspólnego odmawiania modlitw przed 

oraz po zajęciach świeckich. Mało tego, nakładał on zakaz uczestniczenia 

nauczycieli w odbywających się nabożeństwach oraz w organizowanych 

pielgrzymkach religijnych. Nierzadko nauczyciele ubiegający się o wydanie takiej 

                                                           
1
 AWK KMB, Uwagi i dezyderaty, Białystok 25 VI 1957 r. 

2
 AWK KMB, Pismo ks. P. Maziewskiego do księży proboszczów, z dn. 30 IV 1958 r., nr 630/58. 

3
 Jednakże w szkołach średnich miasta Białegostoku około 80% uczniów nowowstępujących nie 

złożyło oświadczeń na rok szkolny 1957/1958. Dopiero wskutek pouczenia i napominania przez księży 

prefektów oświadczenia te zostały dostarczone.  
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zgody narażeni byli na późniejszą często dotkliwą inwigilację i podejmowanie 

wysiłków ze strony władz partyjnych w celu zwerbowania tych osób i nakłonienia 

ich do donosicielstwa.  

„Nikt do końca nie wie ilu było donosicieli w Kościele. Wiadomym jest jednak, 

że pracą dla służb bezpieczeństwa trudnili się w owym czasie nie tylko wierni, ale 

także duchowni. Były to raczej sporadyczne przypadki, ale nie można zaprzeczać, 

że takowe sytuacje nie miały miejsca. Czasami wiedzieliśmy kto jest agentem 

bezpieki, czasami fakt taki zaskakiwał nas niezmiernie, a czasami po prostu nie 

dowiadywaliśmy się nigdy. Inwigilacja Kościoła była bardzo szeroko zakrojona. Z 

czego to wynikało? Zapewne z faktu, że władze partyjne doskonale zdawały sobie 

sprawę, że Kościół pokazuje ludziom prawdę, głosi idee miłości i dobra, co było 

niezgodne z ideologią komunistów. Przecież oni chcieli zniewolić naród, uczynić z 

niego bezwolną masę. A Kościół skłaniał do myślenia. Mobilizował. Był 

refleksyjny i przez to zmuszał wiernych do refleksji. Liczni kapłani głosząc Słowo 

Boże odwoływali się do sytuacji w kraju. To było niebezpieczne dla władzy i dla 

całego systemu. Dlatego Kościół był tak bardzo inwigilowany. Było to szczególnie 

widoczne w parafiach, w których działali duszpasterze silnie związani z walka o 

wolność ojczyzny.‖
1
  

Zakaz wydany przez Ministerstwo Oświaty i wszelkie nowe obostrzenia były 

kolejnym ciosem zadany Kościołowi na płaszczyźnie edukacyjnej. W wyniku 

zarządzenia z 4 sierpnia 1958 roku na terenie archidiecezji w Białymstoku pod 

koniec sierpnia tego roku dwanaście osób utraciło możliwość katechizowania w 

szkołach państwowych. Byli to księża, jak i siostry, należący do zgromadzeń 

zakonnych. 

We wrześniu 1958 roku władze kościelne w Białymstoku nie posiadały 

odpowiednio przygotowanych osób mogących zastąpić powyższych katechetów, 

dlatego 18 szkół na terenie archidiecezji pozbawionych zostało możliwości 

nauczania lekcji religii. Rodzice w owych 18 szkołach złożyli na początku roku 

deklaracje, iż pragnęli, by ich dzieci uczęszczały na lekcje religii na terenie szkoły. 

                                                           
1
 Wypowiedź abpa Stanisława Szymeckiego z dnia 02.01.2013r., źródło: prywatne zbiory autora. 
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Niemal 100% rodziców podpisało się pod petycją. Brak katechetów spowodował 

zrozumiały niepokój wśród dzieci i rodziców, oraz zamieszanie w szkołach. Kuria 

w Białymstoku dnia 2 września 1958 r. interweniowała w Kuratorium Okręgu 

Szkolnego, domagając się zapewnienia młodzieży i dzieci możliwości 

uczestniczenia w katechezie na terenie szkół, do których uczęszczali. Ksiądz Piotr 

Maziewski, w imieniu ordynariusza diecezji, odwołał się do punktu 2 Okólnika nr 

28 z 6 sierpnia 1958 r., który mówiąc o zmianach w stosunkach służbowych 

nauczycieli religii wyraźnie stanowił, iż „zatrudnienie w drodze wyjątku osób, 

które należą do zgromadzeń zakonnych, jako nauczycieli religii, może mieć 

miejsce tylko za uprzednią zgodą Ministerstwa Oświaty, wydaną na wniosek 

Kuratorium Okręgu Szkolnego‖.
1
 Władze kościelne w Białymstoku odwoływały 

się od decyzji inspektorów szkolnych do Ministerstwa Oświaty. Hierarchowie 

mieli nadzieje, że kurator oświaty w Białymstoku wyda decyzję o uchyleniu 

wcześniejszego postanowienia inspektorów szkolnych, a tym samym o ponownym 

zatrudnieniu dwunastu katechetów szkolnych w charakterze nauczycieli religii. 

Kilka dni po liście ks. P. Maziewskiego do Kuratorium Okręgu Szkolnego w 

Białymstoku zostały wysłane prośby poszczególnych księży i sióstr pozbawionych 

możliwości wykonywania zawodu nauczyciela religii w szkołach państwowych. 

Niektórzy z nich, jak np. ks. Franciszek Cofałka, katechizowali od 1927 roku, 

ciesząc się wszędzie dobrą opinią, nie tylko rodziców i dzieci, ale i władz 

szkolnych. Każda z 12 osób napisała oddzielne podanie z prośbą o cofnięcie 

decyzji Inspektoratu Szkolnego zwalniające ich z nauczania religii
2
. Podobne 

prośby przesłali proboszczowi parafii, w których pozbawiono możliwości 

katechizowania przez osoby zakonne. Pismo o podobnej treści, już tym razem nie 

do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku, choć za jego pośrednictwem, 

ale do Ministerstwa Oświaty w Warszawie zostało wystosowane przez Kurię 

                                                           
1
 Okólnik nr 28 z 6 sierpnia 1958 r., pkt. 2 

2
 AWK KMB, Pismo ks. P. Maziewskiego do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku, z dn. 2 

IX 1958 r.; AWK KMB, Pismo ks. F. Cofałki do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku, z dn. 7 

IX 1958 r. 
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Arcybiskupią w Białymstoku 8 września 1958 r.
1
. Proszono o zatwierdzenie 

księży, przynależnych do Towarzystwa Salezjańskiego, na stanowiska nauczycieli 

religii w szkołach leżących w obrębie parafii Różanystok. Prośba dotyczyła 

również sióstr zakonnych zwolnionych ze szkół. Uzasadnienie było podobne, jak 

w piśmie do Kuratorium Okręgu Szkolnego. Brak było księży mogących objąć 

wolne etaty. Podobnie brakowało osób świeckich mających odpowiednie 

kwalifikacje
2
. Na terenie diecezji nie prowadzono bowiem systematycznego 

kształcenia katechetycznego osób świeckich. Zwolnienie 12 osób z katechizacji, a 

szczególnie w parafiach rozległych terytorialnie, jak np. Krynki, spowodowało 

spotęgowanie trudności z dostępem dzieci i młodzieży do punktów, w których 

można było katechizować. Ale prawdopodobnie, o takie właśnie skutki chodziło 

władzom oświatowym
3
. 

Pisma o przywrócenie prawa nauczania religii przez duchownych zostały 

skierowane także do Departamentu Oświaty Rolniczej przy Ministerstwie 

Rolnictwa w Warszawie. Stało się tak, ponieważ właśnie pod to ministerstwo 

podlegał Zespół Szkół Rolniczych znajdujący się w Różanymstoku. Podobne 

pismo otrzymał również Oddział Oświaty Rolniczej w Białymstoku przy 

Wojewódzkim Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. Wikariusz kapitulny Kurii ks. 

Adam Sawicki prosił o zatwierdzenie ks. Franciszka Kamińskiego na stanowisko 

nauczyciela religii w Technikum Rolniczym w Różanymstoku, gdyż ks. Kamiński 

chociaż przynależał do Zgromadzenia Księży Salezjanów, to jednak był 

wikariuszem w parafii różanostockiej i w swoich prawach był zrównany z księżmi 

diecezjalnymi
4
. Także ks. F. Kamiński zwrócił się z prośbą do Kuratorium 

Szkolnego w Białymstoku o wydanie odpowiedniego zezwolenia na nauczanie 

religii w szkołach państwowych na terenie województwa białostockiego. 
                                                           

1
 AWK KMB, Pismo Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku do Ministerstwa Oświaty w Warszawie, z 

dn. 8 IX 1958 r. 
2
 Dla przykładu w diecezji warmińskiej w roku 1950 zorganizowano i przeprowadzono pierwszą 

edycję pięciodniowego kursu dydaktyczno – metodycznego dla świeckich katechetów zatrudnionych w 

szkole. Wzięło w nim udział 70 katechetek, a zajęcia odbywały się w budynku Wyższego Seminarium 

Duchownego w Olsztynie. Autor NN, Kursa, WWD 5 (1950), s. 13. 
3
 AWK KMB, Pismo Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku do Ministerstwa Oświaty w Warszawie, z 

dn. 8 IX 1958 r.  
4
 AWK KMB, Pismo ks. A. Sawickiego do Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie, z dn. 8 IX 1958 r. 
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Katechizował od 1952 roku, w tym trzy lata na terenie województwa 

białostockiego. W szkołach, w których uczył wszyscy rodzice złożyli pisemne 

oświadczenia, że życzeniem ich było, by dzieci uczyły się religii w szkole. Chociaż 

był zakonnikiem, to jednak został naznaczony do pracy duszpasterskiej przez 

kościelne władze diecezjalne, przez co posiadał takie sama prawa, jak księża 

diecezjalni
1
. 

Na początku października 1958 r. przyszła pisemna odpowiedź Kuratorium 

Okręgu Szkolnego w Białymstoku zawiadamiająca władze kościelne, iż prośba 

Kurii o dopuszczenie do nauczania religii osób zakonnych w szkołach 

państwowych na terenie województwa białostockiego została odrzucona. Jednak 

Kuria w wypadku nauczania religii w szkołach na terenie parafii Różanystok, w 

myśl rozmów prowadzonych w czasie obrad Komisji Wspólnej, raz jeszcze, w 

połowie listopada 1958 r., odwołała się do Ministerstwa Oświaty. Parafię 

różanostocką od 1920 r. obsługiwali bowiem wyłącznie Księża Salezjanie i Siostry 

Salezjanki. W 1954 r. zamknięte zostało Niższe Seminarium Duchowne 

prowadzone przez Księży Salezjanów. Księża pracujący w nim i siostry zakonne 

zostali siłą zmuszeni do opuszczenia Różanegostoku
2
. Na miejscu pozostali tylko 

kapłani zaangażowani bezpośrednio w prowadzenie parafii. Oni to wzięli na siebie 

ciężar katechizowania dzieci i młodzieży we wszystkich szkołach na terenie całej 

parafii. Osób świeckich, którym można było powierzyć nauczanie religii nie było. 

Nie było chętnych do podejmowania nauczanie religii – ze względu na brak 

warunków mieszkaniowych, a obiekty po Ośrodku Salezjańskim zostały przejęte 

przez państwo na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych. Utrudnieniem było również 

rozrzucenie szkół na terenie całej parafii, co powodowało kłopoty komunikacyjne. 

Władze szkolne zatroszczyły się również i o to, by nauczanie religii zepchnąć poza 

                                                           
1
 AWK KMB, Pismo ks. A. Sawickiego do Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie, z dn.  

8 IX 1958 r. 
2
 A. Szot, Zlikwidowanie Niższego Seminarium Duchownego w Różanymstoku 1954 r., „Studia 

Teologiczne‖, Białystok-Drohiczyn-Łomża, 2005, nr 23, s. 291–302. 
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grafik zajęć szkolnych, przez co miały odbywać się one poza godzinami zajęć 

obowiązkowych
1
. 

Po przełomie 1956 r. krzyż zawieszony w miejscu publicznym, w tym również 

w salach lekcyjnych w szkołach podstawowych i średnich, stał się nie tylko 

symbolem religijnym, ale pewnym znakiem sprzeciwu wobec komunistycznej 

polityki państwa
2
. Akcja usuwania emblematów religijnych została gruntownie 

przygotowana i przeprowadzona przy pomocy nie tylko władz oświatowych, ale 

przede wszystkim czynników partyjnych, a nawet służby bezpieczeństwa. 1 

września 1958 r., na rozpoczęcie roku szkolnego, w wielu salach lekcyjnych nie 

było już krzyży. W niektórych przypadkach do ich zdjęcia zmuszeni zostali sami 

uczniowie. Doszło do protestów społecznych, a nawet jawnych demonstracji i 

ponownego zawieszania krzyży. Osoby oporne
3
 były poddawane karom w postaci 

kolegiów karno-administracyjnych, a w niektórych przypadkach nawet kierowane 

były przeciwko tym osobom pozwy do sądów. Najczęściej skazywano za 

publiczne nawoływanie do przeciwdziałania zarządzeniom władz państwowych, 

nieopuszczenie zbiegowiska na żądanie władz oraz znieważenie funkcjonariusza 

państwowego. Na terenie województwa białostockiego w sprawie 215 osób skie-

rowano sprawy do kolegiów oraz odbyła się jedna sprawa sądowa. W obronie 

pokrzywdzonych wystąpili biskupi polscy i duchowieństwo. Powszechnie 

uważano, iż krzyż w szkole nie obrażał uczuć młodzieży niewierzącej, na który 

argument powoływali się przedstawiciele władz oświatowych. Usunięcie zaś 

krzyży dotknęło ogromną większość wierzącej młodzieży i dzieci i stało się 

zarzewiem niepokojów społecznych. Biskupi szczególnie zaprotestowali 

                                                           
1
 AWK KMB, Pismo Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku do Ministerstwa Oświaty w Warszawie, z 

dn. 12 XI 1958 r. 
2
 Polacy wykorzystywali każdą sytuację, by pokazać swój sprzeciw wobec działań restrykcyjnych 

ówczesnych władz państwowych. Przejawem tego były nie tylko wieszane wbrew zakazowi krzyże, ale 

także liczne pielgrzymki, przyjmowanie Sakramentów przez osoby i dzieci z rodzin związanych z partią, 

tajne zgromadzenia, msze św. odprawiane w intencji ojczyzny, posyłanie dzieci wbrew zakazom na 

lekcje religii, noszenie symboli narodowych (orła w koronie) etc.  
3
 Największy opór zarządzeniu władz państwowych o zakazie wieszania symboli religijnych stawiali 

nauczyciele i rodzice dzieci uczęszczających do szkół. Spotykały ich za to różne kary i sankcje. Nie 

można jednak zapominać, że do walki o krzyże włączała się starsza młodzież – licealiści i studenci. 
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przeciwko zmuszaniu przez władze oświatowe wierzących nauczycieli do 

zdejmowania krzyży oraz przeciwko zwalnianiu opornych z pracy.  

Mimo tak wyraźnych kroków władz państwowych i oświatowych 

zmierzających do ograniczenia zasięgu katechizacji władze kościelne w archi-

diecezji w Białymstoku dokładały wszelkich starań, by zapewnić osobom chętnym 

podjęcie nauczania w ramach lekcji religii i brania udziału w rekolekcjach 

wielkopostnych organizowanych dla dzieci szkolnych. Przed rozpoczęciem roku 

szkolnego 1958/1959 wikariusz kapitulny ks. Adam Sawicki raz jeszcze 

przypomniał wszystkim księżom o obowiązku nauczania religii. Leżał on przede 

wszystkim na barkach księży proboszczów. Gdyby proboszcz sam nie był w stanie 

go spełnić, mógł katechizację zlecić księżom wikariuszom, a nawet osobom 

świeckim, ale zawsze osobom do tego zadania odpowiednio przygotowanym i 

uprawnionym przez stronę kościelną do katolickiego nauczania. W szkołach, w 

których katechizowali świeccy,  ks. A. Sawicki kładł nacisk na to, by przynajmniej 

w klasach końcowych nauczali księża. W szkołach średnich księża katechizowali 

po 17 godzin tygodniowo, uzupełniając tę liczbę godzin lekcjami katechezy w 

najstarszych klasach szkoły podstawowej. Proboszczowie decydowali w swych 

parafiach o tym, kto, gdzie i ile godzin nauczał religii w szkole podstawowej. 

Mogli to czynić po wcześniejszym uzgodnieniu warunków zatrudnienia z 

odpowiednimi władzami oświatowymi. Odnośnie zaś do szkół średnich o 

katechizacji młodzieży decydowała Kuria poprzez dobór odpowiednich i 

wykwalifikowanych prefektów. Proboszczowie na terenie swych parafii byli 

wizytatorami katechezy na poziomie wszystkich szkół. Ponadto istnieli jeszcze 

wizytatorzy religii naznaczeni imiennie przez Kurię Arcybiskupią
1
. 

W ośrodkach większych, takich jak Białystok, czy miasta powiatowe, oraz tam, 

gdzie spodziewano się trudności w przeprowadzeniu rekolekcji w czasie Wielkiego 

Tygodnia, proponowano, by organizować rekolekcje w okresie nauki w szkole w 

godzinach wolnych od zajęć szkolnych. Kuria wymagała, by nie rezygnować z 

                                                           
1
 AWK KMB, Pismo ks. A. Sawickiego, wikariusza kapitulnego, do księży proboszczów, z dn. 2 VIII 

1958 r.  
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ćwiczeń rekolekcyjnych, ale by je potraktować poważnie i dobrze się do nich 

przygotować. Podczas rekolekcji każdego dnia miały być wygłoszone trzy kazania 

i szczególną uwagę należało położyć na zorganizowanie spowiedzi. Brano pod 

uwagę nawet fakt organizowania nabożeństw dla dzieci i młodzieży w godzinach 

wieczornych, ale każda taka Msza św. wymagała zgody Kurii. W mniejszych 

parafiach proponowano przeprowadzenie ich w czasie Wielkiego Tygodnia.  

W roku szkolnym 1958/1959 nastąpiło zwolnienie katechetów zakonnych ze 

szkół, a także przeprowadzenie akcji dekrucyfikacyjnej. Władze oświatowe 

włączyły się w akcję likwidowania katechizacji w podległych im placówkach 

szkolnych. Do tego celu służyć miało powołane do życia w 1957 r. TSŚ. Głównym 

celem Towarzystwa było przecież całkowite usunięcie nauki religii ze szkół, a w 

pierwszej kolejności z placówek kształcących przyszłych nauczycieli. Rodzicom 

wskazano więc możliwość wyboru szkoły całkowicie laickiej, w której nie 

katechizowano. W wielu wypadkach byli do tego przymuszani lub zastraszani. W 

bardzo krótkim okresie znacznie wzrosła liczba szkół podległych TSŚ i TPD, do 

których z każdym rokiem uczęszczała coraz większa liczba dzieci i młodzieży
1
. 

Wśród nauczycieli i rodziców propagowano wszelkie organizacje, które za cel 

stawiały sobie oddzielenie Kościoła od państwa i zeświecczenie wszelkich 

instytucji społecznych, a zwłaszcza szkoły. Stowarzyszenie Ateistów i 

Wolnomyślicieli (SAiW), powstałe w 1957 roku, wydawało najpierw „Biuletyn 

Tymczasowego Zarządu Głównego SAiW‖, a następnie „Argumenty‖, które były 

prenumerowane przez dyrekcję większości szkół, mimo iż zadeklarowanych 

ateistów było w nich niewielu
2
. Działalność stowarzyszenia była ściśle 

podporządkowana władzom partyjnym, które na bieżąco wytyczały jej kierunki 

działań. 4 marca 1959 r. wydany został Okólnik nr 11 w sprawie szkół i klas bez 

nauczania religii. Powtarzał on wcześniejsze ustalenia o konieczności wyrażenia 

na piśmie woli rodziców co do katechizacji ich dzieci. Ale wprowadzał również 

zasadę, by katecheza nie prowadzona w wypadku woli większości, a orzeczenie o 

                                                           
1
 J. F. Godlewski, Kościół Rzymskokatolicki w Polsce wobec sekularyzacji życia publicznego (1944–

1974), Warszawa 1978, s. 220–21.  
2
 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006, s. 128–129. 
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nieprowadzeniu nauki religii w szkole bądź utworzeniu klasy bez nauczania religii 

miała wydawać władza szkolna nadzorująca daną placówkę. W dniu 11 czerwca 

1959 r. wizytator nauki religii w Białymstoku, ks. Edward Kisiel, przygotował 

„Raport w sprawie akcji przekształcania niektórych szkół w Białymstoku w szkoły 

bez nauczania religii‖
1
. Było to sprawozdanie zawierające wiele szczegółowych 

przykładów pozbywania się nauczania religii w białostockich szkołach. 

Najwcześniej akcję przekształcania szkół w szkoły laickie rozpoczęto w kwietniu 

1959 roku w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Częstochowskiej. Uczyło się w niej 

1159 uczniów. Na lekcje religii zapisało się 824 uczniów, co stanowiło 1% ogółu 

uczniów. Była to szkoła duża i nowoczesna. Akcja przeciwko nauce religii 

rozpoczęła się od zebrań imiennie zaproszonych rodziców oraz Komitetu 

Rodzicielskiego. Odbyły się trzy zebrania w dniach 24 i 27 kwietnia oraz 4 maja 

1959 roku. Na zebraniach tych podawano rodzicom do podpisania rezolucję 

przeciwko nauce religii w szkole. Strona kościelna nie wiedziała dokładnie, ile 

osób tę rezolucję podpisało, ale ks. Kisiel stwierdzał, iż frekwencja nie była zbyt 

wielka. Przy zapisach dzieci do klasy pierwszej w nowym roku szkolnym 

1959/1960 warunkiem zapisania dziecka do tej szkoły było podpisanie przez 

rodziców deklaracji, iż godzą się z faktem, iż w Szkole Podstawowej nr 4 nie 

będzie nauki religii. Zdarzały się przypadki, iż rodziców wprowadzano w błąd, 

dając im do podpisania deklarację, której nie czytali. Jedna z matek stwierdziwszy 

to, iż podpisała deklarację przeciw nauczaniu religii, podpis swój skreśliła. Skutek 

tego był natychmiastowy. Żadne z jej dwojga dzieci nie zostało przyjęte do 

szkoły
2
.  

Grupa katolickich rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 4 złożyła odwołanie do 

Władysława Gomułki, pierwszego sekretarza KC PZPR w Warszawie oraz do 

ministra oświaty. Ale żadnej pisemnej odpowiedzi nie otrzymali. Następną szkoła, 

                                                           
1
 AWK KMB, Pismo ks. E. Kisiela pt. Raport w sprawie akcji przekształcania niektórych szkół w 

Białymstoku w szkoły bez nauczania religii do Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku, z dn. 11 VI 1959 r.  
2
 Pierwsza wersja deklaracji była ostro sformułowana, ale ostatecznie podpisywano deklarację 

następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości, że w Szkole Podstawowej nr 4 w Białymstoku, do której 

posyłam swoje dziecko, od nowego roku szkolnego 1959/60 nie będzie nauczania religii, z czym się 

zgadzam‖. A. Szot, Normalizacja, której nie było... Katechizacja na Białostocczyźnie., „Rocznik Teologii 

Katolickiej‖, t. VIII , 2009, s. 223  
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w której prowadzono wzmożoną akcję przeciwko nauczaniu w niej religii było 

Liceum Ogólnokształcące nr 1 przy  ul. Kościelnej w Białymstoku. W szkole tej 

rozpoczęto akcję od zapisywa- nia grona nauczycielskiego do TSŚ. Następnie 

zorganizowano w dniu  23 V 1959 r. zebrania rodziców poszczególnych klas, 

podczas których, mimo nacisków ze strony dyrekcji szkoły i wychowawców, 

ogromna większość rodziców nie podpisała deklaracji przeciwko nauczaniu religii 

w szkole. Przeciętnie na klasę podpisali rodzice jedynie 2–3 uczniów, ale były 

klasy, gdzie żaden z rodziców nie złożył podpisu pod deklaracją. Skoro zebrania 

rodzicielskie nie przyniosły pożądanych rezultatów dyrektor szkoły, wzywał 

poszczególnych rodziców osobiście i nakłaniał ich do złożenia podpisów. Z 

niektórymi rodzicami, pod nieobecność dyrekcji, rozmawiali również inni 

nauczyciele. Podobnie jak w wypadku Szkoły Podstawowej Nr 4, również w 

Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 dyrekcja wymagała od nauczycieli i 

wychowawców, by zapisywali się do TSŚ. Każdy rodzic miał przyjąć do 

wiadomości i zgodzić się z tym, że od roku szkolnego 1959/1960 na terenie szkoły 

nie będą organizowane i prowadzone zajęcia z lekcji religii. Rodzice byli 

zastraszani, że w wypadku nie podpisania deklaracji przeciwko nauczaniu religii w 

szkole ich dziecko zostanie zmuszone do opuszczenia szkoły lub pozostanie na 

drugi rok w tej samej klasie. Od rodziców zapisujących swe dzieci do klasy VIII 

dyrekcja nie przyjmowała oświadczeń w sprawie nauczania religii. Warunkiem 

przyjęcia dziecka do szkoły było podpisanie deklaracji, w której rodzic godził się z 

tym, iż religia nie będzie nauczana na terenie szkoły
1
. Ks. E. Kisiel wraz z ks. Cz. 

Łogutko, prefektem szkoły, interweniowali w tej sprawie u dyrektora liceum. Ten 

wyparł się wszelkich przedstawionych faktów, stwierdzając, iż nie znał żadnych 

przypadków stosowania przymusu wobec rodziców niezgadzających się podpisać 

deklarację przeciw nauce religii w szkole. Kolejną szkołą, w której doszło do prób 

nacisków na rodziców, by zrzekli się prawa do nauczania religii w szkole było 

Technikum Mechaniczne przy ul. Dąbrowskiego w Białymstoku. Na ogólną liczbę 

                                                           
1
 Deklaracja była następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości, że w roku szkolnym 1959/60 w Liceum 

Ogólnokształcącym w Białymstoku nauki religii, jako przedmiotu nadobowiązkowego nie będzie. Wyrażam 

zgodę na uczęszczanie N.N. do tej szkoły‖. 
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350 katolików na lekcje religii uczęszczało 342 osoby, czyli 97%. Dnia 6 maja 

1959 r. na zebraniu Rady Pedagogicznej przedstawiono wniosek, aby od 1 

września 1959 r. szkoła była bez nauczania religii. Nauczyciele milczeli, nikt nie 

podniósł głosu, przeciwko wnioskowi nikt nie głosował, zaprotokołowano, że 

wszyscy jednomyślnie z tą propozycją się zgodzili
1
. Odbyły się wkrótce trzy spot-

kania Komitetu Rodzicielskiego, ale nie przyniosły one już tak jednoznacznych 

decyzji, gdyż głosy rodziców były podzielone. W Szkole Zasadniczej Bawełnianej 

przy ul. Mickiewicza odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej, na którym dyrekcja 

szkoły zbierała podpisy pod deklaracją przeciwko nauczaniu religii w szkole. 

Większość nauczycieli ją podpisała. 

Ks. E. Kisiel informował Kurię o pierwszych faktach zwolnień katechetów – 

księży. Dnia 31 maja 1959 r. zostały wypowiedziane umowy o pracę, bez podania 

powodu, ks. Stefanowi Stajkowi, nauczycielowi religii w Szkole Ćwiczeń przy 

Liceum Pedagogicznym w Białymstoku i w Liceum Wychowawczyń 

Przedszkolnych. Pracę stracił również ks. Zbigniew Wieczorkowski, nauczyciel 

religii w Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym, mimo że w wyżej 

wymienionych szkołach nie podjęto wówczas jeszcze żadnych akcji przeciwko 

nauczaniu religii w szkole. W 1959 r. Ministerstwo Oświaty wydało również 

decyzje ograniczające wpływ Kościoła na terenie szkół. Ponieważ na proboszczach 

jako wizytatorach religii, spoczywał cały i szczególny obowiązek troski o sprawy 

nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, Kuria wymagała, aby wszyscy 

proboszczowie zdobyli się i wykrzesali z siebie odwagę, by wkroczyć z mocą na 

pole działalności oświatowej i wychowawczej. W ówczesnych warunkach laicy-

zacji państwa każda inicjatywa na tym polu była mile widziana. Spotkania 

dekanalne stawały się okazją do ożywionych dyskusji na temat nauki religii. Kuria 

w Białymstoku zwracała szczególną uwagę podległym jej kapłanom, by jak 

najsumienniej wypełniali powierzone im obowiązki katechetów, prowadzili 

dziennik katechizacji, nie spóźniali się i nie opuszczali lekcji. Chodziło o to, by nie 

                                                           
1
 Nauczyciele niejednokrotnie byli zastraszani przez służby bezpieczeństwa, zmuszani do 

posłuszeństwa wobec komunistycznej władzy. Stosowano wobec nich różne represje, co w konsekwencji 

prowadziło nierzadko do przyjmowania przez nich postawy mimikry. 
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dawać powodów władzom szkolnym do krytykowania katechizacji i katechetów. 

Celem była również troska o właściwe traktowanie dzieci i młodzieży, z 

zachowaniem wszelkiej ostrożności, by nie ulegać emocjom i nie pozwolić się 

sprowokować. Lekcje religii miały być atrakcyjniejsze od pozostałych zajęć 

poprzez stosowanie nowych środków, takich jak pomoce naukowe, czy filmy 

religijne
1
. 

Od 1959 r. w ramach przygotowania do jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski 

odwoływano się do haseł aktualnego roku Wielkiej Nowenny, by katechizowani 

byli świadomi trwania w Kościele. Każdy roczny etap Nowenny posiadał swój 

temat wiodący, wokół którego koncentrowała się działalność duszpasterska, ale i 

katechetyczna. Temat na rok 1957/1958 brzmiał „Wierność Bogu, Krzyżowi, 

Ewangelii Chrystusowej i Kościołowi Świętemu oraz jego pasterzom‖
2
. UdSW w 

roku szkolnym 1959/1960 proponował podjęcie następujących działań: 

– ograniczenie w szkołach podstawowych liczby godzin religii z dwóch do 

jednej tygodniowo, 

– podniesienie progów wykształcenia wobec uczących religii, co równało się 

także z obniżeniem stawek płac, 

– przeprowadzenie weryfikacji katechetów świeckich, 

– usuwanie religii w następującej kolejności: najpierw z liceów pedagogi-

cznych, szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, szkół podstawowych w 

mieście, a następnie na wsi, 

– wprowadzenie wymogu dostarczania deklaracji woli podpisanych przez oboje 

rodziców w nieprzekraczalnym terminie 1 września, 

– ostrzeżenie władz kościelnych, że wszelkie protesty związane z nauczaniem 

religii w szkołach traktowane będą jako argument do przyspieszenia laicyzacji 

szkoły, 

                                                           
1
 AWK KMB, Pismo Kurii Arcybiskupiej do księży dziekanów, proboszczów i prefektów 

archidiecezji w Białymstoku, z 1959 r. 
2
 P. Kądziela, Kościół a Państwo w Polsce 1945–1965, Wrocław 1990, s. 63. 
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– zobowiązanie władz oświatowych i organizacji działających na terenie szkół, 

np. TSŚ, ZNP do zbierania informacji na temat wrogich wystąpień duchowieństwa 

w stosunku do szkół laickich
1
. 

Zalecano również podbudowywanie każdorazowej akcji usunięcia religii 

szeroką akcję uświadamiającą wśród nauczycieli i rodziców. Przeprowadzano 

wzmożone kontrole katechetów w szkołach i tworzono kartoteki katechetów karnie 

zwolnionych w celu zapobieżenia ponownego ich zatrudnienia. Wyciągano surowe 

konsekwencje wobec dyrekcji szkół i pracowników oświaty, którzy nie 

przeciwstawiali się czynnemu zaangażowaniu kleru na terenie szkoły
2
. Działania 

władz państwowych i partyjnych spowodowały znaczne ograniczenie możliwości 

katechizowania. Wikariusz kapitulny archidiecezji w Białymstoku, ks. A. Sawicki, 

skierował na ręce ministra oświaty pismo, w którym nie krył swego zaniepokojenia 

zaistniałymi faktami. Pisał w nim m.in.: „Uważam za swój obowiązek 

przedstawienie Panu Ministrowi prawdziwy obraz akcji likwidowania nauki religii 

w szkołach w tej części woj. białostockiego, która administracyjnie należy do 

naszej archidiecezji. Już w okresie przedwakacyjnym mówiło się głośno w 

Białymstoku o usunięciu w nowym roku szkolnym nauki religii ze wszystkich 

szkół średnich i z wielu szkół podstawowych. Likwidacja nauki religii w szkołach 

była więc z góry zaprojektowana i wcale nie wyszła od dołu. Nie wiadomo na 

jakiej podstawie (w żadnych dokumentach oficjalnych tego nie ma) polecono 

Radom Pedagogicznym zapisać się w całości do Towarzystwa Szkoły Świeckiej i 

uchwalić wniosek o usunięcie nauki religii ze szkoły. W wypadku sprzeciwiania 

się wnioskowi nauczyciele byli zastraszeni zwolnieniem ze stanowiska. Przy 

ogólnym milczeniu, gdyż z reguły przeciw wnioskowi nikt nie odważył się 

wystąpić, protokołowano, że wniosek został przyjęty jednomyślnie. W gronie 

nauczycielskim dość powszechnie takie zebrania nazywano sejmem niemym‖
3
. 

                                                           
1
 B. Fijałkowska, Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. II, cz. I, lata 1956–1963, Olsztyn 2000, s. 

105–109. 
2
 A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, Kraków 1995, s. 82–83. 

3
 AWK KMB, Projekt pisma wikariusza kapitulnego ks. A. Sawickiego do Ministra Oświaty, 

Białystok 1959 r. 
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Odpowiedzi zaczęły pojawiać się dopiero w końcu września i na początku 

października – były odmowne i zwykle motywowane trudnościami 

zorganizowania nauki tego przedmiotu w budynku szkolnym. Władze oświatowe 

nie zgadzały się na żadne rozmowy i nie dawały odpowiedzi na pisma Kurii. Tylko 

jedna rozmowa między Wizytatorem nauki religii a ówczesnym Kuratorem miała 

wówczas miejsce, jednak jej charakter był raczej przypadkowy, zaś sama rozmowa 

niczego nie wyjaśniła. W tym samym okresie niesłusznie zostały przez Inspektora 

Oświaty na m. Białystok zakwestionowane kwalifikacje zawodowe posiadane 

przez pracujące na tym terenie świeckie katechetki. Panie te, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami posiadały świadectwo dojrzałości oraz legitymowały 

się dyplomem ukończenia kursu katechetycznego.  

W październiku 1960 roku Kuria w Białymstoku wystosowała do Inspektoratu 

Oświaty miasta Białegostoku pismo, w którym przytoczyła kilka zdarzeń, 

świadczących o tym, iż Inspektorat nie liczył się z obowiązującymi wówczas 

zarządzeniami. Inspektorat przez trzy miesiące, nie podawał żadnej odpowiedzi na 

piśmie w sprawie złożonych przez księży i katechetki podania w sprawie 

zatrudnienia. Władze kościelne uznały, że podanie skierowane na piśmie 

wymagało takiej samej odpowiedzi ze strony Inspektoratu Oświaty. Terminem, 

jaki przysługiwał temu ostatniemu na ustosunkowanie się do stanowiska Kurii był 

okres jednego miesiąca. Władze oświatowe zakwestionowały kwalifikacje 

katechetek pomimo, iż miały one ukończone szkolenia na podstawie wówczas 

obowiązującej misji kanonicznej. Ówczesny wicekanclerz Kurii, ks. P. Maziewski 

wysunął prośbę, by włodarze uwzględnili nie tylko stanowisko władz 

diecezjalnych, ale także usilne prośby rodziców o umożliwienie dzieciom 

pobierania nauki religii w szkołach zgodnie z obowiązującymi wówczas 

przepisami prawa.  

Początek roku szkolnego 1960/1961 to jednocześnie początek akcji 

likwidowania lekcji religii ze szkół. Likwidacja ta przybrała wówczas masowe 

rozmiary. Podkreśla się, że znaczenie decydujące miały podejmowane przez Rady 

Pedagogiczne uchwały o laickim charakterze szkoły. Efektem tego stanu rzeczy 
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było to, że w grudniu 1960 roku katechizacja szkolna odbywała się już praktycznie 

tylko w szkołach na wsiach. 

Jednak wydaje się, że najbardziej rażące były te sytuacje, w których rodzice 

zabiegali o nauczanie religii ich dzieci, a władze odmawiały wydania zgody na 

tego typu zajęcia. Były to akty jawnego łamania prawa, bowiem dzieci miały 

prawo do pobierania nauki religii w szkołach. Opierając się na tym zapisie rodzicie 

usiłowali składać oświadczenia woli co do nauczania religii w szkole, jednak, 

zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi aparatu partyjnego, kierownictwo szkoły 

takich oświadczeń nie przyjmowało
1
. Rodzice wysyłali delegacje do władz 

oświatowych, które traktowały je w sposób rażąco lekceważący.
2
 Liczne zabiegi 

podejmowane przez rodziców w sprawie przywrócenia, a właściwie umożliwienia 

dzieciom pobierania nauki religii w szkołach stały się przyczyną interwencji 

podejmowanych przez organa bezpieczeństwa, milicję oraz aparat administracji 

państwowej. W wyniku takich interwencji na terenie Białegostoku sześciu 

rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 24 zostało 

wezwanych do Komisariatu Wojewódzkiego MO. Podczas przesłuchania 

zastraszano ich, aby nie czynili żadnych kolejnych kroków na rzecz wprowadzenia 

nauki religii do szkoły. Podobne akcje zostały przeprowadzone także w innych 

miejscowościach. Archiwa dowodzą, że incydenty takie miały miejsce m.in. w 

Trzciannem, Dąbrowie, Czarnej Wsi, a także po raz drugi w samym Białymstoku 

wśród rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20. W sprawach tych kolegium 

orzekające nałożyło karę grzywny w wysokości od 3 000 do 1 000 zł na kilkoro 

rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku. Kara grzywny była 

odpowiedzią władz na udział w zebraniu rodziców, które odbyło się z ich 

inicjatywy na terenie budynku szkolnego. Na zebraniu tym domagano się realizacji 

nauki religii na terenie szkoły.  

                                                           
1
 Rodzice, w związku z zaistniałą sytuacją odmowy przyjęcia oświadczenia, niejednokrotnie próbo li 

dostarczyć je szkole w inny sposób. Oświadczenia o chęci podjęcia przez dziecko nauki religii w szkole 

wysyłano pocztą listem poleconym. Szkoły odsyłały listy do adresatów lub oddawano je uczniom 

podczas lekcji.  
2
 Rodzicom kazano czekać na korytarzach czasami kilka, kilkanaście godzin, rozmawiano z nimi 

niezwykle niekulturalnie i obcesowo, straszono, stosowano groźby, wyśmiewano. 
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Kolejny raz Kolegium Orzekające interweniowało w Trzciannem, w powiecie 

Mońki, a także wobec rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 24 w 

Białymstoku.  

W efekcie takich działań podejmowanych przez ówczesne władze państwowe 

nauka religii została usunięta z 368 szkół znajdujących się na terenie archidiecezji 

białostockiej, co stanowiło 94% ogółu wszystkich szkół z tego terenu. Nie można 

jednak pominąć faktu, że zniesienie nauczania religii w szkołach władze partyjno – 

państwowe osiągnęły płacąc bardzo wysoką cenę. Ceną była bezprawne łamanie 

obowiązujących przepisów i pogwałcenie woli rodziców uczniów szkół z terenu 

Białostocczyzny. Proces likwidacji nauczania religii w szkołach było 

systematycznie wdrażany w życie. W tym okresie zastraszano nie tylko rodziców, 

ale i nauczycieli oraz katechetów
1
. 

Ks. prof. Tadeusz Żebrowski wspomina ten okres mówiąc, że «niejednokrotnie 

rodzice zacięcie walczyli o lekcje religii w szkołach. Jednak lokalne władze 

partyjne chciały przypodobać się włodarzom z centrali i obrały sobie za „punkt 

honoru‖ likwidację lekcji religii w szkołach. Nasz teren jest bardzo religijny, 

dlatego wielu rodzicom tak bardzo zależało  na tym, by ich dzieci korzystały z 

przysługującego im prawa do pobierania nauki religii na terenie szkoły, do której 

uczęszczali. Walka o nauczanie religii w szkołach była przejawem niezgody na 

stosowany wobec ludności terror.  

W mojej miejscowości była mała szkoła podstawowa, do której uczęszczało 

około 50 dzieci. Kiedy w 1958 r. rozpoczął się rok szkolny, lekcje religii w ogóle 

nie zostały ujęte w ramówce lekcyjnej. Rodzice byli oburzeni. Zgodnie z 

obowiązującym prawem napisali oświadczenia, w których jasno deklarowali udział 

swoich dzieci w lekcjach religii. Podejrzewam, że oświadczenia te zniszczono, 

ponieważ kilkakrotnie na pytania rodziców czy katechety o ich zatwierdzenie 

odpowiadano, że zaginęły i proszono o napisanie jeszcze raz. Taka sytuacja 

powtórzyła się kilkakrotnie. Rodzice konsekwentnie, przy naszej pomocy, pisali te 

                                                           
1
 Wszelkie protesty, jakie miały miejsce ze strony władz kościelnych, które były formułowane w 

postaci licznych listów oraz oświadczeń składanych na ręce władz oświatowych były z ogromną 

konsekwencją przez te ostatnie ignorowane. 
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pisma, jednak bezskutecznie. Odbywały się zebrania rodziców z księżmi i 

katechetą, jednak nie znaleźliśmy sposobu, by wpłynąć na decyzje i sposób 

postępowania kierownictwa szkoły.  

Summa sumarum nie udało się wyegzekwować nauki religii w szkole. Oficjalny 

powód jaki podano to „brak zainteresowania ze strony rodziców‖.  

Nie chcę nikogo tłumaczyć, ale skądinąd wiem, że dyrektor miał również 

„związane ręce‖, ponieważ najmniejszy nawet przejaw sprzeciwu wobec 

wytycznych komitetu partii i władz oświatowych spotkałby się z surowymi 

konsekwencjami. Dyrektorom szkól grożono tak samo jak nauczycielom i księżom 

czy rodzicom. A pracować musieliśmy wszyscy.  

Nie było możliwości, aby w sposób zgodny z prawem wyegzekwować należne 

naszym dzieciom i uczniom przywileje. Już wówczas możliwość pobierania nauki 

w szkole była nie lada przywilejem. W tych szkołach, gdzie się to udało, nie 

ustępowały jednak szykany i przejawy dyskryminacji. Katecheci i księża mieli 

pozakładane teczki osobowe, byli inwigilowani, zarówno w kościele, jak i podczas 

posługi w szkołach czy na terenie parafii w ogóle.  

W środowisku duszpasterskim mówiono o aresztowaniach księży i 

duchownych, którzy głośno sprzeciwiali się władzy. Jeśli aparat służby 

bezpieczeństwa uznał jakiegoś duchownego za niebezpiecznego, czyniono 

wszystko, by odsunąć go od wiernych. Najłagodniejszym sposobem było 

przeniesienie do innej parafii, najczęściej jednak stosowano groźby, zastraszanie i 

aresztowania.‖
1
 

Usunięcie religii ze szkół spowodowało tez wzmożone starania Kurii o 

pozwolenia na budowę nowych kościołów i kaplic. Dało to skutek w postaci 

lekkiego złagodzenia restrykcyjnej polityki władz względem budownictwa 

sakralnego dopiero po 1970 r., natomiast wcześniej nauka religii prowadzona była 

– jak w całej Polsce z wielkimi utrudnieniami w punktach katechetycznych. 

Dopiero powstanie „Solidarności‖ i jej następstwa rozluźniły ograniczenia 

reżimowe na odcinku budownictwa sakralnego. Ten okres ogromnego zapału 

                                                           
1
 Wypowiedź ks. prof. Tadeusza Żebrowskiego z dnia 11.01.2013r., źródło: prywatne zbiory autora. 
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religijnego wiernych i hojnych zezwoleń rządowych wykorzystano także w 

archidiecezji w Białymstoku. Erygowano nowe parafie po uzyskaniu zgody na 

budowę kościołów parafialnych
1
.  

Ponadto na początku 1980 r. po długich staraniach Kuria otrzymała pozwolenie 

na budowę, jak to określono w oficjalnych aktach, „internatu dla alumnów‖. Prace 

budowlane przy nowym gmachu Seminarium Duchownego w Białymstoku 

rozpoczęły się w maju 1981 r., a już 17 IX 1984 roku bp E. Kisiel poświęcił 

kaplicę seminaryjną pod wezwaniem św. Jerzego i nowy rok akademicki alumni 

rozpoczęli w nowym, choć niewykończonym jeszcze budynku. Prace 

wykończeniowe trwały nieprzerwanie przez kilka następnych lat
2
.  

Trwająca jeszcze do końca lat 80. XX w. polityka dyskryminacji religii, a 

głównie trzymania się komunistycznych założeń o laicyzacji całego polskiego 

społeczeństwa, upadła w Polsce na przełomie lat 1989/1990.  

Bullą „Totus Tuus Poloniae pop ulus‖ z dnia 25 III 1992 r., Jan Paweł II 

dokonał reorganizacji metropolii i diecezji polskich. Dokumentem tym podniósł 

Diecezję Białostocką do rangi archidiecezji i ustanowił metropolię białostocką, 

składającą się z Archidiecezji Białostockiej oraz Diecezji Łomżyńskiej i 

Drohiczyńskiej. Utworzenie Diecezji Białostockiej (1991) i podniesienie jej do 

rangi arcybiskupstwa, a Białegostoku do godności stolicy metropolii (1992), było 

uwieńczeniem dłuższego procesu usamodzielniania się tego Kościoła lokalnego.  

Trzeba też zaznaczyć, że po ostatniej wojnie światowej wszystkie diecezje 

należące do metropolii wileńskiej uległy podziałowi poprzez wydzielenie granic 

politycznych. Diecezja Łomżyńska w wyniku tego podziału w znakomitej 

większości znalazła się w granicach Polski.
3
  

                                                           
1
 AKMB, bez sygn., Dekret erekcji parafii Bł. Jadwigi Królowej w Białymstoku, 7 lutego 1985, nr 

200/84; AKMB, bez sygn., Dekret erekcji parafii Ducha Świętego w Białymstoku, 7 października 1987, 

nr 883/87.  
2
 T. Krahel, Dzieje Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. W: S. 

Hołodok, (red.) Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 1945–1995. Księga 

jubileuszowa, Białystok 1995, s. 33. x. 
3
 Zaledwie siedem parafii nadal pozostało w obrębie granicznym Białoruskiej Republiki Radzieckiej. 

Z kolei Archidiecezja Wileńska wraz z Diecezją Pińską w większości znalazły się w granicach Związku 

Radzieckiego 
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W częściach diecezji, które znalazły się w granicach Polski z biegiem czasu 

ukształtowały się ośrodki administracji kościelnej w Białymstoku i Drohiczynie. 

W okresie powojennym diecezja łomżyńska, archidiecezja białostocka oraz 

diecezja w Drohiczynie nad Bugiem stale utrzymywały łączność metropolitalną i 

były spadkobiercami tradycji wileńskiej prowincji kościelnej.
1
  

 Pierwszym arcybiskupem metropolitą białostockim w dniu 25 marca 1992 r. 

został mianowany dotychczasowy biskup białostocki dr Edward Kisiel, któremu 

Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie uroczystej Mszy św. w bazylice św. Piotra na 

Watykanie dnia 29 czerwca 1992 r. wręczył paliusz arcybiskupi.  

Wszystkie ogólnopolskie decyzje na temat sekularyzacji życia społecznego po 

II wojnie światowej miały swoje reperkusje na terenie Diecezji warmińskiej. 

Władze państwowe zaprzestały w 1947 r. zawierać umowy z katechetami o pracę i 

z każdej klasy usunięto 1 godzinę religii tygodniowo. Także w 1948 r. starano się 

zmniejszyć wymiar katechezy w szkołach, czego przykładem zamierzenia WdSW 

w Olsztynie, gdzie zwrócił się proboszcz Jeziora z informacją o działaniach 

kierownika szkoły, który posługiwał się informacją inspektora szkolnego o 

zmniejszeniu godzin lekcji religii
2
. Wprowadzano do szkół, np. do Liceum 

Pedagogicznego w Giżycku, Związek Młodzieży Polskiej i w tej też szkole 

wkrótce zlikwidowano lekcje religii
3
, w Liceum Komunikacyjnym kazano zdjąć w 

klasach krzyże, wobec czego zaprotestowała młodzież opuszczając zajęcia 

szkolne
4
. Głośno przypominano o Okólniku Ministerstwa Oświaty z 3 IX 1945 r., 

że z lekcji religii należy zwolnić uczniów, których rodzice i opiekunowie 

zadeklarują, że nie życzą sobie uczestnictwa dzieci w tych zajęciach. 

Przypominano, że Zarządzeniem Ministra Oświaty z 14 VI 1948 r. program 

                                                           
1
Świadectwem tego były ścisłe kontakty biskupów, wspólne przeżywanie różnych uroczystości i 

wielkich akcji duszpasterskich, kontakty profesorów wyższych seminariów duchownych. Utworzenie 

więc metropolii białostockiej usankcjonowało te związki, jakie łączyły diecezje, które weszły w jej skład 

i podkreśliło rolę Białegostoku jako ważnego ośrodka życia kościelnego, przejmującego dawne funkcje 

metropolitalne Wilna dla tej części Kościoła w Polsce i łącznika z kościołami lokalnymi na Białorusi i 

Litwie.  
2
 AWSW, 89 

3
 Archiwum Państwowe Olsztyn, ZMP, 8.  

4
 AWSW, 89. 
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nauczania nie przewiduje religii w zakładach kształcenia dla dorosłych i w 

szkołach wyższych.  

 Przez wszystkie lata KW PZPR przesyłały podległym placówkom powiatowym 

informacje na temat wczasów i kolonii letnich dla dzieci i młodzieży – w czasie 

zajęć należało prowadzić akcje agitacyjne i czuwać nad eliminowaniem zbędnej 

literatury. Wydziały Propagandy KW PZPR zwoływały po wakacjach konferencje 

dla nauczycieli – członków PZPR – w celu omówienia wytycznych na każdy rok 

szkolny. Starano się, by ZMP dotarł do wszystkich szkół i propagował hasło, że 

kler jest wrogi wszystkim postępowym elementom
1
. Z nasileniem od 1949 r. 

podejmowano też działania upolityczniające Związek Harcerstwa Polskiego, a w 

proces laicyzacji starano się włączyć komitety rodzicielskie
2
.  

Akcja zdejmowania krzyży na przełomie lat 1948/1949 zapoczątkowała 

rugowanie religii ze szkół – od szkół o profilu zawodowym po licea profilowane i 

licea ogólnokształcące – do czego wykorzystywano też apel sztokholmski. Na 

początku lat 50. XX w. usuwano również religię ze szkół podstawowych. W roku 

szkolnym1954/1955 aż 94% szkół podstawowych nie prowadziło zajęć z religii 

(1178 szkół na 1250), a stan ten zwiększył się w roku następnym. W 1954 r. pismo 

UdSW stwierdzało, że na terenie woj. olsztyńskiego nie stwierdzono, żeby księża 

organizowali nauczanie religii dla dzieci w mieszkaniach prywatnych lub na 

plebaniach. Takie wcześniejsze próby szybko zlikwidowano
3
.  

Lekcje religii wróciły na krótko do szkół od 1957 r., jednak nie oznaczało to 

normalizacji stosunków na linii państwo – Kościół. Zajęcia te stały się 

przedmiotem nadobowiązkowym w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla klas II – 

VII szkół podstawowych i jednej godziny tygodniowo w szkołach średnich. 

Dobitnie starano się zapoznać społeczeństwo z decyzją ministra oświaty na temat 

przestrzegania świeckiego statusu szkół. Zdecydowanie usunięto religię ze szkół w 

1961 r. 

                                                           
1
 Archiwum Państwowe Olsztyn, ZMP, 8.  

2
 Ibidem, KW PZPR, 78.  

3
 AWSW, 9, 22.  
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Boje o katechezę są widoczne w licznych dokumentach Kościoła rzymsko – 

katolickiego, greko – katolickiego i prawosławnego. Ukraina jednak zmierza się 

wciąż z silnym sprzeciwem ze strony władz państwowych jak również z wielkim 

zeświedczeniem społeczeństwa.  

 

 

3.2. Nauczanie pozaszkolne religii w latach 1961– 1989  

 

Wysiłek państwa komunistycznego ukierunkowany na laicyzację społeczeństwa 

wydawał się przynosić osiągnięcia w chwili stosowania w praktyce Ustawy z dnia 

15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania. Religii do programu 

szkolnego już nie wprowadzono, prefekci, katechetki i osoby zakonne zostały ze 

szkół usunięte, jednak nie oznaczało to końca represji wobec nich, skoro 

podejmowali pracę katechetyczną w możliwych do tego miejscach i zgodnie w 

wolą rodziców. Praca z młodzieżą była utrudniana od wielu lat, jednak w okresie 

zniesienia nauki religii w szkołach starano się także nie dopuścić do 

systematycznego uczęszczania na zajęcia w wyznaczonych miejscach, np. 

wywożąc młodzież na wykopki.  

Zarzuty wobec duchownych dotyczyły szczególnie przedkładania – faktycznie 

nieprzedkładania – sprawozdań z punktów katechetycznych do 31 grudnia każdego 

roku (częste zarzuty w tym samym okresie dotyczyły braku ksiąg 

inwentarzowych). Księży represjonowano w różny sposób, np.: 

– ks. Rajmundowi Bargielskiemu w 1963 r. nie zezwolono na przejście z parafii 

Zbójna do Lachowa; 

– ks. Paweł Gąsowski musiał pozostać w Jelonkach, gdyż nie było od niego 

wspomnianych sprawozdań; 

– podobny zarzut usłyszał ks. Stanisław Jakucki z Kuzi, ukarany też karą 

grzywny za rzekome prowadzenie punktu katechetycznego w kościele parafialnym 

bez zgłoszenia; 
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– w prawie ks. Telesfora Podbielskiego Kuria upominała się u władz o 

umożliwienie przeniesienia na inną parafię, a odmowę uzasadniano prowadzeniem 

katechezy w kościele; bp Cz. Falkowski wystosował do warszawskiego UdSW 

pismo, iż proboszczowie nie otwierali punktów katechetycznych w kościele w 

rozumieniu Instrukcji ministerstwa oświaty i wszelkie wobec nich zarzuty są 

bezpodstawne; 

– władze szkolne podobne zarzuty, jak wspomnianym duchownym postawiły 

także księżom: Józefowi Januszewskiemu z Rajgrodu, Mieczysławowi 

Lewszykowi z Bogut
1
.  

Wielu proboszczów było zagrożonych usunięciem z parafii, a należał do nich 

m.in. w 1963 r. ks. Antoni Kochański, któremu zarzucano szkodliwą działalność 

wobec Państwa. Wojewódzka Rada Narodowa w Białymstoku odnotowała w 

piśmie do biskupa, iż ks. A. Kochański nie tylko prowadzi niezarejestrowany 

punkt katechetyczny w kościele, za co został ukarany grzywną, ale też szerzy 

ferment wśród ludności, gdyż zbiera podpisy od ludności w sprawie prowadzenia 

zajęć z religii. Jak w wielu innych przypadkach, Kuria broniła duchownego 

pismem do władz, odwołującym się do istniejących przepisów prawa, a nawet art. 

70 Konstytucji
2
. Także w 1963 r. zarzuty o uchylaniu się od składania sprawozdań 

i rejestracji punktu katechetycznego skierowano wobec ks. Jana Rogowskiego
3
.  

Podobne zarzuty usłyszał także wspomniany wcześniej ks. Antoni Roszkowski 

z Łomży, np. o dopuszczania się bliżej nieokreślonych wykroczeń i świadomego 

nieprzestrzegania przepisów i zarządzeń władz miejscowych. Na jego szkodliwą 

działalność wskazano np. w 1966 r., iż na kazaniu mówił o nieetyczności 

świeckiego charakteru wychowania oraz wyraził się, że „Bez Boga można 

wychować tylko psa‖. Zarzuty o łamaniu przepisów państwowych, o złym 

przykładzie dla wiernych i dla duchowieństwa wystosował wobec ks. 

                                                           
1
 ADŁ. Akta osobowe Rajmunda Bargielskiego, Pawła Gąsowskiego, Stanisława Jakuckiego, 

Telesfora Podbielskiego, Józefa Januszewskiego, Mieczysława Lewszyka.  
2
 ADŁ. Akta osobowe Antoniego Kochańskiego.  

3
 ADŁ. Akta osobowe Jana Rogowskiego.  
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Roszkowskiego WdSW w Białymstoku i oczekiwał odpowiedzi biskupa
1
, 

ostrzeżono także przed możliwością usunięcia z parafii. Inspektorat w Ostrowi 

Mazowieckiej odmówił w 1963 r. prawa nauczania w punktach katechetycznych
2
.  

Stosując ostrzeżenia bądź kary grzywny władze administracji państwowej 

odwoływały się do Instrukcji z 21 listopada 1961 r. o obowiązku składania 

sprawozdań ze wszystkich punktów katechetycznych – bez względu na ich miejsce, 

a więc także z zajęć w kościołach i kaplicach. W uzasadnieniach stosowanych kar 

podawano, że żądanie sprawozdań nie narusza zapewnionej przez Konstytucję 

wolności sumienia i wyznania, gdyż Instrukcja wyłącza spod nadzoru administracji 

szkolnej religijna treść nauczania. Jako przykłady stosowania kar pieniężnych za 

odmowę sprawozdania można podać: 

– karę 1 000 zł grzywny dla proboszcza z Kuzi (1963), 

– egzekucję aparatu radiowego wartości 1 800 zł proboszczowi z Nowogrodu 

(1963), 

– karę 1 500 zł dla proboszcza z Kobylina (1963), 

– karę 1 000 zł dla proboszcza z Małego Płocka (1967). 

Kuratorium okręgu szkolnego w Białymstoku utrzymało w mocy wszystkie 

postanowienia administracji państwowej i nie przyjęło do wiadomości odwołań 

księży
3
. Nie przyjmowano także do wiadomości odwołań biskupa, który w 

odpowiednich pismach w każdej sprawie zapewniał, że wymierzone kary są 

bezpodstawne, a wszędzie prowadzone są tradycyjne przygotowania dzieci do 

sakramentów świętych, co nigdzie i przez nikogo nie jest kwestionowane – jak o 

tym świadczy praktyka w sąsiednich województwach
4
.  

Rejestracja punktów katechetycznych nie była jednak sprawą prostą. Proboszcz 

z Czyżewa uznał kwestię katechizacji za katastrofalną i rozpoczął starania o 

pomieszczenia na punkty katechetyczne już w 1960 r. W 1961 r. (6 X ) proboszcz 

parafii Boguty, ks. Mieczysław Szewczyk, zgłosił do Kurii w Łomży cztery punkty 

                                                           
1
 ADŁ. Akta osobowe Antoniego Roszkowskiego.  

2
 Akta parafii Czyżew.  

3
 ADŁ. Akta osobowe Edwarda Polaka, Akta osobowe Stanisława Jakuckiego, Akta osobowe 

Stanisława Miklaszewicza, Akta osobowe Bronisława Hajkowskiego, Akta parafii Kobylin.  
4
 ADŁ. Konferencje dziekanów, sygn. 232.  
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w mieszkaniach prywatnych. Już 5 października zostało mu wysłane urzędowe 

wezwanie do zarejestrowania tych punktów, a 11 października do tych osób, które 

udostępniły pomieszczenia udali się – bez powiadomienia duchownego – 

urzędnicy władz państwowych i zagrozili karą 3 000 zł bądź więzieniem, jeżeli 

proboszcz będzie nauczał religii bez okazania zezwolenia władz
1
. Zdarzały się 

przypadki, iż sami rodzice pragnęli zarejestrować punk katechetyczny w 

odpowiednim dla dzieci miejscu – na co jednak absolutnie nie wyrażano zgody, 

musiał to zrobić bezpośrednio proboszcz
2
. Zdecydowanie odmówiono prawa 

nauczania religii w jakichkolwiek miejscach osobom zakonnym. Za 

nieprzestrzeganie tego zarządzenia proboszczowie także karani byli wysokimi 

grzywnami, np. w 1966 r. wydział oświaty i kultury w Augustowie kwotą 1 000 zł 

ukarał  ks. Józefa Wądołowskiego za pracę zakonnicy w zarejestrowanym punkcie 

katechetycznym
3
. 

Władze kościelne diecezji łomżyńskiej stały jasno na stanowisku, iż 

katechizacja kościelna (kościół, kaplica, plebania, wikariat i inne domy kościelne) 

nie mogą być kwalifikowane jako punkty katechetyczne w ujęciu interpretacji 

państwowej. Są to miejsca normalnej, tradycyjnej pracy duszpasterskiej 

jakiekolwiek zajęcia w kościele nie mogą podlegać władzom świeckim, a tym 

samym nie wymagają składania żadnych sprawozdań. Już w 1962 r. bp Cz. 

Falkowski podczas rekolekcji kapłańskich polecił rozpoczynać katechizacje dzieci 

i młodzieży nabożeństwem i dołożyć starań, aby uczestniczyło w nich całe młode 

pokolenie danej parafii. Chociaż duchowieństwo rozumiało te trudności i 

dokładało wszelkich starań, aby sprostać nowy zadaniom – w wielu miejscach 

napotykano znaczące trudności, szykany i kary. Pomoc materialną w przypadku 

kar pieniężnych mieli wnosić księża kondekanalni, a była ona potrzebna także w 

następnych latach, bp np. karę grzywny w kwocie 1 000 zł także za brak rejestracji 

punktu otrzymał proboszcz z Małego Płocka. Wszystkie rekolekcje kapłańskie czy 

konferencje dekanalne poświecone były kwestii katechezy w punktach 

                                                           
1
 ADŁ. Katechezy, punkty katechetyczne, k. 274, sygn. 122. 

2
 Ibidem, k. 274, sygn. 122.  

3
 ADŁ. Akta osobowe Józefa Wądołowskiego.  
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katechetycznych, gdyż starano się wspomóc duchownych w pełnieniu zaszczytnej, 

a tak trudnej wówczas misji.  

Biskupi łomżyńscy starali się poszerzać działania duszpasterskie wśród 

młodzieży, czego dowodem np. zaproszenie z dnia 13 maja 1965 r. dla 

maturzystów na rekolekcje w Gorzowie Wielkopolskim
1
; nie zapominano też o 

czasie wolnym dzieci i młodzieży w okresie wakacji, głównie z miast, dlatego 

formułowano wytyczne duszpasterstwa wakacyjno-turystycznego
2
.  

Biskup Cz. Falkowski we wspomnianym już piśmie z 1967 r. do sekretarza 

Episkopatu przedstawił tragiczny obraz stanu katechizacji na terenie Diecezji 

Łomżyńskiej. Wielkim problemem była odległość między punktami 

katechetycznymi, dochodząca do 10–14 km bocznej drogi od kościoła, a średnia 

odległość wynosiła 6–8 km. Z grupy 132 tys. młodzieży na naukę religii 

uczęszczało ponad 125 tys., a w wieku przedszkolnym – 1740. Nauczaniem 

religijnym objęte było 95,9% młodzieży w 178 punktach katechetycznych 

kościelnych i 539 terenowych. W grupie nieuczęszczających na katechezę były 

dzieci rodziców partyjnych i zaangażowanych politycznie – głównie w małych 

miejscowościach, gdzie mieszkańcy wszystko o sobie wiedzieli i posyłanie dziecka 

na religię groziło sankcjami administracyjnymi i personalnymi
3
.  

Sprawozdanie zbiorcze za lata 1948–1968 wskazywało, że kadrę katechetyczną 

stanowili:  

– księża diecezjalni – 189 osób, 

– zakonnicy – 1 osoba,  

– zakonnice – - 

– katecheci świeccy – 35 osób
4
.  

                                                           
1
 Zaproszenie na rekolekcje w Gorzowie Wielkopolskim dla maturzystów z dnia 13 maja 1965 r. 

ADŁ, k. 174, p. 31.  
2
 Wytyczne duszpasterstwa wakacyjno-turystycznego z 1965 r. ADŁ, k. 174, p. 29. 

3
 ADŁ. Konferencje dziekanów, sygn. 232.  

4
 ADŁ Zestawienie zbiorcze z działalności katechetycznej z lat 1948–1968. Zestawienie poczynione 

zgodnie z dekretem 2219/60 bpa łomżyńskiego z dnia 6 VIII 1960 r.  
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Na Konferencji Plenarnej Episkopatu w dniu 9 czerwca 1968 r. w sprawie 

punktów katechetycznych sformułowano pytania, na które proboszczowie mieli 

przysyłać do Kurii odpowiedzi do 1 września tegoż roku.  

W latach 70. XX w. z większym natężeniem powróciła kwestia kaplic jako 

miejsc prowadzenia szeroko rozumianej katechezy parafialnej. Sytuację obrazuje 

list ks. P. Gąsowskiego z Myszyńca do biskupa (przesłany też do akt Episkopatu), 

który podkreślał bardzo duży wpływ władz państwowych na udział swoich 

parafian w praktykach religijnych; szczególnie na urzędników i nauczycieli, którzy 

byli śledzeni czy uczęszczali do kościoła, chrzcili dzieci i posyłali je do Komunii 

św.; proboszcza zauważał, że często sakramenty udzielane były dzieciom i 

starszym z inny, odległych parafii
1
.  

Nastroje społeczne w kraju od początku lat 70. XX w. powodowały również 

sytuacje, że władza państwowa starała się nawiązać kontakt z duchowieństwem, 

czego przykładem było zapraszanie duchownych na spotkania z władzami 

powiatu, aby rozmawiać nad stanem gospodarczym regionu
2
. Wyrazem pewnej 

zmiany nastawienia do duchowieństwa było np. wydanie Okólnika nr 6 z dnia 8 

marca 1975 r. w sprawie rekolekcji, w którym minister W. Bieńkowski nakazał 

przerwać zajęcia szkolne na 3 dni powszednie we wszystkich szkołach 

podstawowych i średnich (nie dotyczyło klas I-III), jakkolwiek udział w 

rekolekcjach miał być dobrowolny. Informacja ta nie dotyczyła szkół dla 

pracujących
3
.  

Wydarzenia polityczne, jakie zaistniały w 1980 r., spowodowały wielkie 

przemiany w polskim społeczeństwie i radykalną zmianę w podejściu ministe-

rialnych władz szkolnych do nauczania religii. Zarządzenie z 23 października 1981 

r. w sprawie umożliwienia dzieciom i młodzieży szkolnej uczestniczenia w 

katechezie parafialnej – stanowiło podstawę do wprowadzenia religii do szkół. 

Należy podkreślić, że katecheza nie wróciła do szkół nawet mocą aktów 

                                                           
1
 ADŁ. Akta parafii Myszyniec.  

2
 ADŁ. Akta parafii Sokoły.  

3
 ADŁ. Okólnik z dnia 8 marca 1975 r. nr 6 GM 1–1007/57 w sprawie rekolekcji Ministra Oświaty: 

Zawiadomienia i komunikaty, k. 274, p. 57. 
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ustawodawstwa z 17 maja 1989 r.
1
 Jednak zawarte tam przepisy i dążenia 

rodziców i prawnych opiekunów młodego pokolenia doprowadziły do powrotu 

religii do szkół w roku szkolnym 1990/1991
2
.  

Wspomniane wcześniej problemy, dotyczące zdejmowania krzyży z sal 

szkolnych, zaistniały ze szczególnym natężeniem od początku lat 50. XX w. i 

przybrały wręcz formę tzw. walki o krzyże. Walka ta dotyczyła głównie 

umieszczania krzyży w pomieszczeniach szkolnych – brały w niej udział i dzieci, i 

ich rodzice, z wielkim poparciem duchownych. Jednakże powtórne zawieszanie 

krzyży było sporadyczne, jak np.: 

– we wrześniu 1954 r. do szkoły w miejscowości Jakać Dworna (gmina 

Śniadowo) przyszły mieszkanki wsi Szably Młode i – według władz – zastraszając 

nauczycielkę poleciły dzieciom zawiesić ponownie krzyże w salach lekcyjnych
3
;  

– w szkole w Wąsoszu w 1955 r. rodzice tylko na pewien czas wymusili 

zawieszenie krzyży w szkole
4
.  

O próbie zawieszenia krzyży w szkole w Rutkach Zaborowo również we 

wrześniu 1955 r. został poinformowany PUdsBP, gdy do kierownika szkoły z 

takim żądaniem przyszedł radny PRN, Aleksander Frąckiewicz i zagroził, że w 

innym przypadku dzieci nie będą przychodziły do szkoły; podobna sytuacja miała 

miejsce w Siemieniu. Komitet Powiatowy PZPR miał wyjaśnić rolę inspiratorów 

tych zajść, a do powrotu krzyży nie doszło
5
. Także w Wiźnie ks. T. Podbielski 

zdecydowanie domagał się zawieszenia krzyży i przywrócenia zajęć z religii na 

                                                           
1
 Art. 20 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. mówi: Kościół i inne związki wyznaniowe mogą nauczać 

religii oraz wychowywać religijnie dzieci i młodzież, zgodnie z wyborem dokonanym przez ich rodziców 

lub prawnych opiekunów. Nauczanie religii dzieci i młodzieży jest wewnętrzna sprawą kościołów i 

innych związków wyznaniowych. Jest ono organizowane, zgodnie z programem ustalonym przez władze 

kościoła lub innego związku wyznaniowego, w punktach katechetycznych znajdujących się w kościołach, 

domach modlitw i innych pomieszczeniach udostępnionych na ten cel przez osobę uprawnioną do 

dysponowania nimi. Minister Edukacji Narodowej, w drodze rozporządzenia, określa zasady i sposób 

godzenia rozkładu zajęć szkolnych z rozkładem zajęć z religii. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła 

katolickiego z PRL z 17 maja 1989 r. Dz. U. 1989, nr 29, poz. 154; Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne 1989, nr 2, s. 108. Sz. 

Ust. 1989, nr 29, poz. 158.  
2
 Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne 1992, nr 2, s. 85, 84; 1999, nr 3, s. 52.  

3
 APB. Akta KW PZPR w Białymstoku, 33/V/23, Informacja nr 48/54, 20 X 1954, Białystok, k. 22.  

4
 ADŁ. Akta parafii Wąsosz. Ks. Skomoroszko do biskupa, Wąsosz , 13. 09. 1955.  

5
 IPN w Białymstoku, Sprawozdanie kwartalne z pracy PUdSBP w Łomży za okres od 1 VII 1955 r. 

do 10 IX 1955 r., 27 IX 1955 r., Łomża, k.21.  
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wcześniejsze godziny – ponieważ odmówiono jego żądaniu, zabierał dzieci na 

zajęcia do kościoła
1
. Władze partyjne odniosły z pewnością sukces, co wynika z 

podsumowania za rok 1955, skoro religia nauczana była tylko w czterech szkołach 

podstawowych powiatu łomżyńskiego. Chwalono między innymi ks. Henryka 

Okuniewskiego, iż nie reagował podczas usuwania krzyży z klas szkolnych oraz 

nie protestował wobec przesunięcia zajęć z religii na późniejsze godziny
2
.  

Sytuacja została rozwiązana w 1961 r., gdy w całym kraju zniesiono nauczanie 

religii w szkołach. Rozpoczął się bardzo trudny okres nauczania w punktach 

katechetycznych, organizowanych początkowo głównie w kościołach, w kaplicach, 

także w pomieszczeniach wynajmowanych u osób prywatnych – co coraz częściej 

jednak groziło surowymi sankcjami – karami pieniężnymi bądź zagrożeniem utrata 

pracy a nawet groźna aresztowań. Przez wiele lat społeczeństwo Diecezji 

Łomżyńskiej – jak Polacy w innych częściach kraju – posyłało swoje dzieci na 

lekcje religii w bardzo trudnych warunkach. Na tym terenie była to sprawa 

skomplikowana ze względu na odległości od parafii i niemożność organizowania 

zajęć w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży. .  

Dopiero w latach 80. XX w. wzmogła się walka o krzyże, które np. zawieszono 

w Zespole Szkół Budowlanych w 1982 r. w Łomży, jakkolwiek wkrótce zostały 

zdjęte. Władze polityczne zauważyły poczynania duchowieństwa i społeczeństwa 

w kierunku sakralizacji obiektów oświatowych, czemu zdecydowanie się 

sprzeciwiono
3
.  

Walka o krzyże zakończyła się z chwilą wprowadzenia religii do szkół, co nie 

oznacza jednak, że nie toczy się dalej z różnych racji, najczęściej politycznych. 

Na terenie diecezji warmińskie jod roku 1961 duchowieństwo z ogromnym 

zaangażowaniem rozpoczęło organizowanie punktów katechetycznych, które 

wymagały podpisania umowy między proboszczem a administracją PRN w 

sprawie prowadzenia takich lokali. Księża, którzy nie podporządkowali się 

                                                           
1
 Akta Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Łomży, KC PZPR w Łomży, 45, Metody działalności 

kleru w czasie rekolekcji o obecnie na terenie szkół podstawowych, 1955 r., Łomża, k. 304–307.  
2
 K. Sychowicz, UB w Łomży – powstanie i działalność (1944–1956), Białystok 2009, s. 187.  

3
 Archiwum Płockie. Wojewódzki Komitet Obrony, sygn. 1/55 k. 266; sygn. 1/56.  
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decyzjom władz, karani byli wysokimi grzywnami, np. Kolegium Karno-

Administracyjne przy PRN w Morągu ukarało grzywną w wysokości 3000 zł ks. 

K. Łąckiego z zamianą na 90 dni aresztu za nauczanie bez zezwolenia inspektoratu 

Oświaty PPRN w Morągu
1
.  

Jakkolwiek władze państwowe wykorzystywały każdą okazję, by ograniczyć 

działalność danego punktu katechetycznego, już na początku roku szkolnego 

1961/1962 w woj. olsztyńskim stwierdzono istnienie 163 punktów (122 w 

kościołach, 41 u osób prywatnych). Mimo zakazu Kurii Biskupiej – 21 

administratorów parafii podpisało umowę o prowadzeniu punktów 

katechetycznych, a najwięcej punktów powstało w powiatach: lidzbarskim, 

biskupieckim, morąskim, ostródzkim i piskim.  

Wydziały propagandy KP PZPR zajęły się działaniami na rzecz utrudniania w 

prowadzeniu lekcji religii, co jednak nie przeszkodziło, że na dzień 1 X 1961 r. ich 

liczba się zwiększyła do 464, a w 1964 r. – do 805. Zarejestrowane były tylko 62 

punkty. Ogółem zajęcia prowadziło 236 księży diecezjalnych, 15 księży 

zakonnych, 25 zakonnic, 45 osób świeckich
2
. Stan punktów katechetycznych w 

powiatach woj. olsztyńskiego przedstawia poniższa tabela 4.1. 

Liczba punktów rosła z każdym rokiem i w 1969 r. było ich 3 018, a liczba ta w 

1970 zmniejszyła się jedynie o 29 (było 2989): w poszczególnych powiatach 

zmniejszyła się o 1 bądź 2 punkty, natomiast w niektórych znacznie zwiększyła, 

np. w Bartoszycach i Piszu przybyło po 9, w Działdowie – 8.  

Władze państwowe dążyły do zawierania umowy o pracę z księżmi, co 

kolidowało z zarządzeniami Episkopatu, który nie zgadzał się na ingerencje 

państwa w katechezę. W przypadku zawarcia umowy duchowni otrzymywali 

pieniądze z Wydziału Finansowego i w ten sposób w 1962 r. na sfinansowanie 

punktów katechetycznych w woj. olsztyńskim przeznaczono 827 tys. zł, w tym na 

                                                           
1
 AWSW, 14, 17.  

2
 Archiwum Państwowe Olsztyn, Wydział Propagandy KW PZPR, 215.  
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samo miasto Olsztyn – ponad 28 tys. zł. Nie otrzymały natomiast dotacji powiaty 

olsztyński i górecki
1
. 

Tabela 3.2 

Punkty katechetyczne w 1964 r. 

 

 

Powiat  

 

Ogółem 

 

Kościoły 

Pomie- 

szczenia 

para-fialne 

Domy 

prywatne 

Bartoszyce 

Biskupice 

Braniewo 

Działdowo 

Giżycko 

Iława  

Kętrzyn 

Lidzbark 

Morag 

Mrągowo 

Nidzica 

Nowe Miasto 

Olsztyn powiat i miasto  

Ostróda 

Pasłęk 

Pisz 

Szczytno 

Węgorzewo  

55 

36 

54 

25 

43 

68 

44 

59 

41 

22 

28 

26 

62 

78 

38 

43 

56 

27 

13 

19 

29 

18 

6 

23 

18 

30 

12 

2 

14 

20 

34 

18 

9 

10 

14 

2 

– 

1 

2 

2 

– 

6 

2 

8 

6 

2 

– 

6 

6 

3 

3 

1 

– 

4 

       42 

16 

23 

5 

37 

39 

24 

21 

23 

18 

14 

– 

22 

57 

26 

32 

42 

21 

Razem  805 291 52 462 

Źródło: AWSW, 93 

 

Duchownym, którzy podpisali umowy o prowadzenie punktu katechetycznego z 

władzą państwową, oferowano 50% zniżki na przejazdy kolejowe. Liczba punktów 

zarejestrowanych jednak wzrastała, co przede wszystkim łączyło się z kwestią 

finansową, gdyż administratorom parafii wypłacano w takich przypadkach ok. 

1 800 000 zł. Nadal karano duchownych za jakiekolwiek nieprzestrzeganie 

przepisów przy prowadzeniu punktów katechetycznych, represje dotyczyły też 

osób świeckich, które udostępniały pomieszczenia na zajęcia katechetyczne. 

                                                           
1
 AWSW, 92,96.  
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Posługiwano się kierownikami szkół i nauczycielami, którzy mieli tak na terenie 

szkół, jak i w rozmowach prywatnych przypominać rodzicom o świeckim 

wychowaniu. Pomoc w tym zakresie oferowały uniwersytety dla rodziców, 

prowadzone przez towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Organizowano 

liczne zajęcia pozalekcyjne, jak wycieczki, biwaki, zajęcia kół sportowych, aby 

wypełnić dzieciom i młodzieży popołudniowy czas o ograniczyć udział w 

katechezie
1
. Inwigilacja dotyczyła organizacji zajęć w czasie wakacji, czego 

przykładem odmowa na organizacje wakacji dla grupy dzieci głuchoniemych w 

budynku seminarium w Olsztynie i przygotowanie ich do I Komunii św.
2
. 

Dokumentacja archiwalna zawiera bardzo szczegółowe sprawozdania tak w 

kwestii istnienia punktów katechetycznych, uczestniczenia w nich dzieci danych 

klas – tak szkół podstawowych, jak i średnich, oraz prowadzenia zajęć przez 

konkretnych duchownych.  

Od końca 1972 r. władze szkolne przystąpiły do planowania zwiększenia 

obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie szkół 

dziesięcioletnich na wzór radziecki
3
. W skali ogólnopolskiej najwięcej szkół 

gminnych i zbiorczych wprowadzono w woj. olsztyńskim – odpowiednio 

28 gminnych i 73 zbiorcze. Zadowoliło to władze państwowe o tyle, iż nastąpił 

pewien spadek ilości punktów katechetycznych, co tłumaczono zmianą sieci szkół, 

w tym likwidacji małych placówek, dowożeniem dzieci, dłuższym pobytem 

uczniów w szkole pod opieką nauczycieli
4
. Nie ulega wątpliwości, że nie 

wszystkie punkty katechetyczne były też odpowiednio przygotowane i w 

przypadku złych warunków atmosferycznych zajęcia katechezy musiały być 

odwołane (co zresztą odnotowywały archiwa partyjne). W szkołach starano się 

prowadzić różnorodną działalność, mającą na celu „przeciwdziałanie klerykalizacji 

środowisk przez punkty katechetyczne‖
5
, a były to imprezy rozrywkowe, 

wycieczki, zajęcia sportowe, a w dniach katechezy – wyświetlano ciekawe filmy. 

                                                           
1
 AWSW, 94. 

2
 Archiwum Państwowe Olsztyn, KW PZPR, 27. 

3
 W. Roszkowski, Historia Polski 1914–1990, Warszawa 1992, s. 325–326.  

4
 AWSW, 94.  

5
 AWSW, 94.  
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Podobny wydźwięk miały sprawozdania przez całą dekadę lat 70. XX w. 

Nieprzestrzeganie przepisów w ramach organizacji punktów katechetycznych 

groziło nadal przynajmniej rozmową ostrzegawczą ze strony administracji 

państwowej, a ostatecznie karami pieniężnymi. Duchowni posługiwali się niekiedy 

podstępem, np. w 1972 r. w Kozłowie ojciec księdza wybudował kurnik-garaż, 

który w rzeczywistości wykorzystany był na punkt katechetyczny
1
. Pojawił się też 

problem przekształcania punktów katechetycznych w kaplice, co zostało 

zdecydowanie zabronione przez władze państwowe pod groźbą wyso- kich kar
2
.  

Ożywienie w zakresie katechizacji na terenie Diecezji Warmińskiej nastąpiło – 

jak w całym kraju, niestety na krótko – po 1980 r. Ostatecznie w 1983 r. ponownie 

zabroniono zawieszać krzyży, a do akcji rozmów z duchownymi włączyli się 

funkcjonariusze SB i MO.  

Zagadnienie laicyzacji życia społeczeństwa Diecezji Warmińskiej 

zaobserwować można na przełomie lat 50. i 60. XX w. w sferze likwidacji kaplic 

w szpitalach. Pomieszczenia po zlikwidowanych kaplicach przeznaczano na 

pomieszczenia dla personelu (np. Mrągowo), na laboratorium (np. Działdowo), do 

rejestracji pacjentów (np. Dobre Miasto), na świetlice (np. Sanatorium 

Przeciwgruźlicze w Olsztynie) czy na pomieszczenia szpitalne (np. Lidzbark 

Warmiński, Pasłęk)
3
. Temat ten, pomimo rozmów ostrzegawczych z kierownikiem 

WdSW i w prokuraturze w Olsztynie, podejmował na kazaniach do wiernych, a 

szczególnie do młodzieży, ks. bp T. Wilczyński. Jednak problem przybierał na sile, 

przeprowadzono dekrucyfikację w 20 zakładach lecznictwa zamkniętego (krzyże 

pozostały tylko w 11 placówkach). W 1975 r. tylko w pięciu szpitalach byli 

kapelani, w dwóch wydzielono pomieszczenia do posług religijnych, a księża 

mogli obsługiwać Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Barczewie, 

Olsztynku i Jezioranach oraz dla dzieci – w Bisztynku
4
. Zmiana nastąpiła w 1980 

                                                           
1
 AWSW, 31. 

2
 AWSW, 98. 

3
 Dane z kwietnia 1966 r. Archiwum Państwowe Olsztyn, KW PZPR, 27. 

4
 AWSW, 13, 14.  
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r., gdy tylko kilka jednostek szpitalnych na terenie województwa nie miało 

podpisanych umów o pracę z kapelanami. 

Od 1948 r. likwidowano krzyże nie tylko w szkołach, ale też z pomieszczeń w 

zakładach pracy, a szczególnie w PGR-ach. W Sprawozdaniu o stanie Kościoła w 

latach 1945–1964, jakie zachowało się w Kurii w Olsztynie, istnieje informacja, że 

do 1964 r. w PGR-ach usunięto wszystkie krzyże
1
.  

W perfidny sposób likwidowano wszystkie religijne emblematy, jakie 

znajdowały się przy drogach czy na terenach zamieszkałych. Tak na przykład w 

Olsztynie w niewiadomy sposób zniknęła figurka św. Jana Nepomucena z mostu 

na Łynie
2
, a w marcu 1950 r. usunięto zabytkową figurę Chrystusa Zbawiciela, 

którą połamano na kilka części i wyrzucono na sterty nawozu przy cmentarzu
3
. 

Odnowiona – na prośbę Kurii – figura stanęła przy kościele Najświętszego Serca 

Jezusowego
4
.  

Krzyże przydrożne zniszczono w Olsztynie w maju 1967 r. Władze tłumaczyły 

zniszczenie krzyży przez wandali, toteż ludność starała się stawiać nowe. Jednak i 

te były profanowane i likwidowane. Posunięto się także do usunięcia krzyża – 

pomnika polskości z napisem i datą 1886 r., co tłumaczono potrzebą rozbudowy 

ulic. Ten pamiątkowy krzyż został umieszczony w pobliżu kaplicy jerozolimskiej. 

Podobne sytuacje dotykały też innych miast diecezji, np. w Lidzbarku starano się 

tłumaczyć konieczność usunięcia krzyża rozbudową placu na potrzeby 

zgromadzeń z racji uroczystości państwowych
5
.  

W latach 70. XX w. rozpoczęło się spontaniczne stawianie krzyży 

przydrożnych, jednakże Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury przy 

WRN natychmiast wydawały decyzje o ich likwidacji. Akta Kurii odnotowały 

rozbiórkę kapliczki ma terenie mleczarni w Ornecie w 1964 r., krzyża, jaki 

znajdował się w tartaku w 1974 r. w Ogonkach (za jego istnienie kierownik 

zakładu otrzyma naganę, a księgowy został usunięty z partii) i rozebranie 1975 r. 

                                                           
1
 A. Dudek, op. cit., s. 76–80.  

2
 A. Kopiczko, Św. Jan Nepomucen w Olsztynie, „Posłaniec Warmiński‖, 13 marzec 1994.  

3
 A. Kopiczko, Jeszcze o olsztyńskim Salvatorze Mundi, „Posłaniec Warmiński‖,  21 kwiecień1994. 

4
 T. Śrutkowski, Palec Boży, „Gazeta Olsztyńska‖ 13 grudzień 1991 r.  

5
 AWSW, 10.  
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kapliczki w miejscowości Łomy
1
. Takie przypadki zdarzały się często w innych 

miejscowościach, nie wydawano zezwoleń na stawianie nowych krzyży czy 

budowę kapliczek, a zmieniło się to dopiero po 1980 r. Kuria biskupia apelowała, 

prosiła, wysyłała pisma, np. bp J. Drzazga do władz WRN i MRN – kapłan ten 

polecił także odczytać list do władz z ambon w parafiach.  

W myśl Ustawy z 31 stycznia 1959 r.
2
 i Rozporządzenia ministra gospodarki 

komunalnej
3
 przeprowadzane było upaństwowienie cmentarzy wyznaniowych. 

Uniemożliwiło to stronie kościelnej zakładanie nowych i powiększanie 

dotychczasowych cmentarzy parafialnych. Prawo dawało też możliwość 

likwidowania cmentarzy
4
, i tak na terenie woj. olsztyńskiego w 1968 r. 

zlikwidowano ich kilkanaście, np. 2 na terenie Fromborka i jeden w Olsztynie
5
. 

Wyjątkowy opór stawiały władze w kwestii tworzenia nowych placówek 

parafialnych. Rozbudowa miast, większa liczba mieszkańców, nowe osiedla, duże 

odległości na terenach wiejskich powodowały, że Kuria starała się wspomagać w 

tworzeniu nowych parafii. Jednakże od 1951 r. UdSW zdecydowanie się temu 

sprzeciwiał, zabroniono sprzedawania materiałów budowlanych na potrzeby 

kościelne. Stwierdzono, że nowe placówki w diecezji warmińskiej powstały m.in. 

w Pieszkowie, Stębarku, Muszakach
6
 i jest to stan wystarczający. Na większość 

podań odpowiedziano odmownie i nie wydano pozwolenia, nie przyjęto do 

wiadomości, że Kuria w 1952 r. erygowała parafie w Barcianach, Durągu, 

Dębowcu i Frydnowach – nakazano ich likwidację. Odkryto także istnienie kaplic 

w domach prywatnych – także zostały zlikwidowane
7
. Po 1957 r. zakładano tzw. 

wikariaty wieczyste (utworzono ich 26) i dlatego w 1966 r. Kuria prosiła o zgodę 

na erygowanie 10 nowych parafii, by problem zakończyć. Jednakże zgody takiej 

nie uzyskano. Podobna sytuacja występowała się także w latach następnych, np. 

                                                           
1
 AWSW, 32. 

2
 Ustawa z dnia 31 stycznia 9158 r. o cmentarzach i pochowku zmarłych.  Dz. U. 1959, nr 11, poz. 62.  

3
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4
 Archiwum Państwowe Olsztyn , KW PZPR, 29.  

5
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zlikwidowano kaplicę w 1968 r. w domu prywatnym w Redakach. Pełnoprawne 

parafie w miejsce wikariatów wieczystych utworzono dopiero w latach 80. XX w.  

 Jako przykłady utrudnień w organizacji uroczystości kościelnych należy 

wymienić m.in. koronację obrazu matki Boskiej w Giertzwałdzie – miejscowości 

znanej z objawień od 1877 r.
1
 Uroczystość w 1967 r. przygotowano bardzo 

starannie na dzień 10 września, ale 9 września władze, pragnąc odciągnąć 

społeczeństwo od przygotowań, zorganizowały liczne imprezy rozrywkowe, 

sportowe i kulturalne, z których największą była „Parada zespołów i gwiazd w 

Olsztynie. Podobne imprezy odbyły się w miejscowościach położonych najbliżej 

Giertzwałdu. Jednakże w zaplanowanych uroczystościach kościelnych i tak 

uczestniczyło ponad 50 tys. osób, przybyło ponad 4 tys. Samochodów i 10 tys. 

motocykli. Pielgrzymami byli mieszkańcy licznych województw, głównie 

warszawskiego, bydgoskiego, gdańskiego i białostockiego. Władze państwowe 

uznały, że w latach następnych należy uatrakcyjnić uroczystości świeckie z tym 

terminie
2
.  

W 1968 r. uroczystości koronacyjne obrazu matki Boskiej miały miejsce w 

Świętej Lipce. Z dokumentów z narad władz państwowych i partyjnych wynika, że 

chciano za wszelką cenę pomniejszych znaczenie tych uroczystości, np. 

zabroniono uruchamiać dodatkowych pociągów lub wagonów w kierunku 

Kętrzyna, dyrekcję PKS ostrzeżono przed wypożyczaniem autobusów w tym 

kierunku, Wydziały Handlu miały zakaz organizowania jakiegokolwiek 

zaopatrzenia, a pracownikom PGR zapowiedziano, że niedziela 11 sierpnia jest 

dniem pracy ze względu na okres żniw. Zorganizowano także liczne imprezy pod 

hasłem pożegnania lata. Oczywiście, oficjalnej zgody na zorganizowanie 

uroczystości koronacyjnych nie wydano, ale w sprawozdaniu po ich odbyciu 

wykazano wszystkie dane: liczby samochodów osobowych, ciężarowych, 

autobusów i motocykli z numerami tablic rejestracyjnych, także liczbę furmanek. 
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Uznano, że frekwencja była niska i władze państwowe zdały egzamin w zakresie 

przygotowania politycznego i organizacyjnego zamierzonych przedsięwzięć
1
.  

Wymienione miejscowości: Giertzwałd i Święta Lipka były miejscami 

corocznych pielgrzymek oraz miejscami odwiedzin osób z różnych stron Polski w 

ciągu całego roku. Od lat 50. XX w. na organizację pielgrzymki zezwolenie musiał 

wydać Urząd Bezpieczeństwa. Zezwolenia te były uwarunkowane spełnieniem 

pewnych żądań, np. w 1950 r. odbyto rozmowę z o. Kośnikiem z Braniewa, aby w 

kazaniu podczas ogłoszenia pielgrzymki mówił o pokoju, a w czasie pielgrzymki – 

o słuszności należenia tych ziem do Polski
2
.  

W latach 60. XX w. starano się zdecydowanie przeciwstawić pielgrzymkom, a 

księża mieli obowiązek przekazać imienne listy uczestników i wysokość opłat za 

uczestnictwo od osoby. Odnotowano, że kler w 1964 r. zaniechał organizowania 

pielgrzymek z wykorzystaniem autobusów i PKP
3
.  

Interesowano się także odpustami parafialnymi, głoszonymi na nich kazaniami, 

zabroniono organizować te odpusty w tygodniu
4
. Bardzo często zakazywano 

organizowania misji i procesji z racji Bożego Ciała. Problem dotyczył tak samo lat 

50. XX w., np. w Bartągu
5
, Olsztynie czy w Szczytnie

6
, jak i w następnych 

dekadach, np. w 1961 r. władze wydały specjalne zarządzenia na teren całego woj. 

olsztyńskiego, aby w takich dniach przygotować atrakcyjne imprezy kulturalne i 

sportowe, ciekawe audycje radiowe w lokalnych radiowęzłach. Szczególnie 

domagano się przestrzegania zgłaszanych wcześniej tras procesji. Były też 

przypadki odmawiania zgody na procesje w dniu Bożego Ciała
7
. Inwigilacji 

podlegały uroczystości dożynkowe, procesje w dniu Wszystkich Świętych, a 

szczególnie – wizyty Prymasa Polski i dostojników kościelnych w kościołach 
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diecezji warmińskiej
1
. Proboszcza parafii Bartąg w 1961 r. ukarano grzywną w 

wysokości 1 500 zł za zorganizowanie procesji w dniu Wszystkich Świętych
2
.  

Ks. abp Wojciech Zięba wspomina: „w parafii chcieliśmy zorganizować 

procesję i odpust w dniu Wszystkich Świętych. Musieliśmy najpierw uzyskać 

zgodę na jej organizację od władz komunistycznych. Zgoda była nam co chwilę 

cofana ze względu na jakieś wymyślone przez włodarzy przepisy, zapisy czy 

wymagania. Kiedy w końcu udało nam się taką zgodę uzyskać i spełnić wszystkie 

wymagania okazało się, że wymagana jest jeszcze dokładna rozpiska kto będzie 

prowadził uroczystość, kto będzie uczestnikiem, jaka będzie liczba wiernych, 

dokładny plan przejścia procesji. Jeden z członków partii zażądał ode mnie tekstu 

kazania i treści modlitw, które będą odprawiane. Wiem, że podobne problemy 

mieli też inni kapłani w naszej diecezji.‖
3
 

Ważnym przykładem inwigilacji w życie religijne diecezji warmińskiej był 

przypadek planowanego odsłonięcia w Działdowie tablicy pamiątkowej 

duchowieństwa tego terenu, które poniosło śmierć z rak hitlerowców. Uroczystość 

planowana była na czerwiec 1969 bądź 1970 r. Egzekutywa PZPR, cały aparat 

partyjny, przedstawiciele ZSL i SD, prezydium PRN, dyrektorzy szkół i dekretarze 

POP z zakładów pracy podjęli wówczas postanowienie o takiej organizacji czasu 

pracy w PGR-ach i zakładach pracy oraz zajęć w szkołach, by społeczność 

warmińska nie uczestniczyła w uroczystościach kościelnych. W PGR przedłużono 

czas pracy, co tłumaczo- no – jak zwykle – spiętrzeniem prac polnych, nie 

pozwolono na udostępniania żadnych państwowych środków lokomocji, dzieci ze 

szkół podstawowych z Działdowa zostały wywiezione poza teren miejscowości, 

m.in. zwiedzały Grunwald i Ostródę, młodzież zwiedzała zakłady pracy w 

Lidzbarku Warmińskim
4
.  

Duże utrudnienia ze strony władz dotyczyły nie tylko zagadnień parafialnej 

katechizacji, ale też niszczenia podstawy materialnej Kościoła. W wyjątkowych 
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przypadkach pozwalano na odbudowę obiektów sakralnych, nie udzielano 

zezwoleń na budowę nowych kościołów i kaplic. Wszystkie te ograniczenia 

dotknęły w najwyższej mierze Diecezję Warmińską, a w ciągu 35 lat od 

zakończenia wojny wzniesiono zaledwie 3 kościoły: w Starych Jabłonkach, 

Żydowie i Wipsowie
1
. Nie można było podejmować jakichkolwiek prac 

konserwatorskich i restauracyjnych w świątyniach bądź kaplicach. Rozporządzenie 

władz wojewódzkich już w 1955 r. utrudniło jakiekolwiek prace konserwatorskie i 

restauracyjne w świątyniach i kaplicach
2
. Na wniosek Kurii biskupiej w 1959 r. o 

remont i budowę obiektów sakralnych, zezwolenia udzielono jedynie na remont 

kościoła w Jaśkowie i odbudowę świątyni w Szczepankowie. Jednak prace w 

administracji państwowej nad planami trwały tak długo, że do remontu można było 

przystąpić dopiero w grudniu 1960 r. i wyznaczono na ten cel tylko 2 tygodnie. 

Przeciwko takiemu stanowisku ostro protestował bp. T. Wilczyński, stwierdzając 

w piśmie z 7 grudnia 1960 r. do UdSW: „Czy jest rzeczą możliwą w porze 

zimowej przeprowadzenie remontu dachu w kościele, jeżeli nie chce się 

zmarnować wnętrza tego kościoła […]. W prawie milionowej diecezji, która 

obejmuje 24 tys. km kwadratowych, a więc więcej niż państwo Izraela, wyrażono 

łaskawie zgodę na gruntowny remont dachu w jednym dojazdowym kościele, na 

reperację jednej frontowej ściany w innym kościele, na zbudowanie wewnątrz 

kościoła schodów i na zbudowanie jednej obórki w Durągu. To wszystko […]. 

Pozostają w zawieszeniu dalej idące w ruiny kościoły zabytkowe pod pozorem 

trudności zdobycia materiałów budowlanych. Na tę ostatnią trudność można by 

odpowiedzieć, że Województwo Olsztyńskie nie wykonało planu budowlanego w 

1960 r. na dziesiątki milionów złotych, a więc i nie zużyto w takiej wysokości 

materiałów zaplanowanych. Niektóre materiały budowlane są do zdobycia na 

wolnym rynku, a jeden czy drugi kościół nie wymaga tylu materiałów do swej 
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odbudowy, aby zawaliły się plany wojewódzkie. Po prostu pozór, a nie 

przyczyna‖
1
.  

Za samowolne remonty duchowni ponosili kary, np. w latach 1959–1963 

przeprowadzono 66 egzekucji administracyjnych
2
. Sytuacja nieco zmieniła się w 

latach 70. XX w., gdy Kuria wysyłała prośbę o zgodę na renowację świątyń do 

Wydziału Kultury i Sztuki. Wówczas o zgodę władz państwowych prosił 

Wojewódzki Konserwator Zabytków, jakkolwiek i on najczęściej spotykał się z 

opinią, że nie ma takiej potrzeby
3
.  

W kwietniu 1968 r. sporządzono wykaz kościołów lub kaplic przeznaczonych 

do rozbiórki w powiatach: Bartoszyce, Braniewo, Giżycko, Iława, Lidzbark, 

Morąg, Nidzica, nowe Miasto, Ostróda, Pasłęk, Szczytno, Węgorzewo. Ogółem 

przeznaczono do rozbiórki 26 obiektów, z czego zrealizowano 9, nie rozebrano 11, 

niektóre rozebrano częściowo bądź przeznaczono na inne cele, np. w Nowym 

Dworze dla PGR-u, a w Lipowcu na salę sportową (jakkolwiek kościół rozebrano 

w późniejszym terminie)
4
. Władze partyjne przyjęły też zasadę skreślenia licznych 

świątyń z listy zabytków bądź umieszczenia ich w innej, niższej kategorii. I tak w 

1972 r. wnioskowano do Ministerstwa Kultury i Sztuki o skreślenie zabytków 

sklasyfikowanych do tej pory w grupie II lub III (jakkolwiek grupa najniższa 

oznaczona była jako IV), a wcześniej przeznaczonych już do rozbiórki w: 

Grosowie, Lipowinie, Pędiszewie, Żelaznej Górze, Pławtach Wielkich, Stańkowie, 

Pacułtowie, Ławkach i Karwinach. Prośbę o umożliwienie innego 

zagospodarowania wystosowano w stosunku do świątyń umieszczonych na 

podobnej liście w rejestrze zabytków we: Fromborku, Dobrym Mieście, Nowym 

Dworze, Olsztynku, Młynarskiej Woli. Dzietrzychowie, Dobie, Kutach i 

Ostródzie, a prośba o skreślenie z listy zabytków dotyczyła świątyń w: Żelaznej 
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Górze, Pławtach Wielkich, Stańkowie, Pacółtowie, Ławkach, Karwinach, 

Gradkach, Gardynach i Sztynorcie
1
.  

W przypadku świątyń poewangelickich starano się wykorzystać niektóre sporne 

sprawy między władzami kościelnymi, jednak zdecydowanie dążono do ich 

rozbiórki lub innego celu przeznaczenia. Episkopat porozumiał się z 

przedstawicielami innych wyznań, natomiast niekiedy nastąpiła zmiana 

przeznaczenia świątyni, np. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Szczytnie w 1976 r. 

przejęła kościół w Nowym Dworze za symboliczna złotówkę na magazyn 

zbożowy
2
.  

Jak w całej Polsce, tak też z wielkim nasileniem na terenie Diecezji 

Warmińskiej działalność władz PRL w okresie 1945–1989 uderzała w organizację 

życia religijnego. Represje były tym dotkliwsze, iż dotyczyły księży pragnących 

zjednoczyć polskie społeczeństwo – bez względu na miejsce urodzenia, ale jednak 

mieszkające na terenie tak ważnym dla polskiej historii, jak Warmia i Mazury. To 

właśnie Kościół mógł odegrać rolę integracyjną, w czym usilnie przeszkadzały 

władze komunistyczne. Położenie ludności, szczególnie autochtonów, nie było 

łatwe, ale przez wszystkie lata starano się zasymilować ludność oraz doprowadzić 

do porozumienia ekumenicznego. Kościół mógł i chciał odegrać też rolę w 

propagowaniu najistotniejszych dla człowieka wartości, kształtować moralność i 

pomagać wychowawczo całemu społeczeństwu, Zostało to jednak uniemożliwione 

w okresie rządów komunistycznych, co potwierdzają chciałby nieliczne 

przytoczone powyżej przykłady kształtowania się niewłaściwych stosunków ze 

strony administracji państwowej.  

Inwigilacji poddawane były nie tylko parafie czy szkoły, w których nauczano 

religii, ale także seminaria duchowne.  

Seminarium Duchowne jest miejscem, w którym kształtuje się formacja 

intelektualna młodych ludzi, mających w przyszłości jako duchowni na 

określonych stanowiskach stać się wzorem postępowania w ukazaniu drogi do 
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Boga. Seminarium staje się więc ośrodkiem wskazującym kierunki rozwoju 

duchowego i intelektualnego alumnom. Takie zadania postawili też sobie 

wykładowcy wszystkich przedmiotów w utworzonym w 1919 r. Wyższym 

Seminarium Duchownym w Łomży (WSD). Poziom nauczania i przygotowania 

absolwenci WSD w Łomży zawdzięczają w dużej mierze swoim rektorom, 

którymi w latach 1919–1989 byli kolejno:  

– 1919–1944 ks. Henryk Betto, 

– 1945– 1966 ks. Jozef Perkowski, 

– 1967–1970 ks. Mikołaj Sasinowski, 

– 1970–do czerwca 1973 ks. Tadeusz Zawistowski,  

– od czerwca 1973–1974 ks. Zdzisław Garbowski, 

– 1975–do czerwca 1982 ks. Włodzimierz Wielgat, 

– od czerwca 1982–do września 1983 ks. Edward Samsel, 

– od września 1983 do września 1991 ks. Antoni Boszko.  

Biogramy profesorów i wychowawców, którzy pracowali w WSD w latach 1919–

1989 wskazują, że przypisać im należy nie tylko osiągnięte stopnie naukowe, ale 

głównie olbrzymi wkład pracy w wychowanie alumnów pod kątem pracy 

katechetycznej, nabywania przez nich umiejętności współżycia i współdziałania ze 

wszystkimi pokoleniami w środowisku parafialnym, a głównie szkolnym
1
. Tak samo 

każdy wykładowca liturgiki, jak też na przykład pedagogiki, homiletyki, egzegezy 

czy teologii, ale też śpiewu czy muzyki kościelnej oraz katechetyki – miał 

świadomość wpajania młodemu człowiekowi podstawowych zasad wiary, popartej 

nauką i samokształceniem.  

WSD było miejscem pracy licznej grupy profesorów i wychowawców, i tak: 

– w 1922 r. profesorów i wychowawców było 11, 

– w latach 1929–1939–12, 

– w latach 1948–1953–13, 

– w latach 1959–1964–15, 

                                                           
1
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– w latach 1972–1974–18, 

– w latach 1989–1994–25.  

Na wzrost liczby profesorów i wychowawców miało wpływ dostosowanie do 

ogólnopolskiego programu wykładów (ratio studiorum) z seminariami naukowymi 

i lektoratami języków obcych. Wszystkie prace podlegały delegatom 

odpowiedzialnym za sprawy nauczania i wychowania, którymi w latach 

powojennych byli: ks. Stanisław Roszkowski, ks. Stanisław Wierzbicki, ks. Adolf 

Romańczuk
1
.  

 Liczba alumnów w poszczególnych latach szkolnych była zmienna – od 3 osób 

przyjętych w 1922 r. do 50 przyjętych w 1985 r. (nie było przyjęć w latach 1939–

1943 jakkolwiek były w tych latach wyświecenia nielicznej grupy kapłanów). 

Liczba wstępujących do WSD w okresie międzywojennym wahała się od 3 do 25, 

natomiast w kolejnych dekadach po II wojnie światowej była następująca:  

– 1945–1950: od 6 do 15, 

– 1951–1960: od 10 do 30 (należy zauważyć, że biorąc pod uwagę kolejne lata 

– liczba ta zmniejszała się właśnie od 50 osób w 1951 r. do 10 osób w 1960 r.), 

– 1961–1970: od 5 do 12 osób), 

– 1971–1980: od 9 do 30 osób (liczba powołań rosła z każdym rokiem), 

– 1981–1989: od 28 do 50 osób
2
.  

 Zagadnienie wyświecania kapłanów w poszczególnych rocznikach przedstawia 

się natomiast następująco:  

– 1919 r. 8 wyświeconych kapłanów; 1920 r. jeden wyświecony; nie było 

święceń w 1921 r., 

– 1922–1930: od 4 do 18 wyświeconych kapłanów, 

– 1931–1940: od 3 do 19 wyświęconych kapłanów, 

– 1941–1950: od 1 wyświeconego kapłana do 12 (nie było święceń w 1949 i w 

1951 r.),  

– 1952–1960: 3 do 20 wyświeconych kapłanów, 
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– 1961–1970: od 2 do 16 wyświeconych kapłanów,  

– 1971–1980: od 6 do 11 wyświeconych kapłanów,  

– 1981–1989: od 8 do 25 wyświeconych kapłanów.  

Kwestia wzrostu bądź spadku powołań związana była z ogólną sytuacją 

społeczną w kraju, ale też w okresie tzw. małej matury pewna grupa chłopców 

odchodziła do zgromadzeń zakonnych i mniejszych seminariów diecezjalnych. 

Rada Pedagogiczna WSD borykała się z większą ilością powołań w latach 50. XX 

w. – tak ze względu na możliwości zakwaterowania, jak i dogłębnym poznaniu 

chętnych – było to już pokolenie wychowane przez system komunistyczny. 

Zagadnienie zakwaterowania próbowano rozwiązać poprzez uzyskanie przydziału 

Domu Katolickiego na seminarium, jednak władze nie wyraziły na to zgody – dom 

przeszedł pod zarząd miasta. Z kolei liczba powołań spadła w latach 60. XX w., 

czego przyczyną mogła być świadomość bardzo długiego (blisko dwudziestolet-

niego) oczekiwania na własną placówkę parafialną, ale też częstsze starania 

młodzieży o przyjęcie do seminarium warszawskiego.  

Profesorowie WSD ustawicznie starali się o utrzymanie wysokiego poziomu 

nauczania i wychowania alumnów, wielką dbałością otoczono zasoby biblioteczne, 

a w 1965 r. utworzono Komisję Powołań. Katechezy nie tylko nauczano, ale też 

krzewiono praktycznie w parafiach w trakcie wyjazdów profesorów i alumnów do 

parafii poszczególnych dekanatów
1
.  

Należy podkreślić, że kandydaci do WSD pochodzili głównie ze wsi, gdyż 

Diecezja łomżyńska obejmuje teren typowo rolniczy. Wybiórczo wskazać można 

lata:  

– 1933/1934: na 80 alumnów – 63 pochodziło ze wsi, 

– 1937/1938: na 61 alumnów – 51 pochodziło ze wsi,  

– 1950/1951: na 56 alumnów – 47 pochodziło ze wsi, 

– 1974/1975: na 47 alumnów – 29 pochodziło ze wsi. 
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W danych oznaczających pochodzenie stale zwiększała się liczba pochodzących 

z bardzo małych gospodarstw rolnych. W następnej kolejności alumni pochodzili 

głównie z rodzin robotniczych i rzemieślniczych. Pochodzenie z rodzin, w których 

rodzice byli pracownikami umysłowymi bądź posiadali wykształcenie wyższe – 

było sporadyczne.  

Na stan jakości pracy i poziomu katechezy w WSD w Łomży mieli głównie 

wpływ profesorowie i wykładowcy poszczególnych przedmiotów, jakkolwiek nie 

wszyscy w początkowych latach istnienia seminarium wykładali przedmioty 

związane tylko ze swoja specjalnością. Ważną rolę w pracy pedagogicznej 

profesorów WSD odgrywał odpowiedni dobór podręczników
1
. Biblioteka 

seminarium z trudem gromadziła podręczniki i odpowiadającą im literaturę – 

zbiory zwiększały się systematycznie w okresie międzywojennym, np. ze stanu 

12 000 w 1937 r. do 20 000 w 1939 r. Ten zbiór został jednak doszczętnie 

zniszczony przez armię radziecką w okresie II wojny światowej
2
. Stan zbiorów 

bibliotecznych odbudowywano systematycznie i starannie, a w 1953 r. otwarta 

została czytelnia. Nie były jeszcze systematycznie prowadzone katalogi i praca nad 

pełnym spisem książek rozpoczęła się dopiero w 1968 r. Trudność stanowiły 

częste zmiany loka- lu biblioteki, a systematyczna inwentaryzacja dokonała się w 

1975 r.  Projekt odpowiedniego lokalu dla biblioteki seminaryjnej powstał w latach  

80. XX w.
3
 (w nowych pomieszczeniach biblioteka rozpoczęła działalność w 

latach 90. XX w.).  

Oddziaływanie przełożonych spełniało bardzo ważną rolę wychowawczą, 

czemu służyły m.in. tzw. lekcyjki lektorskie. Były to spotkania z rektorem, który 

tłumaczył alumnom regułę seminaryjną, zachęcał do spełniania wszelkich 

przepisów z pobudek wyższych, uczył zasad dobrego tonu. Istotne było też 

samokształcenie alumnów – szczególnie przez udział w takich organizacjach, jak: 

– Sodalicja Mariańska: projekt założenia – czerwiec 1922 r., założenie – 8 XII 

1923 r.,  

                                                           
1
 Pełny wykaz podręczników w okresie istnienia WSD: W. Jemielity, Zarys…, op. cit., s. 47–53. 

2
 Kronika Seminaryjna 1938–1963, nr 2, s. 5–6 [wrzesień 1939 r.].  

3
 Kronika Seminaryjna nr 4, s. 245.  
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– Stowarzyszenie Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego 

utworzone w lutym 1923,  

– Koło Misyjne, działające od 28 stycznia 1934 r.,  

– Koło Abstynentów, działające od 13 listopada 1926 r., 

– Koło Miłosierdzia, działające od 1967 r.
1
 

Sytuacja polityczna lat powojennych nie sprzyjała jednak istnieniu tych 

organizacji, dlatego ograniczono samokształcenie do udziału w kołach 

zainteresowań pod kierownictwem i opieką ojca duchownego. Nowe organizacje 

powstały w latach 80. XX w. Przykładem jest Koło Maryjne (opiekun ks. S. 

Ołdakowski), które powstało 19 III 1987 r. z racji Roku Maryjnego
2
.  

Wszyscy wykładowcy w WSD w Łomży stanowili zawsze wzór dla swoich 

podopiecznych – tak pod względem osobowości, jak i krzewienia zainteresowań 

naukowych poprzez publikacje naukowe. Profesorowie pracujący w WSD mieli 

wykształcenie magisterskie, już w okresie międzywojennym, a szczególnie w 

latach w latach 70./80. XX w. większość zdobywała licencjaty, też doktoraty, np. 

(alfabetycznie) ks. R. H. Ambroziak z teologii (1975), ks. W. Błażkiewicz z prawa 

kanonicznego (okres międzywojenny: brak daty), ks. A. Boszko z teologii (1978), 

ks. J. Czajkowski – doktor obojga praw (1927, Rzym), ks. S. Dmochowski z 

teologii i filozofii (okres międzywojenny, Rzym), ks. J. M. Dołęga nauki 

humanistyczne (1975), ks. Cz. Falkowski z teologii, Innsbruck (okres 

międzywojenny), ks. Z. Garbowski z liturgiki (1971), ks. J. Harasim z biblistyki 

(1978), ks. W. Jemielity z historii Kościoła (1963), habilitacja z teologii w zakresie 

historii Kościoła (1975), ks. H. Kulbat z prawa kanonicznego (1938), ks. B. 

Liszewski z filozofii (1967), ks. S. Łukomski doktor honoris causa Uniwersytetu 

Poznańskiego w 1926 r., ks. Z. A. Miałchowski z teologii moralnej (1979), ks. J. 

Michalik z teologii dogmatycznej (1972, Rzym), ks. W. Michałowski z filozofii 

(1957), ks. A. Mościcki z teologii (1951), ks. Cz. Oleksy z logiki (1983), ks. S. 

Ołdakowski z teologii (1953), ks. A. J. Orłów z biblistyki (1989), ks. S. Pardo z 

                                                           
1
J. Sokołowski, Nauka w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży [M. Żochowski, Koła 

zainteresowań alumnów]. W: J. Sokołowski (red.), Księga…, op. cit., s. 229. 
2
 Ibidem.  
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prawa kanonicznego (okres międzywojenny, Rzym), ks. J. Perkowski na temat 

ostatniego namaszczenia w naukach prawosławnych (1952), ks. A. Pogorzelski z 

teologii (1984), ks. A. Romaczuk z historii Kościoła (1952), ks. Cz. P. Rydzewski 

z teologii (1929), ks. F. Sadowski z filozofii chrześcijańskiej (1969), ks. E. E. 

Samsel z biblistyki (1972), ks. W. Szubzda z teologii (1950),  ks. T. Śliwowski z 

prawa kanonicznego (1981), ks. J. Wądołowski z teologii moralnej (1935), ks. W. 

Wielgat z teologii moralnej (1986), ks. K. Wiśniewski na temat odpowiedzialnego 

rodzicielstwa w nauczaniu pastoralnym (1986), ks. J. Wiśniewski – dyplom 

Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej w Warszawie (1952) i doktorat na temat 

badań psychologiczno-klinicznych kandydatów do stanu duchownego (1953), ks. 

F. Woronowski z teologii pastoralnej (1954). Jest zrozumiałe, iż tytuły naukowe 

związane są z licznymi publikacjami naukowymi, ale publikowali także inni 

duchowni
1
.  

Katechetyka była wyodrębnionym przedmiotem w WSD w Łomży od 1929 r.
2
. 

Program zajęć katechezy po II wojnie światowej w WSD bazował na ratio 

studiorum z 1931 r. i był zgodny z tradycjami przedwojennymi. Bardziej 

radykalnych zmian nie stwierdzono do czasu Soboru Watykańskiego II
3
, którego 

dokumenty, a szczególnie Ogólna Instrukcja Katechetyczna wprowadzała nowy 

program katechetyki do polskich Seminariów Duchownych. Tym samym na 

przełomie lat 60. i 70. XX w. dokonywały się zmiany w myśl zaleceń kolejnych 

dokumentów Kościoła.  

Alumni pobierali – i nadal pobierają – wiedzę z zakresu katechetyki na 

czwartym, piątym i szóstym roku studiów. Treść zajęć przyjmowała charakter 

systematycznej, logicznej i konkretnej nauki. „Omawia się zagadnienia związane z 

określeniem natury katechetyki, jej zakresem i właściwym przedmiotem. 

Przedstawia się historię katechezy, uwzględniając poszczególne jej koncepcje. 

                                                           
1
 Wykaz publikacji naukowych wykładowców WSD w Łomży: J. Sokołowski (red.), Księga…, op. 

cit., s. 145–193.  
2
 J. Korycki, Kształcenie pedagogiczno-katechetyczne w polskich seminariach duchownych w rozwoju 

historycznym, „Studia Katechetyczne‖ t. IV, Warszawa 1984,s. 233–234.  
3
 J. Sokołowski, Nauka w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży [S. W. Dziekoński, Wykłady z 

katechetyki]. W: J. Sokołowski (red.), Księga…, op. cit., s. 141. 
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Podejmuje się temat o naturze, celu i podmiotach katechezy. Występują także 

zagrożenia związane z przekazywana w katechezie treścią, na którą zwraca się 

jeszcze większą uwagę od momentu wprowadzenia w Polsce odnowy 

kerygmatycznej‖
1
.  

W grupie wykładowców katechetyki w WSD w Łomży w latach 1919–1989 

znaleźli się
2
:  

– w latach 1927–1939 ks. Piotr Pianko (1888–1941): studia w seminarium 

sejneńskim i Akademii w Petersburgu; wykładowca katechetyki i pedagogiki; 

– w latach 1952–1957 ks. Józef Woźniewolski (ur. 1910): studia na 

Uniwersytecie Warszawskim – magisterium i doktorat z teologii; wykładowca 

katechetyki; 

– w latach 1970–1973 ks. Radzisław Henryk Ambroziak (ur. 1938): studia ATK 

w zakresie katechetyki; prefekt i wykładowca katechetyki, pedagogiki i 

prowadzący ćwiczenia; 

– w latach 1973–1976 ks. Henryk Korża (ur. 1936): studia na KUL z filozofii 

praktycznej; wykładowca katechetyki; 

– w latach 1976–1982 wspomniany ks. Radzisław Henryk Ambroziak, 

wykładowca pedagogiki i prowadzący ćwiczenia katechetyczne; 

– w latach1982–2000 ks. Witold Wróblewski (ur. 1949), studia z katechetyki w 

ATK; wykładowca katechetyki
3
.  

 Praca ta była wyjątkowo odpowiedzialna, co wspomina ks. R. H. Ambroziak. 

Wykłady przewidywały historię katechetyki jako nauki i metody katechezy według 

współczesnych dydaktyków, z których cenionym w kręgach świeckich był 

Wincenty Okoń. Studenci poznawali historię katechezy i różne metody i formy 

jednostki katechetycznej od strony praktycznej. Kwestia praktyczna polegała na 

opracowaniu katechezy na piśmie według podanego wzoru. Studenci 6 roku 

przygotowywali katechezę i publicznie wygłaszali ją wobec z roku 4 i 6–obecnego 

wykładowcy. Katechetyczne przygotowanie alumnów wykorzystywano do 

                                                           
1
 J. Sokołowski, Nauka…, op. cit.  

2
 Dane do 2000 r.  

3
 Archiwum, Diecezjalne w Łomży (dalej: ADŁ), Akta osobowe poszczególnych księży.  
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prowadzenia dni skupienia dla katechetów świeckich i zakonnych
1
. Ks. R. H. 

Ambroziak, po powrocie z Paryża w 1975 r., starał się wdrożyć nowe metody 

nauczania, szczególnie z wykorzystaniem środków wizualnych w katechezie. „Z 

tego okresu do miłych wspomnień zaliczam fakt przeniesienia metody 

prowadzenia katechezy z seminarzystami do pracy katechetycznej z księżmi i 

katechetami świeckimi i zakonnymi. Było to wprowadzenie tzw. odpraw 

katechetycznych w dekanacie. Polegało to na zaproszeniu do dekanatu na porę 

popołudniową wszystkich kapłanów, uczących i proboszczów. Jeden z kapłanów 

przeprowadzał katechezę wobec konkretnej grupy. Katecheza odbywała się w 

pomieszczeniach parafialnych. Podczas kolacji miało miejsce omawianie i 

ocenianie prowadzącego katechezę, czasami wykład dla księży, podawanie 

informacji i koleżeńskie rozmowy. Weszło to w tradycję i utarło się prawo odpraw 

katechetycznych po południu w każdym dekanacie raz na kwartał‖
2
.  

Poziom WSD w zakresie wszystkich przedmiotów nauczania, a katechetyki w 

szczególności, uwidoczniają zapisy na temat organizowanych sympozjów 

naukowych, szczególnie w trudnych latach borykania się duchowieństwa z 

zewnętrznymi zagrożeniami polityczno-społecznymi.  

Należy podkreślić, że wieloletnie działania, które wpłynęły na ukształtowanie 

poziomu nauczania w WSD w Łomży zaowocowały wizytą Jana Pawła II w tym 

seminarium w 1991 r. W swoim przemówieniu do alumnów z okazji poświecenia 

budynku seminaryjnego Papież powiedział: „jesteście tu po to, drodzy alumni, aby 

was Duch Święty ukształtował na pomocników Boga w rozszerzeniu na cały świat 

zbawczego dzieła Chrystusa‖
3
.  

W związku z faktem, że Seminarium Duchowne miało za zadanie kształcenie 

przyszłych duchownym, którzy z kolei wypełniać mieli misję katechizacji 

społeczeństwa niezbędnym wydaje się być przedstawienie stosunku władz do tej 

instytucji. Jak wcześniej wspomniano, Seminaria Duchowne były poddawane 

inwigilacji ze strony władz partyjno – państwowych. Ministerstwo Oświaty we 

                                                           
1
 J. Sokołowski, Nauka …, op. cit., s. 135–138. 

2
 J. Sokołowski, Nauka …, op. cit., s. 139.  

3
 J. Sokołowski (red.), Księga…, op. cit., s. 322. 
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współpracy z Urzędem do Spraw Wyznań w dniu 29 grudnia 1959 r. wydało 

specjalne zarządzenie, które obligowało kuratorów do objęcia kontrolą seminariów 

duchownych wszystkich szczebli
1
.  

Kontrola nad działalnością Seminariów Duchownych przebiegała w postaci 

licznych wizytacji, podczas których oceniano przygotowanie merytoryczne, 

warunki bytowe, opiekę i realizowane plany nauczania. Jednak tak naprawdę 

celem tych wizytacji była jawna dyskryminacja placówek religijnych, katolickich. 

Nauczanie katachetyczne poza szkolne zaznaczyło się najbardziej bezpośrednio 

po 1945 roku. Związane ono było z powszechnymi represjami ze strony władz 

państwowych.  

 

3.3. Katecheza w świetle homiletyki biskupów  

 

Na terenach północno – wschodniej Polski działania antykościelne państwa 

nabierały odmiennego od reszty kraju wydźwięku, choćby ze względu na specyfikę 

tego regionu. Ówcześni biskupi, świadomi roli duszpasterskiej, jaką im 

powierzono, czując odpowiedzialność za Kościół, podejmowali wysiłki 

zmierzające do zachowania i wzmocnienia wiary na terenach podległych ich 

jurysdykcji. Formą przekazu posłannictwa biskupów były listy pasterskie do 

wiernych. 

Diecezja Łomżyńska, podobnie jak inne diecezje Polski północno – wschodniej, 

od czasów swojego powstania powierzała swój los kapłanom wielkiego serca, 

odwagi i roztropności. Przez cały wiek XX teren diecezji poddawany był okrutnym 

działaniom historii, a ludność doświadczała na przemian krótkich chwil spokoju i 

długich chwil tragedii, rozpaczy i męczeństwa – tak ze względu na przekonania 

polityczne, jak i religijne. 

Postępująca laicyzacja życia, osłabienie wiary w szerokich warstwach 

społecznych i zanikanie praktyk religijnych w latach 70. XX w. Spowodowały, że 

                                                           
1
 Zob. Zarządzenie w sprawie nadzoru państwowego nad seminariami duchownymi (Dz. Urz. Min. 

Ośw. z 1960 r., nr 1, poz. 5) 
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wielkiego znaczenia nabrała homiletyka. Był to okres, gdy homileci zauważyli, iż 

w dotychczasowym przepowiadaniu zbyt mocno akcentowane było samo 

wyjaśnienie perykopy biblijnej, natomiast człowiek ze swoimi problemami stał 

raczej w cieniu
1
. W odnowionej wizji duszpasterstwa znalazło się miejsce na 

refleksję, że Kościół buduje się we współudziale wszystkich tworzących go 

członków; wszyscy powołani są do zbawienia, przy czym winni wzajemnie sobie 

służyć. W tym świetle ujmuje się także posługę biskupów, kapłanów i świeckich. 

Istnieje jednak w sposób szczególny konieczność uwzględniania przez 

kaznodziejstwo znaków czasu oraz odpowiedniej adaptacji orędzia 

chrześcijańskiego do świadomości słuchaczy. Ta potrzeba wynikała zawsze w 

okresie nasilonego ateizmu, co niewątpliwie miało miejsce w czasach biskupiej 

posługi w Diecezji Łomżyńskiej bpa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970–

1982
2
.  

Rękopiśmienny i drukowany dorobek kaznodziejski bpa M. Sasinowskiego jest 

wieloaspektowy i posiada różne formy. Na szczególna uwagę zasługują homilie, 

które głosił zgodnie w ówczesnym programem kaznodziejskim, zatwierdzonym 

przez Episkopat. Zgodnie z nauką Episkopatu Polski, homilia głoszona przy 

                                                           
1
 K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, Kraków 1999,  s. 423.  

2
 Bp Mikołaj Sasinowski urodził się 16 X 1906 r. we wsi Mieczki w pobliżu Łomży. Był jednym z 

dziesięciorga dzieci Józefa i Anny z Wiśniewskich. Edukację rozpoczął pod okiem ojca, a szkołę 

powszechną ukończył w 1920 r. w Zambrowie. Naukę kontynuował w gimnazjum, jednak trudna sytuacja 

rodzinna zmusiła go do odciążenia budżetu rodziców i jej przerwania. Kontynuował ją po roku w 

zakładzie OO. Kapucynów w Łomży. Jednak w 1927 r. złożył egzaminy do gimnazjum państwowego w 

Łomży, maturę zdał w 1930 r. Przez rok pełnił służbę wojskową w Gródku Jagiellońskim, a we wrześniu 

1931 r. w stopniu podchorążego został przeniesiony do rezerwy i 4 X tegoż roku wstąpił do WSD w 

Łomży. Świecenia kapłańskie uzyskał z rąk bpa S. Kostki Łukomskiego 28 III 1936 r. Pracował w 

Suwałkach, jednak biskup skierował go na Uniwersytet Warszawski – Wydział Filozoficzny. Egzamin 

magisterski zdał w 1939 r. i na wakacje wyjechał do Francji w celu intensywnej nauki języka 

francuskiego. Tam zastał go wybuch II wojny światowej – zaciągnął się do formułującego się tam wojska 

polskiego. Jego głównym zadaniem było szkolenie żołnierzy i zajmowanie się pracą duszpasterską.25 VI 

1940 r. z całym polskim lotnictwem przeniósł się do Afryki, a następnie do Wielkiej Brytanii – otrzymał 

przydział do polskich Dywizjonów Bombowych. Pracował wśród chorych i rannych, zajmował się 

sprawami kulturalno-oświatowymi i praca charytatywną. Do Polski wrócił w listopadzie 1946 r. w 

stopniu majora. Obowiązki prefekta i wikariusza podjął w Ostrołęce, ale szybko został skierowany na 

studia specjalistyczne do Warszawy – seminarium patrologii i homiletyki na Wydziale Teologii 

Katolickiej. Pracę doktorską z prawa kanonicznego bronił w 1949 r., a następnie studiował naukę 

społeczna na KUL. Został wezwany 1 IX 1949 r. do podjęcia obowiązków ojca duchownego w WSD w 

Łomży (do 1967 r.); w 1968 r. został rektorem tego seminarium (do 1970 r.). papież Paweł VI mianował 

go biskupem ordynariuszem Diecezji łomżyńskiej 19 III 1970 r., pełnił tę posługę do śmieci – dnia 6 IX 

1982 r. W. Jemielity, Życiorys Śp. Księdza Biskupa Mikołaja Sasinowskiego. W: Rozporządzenia 

Urzędowe Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej (RUŁKD), 1982, nr 4, s. 76–81.  
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sprawowaniu sakramentów, jak również poza czasem ich sprawowania, musi 

wychodzić od sytuacji człowieka oraz jego doświadczenia, by ukazać działania 

Boga przez znak sakramentalny. Musi też wezwać człowieka do realizacji 

zobowiązań podjętych w danym sakramencie, a tym samym aktualizuje całość 

zbawienia – zbawienie bowiem jest wezwaniem domagającym się odpowiedzi
1
.  

W licznych homiliach bp M. Sasinowski wykazywał szczególną troskę w 

trudnych latach 70. XX w. w stosunku do dzieci, młodzieży i rodzin całej podległej 

mu diecezji. Na podstawie zachowanych tekstów i notatek oraz wypowiedzi 

duchownych, mających możliwość pracy w czasach sprawowania duszpasterskiej 

opieki w diecezji przez bpa M. Sasinowskiego, należy stwierdzić, że podejmowana 

przez niego tematyka życia rodzinnego uwypuklała rolę kobiety chrześcijańskiej i 

chrześcijańskiego przeżywania dnia świętego w rodzinie. Biskup, poprzez 

głoszenie homilii na temat świętych, często inspirował wiernych do prowadzenia 

chrześcijańskiego życia a najbardziej leżała mu na sercu problematyka trzeźwości 

diecezjan i całego narodu
2
. Zdawał sobie sprawę, że młode pokolenie w tych 

czasach musi mieć wzory chrześcijańskiego wychowania w rodzinie, musi być 

prowadzona i przygotowana na spotkanie z Bogiem już w obrębie kościoła 

głównie poprzez katechezę parafialną – wobec tragicznej sytuacji nauczania religii 

poza szkołą, jakkolwiek organizowanej w ramach wszelkich dostępnych środków i 

możliwości duchownych diecezji.  

Przykładem homilii na wspomniany temat kobiety chrześcijańskiej jest 

wygłoszona 16 stycznia 1971 r. homilia Kobieta a dzień święty w rodzinie. 

Omawiała ona rolę kobiety w rodzinie i podkreślała rolę dnia świętego – niedzieli 

– w rodzinie chrześcijańskiej; wskazywała, że religijność kobiety jest nieco inna 

niż mężczyzny, gdyż kobieta bardziej emocjonalnie angażuje się w daną sytuację 

dnia świętego i bardziej niż mężczyzna swoje zainteresowania kieruje na drugiego 

człowieka. Zdaniem bpa M. Sasinowskiego, kobieta posiada większe poczucie 

                                                           
1
 W. Wojdecki, Materiały z kursów homiletyczno-katechetyczn0–liturgicznych 1972–1974, Warszawa 

1979, s. 69.  
2
 Wypowiedzi takie zebrał ks. Jerzy Niestępski w pracy: J. Niestepski, Twórczość homiletyczna 

biskupa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970–1983 oraz jej aspekty pastoralne, Warszawa 2009, s. 48–

51.  



 263 

dobra, piękna, sprawiedliwości, a są  to wyjątkowo ważne czynniki, kształtujące 

religijność jej samej i jej otoczenia
1
.  

Aktualność tematu rodziny i roli kobiety wskazała także homilia bpa M. 

Sasinowskiego z dnia 27 sierpnia 1971 r., jaką wygłosił w Sejnach. Pasterz zwrócił 

się do matek, które żalą się, że wychowanie dziecka nie jest łatwe – wskazał, że 

miłość do dziecka nakazuje odrzucenie egoizmu, własnej wygody, gdyż: 

„Wychowanie to wielki dar Boży, jakim Stwórca obdarował serce ojca i matki. 

Jeśli będzie on wypełniony w łączności z Jezusem Eucharystycznym oraz zostanie 

powiązany z kapłańską miłością dusz ludzkich i z ogromnym pragnieniem jego 

serca, aby wszystkich zbawić, wtedy rezultat na pewno będzie dobry. A gdy do 

tego jeszcze dołączy się pragnienie serc waszych drogich dzieci, które pragną i 

proszą, by wskazano im drogi do zbawienia, to myślę, że piekło czartów 

ateizujących nic wam nie zrobi‖
2
. 

Ważność rodziny, troska o jej poziom religijno-moralny wskazane zostały w 

Słowie pasterskim na XXXVI Tydzień Miłosierdzia z dnia 5 listopada 1980 r. 

Kierując się troską o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, Pasterz 

diecezji zwrócił się do wiernych następująco: „Do was przeto, kochani rodzice i 

wychowawcy, kieruję apel, abyście przez swoją dobroć, życzliwość, radość, 

uśmiech i serce kształtowali, wychowywali oraz formowali serca tych, których 

Opatrzność Boża powierzyła waszej trosce wychowawczej. Chodzi przecież o 

nowe pokolenia naszego narodu‖
3
.  

Zagadnienie rodziny, troski o nią to także temat listów i homilii o zachowanie 

abstynencji od alkoholu. Temu też poświecone były: kazanie wizytacyjne z dnia 20 

czerwca 1972 r. w parafii Wasosz czy Słowo pasterskie do ludu Bożego i diecezji 

łomżyńskiej na XIII tydzień modłów o trzeźwość narodu z dnia 2 II 1980 r. W 

Wąsoszu bp. M. Sasinowski powiedział: „Podkreśliłem mocno sprawę 

                                                           
1
 M. Sasinowski, Homilia pt. Kobieta a dzień święty w rodzinie, Łomża z  dn. 16.01.1971, s. 5. W: 

Akta biskupa M. Sasinowskiego, rękopis.  
2
 Protokół z wizytacji kanonicznej parafii Sejny w dniach 27–30.08.1971. W: ADŁ Akta biskupa M. 

Sasinowskiego, 11 (1971) rękopis, s. 1–2.  
3
 M. Sasinowski, Słowo pasterskie biskupa Łomżyńskiego na XXXVI Tydzień Miłosierdzia, ADŁ, 

Akta biskupa M. Sasinowskiego, Łomża, maszynopis z dnia 11.10.1980, s. 3.  
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zastawionych sideł na wiarę młodzieży. Do takich zaliczamy alkoholizm, ową 

tragiczną spuściznę po okupantach, którzy przez rozbicie Narodu chcieli fizycznie 

i duchowo upodlić. Szkoda, że ten paskudny proceder kontynuujecie z własnej 

woli. I tu jest niewątpliwie już wasza własna wina. Propagatorami pijaństwa nie są 

sami pijący. Są oni tylko tragicznym owocem brzydkiego obyczaju towarzyskiego, 

jakim jest sięganie po kieliszek przy każdej okazji‖
1
.  

We wspomnianej homilii z 16 stycznia 1971 r. o kobiecie, bp M. Sasinowski 

nawiązał również do rodzicielskiego obowiązku katechizacji dzieci przez udział 

rodziny w nabożeństwach niedzielnych. Wykazał zrozumienie dla trudności w 

wypełnianiu obowiązku dnia świętego, jakie powodują dalekie często odległości 

do kościoła, dla trudności związanych z dojazdem, z pracą w PGR-ach – często 

narzuconą właśnie w niedzielę, na konieczność zorganizowania niedzieli tak, by 

obowiązek uczestnictwa we Mszy św. połączyć z innymi obowiązkami w 

rodzinie
2
. Wszystkie te zagadnienia łączyły się bezpośrednio z zagadnieniem 

katechizacji dzieci i młodzieży, gdyż były to czasy koniecznego zwracania się do 

rodzin, by wspomogli naukę religii, prowadzoną z takim trudem od 1961 r. tylko w 

punktach katechetycznych różnego typu. Dlatego dziękował też rodzicom Pasterz 

Diecezji łomżyńskiej za to, że starają się nie zaniedbywać obowiązku posyłania 

dzieci na lekcje religii – wypowiedź do wiernych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 

1 września 1977 r. Biskup powiedział: „Chcę jednak podkreślić, że to nie 

wyczerpuje waszej powinności religijnego wychowania dzieci. Kościół chce wam 

tylko pomagać w wychowaniu waszej dziatwy, ale nie może was uwolnić od tego 

obowiązku. Wprawdzie we współczesnych systemach dyktatorskich, politycznych, 

społecznych chce się rodzicom odebrać to prawo. Jest to jednak błąd zasadniczy, 

który w konsekwencjach jest bardzo bolesny dla każdego narodu‖
3
.  

Odniesienie do rodziny zauważyć należy także w zrozumieniu jej problemów 

wychowawczych w przypadku posiadania większej ilości dzieci. Odwołując się do 

                                                           
1
 Protokół z wizytacji pasterskiej parafii Wąsosz w dniach 20–24.06.1972. W: ADŁ Akta biskupa M. 

Sasinowskiego, 9 (1972) rękopis, s. 1. 
2
 M. Sasinowski, Homilia pt. Kobieta…, op. cit.  

3
 Protokół z wizytacji kanonicznej parafii Ostrów Mazowiecka w dniach od  1–6.09.1977. W: ADŁ. 

Akta biskupa M. Sasisowskiego, 12 (1977) rękopis, s. 1–2. 
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słów „Dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa oraz chrześcijańskiej rodziny‖ 

– jakie zawiera Konstytucja Duszpasterska o Kościele Gaudium et spes
1
 – bp M. 

Sasinowski stwierdzał, że Kościół współczesny w swoim nauczaniu, jak i w 

praktyce duszpasterskiej szczególnie docenia rodziny wielodzietne. Podkreślił w 

Słowie pasterskim na Wielki Post w 1982 r., że takie rodziny są najlepszą szkołą 

rozwijania osobowości i kształtowania charakteru w duchu uspołecznienia
2
.  

 Bp M. Sasinowski nigdy nie zapominał, jak ważne znaczenie ma właściwe 

wychowanie młodzieży w duchu wiary i wartości moralnych. Starał się ukazać 

młodzieży jej odpowiedzialność za Kościół, podkreślić, że nie wolno zrażać się 

trudnościami, ale w swoim postępowaniu należy być wiernym wartościom 

chrześcijańskim. Dał temu wyraz w kazaniu do młodzieży w Radziłowie dnia 6 

lipca 1972 r.: „Gorąco apeluję do młodzieży polskiej w ich trudnościach 

religijnych. Chciałbym, abyście próbowali spojrzeć na to, co się wokół was dzieje, 

jako na pewnego rodzaju próbę waszej wiary. […] Niewątpliwie źle robi ateista i 

on za to będzie kiedyś odpowiadał przed Bogiem. Pierwsi chrześcijanie żyli na 

pewno w gorszych warunkach, jednak to właśnie oni byli budowniczymi Kościoła 

Chrystusowego. Bądźcie więc odważni! A ponieważ na waszą formacje duchową 

oddziałują głównie środki masowego przekazu, jak prasa, radio, telewizja i inne 

publikacje, do was przeto należy obowiązek dobierania odpowiedniej lektury i 

rozrywki. Trzeba wybierać to, co dobre. Poza tym trzeba koniecznie pogłębiać 

swoje wiadomości religijne. Poziom bowiem dziecka szkoły podstawowej 

stanowczo nie wystarczy. Ten poziom prowadzi nieuchronnie do powtórnego 

analfabetyzmu religijnego‖
3
.  

Okazją do homiletycznej rozmowy z młodzieżą było zawsze bierzmowanie. Bp 

M. Sasinowski starał się zawsze wykorzystać ją, by pouczać w oparciu o teksty z 

liturgii słowa. Tak też było 30 sierpnia 1978 r. w parafii Niedźwiadna, gdy 

przypomniał: „Korneliusz, urzędnik rzymski, zaprasza  św. Piotra do siebie w 

                                                           
1
 Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et spes, Watykan 1965.  

2
 M. Sasinowski, Słowo pasterskie na Wielki Post 1981. W: RUŁDK 1981, nr 1, s. 76–78.  

3
 Protokół z wizytacji kanonicznej parafii Radziłów w dniach 6–9.08.1972. W: ADŁ Akta biskupa M. 

Sasinowskiego, 3 (1972) rękopis, s. 1. 
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nadziei, że dowie się czegoś pożytecznego dla swej duszy. Wykazuje przez to 

zapotrzebowanie na Bożą prawdę. Słucha jej chętnie i właśnie w tym czasie na 

całą jego rodzinę zstępuje Duch Święty‖
1
.  

Bierzmowanie stawało się czasem refleksji na temat dobra człowieka. 

Ordynariusz łomżyński starał się podkreślić na spotkaniach z młodzieżą, że o 

potrzebie dobra mówi wielu ludzi z różnych grup społecznych – wypowiadają się 

rodzice, wychowawcy, kapłani. W odwołaniu do nauki Chrystusa bp  M. 

Sasinowski zawsze stwierdzał, że dla uszlachetnienia duszy zawsze potrzebna jest 

modlitwa, współdziałanie z łaska Bożą. Niezbędne jest też korzystanie z 

sakramentów św., a koniecznym staje się opanowanie w sobie wszelkich odruchów 

zła, radosne dźwiganie krzyża codziennych obowiązków oraz czynna miłość 

bliźniego
2
. Starał się wyjaśnić młodzieży, iż przyjęcie sakramentu bierzmowania 

zobowiązuje ją do apostolstwa, a więc do dawania świadectwa wierze; dobre 

wykonanie zadań apostolskich zakłada znajomość zasad chrześcijańskich. Należy 

więc rozumieć coraz bardziej naukę Pana Jezusa i być przygotowanym na 

wyjaśnianie prawd innym. Młodzi ludzie mają rozwijać apostolstwo przede 

wszystkim przez dobry przykład własnego życia
3
.  

Bezpośrednio tematowi katechezy dzieci i młodzieży poświecone były nie tylko 

homilie. Na Konferencji dekanalnej w listopadzie 1975 r., omawiając 

problematykę Roku Świętego i trudności związane z wyjazdem pielgrzymki do 

Rzymu (wyjazd został zrealizowany), bp M. Sasinowski omówił też sprawy 

katechetyczne. Podał do wiadomości, że po uzgodnieniu władz kościelnych z 

państwowymi z programu szkolnego usunięto zagadnienia dotyczące edukacji 

seksualnej; zwrócił też uwagę na małą frekwencję młodzieży na katechizacji i 

zaznaczył, że dużą winę w tej kwestii ponoszą rodzice; wskazał, że zadaniem 

katechetów i wszystkich duchownych jest większa gorliwość w postępowaniu i 

                                                           
1
 Protokół z wizytacji kanonicznej parafii Niedźwiadna w dniach 30.08–1.09.1978. W: ADŁ Akta 

biskupa M. Sasinowskiego, 4 (1978) rękopis, s. 1. 
2
 Protokół z wizytacji kanonicznej parafii Śniadowo w dniach 11–14.06.1973. W: ADŁ Akta biskupa 

M. Sasinowskiego, 29 (1973) rękopis, s. 2. 
3
 Protokół z wizytacji kanonicznej parafii Kuczyn w dniach7.05.1981. W: ADŁ Akta biskupa M. 

Sasinowskiego, 31 (1981) rękopis, s. 1. 
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działaniu praktycznym na ten temat. Na tejże konferencji dekanalnej Pasterz 

Diecezji Łomżyńskiej przypomniał o konieczności otoczenia szczególną troską 

dzieci, gdyż władze świeckie bardzo wnikliwie przeszkadzały w ich 

systematycznej katechizacji, która przecież prowadzona jest poza szkołami. 

Wskazał, że duchowni bardzo dokładnie powinni przygotowywać się do zajęć z 

młodym pokoleniem, które wymaga nie tylko nauczania, ale też właściwego 

wychowania. W określony sposób w tym procesie powinny pomóc siostry 

zakonne. Wszystkie te działania muszą być podejmowane jednak z wielką 

odpowiedzialnością i ostrożnością, gdyż przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

powstał resort, którego zadaniem jest prowadzenie walki z duchowieństwem a jego 

członkowie interesują się kapłanami pod każdym względem
1
.  

Powyższe wypowiedzi, relacje bpa M. Sasinowskiego przekonują o wielkiej 

trosce o każdego człowieka, który jest członkiem diecezjalnej społeczności. Troska 

o młodzież była także troską o powołania kapłańskie, do czego na pewno mogła 

przyczynić się katecheza w ramach nauczania religii i katecheza parafialna, ale też 

wielką rolę w pielęgnowaniu powołań kapłańskich miała odegrać rodzina. Biskup, 

powołując się na naukę Soboru Watykańskiego II, akcentował zharmonizowanie 

formacji duchowej, intelektualnej i dyscyplinarnej dla tego duszpasterskiego celu
2
. 

Nie ukrywał, że obowiązek budzenia powołań powinno dźwigać całe 

społeczeństwo diecezjalne, ale przede wszystkim kapłani. Podkreślał też postawę 

ludzi obojętnych wobec tego zagadnienia, a nawet nastawionych do niego wrogo. 

Zdaniem Pasterza, ludzie ci uważają, że każda akcja Kościoła, prowadzona na 

rzecz powołań, wynika z kryzysu na fali tzw. postępu. A przecież liczba kapłanów 

nie malała, co należało przypisać także słowom modlitwy: „Żniwo wprawdzie 

                                                           
1
 Konferencja dekanalna, Ostrołęka, listopad 1975, ADŁ Akta biskupa M. Sasisowskiego, 40 (1975) 

rękopis, s. 1–3. 
2
 W 1975 r. Stolica Apostolska zarządziła od czwartej niedzieli wielkanocnej we wszystkich 

kościołach świata szczególny tydzień modlitw w intencji licznych i świętych powołań kapłańskich i 

zakonnych. J. Niestępski, op. cit., s. 1008.  
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wielkie, ale robotników mało. Procie przeto pana żniwa, żeby wyprawił 

robotników na swoje żniwo‖ (Mt 9, 37)
1
.  

Katechetyczny wymiar homilii bpa M. Sasinowskiego stawał się wyjątkowo 

wyraźny na spotkaniach z wiernymi diecezji, głównie z młodym pokoleniem, z 

racji patriotycznych rocznic, jak np. w Andrzejewie. Biskup, wychowany przez 

okrutną wojnę, biorący w niej czynny udział na froncie afrykańskim i brytyjskim, 

wyraźnie zaznaczał w swoich wypowiedziach powrót Kościoła do tradycji oraz 

wyrażał dbałość o przywiązanie do historii ojczystego narodu. W homilii z 1976 r. 

z okazji 37 rocznicy bitwy pod Andrzejewem akcentował wątki patriotyczne, 

kreślił ważne karty historii 18 dywizji piechoty, podkreślał swoją dumę z racji 

przynależności do grona żołnierzy tej dywizji, w której odbywał wojskowy staż. 

Przede wszystkim wskazywał zebranym rolę formacji duchowej tych, którzy 

polegli w walce z kraj i akcentował rolę Kościoła katolickiego w formowaniu 

ducha narodowego ówczesnego pokolenia. Z uznaniem wyjaśniał, że żołnierz 

polski był zawsze związany nie tylko więzami przyrodzonymi i naturalnymi, ale 

też odczuwał przywiązanie do wiary. Biskup zachęcał więc do szanowania ducha 

narodowego oraz strzeżenia go, właśnie w latach pokoju
2
.  

Bp Mikołaj Sasinowski w posłudze słowa Bożego troszczył się o formowanie 

właściwych postaw swoich diecezjan w czasie każdego możliwego z nimi 

spotkania. W oparciu o naukę Kościoła przypominał rodzicom o integralnym 

wychowaniu dzieci – w wymiarze fizycznym, umysłowym, społecznym i moralno-

religijnym. Tak rodziców, jak i młode pokolenie zachęcał do czynnej współpracy z 

duchowieństwem parafialnym i diecezjalnym. Szczególną troskę wykazywał w 

stosunku do zagadnień katechizacji młodego pokolenia, nie zapominał o jego 

ważności i w ciągu roku szkolnego, i w okresie wakacji. Potrafił w specyficzny 

sposób – używając języka omówień i metafor, ale głównie wskazując i 

                                                           
1
 M. Sasinowski, Słowo pasterskie do duchowieństwa i wiernych z okazji rekolekcji powołaniowych. 

W: RUŁKD 1975 nr 7, s. 27; M. Sasinowski, Słowo pasterskie do duchowieństwa i wiernych w sprawie 

pracy nad budzeniem powołań kapłańskich. W: RUŁKD 1975 nr 11, s. 14. 
2
 M. Sasinowski, Homilia pt. 37 rocznica bitwy 19 dywizji piechoty, Andrzejewo, ADŁ Akta biskupa 

M. Sasinowskiego, maszynopis z dnia 29.09.1976, s. 11–17.  
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interpretując przykłady biblijne – odnieść się do jakże trudnej dla Kościoła w 

rzeczywistości polityczno- społecznej Polski lat 70. i 80 XX w.  

Organizacja katechezy w Diecezji Łomżyńskiej w latach 1945–1989 

uwarunkowana była bardzo różnorodnymi problemami, przede wszystkim 

olbrzymią trudnością tej pracy ze względu na przepisy państwowe. Z ramienia 

Kościoła największa odpowiedzialność spoczywała na biskupie ordynariuszu, ale 

bardzo ważny był tez nadzór i koordynacja ze strony organów wizytujących to 

nauczanie. Jakkolwiek w myśl przepisów prawa katecheci stali się urzędnikami 

państwowymi, władze szkolne uzurpowały sobie tez prawo do obsadzania tych 

stanowisk według własnego uznania. Katecheza w latach rządów komunistycznych 

w Diecezji Łomżyńskiej związała się wiec bardzo silnie z parafią, rodzina i szkołą 

(w tym przypadku w możliwych do tego okresach). Duchowieństwo dokładało 

wszelkich starań, by nie zaprzepaścić dotychczasowego dorobku na polu 

wychowania dzieci i młodzieży, co pod okiem biskupów spełniało się nawet w 

najtrudniejszym okresie stosowania szykan i kar ze strony władz państwowych.  

Na terenie diecezji łomżyńskiej swoje kazania głosił wcześniej bp Czesław 

Falkowski
1
. Ten duchowny był orędownikiem wolnej i niepodległej Polski, 

wolnego i suwerennego narodu.  

Jednym ze znamiennych było to wygłoszone na Jasnej Górze w dniu 26 sierpnia 

1956r. podczas odnowienia ślubów narodu polskiego. Podczas kazania biskup 

Czesław Falkowski podkreślił wartość siły moralnej narodu kształtowanej przez 

wiarę. „Naród pozbawiony wiary nie ma przed sobą żadnych perspektyw. Z 

Jezusem i Maryją zbrojni w wiarę, pójdziemy ku prawdziwej wielkości. Inaczej 

pójdziemy ku skarleniu‖
2
. 

Biskupa Falkowskiego wspomina abp J. Michalik
3
 mówiąc: „Posługa biskupa 

Czesława Falkowskiego przypadła na trudne lata zmagań i walki wewnętrznej o 

                                                           
1
 Czesław Falkowski, ur. 28.11.1887r., zm. 25. 07. 1969 r., duchowny katolicki, biskup diecezji 

łomżyńskiej w latach 1949–1969;  
2
 Cz. Oleksy, Biskup Cz. Falkowski, (1887–1969), studium homiletyczne, Warszawa 1981, s. 138. 

3
 Homilia Arcybiskupa Józefa Michalika wygłoszona podczas Mszy św. na zakończenie uroczystości 

jubileuszowych 80–lecia Diecezji Łomżyńskiej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży w dniu 28 

października 2005 r. 
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wolność Kościoła, kultu Bożego i nauczania. Był to dla biskupa Falkowskiego 

naukowca i rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, okres bardzo trudny. 

Pamiętamy przecież niewinne uwięzienia licznych księży (z samego tylko 

dekanatu zambrowskiego: ks. J. Skrzeczkowski, Stanisław Falkowski, Cz. 

Rakowski i Cz. Dziondziak a byli i inni). Pamiętamy jako klerycy narzucone na 

wykładach seminaryjnych wizytacje urzędu bezpieczeństwa, kontrole i 

rekwirowanie „zakazanych‖ książek z biblioteki seminaryjnej, nachodzenie przez 

tajne służby księży i kleryków. Biskup Cz. Falkowski i jego biskup pomocniczy 

Aleksander Mościcki jak mogli przez różne pisma i spotkania bronili praw 

Kościoła i ludzi do publicznego wyznawania wiary. Obydwaj byli ojcami II 

Soboru Watykańskiego, budząc swoją postawą wielki szacunek i sympatię wśród 

licznych zagranicznych biskupów. Wiele z tych pięknych świadectw mieliśmy 

okazję jako młodzi studenci wysłuchać w Rzymie. Czuliśmy się dumni z naszych 

biskupów‖. 

 Na terenie diecezji białostockiej misję duszpasterską pełnił przez wiele lat bp 

E. Kisiel
1
, który podczas jednej ze swoich homilii głosił, że fundamentem 

ludzkiego jestestwa w wymiarze chrześcijańskim jest głęboka wiara. Taka, która 

przenika wszystkie sfery życia: wymiar społeczny i polityczny, gospodarczy i 

kulturalny. Obowiązkiem wypływającym z wiary jest jej wyznawanie i 

umacnianie
2
. Czynili to zarówno wierni świeccy jak i duchowni. 

 

                                                           
1
 Edward Kisiel, ur. 24. 02. 1918 r., zm. 28. 09. 1993, polski duchowny, w latach 1976–1991 pełnił 

funkcję administratora archidiecezji wileńskiej z siedzibą w Białymstoku, w latach 1991–1993 biskup 

diecezji białostockiej;  
2
 E. Kisiel, Środki nabycia i zachowania wiary, T. I; Homilia wygłoszona w Prokatedrze 

Białostockiej 14.VI. 1988 r. z okazji udzielenia Sakramentu Bierzmowania, WKAB 14 (1988) nr 2, s. 29. 
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ROZDZIAŁ 4 

 

KATECHIZACJA W KOŚCIОLE RZYMSKOKATOLICKIM, 

GREKOKATOLICKIM I PRAWOSŁAWNYM NA TERENACH 

PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI W POLITYCE WŁADZ PRL 

 

O katechizacji w szkole, a konkretnie o nauczaniu religii jako przedmiotu 

szkolnego w ramach siatki godzin lekcyjnych w polskim systemie oświaty po II 

wojnie światowej można mówić w przedziale czasowym 1945–1961–oczywiście z 

bolesnymi przerwami bądź dużymi trudnościami prowadzenia procesu nauczania. 

Szkolnictwo polskie funkcjonowało na podstawie przedwojennego ustawodawstwa 

oświatowego, co w nowej rzeczywistości prowadziło do konfliktów oraz 

tendencyjnej interpretacji obowiązujących przedwojennych uregulowań prawnych. 

Zasadnicze kierunki polityki wyznaniowej zostały przez polskich komunistów 

określone już we wspomnianej Deklaracji Programowej PPR O co walczymy? 

(listopad 1943). Była to pewna zapowiedź swobody zgromadzeń i wyznań 

religijnych, co zostało potwierdzone w Manifeście PKWN (lipiec 1944). Także 

nowa władza deklarowała przywrócenie wszystkich swobód demokratycznych 

obywateli – bez różnicy ras, wyznania i narodowości
1
.  

Wezwanie do nauczycielstwa polskiego, które ukazało się 1 sierpnia 1944 r.
2
 

oraz apele do młodzieży ze strony władz partyjnych wskazywały na podejmowanie 

nowych kroków wobec tych grup społeczeństwa w celu zjednania ich 

przychylności na rzecz zmian w polskiej oświacie. Starano się przebudować 

system oświaty poprzez zmianę podstaw organizacyjnych, a głównie 

dotychczasowej ideologii wychowawczej – zmianę istoty wychowania z 

państwowego, narodowego i religijnego – na świeckie. Władza komunistyczna 

nieprzychylnie patrzyła na tradycyjne obrzędy religijne, jakie towarzyszyły 

                                                           
1
 H. Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej: sprawa nauczania religii w polityce państwa 

(1944–1961), , Białystok 1997, s. 11.  
2
 Wezwanie do nauczycielstwa polskiego. Dz. U. Resortu Oświaty PKWN 1944,  nr 1–4, s. 3–5.  
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wznawianiu zajęć lekcyjnych bądź otwieraniu szkół, jednakże musiano 

respektować w jakimś stopniu wymagania kleru i rodziców. Zaczęły pojawiać się 

głosy o konieczności elastycznego systemu nauczania religii, np. wypowiedź 

kuratora Lubelskiego Okręgu Szkolnego, iż nie wolno przymuszać do nauki 

religii
1
. Protestował przeciwko takiemu podejściu Episkopat w piśmie do ministra 

oświaty: „Oparcie reformy szkolnej i całego wychowania na światopoglądzie 

materialistycznym, jak to w swych wypowiedziach przedstawił jeden z kuratorów 

szkolnych, uważamy za rzecz niedopuszczalną i wszelkimi siłami musimy ją 

zwalczać, tak ze względów religijnych, jak i patriotycznych, uważając ten kierunek 

za zabójczy dla Polski i prowadzący w otchłań barbarzyństwa‖
2
. Władze kościelne 

domagały się przywrócenia do szkół organizacji Krucjaty Eucharystycznej i 

Sodalicji Mariańskiej, na co jednak nie uzyskano zgody. Okólnik z 21 lutego 1945 

r. nie zaliczał ich działalności do dozwolonej na terenie szkół
3
. Takiej odpowiedzi 

udzielił także minister Czesław Wycech w Liście do Kurii Metropolitalnej Kra-

kowskiej
4
.  

Ze strony władzy komunistycznej tworzone były pozory poprawnych 

stosunków z Kościołem, szczególnie pod wpływem zainteresowania ośrodków 

zagranicznych życiem Kościoła w Polsce. Już w maju 1945 r. Agencja Północno-

Amerykańska zwróciła się do polskiej Agencji Prasowej „Polpress‖ z wieloma 

pytaniami o życiu katolickim w Polsce, a odpowiedź proszono arcybiskupa A. 

Sapiehę. Do udzielenia odpowiedzi jednak nie doszło na skutek incydentów z 

zastępcą kuratora okręgu Szkolnego w Krakowie
5
.  

Na przełomie 1944 i 1945 r. przygotowano projekt rządowy reformy oświaty. 

KC PZPR i kierownictwo Ministerstwa Oświaty zaproponowały zwołanie Zjazdu 

Oświatowego, który odbył się w Łodzi 18–22 czerwca 1945 r. , ale strona 

                                                           
1
 „Gazeta Lubelska‖ 1944, nr 26, s. 2.  

2
 J. Jakubowski, Koncepcje pierwszej reformy w Polsce Ludowej. W: Ł. Kurdybacha (red.), Rozprawy 

z dziejów oświaty, t. XIV, Wrocław 1971 r., s. 194.  
3
 Okólnik z 21 lutego 1945 r. Dz. U. Ministerstwa Oświaty 1945, nr 1, poz. 26.  

4
 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN) Ministerstwa Oświaty, sygn. 412: List ministra oświaty do 

Kurii Metropolitalnej Krakowskiej z dn. 23 października 1945 r.  
5
 AAN Ministerstwa Oświaty, sygn. 411, s. 11–13. Pismo Kierownika oddziału krakowskiego PAP 

„Polpress‖ nr 683/45 z dn. 24 maja 1945 r. do ks. abp. Metropolity krakowskiego dr. Adama Sapiehy.  
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kościelna nie brała w nim aktywnego udziału, a Kościół reprezentowany był przez 

przedstawiciela kurii krakowskiej, ks. S. Mazanka, i ks. F. Jednińskiego – w 

imieniu ordynariusza łódzkiego. Nie oznaczał to jednak braku zainteresowania 

tematyką obrad, co potwierdza list abpa A. Sapiehy do ministra oświaty, 

ostrzegający przed fatalna pomyłką, jaką byłoby dążenie do stworzenia szkoły 

bezwyznaniowej
1
. Odpowiedź strony ministerialnej była bardzo lakoniczna: 

„Stosunek do nauczania religii nie ulegnie zmianie. Zapewniamy w myśl 

wytycznych naszego Rządu całkowitą swobodę nauczania religii w szkole oraz 

praktyk religijnych‖
2
. Jednakże już 21 VII 1945 r. poseł B. Drobner optował za 

nauką religii jako przedmiotu nadobowiązkowego. Za usunięciem religii ze szkół 

wypowiadał się także publicysta PPS, E. Csato
3
. Takich wypowiedzi publicystów, 

kuratorów i przedstawicieli administracji państwowej było, niestety, o wiele 

więcej
4
.  

Zjazd Oświatowy w Łodzi ustalił następującą strukturę szkolnictwa: 

ośmioklasowa szkoła podstawowa, szkoły ogólnokształcące i zawodowe trzy- bądź 

czteroletnie
5
. Odnośnie nauki religii propozycje dotyczyły dobrowolności jej 

nauczania
6
. Także poszczególne partie polityczne różnie podchodziły do kwestii 

świeckości szkoły – PPS i PSL postrzegały problem laicyzacji przez usunięcie 

religii z programów nauczania. Ze stanowiskiem tym polemizowała jedynie 

Stanisława Osiecka z Łomży
7
. Minister S. Skrzeszewski stał na stanowisku 

obowiązkowego nauczania religii, co popierał jego następca – od 28 czerwca 1945 

r. Cz. Wycech. Stwierdził on jednak, iż: „w stosunku do osób, które nie mogą się 

zmieścić w ramach określonych związków wyznaniowych nie będzie stosowany 

przymus praktyk religijnych‖
8
. 

                                                           
1
 AAN Ministerstwa Oświaty, sygn. 411, List abp. A. Sapiehy z dn. 5 czerwca 1945 r. do ministra 

Skrzeszewskiego.  
2
 AAN Ministerstwa Oświaty, sygn. 411, List min. Skrzeszewskiego z dn. 27 czerwca 1945 r. do ks. 

metropolity krakowskiego A. S. Sapiehy. 
3
 E. Csato, Nauka religii w szkole, „Robotnik‖ 1945, nr 167, s. 2.  

4
 H. Konopka, op. cit., s. 16–17.  

5
 S. Dobosiewicz, Reforma szkoły podstawowej, Warszawa 1971, s. 15 i nast.  

6
 „Tygodnik Powszechny‖ 1945, nr 26, 27, 28.  

7
 S. Mauersberg, Reforma szkolnictwa w Polsce w latach 1944–1948, Wrocław 1974, s. 33 i nast.  

8
 „Życie Warszawy‖ 1945, nr 186, s. 1.  
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Wygaśnięcie Konkordatu ze Stolicą Apostolską spowodowało, że Rada 

Ministrów powołała się na opinię Komisji Prawniczej przy Ministerstwie 

Sprawiedliwości z sierpnia 1945 r. i tym samym starano się rozstrzygnąć dwie 

kwestie:  

 nauczania religii w świetle Konstytucji marcowej – uznano nadrzędność art. 

111 (zapewniającego wszystkim obywatelom wolność sumienia i wyznania) i 112 

(o zakazie zmuszania kogokolwiek do udziału w czynnościach i obrzędach 

religijnych) nad art. 120 (o obowiązku pobierania nauki religii przez młodzież do 

lat 18), 

 nauki religii uczniów, których rodzice nie należą do związku wyznaniowego 

dotychczas prawnie nieuznawanego – uczniowie ci powinni być zwolnienie z 

obowiązkowej nauki religii, a troska o udzielanie nauki religii pozostaje w gestii 

rodziców
1
.  

Pozyskane opinie zadecydowały o wydaniu 13 września 1945 r. przez ministra 

oświaty omówionego wcześniej Okólnik w sprawie nauki szkolnej religii.  

Świecki charakter szkoły był też tematem II Konferencji Nauczycieli – członków 

PPOR 7–8 października 1945 r. oraz Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Członków 

PPS 16–17 XI 1945 r.
2
. Zagadnienie laicyzacji szkoły jeszcze przybrało na sile po 

wypowiedzi T. Wojeńskiego na konferencji aktywu nauczycielskiego 23–24 III 1946 

r., który wręcz zażądał zniesienia prywatnych szkół klasztornych i ograniczenia nauki 

religii
3
. Działania te odbiły się echem w poczynaniach Episkopatu – Konferencja 

Plenarna Episkopatu (3–4 października 1945 r.) podjęła uchwały, które zmierzały do 

normalizacji stosunków na linii państwo – Kościół. Biskupi wydali komunikat do 

społeczeństwa, który odczytano w polskich parafiach; wskazano na konieczność 

uczestniczenia w odbudowie kraju, ale też zwrócono uwagę na: 

– zapewnienie młodzieży nauki religii w szkołach. 

– zapewnienie chrześcijańskiego wychowania , 

                                                           
1
 Dwie opinie prawne z dziedziny stosunków Kościoła i państwa, „Demokratyczny Przegląd 

Prawniczy‖ 1945, nr 1.  
2
 S. Mauersberg, op. cit., s. 107.  

3
 Ibidem, s. 113.  
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– przeciwstawienia się hasłom uniezależnienia życia prywatnego i zbiorowego 

od  wyższych norm moralnych.  

Konferencja Episkopatu powołała także Komisję Szkolną.  

Okólnik z 13 września 1945 r. szybko został wprowadzany w życie: przede 

wszystkim zajęto się liceami pedagogicznymi, w których religia przestała być 

przedmiotem maturalnym; nauczycieli religii wyłączono z komisji 

egzaminacyjnych. W programie tych liceów w roku szkolnym 1946/1947 

pozostawiono jedną godzinę lekcyjną na naukę religii, pominięto ją w programie 

wakacyjnego kursu, który przygotowywał nauczycieli niewykwalifikowanych
1
.  

W roku szkolnym 1946/1947 zmniejszono także wymiar godzin nauki religii, a 

jeszcze wcześniej proces ten dotknął gimnazja zawodowe – ustalono nauczanie w 

ilości 2 godzin tygodniowo. Gimnazja te przekształcono następnie w trzyklasowe 

szkoły zawodowe i religii nauczano w nich w wymiarze jednej godziny 

tygodniowo
2
. Komisja Szkolna Episkopatu zareagowała wzmożona 

korespondencją z władzami państwowymi, m.in. listem kard.  A. Sapiehy do 

Ministerstwa Oświaty, w którym upomniał się o właściwą pozycję nauki religii w 

szkole; podkreślił też, iż nauka religii jest bardzo ważnym elementem 

wychowawczym, zapewniającym należyte wykształcenie i wychowanie
3
.  

Potrzeby ideologiczne nowego ustroju Polski sprawiały, że władza 

komunistyczna miała pełną świadomość konieczności rugowania nauczania religii 

w szkołach. Apele biskupów, duże poparcie dla ich stanowiska prasy katolickiej 

nie powstrzymały jednak aktywu partyjnego przed antykościelnymi działaniami. 

Starano się też podzielić duchowieństwo co do stanowiska wobec władz 

państwowych. Nowa reforma szkolnictwa realizowana była konsekwentnie. Cz. 

Wycech w resorcie oświaty starał się prowadzić politykę kompromisową. 

Wykładnię poglądów komunistycznych dał w swoich wypowiedziach B. Bierut, 

który zgodził się z tym, że Kościół jest ważnym czynnikiem kształtującym 

                                                           
1
 Okólnik nr 10 z dn. 11 lutego 1946 r. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1946, nr 2, poz. 50.  

2
 AAN Ministerstwa Oświaty, sygn. 412, Zarządzenie z dn. 20 maja 1946 r.  nr III, 1191/46 w sprawie 

organizacji roku szkolnego 1946/1947 w szkołach zawodowych.  
3
 AAN Ministerstwa Oświaty, sygn. 412, List ks. kard. A. Sapiehy z dn. 2 sierpnia 1946 r. do 

Ministerstwa Oświaty.  
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psychikę obywateli, ale zaakcentował nadużywanie ambony do celów 

politycznych
1
.  

Uchwalenie Małej Konstytucji 19 lutego 1947 r. stanowiło nowy krok prawny 

w zakresie walki z religią w szkole. Ministrem oświaty został ponownie S. 

Skrzeszewski – zapoczątkował wymianę kuratorów i inspektorów szkolnych, 

którzy byli związani z PSL. Dobre wrażenie na społeczeństwie miała sprawić 

ustawa Sejmu z 22 lutego 1947 r. o prawach i wolnościach obywatelskich. Jej 

wymowa była nie tylko polityczna, ale także moralna. Organy państwowe – pod 

pozorem przeciwstawienia się nadużywaniu wolności przez przeciwników nowego 

ustroju – forsowały własne poczynania. Zdecydowanie zwiększała się liczba 

nauczycieli – członków PPR, a wkrótce – PZPR, kontynuowano przebudowę treści 

edukacji szkolnej i planowano ofensywę ideologiczną
2
. W odpowiedzi na te 

poczynania bp. Z. Choromański, sekretarz Episkopatu, przedłożył premierowi 

memoriał biskupów polskich w sprawie postulatów konstytucyjnych, w którym 

domagano się konstytucyjnego zapewnienia Kościołowi odwiecznego prawa do 

prowadzenia szkół wszystkich typów, także zakładów wychowawczych i 

opiekuńczych oraz prawa nauczania religii w szkołach publicznych i prywatnych
3
. 

Rok szkolny 1947/1948 rozpoczął się od rezolucji Komisji Szkolnej Episkopatu do 

rządu o weryfikację ograniczenia liczby godzin religii i zrezygnowania z 

ograniczeń wobec pracy szkół katolickich
4
.  

Już latem 1947 r. kurie biskupie organizowały kursy katechetyczne dla księży 

prefektów. Poświecono je ideologicznym podstawom wychowania oraz 

działalności Krucjaty Eucharystycznej i Żywego Różańca w szkołach. Jednak 

Ministerstwo Oświaty ponownie nie wydało zgody na istnienie tych organizacji w 

szkołach
5
. Komisja Katechetyczna miała także świadomość, iż poziom 

przygotowania pedagogicznego katechetów nie jest zbyt wysoki. Ustalono, iż 

                                                           
1
 Państwo i Kościół w nowej Polsce. Wywiad Ksawerego Pruszyńskiego z Prezydentem Bierutem, 

„Rzeczpospolita‖ 23 listopada 1946.  
2
 H Chylińska, Ideał wychowawczy w okresie rewolucji społecznej (1944–1948), Warszawa 1981, s. 

60–70.  
3
 N. Kołomejczyk, B. Sydek, Polska w latach 1944–1949, Warszawa 1971, s. 183–185.  

4
 AEP, Rezolucje Komisji Szkolnej Episkopatu z dn. 4 września 1947 r.  

5
 S. Mauersberg, op. cit., s. 197.  
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Episkopat ustali wymagania egzaminu kwalifikacyjnego dla katechetów, 

zwłaszcza szkół średnich. Program wymagań obejmował pedagogikę, katechetykę 

i psychologią pedagogiczną, a kursy miały być organizowane w okresie wakacji. 

Jednakże władze państwowe zaczęły odchodzić od pokojowego współistnienia, a 

ważnym pretekstem do poszerzenia działalności organów bezpieczeństwa była 

Odezwa biskupów polskich do wie- rnych – odczytywana z ambon i wyrażająca 

stanowisko Kościoła wobec działań państwa
1
. Nastąpiły przesłuchania księży na 

plebaniach i w mieszkaniach księży. Odezwę skrytykowano także podczas obrad 

Sejmu, a minister S. Radkiewicz (Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego) 

wręcz wyraził opinię, iż Kościół jest najbardziej zorganizowanym i silnym 

wrogiem państwa
2
. Nie było wic zaskoczeniem rozesłanie jesienią 1947 r. przez 

ministra oświaty rozporządzenia do Kuratoriów Okręgów Szkolnych projektu 

rozporządzenia w sprawie szkolnej nauki religii. Zawarto w nim opis przypadków 

wykraczania prefektów poza nauczanie religii, wykorzystanie lekcji do innych 

celów; nakazano przeciwstawienie się przerostom klerykalizmu; zalecono 

przeciwstawienie się stosowania w szkole jakichkolwiek praktyk religijnych
3
. 

Także na posiedzeniu sejmowej Komisji Oświaty w dniu 26 listopada 1947 r. 

uznano za groźny dla wychowanie młodzieży postępujący proces klerykalizacji 

polskiej szkoły. Minister oświaty stwierdził wówczas, iż na terenie szkoły 

„czynniki reakcyjne, pod płaszczykiem nauczania religii, prowadzą wrogą 

politykę‖
4
.  

Do roku szkolnego 1947/1948 we wszystkich szkołach uczono religii – religia 

znajdowała się w programach szkolnych, miała ustaloną pozycje w siatce godzin 

lekcyjnych. Przepisy dla uczących religii były takie same, jak dla nauczycieli 

innych przedmiotów. Przygotowanie nauczycieli religii normowały też przepisy 

MWRiOP z grudnia 1937 r. W wyjątkowych przypadkach minister MWRiOP 

                                                           
1
 AEP, Odezwa biskupów polskich do wiernych podpisana przez prymasa A. Hlonda (do odczytania z 

ambon wszystkich świątyń w dn. 28 września 1947 r.), s. 2.  
2
 A. Garlicki, Z tajnych archiwów, Warszawa 1997, s. 41.  

3
 AAN, Ministerstwo Oświaty, sygn. 414, Projekt w sprawie szkolnej nauki religii do Kuratoriów 

Okręgów Szkolnych.  
4
 AAN Sejm Ustawodawczy RP, t. VI, Protokół 11 posiedzenia Komisji Oświaty z dn. 26 listopada 

1947 r., s. 132.  
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mógł udzielić misji kanonicznej, którą katecheci duchowni i świeccy musieli 

posiadać. Warunek posiadania misji kanonicznej w określony sposób ograniczał 

wpływ władz świeckich na dobór kadr do nauczania tego przedmiotu. Nauczyciele 

religii byli też zobowiązani do zdania egzaminu praktycznego – przed upływem 5 

lat pracy nauczycielskiej. Jedyną grupą, od której nie wymagano misji, byli księża 

parafialni
1
. Zasady wynagradzania nauczycieli religii były takie same, jak 

nauczycieli pozostałych przedmiotów, również dla tych, którzy uczyli w 

niepełnym wymiarze godzin.  

Wytyczne organizacyjno-strukturalne dla szkolnictwa na rok szkolny 1948–

1949 opracowywano pod przewodnictwem wiceministra oświaty, Władysława 

Bieńkowskiego. Atmosfera, jaka panowała sferze oświaty, była bardzo napięta, 

odwołany został nawet sam Bieńkowski pod zarzutem tendencji prawicowo-

nacjonalistycznych
2
. W prowadzonych nadal pracach odrzucono pierwotny projekt 

wydłużenia obowiązku nauki w ramach szkoły ogólnokształcącej – powrócono do 

koncepcji siedmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Celem tej 

decyzji był szybszy dopływ absolwentów szkół zawodowych do rozwijającego się 

przemysłu oraz aparatu administracyjnego. Jedenastolatka miała obowiązywać do 

roku szkolnego 1960/1961
3
. Treści programowe i założenia wychowawcze zostały 

podporządkowane nowej ideologii socjalistycznej, a hasło programowe brzmiało: 

„Polska na tle współczesnego świata oraz kształtowanie się jej w dziejowej walce i 

pracy‖
4
. Na naukę religii przeznaczono 2 godziny tygodniowo w każdej klasie, 

religia figurowała na pierwszym miejscu listy przedmiotów
5
. W kwestii 

prywatnych szkół powszechnych władze postanowiły je zlikwidować 

(zlikwidowano 20, w tym 9 szkół zakonnych
6
).  

                                                           
1
 Kwestia ta regulowana była Okólnikiem nr I 18458/26 z 13 grudnia 1946 r. w sprawie misji 

kanonicznej duszpasterzy.  
2
 W. Góra, Polska Ludowa 1944–1984, Lublin 1986, s. 167.  

3
 Instrukcja z dn. 4 maja 1948 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 1948–1949 w szkolnictwie 

ogólnokształcącym. Dz. U. Ministerstwa Oświaty 1948 Nr 5, poz. 86. Por. J. Miąso, Szkoła polska w 

okresie 30–lecia. Przemiany i osiągnięcia, „Przegląd Historyczno—Oświatowy‖ 1974, nr 4, s. 462–473.  
4
 Instrukcja programowa na rok szkolny 1948/1949. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1948 Nr 7, s. 127.  

5
 Plan godzin 11–letniej szkoły średniej ogólnokształcącej na rok szkolny 1948–49 (wariant 

zasadniczy). Dz. U. Ministerstwa Oświaty 1948 Nr 7, poz. 127.  
6
 AAN MAP, sygn. 983, Instrukcja w sprawie prywatnych szkół podstawowych.  
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Pomimo wymiany korespondencji między Episkopatem a prezydentem 

B. Bierutem
1
, także spotkania bpa Z. Choromańskiego z ministrem administracji 

publicznej
2
, W. Wolskim, stanowisko Ministerstwa Oświaty było nieprzychylne 

pozostawieniu określonych szkół prywatnych w rękach Kościoła i uzasadniało to 

faktem, że obsada dyrektorów w szkołach klasztornych jest niewłaściwa a 

młodzież należy do organizacji antypaństwowych
3
. Starano się wprowadzić do 

szkół ZMP, co miało świadczyć o słuszności scalenia ruchu młodzieżowego. Koła 

takie, zwłaszcza w szkołach katolickich, powinny były głosić ideologię 

socjalistyczną a przeciwstawiać się katolickiej. Liczne starcia Kuratorium 

kieleckiego z dyrekcją szkoły katolickiej, także podobne wydarzenia w 

Wielkopolsce, czego powodem było rozwiązywanie organizacji kościelnych
4
, 

odbijały się echem w całej Polsce. Starcia dotyczyły też terminu rekolekcji czy 

wieszania krzyży na ścianach głów- nych – przenoszono je bowiem na ściany 

boczne pomieszczeń lekcyjnych. Komisja Szkolna Episkopatu prosiła, aby 

duchowni interweniowali w tych sprawach u najniższych władz oświatowych po 

kuratoria włącznie
5
, zaczęto też zastanawiać się nad kwestią organizacji nauczania 

religii poza szkołą – jeżeli doszłoby do takiej drastycznej sytuacji. Reakcją 

ówczesnych władz partyjnych było powołanie narad dla określenia zadań 

ideowych dla szkolnictwa (PPR – 30 października 1948 r., PPS – 15 listopada 

tegoż roku). Ustalenia tych narad były podstawą obrad konferencji kuratorów 

szkolnych 18–20 listopada 1948 r., na której omawiano wytyczne Ministerstwa 

                                                           
1
 AAN MAP, sygn. 983, s. 119, Pismo kard. A. Hlonda i kard. A. Sapiehy z dn. 24 czerwca 1948 r. do 

prezydenta RP.  
2
 J. Wolny, Ostatnie lata…, s. 544 

3
AAN MAP, sygn. 983, s. 107, Pismo ministerstwa Oświaty w odpowiedzi na pismo kardynałów 

Hlonda i Sapiehy.  
4
 AAN MAP, sygn. 983, s. 1–3, Pismo biskupa kieleckiego x. dr. Czesława Kaczmarka nr 301/48 z 

dn. 20 września 1948 r. do prezydenta RP p. Bolesława Bieruta; AAN MAP, sygn. 983, s. 4–6, Pismo 

wikariusza generalnego Kurii Diecezjalnej Kieleckiej nr W. II. 4/332 z dn. 30 maja 1949 r. do 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Kieleckiego w Kielcach.; AEP, Notatka ks. Henryka Reitera, wizytatora 

nauki religii z dn. 12 stycznia 1948 r. o wizycie p. Dobosiewicza, naczelnika wydz. Dla szkół średnich w 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w Archidiecezji Gnieźnieńskiej, s. 4.  
5
 AEP, Sprawozdanie Komisji Szkolnej Episkopatu (na Konferencji Episkopatu  22 września 1948 r. 

we Wrocławiu). Por. Protokół konferencji plenarnej Episkopatu odbytej w Krakowie w dn. 16 listopada 

1948 r. W: Wybrane dokumenty z dowodów rzeczowych procesu przeciwko bp. Czesławowi 

Kaczmarkowi i innym, cz. I, sygn. 1532, s. 122.  
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Oświaty w kwestii wdrażania nowych kierunków wychowania
1
. Kwestie te podjęło 

też na swych obradach 11–13 grudnia 1948 r. Stronnictwo Ludowe; stwierdzono 

wówczas: „Szanując religię uważamy, że kościół jest najodpowiedniejszym 

miejscem do jej krzewienia i kultywowania. Dlatego też wypowiadamy się za 

koniecznością szybkiego przeprowadzenia laicyzacji dziecińców, domów dziecka, 

przedszkoli i szkół wszystkich typów. Dzieci się mogą uczyć religii w domu 

rodzinnym i w kościołach‖
2
.  

Władze partyjne nie były zadowolone z działań duchowieństwa i zauważały 

czynne przeciwstawianie się nowej ideologii w kwestii laickiego wychowania 

dzieci i młodzieży. Kościół zaczął tworzyć świetlice parafialne, zapraszać do 

współpracy nauczycielki – pod pozorem opieki wychowawczej. Władze 

dostrzegły, iż duchowieństwo dokładnie poznaje ideologię marksistowską – 

cytowano hasło kleru, które przyjęto w Poznańskiem: „Marksa należy 

interpretować po katolicku‖
3
.  

Jak wspomina bp Tadeusz Zawistowski: „Kwestie katechezy w szkołach od 

dojścia komunistów do władzy wzbudzały ogromne emocje po jednej i po drugiej 

stronie. Władza wydawała zarządzenia i zmieniała obowiązujące prawo, a 

duchowieństwo odpowiadało stosując liczne listy, kierowane i do władz 

państwowych i do wiernych. 

Partia widziała, jakim wpływem na społeczeństwo charakteryzuje się polski 

Kościół. Widzieli, jak naród polski głęboko wierzy w Boga. Jeśli wydawało się 

komukolwiek, że zakazami, nowymi prawami czy represjami uda się wykorzenić 

wiarę z serc Polaków to można mu tylko współczuć.  

Oczywiście, że laicyzacja miała wpływ na życie społeczne w naszym kraju. 

Oczywiście, że obejmowała wszystkie instytucje kulturalne i oświatowe, ale zgoła 

rzadko trafiała do ludzkich serc i sumień. 

                                                           
1
 S. Mauersberg, op. cit., s. 234 i nast.  

2
 Ibidem, s. 237–238.  

3
 AAN Ministerstwo Oświaty, sygn. 229, Zagadnienie ofensywy kleru na terenie KOS Poznańskiego, 

notatka z dn. 15 grudnia 1968 r.  
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Komuniści bali się wpływów Kościoła. Bali się, że ten może nawoływać do 

zrywu, że ludzie powstaną przeciwko władzom. Poza tym chcieli oni przejąć 

władzę nad ludem i niejako zastąpić Kościół w jego wpływach na ludzi. Zależało 

im na skierowaniu uwagi społeczeństwa na państwo.  

W podejmowanych przez komunistów szeroko zakrojonych działaniach 

laicyzacyjnych na plan pierwszy wysuwała się kwestia religii. Władza wiedziała, 

że tylko poprzez oderwanie dzieci i młodzieży od Kościoła cokolwiek może jej się 

udać osiągnąć. I tak niemalże od zakończenia wojny trwała nagonka na Kościół i 

katechizację młodego pokolenia. Ale partia zapomniała o jednej bardzo ważnej 

sprawie – od dziecka dzieci uczone były religii w swoich rodzinnych domach. Tam 

zaś państwo nie mogło wpływać na postawy ludzi. Oczywiście, głoszono idee 

wychowania socjalistycznego, ale tak de facto realizowane one były jedynie w 

szkołach i instytucjach państwowych jako wynik nie woli i potrzeby nauczycieli i 

uczniów, ale odgórnie wydawane zarządzenia.  

Na przestrzeni dziesięcioleci, czy to pod zaborami czy podczas wojen i powstań 

Polaków przyświecało im jedno hasło „Bóg, honor, ojczyzna‖. Było ta tak głęboko 

zakorzenione, przekazywane z pokolenia na pokolenie, że puste propagandowe 

hasła nie miały tu racji bytu. Dzieci od małego, w rodzinach uczyły się pacierza. 

Tam, gdzie nie dotarło jeszcze duchowieństwo i jego nauki, tam już było zasiane 

ziarno. Tam już kiełkowała wiara. Z czasem stawała się częścią człowieka.‖
1
 

Nowa polityka oświatowa Rządu i partii dynamicznie rozwinęła się w kierunku 

pogłębionej laicyzacji po Kongresie zjednoczeniowym
2
. Rozpoczął się nacisk na 

rodziców, a także na młode pokolenie, aby ono dało sygnał do usunięcia religii 

jako przedmiotu obowiązkowego ze szkół. Miało to służyć przygotowywanej 

zmianie statusu religii w roku szkolnym 1949/1950 z przedmiotu obowiązkowego 

na nadobowiązkowy. Odnotowywano perfidne akcje rzekomego nastawiania 

młodzieży przez duchownych do zdejmowania portretów władz politycznych, a na 

                                                           
1
 Wypowiedź bpa Tadeusza Zawistowskiego z dnia 13.04.2013r., źródło: prywatne zbiory autora 

2
 J. Jakubowski, Z problemów polityki oświatowej PZPR w latach 1948–1960,  „Z pola walki‖ 1980, 

nr 1, s, 44.  
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terenie Śląska usunięto wszystkich księży katechetów ze szkół powszechnych
1
. 

Konferencja Plenarna Episkopatu zgodziła się z wnioskami Komisji Szkolnej, w 

których sformułowano radykalne stwierdzenia, iż najlepszą obroną jest atak i 

dlatego każdy katecheta powinien protestować w odpowiednich instancjach w 

obronie religii jako przedmiotu obowiązkowego, z ambon należy mówić o 

sprawach wychowania i obowiązkach rodziców – też w zakresie ich interwencji u 

władz o pozostawienie religii w szkołach; listy pasterskie biskupów powinny 

informować wiernych o nadużyciach w szkołach
2
. 

Jednakże decyzje Biura Politycznego PZPR w kwestiach światopoglądowych były 

już ustalone tak w kwestii usuwania księży, zakonników i zakonnic – nauczycieli 

przedmiotów świeckich, oraz wychowawców, także likwidacji i przejęcia wszystkich 

podstawowych szkół zakonnych. Zdecydowano się na wydanie Okólnika w sprawie 

zwalniania się uczniów po ukończeniu 14 lat z uczęszczania na lekcje religii oraz 

przesunięcia dwóch godzin nauki religii na pierwsze i ostatnie godziny lekcyjne. 

Pracowano także nad regulaminem egzaminów dojrzałości bez religii jako 

przedmiotu egzaminacyjnego. W analizowanym roku szkolnym wzmożono nadzór 

nad działalnością katechetów. Reakcja Kościoła, chociaż bazowała na protestach 

społecznych i odwoływaniu się do przepisów prawa, nie miała większych szans. 

Władze państwowe swoje poczynania opierały na tworzących przez siebie przepisach 

i właściwej dla siebie interpretacji prawa. Stosunki państwo – Kościół omawiano na 

posiedzeniu Sekretariatu KC PZPR 17 marca 1949 r., a w oświadczeniu napisano 

m.in., że nie zamierza się uszczuplać swobód religijnych, a wszelkie wersje o 

likwidacji nauki religii w szkole są bezpodstawne, jednak przy zachowaniu religii 

rząd musi przestrzegać ogólnej zasady konstytucyjnej, że „wolności wyznania nie 

wolno używać w sposób przeciwny ustawom‖
3
.  

W działaniach władz oświatowych znalazła się kwestia nauczycieli i 

wykorzystywania wszystkich dostępnych przepisów celem rozwiązywania 

                                                           
1
 Protokół posiedzenia Komisji Szkolnej Episkopatu w Krakowie 24 stycznia  1949 r. W: Wybrane 

dokumenty…, op. cit., s. 1–2.  
2
 Ibidem.  

3
 AAN KC PZPR, sygn. P. 1, T. 6, Projekt oświadczenia w sprawie stosunków z Kościołem, s. 173.  
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stosunków służbowych z katechetami. Znaczenia nabierała przynależność 

nauczycieli do organizacji związkowej ZNP – tym nauczycielom nie wolno było 

prowadzić lekcji religii
1
. Znacznie wzrosła akcja usuwania krzyży z sal szkolnych, 

a w systemie przebudowy ideologicznej ważną rolę przypisano komitetom 

rodzicielskim. Ograniczanie wpływu Kościoła na młode pokolenie przybierało 

różne oblicza, np. w dniach uroczystości kościelnych Gnieźnie z udziałem 

Prymasa i biskupów w 1949r. – młodzież została wywieziona na Targi 

Poznańskie
2
. Przykładem interwencji w życie religijne był wyjazd indywidualny 

młodzieży Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie na uroczystości 

do Pelplina (Wielki Czwartek). Ponieważ kierownictwo szkoły nie potrafiło 

wyjaśnić przyczyn takiego postępowania – dyrektor musiał złożyć dymisję, a 

księdza prefekta zwolniono z zajmowanego w szkole stanowiska
3
.  

Władza partyjna stosowała praktyki organizowania imprez konkurencyjnych w 

stosunku do uroczystości kościelnych. Równocześnie z uroczystościami w 

Kościele odbywały się konkurencyjne imprezy świeckie – potańcówki, festyny, 

zawody sportowe, wycieczki. Jako przykład można tu podać tereny Dolnego 

Śląska, gdzie w dniach poprzedzających zaplanowane uroczystości kościelne z 

okazji Millenium nagłaśniano liczne imprezy konkurencyjne.  

W domach kultury i świetlicach były organizowane imprezy rozrywkowe, a na 

boiskach zawody sportowe. Jako przykład można tu podać fakt, że „w Wałbrzychu 

zorganizowano mecz piłki nożnej, w Kamiennej Górze zawody sportowe w wielu 

dyscyplinach sportowych. Organizowano także zloty kombatantów II wojny 

światowej, przeglądy: orkiestr, filmów amatorskich, w Świdnicy występy 

                                                           
1
 AEP, Pismo wikariusza generalnego Kurii metropolitalnej w Gnieźnie, ks. Lucjana Bernackiego, nr 

209/49 z dn. 12 marca 1949 r. do Ministerstwa Oświaty i do wiadomości sekretarza Episkopatu, ks. bp. 

dr. Z. Choromańskiego.  
2
 AAN Ministerstwo Oświaty, sygn. 450, Sprawozdanie kuratora Okręgu Szkolnego poznańskiego 

(tajne) dr. Janusza Łopuskiego nr 0–55, tj./49 z dn. 27 kwietnia 19490 r. do dyr. mgr. J. Bartbaga w 

Ministerstwie Oświaty. 
3
 AAN Ministerstwo Oświaty, sygn. 450, Notatka kuratora Okręgu Szkolnego  S. Błasińskiego dla 

ministra oświaty z załącznikami: Pismem dyrektora Państwowego Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącego w Tczewie mgr. K. Iwińskiego nr y-pf-49 y dn. 29 kwietnia 1949 r. do Kuratorium 

OSG w Sopocie oraz protokołem wyjazdu młodzieży do Pelplina na ceremonie wielkoczwartkowe w dn. 

14 kwietnia 1949 r.  
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artystyczne, w Nowej Rudzie występy plastyków noworudzkich, w Strzelinie 

„zawody hipiczne‖, w Trzebnicy „korowody historyczne.‖
1
 

Wszystkie te zjawiska były przedmiotem dyskusji konferencji Plenarnej 

Episkopatu 24 i 25 kwietnia 1949 r. Wobec narastających zagrożeń Komisja 

Szkolna wnioskowała, aby „wczas obmyśleć sposoby nauczania pozaszkolnego‖
2
. 

Wymagało to wielu starań w zakresie szkolenia kadr katechetów, drukowania 

katechizmów dla rodzin oraz katechez dla katechetów. Ale działania nie były 

istotne wobec coraz częstszych informacji na temat utrudnień, jakie czyniły władze 

w zakresie nauczania religii. Latem 1949 r. tematem posiedzenia KC PZPR był 

bowiem projekt dekretu o wolności sumienia i wyznania – uchwalono go 5 

sierpnia 1949 r. Jego artykuły potwierdzały wprawdzie pełne prawo obywateli do 

udziału w czynnościach i obrzędów religijnych, ale też przypominały, że 

wykorzystywanie tej wolności do działalności przeciwko państwu podlega karze 

wiezienia
3
. Następne posiedzenie KC PZPR ustaliło, że Rząd nie zmienia 

obecnego stanu nauczania religii, jednak „będzie przestrzegać, aby szkoły lojalnie 

wykonywały zarządzenia i wypełniały program ustalony przez władze 

państwowe‖
4
. Działania partii musiały być analizowane przez Episkopat, 

wskazano, że władze państwowe unikają jawnej walki z Kościołem i pragną 

zachować pozory lojalności co do poczynań na terenach szkół. Dało to możność 

rozpoczęcia procesu, prowadzącego do podpisania w kwietniu 1950 r. 

Porozumienia między przedstawicielami Rządu RP i przedstawicielami 

Episkopatu
5
, chociaż droga do faktycznego porozumienia stawała się coraz 

trudniejsza. Władza wykorzystywała różne sposoby, by podzielić kler, czego 

dowodem stał się podział na księży postępowych – patriotów i księży reakcyjnych. 

Istotna stała się kwestia istnienia Caritasu w dotychczasowej formie. Jednakże 
                                                           

1
 Kalendarz imprez województwa wrocławskiego na miesiąc październik 1966 r., w: Obchody Święta 

Ludowego Wojska Polskiego na Dolnym Śląsku, sygn. AP KW PZPR 74/VII/128, s. 19–41.  
2
 Protokół Konferencji Plenarnej Episkopatu odbytej w Gnieźnie 24 i 25 kwietnia 1949 r. W: 

Wybrane dokumenty…, op. cit., sygn. 1532, s. 150.  
3
 Rzeczpospolita Polska poręcza wszystkim obywatelom wolność sumienia i wyznania. Pełny tekst 

Dekretu Rady Ministrów „Trybuna Ludu‖ 1949, nr 215, s. 1 i nast.  
4
 AAN KC PZPR, P. 2, T. 7, Protokół nr 38 posiedzenia Sekretariatu KC PZPR a dn. 22 września 

1949 r. wraz z załącznikiem Nasze stanowisko w sprawach wysuniętych przez Episkopat, s. 226.  
5
 Porozumienie między Rządem RP a Episkopatem „Słowo Powszechne‖ z  16 kwietnia 1950 r.  
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porozumienia kwietniowe były czymś wyjątkowym na skalę europejską, głównie 

w krajach demokratycznych. Jak podkreślili znawcy tematu, stosunki między 

państwem a Kościołem układały się w Polsce łagodniej niż między państwem a 

Kościołem w Jugosławii, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech – w 

latach powojennych zlikwidowano tam całkowicie życie religijne chrześcijan i 

muzułmanów (Albania)
 1
.  

Porozumienie kwietniowe powinno było sprzyjać tworzeniu atmosfery spokoju 

i dobrych układów między władzami partyjno-państwowymi a Kościołem, co 

przede wszystkim miał gwarantować 10 punkt porozumienia, stanowiący: 

a) „Rząd nie zamierza ograniczać obecnego stanu nauczania religii w szkołach. 

Programy nauczania religii będą opracowywane przez władze szkolne wspólnie z 

przedstawicielami Episkopatu, szkoły będą zaopatrywane w odpowiednie 

podręczniki, nauczyciele religii świeccy i duchowni będą traktowani na równi z 

nauczycielami innych przedmiotów; wizytatorów nauczania religii władze szkolne 

będą powoływały w porozumieniu z Episkopatem‖; 

b) Władze nie będą stawiały uczniom przeszkód w braniu udziału w praktykach 

religijnych poza szkołą. 

c) Istniejące dotychczas szkoły o charakterze katolickim będą zachowane, 

natomiast Rząd będzie przestrzegać, aby szkoły te lojalnie wykonywały 

zarządzenia. 

d) Szkoły prowadzone przez Kościół katolicki będą mogły korzystać z praw 

szkół podstawowych na ogólnych zasadach, określonych przez ustawy i 

zarządzenia.  

e) W razie tworzenia lub przekształcenia szkoły zwykłej na szkołę bez nauki 

religijnej, rodzice katoliccy, którzy będą sobie życzyli, będą mieć prawo i możność 

posyłania dzieci do szkół z nauczaniem religii
2
.  

                                                           
1
 H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917–1991), Warszawa 

1993, s. 187–195; W. Tulasiewicz (red.), World religions and Educational Practice, London – New York 

1993, s. 12–32. 
2
 Porozumienie między Rządem RP a Episkopatem…, op. cit.  



 286 

Prasa partyjna wyolbrzymiała opinie na temat Porozumienia, jakkolwiek władze 

partyjno-rządowe nie zamierzały odstąpić od konfrontacji
1
. Na zebraniu 

dyrektorów szkół podległych Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w 

Katowicach wskazano, że stosunki z Kościołem nie ulegną zmianie i wnioski o 

pracę, jakie złożą księża należy pozostawiać bez odpowiedzi
2
.  

Pomimo podpisania Porozumienia władze podejmowały coraz to nowe ataki. 

Na początku lat 50. rozpoczęły się pokazowe procesy biskupów i księży. 

Odbywały się one według wzorów sowieckich, nieznanych jeszcze w Polsce. 

Najgłośniejszy stał się proces ordynariusza kieleckiego ks. bp. Czesława 

Kaczmarka, aresztowanego 21 stycznia 1951 roku. Aresztowanie to wywołało taką 

falę oburzenia, że Bierut i inni najwyżsi funkcjonariusze UB udali się na naradę w 

tej sprawie do Moskwy. Tam został zatwierdzony akt oskarżenia.
3
 Nauczania 

religii w szkołach polskich w latach 1949–1951 obrazuje tabela 3. 

Na tle ogólnopolskim teren województwa białostockiego o olsztyńskiego 

postrzegać należy jako wyraźnie narażony na działania władz politycznych pod 

względem usuwania religii ze szkół. Jeżeli w roku szkolnym 1950–1951 już 30% 

szkół nie prowadziło zajęć z religii, w następnym roku szkolnym była to już ponad 

połowa wszystkich szkół. Już w roku szkolnym 1949/1950 utworzone zostały 4 

szkoły TPD, a ich liczna wzrosła do 9 (ponad 100%) w następnym roku szkolnym. 

Dramatycznie przedstawiała się też sytuacja usuwania religii ze szkół w roku 

szkolnym 1950/1951 w okręgu olsztyńskim, na terenie którego nie nauczano religii 

w 85% szkół. 

Dla władzy znaczącym pretekstem do odmawiania zezwolenia dla katechetów 

był braku podpisu danego duchownego pod Apelem Sztokholmskim
4
. Apel został 

uchwalony na III Światowej Sesji Rady Pokoju (15–21 marca 1950 r.) w 

Sztokholmie i nawoływał do składania indywidualnych podpisów w celu 

przeprowadzenia ogólnoświatowego plebiscytu w sprawie zakazu broni 

                                                           
1
 H. Korotyński, Polska Ludowa a Kościół katolicki, Warszawa 1952, s. 15–16.  

2
 AEP, Pismo ordynariusza Diecezji Katowickiej bp. J. Bieńka nr VAI 2901/50 z dn. 30 maja 1950 r. 

do bp. Z Choromańskiego.  
3
 Z. Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii, Londyn 1985, s. 185. 

4
 A. Dudek, G. Pytel, op. cit., s. 190–200.  
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jądrowych; była to komunistyczna i lewicowa inspiracja Ruchu Obrońców Pokoju 

wywołały sprzeciw USA wobec podpisywania Apelu; podobne stanowisko zajął 

też Watykan. Utworzono rozbudowany aparat biurokratyczny – sieć komitetów 

Obrońców Pokoju, które miały zbierać podpisy pod Apelem. Przy Ogólnopolskim 

Komitecie powstała Komisja Intelektualistów i Działaczy Katolickich, którą 

stanowiła też grupa wybitnych duchownych i działaczy katolickich
1
. 

Tabela 4.1  

Nauczanie religii w szkołach polskich w latach szkolnych  1949/50 i 1950/1951 

Prezydium 

WRN 

Liczba szkół w 

okręgu 

Bez nauki religii Szkoły TPD 

49/50 50/51 49/50 50/51 49/50 50/51 

Białystok 

Bydgoszcz 

Gdańsk 

Katowice 

Kielce 

Koszalin 

Kraków 

Lublin 

Łódź – m 

Woj. łódzkie  

Olsztyn 

Opole 

Poznań 

Rzeszów 

Szczecin 

Warszawa m 

Woj. 

warszawskie 

Wrocław  

Zielona Góra 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

1835 

– 

– 

– 

– 

886 

2184 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

1311 

1461 

881 

1192 

1652 

826 

1833 

1845 

135 

1449 

1262 

888 

2000 

1526 

618 

139 

2126 

1383 

709 

354 

277 

– 

254 

– 

198 

63 

435 

– 

– 

– 

– 

6 

– 

492 

10 

– 

43 

184 

743 

455 

29 

530 

283 

322 

134 

657 

18 

444 

1070 

781 

35 

6 

490 

29 

386 

174 

254 

4 

5 

– 

20 

– 

– 

14 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

8 

10 

– 

11 

3 

9 

12 

14 

28 

5 

– 

18 

– 

16 

18 

5 

3 

8 

5 

6 

20 

6 

20 

3 

Razem – 23 405 – 6840 73 207 

Źródło: AAN Ministerstwo Oświaty, sygn. 450. Zestawienie; AUdSW, sygn. 

5a/15.  

Ministerstwo Oświaty uznało, że „niepodpisanie Apelu przez nauczycieli 

świeckich i duchownych oznacza solidaryzowanie się z podżegaczami wojennymi, 

                                                           
1
 A. Dudek, G. Pytel, op. cit.  
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co absolutnie wyklucza pracę pedagogiczną i wychowawczą w polskiej szkole‖
1
. 

Spowodowało to również rozwiązywanie dotychczasowych umów o pracę z 

katechetami
2
. Z do Ministerstwa Oświaty wynika, że ogólnie do listopada 1950 r. 

zwolniono 365 księży – z tej liczby, na skutek interwencji władz kościelnych, prawo 

nauczania przywrócono tylko 21 osobom
3
. Prawdopodobnie nie są to jednak liczby 

miarodajne, gdyż już w lipcu tegoż roku władze oświatowe sporządziły notatkę do 

Urzędu do Spraw Wyznań, że ze szkół zwolniono 434 księży i 196 katechetów 

świeckich, co daje liczbę 630 osób
4
. Wykaz liczebny katechetów usuniętych za 

niepodpisanie Apelu Sztokholmskiego przedstawia poniższa tabela 4.2.  

Tabela 4.2 

Nauczyciele religii usunięci ze szkol za niepodpisanie  Apelu  Sztokholmskiego 

Prezydium WRN Prefekci  Katecheci świeccy  

Białystok 

Bydgoszcz 

Gdańsk 

Katowice 

Kielce 

Koszalin 

Kraków 

Lublin 

Łódź – m 

Woj. łódzkie  

Olsztyn 

Opole 

Poznań 

Rzeszów 

Szczecin 

Warszawa m 

Woj. warszawskie 

Wrocław  

Zielona Góra 

29 

35 

6 

111 

8 

5 

13 

3 

5 

26 

10 

3 

60 

17 

9 

11 

47 

31 

4 

– 

– 

6 

77 

4 

– 

53 

52 

– 

– 

– 

1 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

1 

Razem 434 196 

 
                                                           

1
 AAN Ministerstwo Oświaty, Pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Oświaty, H. Jabłońskiego, 

nr 2–133–3/50 z dn. 22 czerwca 1950 r. do Kuratoriów Okręgów Szkolnych.  
2
 Szczegółowe przypadki nasilenia informacji o polskich katechetach, którzy nie podpisali Apelu 

Sztokholmskiego, reakcje innych nauczycieli, głównie członków ZNP: w H. Konopka, op. cit., s. 92–100.  
3
 AUdSW, sygn. 5a/15, Pismo dyrektora Departamentu w Ministerstwie Oświaty, F. Bieleckiego nr 

Os 5 1629tj/50 z dn. 6 listopada 1950 r. do dyr. UdSW A. Bidy.  
4
 H. Konopka, op. cit., s. 100.  
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Źródło: AUdSW, sygn. 5a/15, Wykaz księży z poszczególnych województw, 

którzy nie podpisali Apelu Sztokholmskiego i zostali przez kuratorium usunięci ze 

szkół. 

W przypadku woj. białostockiego – według sprawozdania z dnia 21 lipca 1950 

r. miało być zwolnionych 29 księży, jednak we wrześniu 1950 r. Wydział Oświaty 

PWRN w Białymstoku wykazał inne dane – odebrano prawo nauczania 91 

katechetom., zwolniono 11 osób (na 176 prefektów i  12 katechetek w 

województwie)
1
. Szykany wobec duchowieństwa nie ominęły także woj. 

olsztyńskiego, na terenie którego za niepodpisanie Apelu Sztokholmskiego 

zwolniono 10 prefektów. 

Zmiany organizacyjne i programowe w organizacji roku szkolnego 1950/1952 

dotyczyły przede wszystkim organizacji szkolnictwa dla pracujących – nastąpiła 

zmiana nazwy „szkolnictwo dla dorosłych‖ na „szkolnictwo dla pracujących‖; 

oczywiście, w szkołach tego typu nie było już miejsca na religię
2
. W szkołach dla 

młodzieży podjęto działania na rzecz likwidacji przeładowania programów, co w 

pierwszym rzędzie dotknęło zajęć z religii – w liceach ograniczono te zajęcia do 1 

godziny tygodniowo początkowo w klasie XI, a w następnym roku szkolnym – w 

klasach I i XI
3
. Działania te nie były uzgadniane ze stroną kościelną. Także starano 

się znosić tradycyjne elementy praktyk religijnych i w większości szkół zajęcia 

mogły rozpoczynać się i kończyć modlitwą, ale przed godz. 8.00 i po lekcjach – 

bez udziału nauczyciela. Natomiast na początku pierwszej lekcji i na zakończenie 

ostatniej uczniowie mieli odśpiewać Hymn młodzieży
4
.  

Partyjne plany reformy szkolnictwa od lipca 1950 r. miał realizować nowy 

minister oświaty – dotychczasowy I sekretarz KW PZPR w Warszawie, W. 

Jarosiński. Nastąpiły bardzo radykalne zmiany w eliminowaniu religii ze szkół, co 
                                                           

1
 AAN Ministerstwo Oświaty, sygn. 450, Pismo kierownika Oddziału Kadr Wydziału Oświaty 

PWRN w Białymstoku nr 11–59/50 tj. z dn. 29 września 1950 r. do Ministerstwa Oświaty.  
2
 Zarządzenie Ministerstwa Oświaty z dn. 24 sierpnia 1950 r. w sprawie wytycznych do realizacji 

programu nauczania w ogólnokształcących szkołach podstawowych i średnich dla pracujących w roku 

szkolnym 1956–/1951. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1959 Nr 16, poz. 211 i 212.  
3
 Instrukcja w sprawie organizacji roku szkolnego 1951/1952 w szkołach i zakładach podległych 

Ministerstwu Oświaty. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1950 Nr 7, poz. 78.  
4
 AAN Ministerstwo Oświaty, sygn. 414, Analiza stanu nauczania religii w szkołach (listopad 1950r.), 

s. 1–2.  



 290 

znalazło odbicie w Liście Episkopatu do prezydenta Bieruta: odwołano się do 

porozumień kwietniowych, wskazano, że wychowanie w polskiej szkole, do której 

uczęszcza katolicka młodzie, jest programowo materialistyczne, nastąpiło 

pogwałcenie wolności sumienia, przymusowe zakładanie kół ZMP, a likwidacja 

organizacji kościelnych, władze coraz mocniej inwigilują w działalność 

duchowieństwa i pozyskują niewłaściwymi sposobami tzw. księży-patriotów
1
. Na 

ten temat wypowiedział się też szerzej Prymas, S. Wyszyński, w Liście pasterskim 

do rodziców, którego istotna część poświęcona była prawom szkoły: „Szkoła 

zawsze pozostanie tylko pomocnikiem i zastępcą rodziców. I dlatego szkoła nie 

może wychowywać powierzonych sobie dzieci wbrew woli i z pogwałceniem 

uczuć i przekonań rodziców. Szkoła nie może niszczyć w duszach dziecięcych 

tych wartości, które wszczepiła rodzina. Szkoła nie może gwałcić praw przyro-

dzonych ani nadprzyrodzonych dziecka, praw religijnych, praw rodzi- ców. […] 

Władza państwowa nie może też pozbawiać dzieci prawa do nauki i wychowania 

religijnego w szkole‖
2
. Temat ten poruszał także w Liście pasterskim do 

młodzieży
3
.  

Władze partyjno-państwowe nie pozostały obojętne wobec takich słów, co stało 

się podstawą obrad Sekretariatu Biura Organizacyjnego KC PZPR w październiku 

1950 r. na temat kleru. Wyznaczone osoby – członkowie partii, opracowali 

Regulamin dla katechetów i katechetek, który uzasadniał rygorystyczne ramy 

postępowania nauczycieli religii, głównie przestrzegać przepisów o wolności 

sumienia, czyli w żadnym przypadku nie wolno było naciskać na młode pokolenie 

co do odbywania praktyk religijnych. Narzucono określone zadania 

wychowawcze, co powodowało, iż katecheci mieli stać się agitatorami 

prosocjalistycznymi, ale nie mogli uczestniczyć w radach pedagogicznych
4
. Ważna 

zmiana dotyczyła też świadectwa szkolnego – ocena z religii umieszczona została 

                                                           
1
 List Episkopatu do prezydenta B. Bieruta, Jasna Góra, 12 września 1950 r., podpisany przez abp. S. 

Wyszyńskiego i kard. A. Sapiehę. W: Wybrane dokumenty…., sygn. 1532, s. 5–6.  
2
Listy pasterskie Prymasa…., s. 174–176: W sprawie katolickiego wychowania młodzieży, 5 

października 1950 r. 
3
 Ibidem, s. 181: O pilnym uczeniu się religii, 11 listopada 1950 r.  

4
 AUdSW, sygn. 5a/15, Regulamin dla katechetów i katechetek wraz y objaśnieniem sposobu 

eliminowania katechetów i katechetek z rad pedagogicznych.  
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po wszystkich przedmiotach. W stosunku do nauczyciela religii nadal wymagano 

misji kanonicznej, a w przypadku katechetów i katechetek świeckich konieczne 

stało się posiadanie kwalifikacji ogólnych i pedagogicznych.  

Utrudnienia w nauczaniu religii spowodowane były faktem, iż nauczyciel 

świecki pracował w jednej szkole, a ksiądz bądź katechetka – w kilku. 

Zdecydowana większość zatrudniona była na godziny, co jednak wymagało 

dostosowania planu lekcji do takiej sytuacji. Władzę szkolne znalazły więc sposób, 

by w licznych przypadkach ograniczać, wręcz utrudniać nauczycielom religii 

nauczanie, a nawet powodować zwalnianie „w razie wykazania im nielojalności 

względnie nawet niewłaściwej pracy – zwalnianie nie napotyka na żadne 

przeszkody formalne i zależy tylko od oceny sytuacji. Ponadto stan ten ułatwia 

nacisk wizytacyjny i należy go w pełni wykorzystać‖
1
.  

Władze ubolewały nad faktem, iż liczna grupa rodziców nie chce zrezygnować 

z posyłania dzieci na lekcje religii. Wskazywano też przypadki posyłanie na lekcje 

religii dzieci członków partii. Konieczne stało się wzmożenie agitacji na rzecz – 

jak wskazano – propagandy postępowych zasad wychowania – do czego 

wykorzystano komitety rodzicielskie, zebrania rodziców, aktyw partyjny, 

związkowy i ZMP. Przebudowa ideowa oświaty była wiec tematem III Zjazdu 

Związku Nauczycielstwa Polskiego w marcu 1951 r. Wystąpienia prezydenta B. 

Bieruta, ministra W. Jarosińskiego i dyskusja wyznaczyły treść Apelu do 

nauczycieli o mocniejsze zwarcie szeregów narodowego frontu walki o pokój, Pan 

6–letni, o wzmożenie pracy nad socjalistycznym wychowaniem młodzieży, który to 

apel wyraźnie akcentował zmiany ideologii wychowawczej, narzuconej przez 

partię polskiej oświacie
2
.  

O ile jeszcze w 1951 r. w wykonywanie praktyk religijnych w szkołach nie 

zauważało się ingerencji władz państwowych, np. w zakresie ustalania godzin 

nauczania religii czy stosowania ostrzeżeń ze strony władz szkolnych, o tyle w 

                                                           
1
 AAN Ministerstwo Oświaty, sygn. 414, Analiza stanu nauczania religii w szkołach (listopad 1950r.), 

s. 7.  
2
 W treści Apelu… znalazły się wyraźne wskazania do walki z nauczaniem religii w szkole, m.in.: 

„Wzbogacimy umysły młodzieży prawdziwą wiedzą, opartą na trwałym fundamencie naukowym. Nie 

pozwolimy, aby ponury osad średniowiecznych i burżuazyjnych przesądów, aby jad wstecznictwa 

zatruwał dusze młodzieży pełnej wiary w rosnące siły postępu i socjalizmu‖. Apel ZNP do nauczycieli, 

„Życie Warszawy‖ 1951, nr 81, s. 1–2.  
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latach następnych wydawano okólniki, np. co do terminów rekolekcji (bez 

konsultacji z władzą kościelną), a dzieci młodszych klas w ogóle wyłączono z tych 

praktyk. Organizowano zajęcia konkurencyjne dla uczniów nieuczęszczających na 

lekcje religii, co także przyciągało dzieci pragnące uczestniczyć w rekolekcjach.  

We wspomnieniach bpa Stanisława Szymeckiego sytuacja wyglądała 

następująco: „Na początku lat pięćdziesiątych sytuacja w szkolnictwie nie 

zapowiadała tak drastycznych posunięć ze strony władz, z jakimi mieliśmy do 

czynienia potem. 

W szkole, w której pracowałem, władze szkolne ustalały np. trzy dni rekolekcji 

wielkopostnych w terminie, w którym akurat odbywały się inne, pozakościelne 

imprezy.  

Jednego roku w okresie kiedy wyznaczone były przez władze dni rekolekcyjne 

zorganizowane zostały równocześnie międzyszkolne zawody w piłkę nożną. Dla 

dzieci było to wielkie wydarzenie, na które czekały i do którego przygotowywały 

się cały rok. A władze doskonale o tym wiedziały i dlatego wydarzenia te 

nieprzypadkowo zbiegły się w czasie.  

Na zawody poszło wtedy dużo dzieci, zachęcanych dodatkowo wizją 

otrzymania atrakcyjnych nagród, dobrych ocen i pochwał z zachowania. W 

rekolekcjach, w grupie starszych uczniów, uczestniczyło znacznie mniej osób niż 

normalnie chodziło na religię. Było to naprawdę widoczne.  

Innym razem zorganizowano wycieczkę szkolną w góry. Oczywiście też w 

czasie zaplanowanych rekolekcji. I znowu część dzieci była nieobecna na naukach, 

ponieważ brała udział w wyjeździe.  

Takich sytuacji było więcej, nie tylko w mojej szkole. Wiem, bo zgłaszaliśmy 

to do Kurii i rozmawialiśmy potem ze zwierzchnikami o podobnych poczynaniach 

władz szkolnych, które działały pod dyktando władz partyjnych. 

Nie można zapominać, że działo się to przy aprobacie części rodziców i grona 

pedagogicznego. Nie było oficjalnych sprzeciwów, bo przecież rodzice mieli 

wybór, mogli nie korzystać z oferty szkoły i wysłać dzieci na nauki rekolekcyjne. 

Byłby to swego rodzaju bojkot propozycji szkolnych. I faktycznie, część rodziców 

nie puszczała dzieci na te imprezy, jednak, jak mówię, oficjalnych sprzeciwów nie 

było, chociaż wszyscy wiedzieli, że takie działania są celowe. 
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Władzom zależało na tym, by konkurencyjne wobec uroczystości kościelnych 

imprezy były bardzo atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Dokładnie analizowano 

zainteresowania i potrzeby młodych ludzi. 
1
 

Władze partyjne usilnie starały się wyciągać wnioski z działalności 

katechetycznej, aby w następnych latach postępować zgodnie ze wskazaniami 

prezydenta, że: „w celu wychowania nowego człowieka socjalistycznego nie 

można posługiwać się metodą dawnej szkoły burżuazyjnej, lecz trzeba użyć 

nowych metod wychowawczych‖
2
. Angażowano do tego zadania członków partii, 

nauczycieli i rodziców. Co skutkowało tym, że np. w Tarnowie – nieznany 

ogółowi rodziców Komitet Rodzicielski Szkoły im. T. Czackiego zdecydował o 

usunięciu religii ze szkoły. Rodzicom przeciwnym temu stanowisku 

odpowiedziano, że w następnym roku i tak religii w szkołach nie będzie
3
. Liczba 

szkół bez religii rzeczywiście znacznie się poszerzała, na co wpłynęło nie tylko 

powstawanie szkół TPD, ale wykorzystanie wszystkich innych możliwości, aby te 

zajęcia były likwidowane. Według danych Episkopatu, w połowie września 1951 r. 

sytuacja w kwestii szkół bez religii przedstawiała się następująco (tabela 4.3):  

Tabela 4.3 

Szkoły bez religii we wrześniu 1951 r. 

Rodzaj szkoły Liczba szkół 

podstawowe 

średnie ogólnokształcące 

zawodowe 

podstawowe TPD 

średnie TPD 

zawodowe TPD 

licea pedagogiczne 

5121 

246 

491 

219 

86 

9 

88 

Razem 6260 

Źródło: AEP, Pismo sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego nr 700 z dn. 

29 września 1951 r. do Rządu RP na ręce przew. Komisji Mieszanej, p. posła Fr. 

Mazura, s. 2.  

 

                                                           
1
 Wypowiedź abpa Stanisława Szymeckiego . z dnia 02.01.2013r., prywatne archiwum autora 

2
 W tegorocznych konferencjach sierpniowych dominować będą zagadnienia wychowawcze, „Głos 

Nauczycielski‖ 1951, nr 6, s. 1.  
3
 AUdSW, sygn. 8/211, Pismo kurii Diecezjalnej w Tarnowie nr LT. I-4/145/51 z dn. 3 lipca 1951 r. 

do Wydziału Oświaty PWRN w Krakowie oraz: Protokół spisany w kancelarii Kurii Biskupiej w 

Tarnowie dn. 25 czerwca 1951 r.  
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Pomimo starań duchowieństwa, rodziców, korespondencji z władzami regionów 

– zabiegi te okazały się daremne, nie powiodły się próby prowadzenia lekcji religii 

poza szkołą. Obawiano się także zapisów antykościelnych w projektowanej 

konstytucji, której projekt władze ogłosiły  27 stycznia 1952 r. W art. 70 p. 2 

zaistniał zapis: „Kościół jest oddzielony od Państwa‖. Nie reagowano na protesty 

władz kościelnych i w Konstytucji polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, uchwalonej 

22 lipca 1952 r. znalazł się art. 70, w którym zapisano:  

 PRL zapewnia obywatelom wolność sumienia i wyznania. Kościół i inne 

związki wyznaniowe mogą swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne. Nie 

można zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach 

religijnych. 

 Kościół jest oddzielony od państwa. Zasady stosunku państwa do Kościoła 

oraz sytuację prawną oraz majątkową związków wyznaniowych określają ustawy.  

 Nadużywanie wolności sumienia i wyznania do celów godzących w interesy 

PRL jest karane
1
.  

 Ożywienie polityczne w drugiej połowie 1952 r. spowodowane było 

zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Komitet Wyborczy Frontu 

Narodowego nie liczył się z żadną opinia Episkopatu bądź kręgiem „Tygodnika 

Powszechnego‖. W jego skład powołani zostali jedynie przedstawiciele księży-

patriotów. Episkopat przyjął deklaracje dotyczącą wyborów i wzywał w niej 

społeczeństwo do skorzystania z prawa wyborczego. Deklaracja ta spełniała 

oczekiwania władz, gdyż nie zawierała żadnych komentarzy. Ale należy 

przypomnieć, że z zasady nie była odczytywana wiernym
2
. Nie zmieniły się zasady 

podejścia władz oświatowych do katechetów w nowym – 1952/1953 roku 

szkolnym. Liczba szkół z religią stale się zmniejszała, podobnie jak liczba 

zatrudnionych katechetów  (tabela 4.4).  

Teren północno-wschodniej Polski, reprezentowany przez województwa 

białostockie i olsztyńskie, wyraźnie zwiększała się liczba szkół ogólnokształcących 
                                                           

1
 A. Merker, Wolność sumienia i wyznania w ustawodawstwie Polski Ludowej, „Zeszyty 

Argumentów‖ 1967, nr 3, s. 8.  
2
 P. Raina, Kardynał…., op. cit., s. 43.  



 295 

bez nauki religii w latach szkolnych 1952/1953, 1953/1954 i 1954/1955. Co 

istotne, na terenie Białostocczyzny liczba szkół ogólnokształcących 

systematycznie w wymienionych latach zmniejszała się. Równie znacząco 

zmniejszała się na terenach północno-wschodniej Polski liczba katechetów w 

wymienionym okresie.  

Liczbę wszystkich typów szkół w latach 1950–1958 na terenie Diecezji 

Łomżyńskiej z podziałem na dekanaty prezentuje tabela 7.  

Władze podejmowały wyjątkowo radykalne kroki w celu laicyzacji 

społeczeństwa, ingerowano także w wewnętrzne do tej pory sprawy  Kościoła.  

Tabela 4.4  

Nauczanie religii w szkołach średnich ogólnokształcących  w latach  szkolnych 

od 1952/1953 do 1954/1955 

Źródło: AAN Ministerstwo Oświaty, sygn. 417, Sytuacja w szkolnictwie 

polskim w latach 1953–1955, zał. Nr 1: Szkolnictwo średnie ogólnokształcące.  

 

Posunięto się do uchwalenia przez Radę Państwa dekretu o obsadzaniu 

stanowisk kościelnych, który oddawał rządowi i prezydium WRN prawo 

 

 

Woje- wództwa 

Liczba szkół 

ogółem 

Szkoły  z religią Szkoły  bez religii Katecheci 

zatrudnieni 

Rok szkolny 

52/ 

53 

53/ 

54 

54/ 

55 

52/ 

53 

53/ 

54 

54/ 

55 

52/ 

53 

53/ 

54 

54/ 

55 

52/ 

53 

53/ 

54 

54/ 

55 

Białystok 

Bydgoszcz 

Gdańsk 

Kielce 

Koszalin 

Kraków 

Lublin 

Łódź – m 

Woj. łódzkie  

Olsztyn 

Opole 

Poznań 

Rzeszów 

Stalinogród (!) 

Szczecin 

Warszawa  m 

Woj. warszawskie 

Wrocław  

Zielona Góra 

37 

44 

36 

43 

22 

515

6 

22 

31 

21 

31 

53 

58 

77 

23 

43 

674

9 

19 

30 

42 

36 

43 

19 

56 

57 

23 

33 

22 

26 

58 

52 

77 

17 

47 

65 

51 

19 

28 

43 

38 

45 

18 

57 

56 

26 

362

2 
27 

58 

52 

80 

17 

51 

65 

53 

20 

18 

15 

21 

36 

8 

36 

36 

9 

16 

13 

6 

37 

42 

20 

5 

26 

24 

11 

- 

10 

2 

20 

26 

5 

39 

24 

5 

12 

12 

1 

30 

34 

6 

1 

25 

15 

7 

- 

2 

- 

17 

11 

2 

18 

16 

3 

2 

3 

- 

17 

11 

5 

- 

9 

6 

1 

- 

19 

29 

15 

7 

16 

15 

20 

13 

15 

8 

26 

16 

16 

57 

18 

17 

43 

38 

19 

20 

40 

16 

17 

14 

17 

33 

18 

21 

10 

25 

28 

18 

71 

16 

22 

50 

44 

19 

26 

43 

21 

34 

16 

39 

40 

23 

34 

19 

27 

41 

417

5 

17 

42 

59 

52 

20 

18 

11 

21 

36 

6 

36 

32 

9 

17 

13 

5 

37 

49 

8 

5 

22 

24 

11 

- 

10 

2 

20 

26 

5 

39 

24 

5 

12 

12 

1 

28 

34 

6 

1 

24 

15 

7 

- 

2 

- 

13 

11 

1 

18 

16 

3 

2 

3 

- 

17 

11 

5 

- 

9 

6 

1 

- 

Razem 783 773 702 376 274 123 407 499 669 353 271 118 



 296 

decydowania o sprawach personalnych Kościoła
1
. Kierownictwu UdSW chodziło o 

obsadzanie kluczowych stanowisk w kuriach, a tym samym i w pionie 

duszpasterskim, księżmi „pozytywnymi‖. Nie zawsze jednak orientowano się, jak 

przedstawia się nauczanie religii w kościołach, gdzie księża prowadzili zajęcia na 

specjalnie organizowanych kompletach. Zauważono także organizację nowych 

form oddziaływania, np. odczyty filozoficzne, zespoły muzyczne, literackie, 

artystyczne czy sportowe, które cieszyły się wysoką frekwencją.  

Tabela 4.5 

Szkoły Diecezji Łomżyńskiej w latach 1950–1958   

w poszczególnych  dekanatach 

 

Dekanat Liczba szkół 

podstawowych 

Liczba szkół 

licealnych 

Liczba szkół 

zawodowych i 

specjalnych 

Augustowski 83 1 2 

Czyżewski 35 – – 

Grajewski 47 1 – 

Jedwabiński 35 1 – 

Kolneński 48 1 1 

Łomżyński 83 1 5 zawodowych,  

1 specjalna 

Myszyniecki 47 – – 

Ostrołęcki 88 1 2 

Ostrowski 48 1 1 

Sejneński 41 1 1 

Sokólski 52 1 3 

Suwalski  106 2 7 

Wąsowski 32 – – 

Wysokomazowiecki  35 1 – 

Zambrowski 49 1 1 specjalna 

Razem 829 13 22 zawodowe,  

2 specjalne 

Źródło: APŁ Przepisy prawno-służbowe, Akta luźne 1956, k. 6–10; 

Sprawozdanie katechetyczne za lata 1950–1958, k. 12.  

 

                                                           
1
 Dekret o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych z dn. 9 lutego 1953 roku. Dz. U. PRL 1953 

Nr 10, poz. 32.  
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W roku szkolnym 1953/1954 nauka religii nie odbywała się w 60% szkół. 

Oprócz księży i katechetek uczyło religii 1237 nauczycieli świeckich – wśród nich 

ponad 200 członków PZPR
1
. W wyniku interwencji rodziców w nielicznych 

szkołach przywrócono religię
2
. Ważne zmiany dotyczyły weryfikacji programów i 

podręczników szkolnych – nie tylko z religii. W okresie wakacji 1954 r. 

zaplanowano całkowite usunięcie religii ze szkół. Nauczyciele uczący tego 

przedmiotu w dniu 1 września 1954 r. w liceach ogólnokształcących i szkołach 

zawodowych mieli zostać poinformowani, iż w danych szkołach przestają uczyć. 

Weryfikowano także postawy dyrektorów szkół
3
. Spowodowało to konieczność 

opracowania nowej siatki godzin i nie było w niej miejsca na lekcje religii. 

Poranne apele stały się jedyną formą rozpoczynania lekcji
4
.  

Władze partyjno-państwowe zauważały reakcje kleru na wprowadzone zmiany, 

wskazano na organizowanie pracy pozalekcyjnej, na treść kazań, na wezwania do 

rodziców, wzmożona pracę rad parafialnych, organizowanie kółek ministrantów. 

„W wielu wypadkach klerowi udaje się zmobilizować zaufanych rodziców. 

Notowano nawet wypadki ulegania agitacji kleru przez członków partii. W woj. 

olsztyńskim stwierdzono, że sekretarz gromadzkiej POP domagał się od 

nauczyciela wprowadzenia modlitw‖
5
. Ostatnie miesiące 1954 r. były bardzo 

trudnym okresem dla Kościoła. Rozpoczynał się okres dyskusji na temat 

prowadzenia punktów katechetycznych – także praktyczne wdrażanie takich 

działań w życie. Na tym tle zdarzały się liczne incydenty, np. kwestia wyświetlania 

filmów niecenzurowanych przez władze w punkcie katechetycznym – w domu 

                                                           
1
 AAN KC PZPR, sygn. P 12, T. 45, Notatka o stanie nauczania religii wg danych z września – 

października 1953 r., s. 1.  
2
 Ibidem, s. 2.  

3
 AAN Ministerstwo Oświaty, sygn. 415, Notatka w sprawie usunięcia godzin nauczania religii w 

liceach ogólnokształcących i w szkołach zawodowych wszystkich typów.  
4
 AAN KC PZPR, sygn. P 12, T. 45, Notatki: w związku z wprowadzeniem apeli; instrukcja o planie 

pracy w związku z wprowadzeniem apeli w szkołach z dn. 19.08.1954 r., s. 104–108; AAN Ministerstwo 

Oświaty, sygn. 415, Informacja dla I sekretarzy KW PZPR w związku z usunięciem z siatki godzin nauki 

religii w szkołach zawodowych oraz wprowadzeniu apeli porannych jako jedynej formy rozpoczynania 

lekcji w szkołach wszystkich typów, s. 101–103.  
5
 AAN KC PZPR, sygn. P 12, T. 45, Ocena sytuacji w szkołach po wprowadzeniu zarządzenia o 

apelach i nowej siatce godzin z dn. 9 września 1954 r., s. 119.  
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prywatnym w Supraślu
1
. Starano się zapobiec organizacji rekolekcji. Tym samym 

rok szkolny 1955/1956 zapowiadał się jako bardzo trudny, a minister oświaty, J. 

Michałowski, w podsumowaniu dziesięcioletniego okresu zmagania się z 

duchowieństwem w kwestii katechezy szkolnej, stwierdzał: „Od pierwszych dni po 

wyzwoleniu olbrzymim wysiłkiem dźwigaliśmy szkolnictwo z przedwrześniowego 

zacofania i z wojennych ruin. Przeprowadziliśmy reformę ustrojową i programową 

i stworzyliśmy jednolity ustrój szkolny, korzystając z cennego dorobku i praktyk 

pedagogicznych Związku Radzieckiego‖
2
. 

Prezydium Komisji Krajowej Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich 

przy Ogólnopolskim Komitecie Frontu Narodowego (była to kontynuacja 

Komitetu Intelektualistów i Działaczy Katolickich przy Polskim Komitecie 

Obrońców Pokoju) w lutym 1956 r. skierowało do Rządu PRL memoriał na temat 

zasięgu nauczania religii w budynkach kościelnych. Starano się wyjednać zgodę na 

otwarcie kaplic katechetycznych w miejscowościach, w których nie było kościoła 

parafialnego
3
. Jednak starania te zostały odrzucone.  

Był to już okres rysujących się zmian ze względu na sytuację polityczną, jaką 

wzniósł w ZSRR referat Nikity Chruszczowa O kulcie jednostki. Nowe problemy 

dla władz politycznych przyniosły wydarzenia poznańskie. Trwały też zmiany w 

KC PZPR w związku ze śmiercią B. Bieruta. Rząd i partia z uwagą obserwowały 

uroczystości Roku Jubileuszowego 300–lecia Ślubów Narodu na Jasnej Górze 26 

sierpnia 1956 r. Trudno było nie zauważyć, iż milionowa rzesza pielgrzymów w 

Częstochowie była nie tylko zjawiskiem czysto religijnym, ale miała też implikacje 

społeczno-polityczne. Te działania z pewnością przyczyniły się uwolnienia 

kardynała S. Wyszyńskiego. Jego spotkania z Z. Kliszką i W. Bieńkowskim oraz 

listu Episkopatu z 27 października 1956 r. do W. Gomułki: przede wszystkim 

przypomniano w nim o porozumieniu z kwietnia 1950 r. Wszystko to stało się 

                                                           
1
 AUdSW, sygn. 46/627, Pismo kierownika Referatu do Spraw Wyznań PWRN w Białymstoku nr SP 

II1n/1/55 pf z dn. 17 lutego 1955 do UdSW.  
2
 J. Michałowski, U progu drugiego dziesięciolecia, „Głos Nauczycielski‖ 1955, nr 29–30, s. 1.  

3
 AUdSW, sygn 47–576, Memoriał Prezydium Komisji Krajowej Duchownych i Świeckich Działaczy 

Katolickich przy Ogólnopolskim Komitecie Frontu Narodowego do Rządu PRL w sprawie 

pozaszkolnego nauczania religii. Por. P. Raina, Kardynał…, op. cit., t. 2, s. 155–161.  
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etapem pozornych zmian na korzyść katechezy szkolnej w roku szkolnym 

1956/1957. Jednak Sejm PRL uchwalał coraz to nowe ustawy, np. Ustawa o 

prawach i obowiązkach nauczycieli, której ideą przewodnią było wychowanie 

młodego pokolenia na ideowych obywateli PRL, „oddanych sprawie budownictwa 

socjalizmu i pokoju‖
1
. Nauczyciel został zobowiązany do ustawicznego 

podnoszenia swojego poziomu ideologicznego, a ustawa znosiła poprzedni 

dokument o stosunkach służbowych. Nauczyciel był teraz zatrudniany przez 

mianowanie i zawarcie umowy o pracę. Pojawiła się propozycja opłacania 

nauczycieli religii przez UdSW, a nie Ministerstwo Oświaty
2
. Kościół nie 

zrezygnował z możliwości nauczania religii w szkołach i władze z zanie-

pokojeniem obserwowały przypadki tzw. „strajków szkolnych‖ w obronie nauki 

religii
3
. Wzrastała liczba skarg od społeczeństwa z miejscowości, gdzie w szkołach 

nie było lekcji religii, a najliczniej takie zjawiska występowały w województwach 

krakowskim, rzeszowskim, białostockim i gdańskim., bądź z konkretnych 

powiatów, np. pow. Łapy w woj. białostockim (Diecezja Łomżyńska)
4
.  

Kardynał S. Wyszyński został zwolniony 28 października 1956 r., a w 

listopadzie tegoż roku ustanowiona został Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu. 

Na posiedzeniu 21 listopada sformułowano dwa warianty rozwiązania kwestii 

nauczania religii, przy czym Ministerstwo Oświaty optowało za pierwszym – 

organizacją tych zajęć w punktach katechetycznych, gdyż: „Szkoła byłaby laicka, 

personel nauczycielski nie byłby narażony na przykrości, nie byłoby drażliwych 

spraw zawieszania krzyży w salach szkolnych i odmawiania modlitwy przed i po 

lekcjach‖
5
. Wariant drugi dopuszczał nauczanie religii jako przedmiotu 

nadobowiązkowego w szkołach, jednakże oponowało przeciwko temu 

Ministerstwo Oświaty, gdyż m.in. należałoby zweryfikować siatkę godzin, 
                                                           

1
 Ustawa z dn. 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli.  Dz. U. PRL 1956, nr 12, 

poz. 63.  
2
 AUdSW, sygn. 29/239, Pismo dyrektora generalnego Urzędu Rady Ministrów nr P. Rz. Op. 382/56r. 

do dyrektora UdSW wraz załącznikami.  
3
 AUdSW, sygn. 47/1783, Notatka dotycząca nauczania religii w Polce Ludowej, s. 5.  

4
 AUdSW, sygn. 47/666, Pismo zastępcy szefa Urzędu Rady Ministrów nr s. 1200/pf./56 z 21 

listopada 1956 r. do dyr. UdSW z załącznikiem: Notatka Biura Skarg i Zażaleń URM z 20 października 

1956 r. w sprawie skarg związanych z nauczaniem religii w szkołach.  
5
 AUdSW, sygn. 47/1783, Notatka dotycząca nauczania religii w Polce Ludowej, s. 6.  
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katecheci weszliby do rad pedagogicznych, a stopnie z religii byłyby na 

świadectwach szkolnych. Jednakże w dniu 8 grudnia – po dyskusjach – przyjęto 

wariant drugi
1
. Spowodowało to wydanie przez władze oświatowe – jak 

wspomniano – licznych dodatkowych dokumentów, które w swojej treści wyrażały 

specyficzna dobrą wolę władz polityczno-partyjnych, ale w rzeczywistości ich 

interpretacja ze strony państwa doprowadziła do usunięcia religii ze szkół.  

Jakkolwiek zaistniałą sytuację Prymas ocenił jako wielki sukces
2
, strona 

kościelna nie spodziewała się, że działania władz będą sprawnie i bez przeszkód 

wprowadzane w życie. Natomiast ze strony rządowej oceny sytuacji w kwestii 

katechezy szkolnej za ostanie lata dokonał 21 grudnia 1956 r.  W. Bieńkowski 

Stwierdził on, że w przeszłości religię usunięto ze szkół drogą administracyjną, 

podważano tym autorytet szkoły, a takie poczynania zwiększyły atrakcyjność tego 

przedmiotu. Tym samym ogólny bilans tych działań uznał za ujemny. Potwierdził, 

że katecheza szkolna stała się zagadnieniem społecznym, ale rozwiązanie tego 

problemu musi być pozbawione akcentów światopoglądowych
3
.  

 Episkopat starał się organizować z większym natężeniem kursy katechetyczne, 

co nie zawsze było możliwe. Trudności pojawiły się w związku z tym, że często 

nauczyciele innych przedmiotów dodatkowo nauczali religii, a inni nie zawsze 

posiadali wykształcenie średnie
4
. Władze państwowe jednak nie uwzględniały 

próśb Episkopatu w tym względzie – stanowczo stojąc na pozycji wydanych 

zarządzeń. Powołano także komisje do spraw programów i podręczników dla szkół 

podległych Ministerstwu Oświaty
5
, do której, z ramienia Episkopatu, został 

powołany ks. S. Piotrowski.  

                                                           
1
 AUdSW, sygn. 74/45, Komunikat Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu, 

opublikowany przez prasę codzienną dn. 8 grudnia 1956 r.  
2
 AEP, Protokół Konferencji Plenarnej Episkopatu, Warszawa , dn. 14 grudnia  1956 r.  

3
 W. Bieńkowski, Drogi przebudowy oświaty w Polsce. Odczyt wygłoszony w dn. 21 grudnia w 

Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1957,  s. 30; W. Bieńkowski, Drogi 

przebudowy oświaty, „Nowa Szkoła‖ 1957, nr 1, s. 1–13.  
4
 AEP, Pismo sekretarza Episkopatu nr 80 z dn. 7 stycznia 1957 r. do Ministerstwa Oświaty.  

5
 AUdSW, sygn. 31/57, Pismo Ministerstwa Oświaty nr PO-201/57 z dn. 20 lutego 1957 r. do UdSW; 

UdSW; Pismo UdSW z dn. 28 lutego 1957 r. do Sekretariatu Episkopatu; Pismo sekretarza Episkopatu nr 

410 z dn. 4 marca 1957 r. do UdSW.  



 301 

Na polepszenie stosunków między państwem a Kościołem, a tym samym 

pozytywnego spojrzenia władz na kwestie katechezy, liczono po spotkaniu 

Prymasa z premierem J. Cyrankiewiczem 14 stycznia 1957 r. Odbyło się ono z 

inicjatywy W. Gomułki i J. Cyrankiewicza i miało wzmocnić pozycję władz 

partyjnych w społeczeństwie w związku z wyborami. Jak wiadomo, Episkopat 

faktycznie wydał komunikat wzywający do udziału w wyborach, co w rezultacie 

nie przyczyniało się do żadnych zmian w kwestii nauczania religii
1
. Władze 

skrzętnie zbierały wszelkie informacje o treści kazań, wezwań do wprowadzenia 

religii do danej szkoły, niekiedy incydentów bądź zatargów z nauczycielami czy 

dyrektorami szkół. Wykorzystywano każde słowo, sytuację, by przedstawić 

niezgodne z prawem i zarządzeniami działania duchownych, czego przykładem 

jest przypadek ks. E. Kisiela z Białegostoku, który przed 8 grudnia rzeczywiście 

mówił o krzyżach w szkole, ale zarzucono mu, iż właśnie po tej dacie nawoływał 

rodziców, by sami zawieszali krzyże w szkołach
2
.  

Ponieważ religia była przywracana także w szkołach TPD, uznano za stosowne 

powołać Towarzystwo Szkoły Świeckiej (TSŚ) i do połowy marca 1957 r. miało 

ono oddziały we wszystkich województwach
3
. Powołano także Stowarzyszenie 

Ateistów i Wolnomyślicieli (SAiW) – celem tej organizacji była „walka 

ideologiczna o odrzucenie poglądów irracjonalnych, w szczególności religijnych‖
4
. 

Władze oczekiwały poprawnego ułożenia stosunków z Kościołem po spotkaniu 1 

maja 1957 r. kardynała S. Wyszyńskiego z W. Gomułką. Zastanawiano się nad 

kwestią konkordatu uzależniając stanowisko rządu od uznania przez Kościół, że 

Polska buduje socjalizm. Po powrocie z Rzymu Kardynał zaakcentował kwestie 

wychowawcze w liście pasterskim do społeczeństwa, ale nie polepszył układu z 
                                                           

1
 Treść komunikatu, podpisanego przez bpa Z. Choromańskiego, była następująca: „Niedziela 20 

stycznia jest w Polsce dniem powszechnych wyborów do Sejmu. Katolicy – obywatele maja w tym dniu 

spełnić swój obowiązek sumienia wzięcia udziału w głosowaniu. Duchowieństwo katolickie tak pokieruje 

nabożeństwami, by wszyscy wierni mogli bez przeszkód wypełnić swoje obowiązki religijne i obowiązek 

wyborów‖.  
2
 AEP, Pismo sekretarza Episkopatu nr 340 z dn. 18 lutego 1957 r. do ministra oświaty.  

3
 AUdSW, sygn. 50/370, Apel zebrania założycielskiego Towarzystwa Szkół Świeckich z dn. 23 

stycznia 1957 r. w Warszawie.  
4
 Deklaracja ideowa SAiW, uchwalona 10 listopada 1957 r. na I Zjeździe w Bydgoszczy. W: Mała 

encyklopedia religioznawstwa marksistowskiego, „Euchemer‖ Przegląd Religioznawczy 1970, nr 3–4, s. 

208.  
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rządem, gdyż nie przywiózł decyzji papieża co do konkordatu. Trudności w wielu 

więc przypadkach nie usunięto, a silna włada partyjna starała się hamować 

ekspansję Kościoła w oświacie. Rok szkolny 1957/1958 rozpoczął się działaniami 

Kościoła o zachowanie religii w szkołach, co nie było łatwe, gdyż już w okresie 

wakacji władze oświatowe utworzyły liczne placówki świeckie, np. 18 w samej 

Warszawie
1
. Tłumaczono, że powstanie tych szkół było zasługą TSŚ. Umacniająca 

się władza odchodziła od dobrych kontaktów z Kościołem, większy wpływ na 

różne decyzje miały osoby o zdecydowanie antykościelnych poglądach. Trudna 

atmosfera panowała na posiedzeniu Komisji Wspólnej 27 grudnia 1957 r. po 

wcześniejszej wypowiedzi W. Gomułki, iż do prowadzenia walki o uzdrowienie 

partii z dogmatyzmu i rewizjonizmu, należy uderzać w główne źródło jej słabości: 

w rewizjonizm i likwidatorstwo
2
. Spotkanie S. Wyszyńskiego i W. Gomułki nie 

wniosło nic nowego, gdyż I sekretarz nie godził się na zawieszanie/pozostawienie 

krzyży w szkołach (rzekomo drażnią niewierzących), na wpisanie oceny z religii 

na świadectwa ukończenia szkół. Konsekwencją rozmowy było posiedzenie 

kierownictwa Ministerstwa Oświaty, na którym jeszcze zaostrzono warunki 

uzyskania średniego wykształcenia przez osoby, mające kościelną zgodę na 

nauczanie religii. Do kwestii związanych z nauczaniem religii władze oświatowe i 

partyjne podchodziły negatywnie, np. nawet co do udostępnienia dzienników – 

miały tym zająć się władze kościelne
3
; nie pozwolono także alumnom hospitować 

lekcji religii w szkołach
4
.  

 Oburzenie premiera J. Cyrankiewicza wywołało pismo Prymasa 

S. Wyszyńskiego z dnia 5 lipca 1958 r., w którym stanowczo przedstawiono 

zasady linii przewodniej postępowania Episkopatu oraz ocenę spraw, które 

                                                           
1
 AEP, Pismo sekretarza Episkopatu nr 1040 z dn. 10 października 1957 r. do ministra oświaty (do 

wiadomości UdSW).  
2
 A. Micewski, Kardynał…., op. cit., t. 1, s. 174–177.  

3
 AUdSW, sygn. 56/340, Pismo Ministerstwa Oświaty nr GM 1–1979/58 z  dn. 5 sierpnia 1958 r. do 

sekretarza Episkopatu.  
4
 List ministra oświaty do sekretarza Episkopatu w sprawie hospitacji lekcji religii w szkole przez 

alumnów z dn. 22 kwietnia. W: P. Raina, Kościół w PRL, op. cit., s. 624..  
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powodują konflikt z rządem. Pisma tego premier „nie przyjął do wiadomości‖
1
 i 

zwrócił je Prymasowi, co stało się zapowiedzią zaostrzenia konfliktów. Również w 

ocenie całego roku szkolnego przez TSŚ znalazło się sformułowanie, że kościół 

zmierza nadobowiązkowe lekcje religii zmienić w przymus lekcji religii i 

obrzędów dla wszystkich dzieci, a w rezultacie nadaniu szkołom i wychowaniu 

charakteru wyznaniowego oraz chrześcijańskiego stylu życia
2
. Wykładnię 

stanowiska w sprawie nauczania religii w szkołach władze partyjne dały w Liście 

KC PZPR do egzekutyw partyjnych w sprawie polityki wobec Kościoła tak w 

części „Ofensywa wojującego klerykalizmu‖, jak i w części „Założenia polityki 

naszej partii w stosunku do Kościoła‖
3
. W ocenie władz rządowych sytuacja 

Kościoła w kwestii nauczania religii była bardzo dobra. Natomiast w postępowaniu 

Kościoła zauważało się „nielojalność wobec wspólnych ustaleń, tendencję do 

zadrażniania sytuacji, mobilizowanie fanatycznych elementów do ofensywy 

klerykalnej
4
.  

Obrady Komisji Wspólnej 31 lipca 1958 r. udowodniły, iż rząd polski dążył 

do silnej konfrontacji na polu nauczani religii w szkołach. Przy- niosły one 

zapowiedź nowych ograniczeń, szczególnie w kwestii zatrud- niania katechetów 

(analizowane zarządzenia i instrukcje z 1958 i  1959 r.).  

Był to także okres walki o krzyże w pomieszczeniach szkolnych. W wyniku 

narad na wszystkich poziomach oddziałów partyjnych – przeprowadzano rozmowy 

z księżmi, a w diecezjach warmińskiej z bpem T. Wilczyńskim, chełmińskiej – z 

bpem B. Czaplińskim. Ludność kaszubska stawiała wyjątkowy opór wobec decyzji 

władz partyjnych i np. w Luzinie, pow. Wejherowo z procesją i chorągwiami – bez 

udziału księdza – wieczorem udała się do miejscowej szkoły, by zawiesić krzyże; 

w Pelplinie bp K. J. Kowalczyk przypomniał księżom, iż polityka zdejmowania 

                                                           
1
 AAN Ministerstwo Oświaty, sygn. 410, Pismo prezesa Rady Ministrów a dn. 8 lipca 1958 r. do 

prymasa Polski.  
2
 AUdSW, sygn. 74/44A, Pismo ZG TSŚ nr 738 z dn. 8 lipca 1958 r. do UdSW, Uwagi ogólne oraz 

postulaty w sprawie problemu laicyzacji całego szkolnictwa.  
3
 AAN KC PZPR, sygn. P. 18, T. 72, List KC PZPR do egzekutyw Komitetów Wojewódzkich, 

Powiatowych i Miejskich PZPR, lipiec 1958.  
4
 AUdSW, sygn. 74/34, Notatka z dn. 28 lipca 1958 roku, Sprawa nauczania religii w szkole, s. 1.  
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krzyży nie jest wymysłem nauczycieli i dyrekcji, ale zależy od decyzji partyjnych
1
. 

Coraz częściej zdarzały się przypadki represji w stosunku do duchownych, np. 

rozmowy ostrzegawcze, dochodzenia, wnioski do kolegiów orzekających, kary 

administracyjne (przeniesienia, zwolnienia), zatrzymania. W Olsztynie PWRN 

odwołało ze stanowisk proboszczów parafii Lubomino i Galiny, wikariusza z Pisza 

urzędującego w Kumielsku
2
. W połowie września 1958 r. krzyże wisiały w 7% 

ogółu szkół polskich – były to szkoły w woj. białostockim (437), wrocławskim 

(354), warszawskim (350), lubelskim (243) i poznańskim (233), jakkolwiek i tak 

liczba ta stale się zmniejszała
3
. Episkopat mocno odczuł zakaz zatrudniania w 

szkołach zakonników, w sprawach emblematów nie podjęto centralnej kontrakcji, 

a w wielu przypadkach biskupi prosili o lojalność wobec zrządzeń, aby nie 

zaogniać sytuacji
4
. Władze oceniły, ze zapewniono świeckość szkół i 

zdecydowanie osłabiono wpływy Kościoła i kleru. Większość nauczycieli musiała 

przyjąć postawę antyklerykalną, a aparat partyjny i państwowy został 

zmobilizowany do przeciwdziałania ofensywie Kościoła i kontrnatarcie 

stosunkowo łatwo wygrał. Świadczyło to zarazem o konieczności 

skoordynowanego przeciwdziałania ma wszystkich (nie tylko wyznaniowym) 

odcinkach. Stan faktyczny nauczania religii w szkołach w grudniu 1958 r. i liczbę 

szkół i uczniów przedstawia tabela 8. 

Stan liczbowy i procentowy szkół bez nauki religii na terenach woj. 

białostockiego i olsztyńskiego na koniec grudnia 1958 r. wskazywał, że 

jakiekolwiek wcześniejsze porozumienia na linii państwo – Episkopat nie były 

przestrzegane. Władze administracyjno-partyjne wszelki siłami dążyły do tego, by 

zachować jak najwięcej szkół bez nauki religii, a w miarę czasu – sytuację tę 

                                                           
1
 AUsdSW, sygn. 56/856, Informacja nr WZ. IV-995/58 z dn. 4 września 1956 r. dla UdSW.  

2
 AUsdSW, sygn. 56/856, Pismo kierownika Wydziału ds. Wyznań {WRN w Olsztynie nr WL/88/58 

z dn. 9 września 1958 r. do UdSW.  
3
 AUsdSW, sygn. 56/856, informacja Wydziały Organizacyjnego KC PZPR nr 82/1819 z dn. 12 

września 1958 r.  
4
 AUdSW, sygn. 56–856, Notatka z dn. 11 października 1958 r. dotycząca wykonania zarządzeń 

Ministerstwa Oświaty z sierpnia 1958 r. w sprawie emblematów religijnych w szkołach i nauczania 

religii.  
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podtrzymywać, a nawet likwidować religię w innych szkołach – co zresztą okazało 

się rzeczywistością.  

Od początku 1959 r. zaczęły ukazywać się kolejne okólniki i zarządzenia 

dotyczące katechezy, np. w sprawie rekolekcji
1
 czy zmian w sposobie zatrudnienia 

nauczycieli przedmiotów nadobowiązkowych
2
. Wydano także okólniki w 

sprawach: szkół i klas bez nauczania religii
3
 oraz eksternistycznego egzaminu 

dojrzałości w liceum dla pracujących – znosił on przepisy w sprawie takich 

egzaminów dla absolwentów małych seminariów duchownych
4
. Instrukcja z 18 

kwietnia 1959 r. zezwalała na zatrudnianie w szkołach podstawowych nauczycieli 

bez kwalifikacji, jeżeli osoby te były zatrudnione w roku poprzednim i nie było 

możliwości zatrudnienia innych nauczycieli
5
. 

Zarządzenia te powodowały nowe zmiany w organizacji roku szkolnego 

1959/1960, rozpoczęciu którego towarzyszyły pewne incydenty, związane z 

brakiem lekcji religii w danej placówce. W kilku miejscowościach woj. olsztyń-

skiego rodzice występowali przeciwko wprowadzeniu szkół świeckich, np. w 

Braniewie; w Lidzbarku Warmińskim rodzice zabierali dzieci ze szkoły ćwiczeń 

(bez religii) i przepisywali do innych; w wielu miejscowościach rodzice próbowali 

zawiesić krzyże, np. w Wodzianach, pow. Morąg, Reszel
6
. Komitety partyjne i 

TSŚ spowodowały usunięcie religii w szkołach woj. białostockiego, np. w Szkole 

Podstawowej Nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, w tym mieście 

przygotowywano podobne działania w technikach Ekonomicznym i 

Włókienniczym oraz Szkole Podstawowej Nr 19. 

                                                           
1
 Okólnik ministra oświaty nr 4 z dn. 19 lutego 1959 r. (GM I-471/59) w sprawie rekolekcji. Dz. U. 

ministerstwa Oświaty 1959 Nr 2, poz. 25.  
2
 Okólnik nr 10 z dn. 13 kwietnia 1959 r. (K I-710/59) w sprawie zatrudniania nauczycieli 

przedmiotów nadobowiązkowych. Dz. U. Ministerstwa Oświaty 1959 Nr 3, poz. 38. 
3
 Okólnik nr 11 z dn. 14 kwietnia 1959 r. (KGM I-863/59) w sprawie szkół i klas bez nauczania 

religii. Dz. U. Ministerstwa Oświaty 1959 Nr 3, poz. 39. 
4
 Okólnik nr 12 z dn. 14 kwietnia 1959 r. (Nr OD I-486/59) w sprawie stosowania regulaminu 

eksternistycznego egzaminu dojrzałości liceum ogólnokształcącego dla pracujących. Dz. U. Ministerstwa 

Oświaty 1959 Nnr 4, poz. 58. 
5
 Instrukcja z 18 kwietnia 1959 r. (Nr Kl-765/59) w sprawie na zatrudniania w roku szkolnym 

1959/60 nauczycieli religii nie posiadających przepisanych kwalifikacji zawodowych. Dz. U. 

Ministerstwa Oświaty 1959 Nr 4, s. 56.  
6
 AAN Ministerstwo Oświaty, sygn. 423, Sprawozdanie Kuratorium Okręgu Szkolnego PWRN w 

Toruniu nr GM 1–34/tj/59 o nauczaniu religii w szkołach – część opisowa.  
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Tabela 4.6 

Nauczanie religii w szkołach (stan faktyczny na grudzień 1958 r.) 

Typ szkoły 

Okręgi szkolne 

Szkoły z religią Szkoły bez nauczania 

religii 

razem uczniów razem % uczniów % 

Typy szkół wszystkich okręgów 

Podstawowe 

miejskie 

Podstawowe 

wiejskie 

Licea 

ogólnokształcące 

Licea pedagogiczne 

Szkoły zawodowe  

3043 

19171 

703 

138 

693 

1614278 

2201087 

229087 

37017 

148107 

450 

2578 

106 

80 

298 

13 

12 

13 

27 

30 

203055 

210694 

45202 

13274 

75524 

11 

9 

16 

26 

33 

Szkoły wszystkich typów według okręgów szkolnych 

Białostocki 

Bydgoski 

Gdański 

Katowicki 

Kielecki 

Koszaliński 

Krakowski 

Lubelski 

Łódź – m 

Łódzki   

Olsztyński 

Opolski 

Poznański 

Rzeszowski 

Szczeciński 

Warszawa  m 

Warszawski 

Wrocławski 

Zielonogórski  

1420 

1609 

960 

1399 

1438 

674 

1883 

1773 

167 

1555 

1229 

857 

2212 

1659 

363 

218 

2159 

1530 

643 

166084 

280725 

186248 

416798 

283369 

84437 

37512 

257582 

93492 

247119 

131093 

112411 

379736 

242110 

73867 

133377 

343797 

312984 

105853 

109 

86 

165 

97 

275 

411 

78 

297 

63 

103 

240 

149 

142 

41 

383 

66 

143 

394 

240 

7 

5 

14 

6 

16 

38 

4 

14 

27 

6 

16 

15 

6 

2 

51 

23 

6 

21 

27 

8013 

13981 

22895 

23995 

45174 

41121 

22977 

30791 

20307 

19426 

14692 

24012 

19532 

8059 

54806 

36226 

20105 

82105 

39532 

5 

5 

11 

6 

14 

33 

6 

11 

18 

7 

10 

18 

5 

3 

43 

21 

6 

21 

27 

Razem 23748 4229556 20748 śr. 12,8 547749 śr.11,4 

Źródło: AUdSW, sygn. 74–43, Informacja Ministerstwa Oświaty nr GM 1–

313/59 o nauczaniu religii w szkołach wg stanu z grudnia 1958 r.  

 

Podobnie postępowano w przypadku szkół Podstawowej nr 3 w Łomży, 

Podstawowej Nr 3 w Olecku, nie pozwolono uczyć księżom w Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Bielsku Podlaskim, a w szkołach: podstawowej w Olecku, 
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Technikum Drzewnym w Łomży i Technikum Budowlano-Drogowym w 

Białymstoku istniały tzw. klasy świeckie
1
. Zjazd wizytatorów diecezjalnych w 

listopadzie 1959 r. wskazał dane na temat szkół bez religii – ogółem w Polsce było 

to 15,5% szkół,  w tym:  

– w liceach pedagogicznych – 75,4%, 

– w szkołach zawodowych – 53,9%, 

– w szkołach specjalnych – 45,8%, 

– w szkołach licealnych – 35,5%, 

– w szkołach podstawowych 12,4%
2
.  

W poszczególnych diecezjach odsetek ten był zróżnicowany, np.: 

– Diecezja Katowicka – 21,8%, w tym miasto Katowice – 62,9%, 

– Diecezja Gorzowska 43,7%, 

– Diecezja Łomżyńska – 3,1%, 

– Diecezja Poznańska – 5,3%
3
.  

Jesienią UdSW starannie analizował sytuację w kraju i opracowywał scenariusz 

całkowitego usunięcia religii ze szkół w następnym roku szkolnym. Brano pod 

uwagę wszystkie możliwe reakcje duchowieństwa i społeczeństwa, wskazano na 

obniżoną frekwencję młodzieży w zajęciach, słabe przygotowanie pedagogiczne 

większości nauczycieli religii
4
. Sformułowano więc ostateczny wniosek 

następująco: „Metoda administracyjnego usuwania religii ze szkół winna nosić 

cechy rzetelności. Rzetelność ta ma przejawiać się w tym, że władze oświatowe 

powinny wydawać jawne decyzje i mieszczące się w przepisach prawnych i w 

odpowiedni sposób informować rodziców. Usunięcie nauczania religii ze szkoły na 

                                                           
1
 AAN Ministerstwo Oświaty, sygn. 422, Sprawozdanie opisowe Kuratorium Okręgu Szkolnego w 

Białymstoku.  
2
 AEP, Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Szkolnej z dn. 15 listopada 1959 r. [na Konferencję 

Plenarną 18–19 listopada 1959 r.].  
3
 AEP, Protokół 58 Konferencji Plenarnej Episkopatu, Warszawa dn. 18 i 19 listopada 1959 r., s. 8–9.  

4
 Władze państwowe liczyły się z możliwościami protestów zarówno ze strony samego Kościoła 

katolickiego w Polsce, jak i ze strony rodziców uczniów, którzy do tej pory w lekcjach religii w szkole 

systematycznie uczestniczyły. Poszukiwano racjonalnych argumentów, którymi można by się posiłkować 

wobec takich protestów.  
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podstawie decyzji administracyjnej należy zawsze podbudować akcją 

uświadamiającą‖
1
.  

Planowane usuniecie religii ze szkół było poprzedzone nie tylko w teorii, ale też 

w praktyce poprzez działania UdSW – zbierano nawet najdrobniejsze informacje o 

postępowaniu katechetów, rodziców i młodzieży, wskazywano na przeciążenie 

siatki godzin, unikano sformułowania „szkoła świecka‖ w stosunku do szkól 1000–

lecia, deklaracje rodziców o nauce religii ich dzieci musiały być odnawiane 

corocznie, zbierano dane na temat treści kazań. Materiały te miału pomóc w 

lepszym ,rozwiązaniu problemu laicyzacji. Plan działania UdSW miał opracowany 

już na rok szkolny 1960/1961, ale na ten okres przewidziano głównie działania w 

liceach ogólnokształcących w miastach
2
. Nie ulega także wątpliwości, iż 

nauczyciele byli najbardziej upartyjnioną grupa zawodową i dlatego pracowano 

nad dalszym ich doskonaleniem partyjnym poprzez wszechstronny i permanentny 

system szkoleń i samokształcenia
3
.  

Episkopat zdawał sobie sprawę ze wszystkich poczynań UdSW, organów 

partyjnych i państwowych, działających na rzecz usunięcia religii ze szkół. 

Kontakty z rządem były złe, problemem były wizytacje ministerialne w 

seminariach duchownych, nadal terminy rekolekcji wielkopostnych, zatrudnianie 

katechetów
4
. Spotkanie Komisji Wspólnej 14 marca 1960 r. nie przyniosło 

żadnego rozstrzygnięcia, a minister J. Sztachelski do wszystkich spraw, jakie 

poruszali przedstawiciele Episkopatu, ustosunkował się negatywnie
5
.  

Rok szkolny 1959/1960 kończył się źle w aspekcie nauczania religii, gdyż 

dyrektorzy nie chcieli przyjmować deklaracji od rodziców, a duchowieństwo nie 

                                                           
1
 AUdSW, sygn. 73/43, Notatka dotycząca nauczania religii w szkołach, 8 grudnia 1959 r., s. 3.  

2
 AUdSW, sygn. 73/43, Notatka informacyjna o nauczaniu religii w szkołach z  16 lutego 1960 r.  

3
 Wytyczne Ministerstwa Oświaty i ZG ZNP w sprawie zmian w organizacji doskonalenia nauczycieli 

oraz pracowników pedagogicznych zatrudnionych w innych placówkach oświatowych z dn. 1 kwietnia 

1960 r., „Głos Nauczycielski‖ 1960, nr 11, s. 2–3.  
4
 Wszystkie działania partii, które podejmowała do tej pory, jednoznacznie wskazywały na intencje 

władz. Nie liczono się zupełnie ze zdaniem czy stanowiskiem Kościoła. Systematycznie marginalizowano 

znaczenie nauczania religii, traktowano ją jako przedmiot nieobowiązkowy, nic nie znaczący, 

deprecjonowano zasadność obecności religii w szkołach. Wszelkie próby podjęcia dialogu z władzami, 

jakie podejmował Episkopat, pozostawały bez odzewu lub miały wydźwięk negatywny.  
5
 AEP. Protokół Konferencji Plenarnej Episkopatu, dn. 16–17 marca 1960 r.  
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miało środków prawnych – poza powoływaniem się na ustalenia sprzed wielu lat, 

które przez władze nie były w ogóle respektowane. Konkretny materiał na temat 

postępowania w zakresie laicyzacji szkół przedstawiło Biuro Polityczne KC PZPR 

19 lipca 1960 r. Władze rozumiały, iż mogą spotkać się z protestem kleru i 

społeczeństwa, dlatego w pismach do I sekretarzy wnioski sformułowano 

następująco: „Program działania powinien mieć charakter długofalowy, obliczony 

na systematyczna pracę w ciągu całego roku szkolnego. Szczególnie wnikliwie 

należy przeanalizować na Egzekutywie KW i Egzekutywach KP i KM zamierzenia 

w kwestii laicyzacji na początek roku szkolnego, aby zapobiec poczynaniom źle 

przygotowanym politycznie i społecznie. Należy się bowiem liczyć z tym, że w 

związku z początkiem roku szkolnego kler przygotowuje i rozwija szeroką 

aktywność. Szczególną uwagę należy zwrócić w tym zakresie na pogłębienie i 

zacieśnienie pracy z aparatem kuratoriów i inspektoratów szkolnych
1
.  

Duchowieństwo coraz bardziej konsolidowało się w poczynaniach na rzecz 

utrzymania nauczania religii w szkołach wszelkiego typu, wzywał do tego 

rodziców kardynał S. Wyszyński przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
2
. 

Konferencja Plenarna Episkopatu uchwaliła List Pasterski do Wiernych, który miał 

być odczytany 18 września 1960 r. Do tego jednak nie doszło, gdyż w rozmowie 

ministra J. Sztachelskiego z bpem Z. Choromańskim 15 września – strona rządowa 

określiła list jako tendencyjny i w następstwie Prymas zadecydował, że ad maiora 

mala vitanda wstrzymuje odczytanie Listu
3
. Ze stanowiskiem władz w zakresie 

laicyzacji zgodził się ZNP stwierdzając bezpośrednio: „Będziemy wychowywać w 

duchu laickim‖
4
. Swoje stanowisko przedstawił też Związek Młodzieży Socja-

listycznej
5
.  

                                                           
1
 AAN KC PZPR, sygn. P. 20, T. 79, Pismo kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR z dn. 2 

sierpnia 1960 r. do I sekretarzy KW PZPR z załącznikami: Materiał w sprawie nauczania religii w 

szkołach akceptowany przez biuro Polityczne w dn. 19 lipca br.; tezy propagandowe w sprawie laicyzacji 

szkolnictwa.  
2
 Listy pasterskie Prymasa…, op. cit., s. 367–368.  

3
 AEP, Protokół 63 Konferencji plenarnej Episkopatu, Warszawa, dn. 16–17 listopada 1960 r., s. 2–3.  

4
 Z obrad Plenum ZG ZNP. Będziemy wychowywać w duchu laickim, „Głos Nauczycielski‖ 1960, nr 

36, s. 1.  
5
 ZMS podejmuje ofensywę ideologiczna w szkole, „Głos Nauczycielski‖ 1960, nr 42, s. 4.  
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Stan na dzień 1 października 1960 r. w kwestii nauczania religii prezentuje 

poniższa tabela 9.  

Liczba szkół bez nauczania religii w roku szkolnym 1960/1961 znacznie 

wzrosła w porównaniu z latami poprzednimi. W północno-wschodnich okręgach 

szkolnym, jakimi były okręgi białostocki i olsztyński, już ponad 70% szkół, a tym 

samym także ponad 70% uczniów nie było objętych nauczaniem religii. 

Jakkolwiek w porównaniu z innymi okręgami cyfra ta może wydawać się niższa 

(były okręgi , gdzie ponad 90% szkół i uczniów nie mogło korzystać z nauki religii 

w szkole) – należy przypomnieć o kwestii trudności w dostępie katechetów do 

uczniów na terenach północno-wschodniej Polski, o odległościach wiosek od 

kościoła, równie o trudnościach w pozyskiwaniu katechetów świeckich (ze 

względu na coraz mocniejsze szykany władz w stosunku do osób, jak i do tych, 

którzy starali się pomóc wynajmując prywatne pomieszczenia na punkty 

katechetyczne).  

Konieczne jest podkreślenie, że w szkołach z nauczaniem religii były aż 3242 

oddziały bez tego przedmiotu (w skali ogólnopolskiej). Stan nauczania religii w 

szkołach podstawowych na dzień 1 maja 1961 r. Prezentuje tabela 10.  

Dane administracji państwowe na dzień 1 maja 1961 r. miały wskazać, że 

władza podążała wyznaczoną drogą zwalczania nauki religii w szkołach. 

Szczególnie tragiczna stała się sytuacja w szkołach podstawowych wszystkich 

okręgów szkolnych, w których procent dzieci nie mogących korzystać z nauki 

religii zbliżał się (z małymi wyjątkami) do 90%, a na terenie północno-wschodniej 

Polski przekraczał 70%: okręg olsztyński – 71%, okręg białostocki – 80%. W roku 

1961 nauka religii w Diecezji łomżyńskiej odbywała się jeszcze w 234  

szkołach podstawowych, ale już było zorganizowane 147 punktów  

katechetycznych
1
.  

                                                           
1
 APŁ, Sprawozdanie katechetyczne za rok 1960/1961, k. 1.  
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Tabela 4.7 

Nauczanie religii w szkołach (stan w dn. 1 października 1960 r.) 

Typ szkoły 

Okręgi szkolne 

Szkoły z religią Szkoły bez nauczania 

religii 

razem uczniów razem % uczniów % 

Typy szkół wszystkich okręgów 

Podstawowe miejskie 

Podstawowe wiejskie 

Licea 

ogólnokształcące 

Licea pedagogiczne 

Szkoły zawodowe  

902 

6820 

14 

- 

- 

493095 

854118 

4839 

- 

- 

3049 

15684 

814 

171 

1201 

77 

70 

98 

100 

100 

171466

1 

193735

7 

253323 

- 

352069 

78 

68 

98 

100 

100 

Szkoły wszystkich typów według okręgów (bez liceów pedagogicznych) 

Białostocki 

Bydgoski 

Gdański 

Katowicki 

Kielecki 

Koszaliński 

Krakowski 

Lubelski 

Łódź – m 

Łódzki   

Olsztyński 

Opolski 

Poznański 

Rzeszowski 

Szczeciński 

Warszawa  m 

Warszawski 

Wrocławski 

Zielonogórski  

360 

957 

372 

707 

93 

298 

1334 

474 

68 

494 

456 

103 

257 

151 

111 

22 

526 

801 

154 

50740 

146326 

49646 

211209 

13593 

34153 

261883 

62266 

35537 

70235 

52502 

12147 

53094 

9933 

20615 

11408 

75088 

160664 

21023 

1233 

796 

786 

889 

1633 

834 

649 

1689 

189 

1199 

1092 

945 

2217 

1610 

790 

340 

1831 

1255 

771 

77 

45 

68 

56 

95 

74 

33 

78 

74 

77 

71 

90 

90 

91 

86 

94 

78 

61 

83 

150786 

187310 

159470 

304215 

342823 

114815 

174553 

279007 

99295 

223199 

121955 

142095 

403867 

280851 

138845 

182652 

358415 

310246 

14197 

75 

56 

76 

59 

96 

77 

40 

82 

75 

76 

70 

92 

88 

97 

87 

94 

83 

66 

88 

Razem 7736 1452052 20748 73 4122396 74 

Źródło AAN Ministerstwo Oświaty, sygn. 440, Zestawienie ogólne, szkoły 

podstawowe wiejskie, szkoły podstawowe miejskie, licea ogólnokształcące, szkoły 

zawodowe – stan z 1 października 1960 r. tamże, Nauczanie religii w szkołach,  15 

listopada 1960 r.  
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Tabela 4.8 

Nauczania religii w szkołach podstawowych stan z dnia 1 maja 1961 r. 

Typ szkoły 

Okręgi szkolne 

Szkoły z religią Szkoły bez nauczania religii 

l. szkol l. uczniów l. szkol % l. uczniów % 

Szkoły podstawowe wszystkich okręgów 

miejskie 

wiejskie 

755 

5777 

346989 

722734 

3516 

17187 

82 

75 

1907280 

1882134 

85 

72 

Szkoły podstawowe według okręgów szkolnych 

Białostocki 

Bydgoski 

Gdański 

Katowicki 

Kielecki 

Koszaliński 

Krakowski 

Lubelski 

Łódź – m 

Łódzki   

Olsztyński 

Opolski 

Poznański 

Rzeszowski 

Szczeciński 

Warszawa  m 

Warszawski 

Wrocławski 

Zielonogórski  

300 

783 

369 

687 

79 

290 

1150 

344 

44 

398 

432 

84 

134 

118 

73 

6 

373 

726 

142 

39918 

125535 

68427 

201672 

11619 

32861 

229599 

42947 

23200 

47379 

49551 

9876 

21227 

7824 

8818 

4993 

27750 

137126 

19401 

1228 

865 

692 

975 

1539 

791 

698 

1697 

127 

1553 

1042 

925 

2174 

1524 

759 

223 

1832 

1332 

727 

80 

52 

65 

59 

95 

73 

38 

83 

74 

80 

71 

92 

94 

93 

91 

97 

83 

65 

84 

141046 

187186 

208753 

270843 

307978 

104899 

157045 

262879 

81505 

217417 

112798 

127161 

387208 

145993 

139285 

143212 

361657 

299284 

133265 

80 

60 

75 

57 

96 

76 

41 

86 

78 

82 

69 

93 

95 

95 

94 

97 

93 

69 

87 

Razem 6532 1069723 20748 76 3785414 78 

Źródło: AAN Ministerstwo Oświaty, sygn. 442, Sprawozdanie kuratoriów 

okręgów szkolnych z czerwca 1961 r.: nauczanie religii w szkołach według stanu z 

dn. 1 maja 1961  

 

Dnia 15 lipca 1961 r. na posiedzeniu Sejmu PRL uchwalono wspomnianą już 

Ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowania. Miejsce Kościoła w systemie 

oświatowym określał art. 2 w brzmieniu: „Szkoły i inne placówki oświatowo-

wychowawcze są instytucjami świeckimi. Kształt nauczania i wychowania w tych 

instytucjach ma charakter świecki‖. W ust. 3 art. 1 zostało zaznaczone, iż: „Szkoły 

i inne placówki-oświatowo wychowawcze wychowują w duchu socjalistycznej 

moralności i socjalistycznych zasad współżycia społecznego
1
.  

                                                           
1
 Ustawa z dn. 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania.  Dz. Ustaw PRL 1961 Nr 

32, poz. 160.  
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Wynikiem takiego stanowiska władz partyjno-państwowych były kolejne 

rozporządzenia, gdyż zdawano sobie sprawę, że Episkopat będzie protestował.  

Już 15 lipca 1961 r. wydano wspomniane Zarządzenie w sprawie prowadzenia 

punktów katechetycznych
1
, a wkrótce Instrukcję w sprawie rejestracji punktów 

katechetycznych
2
. Episkopat stanął przed wyjątkowo trudnym problemem, gdyż 

zdawano sobie sprawę, że szybkie przywrócenie nauczania religii w szkole jest 

rzeczą niemożliwą. Nauczanie w punktach katechetycznych, jeszcze sporadyczne, 

chociaż nasilające się w wielu diecezjach od lat 50. XX w., sprawiało już ogromną 

trudność organizacyjną. Spowodowane to było zaostrzonym przepisami prawnymi, 

szykanowaniem duchowieństwa i świeckich – czego wymowne przykłady 

przedstawione zostaną przy analizie kwestii nauczania religii w diecezjach 

północno-wschodniej Polski oraz dla porównania – w diecezjach Polski 

południowej w dalszej analitycznej części pracy dotyczącej tego regionu. 

Liczbę punktów katechetycznych w skali ogólnopolskiej – z uwzględnienie 

Diecezji Łomżyńskiej przedstawia tabela 4.9. 

Tabela 4.9 

Liczba punktów katechetycznych w latach 1979–1987 w skali  ogólnopolskiej, 

w tym w Diecezji Łomżyńskiej 

 

Rok 

 

Ogółem w 

Polsce 

Diecezja Łomżyńska 

Ogółem Budynki 

kościelne  

Domy 

prywatne  

Bez stałego 

miejsca  

1979 21 229 1 296 648 38 612 

1982 21 218 1 490 745 114 631 

1987 22 207 1 176 588 186 402 

Źródło: ADŁ. Katecheza w latach 1965–1989, k. 3.  

 

Przytoczone liczby wskazują, na jak ogromne trudności musieli napotykać 

Pasterze Diecezji Łomżyńskiej, a przede wszystkim proboszczowie i prefekci, by 

                                                           
1
 Zarządzenie ministra oświaty z dn. 19 sierpnia 1961 r. w sprawie prowadzenia punktów 

katechetycznych. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1961 Nr 10, poz. 20.  
2
 Instrukcja Ministerstwa Oświaty z dn. 12 września 1961 r. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1961 Nr 

11.  
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sprostać trudom w samej organizacji punktów katechetycznych, ale też z jakim 

narażeniem rodzice udzielali schronienia tym zajęciom na przestrzeni lat. 

Zwiększająca się liczna punktów w domach prywatnych poświadcza zrozumienie 

wartości nauczania religijnego. Jednocześnie tragiczne są liczby wskazujące na 

punkty katechetyczne bez stałej lokalizacji.  

Przedstawione zagadnienia na temat zasadniczych utrudnień w prowadzeniu 

katechezy w skali ogólnopolskiej miały odbicie na konkretnych terenach naszego 

kraju, jakkolwiek w sposób nieco zróżnicowany. Migracje ludności wskutek 

zmiany granic, także ze strachu przed nową władza oraz dość często przed 

rozpowszechnianą groźba następnej wojny spowodowały, że społeczeństwo 

polskie nie czuło się bezpieczne. Zauważalne były niezrozumiałe jeszcze działania 

polityczne – skomplikowana sytuacja partyjna i urabianie administracji 

państwowej na wzór radziecki. Przede wszystkim bardzo wyraźnie rysował się 

konflikt na linii państwo – Kościół katolicki na Ziemiach Odzyskanych, na 

terenach północno-wschodniej Polski oraz nowa polityka oświatowa wobec 

najmłodszego pokolenia. Temu specyficznemu urabianiu społeczeństwa – 

organizowaniu mu życia zgodnego z ideami marksizmu-leninizmu poddawani byli 

tak samo mieszkańcy wielkich miast, miasteczek i wsi, a głównie społeczeństwo 

katolickie, czyli zdecydowana większość Polaków.  

Znacznie gorzej nauczanie katachetyczne w omawianym okresie wyglądało na 

ziemiach obecnej Ukrainy. Procent dzieci i młodzieży objętej stałym nauczaniem 

jest znacznie mniejszy i oscyluje w granicach 31%. Pod koniec omawianego 

okresu zaznacza się jednak tendencja wzrostowa
1
.  

 

4.1. Lata 1945–1956 

Zakończenie II wojny światowej łączyło się z koniecznością ustalenia granic 

Polski, o czym zadecydowały układy jałtańskie (4–11 lutego 1944 r.). W ich 

wyniku Dolny Śląsk znalazł się w granicach Polski. Rozpoczęła się też intensywna 

                                                           
1
 Istoria relihij w Ukraini. Naukowyj szczoricznyk 2011 rik. Knyha 1. – Lwiw: Łohos, 2011. – 781 s; 

Istoria relihij w Ukraini. Naukowyj szczoricznyk 2011 rik.  Knyha 2. – Lwiw: Łohos, 2011. – 665 s.  
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akcja przesiedleńcza ludności ze wschodu, a jej początki były bardzo trudne. 

Konieczne stało się oddanie obrabowanych przez Armię Czerwona Ziem 

Zachodnich pod zarząd operacyjny grupom wojskowym, które musiały 

zabezpieczyć bezpańskie mienie (Instrukcja Naczelnego Dowództwa Wojska 

Polskiego z dnia 18 czerwca 1945 r.
1
). Ciężar organizowania administracji 

państwowej oraz zabezpieczenia mienia spoczywał na migrantach z centralnej 

Polski
2
. Procesy zespolenia się migrantów, reemigrantów, repatriantów i ludności 

rodzimej były trudne, zależały też od czasu pobytu ludności na danym terenie. 

Młodsze pokolenie, nie obciążone dramatycznymi przeżyciami okupacji nieco 

łatwiej przystosowywało się do nowych warunków życia na Ziemiach 

Odzyskanych. Najważniejszymi czynnikami integracyjnymi były szkoła i Kościół
3
.  

W skomplikowanej sytuacji społecznej, szybkiego organizowania się 

administracji państwowej, wydawałoby się, że w nowo tworzącej się grupie 

społecznej władze państwowe nie będą napotykały na przeszkody we wdrażaniu 

ideologii komunistycznej. Powstawały szkoły, niekiedy wcześniej niż organa 

administracji. Przed lub razem z nauczycielami zjawiali się duchowni i również 

odgrywali ważną rolę na polu oświaty
4
. W archiwach licznych parafii znajdują się 

dokumenty poświadczające wręcz wołanie o księży, wynikające z narastającego 

zapotrzebowania na kompetentnych duchownych i budowle sakralne. Pełnomocnik 

rządu na okręg administracyjny Dolnego Śląska, Stanisław Piaskowski, urzędujący 

w Legnicy, apelował 5 września 1945 r. do administratora apostolskiego, ks. K. 

Milika: „Więcej księży, ale dobrych księży!‖; pełnomocnik na obwód Żarów, 

Alojzy Król, 15 grudnia 1945 r.: „Odczuwając dotkliwy brak księdza na terenie 

pow. Żarów (Sorau), ośmielam się zwrócić z prośbą o możliwie najrychlejsze 

wysłanie duszpasterzy, którzy pragnęliby objąć probostwo wśród osadników 
                                                           

1
 Wójcik, op. cit., s. 22. 

2
 I. Dulczewski, Społeczne aspekty migracji, Poznań 1964, s. 67. 

3
 K. Żygulski, Stara i nowa ojczyzna repatriantów, „Przegląd Socjologiczny‖ 1959, nr 13, s. 84. Na 

przestrzeni 10 lat (1950–1960) liczba ludności zwiększyła się o 31,7%, z czego 96,5% przyrostu 

demograficznego wynikało z dynamiki prokreacyjnej. Dolnośląski rocznik statystyczny 1963, Wrocław 

1964.  
4
 A. Fiutkowski, Szkolnictwo i oświata na Dolnym Śląsku, „Zaranie Śląskie‖ 1946, nr 1–2, s. 68–69; J. 

Reiter, Pierwsza szkoła polska na Dolnym Śląsku, Dz. U. KOS, 1947, nr 6, s. 28; M. Pollak, Osiągnięcia 

na polu oświaty na Ziemiach Odzyskanych, „Przegląd Zachodni‖ 1947, nr 3, s. 224–230.  
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Polaków. Proszę kierować Wielebnych Księży do Starostwa Powiatowego w 

Żarowie, skąd odwiezie się ich na wymienione placówki. Na miejscu zabezpieczy 

się księżom urządzone plebanie i wedle możliwości znośne zaprowiantowanie‖. Z 

podobnymi prośbami zwracali się sami osadnicy najmniejszych miejscowości. W 

pracy W. Urbana pojawia się wręcz sformułowanie o „polowaniu na księży‖, 

których zabierano do konkretnej danej miejscowości wprost z pociągów
1
.  

Wypowiedź franciszkanina z Lubina z dnia 25 czerwca 1946 r. Potwierdza, że 

praca duszpasterska wymagała więcej księży: „W Rudnej po przyjeździe księdza – 

radość ogromna. […] Specjalnych i otwartych wrogów religii nie ma. Są obojętni, 

niepraktykujący, ale nie atakują otwarcie religii i Kościoła. Caritas funkcjonuje i 

zaczyna się ruszać coraz bardziej‖
2
.  

Wspomniany wybór ks. K. Milika był starannie przemyślany przez kardynała 

A. Hlonda. Zadania, jakie przed nowym administratorem postawiono, należały do 

bardzo trudnych, a początki polskiej Kurii we Wrocławiu wyjątkowo skromne. 

Lata administrowania ks. K. Milika należały do bardzo trudnych, jednak starania o 

właściwe kształtowanie się życia religijnego były na tyle intensywne, że w 

styczniu 1951 r. władze administracyjne na mocy antykościelnych postanowień 

zażądały jego odwołania, podobnie jak innych administratorów na Ziemiach 

Odzyskanych. Ta sprzeczna z prawem kanonicznym decyzja zdecydowanie 

podważała stabilność organizacyjną Kościoła na tych terenach. Niejednoznaczna 

była w ówczesnych czasach decyzja administracji państwowej o powołaniu na 

stanowisko wikariusza kapitulnego ks. Kazimierza Lagosza (urzędował w latach 

1951–1956). Jednak potwierdzenie tej decyzji przez Prymasa Polski, ks. Stefana 

Wyszyńskiego, spowodowało pewne uspokojenie, chociaż wiadomo było, że jego 

osobą zajęli się już wcześniej pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa. Był 

aresztowany na przełomie 1949–1950 r., rzekomo za niezgłoszenie 

                                                           
1
 W. Urban, Archidiecezja Wrocławska w latach 1945–1965, „Nasza Przeszłość‖ 1965, nr 22, s. 33. 

2
 Kościół na Ziemiach Zachodnich, Wrocław 1971, s, 45–52; W. Szetelnicki, Odbudowa kościołów w 

Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945–1972. Rola duchowieństwa i wiernych, Roma 1975, s. 54–65 

oraz Akta Parafialne licznych miejscowości – w tej pozycji zacytowane prośby do arcybiskupa K. Milika 

o księży; też: K. Milik, Archidiecezja Wrocławska (1949–1971), „Tygodnik Powszechny‖ 1970, nr 3, s. 

2; przykłady: Archiwa Lubina Legnickiego, Wielkiego Borowa.  
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poniemieckiego majątku do urzędu likwidacyjnego we Wrocławiu. Chciano go 

złamać psychicznie i przygotować do współpracy z UB
1
. Przez następne lata był – 

podobnie jak wielu innych kapłanów – nieustannie inwigilowany i szykanowany. 

Bez względu na nie zawsze właściwe posunięcia, zgodne z nakazem władz, jak np. 

wydawanie instrukcji kapłanom, by zachęcali rolników do wstępowania do 

spółdzielni produkcyjnych, niepodważalną zasługą ks. K. Lagosza było wielkie 

zaangażowanie na rzecz budownictwa sakralnego na Dolnym Śląsku
2
. 

Na pewno władzom komunistycznym nie była na rękę nominacja ks. bpa 

Bolesława Kominka na miejsce ks. K. Lagosza w 1956 r., skoro nazwano ten fakt 

„zamknięciem okresu sił postępowych wśród kleru tutejszej diecezji‖
3
. 

Sugerowano pojawienie się i wpływ na ludność sił wstecznych. Obawiano się po 

zmianach Październikowych „wyrwania z korzeniami naszego dorobku‖, gdyż 

„nowy rządcą zapowiedział walkę ze wszystkim, co postępowe,  tzn. z klerem 

postępowym i postępowa prasą katolicką‖. Nie trudno zinterpretować pojęcie 

„postępowe‖ jako zgodne z linią partii i komunistycznego rządu
4
.  

Inwigilacja bpa B. Kominka jest odrębnym rozdziałem wśród antykościelnych 

działań Urzędu Bezpieczeństwa, a szczególne zainteresowanie władz, głównie 

Urzędu do Spraw Wyznań, budziła jego praca na rzecz kształtowania 

chrześcijańskiej osobowości młodego pokolenia
5
. Pogłębiony proces wszystkich 

podejmowanych działań nauczania prawd wiary w okresie duszpasterzowania bpa 

Kominka nie ograniczał się do wielkiej troski o najmłodszych. Zagadnienie to 

dotyczyło także liturgii i zadań kaznodziejskich. Jak pisał o nim najbliższy 

współpracownik, ks. prof. Jan Krucina: „Zaglądającej mu o oczy śmiertelnej 

chorobie powtarzał, że czas pracuje dla nas, dla Polski – ale trzeba go pozostawić 

innym‖
6
.  

                                                           
1
 W. Szetelnicki, Kapituła Metropolitalna we Wrocławiu w latach 1952–1993, Wrocław 1994, s. 18. 

2
 W. Majewski, Nowe obiekty sakralne. W: Kalendarz Wrocławski 1985, s. 186.  

3
 Sprawozdanie Przew. Prezydium WRN we Wrocławiu B. Ostapczuka przedłożone na posiedzeniu 

Egzekutywy KW PZPR (sierpień 1957), l. dz. 1188 (tj.) 57.  
4
 Sprawozdanie Przew. Prezydium WRN we Wrocławiu B. Ostapczuka , op. cit.  

5
 S. Turowski, Katechizacja….op. cit..  

6
 J. Krucina, Przywoływał nowe czasy, „Nowe Życie‖ 1994, nr 3, s. 16.  
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W erygowanej 28 października 1925 r. Diecezji Łomżyńskiej religia była 

szkolnym przedmiotem obowiązkowym, który wykładali księża i nauczyciele 

świeccy. Uzyskiwali ono misje kanoniczna od biskupa na polecenie inspektorów 

szkolnych, a o każdym kandydacie władze kościelne zasięgały opinii od 

proboszcza danej parafii. Tradycja nauczania religii na tym terenie sięgała – jak na 

całym obszarze państwa polskiego – czasów utworzenia szkół parafialnych przy 

kościołach. System ten utrzymała Komisja Edukacji Narodowej, a od 1815 r. 

szkolnictwo podlegało Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (w 

okresie Księstwa Warszawskiego – Dyrekcji Edukacyjnej). Powszechny 

analfabetyzm, jaki panował w na terenie zaboru rosyjskiego (79,2% ludności)
1
, 

szczególnie w 2 połowie XIX w., spowodowany był warunkami historycznymi – w 

nauczaniu obowiązywał język rosyjski, brak było zgody ze strony rosyjskiej 

administracji na zakładanie szkół prywatnych. Analfabetyzmu nie było w zaborze 

pruskim, a w zaborze austriackim 56% mieszkańców było analfabetami.  

Wyzwolona w 1918 r. Polska musiała rozpoczynać budowę szkolnictwa 

właściwie od podstaw. W myśl Konstytucji z 1921 r. przymus szkolny został 

wprowadzony dla dzieci od 7 do 14 lat. Kolejne akty prawne regulowały zasady 

tworzenia i utrzymania szkół powszechnych, np. Ustawa z 17 lutego 1922 r., a 

następnie ustawa z marca 1932 r. Istniały szkoły jedno- i więcej klasowe – zależało 

to od liczby nauczycieli w danej placówce. Pełna siedmioklasowa szkoła 

powszechna musiała posiadać siedmiu nauczycieli wraz z kierownikiem i 

nauczyciela religii. Na wsiach przeważały szkoły jednoklasowe, gdzie zajęcia dla 4 

oddziałów prowadził jeden nauczyciel
2
. W szkole powszechnej obowiązkowymi 

przedmiotami były: religia, język polski, język obcy, rachunki z geometria, 

przyroda, geografia, historia, rysunki, roboty, śpiew, gra i gimnastyka. 

W latach 20. XX w. w dziewięciu powiatach, których granice zgadzały się z 

granicami Diecezji Łomżyńskiej, położonych było 16 miast, 94 gminy i 3764 

                                                           
1
 W. Jemielity, Parafialne szkoły elementarne w guberni augustowskiej1815–1848, „Rocznik 

Białostocki‖ 1974, nr 12, s. 233.  
2
 F. Śliwiński, Ustawodawstwo szkolne i organizacja polskich władz szkolnych oraz szkolnictwa 

wszystkich stopni, Łódź 1928, s. 37–41.  
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miejscowości. W całym okresie międzywojennym liczba szkół, które znajdowały 

się na terenie powiatów diecezji, była następująca:  

– w powiecie augustowskim szkoły w 129 miejscowościach, 

– w kolneńskim – w 118, 

– w łomżyńskim – w 113, 

– w ostrołęckim – w 125, 

– w ostrowskim – w 118, 

– w suwalskim – w 163, 

– w szczucińskim – w 100, 

– w wysokomazowieckiem – w 123 (łącznie z miastami).  

Szkoły funkcjonowały różną liczbę lat, niektóre nawet tylko jeden rok, ale 

większość przez pełny okres dwudziestolecia. Zmieniały się też okręgi szkolne i 

kolejne powiaty podlegały różnym okręgom
1
.  

Religia uznana została przez Konstytucję z 1921 r. (art. 120) jako przedmiot 

obowiązkowy w szkołach, które w całości lub częściowo utrzymywane były przez 

państwo lub ciała samorządowe. Program tych szkół nakazywał obowiązek 

szkolny do lat 18. Treść art. 120 utrzymała w mocy Konstytucja z 1935 r., w której 

też znalazło się bliższe wyjaśnienie i rozszerzenie w art. XIII Konkordatu z 1925 r. 

W Konkordacie znalazło się stwierdzenie o wszystkich szkołach z wyjątkiem 

uniwersyteckich – już bez względu na wiek uczniów. Natomiast według ustawy 

szkolnej z 1932 r. szkołami państwowymi były: szkoły państwowe, szkoły 

samorządowe, szkoły prywatne o prawach publicznych, szkoły ściśle publiczne 

(utrzymywane przez państwo i samorządy). 

Pozostałe szkoły określone zostały jako prywatne. Na ten typ szkół – jeśli 

korzystały z zasiłków państwowych lub samorządowych – rozciągnięty został 

przymus nauczania rozporządzeniem ministra wyznań religijnych i oświecenia 

publicznego z 9 grudnia 1926 r. Wykonanie art. XIII Konkordatu w zakresie nauki 

religii katolickiej w szkołach było ustalone między Komisją Papieską a Rządem: w 

styczniu 1927 r. wydany został okólnik ministerialny do kuratorów okręgów 

                                                           
1
 W. Jemielity Szkoły powszechne w województwie białostockim 1919–1939, Łomża 1991, s. 10.  
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szkolnych w sprawie nauki religii. Powoływano się w nim na art. 120 Konstytucji, 

ale tez podejmowano kwestię mniejszości wyznaniowych
1
. Spisy powszechne z lat 

1921 i 1935 uwzględniały także wyznanie ludności danego terenu – i tak na terenie 

Diecezji Łomżyńskiej dane te przedstawiały się następująco (tabela 4.10, 4.11).  

Tabela 4.10 

Wyznanie ludności według spisu z 1921 r. 

Powiat rz-kat. praw. eweng. ochrzczeni 

inni 

żydzi 

Augustów 

Kolno 

Łomża 

Ostrołęka 

Ostrów 

Sejny 

Suwałki 

Szczuczyn 

Wys. Maz.  

56 400 

57 633 

83 804 

66 942 

78 238 

16 329 

54 710 

50 561 

62 002 

683 

125 

268 

111 

173 

228 

427 

151 

740 

289 

200 

759 

79 

1 233 

257 

5 882 

144 

81 

955 

13 

17 

973 

- 

2 033 

2 207 

44 

20 

4 026 

5 686 

17 001 

6 631 

14 799 

855 

7 244 

13 6722 

8 114 

Razem  526 619 2 906 8 923 6 262 78 038 

Źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Województwo 

białostockie, Warszawa 1924.  

 

Spis w 1935 r. był bardziej szczegółowy i uwzględniał – oprócz wyznań 

wskazanych w 1921 r. – inne wyznania oraz podawał liczbę osób, które takich 

danych nie ujawniły (tabela 13, cz. 1 i 2).  

Postępowanie władz szkolnych przy mianowaniu nauczycieli religii katolickiej 

regulowane było Okólnikiem z dnia 24 kwietnia 1926 r. Inspektor szkolny zwracał 

się z wnioskiem do biskupa o wyznaczenie kandydata na wakujące stanowisko, 

następnie odpowiednia władza szkolna mianowała zatwierdzonego przez biskupa 

kandydata. 

W przypadku niegodności – władza szkolna zwracała się ponownie o wskazanie 

innego kandydata. Dokumenty, jakie biskup musiał przedstawić władzy szkolnej 

dla danego katechety, to: metryka urodzenia, świadectwo obywatelstwa polskiego, 

świadectwo studiów teologicznych, świadectwo lekarskie, zaświadczenie dyrekcji 
                                                           

1
 Dz. U. MWRiOP 1927, nr 1, poz. 9; nr 2, poz. 32.  
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szkoły lub inspektora szkolnego o poprzedniej pracy (jeśli taka wykonywał), 

życiorys kandydata
1
. 

Życie religijne w okresie II wojny światowej w swoich zasadniczych formach 

nie uległo zmianie, jakkolwiek całkowicie zmieniła się administracyjna 

przynależność parafii Diecezji Łomżyńskiej. Gdy we wrześniu 1939 r.  

Tabela 4.11 

Wyznanie ludności według spisu z 1935 r. cz. 1 

Powiaty rz-kat. 

ormi-

anie 

gr-kat. praw.  augsb. refor. unijne 

Augustów 

Łomża 

Ostrołęka 

Ostrów 

Suwałki 

Szczuczyn 

Wys. Maz. 

6 7821 

145 23

0 

10 

3871 

85 540 

87 350 

60 763 

78 584 

35 

84 

44 

56 

173 

39 

41 

840 

211 

122 

104 

1 346 

161 

355 

230 

867 

113 

1 395 

6 186 

51 

74 

25 

70 

17 

15 

130 

17 

12 

2 

1 

- 

1 

16 

- 

- 

Razem 629 159 472 3119 8 896 286 20 

cz. 2.  

Powiaty niejasne 

wyznanie 

inne 

chrześć. 

mojże- 

szowe 

inne 

niechrześ. 

nieokreś- 

lone 

nie 

podano 

Augustów 

Łomża 

Ostrołęka 

Ostrów 

Suwałki 

Szczuczyn 

Wys. Maz. 

65 

110 

29 

148 

849 

67 

30 

1 356 

45 

177 

14 

5 817 

12 

4 

4 266 

21 451 

8 122 

12 361 

8 133 

6 981 

9 875 

6 

9 

- 

3 

7 

1 

- 

6 

6 

7 

8 

1 

- 

7 

99 

83 

85 

96 

134 

123 

141 
Razem 1298 7425 67 189 26 35 761 

Źródło: Drugi powszechny spis ludności z 9 grudnia 1931 r. Województwo 

białostockie, Warszawa 1938.  

 

Niemcy zajęli jej obszar, znaczą część odstąpili Związkowi Radzieckiemu. Pod 

okupacja sowiecką znalazły się dekanaty augustowski (bez parafii Szczebra) i 

grajewski. Jednakże ludność tego terenu zachowała wielką nieufność wobec 

                                                           
1
 Okólnikiem z dnia 24 kwietnia 1926 r. Dz. U. MWRiOS 1926, nr 9, poz. 126.  
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okupanta, gdyż dokonywane były masowe deportacje na Syberię, a aresztowania 

dotyczyły głównie żołnierzy oficerów, policjantów czy leśników
1
. 

Całkowicie zniesiono nauczanie religii w szkołach, odebrano duchowieństwu 

część budynków, a na duchownych i posiadane przez nich pomieszczenia nałożono 

bardzo wysokie podatki. Kościół stał się bowiem przeszkodą we wprowadzaniu 

nowej ideologii, a poza tym utrzymywał kontakty z „reakcyjną władzą polską‖
2
. 

Władze radzieckie zakazały działalności Akcji Katolickiej, która odgrywała dużą 

rolę wychowawczą na tym terenie, zniesiono też święta kościelne jako dni wolne 

od pracy, rozpoczęto tworzenie terenowych ogniw związku Wojujących 

Bezbożników, a na spotkaniach czytano literaturę antyreligijną
3
. Jednakże polityka 

ta często wywoływała reakcje odwrotną, np. w Rajgrodzie młodzież szkolna 

ostentacyjnie w dni świąteczne szła do kościoła na nabożeństwa, jakkolwiek 

organizatorom takich przemarszów grożono surowymi sankcjami, np. 

Eugeniuszowi Wiszowatemu z Dręstwa
4
.  

Początkowo do Rzeszy przyłączone zostały powiaty ostrowski i suwalski, ale 

po wyparciu Rosjan w 1941 r. przyłączono też powiaty augustowski, grajewski, 

łomżyński i wysoko-mazowiecki. Do takiego podziału dostosowała się także 

administracja kościelna, dlatego parafie wcielone do Rzeszy podlegały 

ordynariuszowi. Opiekę nad Suwalszczyzną pełnił ks. Bolesław Gumowski, 

mianowany administratorem w 1941 r. przez nuncjaturę apostolską w Berlinie
5
. Do 

Generalnego Gubernatorstwa weszło tylko sześć parafii, nad którymi pieczę 

sprawował biskup pomocniczy, ks. Zakrzewski. Na okręg ostrołęcki nominację 

uzyskał ks. Klemens Sawicki, proboszcz w Myszyńcu
6
. Bp S. Łukomski opuścił 

Łomżę 9 września 1939 r., przebywał początkowo w parafii Kulesze, następnie w 

Wilnie, w parafii Tykocin, ponownie w parafii Kulesze, a od 9 lipca 1941 r. w 

                                                           
1
 J. Łupiński, Księża dekanatów augustowskiego i grajewskiego w konspiracji w czasie II wojny 

światowej, „Studia Łomżyńskie‖, t. XV, s.  
2
 M. Gnatowski, W radzieckich okowach (1939–1941), Łomża 1997, s. 61–65.  

3
 Ibidem.  

4
 J. Orzechowski, Aby pamięć nie zginęła, Rajgród 1997, s. 236–237.  

5
 ADŁ. Dziennik korespondencji 1939–1945.  

6
 ADŁ. Akta osobowe ks. K. Sawickiego.  
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Łomży (z wyjątkiem okresu bombardowań miasta, gdy przebywał w Zambrowie i 

Rosochatem).  

Za zezwoleniem władz niemieckich kapłani wypełniali swe duszpasterskie 

obowiązki w różnych Kociołach. Życie religijne polegało na korzystaniu z 

sakramentów, normalnie przebiegały chrzty – wyjątkowe były chrzty z wody, 

dokonywane przez samych rodziców. Bierzmowania odbywały sie sporadycznie, 

np. bp S. Łukomski dokonał bierzmowania 25 000 osób w okresie letnim 1942 r., 

ale Niemcy uznali jego wyjazdy za agitację
1
. Bp Zakrzewski udzielał 

bierzmowania w swoich parafiach, w pozostałych tego sakramentu nie udzielano, 

gdyż biskupi nie mogli opuszczać swoich okręgów administracyjnych.  

Odprawiane były także rekolekcje, jakkolwiek miały charakter ściśle parafialny. 

Przygotowanie dzieci do I Komunii św. często spoczywało na barkach rodziców, 

pod kierunkiem duchownych. Dzieci przystępowały do tego sakramentu bardzo 

uroczyście
2
. Na terenach, którymi administrowali Niemcy, nauka w szkołach była 

całkowicie zawieszona, natomiast na terenach zajętych przez Sowietów zajęcia w 

szkole odbywały się, jednak księżom zabroniono nauczania. Katecheza przybrała 

formę kazań, gdyż do nauczania zasad wiary pozostała tylko ambona. Księża byli 

jednak bardzo ostrożni w swoich wypowiedziach, gdyż zdarzały się jednak 

wyjątkowe represje, jak rozstrzelanie ks. P. Pianki w Szumowie za odmowę 

ogłoszenia, by ludzie słuchali władz niemieckich, oddawali broń i pomagali w 

schwytaniu żołnierzy radzieckich
3
.  

Na terenach Rzeszy księża nie spotkali się z trudnościami w przypadku 

dojazdów do chorych czy w czasie pogrzebów. Bardzo mało osób zawierało 

małżeństwa, czego przyczyną na pewno było wywiezienie tysięcy młodych ludzi 

na roboty do Niemiec. Praca duszpasterska duchowieństwa diecezjalnego na 

każdym stanowisku była jednak bardzo trudna i skomplikowana. Nie osłabiło to 

pobożności wiernych, którzy skupiali się w kółkach różańcowych, gdyż inne 

                                                           
1
 Łukomski. Wspomnienia, RŁKD. 1974,nr 5–7 s. 58–65; nr 8–9, s. 37–42, nr 10–11, s. 54–63.  

2
 W. Jemielity, Diecezja Łomżyńska…, op. cit., s. 328 (na podstawie wywiadów i wspomnień 

duchownych, pamiętających tamten okres).  
3
 ADŁ. Akta obozowe 1939–1945. List ks. K. Łupińskiego, Zambrów 2 maja 1950 r. 
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bractwa zanikły. Nie było zmian w odprawianiu nabożeństw majowych, 

czerwcowych i październikowych. W sporadycz- nych przypadkach należało 

uzyskać zezwolenie od starosty na odbycie  kolędy
1
, nie spotkano się z 

trudnościami przy wyjazdach na poświecenie pokarmów w Wielką Sobotę. 

Zaniechano działań Akcji Katolickiej w obawie przed represjami wobec jej 

członków (dokumenty organizacji zostały spalone).  

Teren Łomży i powiatu łomżyńskiego w okresie bezpośrednio powojennym był 

bardzo zaniedbany i wręcz określało się go jako biedną Polskę D
2
. Podstawą życia 

mieszkańców była ziemia rolna, którą uprawiano przy pomocy bardzo 

prymitywnych narzędzi, a urządzenia mechaniczne należały do rzadkości. Brak 

było sieci kanalizacyjnej w licznych miejscowościach, niektóre dopiero 

elektryfikowano, a w 1945 r. do miasta nie dochodziła jeszcze kolej ze względu na 

zniszczone torowiska. Nie wzrastała liczba ludności, gdyż słabo rozwijający się 

przemysł powodował przeniesienie się wieku rodzin do Łodzi, na Śląsk czy Ziemie 

Odzyskane. Konieczne było wyburzenie licznych budynków i rozbiórka obiektów 

sakralnych, prace remontowe i budowlane prowadzone były przez wiele lat. 

Odbudowywano także zrównany z ziemią w czasie wojny Nowogród. Mieszkańcy 

na każdym kroku pracowali z wielkim oddaniem, czego przykładem odbudowa 

zburzonego kościoła w Wiźnie, zakwalifikowanego przez Ministerstwo Kultury i 

Sztuki jako zabytek kultury narodowej.  

Stosunki władzy państwowej z duchowieństwem bezpośrednio po wyzwoleniu 

w 1945 r. można by na podstawie kilku przykładów określić jako względnie dobre. 

Jednakże w raportach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 

Białymstoku odnotowano, ze stosunek kościoła do nowej władzy był lojalny, lecz 

oczekujący i nieufny
3
. Archiwa państwowe zachowały informacje np. o 

zaproszeniu proboszcza z Zambrowa w sierpniu 1945 r. do odprawienia Mszy św. 

w koszarach i odebrania przysięgi od nowo zaciężnego żołnierza czy prośbę władz 

                                                           
1
 ADŁ. Akta osobowe ks. J. Snarskiego. List ks. Snarskiego do biskupa, Sztabin 18 I 1942.  

2
 Cz. Brodzicki, Łomża i powiat łomżyński w latach II wojny światowej i trudnych latach 

powojennych, Warszawa 2004, s. 190.  
3
 J. Stefaniak, Duchowieństwo katolickie wobec władz państwowych w woj. białostockim w latach 

1945–1956, „Studia Podlaskie‖ 2000, t. X, s. 147.  
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o odprawienie nabożeństw w lutym 1947 r. z racji wyboru nowego Prezydenta 

kraju. W uroczystościach miało wziąć udział całe społeczeństwo, głównie 

organizacje polityczne i społeczne oraz szkoły i urzędy
1
. W związku z tymi 

uroczystościami zażądano od bpa S. Łukomskiego, by z chwilą otrzymania 

wiadomości o wyborze Prezydenta nakazał uderzyć w dzwony kościelne w całej 

diecezji – temu żądaniu biskup jednak się sprzeciwił, czego powodem były na 

pewno wydarzenia polityczne ostatnich miesięcy
2
. 

Ogólne nastroje na linii państwo – Kościół w diecezji były takie same jak w 

całej Polsce, gdyż władze państwowe coraz krytyczniej oceniały postawę 

duchowieństwa w różnych aspektach. Szczególnie raziły wypowiedzi księży na 

kazaniach, dlatego Urząd Bezpieczeństwa dążył do rozwinięcia sieci agenturalnej 

wśród duchowieństwa i środowisk przykościelnych – informatorów pozyskiwano 

przez zastraszenie, wykorzystywano problemy zawodowe i rodzinne, co nie 

dawało jednak rezultatów w stosunku do biskupów łomżyńskich
3
.  

Uważano, że Kuria biskupia kreuje negatywny obraz układów politycznych w 

państwie i tym samym niewłaściwie ukierunkowuje spojrzenie kapłanów diecezji 

na nową rzeczywistość. Jako przykład starosta łomżyński podawał, że miejscowe 

duchowieństwo, pod wpływem wypowiedzi biskupa, nie bierze udziału w pracach 

społecznych i usposabia parafian do zajęcia stanowiska opozycyjnego wobec 

rządu
4
. Na sesjach rad powiatowych i rad gminnych w sposób krytyczny oceniono 

ekskomunikę papieską, która dotyczyła katolików należących do partii
5
.  

Zagadnieniem najistotniejszym dla ujednoliceniu stanowiska Kościoła i władz 

administracyjnych była kwestia katechezy. Rozbieżności, już od  1947 r., a 

szczególnie w 1949 r., dotyczyły usuwania krzyży z pomieszczeń szkolnych, co 

nie było zgodne z prawem ustalonym wcześniej między Kościołem a państwem. 

Rozmowa przewodniczącego PRN w Łomży a biskupem pomocniczym, ks. 

                                                           
1
 W. Jemielity, Diecezja Łomżyńska, Łomża 2012, s. 283.  

2
 Archiwum Państwowe w Łomży (APŁ), Starostwo Powiatowe w Łomży, sygn. 6 k.13; 11 k. 3; 32 k. 

5,6.  
3
 IPN Białystok, Akta 045/1523, Meldunek szefa PUBP w Łomży do szefa WUBP w Białymstoku, 

b.d., k. 237–238.  
4
 APŁ, Starostwo Powiatowe w Łomży, sygn. 7 k. 21, 26, 36, 43, 54.  

5
 APŁ, Powiatowa rada Narodowa w Łomży, sygn. 3 k. 35.  
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Pawłem Rydzewskim w marcu 1949 r. na ten temat, potwierdziła taką przykrą 

praktykę. Ze strony kościelnej wskazano także na ograniczanie działalności 

katechetów i utrudnianie pracy wychowawczej wśród młodzieży przez 

duchowieństwo
1
.  

Zgodnie z istotą Okólnika z dnia 13 września 1945 r. już w 1945 r. zaczęto 

otwierać szkoły bez nauki religii, a od 1947 r. całkowicie usuwać krzyże ze szkół, 

obniżać liczbę godzin religii, zakazywać działania stowarzyszeń religijnych na 

terenie szkół. Towarzyszyły temu naciski partyjne na rady rodzicielskie oraz 

tworzenie świeckich organizacji w szkołach państwowych. Nie osłabiło to jednak 

działań łomżyńskiego kościoła w dążeniu do krzewienia wiary w młodym 

pokoleniu. Wymownym aktem tej wiary była po raz pierwszy po wojnie 

uroczyście obchodzona uroczystość Bożego Ciała w Łomży 27 maja 1948 r. 

Procesja przeszła ulicami miasta, a uczestniczyło w niej ok. 10 tys. ludności 

miejskiej i z okolicznych wsi, w tym około 500 uczennic i uczniów ze szkół 

łomżyńskich. Niesiono sztandary Sodalicji Mariańskiej, harcerstwa, cechów 

rzemieślniczych i bractw religijnych. Podobna uroczystość odbyła się z udziałem 

blisko 5 tys. mieszkańców 30 maja tegoż roku, w czasie której mieszkańcy 

wywieszali flagi państwowe – też na balkonie Zarządu Miejskiego w Łomży. 

Spowodowało to w następstwie szereg szykan wobec mieszkańców oraz 

duchownych, głównie wobec ks. infułata H. Betto i kanonika M. Lewszyka
2
.  

Władze centralne od 1949 r. bardzo mocno zacieśniły nadzór nad działalnością 

Kościoła w całej Polsce, co miało bardzo negatywne odzwierciedlenie dla sytuacji 

kościoła łomżyńskiego. 7 stycznia 1949 r. wydane został o polecenie zebrania w 

terenie szczegółowych materiałów dotyczących wszystkich przejawów 

działalności duchowieństwa. Szczególne zainteresowanie budziła działalność na 

terenie szkół, wśród organizacji młodzieżowych i w „Caritasie‖. Jako tereny 

największego wpływu duchowieństwa na społeczeństwo wymieniono powiaty: 

łomżyński, augustowski, wysokomazowiecki, częściowo grajewski i bielski. 

                                                           
1
 APŁ, Starostwo Łomżyńskie, sygn. 7 k. 53.  

2
 APŁ, Starostwo Powiatowe 1946, nr 7, s. 28–29, s. 30b, s. 60b.  
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Przykładem są liczne doniesienia do powiatowych władz na temat wypowiedzi do 

młodzieży już bpa S. K. Łukomskiego, a następnie bpa Cz. Falkowskiego, np. 30 

października 1949 r. w Zambrowie o zdejmowaniu krzyży w szkołach oraz o 

wypowiedzi, aby „nie wyrośli z nich komuniści‖
1
.  

Jakkolwiek 4 kwietnia 1950 r. doszło do porozumienia między rządem a 

Kościołem – było to porozumienie ściśle teoretyczne. Władze na terenie całego 

kraju zapewniały o unormowaniu stosunków z Kościołem, zagwarantowały 

niestawianie przeszkód uczniom, którzy biorą udział w praktykach religijnych a 

szkołą. W drugiej połowie 1951 r. religia została usunięta z większości szkół, 

głownie średnich, a wcześniej zdecydowanie przeszkadzano jej prowadzenie
2
.  

Porozumienie Rządu z Episkopatem Polski przewidywało w punkcie 13, że 

„Kościół będzie miał prawo i możność prowadzić w ramach obowiązujących 

przepisów akcję (…) katechetyczną‖
3
. Jednakże w latach stalinowskich, a 

szczególnie od marca 1953 porozumienie to było łamane i władze metodami 

administracyjnymi usuwały religię ze szkół
4
, doprowadzając w konsekwencji pod 

koniec 1955 roku do sytuacji, że utrzymywała się ona jedynie w ok. 20 % szkół.
5
  

Można powiedzieć, że lata 1953–1956, to czas, w którym obserwowało się 

tendencję do rozluźniania spoistości komunistycznego sytemu totalitarnego, jednak 

w wymiarze stosunków na linii państwo – kościół był to okres wzmożonych 

represji. Władysław Bieńkowski, ówczesny Minister Oświaty dokonał 

                                                           
1
 IPN w Białymstoku, Akta 045/1548, Raport miesięczny PUBP w Łomży do szefa WUBP w 
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 H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 1996, s. 270.  

3
 P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. I 1944–

1959, Poznań 1994, s. 232–235. 
4
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zjawiskiem powszechnym. Po tym okresie zaczęło przejawiać żywą działalność Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci, które przy poparciu czynników partyjnych i władz oświatowych zorganizowało szkoły bez 

nauczania religii. Oprócz szkół TPD dzięki poważnemu wysiłkowi władz oświatowych, ZNP i Partii 

doprowadzono do tego, że przed Październikiem także i w innych szkołach nie nauczano religii, np. w 

mieście Poznaniu nauczano jej tylko w dwóch szkołach, na terenie województwa zaś tylko w niektórych 

szkołach wiejskich (…) Udało się także zlikwidować odmawianie modlitwy przed i po nauce i w wielu 

wypadkach usunięto emblematy religijne względnie umieszczono je na ścianach bocznych (…)‖, 

Informacja o realizacji zarządzenia Ministerstwa Oświaty z dnia  8 grudnia 1956, Archiwum Państwowe w 

Poznaniu, KW PZPR w Poznaniu, sygn.335, k. 11. 
5
 H. Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej . Sprawa nauczania religii w polityce państwa 

1944–1961, Białystok 1997, s. 173. 
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charakterystyki polityki władz wobec nauczania religii w tamtym okresie i 

stwierdził, że „Jedną z największych klęsk szkolnictwa ubiegłego okresu jest 

podważenie autorytetu nauczycieli‖ Według ministra nauczyciel z konieczności 

obowiązku musiał mówić dzieciom nieprawdę, „musiał wyjaśniać dzieciom 

rozmaite rzeczy w sposób kłamliwy‖. Dzieci dostrzegały niezgodność tego, co 

mówi nauczyciel, z tym o czym piszą podręczniki „z tym, co one własną dziecięcą 

obserwacją mogły dostrzec na zewnątrz tej szkoły. Dzieci, które raz złapią 

nauczyciela na oszustwie, zaufania do niego mieć nie będą (…) Myśmy w 

przeszłości postępowali niesłychanie naiwnie. Mówiliśmy na przykład: 

propagujcie teorię pawłowizmu (…) W ten sposób odciągnięcie ludzi od religii. 

Tymczasem sam twórca tego systemu – Paw- łow – do końca swego życia chodził 

do cerkwi. (…) A zatem, jeśli kto uważa, że można kilkoma pogadankami o 

pochodzeniu człowieka odciągnąć człowieka od wiary w Boga – podczas gdy 

najwyższe szczyty myśli ludzkiej (…) nie przeszkadzają ludziom być wierzącymi 

– człowiek ten jest w grubym błędzie (…) Otóż myśmy prowadzili walkę, że tak 

powiem z religią, w sposób bardzo podstępny, bardzo nieraz paskudny. Myśmy 

głosili, że nie było zamykania kościołów, na nabożeństwa można było chodzić. To 

prawda. Ale myśmy robili gorsze rzeczy, brzydkie i społeczeństwo to widziało. 

Idźcie, zapytajcie pierwszego lepszego człowieka, takiego prostego, to on Wam 

powie o tych wszystkich przejawach, zaczynając chociażby od tego, że nauczyciel 

(to jest autentyczny fakt), który w drodze do szkół spotkał księdza – zatrzymał się i 

rozmawiał z nim pięć minut – został przeniesiony za to, że utrzymywał bliskie 

kontakty z księdzem. Nauczyciel ten nie był wcale klerykałem. Forma walki z 

religią w szkołach była obrzydliwa, tak demoralizująca, ze człowiek słysząc o tym 

ze wstydu zakrywa oczy. Myśmy odciągali dzieci od religii metodami tak 

dziwnymi, np. w czasie świąt wielkanocnych, podczas rekolekcji, wszystkie 

zajęcia były obowiązkowe, kontrolowano obecność, żeby nikt nie poszedł na 

rekolekcje. W Boże Ciało zaś wszystkie szkoły zaczynały organizować wycieczki i 
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inne imprezy. Nie można takich rzeczy robić. Byliśmy na to znieczuleni, choć o 

tym wiedzieliśmy. A społeczeństwo to odczuwa na każdym kroku (…)
1
.  

W większości parafii/miejscowości północno-wschodniej Polski utrudnienia w 

prowadzeniu katechezy szkolnej i parafialnej były znaczne. W maju 1950 r. 

młodzież nie mogła wziąć udziału w nabożeństwie szkolnym w Ostrołęce, gdyż 

dyrekcja szkoły, pod naciskiem władz miejskich, urządziła zawody sportowe. 

Zwrócił na to uwagę z ambony kościelnej proboszcz, a przyczynę widział w złej 

woli czynników lokalnych, może nawet wbrew tendencjom władz odgórnych
2
. 

Niektórzy księża, pełniący funkcję katechetów, także katechetki nie otrzymywali 

zezwolenia na nauczanie w szkołach podstawowych. Bp Cz. Falkowski wydał 

oświadczenie w sprawie nauczania religii w kościołach
3
, ale starał się mobilizować 

społeczeństwo do walki o powrót religii do szkół w całej diecezji, co odnotowano 

w donosach (podpisano: X-15) po jego wizytacjach w Śniadowie, Szczepankowie i 

Miastkowie
4
.  

Jak wspominano wcześniej, w owym czasie, czyli w latach 1950–1954 

proboszczowie poszczególnych parafii dokładali wszelkich starań, by uzyskać 

pozwolenie na tworzenie kaplic szkolnych. Kaplice te miały być miejscami 

znajdującymi się na terenie parafii, w których można byłoby nauczać dzieci i 

młodzież religii. Miały także służyć wiernym jako miejsca odprawiania mszy św.  

  

 

 4.2. Lata 1956–1961 

 

Komunikat wspólny Episkopatu i rządu z 2 grudnia 1956 r. regulował kwestię 

nauczania religii jako przedmiotu nadobowiązkowego dla dzieci, których rodzice 

                                                           
1
 Prelekcja Ministra Oświaty Władysława Bieńkowskiego na spotkaniu z oficerami Głównego 

Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, Biuletyn Informacyjny Wydziału Propagandy i Agitacji GZP 

WP, kwiecień 1957, k. 3–6.  
2
 ADŁ. Akta ks. S. Ołdakowskiego.  

3
 IPN w Białymstoku, Sprawozdanie z pracy Wydziału V WUBP w Białymstoku za wrzesień 1950 r., 

b.d., k. 127–128.  
4
 K. Sychowicz, UB w Łomży – powstanie i działalność (1944–1956), Białystok 2009, s. 171.  
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sobie tego życzą, ale nie przewidywał wprowadzenia do szkół praktyk i 

emblematów religijnych
1
. 

Władze świeckie zobowiązały się do porozumienia z duchowieństwem na temat 

programów, podręczników, wizytacji, praktyk religijnych poza szkołą. Jednakże 

wszystkie działania państwa komunistycznego zmierzały do tworzenia szkół z 

całkowitym wyłączeniem nauki religii, co sprawdzało się w praktyce w formie 

usuwania ocen z religii ze świadectw szkolnych, usuwania krzyży z sal lekcyjnych, 

zmuszania rodziców do wycofywania pozwoleń na naukę religii, zakazów 

administracyjnych podejmowania funkcji katechety/katechetki, także przez osoby 

zakonne. Każdy pretekst był właściwy, aby odmówić pozwolenia na prowadzenie 

zajęć z religii.  

Pierwszym nowym aktem prawnym zawartym niedługo po obradach Komisji 

było zarządzenie Ministra Oświaty z 7 grudnia 1956 r. w sprawie uczestniczenia 

nauczycieli przedmiotów nadobowiązkowych w posiedzeniach rad 

pedagogicznych
2
. Według zapisów tego dokumentu, nauczyciele uczący 

wymienionych przedmiotów, a zatem także religii nie są uczestnikami obrad rad 

pedagogicznych. Zakładano jednak możliwość powoływania tych osób w skład rad 

pedagogicznych z głosem doradczym, jedynie w sytuacji, gdy omawiane miałyby 

być kwestie związane z nauczaniem przedmiotów nadobowiązkowych. Można 

przypuszczać, iż celem takiego zapisu była  chęć władz do utrzymania 

dotychczasowej pozycji w placówkach oświatowych oraz niedopuszczenie do 

sytuacji, w której osoby nauczające  religii mogły w jakikolwiek sposób 

wpływać na podejmowane w szkołach decyzje. 

8 grudnia 1956 roku opublikowano zarządzenie Ministra Oświaty w sprawie 

nauczania religii w szkołach
3
. Według zapisów tego dokumentu: 

                                                           
1
 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty, nr 9, poz. 123, s. 132. 

2
 Zarządzenie Ministra Oświaty z 7 grudnia 1956 w sprawie uczestniczenia nauczycieli przedmiotów  

nadobowiązkowych w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, Dziennik Urzędowy Ministerstwa 

Oświaty, nr 16, poz. 155. 
3
 Zarządzenie ministra oświaty w sprawie nauczania religii w szkołach, Dziennik Urzędowy 

Ministerstwa Oświaty, nr 16, poz. 156. 
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 pobieranie nauki religii w szkole miało być wedle powyższego zarządzenia 

dobrowolne, jako przedmiot nadobowiązkowy, tylko dla tych dzieci, których 

rodzice wyrażą życzenie na piśmie (art. 1) 

 miało się odbywać na podstawie programów i podręczników zatwierdzonych 

przez władze kościelne i szkolne (art. 2a).  

 jeśli chętnych do uczenia się religii w jednej klasie byłoby mniej niż 20, 

należało łączyć klasy (art. 2b).  

 wymiar nauczania – w klasie I – jedna godzina lekcyjna, w klasach  II–VII 

szkoły podstawowej – dwie, w szkołach średnich – jedna (art. 2c).  

 lekcje religii powinny były się odbywać w zasadzie po lekcjach innych 

przedmiotów, ale dopuszczano też umieszczenie ich w planie przed innymi 

lekcjami a nawet w środku planu lekcji. W tym ostatnim przypadku należało tylko 

zapewnić opiekę dzieciom nie uczącym się religii (art. 2d). 

 nauczyciele religii powinni prowadzić oddzielne dzienniki (art.2e).  

 lekcje religii mogły się odbywać w lokalach pozaszkolnych (art.2f),  

 nauczycielem religii nie mógł być nauczyciel przedmiotów świeckich (art. 3).  

 tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela religii: 30 godzin w szkołach 

podstawowych, 23 w średnich. Lekcje religii powinny być hospitowane przez 

władze kościelne i państwowe (art. 4).  

 władze szkolne zapewnią całkowitą tolerancję dla wierzących i niewierzących 

(art. 5)  

 zapewni się uczniom wszelkich typów szkół, internatów i placówek 

opiekuńczo – wychowawczych korzystanie z praktyk religijnych w czasie wolnym 

od zajęć szkolnych‖ (art. 5) 

 udziela się uczniom 3 dni wolnych na rekolekcje wielkanocne (art. 5).  

Pomimo pozornej, jak pokazują późniejsze wydarzenia, odwilży w stosunkach 

na linii państwo – Kościół, nie był to czas łatwy dla duchowieństwa w Polsce.  

Zarządzenie z 8 grudnia wydawało się w swej wymowie korzystne dla 

wieloletnich dążeń Kościoła. Jednakże już trzy dni później wydany został Okólnik 
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Ministra Oświaty z 11 grudnia 1956 w sprawie nauczania religii w szkołach
1
. 

Dokument ten znacznie osłabił wymowę wcześniejszego zarządzenia. 

W tym miejscu można zadać pytanie o przyczynę tak nagłej zmiany kierunku 

myślenia ówczesnych władz, które jednego dnia podpisują korzystne dla strony 

kościelnej postanowienia, a kilka dni później wycofują się z nich wprowadzając 

kolejne obostrzenia i restrykcje.  

Jedną z przyczyn, o czym pisano wcześniej, była chęć dojścia do władzy W. 

Gomułki i jego współpracowników, w czym Kościół miał pomóc gwarantując 

niejako swoją neutralność.  

Jako kolejną potencjalnie możliwą przyczynę takiej zmiany stanowiska podaje 

się niezadowolenie części dygnitarzy partyjnych z rozluźnienia relacji na linii 

państwo – Kościół. W związku z tym w protokole z posiedzenia egzekutywy KW 

PZPR w Łodzi z 21 lutego 1958 roku można przeczytać: 

„Przeciwdziałania z naszej strony wymagają szerzące się wśród nauczycieli 

wpływy kleru. Widocznym przykładem tych wpływów była dość liczna grupa 

nauczycieli, która wzięła udział w uroczystościach jasnogórskich w Częstochowie 

oraz w ślubowaniu, jakie odbyło się w kościołach 15 sierpnia ubiegłego roku za 

wprowadzeniem w życie „pedagogiki chrześcijańskiej‖.
2
 Z dokumentu powstałego 

w tym czasie w instancji katowickiej PZPR pochodzi opinia, iż „w okresie 

trudności, które przeżywaliśmy w latach 1956–1957 apetyty hierarchii kościelnej 

niebywale wzrosły‖
3
.  

                                                           
1
 Okólnik Ministra Oświaty z 11 grudnia 1956 w sprawie nauczania religii w szkołach, Dziennik 

Urzędowy Ministerstwa Oświaty, nr 16, poz. 157. 

Dokument ten stanowił, iż będą mogły istnieć szkoły bez nauczania religii, jeśli większość rodziców 

wyrazi takie życzenie (art. 1) i jeśli pozostałym zapewni się możliwość nauki religii (ale to ostatnie tylko 

do końca roku szkolnego 1956/1957). W szkołach, w których nauczanie religii miało miejsce można było 

tworzyć klasy bez nauczania religii, jeżeli większość rodziców sobie tego zażyczy (art. 2). Oprócz tego w 

tym akcie prawnym zawarto zapis, że we wszystkich sprawach odnoszących się do jego postanowień 

należy zapewnić zasady pełnej dobrowolności i swobody wyrażania życzeń przez rodziców. 
2
 Protokół z posiedzenia egzekutywy KW PZPR z 21 lutego 1958, Archiwum Państwowe w Łodzi, 

KW PZPR w Łodzi, sygn. 124, k. 216. 
3
 O politycznych wpływach i działalności kleru w województwie katowickim, Egzekutywa KW w 

Katowicach, AAN, Wydz. Organizacyjny KC PZPR, sygn. 237/VII-4155, k. 9. 
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Na przełomie roku 1956 i 1957 stan nauczania religii w Polsce przedstawiał się 

następująco. Do chwili rozluźnienia relacji państwo – Kościół działało w Polsce 

ok. 20 % szkół z nauczaniem religii
1
, w tym: 

 w województwie gdańskim – 67%,  

 w Warszawie 62%, 

 w kieleckim 61%, 

 w rzeszowskim ponad 40%.  

Były też takie województwa, w których religia została wyeliminowana 

całkowicie – np. poznańskim, opolskim, zielonogórskim
2
. Według  Z. Kliszki 

bardzo niepokojące były też liczne przykłady zjawiska, które określał jako 

„religianctwo‖ w aparacie partyjnym, czyli tolerowanie lekcji religii wewnątrz 

planu lekcji albo posyłanie dzieci na religię przez członków aparatu partyjnego
3
. 

Ten bardzo trudny okres w dziejach Diecezji Warmińskiej – jak i dla Kościoła 

w całej Polsce – uaktywnił grupy księży współpracujących z władzą 

komunistyczną, co najbardziej uwidoczniło się w obsadzaniu stanowisk 

kościelnych za zezwoleniem władz.  

Ks. abp Edmund Piszcz, mówił w ten sposób o współpracy niektórych 

duchownych z aparatem państwowym: „wiedzieliśmy, że niektórzy księża 

podpisują tzw. „lojalkę‖ wobec władz komunistycznych. Dla niektórych z nich, a 

właściwie dla większości był to tylko nic nie znaczący świstek papieru, potrzebny, 

by uzyskać zgodę na wyjazd za granicę czy załatwienie innej ważnej sprawy. 

Byli jednak tacy, którzy podejmowali tę współpracę naprawdę. Nie o 

wszystkich wiedzieliśmy. Wtedy służby bezpieczeństwa miały swoje metody na to, 

                                                           
1
 Istniało wtedy w Polsce około 24 000 szkół, Rocznik statystyczny GUS 1964, s. 384. 

2
 Sytuację tę, dotyczącą miasta Poznania opisuje i charakteryzuje Z.Kliszko w następujący sposób: „w 

tym klerykalnym Poznaniu myśmy w ten lub w inny sposób uzyskali wskaźnik procentowy 99,4 % szkół 

bez nauki religii (…) I stamtąd przyszedł ten najostrzejszy w okresie jesieni [ 1956 ] atak, atak przeciwko 

szkołom bez nauczania religii i tam były powiedzmy najszerzej organizowane delegacje i najszerzej 

prowadzona działalność zmierzająca do przywrócenia tej nauki w szkołach‖, Z. Kliszko do aparatu 

politycznego KC PZPR, 24 VI 1958, AAN, KC PZPR, sygn. 237/V, t. 3840, k. 38. 
3
 AAN, Wydział Organizacyjny KC PZPR, Informacja z dnia 15 VII 1958, nr 65,  t. 2840, sygn. 

237/VII, k. 23–24. 
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by ukryć swoich współpracowników. Oczywiście nie chodzi tu o dosłowne 

ukrywanie, ale o zatajenie faktu współpracy.  

– Na czym taka współpraca polegała? 

– Głównie na donosicielstwie i sprzedawaniu informacji na temat działań czy 

nawet samych tylko zamierzeń hierarchów Kościoła czy duchownych, którzy 

odznaczali się charyzmą i stanowili źródło niebezpieczeństwa w oczach bezpieki. 

Współpracujący z władzami księża, zakonnicy czy osoby blisko związane z 

Kościołem czerpały z tej współpracy określone profity – czy to w postaci zapłaty 

czy też określonych przywilejów niedostępnych szerokiemu odbiorcy w tamtych 

czasach. 

– Dużo było takich osób? 

– Myślę, że więcej niż nam się wydaje. Niektórzy kryli się z tym bardzo dobrze, 

innych przejrzeliśmy dość szybko. 

– Czy stosowano wobec takich osób jakieś reperkusje? Wyciągano 

konsekwencje? – Raczej staraliśmy się udawać, że nie wiemy. Tak było lepiej o 

tyle, że bezpieka nie musiała werbować nowych informatorów. My zaś 

wiedzieliśmy na kogo trzeba uważać i unikaliśmy ważnych rozmów przy tych 

osobach. Czasami, jeśli wymagała tego sytuacja, wprowadzaliśmy te osoby w błąd 

podając nieprawdziwe informacje. Wiedzieliśmy, że wiadomości te trafią w 

donosach do władz partyjnych.  

– Czy te donosy były niebezpieczne? 

– Oczywiście, że tak. Do agentury trafiały bardzo poufne informacje. Często 

podczas przesłuchań duchownych wykorzystywano je do zastraszania 

aresztowanych. Poza tym władza wiedziała o planach i zamierzeniach 

skierowanych przeciwko niej. Uznawano to za sabotaż i posądzano kapłanów o 

zdradę. Wytaczano procesy i karano pozbawieniem wolności. 

– Czy wszystkie informacje przekazywane przez donosicieli były prawdziwe? 

– Tak jak powiedziałem wcześniej, część z nich wymyślaliśmy sami po to, by 

odwrócić uwagę od faktycznej działalności. Niektóre osoby jednak, by zasłużyć na 

uznanie członków partii wymyślały jakieś historie i to one de facto stanowiły 
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prawdziwe niebezpieczeństwo. Nas ich podstawie bezpieka stawiała zarzuty i 

kierowała akty oskarżenia. Niejednemu duchownemu zrobiono w ten sposób 

ogromną krzywdę podając fałszywe opinie na jego temat.‖
1
  

Dla przykładu dopiero w 1956 r. rządcą diecezji mógł zostać bp Tomasz 

Wilczyński, który taką nominację ze Stolicy Apostolskiej otrzymał już w 1951 r., 

jednakże władze państwowe uniemożliwiały mu objęcie stanowiska
2
. Ten 

pierwszy powojenny biskup warmiński z sakrą biskupią odważnie stawał w 

obronie praw ludzi wierzących a krzywdzonych działaniami władz za wiarę. Ostro 

występował w zasadniczych momentach życia diecezji, np. po likwidacji kaplicy w 

Sanatorium Przeciwgruźliczym w Olsztynie i znieważeniu Najświętszego 

Sakramentu (1965)
3
.  

Po krótkiej odwilży, zapoczątkowanej wydarzeniami 1956 r., inwigilacja 

działań duszpasterzy rozpoczęła się z jeszcze większym nasileniem. Wyraźnie 

zaznaczyła się działalność Służy Bezpieczeństwa i – jak wynika z zachowanej 

dokumentacji – na 1235 „notatek informacyjnych‖ aż 561 dotyczyło działalności 

duchowieństwa
4
. Olsztyński WdSW – jak poprzednio – nie godził się na 

mianowania duchownych do konkretnych parafii, np. ks. A. Wieczorek, usunięty w 

1953 r. z parafii św. Wojciecha w Ełku nie został zaakceptowany jako proboszcz w 

latach 1958–1962 w żadnej parafii, która miała mu być przydzielona przez Kurię. 

Takie konflikty nasiliły się w  1968 r. 

Ważne poczynania Episkopatu na temat wakacyjnego wypoczynku dzieci i 

młodzieży były ustawicznie stopowane przez władze rządowe, np. w 1964 r. w 

woj. olsztyńskim przeprowadzono rozmowy z dziekanami i proboszczami – na 194 

parafie rozmawiano ze 129 proboszczami, którzy musieli odnieść się do odczytania 

bądź nieodczytania Listu pasterskiego Episkopatu o wakacyjnym wypoczynku 

dzieci i możliwości ich uczestniczenia w niedzielnych nabożeństwach. Podobna 

kwestia zaistniała w 1970 r., gdy Episkopat wystosował list dotyczący 50. rocznicy 

                                                           
1
 Wypowiedź abpa E. Piszcza z dnia 05.04.2013r., źródło: prywatne zbiory autora 

2
 S. Achremczyk, R. Marchwiński, J. Przeracki, Poczet biskupów warmińskich, Olsztyn 1994, s. 239.  

3
 Ibidem, s. 241.  

4
 Archiwum Państwowe Olsztyn, Wydział Administracyjny KW PZPR, 8.  
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wojny polsko-bolszewickiej. Agitacja służb państwowych była tak nasilona, iż 

władze kościelne wycofały się z decyzji o odczytaniu z ambon listu Na rocznicę 

wielkich zmiłowań Bożych
1
.  

W okresie sprawowania władzy biskupiej przez ks. Józefa Drzazgę (nominację 

otrzymał w 1967 r., ale pełnoprawnym biskupem warmińskim został w 1972 r.) 

Diecezję Warmińską podporządkowano metropolii warszawskiej. Kolejnymi 

włodarzami diecezji byli: bp Józef Glemp, bp Jan Obłąk, bp Edmund Piszcz.  

Wszystkie lata działalności wymienionych kapłanów były wyjątkowo trudne w 

kwestii współpracy z rozbudowaną administracja państwową i partyjną tego 

terenu. Działającą początkowo Mazurską Wojewódzką Radę Narodową (28 XII 

1945–24 V 1950) przemianowano na Olsztyńską Wojewódzka Radę Narodową, a 

kierownikiem Wydziału ds. Wyznań był członek PZPR, J. Czerniakowski. W tym 

wydziale zatrudniano jeszcze dwóch referentów i sekretarkę. Jednostka ta ściśle 

współpracowała z PZPR i WUBP, a wspólne posiedzenia odbywały się kilka razy 

w tygodniu
2
. Zagadnieniami wyznaniowymi zajmowano się także na odprawach 

kierowników powiatowych referatów ds. wyznań (utworzone 17 IV 1950 r.)
3
. 

Inwigilacja Kościoła zajmowały się komitety do Spraw Bezpieczeństwa 

Publicznego, które przejęły obowiązki Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. 

Włączono do ich zadań także „walkę z antyludową działalnością reakcyjnego 

kleru, kułactwa, byłych obszarników i kapitalistów oraz innych wrogów Polski 

Ludowej‖
4
. Informacja, jaka znajduje się w Wydziale do Spraw Wyznań w 

Mrągowie z 1953 r., stwierdza: „Niezbędnym warunkiem powodzenia polityki 

partii i rządu jest czujność i bojowa aktywność tak kierownictwa Referatu 

Wyznań, jak i każdego członka partii, a przede wszystkim pracowników Komitetu 

Powiatowego PUBP, Milicji Obywatelskiej, członków egzekutywy, członków 

partii, sekretarzy oddziałów terenowych partii i POP, którzy do tej chwili nie byli 

                                                           
1
 A. Dudek, op. cit., s. 258–259.  

2
 M. Tarnowska, Materiały źródłowe archiwów państwowych Województwa Olsztyńskiego do dziejów 

Warmii i Mazur w latach 1945–1950, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (Dalek: KMW), 1:1975, s. 48.  
3
 A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, Kraków 1995, s. 13.  

4
 Archiwum Państwowe Olsztyn, Wydział Administracyjny KW PZPR, 8.  
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zainteresowani współpracą na tym odcinku z Referatem Wyznań‖
1
. Wydana 

została także instrukcja o prowadzeniu ewidencji personalnej i obiektów 

sakralnych – teczki personalne założono dla każdego księdza świeckiego i 

zakonnego, braci zakonnych, nowicjuszy i postulantów, kleryków zakonnych, 

sióstr zakonnych, nowicjuszek i postulantek oraz świeckich działaczy katolickich
2
.  

Po III Plenum KC PZPR w 1955 r. w Wydziale do Spraw Wyznań w Olsztynie 

podano dokładną statystykę kościelną w województwie: 163 kościoły parafialne, 

167–filialne, 51 kaplic publicznych, 18–półpublicznych, 274 księży, w tym 160 

proboszczów i 49 wikariuszy, oraz 23 księży miejscowego pochodzenia; pozostali 

nie pracowali bezpośrednio w duszpasterstwie; podjęto też kwestię tzw. księży 

lojalnych wobec władzy państwowej
3
. Postulowano, aby pracownicy referatów do 

spraw wyznań stale interesowali się pracą księży uczących w szkołach i 

doprowadzili w najbliższym czasie do usunięcia katechizacji ze szkół oraz do 

likwidacji krzyży. W stosunku do instytucji spółdzielczych podjęto decyzje, aby 

nie sprzedawały materiałów budowlanych na remonty kaplic i kościołów.  

Wszystkie ogólnopolskie decyzje na temat sekularyzacji życia społecznego po 

II wojnie światowej miały swoje reperkusje na terenie Diecezji warmińskiej. 

Władze państwowe zaprzestały w 1947 r. zawierać umowy z katechetami o pracę i 

z każdej klasy usunięto 1 godzinę religii tygodniowo. Także w 1948 r. starano się 

zmniejszyć wymiar katechezy w szkołach, czego przykładem zamierzenia WdSW 

w Olsztynie, gdzie zwrócił się proboszcz Jeziora z informacją o działaniach 

kierownika szkoły, który posługiwał się informacją inspektora szkolnego o 

zmniejszeniu godzin lekcji religii
4
. Wprowadzano do szkół, np. do Liceum 

Pedagogicznego w Giżycku, Związek Młodzieży Polskiej i w tej też szkole 

wkrótce zlikwidowano lekcje religii
5
, w Liceum Komunikacyjnym kazano zdjąć w 

klasach krzyże, wobec czego zaprotestowała młodzież opuszczając zajęcia 

                                                           
1
 AWSW, 9.  

2
 AWSW, 11.  

3
 AWSW, 11. 

4
 AWSW, 89 

5
 Archiwum Państwowe Olsztyn, ZMP, 8.  
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szkolne
1
. Głośno przypominano o Okólniku Ministerstwa Oświaty z 3 września 

1945 r., że z lekcji religii należy zwolnić uczniów, których rodzice i opiekunowie 

zadeklarują, że nie życzą sobie uczestnictwa dzieci w tych zajęciach. 

Przypominano, że Zarządzeniem Ministra Oświaty z 14 czerwca 1948 r. program 

nauczania nie przewiduje religii w zakładach kształcenia dla dorosłych i w 

szkołach wyższych.  

 Przez wszystkie lata KW PZPR przesyłały podległym placówkom powiatowym 

informacje na temat wczasów i kolonii letnich dla dzieci i młodzieży – w czasie 

zajęć należało prowadzić akcje agitacyjne i czuwać nad eliminowaniem zbędnej 

literatury. Wydziały Propagandy KW PZPR zwoływały po wakacjach konferencje 

dla nauczycieli – członków PZPR – w celu omówienia wytycznych na każdy rok 

szkolny. Starano się, by ZMP dotarł do wszystkich szkół i propagował hasło, że 

kler jest wrogi wszystkim postępowym elementom
2
. Z nasileniem od 1949 r. 

podejmowano też działania upolityczniające Związek Harcerstwa Polskiego, a w 

proces laicyzacji starano się włączyć komitety rodzicielskie
3
.  

Akcja zdejmowania krzyży na przełomie lat 1948/1949 zapoczątkowała 

rugowanie religii ze szkół – od szkół o profilu zawodowym po licea profilowane i 

licea ogólnokształcące – do czego wykorzystywano też apel sztokholmski. Na 

początku lat 50. XX w. usuwano również religię ze szkół podstawowych. W roku 

szkolnym1954/1955 aż 94% szkół podstawowych nie prowadziło zajęć z religii 

(1178 szkół na 1250), a stan ten zwiększył się w roku następnym. W 1954 r. pismo 

UdSW stwierdzało, że na terenie woj. olsztyńskiego nie stwierdzono, żeby księża 

organizowali nauczanie religii dla dzieci w mieszkaniach prywatnych lub na 

plebaniach. Takie wcześniejsze próby szybko zlikwidowano
4
.  

Lekcje religii wróciły na krótko do szkół od 1957 r., jednak nie oznaczało to 

normalizacji stosunków na linii państwo – Kościół. Zajęcia te stały się 

przedmiotem nadobowiązkowym w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla klas II – 

                                                           
1
 AWSW, 89. 

2
 Archiwum Państwowe Olsztyn, ZMP, 8.  

3
 Ibidem, KW PZPR, 78.  

4
 AWSW, 9, 22.  
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VII szkół podstawowych i jednej godziny tygodniowo w szkołach średnich. 

Dobitnie starano się zapoznać społeczeństwo z decyzją ministra oświaty na temat 

przestrzegania świeckiego statusu szkół. W latach 1957–1959 władza 

komunistyczna wprowadziła nowe przepisy, które utrudniały działalność 

podejmowaną przez Kościół. 
1
  

Stopniowo rozpoczęto szeroko zakrojone działania mające na celu całkowite 

wyeliminowanie religii ze szkół. Partia korzystała w tym obszarze ze współpracy z 

wieloma organizacjami
2
. Zdecydowanie usunięto religię ze szkół w 1961 r.  

 

4.3. Lata 1961–1989 

 

Rok 1961 uznaje się za przełomowy w dziejach powojennej Polski. W relacjach 

państwo – Kościół wzajemne stosunki były nadal bardzo chłodne.  

W dniach 20–21 stycznia 1961 r. obradowało VII Plenum KC PZPR. Tematem 

obrad była aktualna sytuacja w szkolnictwie. W uchwale stwierdzono, że poziom 

„ideowo-wychowawczy działalności szkoły nie może być uznany za 

wystarczający‖. W związku z tym wysunięto postulaty, by ukierunkować działania 

na rzecz oświaty w taki sposób, aby szkoła „wpajała młodzież zasady moralności 

socjalistycznej‖
3
. W rzeczonym zapisie nie powiedziano wprost, że nastąpi dalszy 

postęp laicyzacji polskiego szkolnictwa publicznego, niemniej można tą uchwałę 

było rozumieć jako zapowiedź czy nawet wstęp do podejmowania przez rząd 

takich działań.  

W styczniu 1961 r. biskupi polscy stwierdzili, że władze państwowe wyraźnie 

uchylają się od prowadzenia rozmów z Episkopatem w ramach prac Komisji 

Mieszanej. W marcu Episkopat Polski w liście Prymasa do W. Gomułki ostro 

                                                           
1
 Por. H. Świątkowski, Wyznaniowe prawo państwowe, Warszawa 1962, s. 74–174.  

2
 W dążeniach do usunięcia religii ze szkół i w całym procesie ateizacji społeczeństwa uczestniczyło 

w kooperacji z PZPR kilka ugrupowań pozarządowych, m. in. Stronnictwo Demokratyczne, Związek 

Nauczycielstwa Polskiego, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stowarzyszenie Ateistów i 

Wolnomyślicieli, Towarzystwo Szkoły Świeckiej, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Młodzieży 

Socjalistycznej, Związek Młodzieży Wiejskiej i inne. 
3
 Uchwały KC PZPR od III do IV Zjazdu, Warszawa 1964, s. 86–88. 
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zaprotestował przeciwko przekształcaniu szkół zakonnych w świeckie
1
. Nadmienić 

należy, że działania takie miały miejsce nieustannie od 1958 roku, a korzystając z 

okazji strona kościelna niezwykle ostro skrytykowała politykę władz wobec 

kwestii nauczania religii
2
. Na dowód tego, że władze nie wypełniają 

wcześniejszych deklaracji została w tym piśmie przytoczona wypowiedź z 

przemówienia l Sekretarza PZPR, które zostało wygłoszone na zebraniu 

przedwyborczym w dniu 18 marca br. w Warszawie
3
. Chodziło tu przede 

wszystkim o łamanie postanowień porozumienia w kwestii nauczania religii 

zawartego w grudniu 1956 roku pomiędzy Episkopatem Polski a KC PZPR. W 

liście prymasowskim zarzucono Gomułce, że rozmijał się z prawdą, kiedy 

deklarował, że „nauka religii w szkołach nawet jako przedmiot nadobowiązkowy 

wywołała waśnie religijne (…) Zrozumiała to dobrze znaczna większość rodziców, 

wyrażając zgodę na wycofanie nauczania religii w szkołach"
4
.  

W odniesieniu do działalności szkół katolickich systemowi partyjnemu 

zarzucono politykę dyskryminacyjną. W dalszej części pisma Prymasa wyróżnione 

zostały następujące formy likwidacji szkolnictwa zakonnego: 

1. Likwidacja całkowita – przykładem takiego działania było zlikwidowanie w 

Kielcach, w sierpniu 1960 r. Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola SS Nazaretanek mimo uzasadnionych odwołań i mimo 

wykazania niesłuszności czynionych zarzutów
5
. 

                                                           
1
 Protest Episkopatu wobec władz państwowych przeciwko przekształcaniu szkół zakonnych w 

świeckie, 23 III 1961, „Pismo Okólne" 1990, nr 18, s. 15–18. 
2
 „Ostatnio na przykład Partia powzięła decyzję, że religia ze szkół ma być usunięta. Uchwała taka nie 

może obowiązywać ani Rządu, ani Państwa, ani Rodziców, ani Kościoła. Można ja nawet uważać za 

próbę naruszania praw Rodziców, bo o tym czy ma być wykładana religia czy nie, decydować może nie 

Partia, tylko Rodzice (…). Uchwałę Partii można słusznie uważać za niepraworządną (…) Bezprawiem 

było działanie administracji szkolnej, z pomocą GUSW i Władz Bezpieczeństwa, drogą faktów i 

nacisków na dzieci, Rodziców i nauczycieli, które doprowadziły do usunięcia religii z 75% szkół, pomimo 

obowiązującego dotąd rozporządzenia Ministra Oświaty. To nie jest dzieło rodziców, niechętnych nauczaniu 

religii, tylko dzieło gwałtu i przemocy‖, P.Raina, Stefan…, t. II, s. 369. 
3
 „Rozdział Kościoła od Państwa – ustalony również Konstytucją naszego kraju – zakłada świeckość 

wszystkich szkół podstawowych‖, W. Gomułka, Przemówienia 1961, Warszawa 1962, s. 179. 
4
 Rozdział Kościoła od Państwa – ustalony również Konstytucją naszego kraju – zakłada świeckość 

wszystkich szkół podstawowych‖, W. Gomułka, Przemówienia 1961, Warszawa 1962, s. 179. 
5
 W ostatecznej decyzji Ministerstwo Oświaty utrzymało jedyny motyw likwidowania szkoły – 

mianowicie – „szkoła nie posiada własnego budynku". Zarzut ten w świetle przepisów art. 2 ustawy z 

dnia 11 III 1932 r. uznano za niesłuszny, „gdyż w świetle tego przepisu szkoła winna mieć „lokal 
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2. Likwidacja stopniowa – wskazywano, że mimo odpowiedniej liczby 

kandydatów kuratoria szkolne w roku szkolnym 1960/61 zabroniły otwierać 

niektóre oddziały klas VIII Szkół Ogólnokształcących oraz klas I szkół 

zawodowych. 

3. Laicyzacja szkół katolickich – powołując się na Statut Urzędu do Spraw 

Wyznań przewidujący odchylenie w ustroju i programach „szkolnictwa 

wyznaniowego" (paragraf 4 ust. 2) oraz ustawę z dnia 11 marca  1932 r., która 

zezwalała na zawarcie w statucie szkoły wyznaniowej na indywidualny kierunek 

wychowawczy, wskazywano na to, że kuratoria szkolne, na żądanie Ministerstwa 

Oświaty wymagały bezprawnie stosowania rygorów Okólnika Ministra Oświaty z 

dnia 4 sierpnia 1958 roku odnośnie nauczania religii, jako przedmiotu 

nadobowiązkowego, zmiany zatwierdzonych zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

1932 roku i obowiązujących statutów szkół katolickich w kierunku usunięcia 

wszystkiego tego, co mogłoby świadczyć o katolickim charakterze szkoły oraz 

zatrudniania nauczycieli świeckich na miejsce uczących księży i zakonnic. 

4. Wygórowane podatki – wskazywano, że od roku szkolnictwo katolickie 

mimo, że nauczało ściśle według programów szkół państwowych oraz uzupełniało 

sieć szkolnictwa państwowego, było nękane podatkami. Wymiar podatków, 

szczególnie lokalnych, przewyższał możliwości płatnicze szkół, a często równał 

się ich budżetowi. Ponadto władze szkolne nakazywały opłacać nauczycieli szkół 

katolickich według państwowych norm wynagrodzeniowych, żądały uzupełnienia 

na bieżąco pomocy szkolnych oraz egzekwowały zasadę, że nauka winna być 

bezpłatna. 

5. Odmawianie uprawnień państwowych – w roku szkolnym 1960/61 

odmówiono nadania uprawnień państwowych ośmiu szkołom, w większości 

przypadków bez podania przyczyn. Wiele szkół zakonnych nie otrzymywało przez 

długi czas decyzji – władze przeciągały termin ich wydania
1
.  

                                                                                                                                                                                           
odpowiedni", a nie „własny". Dowodem zaś na to, że lokal był odpowiedni, jest zorganizowanie w tym 

samym lokalu Państwowej 11–letniej Szkoły Ogólnokształcącej, ibidem. 
1
 Prymas Wyszyński niejednokrotnie domagał się wypełnienia obietnic złożonych przez w. Gomułkę 

podczas porozumienia z grudnia 1956 r. Każdy z prymasowskich listów posiadał dokładną, racjonalną 



 342 

Na podstawie wyborów z 16 kwietnia został uformowany nowy sejm, który 

jedno ze swoich pierwszych posiedzeń poświęcił kwestiom oświaty In szkolnictwa 

polskiego. W dniu 15 lipca 1961 uchwalona została ustawa o rozwoju systemu 

oświaty
1
. Jeden z posłów, który referował projekt tej ustawy – poseł sprawozdawca 

Andrzej Werblan stwierdził, że «Świeckość szkoły jest zgodna z demokratycznym 

postulatem wolności sumienia, nauczanie religii w szkole wprowadza bowiem 

szkodliwy wychowawczo i społecznie podział dzieci na uczęszczające i 

nieuczęszczające na religię oraz stwarza grunt dla fanatyzmu i nietoleracji‖
2
  

Rzeczona Ustawa stwierdzała, że: 

– „Szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze są instytucjami świeckimi. 

Całokształt nauczania i wychowania w tych instytucjach ma charakter świecki ‖ 

(art. 2). 

– wprowadza się 8–kasową szkołę podstawową (art. 7), 

– „wszelka pozaszkolna działalność oświatowa i wychowawcza oraz wszelkie 

formy pracy z dziećmi i młodzieżą podlegają nadzorowi Ministra Oświaty, który 

może ustalać zasady i warunki prowadzenia tej działalności lub pracy‖ (art. 39.2). 

– „udzielając zezwolenia na prowadzenie działalności oświatowej instytucjom 

wyznaniowym Minister Oświaty może zwolnić od wymogów art. 39.2‖ (art. 39.3). 

W dyskusji nad ustawą krytyczny głos zabrał jedynie Tadeusz Mazowiecki
3
, a 

pięciu członków ZNAKU wstrzymało się od głosu. Spowodowało to gniewną 

reakcję Zenona Kliszki oraz represyjne zmniejszenie nakładu „Tygodnika 

                                                                                                                                                                                           
argumentacją dla swoich żądań, niemniej pozostawały one bezskuteczne, ponieważ włodarze 

wyszukiwali różnych pretekstów, by nadal wdrażać szeroko zakrojony proces laicyzacji społeczeństwa i 

odsuwania Kościoła od życia społecznego.  
1
 Dziennik Ustaw, nr 32, 1961, poz. 160, s. 354 nn. 

2
 Cyt. za : Jerzy F. Godlewski, Realizacja zasady wolności sumienia w PRL a jej funkcjonowanie w 

krajach kapitalistycznych, Warszawa 1977, s. 22. 
3
 Mazowiecki podczas przemówienia w sejmie powiedział, że «szkoła z której korzystają na równi 

ludzie wierzący i niewierzący, nie może sobie stawiać jako ustawowego celu wychowawczego 

ujednolicenia światopoglądowego‖, Przemówienie  T. Mazowieckiego w Sejmie [w:] „Tygodnik 

Powszechny‖, 30 VII 1961. 
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Powszechnego‖ o 5 tysięcy egzemplarzy
1
. Posłowie PAX poparli ustawę, gdyż ich 

zdaniem «może ona usunąć wiele spraw konfliktowych‖
2
. 

Fakt, że nauczanie religii zostało przez władze wycofane ze szkół 

spowodowało, że PZPR zdecydowała się oficjalnie zezwolić na powstanie dużej 

liczby nowych punktów katechetycznych i zalegalizować istnienie wcześniej 

powstałych
3
.  

19 sierpnia 1961 r. Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie prowadzenia 

punktów katechetycznych
4
, którego zadaniem było unormowaniu kwestii 

funkcjonowania już istniejących i nowopowstających punktów katechetycznych. 

W zarządzeniu tym powoływano się na wcześniej ogłoszoną Ustawę o systemie 

oświaty z 15 lipca i wydano stosowne zezwolenie na działalność punktów 

katechetycznych „w celu udostępnienia nauczania religii dla dzieci, których 

rodzice sobie tego życzą‖
5
.  

Punkty katechetyczne mogły być organizowane przez proboszczów parafii lub 

administratorów gmin wyznaniowych. Na miejsce ich działalności wyznaczano 

kościoły lub inne pomieszczenia w parafii, pod warunkiem, że były w nich 

odpowiednie warunki sanitarne. 

Niedługo po tym, jak zaczęto zawierać pierwsze umowy na prowadzenie 

punktów katechetycznych, duże zainteresowanie nimi zaczęły wykazywać służby 

bezpieczeństwa. W wyniku kontroli i jawnej ingerencji w prowadzenie tych 

punktów hierarchowie kościelni zaczęli nawoływać do zrywania umów w proteście 

przeciwko takiej postawie państwa.  

W niektórych diecezjach biskupi ujednolicili druk wypowiedzenia umowy i 

nawoływali kapłanów do masowego ich składania. Ponadto zalecano nie 

                                                           
1
 A. Dudek, R.Gryz, Komuniści i kościół w Polsce, …, s. 160. 

2
 Jerzy F. Godlewski, Kościół katolicki w Polsce wobec sekularyzacji życia publicznego, Warszawa 

1978, s. 225 
3
 Wcześniej duchowni mieli ogromne problemy z uzyskaniem zgody władz na prowadzenie punktów 

katechetycznych przy parafiach. Liczne szykany ze strony aparatu partyjnego uniemożliwiały nauczanie 

religii w szkołach, a trudności z otwarciem punktów przy kościołach powodowało, że część dzieci nie 

miała lekcji religii w ogóle.  
4
 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty, nr 10, poz. 124, s. 271. 

5
 W każdym wystąpieniu odnośnie punktów katechetycznych czy nauczania religii w ogóle władze 

państwowe powoływały się na wolny wybór i „życzenie‖ rodziców. 
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zawieranie dalszych umów z władzami i zaprzestanie otwierania nowych 

placówek.  

Przykładem jest tu diecezja białostocka, gdzie podjęto taką decyzję wynikającą 

ze stanowiska opracowanego przez kurię, która zaleciła proboszczom i 

wikariuszom „nie zawierać żadnych umów z władzami na naukę religii, nie 

rejestrować punktów katechetycznych, nawet w pomieszczeniach świeckich, 

ponieważ będą one i tak likwidowane w ramach walki państwa z kościołem; 

zarejestrowane punkty dałyby wówczas prawną podstawę do ich likwidacji, gdyż 

inspektorzy nastawieni w tych duchu szybko znaleźliby ku temu odpowiednie 

przyczyny, nie rejestrować nauki religii w kościołach, gdyż nie są to żadne punkty 

katechetyczne, ponieważ umożliwiłoby to ingerencję władz świeckich w 

wewnętrzne sprawy kościoła (…), ze względu na zbyt gorliwe realizowanie 

zarządzenia Ministra Oświaty przez czynniki władz, na niektórych terenach naukę 

religii prowadzić wyłącznie w kościołach‖
1
.  

Według ówczesnych władz, proboszczowie w województwie białostockim 

raczej w większości akceptowali takie stanowisko kurii,. Niekiedy jednak dość 

wyraźnie zaznaczał się pewien konflikt interesów, ponieważ uczący religii 

katecheci musieli w związku z takim stanowiskiem zwierzchników rezygnować z 

wynagrodzenia albo rejestrować punkty „narażając się‖ w ten sposób władzom 

diecezjalnym
2
.  

                                                           
1
 Raport KW MO dla KW PZPR w Białymstoku o sytuacji wśród kleru katolickiego, Archiwum 

Państwowe w Białymstoku, KW PZPR, sygn. 2163, s. 77; „kościoły w znaczeniu zarządzenia Ministra 

Oświaty nie mogą być uważane za punkty katechetyczne, ponieważ nauka religii nie odbywa się w nich 

tak, jak to miało miejsce w szkołach w poprzednim okresie. Obecnie w kościele będzie przygotowywane 

młodzież ze znajomości katechizmu, do komunii i bierzmowania (…) kościół posiada swoją ideologię, 

sprzeczną z ideologią władz i władza chce jeszcze płacić za naukę religii tym, którzy wpajają tę ideologię 

przyszłemu pokoleniu‖.  
2
 Jeden z księży diecezji warmińskiej wyraził to następująco: „(…) pieniądze te przydałyby się, gdyż 

ma biedną parafię, niemniej jednak nie może ich przyjąć, ponieważ był wzywany do ordynariusza 

diecezji warmińskiej, który kategorycznie zabronił mu pobierania poborów za naukę religii oraz polecił 

wycofać umowę, w przeciwnym bądź razie, w stosunku do niego wyciągnięte zostaną wnioski aż do 

pozbawienia kapłaństwa. Ostatecznie ksiądz Wieczorek należną mu sumę zadeklarował na budowę szkół 

i na liście płac poczynił odpowiednią adnotację, zastrzegł przy tym by ofiarodawcę nie wymieniać 

imiennie, jak również, aby w przyszłości nie umieszczać go na liście płac‖, Metody pracy operacyjnej 

aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, wstęp i wybór A. 

Dziurok, IPN, Warszawa 2004, nr 54, s. 78. 
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Inną możliwością rozwiązania tego samego problemu przez duchowieństwo 

było wycofanie przez księdza-administratora parafii podpisu na umowie już 

złożonej
1
 lub organizacja punktów katechetycznych „zakonspirowanych‖ przed 

władzami
2
.  

We wspomnieniach ks. abpa Ignacego Tokarczuka wyraźnie uwidacznia się 

problem realizacji nauczania religii w owym czasie. Ks. abp Ignacy Tokarczuk 

mówi o tym okresie w ten sposób: «Wyrzucenie religii ze szkół było ogromnym 

ciosem dla wszystkich duchownych, od Prymasa Wyszyńskiego po wikariuszy 

rozsianych po wsiach całej Polski. Polskie duchowieństwo nie było jednak władne, 

by móc zmienić tę sytuację, niemniej dokładało wszelkich starań w tym kierunku. 

Tak naprawdę pozostawało pisanie oficjalnych listów i pism do władz. Tak też 

czyniono, chociaż nie liczył nikt na wiążące i pozytywne odezwy ze strony PZPR. 

Pilnie obserwowaliśmy poczynania władz w kierunku laicyzacji i 

stwierdzaliśmy, że w pewnych kręgach społecznych proces ten przynosi 

niepokojące rezultaty. Dzieci ludzi, którzy byli blisko związani z władzą 

komunistyczną, z partią, odchodziły od Boga. Jednocześnie trudne warunki życia 

sprawiały, że część społeczeństwa, część ludzi należących do najniższych warstw 

społecznych popadała w patologie, w alkoholizm, czasami narkomanię. Tam nie 

było miejsca dla wiary, tam było całkowite od niej odejście. I o ile narkomani 

stanowili niewielki odsetek, o tyle alkoholizm szerzył się w zastraszającym tempie. 

Wydawało się nawet, że wtedy władzom było na rękę, że naród jest tak rozpity i 

chociaż stwarzano pozory walki z alkoholizmem, to wprowadzano nawet w tym 

zakresie pewne ograniczenia i system kontroli.  

Kościół nie pozostawał obojętny wobec tych problemów. Prowadziliśmy 

katechizację w kościołach podczas mszy św. i podczas rekolekcji. Dzieciom 

wpajaliśmy, że trzeba żyć w zgodzie z przykazaniami i z Bogiem.  

                                                           
1
 Pismo napisane przez ks. Kazimierza Zielińskiego administratora parafii Mielno Koszalińskie do 

Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Koszalinie w dniu 4 września 1961. Umowa została 

podpisana wcześniej, bo 22 lipca 1961, Urząd Wojewódzki w Koszalinie, Wydział ds. Wyznań, Archiwum 

Państwowe w Koszalinie, sygn.6861. 
2
 Raport KW MO dla KW PZPR w Białymstoku o sytuacji wśród kleru katolickiego, Archiwum 

Państwowe w Białymstoku, KW PZPR, sygn. 2163, s. 74. 
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A władza pilnowała każdego kazania, które było głoszone. W kościołach roiło 

się od donosicieli, ludzi słabych, którzy zostawali informatorami dla garści 

srebrników. To nie byli działacze partyjni, bo ci do kościoła nie chodzili. To byli 

nasi parafianie, ludzie słabej woli, słabego ducha.  

Wierzę, że gdyby naród, gdyby wszyscy wierni stanęli w obronie religii w 

szkołach to partia nie odważyłaby się na takie posunięcia. Tak naprawdę to Polacy 

pozwolili na to wszystko. Pozwolili się zastraszyć. Nie chodzi o to, że 

kogokolwiek chcę teraz obwiniać, ale nie mam wątpliwości, że Okrągły Stół, 

wolne wybory, wszystko to mogło mieć miejsce wcześniej.  

Wracając jednak do tematu, po wejściu w życie tego zarządzenia, zaczęliśmy 

tworzyć punkty katechetyczne na terenach naszych parafii. Dzieci chętnych do 

pobierania lekcji religii było bardzo dużo. Rodzice zapisywali już maluchy z 

przedszkola. Przygotowywać mieliśmy dzieci i młodzież do przyjęcia 

Sakramentów. Ale po krótkim czasie zaczęli się pojawiać wywiadowcy, kontrole, 

padały pytania, sprawdzane było dosłownie wszystko, a jeśli cokolwiek się nie 

zgadzało, punkty były zawieszane w działalności.  

Nasi biskupi widzieli co się dzieje, w związku z tym postanowiliśmy walczyć z 

takim uciskiem jedyną dostępną nam metodą. Zaczęliśmy rozwiązywać umowy, 

które wcześniej zawarliśmy na prowadzenie punktów katechetycznych. Był to 

rodzaj buntu, pewna forma oporu przeciwko działaniom władzy przy całkowitym 

poparciu, a nawet z sugestii i polecenia naszych zwierzchników.  

W tamtym czasie zamknięto lub zawieszono w działalności wiele punktów 

katechetycznych. Rodzicom tłumaczyliśmy dlaczego tak się dzieje. Dzieciom 

także, ale inaczej. Wiedzieliśmy, że tylko w taki sposób możemy wpłynąć na 

partię, aby zaprzestała tak zmasowanych kontroli.‖
1
 

W latach 1968–1969 doszło do wielkiego kryzysu katechezy. Punktem 

zapalnym stała się publikacja dwu pierwszych tomów serii Bóg z nami oraz 

Katechizmu religii katolickiej, stanowiących pierwsza próbę wprowadzenia zasad 

                                                           
1
 Wypowiedź abpa Ignacego Tokarczuka z dnia 07.01.2013r., źródło: prywatne zbiory autora. 
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ruchu kerygmatycznego oraz postulatów Soboru do podręczników 

katechetycznych
1
.  

We wcześniejszych fragmentach pracy dokładnie przedstawiono sytuację 

katechizacji w latach po 1961 r. do transformacji ustrojowej w 1989 r. Ostatnim 

aktem prawnym powstałym w PRL – u, a normującym stosunki państwa z 

Kościołem była zatwierdzona przez sejm Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
2
 W 

dokumencie tym czytamy co następuje: „Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 

– wypełniając zobowiązania określone w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej, 

– kierując się zasadami przyjętymi w Karcie Narodów Zjednoczonych, w 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw 

Obywatelskich i Politycznych, Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i 

Współpracy w Europie oraz Deklaracji o wyeliminowaniu wszelkich form 

nietolerancji i dyskryminacji z powodów religijnych lub przekonań, 

– mając na celu dobro osoby ludzkiej oraz potrzebę współdziałania wszystkich 

obywateli dla rozwoju kraju, dla bezpieczeństwa narodu i państwa polskiego 

stanowi, że :  

 „Kościół Katolicki, zwany dalej "Kościołem", działa w Rzeczypospolitej 

Polskiej we wszystkich swoich obrządkach.‖ (art. 1) 

 „Kościół rządzi się w swych sprawach własnym prawem, swobodnie 

wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami.‖ 

(art. 2) 

 „Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

i Konferencji Episkopatu Polski, składająca się z ich upoważnionych 

przedstawicieli, w uzgodnionej liczbie na zasadzie parytetu, zwana dalej "Komisją 

Wspólną", rozpatruje problemy związane z rozwojem stosunków między 

                                                           
1
 J. Charytański SJ, Bilans katechezy w 40–leciu, w: Z Dobrą Nowiną w szkole, Warszawa 1991, 

s. 17–18. 
2
 Dz.U.89.29.154 z dnia 23 maja 1989 r. 
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Państwem i Kościołem oraz sprawy interpretacji niniejszej ustawy i jej 

wykonywania.‖ (art. 4)  

 „Organizowanie kultu publicznego i jego sprawowanie podlega władzy 

kościelnej. 

 Publiczne sprawowanie kultu nie wymaga zawiadomienia, jeżeli odbywa się: 

w kościołach, kaplicach, budynkach kościelnych i na gruntach kościelnych oraz w 

innych pomieszczeniach służących katechizacji lub organizacjom kościelnym, 

Z uwagi na tematyką poruszaną w pracy najważniejsze wydają się zapisy 

ustawy dotyczące katechizacji i szkolnictwa. I tak ustawa stanowi, iż : 

„– Państwo uznaje prawo Kościoła do nauczania religii oraz religijnego 

wychowania dzieci i młodzieży, zgodnie z wyborem dokonanym przez rodziców 

lub prawnych opiekunów. 

– Dzieci i młodzież szkolna, młodzież pracująca i osoby dorosłe korzystają z 

nauczania religii – zgodnie z programem ustalonym przez władzę kościelną. 

– Nauczanie religii, jako wewnętrzna sprawa Kościoła, jest organizowane przez 

parafie i domy zakonne pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego. (art. 18) 

– Nauczanie religii dzieci i młodzieży odbywa się w punktach katechetycznych 

organizowanych w kościołach, kaplicach i budynkach kościelnych, a także w 

innych pomieszczeniach udostępnionych na ten cel przez osobę uprawnioną do 

dysponowania pomieszczeniem. 

– Nauczanie religii uczniów szkół publicznych może odbywać się również w 

szkołach na zasadach określonych w odrębnej ustawie. (art. 19) 

– Kościelne osoby prawne mają prawo zakładać i prowadzić szkoły oraz inne 

placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze na zasadach 

organizacyjnych i programowych określonych przez odpowiednie ustawy. Mają 

one charakter katolicki i podlegają władzy kościelnej. 

– Diecezje i zakony mają prawo zakładać i prowadzić niższe seminaria 

duchowne. W zakresie realizacji programu szkół ogólnokształcących i uzyskiwania 

świadectw dojrzałości podlegają one nadzorowi Ministra Edukacji Narodowej.(art. 

20) 



 349 

– Do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkołach i innych 

placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach opiekuńczo-

wychowawczych prowadzonych przez kościelne osoby prawne, a także świeckich 

nauczycieli w niższych seminariach duchownych stosuje się prawa i obowiązki 

ustalone dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w państwowych szkołach 

i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych, z 

uwzględnieniem ust. 2. 

– Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków, o których mowa w ust. 1, 

określa Minister Edukacji Narodowej na wniosek Sekretariatu Konferencji 

Episkopatu Polski. 

– Pracownikom szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, nie będącym nauczycielami lub 

wychowawcami, przysługują uprawnienia i świadczenia przewidziane dla tej 

kategorii pracowników zatrudnionych w państwowych szkołach i placówkach. (art. 

21) 

– Uczącym się w szkołach, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 3, przysługują 

świadczenia społecznej służby zdrowia i ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi 

środkami lokomocji na równi z uczniami szkół państwowych. 

– Rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów szkół kościelnych, 

wymienionych w art. 20 ust. 1 i 3, przysługuje prawo do zasiłków rodzinnych. 

- Uczącym się w szkołach kościelnych mogą być przyznawane, przez kościelne 

osoby prawne, stypendia lub inne świadczenia socjalne. (art. 22) 

Na podstawie powyższych zapisów można stwierdzić, że rok 1989 był 

przełomowym w relacjach na linii państwo – Kościół, a wraz z upadkiem 

komunistycznej władzy unormowała się sytuacja katechizacji na terytorium Polski. 

Przyznano rodzicom prawo do decydowania o miejscu nauczania religii, 

zachowano zarówno działalność punktów katechetycznych, jak i umożliwiono 

pobieranie nauk w szkołach.  

  W nowej sytuacji po 1945 roku Kościół próbował normalizować życie 

swych wiernych. Niezbędnymi do tego były kadry duchowieństwa.   
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  Po wojnie władze szukały jednak pretekstu by usunąć religię ze szkół lub 

przynajmniej ograniczyć jej zakres. Tak np. w diecezji białostockiej w roku 

szkolnym 1952/53, 46 duchownych prowadziło zajęcia w 144 szkołach (w tym 7 

średnich) a już rok później jedynie 31 duchownych uzyskało zezwolenia na 

nauczanie w 78 szkołach i w tym tylko 3 ponad podstawowych. W 1956 r. religia 

staje się przedmiotem nadobowiązkowym. W 1957 r. wyszło zarządzenie ministra 

oświaty umożliwiające nauczanie religii duchownym, którzy ukończyli Studium 

Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego i Seminaria w: Wilnie, 

Krzemieńcu i Warszawie. Nie uwzględniano jednak osób, które ukończyły tam 

naukę przed 1918 r. w praktyce więc jeszcze mniejsza liczba duchownych 

uzyskała uprawnienia katechetyczne. Problem rozwiązała dopiero ustawa z 1961 r. 

Na jej mocy religia została usunięta z programu nauczania szkół państwowych. 

Teraz Kościół sam decydował, którzy duchowni mogą nauczać religii i gdzie będą 

się mieściły sale katechetyczne. 

  W okresie stalinowskim podatkowa polityka państwa zmuszała wielu 

duchownych do zrzekania się ziemi parafialnej. Teraz pojawiła się możliwość 

odzyskania tych dóbr. Niestety za prawnymi możliwościami nie zawsze szło ich 

zaakceptowanie przez czynniki państwowe. Rzadko udawało się odzyskać 

cerkiewne mienie. 

Niestety już w 1962 r. PAKP ponownie traci swego zwierzchnika. Ponad 

trzy lata Kościołem zarządzał, zastępca metropolity, arcybiskup łódzko-poznański 

Jerzy Korenistow. W 1965r. wybrano nowego metropolitę. Został nim arcybiskup 

białostocki Stefan Rudyk. Metropolita troszczy się o sprawy wewnątrz kościelne. 

Poważnym problemem staje się los emerytowanego duchowieństwa. Coraz więcej 

duchownych nie było w stanie kontynuować posługi duszpasterskiej. Państwo nie 

zabezpieczało im żadnej pomocy finansowej. Metropolita powołuje Fundusz 

Socjalny. 

Wobec braku zgody organów państwowych na budowę nowych świątyń 

Metropolita stara się remontować już istniejące świątynie. W roku jego śmierci - 

1969, aż w 58 obiektach sakralnych prowadzono poważne inwestycje. Ważnym 
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posunięciem hierarchy było stworzenie komisji do sprawy opracowania Statutu 

Wewnętrznego PAKP. Związane to było z ciągle nie do końca uregulowaną 

sprawą miejsca Kościoła w prawnym systemie państwa polskiego. Dzięki pracom 

komisji częściowo udało się uregulować stosunki państwo-Kościół. Nastąpiło to 

dopiero w 1970 r., już po śmierci metropolity Stefana. 

Następcą metropolity Stefana został w 1969 r. bp. Bazyli Doroszkiewicz. 

Jednym z pierwszych zadań nowego zwierzchnika Kościoła było doprowadzenie 

do końca prac nad Statutem Wewnętrznym PAKP. Podpisano go na soborze 

biskupów już 26 lutego 1970 r. Na jego mocy w skład Kościoła wchodziły 

biskupstwa: warszawsko-bielskie, białostocko-gdańskie, łódzko-poznańskie, 

wrocławsko-szczecińskie. Określono prawa i zadania św. Soboru Biskupów, Rady 

Metropolitalnej i innych organów. W grudniu 1970 r. opracowano Statut Parafii 

PAKP. Na jego mocy unormowano wszystkie relacje wewnątrz parafialne, np. 

zadania i uprawnienia starostów cerkiewnych, rad parafialnych, itp. Zreorganizo-

wano również szkolnictwo kościelne.   

Mimo konstytucyjnego zapisu (z 16 lutego 1976 r.) o swobodzie wiary i 

sumienia obywateli Polski Ludowej sytuacja Kościoła w tym okresie nie była 

wcale łatwą. Władze starały się szczególnie mieć wpływ na politykę kadrową 

Kościoła. Nie oznaczało to jednak pełnej wrogości. Państwo uczestniczyło 

finansowo w remontach i budowie wielu świątyń. Częściowo finansowało 

nauczanie religii, utrzymanie sal katechetycznych. Starało się jednak utrzymywać 

pełną kontrolę nad działalnością Kościoła. Nie chciało dopuścić do wzrostu jego 

popularności. Działania te miały jednak odwrotny skutek. W latach 

osiemdziesiątych podnosi się poziom religijnej świadomości młodzieży. W 1980 r. 

założyła ona swe Bractwo i po raz pierwszy zorganizowała majowy zjazd na św. 

Górze Grabarce. Z roku na rok „zloty" gromadziły coraz większe rzesze 

młodzieży. W 1987 r. zorganizowała ona pierwszą pieszą sierpniową pielgrzymkę 

na Grabarkę. Już rok wcześniej podjęto taką próbę.   

  Podstawową działalnością młodzieży stało się organizowanie obozów 

letnich i roboczych przy odbudowywanych świątyniach. Wzrasta działalność 
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wydawnicza. Pojawiają się nowe czasopisma: „Przegląd Prawosławny", „Biuletyn 

Informacyjny Koła Teologów Prawosławnych", „Wiadomości Bractwa. Arche". 

Ilość wydawanych pozycji książkowych wzrasta do kilkunastu tytułów rocznie. 

Młodzież wspiera również cerkiew w niesieniu pomocy potrzebującym, np. 

dzieciom z Czernobyla, powodzianom. 

W życiu Kościoła ważną rolę zaczynają odgrywać organizowane od 1981 r. 

Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Z roku na rok ich ranga wzrasta. Do 

krajowych zespołów dołączają zagraniczne. Hajnówka staje się szeroko znana, a 

Ministerstwo Kultury nadało „Dniom" status Festiwalu Międzynarodowego. 

Odrodzenie się działalności młodzieży szło w parze z odrodzeniem się życia 

monastycznego. Jak wspominaliśmy po drugiej wojnie światowej na terytorium 

polski pozostały jedynie dwa klasztory. Męski w Jabłecznej i żeński na Grabarce. 

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pojawiają się pierwsze 

nowe powołania zakonne. W 1984 r. arcybiskup białostocki Sawa Hrycuniak 

powołał w Supraślu Męski Dom Zakonny. Przełożonym jego został ihumen Miron 

Chodakowski. Już rok wcześniej uzyskano ruiny głównego soboru klasztoru i 

przystąpiono do jego odbudowy. W 1991 r. władze państwowe przekazały 

Kościołowi Prawosławnemu klasztorną świątynię p.w. św. Jana Teologa i 

przylegający do niej budynek. Cztery lata później Kościół otrzymuje pozostałe 

budynki i przystępuje do ich remontu. Stało się to bodźcem do dalszego rozwoju. 

Tymczasem powstają kolejne klasztory.   

  

4.4. Życie religijne grekokatolików   

 

Władze państwowe dążyły do całkowitego uniemożliwienia powstania 

greckokatolickich placówek na terenach, gdzie osiedlono ludność ukraińską. 

Księżom zakazano odprawiać dla swych wiernych na nowych terenach. Wierni 

zatem rozproszeni po ziemiach północnych i zachodnich Polski nie mieli 

możliwości uczestniczyć w nabożeństwach.    
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Duchowni greckokatoliccy byli przetrzymywani przez władze polskie w 

więzieniach i obozach. W Warszawie więziono w latach 1947-48 ks. A. Hoza, w 

Rzeszowie był przetrzymywany ks. B. Hrynyk 1954-56, ks. M. Huk 1946- 1954, 

M . Deńko 1952-57 w Warszawie, w Rawiczu i we Wronkach , Aleksander 

Koljankowśkyj 1947-53 w Tomaszowie, w Jaworznie, w Sztumie gdzie 

27.VII.1953 roku został zamordowany przez strażników więziennych. W Nowym 

Sączu i Wiśniczu w latach 1945-48 był więziony ks. A. Pakisz, z kolei ks. M. 

Pasławśkyj 1947-48 w Szczecinie, ks. A. Rożak V-VI 1947 oraz 1950-52 w 

Jarosławiu, ks. W. Czerwińczak w latach 1947-48 był więziony w Przemyślu, a od 

1948 do 1951 Wiśniczu. Bazylianin o. Paweł Puszkarski w latach 1952-54 był 

aresztowany za udzielanie pomocy księżom grekokatolickim i ich rodzinom. 

Więziono poza tym o. O. Jaworśkoho i o. P. Szewahu, a także braci I. Ołeśkoho i 

W. Hasaja.   Niektórzy księża zostali zesłani na Sybir, były to następujące osoby: 

ks. B. Oszczypko (1946-1957); ks. K. Jackiw (1950-1957); ks. W. Boriweć (1947-

1957). Powrócili oni do Polski w 1957 r. Ks. I. Harasim podaje, że w styczniu 

1947 r. w Polsce było ok. 125 księży greckokatolickich, w tym 15 bazylianów, 3 

studytów i redemptorysta. Liczba to jednak uległa w następnych latach 

zmniejszeniu. W 1948 r. w Polsce było 50 sióstr jozafitek, 49 sióstr służebnic, 10 

sióstr ze zgromadzenia "Dzieci Maryi" i 3 bazylianki.   Władza konsekwentnie 

zmierzała do zaniku wyznania greckokatolickiego w Polsce i do wynarodowienia 

Ukraińców. Znaczna część wiernych przeszła w wyniku istniejącej sytuacji do 

Kościoła Prawosławnego, bądź też stała się członkami Kościoła 

rzymskokatolickiego. Część wiernych stało się również członkami sekt. Sekty 

poprzez udzielanie pomocy dla przesiedlonej ludności przeciągały ich do siebie. 

Tak postępowali między innymi Świadkowie Jehowy. W przejściu na prawosławie 

upatrywano szansę zachowania własnej tożsamości. UDSW popierał akcję jaką 

prowadził Kościół prawosławny w celu przyciągnięcia grekokatolików na 

prawosławie. Najlepszym na to dowodem jest fakt przekazania przez władze 

państwowe do 1966 r. Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu 

15 cerkwi jakie należały do grekokatolików.  
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Gdy zamknięto cerkiew greckokatolicką w Sanoku wierni podjęli działania 

zmierzające do odzyskania zabranej świątyni. W odpowiedzi na apele wiernych 

władza wyraziła w tej kwestii swoje zdecydowane stanowisko: „Kościół 

greckokatolicki w Polsce będzie likwidowany, na jego miejsce będzie 

wprowadzone prawosławie. Jeśli grekokatolicy z Sanoka zdecydują się przyjąć 

prawosławie to będzie im oddana nie tylko cerkiew, ale i greckokatolicka 

plebania‖. Władza popierała prawosławie z tego względu, że duchowni tego 

wyznania byli lojalni wobec władzy. O niebezpieczeństwie przechodzenia 

wiernych na prawosławie informowali Prymasa Wyszyńskiego duchowni w liści z 

dnia 14 XI 1956 r.    

Wobec zaistniałej sytuacji i wrogiej relacji władz do Ukraińców postawa 

duchownych była różna. Księża greckokatoliccy pracowali głównie jako 

wikariusze na łacińskich parafiach, byli kapelanami sióstr zakonnych i szpitali, 

więzień a również nauczali religii . Kapelanami u łacińskich sióstr byli między 

innymi: ks. J. Fedewycz, ks. M. Deńko, Ks. S. Dziubyna (kapelan sióstr Szarytek 

w Izabelinie) ks. J. Maćkiw, k s. B. Hrynyk. O. P. Puszkarski był z kolei 

wizytatorem zgromadzeń żeńskich. Na parafiach łacińskich pracowali między 

innymi ks. W. Rosiecki i o A. Kulibaba. Bazylianie przy swoim klasztorze w 

Warszawie prowadzili łacińską parafię, która funkcjonowała w latach 1947-1985. 

Dzięki temu zdołali uchronić swój klasztor przed likwidacją. Z arządzali oni 

również łacińską parafią w Starym Kurowie w diecezji gorzowskiej .   Inni księża 

odprawiali nabożeństwa greckokatolickie, tak by o tym nikt niepowołany nie 

wiedział były to tzw. nabożeństwa „przy zamkniętych drzwiach‖. W ten sposób 

robili: ks. O. Seredyński w Bytowie, bazylianie o. B. Bałyk i o. P. Puszkarśkyj w 

Warszawie, a także ks. S. Krupa w Przemyślu w kaplicy Braci Albertynów.   

Niektórzy księża nie mogąc pracować w swoim obrządku nie podjęli w ogóle 

pracy duszpasterskiej. Z czasem jednak gdy tylko pojawiła się taka możliwość 

podjęli pracę duszpasterską wśród grekokatolików. Ks. G. Fedoryszczak po 

wyjściu z Jaworzna jakiś czas pracował na roli, a następnie został duszpasterzem 

między innymi Zielonej Góry, ks. W. Danyliw po przesiedleniu pracował jako 
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księgowy w nadleśnictwie w okolicach Trzebiatowa, następnie podjął pracę 

duszpasterską dla grekokatolików, ks. Hamiwka pracował jako księgowy w 

mleczarni w Płotach, a potem pomagał księżom w pracy duszpasterskiej. 

Natomiast ks. T. Markiw po wyjściu z więzienia zaczął pracować wśród 

grekokatolików, a od 1959 r. odprawiać w Wałczy. W Krampnej natomiast od 

1956 r. pracował ks. I. Wysoczański.    

Jeszcze inni kapłani zaprzestali wykonywania posług kapłańskich np.: Ks. 

M. Kuźminśkyj mieszkał w Legionowie i zajmował się produkcją perfum. 

Zdarzały się też nabożeństwa tajne odprawiane w prywatnych domach przez 

diaków (psalmista). Tak było w Krzeszowie koło Bytowa.   Trzeba jednak 

podkreślić, że pomimo tylu represji Kościół greckokatolicki i jego wierni 

przetrwali. Było to wynikiem głębokiego przywiązania wiernych do swej tradycji 

oraz nieugiętej postawy duchownych takiego formatu jak ks. M. Ripećkyj. Mówi 

się wręcz o fenomenie ks. Myrosława. Został on wraz ze swoimi wiernymi w lipcu 

1947 r. przesiedlony ze wsi Liski (eparchia przemyska) do Chrzanowa (okolice 

Ełku). Tu z araz po przesiedleniu zaczął odprawiać greckokatolickie nabożeństwa 

w budynku, gdzie mieściła się kiedyś szkoła. W jednym z pomieszczeń szkoły 

urządził kaplicę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Placówkę tę ks. Ripećkyj 

określał jako „Greckokatolicki Urząd Parafialny‖. Chrzanowo stało się z czasem 

prawdziwym centrum życia religijnego i kulturalnego grekokatolików. Tu można 

było uczestniczyć w greckokatolickich nabożeństwach, a również dostać 

modlitewniki do modlitwy, czy różne książki z biblioteki księdza. Placówka ta 

stanowiła ewenement w skali całej Polski. Tylko bowiem w Chrzanowie 

grekokatolicy mogli uczestniczyć w swoich nabożeństwach. Szczególnie 

uroczyście obchodzono tu święto Piotra i Pawła. Liczba wiernych w większe 

święta, czy niedziele sięgała do około 2 tys. osób. W większe święta do 

Chrzanowa przyjeżdżali też inni księża, służąc swą posługą wiernym.   Trudno 

jednoznacznie odpowiedzieć co skłoniło władze polskie, do tego że "pozwalały" na 

tę działalność duszpasterską. Ksiądz Myrosław nie zwracał się do władz o 

pozwolenie na odprawianie nabożeństw. Po prostu, gdy znalazł się w Chrzanowie 
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zaczął pełnić swą posługę wśród wiernych. Był wielokrotnie wzywany na UB. Ks. 

Ripećkyj wbrew nieprzychylnemu stanowisku władz polskich nie zaprzestał swej 

działalności. Panuje przekonanie, że funkcjonowanie tej placówki było możliwe, 

ponieważ placówka ta służyła władzom do obserwacji nastrojów jakie panowały 

wśród grekokatolików, a po wtóre szefem ełckiego UBP był Ukrainiec. Choć ten 

drugi argument wydaje się mało wiarygodny. Władze obserwując tę placówkę 

mogły jednak przekonać się na ile silne i trwałe jest wśród Ukraińców 

przywiązanie do swej tradycji i Kościoła.    

Od ks. Ripećkoho wymagano, aby uzyskał pozwolenie na odprawianie 

nabożeństw od ordynariusza diecezji warmińskiej. Na terenie bowiem tej diecezji 

znajdowała się placówka w Chrzanowie. Ks. Myrosław zwrócił się więc 13 X 

1947 r. do biskupa warmińskiego o pozwolenie na działalność duszpasterską. W 

odpowiedzi miejscowy ordynariusz stwierdził, że w tej sprawie należy się zwrócić 

do prymasa. Ponadto zauważył, że ks. Ripećkyj "Z przyczyn niezależnych od Kurii 

na tych terenach może spełniać obowiązki kapłańskie tylko w obrządku łacińskim 

". Zainteresowany zwrócił się więc do prymasa A. Hlonda, który sprawę przekazał 

do rozstrzygnięcia Stolicy Apostolskiej.   Sprawa miała swe przedłużenie, gdy po 

śmierci prymasa Polski Augusta Hlonda prymasem został dotychczasowy biskup 

lubelski Stefan Wyszyński. Ks. Ripećkyj w liście z 14 III 1952 r. zwrócił się do 

Prymasa z prośbą o erygowanie greckokatolickiego duszpasterstwa w Chrzanowie. 

Prymas odpowiadając na ten apel stwierdził, że w Chrzanowie jest prowadzona 

przez ks. Myrosława nielegalna działalność duszpasterska: "Wielebny ksiądz jest 

jedynym duchownym obrządku greckokatolickiego, który wolał nie skorzystać z 

bardzo łatwo dostępnego przywileju sprawowania czynności świętych w obrządku 

łacińskim. Ponieważ od uzyskania tego przywileju uzależniono udzielenie 

jurysdykcji na terenie diecezji Warmińskiej, kapłanom wschodnim w myśl 

wyraźnych zarządzeń ś. p. Ks. Kardynał A. Hlonda, należy stwierdzić, że 

Wielebny Ksiądz pełnił swoje czynności duszpasterskie na terenie diecezji 

warmińskiej w sposób przeciwny prawu. Erekcja, tak zwanej przez Wielebnego 

Księdza, niezależnej grecko-katolickiej placówki duszpasterskiej w Chrzanowie 
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była także aktem samowolnym, kanonicznie nieważnym." Prymas ponadto uznał, 

że śluby których udzielił do tej pory ks. Ripećkyj są nieważne. Dla uniknięcia w 

przyszłości podobnych wydarzeń prymas upoważnił na podstawie specjalnych 

pełnomocnictw Warmińską Kurię Diecezjalną aby: " dokonała formalnej erekcji 

kaplicy publicznej w Chrzanowie; mianowała Wielebnego Księdza rektorem 

kaplicy; pozwoliła w tejże kaplicy odprawiać liturgie publiczną w obrządku 

grecko-katolickim dla wiernych tegoż obrządku; udzieliła W. Księdzu władzy 

głoszenia Słowa Bożego i jurysdykcje do słuchania spowiedzi tak wiernych 

grecko-katolickich, jak i wiernych obrządku rzymsko-katolickiego w obrębie 

dekanatu Ełckiego Diecezji Warmińskiej. Inne czynności duszpasterskie zwłaszcza 

udzielanie ślubów małżeńskich(...) będzie W. Ksiądz mógł spełniać na podstawie 

zgody, otrzymanej w każdym poszczególnym wypadku od proboszczów 

terytorialnych".   Ksiądz Ripećkyj powoływał się jednak na upoważnienie nadane 

mu jeszcze przez władykę Kocyłowskiego w 1945 r. Twierdził, że ma prawo, aby 

być prawowitym duszpasterzem grekokatolików. Podkreślił dodatkowo, że zakaz 

odprawiania w obrządku wschodnim to w rzeczywistości dyskryminacja Kościoła 

greckokatolickiego, a wierni greckokatoliccy mają prawo do nabożeństw we 

własnym obrządku.   28 X 1953 r. ks. Ripećkyj zwrócił się też do władz 

państwowych, a konkretnie do premiera Józefa Cyrankiewicza z prośbą o 

legalizację Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Stefan Wyszyński 17 X 1957 r. 

zatwierdził greckokatolickie duszpasterstwo w Chrzanowie i naznaczył 

duszpasterzem ks. Myrosława Ripećkoho. Metropolita Slipyj 8 IX 1966 r. podniósł 

go do godności mitrata ( infułat).   Ks. Ripećkyj swym uporem i wolą działania 

zrobił wiele w sprawie rozwiązania kwestii położenia Kościoła greckokatolickiego 

w Polsce. Ks. Igor Harasim stwierdza, że był on jednym z tych duszpasterzy którzy 

prowadzili jawną walkę o legalne istnienie grekokatolików w Polsce.      

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że do roku 1952 żaden z kapłanów 

greckokatolickich nie miał pozwolenia od prymasa na odprawiania nabożeństw 

greckokatolickich. W tym roku dopiero bowiem prymas Wyszyński pozwolił dla 

ks. B. Hrynyka na odprawianie w Bytowie, Nowym Dworze Gdańskim i w 
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Baniach Mazurskich, a także pozwolił na organizowanie placówek 

greckokatolickich na terenie diecezji wrocławskiej. 23 VII 1953 r. prymas 

Wyszyński pod presją władz cofnął jednak wydane wcześniej ks. Hrynykowi 

zezwolenie na odprawianie nabożeństwa w Bytowie i Nowym Dworze. Ks. 

Hrynyk do momentu aresztowania, które miało miejsce 22 IV 1954 r. odprawiał w 

Cyganku. Działała też parafia greckokatolicka w Komańczy, która według danych 

posiadanych przez UDSW liczyła w 1954 r. 187 parafian.    

Od 1956 r. duchowieństwo i wierni rozpoczęli starania o oficjalne uznanie 

Kościoła greckokatolickiego. Zwracano się do Prymasa, UDSW, Biura 

Politycznego KC PZPR, Prezydium Rządu. Wierni zwracali się z petycjami w 

sprawie zezwolenia na odprawianie nabożeństw i otwarcie parafii. USKT 

domagało się od państwa przywrócenia praw i stworzenia warunków swobodnego 

wykonywania praktyk religijnych zgodnie z art. 70 Konstytucji PRL. USKT 

domagało się ponadto reaktywowania działalności Kościoła greckokatolickiego, 

przyznania administratora apostolskiego dla grekokatolików z siedzibą w 

Przemyślu, zwrotu katedr w Przemyślu i Sanoku i innych zagrabionych cerkwi. Do 

listopada 1956 r. do władz państwowych wpłynęło 13 podań o utworzenie parafii 

greckokatolickich.   Duchowni również starali się doprowadzić do legalizacji 

Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Spotykano się w warszawskim klasztorze 

OO. Bazylianów. W trakcie spotkań zbierano informacje o miejscach gdzie 

znajdują się największe skupiska grekokatolików, postanowiono dotrzeć do tych 

księży, którzy z różnych przyczyn zaprzestali wykonywania posług dla swoich 

wiernych. W tych spotkaniach uczestniczyli następujący księża: B. Hrynyk, M. 

Deńko, M. Ripećkyj, S. Dziubyna, o. P. Puszkarskyj i o. B. Bałyk.    

Duchowni greckokatoliccy 14 listopada 1956 r. w związku z toczącymi się 

rozmowami między rządem a episkopatem wystosowali specjalny memoriał do 

Prymasa Polski. Mowa była w nim o bolesnych ranach zadanych grekokatolikom 

w PRL na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. „W rezultacie trudnych 

warunków dyskryminacji wyznaniowej stosowanej w ostatnim dziesięcioleciu, 

miał miejsce tak wysoce nienormalny w życiu społecznym fakt, że przeszło 
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dwustutysięczna rzesza obywateli polskich wyznania greckokatolickiego, była 

pozbawiona normalnej i regularnej obsługi religijnej w swoim obrządku‖. W 

dalszej części memoriału apelowano o zaspokojenie duchowych potrzeb 

grekokatolików, o zadośćuczynienie zaznanym krzywdom, o pozwolenie na 

odprawianie nabożeństw w Przemyślu, Krakowie, Sanoku, Jarosławiu, 

Lubaczowie i Krynicy oraz o utworzeniu nowych placówek na terenie północno-

zachodniej Polski. Po złożeniu pierwszego memoriału ks. Ripećkyj został 

wezwany do Warszawy przez UDSW. Poręczono mu sporządzenie listy 

miejscowości gdzie istnieje potrzeba odprawiania nabożeństw.   Prymas nie 

odpowiedział na ten apel duchowieństwa, stąd wystosowano w krótkim czasie 

nowe memorandum. Drugi memoriał doręczyli dla prymasa 29 listopada 1956 r. 

księża B. Hrynyk i M. Ripećkyj. Apelowano w nim o przywrócenie praw jakie 

przysługiwały Kościołowi greckokatolickiemu do roku 1944 na mocy konkordatu 

z 23 IV 1925 r. Domagano się zwrotu mienia cerkiewnego, utworzenie placówek 

greckokatolickich w województwach: białostockim-dwóch, olsztyńskim-sześciu, 

gdańskim-jednej, koszalińskim-pięciu, szczecińskim-czterech, zielonogórskim-

dwóch, wrocławskim-pięciu; o reaktywowania eparchii przemyskiej i AAŁ, oraz 

powołania trzech wikariuszy generalnych: dla eparchii, AAŁ i dla grekokatolików 

w diecezjach północno-zachodnich. Wśród zgłoszonych postulatów apelowano o 

mianowanie kapłanów greckokatolickich proboszczami lub administratorami 

parafii, aby w ten sposób uzależnić ich od proboszczów łacińskich. Chciano 

również, aby prymas zalecił ordynariuszom diecezji przekazać grekokatolikom na 

ziemiach zachodnich nieużywane kościoły rzymskokatolickie i zezwolić na 

odprawianie nabożeństw grekokatolickich w kościołach łacińskich.    

Prymas nie odpowiedział na memoriały duchownych greckokatolickich. 25 I 

1957 r. kapłani wnieśli interpelacje do prymasa Polski w sprawie legalizacji 

Kościoła. Ks. B. Hrynyk podczas audiencji u prymasa zaproponował 

zorganizowanie zjazdu księży greckokatolickich, który miał się odbyć 26 II 1957 r. 

w Warszawie. Konferencji miał przewodniczyć prymas Polski. Datę konferencji 

wielokrotnie przekładano, aż w końcu odwołano ją. W tym miejscu należy 
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podkreślić, że nigdy żaden z prymasów Polski nie spotkał się z wszystkimi księżmi 

greckokatolickimi na wspólnym spotkaniu.   Pomimo, tego że prymas nie 

ustosunkował się do memoriałów greckokatolickiego duchowieństwa odegrały one 

znaczącą rolę w dalszym procesie dążenia do uzyskania zgody na stworzenie 

placówek. Ks. I. Harasym jest zdania, że te dwa memoriały otworzyły nawy etap 

na drodze legalizacji Kościoła greckokatolickiego w Polsce po 1947 r.    

Na początku marca 1957 r. kardynał Wyszyński porozumiał się z premierem 

Cyrankiewiczem, który wyraził zgodę na utworzenie pierwszych greckokatolickich 

ośrodków duszpasterskich na ziemiach północnych i zachodnich. Zabronił 

natomiast tworzenia takich punktów we wschodniej części kraju. Ks. Bałyk uznaje 

to porozumienie za wielkie osiągnięcie wiernych Kościoła grekokatolickiego w 

Polsce. 14 III 1957 r. ks. Hrynyk będąc na audiencji u prymasa Wyszyńskiego 

został poinformowany, że władze polskie pozwoliły na utworzenie sieci placówek. 

Wobec tego ks. Hrynyk jeszcze tego samego dnia przedstawił prymasa listę 20 

miejscowości, gdzie należałoby takie placówki otworzyć. W tym czasie udało się 

rozpocząć odprawianie nabożeństw jedynie w dziewięciu miejscowościach. 

Jednym z takich miejsc była Warszawa, gdzie 21 IV 1957 r. zaczęto odprawiać 

nabożeństwa. Po roku zaczęto tu głosić kazania po ukraińsku.   Zmiany jakie 

dokonały się w 1956 r. na XX zjeździe partii komunistycznej w Moskwie były 

odczuwalne również w Polsce. Na fali przemian jakie po tym zjeździe nastąpiły 

doszło do złagodzenia polityki państwa wobec Kościoła i innych związków 

wyznaniowych. Władze wyraziły w końcu zgodę na erygowanie przez ks. Prymasa 

Polski pewnej ilości placówek greckokatolickich przy parafiach 

rzymskokatolickich. Od tego czasu rozpoczyna się nowy rozdział w dziejach 

Katolickiego Kościoła Wschodniego w Polsce. Ale droga do normalnego pełnienia 

praktyk religijnych będzie jeszcze długa i kręta. 

Władza konsekwentnie zmierzała do zaniku wyznania greckokatolickiego w 

Polsce i do wynarodowienia Ukraińców. Znaczna część wiernych przeszła w 

wyniku istniejącej sytuacji do Kościoła Prawosławnego, bądź też stała się 

członkami Kościoła rzymskokatolickiego. Część wiernych stało się również 
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członkami sekt. Sekty poprzez udzielanie pomocy dla przesiedlonej ludności 

przeciągały ich do siebie. Tak postępowali między innymi Świadkowie Jehowy. W 

przejściu na prawosławie upatrywano szansę zachowania własnej tożsamości. 

UDSW popierał akcję jaką prowadził Kościół prawosławny w celu przyciągnięcia 

grekokatolików na prawosławie. Najlepszym na to dowodem jest fakt przekazania 

przez władze państwowe do 1966 r. Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi 

Prawosławnemu 15 cerkwi jakie należały do grekokatolików  Władza wyraziła w 

tej kwestii swoje zdecydowane stanowisko: „Kościół greckokatolicki w Polsce 

będzie likwidowany, na jego miejsce będzie wprowadzone prawosławie‖. Władza 

popierała prawosławie z tego względu, że duchowni tego wyznania byli lojalni 

wobec władzy. O niebezpieczeństwie przechodzenia wiernych na prawosławie 

informowali Prymasa Wyszyńskiego duchowni w liści z dnia 14 XI 1956 r.            

Wobec zaistniałej sytuacji i wrogiej relacji władz do Ukraińców postawa 

duchownych była różna. Księża greckokatoliccy pracowali głównie jako 

wikariusze na łacińskich parafiach, byli kapelanami sióstr zakonnych i szpitali, 

więzień a również nauczali religii .               Niektórzy księża nie mogąc pracować 

w swoim obrządku nie podjęli w ogóle pracy duszpasterskiej. Z czasem jednak gdy 

tylko pojawiła się taka możliwość podjęli pracę duszpasterską wśród 

grekokatolików.   Jeszcze inni kapłani zaprzestali wykonywania posług . Trzeba 

jednak podkreślić, że pomimo tylu represji Kościół greckokatolicki i jego wierni 

przetrwali. Było to wynikiem głębokiego przywiązania wiernych do swej tradycji 

oraz nieugiętej postawy duchownych takiego formatu.   Trudno jednoznacznie 

odpowiedzieć co skłoniło władze polskie, do tego że "pozwalały" na tę działalność 

duszpasterską.   

Panuje przekonanie, że funkcjonowanie tej placówki było możliwe, 

ponieważ placówka ta służyła władzom do obserwacji nastrojów jakie panowały 

wśród grekokatolików, a po wtóre szefem ełckiego UBP był Ukrainiec. Choć ten 

drugi argument wydaje się mało wiarygodny. Władze obserwując tę placówkę 

mogły jednak przekonać się na ile silne i trwałe jest wśród Ukraińców 

przywiązanie do swej tradycji i Kościoła.          
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Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że do roku 1952 żaden z kapłanów 

greckokatolickich nie miał pozwolenia od prymasa na odprawiania nabożeństw 

greckokatolickich. W tym roku dopiero bowiem prymas Wyszyński pozwolił dla 

ks. B. Hrynyka na odprawianie w   Baniach Mazurskich, a także pozwolił na 

organizowanie placówek greckokatolickich na terenie diecezji warmińskiej.  Od 

1956 r. duchowieństwo i wierni rozpoczęli starania o oficjalne uznanie Kościoła 

greckokatolickiego. Zwracano się do Prymasa, UDSW, Biura Politycznego KC 

PZPR, Prezydium Rządu. Wierni zwracali się z petycjami w sprawie zezwolenia 

na odprawianie nabożeństw i otwarcie parafii. USKT domagało się od państwa 

przywrócenia praw i stworzenia warunków swobodnego wykonywania praktyk 

religijnych zgodnie z art. 70 Konstytucji PRL. USKT domagało się ponadto 

reaktywowania działalności Kościoła greckokatolickiego, przyznania 

administratora apostolskiego dla grekokatolików z siedzibą w Przemyślu, zwrotu 

katedr w Przemyślu i Sanoku i innych zagrabionych cerkwi. Do listopada 1956 r. 

do władz państwowych wpłynęło 13 podań o utworzenie parafii 

greckokatolickich.    

Duchowni również starali się doprowadzić do legalizacji Kościoła 

greckokatolickiego w Polsce. Spotykano się w warszawskim klasztorze OO. 

Bazylianów. W trakcie spotkań zbierano informacje o miejscach gdzie znajdują się 

największe skupiska grekokatolików, postanowiono dotrzeć do tych księży, którzy 

z różnych przyczyn zaprzestali wykonywania posług dla swoich wiernych.   

Duchowni greckokatoliccy 14 listopada 1956 r. w związku z toczącymi się 

rozmowami między rządem a episkopatem wystosowali specjalny memoriał do 

Prymasa Polski. Mowa była w nim o bolesnych ranach zadanych grekokatolikom 

w PRL na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia.   Wśród zgłoszonych postulatów 

apelowano o mianowanie kapłanów greckokatolickich proboszczami lub 

administratorami parafii, aby w ten sposób uzależnić ich od proboszczów 

łacińskich. Chciano również, aby prymas zalecił ordynariuszom diecezji przekazać 

grekokatolikom na ziemiach zachodnich nieużywane kościoły rzymskokatolickie i 

zezwolić na odprawianie nabożeństw grekokatolickich w kościołach łacińskich.   
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Prymas nie odpowiedział na memoriały duchownych greckokatolickich. 25 I 1957 

r. kapłani wnieśli interpelacje do prymasa Polski w sprawie legalizacji Kościoła.   

Pomimo, tego że prymas nie ustosunkował się do memoriałów greckokatolickiego 

duchowieństwa odegrały one znaczącą rolę w dalszym procesie dążenia do 

uzyskania zgody na stworzenie placówek. Ks. I. Harasym jest zdania, że te dwa 

memoriały otworzyły nawy etap na drodze legalizacji Kościoła greckokatolickiego 

w Polsce po 1947 r.     

 

 

     4.5. Kościół prawosławny 

  

Skutkiem klęski hitlerowskich Niemiec ta część Europy całkowicie zmieniła 

swoje oblicze. Tereny Diecezji Warmińskiej - decyzją polityki ZSRR, Wielkiej 

Brytanii i USA – administracyjnie należały do Polski. Granice diecezji 

przedstawiały się następująco: od północnego zachodu graniczyła z Zatoką 

Gdańska, od północy – ze Związkiem Radzieckim, granice wschodnie i 

południowe stykały się z Diecezją Łomżyńską, na zachodzie i południowym 

zachodzie – z Diecezją Chełmińską, na południu z Diecezją Płocką, a na zachodzie 

z Diecezją Gdańską
1
.  

 Po zakończeniu II wojny światowej władza ludowa odżegnywała się od 

tradycji  i kultury autochtonów, pragnęła odciąć się od historii Prus uważając, że 

oficjalna historia tych ziem rozpoczęła się w 1945 r. Najważniejszy problem 

demograficzny tych terenów i wyzwań duszpasterskich dotyczył migracji ludności. 

Duchowieństwo miało świadomość, iż osoby wyrwane z dotychczasowego 

środowiska mogą zaniedbywać praktyki religijne. Skala migracji na teren Warmii i 

Mazur była ogromna, a w wielu przypadkach ludność autochtoniczna opuszczała 

ten teren. Pozostała część zachowywała własne obyczaje, obrzędowość, a o jej 

tożsamości świadczyły m.in. ukochanie własnej ziemi, kultywowanie obyczajów, 

                                                           
1
 W. Więcek, Katechizacja w diecezji warmińskiej w latach 1945-1985, „Studia Warmińskie‖. T. 32, 

1995, s. 255.  
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przywiązanie do gospodarstwa, dbałość o nie i ciężka praca, gorliwe wypełnianie 

obowiązków religijnych, pielgrzymki do lokalnych sanktuariów, dbałość  o 

przydrożne kapliczki i krzyże
1
.  

 Przybywający na teren diecezji byli zwykle osobami młodymi, co stawało 

się utrudnieniem w pielęgnowaniu tradycji, jaką przekazywało przecież starsze 

pokolenie. Jednakże grupy te wniosły bardzo wiele do miejscowego folkloru, co 

łączyło się także  z religijnością
2
. Wielkim patriotyzmem i poczuciem 

przynależności narodowej odznaczała się także grupa ludności przybywającej z 

kresów. Wileńska inteligencja stała się bardzo aktywna w tworzeniu życia 

kulturalnego i religijnego tych ziem – były to osoby głęboko religijne, przywiązane 

do Kościoła i przekazujący swym dzieciom głęboką wiarę
3
.  

 Grupą, mającą także nieobojętne znaczenie dla kształtowania się 

społeczeństwa Warmii i Mazur po II wojnie światowej, byli Ukraińcy. 

Przesiedlenia na ten teren odbywały się głównie w 1947 r. w ramach Akcji Wisła. 

Asymilacja kulturowa tej grupy odbywała się jednak z wielkimi trudnościami ze 

względu na specyficzną sytuację polityczno-historyczną - co jednak umocniło 

utrwalenie się tradycji wewnątrz tej grupy. Utrudnienia w zakresie praktyk 

religijnych spowodowane były brakiem duchowieństwa obrządku 

greckokatolickiego i duże rozproszenie tej ludności (głównie powiaty: bartoszycki, 

braniewski, kętrzyński, pasłęcki, węgorzewski, gołdapski, sztumski, 

dzierzgoński)
4
.  

 Do ludności osiedlanej na terenie diecezji warmińskiej należy zaliczyć także 

Polaków, którzy wracali z robót przymusowych w Niemczech, oraz emigrantów,  

głównie z Francji i Jugosławii
5
. Rozmieszczenie ludności, jaka napłynęła na tereny 

diecezji warmińskiej, obejmującej w 1948 r. woj. olsztyńskie, część woj. 

gdańskiego i woj. białostockiego, obrazuje poniższa tabela 4.12.  

                                                           
1
 B. Beba, J. Pijanowska, Demograficzne uwarunkowania rozwoju kultury na Warmii i Mazurach. W:  

B. Domagała (red.), Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, Olsztyn 1998, s. 35-26.  
2
 Ibidem, s. 24.  

3
 S. Achremczyk, Warmia, Olsztyn 2000, s. 350.  

4
 S. Achremczyk, op. cit., s. 350; B. Beba, J. Pijanowska, op. cit., s. 27-28.  

5
 M. Olechnowicz, Akcja zaludniania Ziem Odzyskanych, „Przegląd Zachodni‖ 1997, nr 3, s. 218-220.  
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Tabela 4.12  

Rozmieszczenie ludności przybyłej na Warmię i Mazury do 1948 r., 

ze względu na osiedlenie się i teren, z którego przybyła 

województwo Liczba osób (w tysiącach) 

ogółem autochtoni repatrianci przesiedleni 

olsztyńskie 380 80 21% 113 30% 187 49% 

białostockie 

(część) 

48,7 1,5 3% 118 17% 29 80% 

gdańskie 

(część) 

370 33 33% 105 28,5% 231 62,5% 

Źródło: M. Olechnowicz, Akcja zaludniania Ziem Odzyskanych, „Przegląd 

Zachodni‖ 1997, nr 3, s. 218. 

  

 Tabela obrazuje stan migracji tym terenie Warmii i Mazur, który tworzył 

ówczesną diecezję warmińską. Z pewnością przybliża ona tylko dane na temat 

zaludnienia  w diecezji, jakkolwiek odzwierciedla w miarę dokładnie sytuację 

ludności, a tym samym wskazuje na problem tożsamości i asymilacji. Migracja 

osłabła dopiero w 1949 r., a w 1956 r. nowa władza wydała zezwolenie na wyjazd 

33,35 tys. autochtonów na teren ówczesnej RFN. Byli wśród nich także duchowni 

– autochtoni, którzy nie znali języka polskiego i w pracy duszpasterskiej 

posługiwali się językiem niemieckim. Władze PRL sprzeciwiały się od 

zakończenia wojny ich obecności na tych terenach, a motywem sprzeciwu było 

wyeliminowanie wszystkiego, co niemieckie. Oskarżano warmińskich księży o 

współpracę z Niemcami, wrogość wobec Polski, a nawet szerzenie 

nacjonalistycznej propagandy niemieckiej na odcinku życia religijnego
1
. Także 

cześć ludności ukraińskiej opuściła ten teren. Jednak był to też czas tzw. drugiej 

repatriacji  z terenów ZSRR osób, które już na stałe przybyły do swych rodzin
2
.   

 Specyficzna cechą analizowanego obszaru stawał się powolny rozwój miast,  

a szczególnego znaczenia nabrało zasiedlanie i zagospodarowanie terenu 

rolniczego   w postaci wielkich Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR). Jak 

                                                           
1
 S. Brewczyński, Ks. Adalbert (Wojciech) Zink. Rządca diecezji warmińskiej w latach 1951-1953, 

Olsztyn 2006, s. 123-124.   
2
 A. Szyfer, Przemiany wsi na ziemiach Zachodnich i Północnych w okresie XXV-lecia Polski 

Ludowej na przykładzie Warmii i Mazur, Olsztyn 1970, s. 129-131.  
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zauważył  W. Szramka, Diecezja Warmińska nazwana została krainą PGR-ów, 

gdyż zajmowały one ponad 33% gruntów rolnych
1
. Jeszcze na przełomie 1989 i 

1990 r. było tutaj ponad 100 dużych PRR-ów
2
.  

Kolektywizacja wsi przeprowadzona została w 1945 r., zorganizowano 

początkowo trzy rodzaje gospodarstw: Państwowe Nieruchomości Rolne, Zakłady 

Hodowli Roślin  i Państwową Hodowlę Koni. Z dniem 1 stycznia 1949 r. 

przekształcono je w jednolite Państwowe Gospodarstwa Rolne, a w 1976 r. nazwę 

zmieniono na Państwowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej
3
. Gospodarstwa 

te były w latach 50. XX w. dotowane przez państwo, gdyż władzy zależało, aby 

gospodarstwa państwowe miały korzystniejsze warunki niż gospodarstwa 

indywidualne. Jednakże praca była bardzo trudna i odbywała się w urągających 

warunkach. Kierowano do niej także osoby z marginesu społecznego. PGR-y były 

postrzegane jako środowisko upośledzone społecznie  i kulturowo. Pojawiło się 

określenie „chłopi-robotnicy‖ – ludzie oderwani od tradycyjnej warstwy 

chłopskiej, jej obyczajów i kultury, stylu życia i religijności; pracowali  w 

rolnictwie, jednak otrzymywali wynagrodzenie jak robotnicy
4
.  

 Jakkolwiek wszyscy mieszkańcy starali się zawierać kościelne związki 

małżeńskie, chrzcili dzieci i odbywały się katolickie pogrzeby – praktyki religijne 

były zaniedbywane. Badania wykazały, że do kościoła chodzono 1-3 razy w 

miesiącu, lepiej spełniało ten obowiązek młode pokolenie – dzieci i młodzież, a 

wskaźnik wiedzy religijnej wśród dorosłych kształtował się na bardzo niskim 

poziomie. Wpływało to na stan katechezy i – jak  pisał ks. Z. Klimczuk - na 

podstawie badań w 1975 r.: „Z zasady wymagania od uczniów są bardzo 

minimalne, aby nie zniechęcić ich do uczęszczania na lekcje religii. Wydaje się, ze 

pomimo dużego wysiłku, jaki katecheci wkładają w nauczanie religii, obecne 

warunki i stan nauczania nie są wystarczające, by właściwie formować wiedzę  i 

                                                           
1
  W. Szramka, Aktywność kulturalna społeczności PGR na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1969, s. 19.   

2
 Z. Krawczyńska-Butrym, Zakres i metodologia badań. W: Z. Krawczyńska-Butrym (red.), 

Mieszkańcy byłych osiedli pegeerów o swojej sytuacji życiowej, Olsztyn 2001, s. 9.   
3
 Słownik wiedzy obywatelskiej, PWN, Warszawa 1971, s. 305.  

4
 F. Walichnowski, Struktura społeczna pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych woj. 

olsztyńskiego (1963-1965), Olsztyn 1966, s. 47 i nast.  
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postawy religijne dzieci‖
1
.  Nie jest to spostrzeżenie dziwne, jeżeli wśród wartości, 

jakie preferowali mieszkańcy  PGR-ów, jeszcze w 1982 r. na pierwszym miejscu 

było poczucie bezpieczeństwa i satysfakcja z pracy. Wysoko stawiano postawę 

życia zgodnego z wiara, co nie zawsze przekładało się jednak na stan świadomości 

religijnej
2
.  

Jednakże z racji społecznych, politycznych, a także religijnych można 

przyjrzeć się kwestii nauczania religii na terenie Białostocczyzny w szkołach z 

językiem białoruskim.    

W okresie powojennym szkolnictwo białoruskie w Polsce działało przede 

wszystkim w środowisku ludności prawosławnej. Sytuacja taka związana była  z 

procesem kształtowania się na Białostocczyźnie nowoczesnego narodu 

białoruskiego, gdyż etnicznie białoruska ludność wyznania rzymskokatolickiego, 

zamieszkująca prawie cały powiat sokólski oraz znaczną część pow. 

białostockiego, zatraciła w pierwszej połowie XX wieku związki kulturowe z 

etnicznie najbliższą jej grupą białoruską wyznania prawosławnego i weszła w 

skład narodowości polskiej. Podjęta przez elity białoruskie we wrześniu 1944 r. 

próba redefinicji tego procesu nie przyniosła żadnej zmiany
3
.  Dlatego w szkołach 

białoruskich były prowadzone jedynie zajęcia z religii prawosławnej. Początkowo 

odbywały się one na zasadach ustalonych przed 1939 r.
4
 Już we wrześniu 1944 r. 

na wyzwolonej spod okupacji niemieckiej Białostocczyźnie pracowały 93 szkoły 

powszechne z językiem białoruskim. Rozmieszczone one były na obszarze 

zwartego osadnictwa białoruskiego: we wschodnich gminach pow. sokólskiego, w 

pow. białostockim obejmowały gminy Choroszcz, Gródek, Michałowo, Zabłudów 

oraz wschodnie i centralne gminy pow. Bielsk Podlaski (z pow. Siemiatycze - 

powstałym w 1952 r. i pow. Hajnówka - powstałym w 1954 r.). Utworzono 
                                                           

1
 Z. Klimczuk, Postawy religijne dzieci środowiska PGR a środowisko rodzinne na przykładzie 

Państwowych Gospodarstw Rolnych w powiecie Bartoszyce. Za: W. Piwowarski, Sytuacja religijna  w 

środowisku PGR a duszpasterstwo, „Przegląd Powszechny‖ 1983, nr 78, s. 137-158.  
2
 K. Ryczan, Religijność pracowników PGR, „CollectaneaTheologica‖ 1982, f. IV, s. 114-118.  

3
 AAN, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, sygn. XIV/17, ss. 30-31: Uwagi autorstwa 

naczelnika Wydziału Szkół Mniejszościowych Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego Milecjusza 

Andzilewkiego.  
4
 A. Mironowicz, Katechizacja, W: L. Adamczuk i A. Mironowicz (red.), Kościół prawosławny w 

Polsce dawniej i dziś, Warszawa 1993, s. 121. 
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również trzy białoruskie szkoły średnie:  w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i 

Hajnówce. Jak się szacuje, w szkołach białoruskich uczyło się wówczas ok. 8 

tysięcy dzieci
1
. Zajęcia te  w placówkach znajdujących się na terenie 

poszczególnych parafii prowadzili najczęściej proboszczowie, ale w 

sporadycznych przypadkach także świeccy katecheci. Ci drudzy uczyli przede 

wszystkim w wiejskich szkółkach o jednym nauczycielu, które działały głównie w 

miejscowościach oddalonych od centrów parafialnych. Na przykład w Białoruskiej 

Powszechnej Szkole w Ogrodniczkach (gm. Dojlidy), istniejącej w roku szkolnym 

1944/45, wszystkie zajęcia dla 66 uczniów, a w tym religię, prowadziła 

przedwojenna działaczka białoruska. Wiera Karczewska. Po zlikwidowaniu tej 

placówki i włączeniu jej uczniów do szkoły polskiej  w Ogrodniczkach 

nauczycielka ta uczyła religii swych wychowanków także w roku szkolnym 

1945/467.  

Jak wynika z zachowanych arkuszy organizacyjnych podstawowych szkół 

białoruskich, w pow. białostockim na lekcje religii przeznaczano dwie godziny 

tygodniowo. Specyfiką ówczesnego szkolnictwa białoruskiego było to, iż placówki 

te, działając głównie na wsi, miały niedużą liczbę uczniów. W takich sytuacjach 

powszechną praktyką było łączenie dwóch, a nawet trzech oddziałów
2
. Taka 

organizacja pracy utrudniała prowadzenie zajęć i nie sprzyjała uzyskiwaniu 

właściwych wyników nauczania. W części szkół polskich działających na 

Białostocczyźnie, w których uczniowie wyznania prawosławnego narodowości 

białoruskiej stanowili wyraźną mniejszość, pomimo tego, że w placówkach tych 

nauczana była religia rzymskokatolicka, przez pewien okres czasu nie prowadzono 

zajęć z religii prawosławnej. Taka sytuacja miała miejsce w roku szkolnym 

1945/46, np. w Publicznej Szkole Powszechnej w Rafałówce (gm. Zabłudów), 

gdzie na ogólną liczbę 126 uczniów, wyznania prawosławnego było tylko 16 

                                                           
1
 J. Turonak, Biełaruskaje szkolnictwa na Biełastoczczynie u paslawajennypieryjad, Białystok 1976,  

s. 3-4; S. Iwaniuk, Polityka oświatowa władz wobec Białorusinów w Polsce Ludowej 1944-1989. W: Nasz 

radawod. Kniha 8 „Biełarusy i paliaki: dyjałohnarodau i kultur. X-XX st‖ 

materyjałyMiżnarodnahakruhłaha stała (Hrodna. 28-30 wierasnia 1999 h.), Hrodna 1999 (2000), s. 480-

486. 
2
 APB, Inspektorat Szkolny w Białymstoku, sygn. kk. 4-5, 11-12, 51-52, 60-61. 
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dzieci
1
.  W placówkach o takiej strukturze wyznaniowo-narodowościowej nieduża 

liczba dzieci białoruskich była także barierą przy wprowadzaniu nauki języka 

ojczystego. O jego nauczanie nie starali się sami Białorusini. Główną przyczyną 

była dyskryminacyjna polityka władz szkolnych, a także zastraszanie białoruskiej 

ludności przez zbrojne oddziały polskiego podziemia
2
. W wymienionej szkole w 

Rafałówce w następnym roku szkolnym nauka religii prawosławnej została już 

uwzględniona i spośród 123 uczniów na te zajęcia uczęszczało 17 dzieci
3
.  

Wpływ na nauczanie religii prawosławnej w latach 1945-1946 miał 

niepewny status Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Dopiero podpisanie 19 II 1946 r. 

deklaracji lojalności przez duchowieństwo z pow. bielsko-podlaskiego, a w tym 

prefekta szkół  o. Konstantego Bajko (nauczał w Państwowym Liceum i 

Gimnazjum Białoruskim  w Bielsku Podlaskim) i pełne uznanie jurysdykcji 

metropolity Dionizego i biskupa Tymoteusza z Polskiego Autokefalicznego 

Kościoła Prawosławnego zlikwidowało swoistą dwuwładzę w łonie Cerkwi
4
13. 

Pomimo załagodzenia tego konfliktu o. K. Bajko został w marcu 1946 r. 

uprowadzony z Bielska Podlaskiego  i wywieziony do ZSRR. Dokonali tego, z 

niejasnych do końca przyczyn, funkcjonariusze polskiego UBP i radzieckiego 

NKWD
5
. Latem 1946 r. władze oświatowe zlikwidowały działające w 

Białymstoku  i Bielsku Podlaskim średnie szkoły białoruskie. Po tych 

wydarzeniach nauczanie religii odbywało się już tylko w kilkudziesięciu 

białoruskich podstawówkach. Wraz  z likwidacją w następnych latach także tych 

placówek dzieci przechodziły do szkół polskich i tam przeważnie kontynuowały 

zdobywanie wiedzy o swoim wyznaniu. Jednak znaczna część szkół białoruskich - 

wskutek zarządzeń władz oświatowych - ulegała prostemu przekształceniu w 

polskojęzyczne i w takich przypadkach kontynuowano prowadzenie zajęć z religii 

                                                           
1
 Ibid APB, Inspektorat Szkolny w Białymstoku, sygn. k. 35.  

2
 AAN, Ministerstwo Oświaty 1945-1966, sygn. 1749, s. 63. 

3
 APB, Inspektorat Szkolny w Białymstoku, sygn. 10, k. 36. 

4
 K. Urban, Kościół..., op. cit.,s. 20-21; K. Urban, Sprawa autokefalii Kościoła prawosławnego w 

Polsce po drugiej wojnie światowej, „Studia Religiologica‖, 1987, z. 18, s. 60.  
5
 APB, Starostwo Powiatowe Bielsko-Podlaskie 1944-1950, sygn. 117, k. 77. Por. D. Fionik, 

AjciecKanstancin Bajko — prefiekt bielskich szkoł, „Białoruskie Zeszyty Historyczne‖, 1994, nr 2, s. 118.   
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na wcześniejszych zasadach
1
. Pod koniec 1949 r. rozpoczęto w Polsce odtwarzanie 

szkolnictwa białoruskiego. Akcja ta zbiegła się w czasie z ofensywą władz 

przeciwko nauczaniu religii w szkołach. Po opublikowaniu dekretu z 5 VIII 1949 r.  

o ochronie wolności sumienia i wyznania -  przeciwko prowadzeniu na 

Białostocczyźnie zajęć z religii stanowczo wypowiadali się m.in. partyjni 

działacze, którzy wywodzili się ze środowiska białoruskiego. Wystąpienia te były 

niekiedy na tyle skrajne, że nawet spotykały się z brakiem akceptacji w 

kierowniczych gremiach PZPR
2
. Aktywiści partyjni wykazywali wielką 

nadgorliwość, która wynikała  z programowego ateizmu wyznawanej przez nich 

ideologii komunistycznej, ale jednocześnie wywierali presję na środowisko,  z 

którego się wywodzili, co znacznie osłabiało pozycję religii prawosławnej  w 

szkolnictwie. Sytuacja taka została opisana  w protokole zebrania komitetu 

rodzicielskiego z 17 XII 1950 r., działającego przy Szkole Podstawowej  z 

białoruskim językiem nauczania w Trześciance (gm. Narew): „W sprawie przejścia 

szkół, gdzie wykłada się religia, na szkoły świeckie, zabrał głos [kierownik szkoły] 

ob. Siergiejuk Andrzej. Powiedział on, że religia nie jest zgodną  z 

marksistowskim światopoglądem, przeszkadza w naszej szkole w normalnym 

prowadzeniu zajęć, ponieważ ksiądz nieregularnie i spontanicznie przychodził na 

lekcje religii w ubiegłym roku szkolnym, co w dużym stopniu przeszkadza i 

hamuje wypełnianie i przerobienie planu szkolnego  i realizacji programów 

nauczania. O możliwości powtórzenia się tych zajść w obecnym roku szkolnym 

przestrzegał zgromadzonych ob. Siergiejuk Andrzej. Wobec powyższego Komitet 

Rodzicielski postanowił, aby nauczanie religii w naszej szkole zostało zniesione. Z 

odpowiednim wnioskiem Komitet Rodzicielski postanowił wystąpić do Wydziału 

Oświaty przy  PRN w Bielsku Podlaskim‖
3
. Podobne stanowisko prezentował w 

końcu 1956 r. kierownik Wydziału Oświaty Prezydium PRN w Hajnówce, Mikołaj 

                                                           
1
 APB, Inspektorat Szkolny w Białymstoku, sygn. 10, kk. 4-5, 52-54, 57-58. 

2
 Informacja Referatu Sprawozdawczego Wydziału Organizacyjnego KW [PZPR] w Białymstoku z 2 

grudnia 1949 r., APB,Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku 

1948-1990 (dalej: KW PZPR), sygn. 33/VI/13, k. 376. 
3
 APB, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Hajnówce [1946-1953] 1954-

1975, sygn. 333, kk. 27-28. 
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Samocik na Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR w 

Białymstoku: „Druga sprawa to wychowanie ateistyczne, które było wprowadzane 

do naszych szkół. Wiele dzieci i nauczycieli jest obecnie niewierzących. Dzisiaj 

znów wprowadza się do szkół religię i w tym wypadku nauczyciel jest znów tym 

najgorszym, który stale mówi odwrotnie. Nauczyciel w obecnej chwili znajduje się 

w bardzo złym położeniu, stąd zwracam się z prośbą o pomoc nauczycielom‖
1
. W 

nowo utworzonych w końcu sierpnia 1949 r. białoruskich szkołach średnich w 

Bielsku Podlaskim i Hajnówce nauczanie religii było prowadzone na zasadach 

dekretu o ochronie wolności sumienia i wyznania, dlatego uczęszczanie na te 

zajęcia było nieobowiązkowe. W bielskim liceum w roku szkolnym 1950/51 na 

170 uczniów aż 45 nie brało udziału w lekcjach religii. Należy stwierdzić, że 

uczniowie ci znajdowali się pod presją swoich kolegów — aktywistów ZMP,  z 

których trzech było kandydatami na członków PZPR
2
.  

Dyskryminacyjna polityka władz oraz presja lokalnych działaczy 

spowodowały, że religię nauczano w tym liceum jeszcze tylko w następnym roku 

szkolnym
3
. O randze tego przedmiotu w okresie stalinowskim wymownie 

świadczy zmiana postępowania dyrektora bielskiego liceum, J. Kostycewicza, 

który nie organizował już w niedziele grupowych wyjść swoich wychowanków na 

nabożeństwa do cerkwi, tak jak to praktykował w pierwszych latach powojennych, 

kiedy był p. o. dyrektora Państwowego Liceum i Gimnazjum Białoruskiego w 

Bielsku Podlaskim
4
. Podobnie przedstawiała się sytuacja z nauczaniem religii w 

liceum białoruskim w Hajnówce, gdzie przedmiot ten został wprowadzony dopiero 

w drugim roku działalności szkoły, a prowadził go o. Serafin Żeleźniakowicz
5
. W 

roku szkolnym 1950/51 na 82 uczniów na religię nie uczęszczało 21 członków 

                                                           
1
 APB, KW PZPR, sygn. 33/I/6, k. 9; U. Juzwiuk, Centralnyjaułady BHKT (1956- 1998), 

„BiełaruskiKalandar‖, 1999, s. 72-73. 
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Okręgu Szkolnego Białostockiego (dalej: KOSB), sygn. 287, kk. 16-17. 
3
 Projekt Organizacji Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego Szkoły Podstawowej i Liceum 

Ogólnokształcącego z białoruskim językiem nauczania na rok szkolny 1953/54, APwB, KOSB, sygn. 

113, kk. 52-53. 
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 W. Szwied, Biełaruskajahimnazija i licej u Bielsku Padlaszskim, „BiełaruskiKalandar 1994‖, Mińsk 

1994, s. 123.  
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 APB,  sygn. 112, k. 89 i sygn. 290, k. 64. 
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ZMP i - jak odnotowała komisja  z Wydziału Oświaty Prezydium WRN  w 

Białymstoku, kontrolująca liceum: „ze strony księży prawosławnych żadnego 

przeciwdziałania na tym tle nie było‖
1
. Zgodnie z programowymi założeniami 

władz oświatowych nie wprowadzono nauczania religii do Liceum 

Pedagogicznego w Bielsku Podlaskim, w którym już od września 1950 r. istniał 

ciąg klas z językiem białoruskim. Formalnie ustalono to dopiero zarządzeniem 

Ministra Oświaty z 17 IX 1951 r. w sprawie utworzenia klas  z białoruskim 

językiem nauczania, nie uwzględniając w tygodniowym planie zajęć lekcji religii
2
. 

Podobna sytuacja była też w Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli  w Bielsku 

Podlaskim, które miało przygotowywać kadry dla białoruskich przedszkoli
3
.  

Wszystkie przedstawione działania władz administracyjnych poświadczają, 

że na początku lat 50. XX w. podjęto na Białostocczyźnie szeroką akcję 

administracyjnego usuwania nauki religii prawosławnej ze szkół podstawowych  i 

średnich. Proces nauczania oraz wychowania w białoruskich szkołach 

podstawowych podlegał bardzo szybkiej laicyzacji. Do wyprowadzania religii z 

murów szkolnych przyczyniło się także zarządzenie ministra oświaty z 20 VIII 

1954 r. w sprawie wyznaczania godzin na naukę tego przedmiotu w dziennym 

rozkładzie lekcji, które nakazywało prowadzenie zajęć na ostatniej godzinie 

lekcyjnej.  Ustalenie to miało na celu stworzenie dzieciom sprzyjających 

okoliczności do nieuczęszczania na zajęcia i tym samym izolowanie od 

oddziaływania religii na młodego człowieka. Z drugiej strony, wszelka działalność 

duchowieństwa prawosławnego skierowana na pobudzenie religijnej aktywności 

dzieci  i zagospodarowywanie wolnego czasu pozalekcyjnego, np. poprzez próbę 

zorganizowania z inicjatywy duchownego boiska i prowadzenia zajęć sportowych, 

                                                           
1
 APB,  sygn. 290, k. 10. 

2
 Zarządzenie Ministra Oświaty z 17 IX 1951 r. w sprawie utworzenia klas z białoruskim językiem 

nauczania „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty‖, 1951, nr 16, poz. 214. 
3
 Zarządzenie Ministra Oświaty z 25 września 1951 r. w sprawie organizacji liceum dla 

wychowawczyń przedszkoli z białoruskim językiem nauczania w Bielsku Podlaskim, „Dziennik 

Urzędowy Ministerstwa Oświaty‖, 1951, nr 17, poz. 225. 
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jak to miało miejsce  w Grodzisku, spotykała się ze strony władz państwowych z 

ostrą reakcją sprzeciwu
1
. 

 Spektakularnym incydentem było zlikwidowanie przez władze w 1953 r. 

kolonii dla prawosławnych dzieci w Krynkach, którego współorganizatorem była 

tamtejsza parafia
2
.  

Zajęcia z religii powtórnie wprowadzono do liceów ogólnokształcących w 

woj. białostockim dopiero w końcu 1956 r. Do bielskiej szkoły powrócił wówczas 

o. K. Bajko, który tylko co przybył do Polski po ponad dziesięcioletnim 

zniewoleniu w obozach pracy w ZSRR
3
. Jak wynika z projektów organizacji tej 

placówki z przełomu lat 50-60. XX w., nauczanie religii trwało jeszcze tylko do 

końca roku szkolnego 1959/6036. Natomiast  w liceum białoruskim w Hajnówce 

po przełomie 1956 r. już nie wrócono do nauczania religii. Przyczyną tego była 

presja, jaką wywierały lokalne władze partyjno-państwowe na kierownictwo tej 

szkoły, a potwierdza taki wniosek fakt niewprowadzenia zajęć z religii także w 

drugiej, działającej w tej miejscowości, średniej szkole ogólnokształcącej. 

Decydującą rolę odegrały tu względy natury ideologicznej, gdyż w Hajnówce - 

jako dużym ośrodku robotniczym - prowadzono wzmożoną akcję laicyzacji 

społeczeństwa, a w tym także na gruncie szkolnym
4
.  

O kluczowym problemie, czyli statusie nauczycieli religii, a także o ich 

pracy  w okresie odwilży popaździernikowej 1956 r. K. Urban napisał: „Z 

mnogości zarządzeń władz oświatowych, które regulowały prowadzenie nauki 

religii w szkołach wymienić trzeba zarządzenie ministra oświaty z 26 I 1957 r. w 

sprawie kwalifikacji zawodowych nauczycieli religii w szkołach podstawowych i 

średnich. Przyznawało ono prawo nauczania religii osobom, które ukończyły 

Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Seminarium 

Duchowne w Wilnie, Krzemieńcu  i Warszawie. Jednak nie uwzględniało ono osób 

(duchownych), które tego rodzaju seminaria ukończyły. W tym okresie 

                                                           
1
 APB, sygn. 168, k. 29. 

2
 Ibidem, sygn. 248, k. 32. 

3
 Ibidem, sygn. 116, kk. 20-21. 

4
Ibidem, sygn. 116, k. 33-36, sygn. 117, kk. 48-51, sygn. 118, kk. 40-43. 
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przejściowym można byłoby wskazać zarówno na utrudnianie przez władze 

państwowe organizacji nauki religii w szkołach (np. inspektor szkolny  w 

Siemiatyczach w 1960 r. nie udzielił 12 spośród 14 duchownym zezwoleń na 

nauczanie religii, nie honorował też ukończenia przez nich Seminarium 

Duchownego w Warszawie i Krzemieńcu), jak i zaniedbywanie przez niektórych 

duchownych tego obowiązku - o czym monitowała podwładne duchowieństwo 

Kancelaria Metropolity‖
1
. 

Pomimo silnego nacisku ze strony władz i prowadzenia przez cały okres 

komunistycznych rządów w PRL tzw. polityki laicyzacji szkolnictwa, dzieci w 

czasie świąt prawosławnych masowo nie uczęszczały na zajęcia. Zjawisko to 

występowało szczególnie w szkołach wiejskich, działających nawet w 

środowiskach o znacznej liczbie uczniów wyznania rzymskokatolickiego. Od 1 

stycznia 1961 r. zaprzestano w szkołach białoruskich prowadzić lekcje religii 

prawosławnej. Kierownictwo władz wojewódzkich PZPR poinformowała o tym 

przewodnicząca Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno- 

Kulturalnego, Lidia Bielecka, na posiedzeniu prezydium Komisji 

Narodowościowej KW PZPR, które odbyło się pod koniec stycznia 1961 r.
2
. W 

źródłach archiwalnych odnotowane zostały nieliczne sytuacje konfliktów w 

szkołach na tle religijnym
3
. 

Należy nadmienić, iż stosunki między wyznawcami dwu największych na 

Białostocczyźnie wyznań - prawosławnymi i rzymskimi katolikami - były bardzo 

dobre. Decydujący wpływ na nieujawnienie się na szerszą skalę animozji na tym 

tle   w szkolnictwie miała polityka laicyzacji konsekwentnie prowadzona przez 

władze. 

                                                           
1
 K. Urban, Kościół..., s. 285. 

2
 APB, KW PZPR, sygn. 33/XIV/38, k. 67. 

3
 APB, KP PZPRw Siemiatyczach 1948-1975, sygn. 49/IV/8, k. 62. 
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ROZDZIAŁ 5 

 

OBRAZ KATECHYTA 

 

Na obraz katechezy na terenie północno-wschodniej Polski w latach 1945–1989 

składa się wiele czynników. Jakkolwiek można je określić tymi samymi słowami 

w różnych okresach historycznych – właśnie we wspomnianym okresie słowa te 

nabierały zupełnie innego znaczenia. Przecież zawsze religii uczyli głównie 

duchowni, zawsze konieczne było zdobycie odpowiedniej wiedzy, wykorzystania 

jak najlepszych programów i podręczników, stosowanie właściwych metod, a ich 

praca była odpowiednio nadzorowana. A jednak tło historyczne, polityczne i 

społeczne obrazu katechezy w czasach komunistycznych niejednokrotnie 

zakrywało, przyciemniało wszystkie poczynania ludzi dobrej woli, głównie 

duchowieństwa na wszystkich szczeblach kościelnej hierarchii, oraz świeckich, 

którzy nie rezygnowali z wprowadzania młodych polskich serc na drogę prawdy, 

właściwie pojętego dobra i sprawiedliwości według zasad Dekalogu.  

Obraz katechezy tworzy wiele czynników: to tak samo osoby – katecheci 

duchowni i świeccy, oczywiście odpowiednio przygotowani do podejmowania 

takich obowiązków, ale są to także tak istotne rzeczy, jak programy, podręczniki. 

Uzupełniają ten obraz ludzie odpowiedzialni za poziom katechezy – wizytatorzy
1
 

oraz sposób, w jaki katecheza jest realizowana – czyli metody.  

  

5.1. Katecheci  

Katecheza widzi możliwość zrealizowania swojego celu w wielości integralnie 

traktowanych zadań.
2
 Katecheci zawsze dostrzegali potrzebę takiej integralności, 

                                                           
1
 Wizytacje miały na celu przede wszystkim inwigilację pracy katechetów duchownych i świeckich 

oraz były swoistą formą dyskryminacji. 
2
 Zasadniczym celem nauczania w ramach katechizacji jest pogłębianie wiedzy wiernych na temat 

doktryn i prawd wiary oraz wychowanie w duchu nauki Kościoła. Katecheza regulowana jest przez 

wewnętrzne ustawodawstwo kościelne, w oderwaniu od jurysdykcji i wpływów państwa. W okresie 

rządów komunistycznych granice te uległy zatarciu, bowiem władze komunistyczne chciały mieć 

możliwie jak największy wpływ i wgląd w sprawy nauczania religii na wszystkich szczeblach 

szkolnictwa polskiego w różnych okresach czasu. 
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dlatego zwracali uwagę w swych działaniach katechetycznych na nauczanie, 

wychowanie
1
, wprowadzenie do modlitwy i liturgii oraz otwarcie na wspólnotę. 

Dawali pierwszeństwo przekazowi nauki, który wprowadzał w świat Biblii, oraz 

zajmował się interpretowaniem problemów ludzkich w świetle Objawienia. 

Jakkolwiek KPK stwierdza, że troska o katechizację jest obowiązkiem wszystkich 

członków Kościoła (kan. 774, par. 1) – niewątpliwie duchowny katecheta musi być 

osobą najmocniej związaną z katechizowanym.  

Katecheci byli przede wszystkim nauczycielami, zatem najważniejsze dla nich 

było przekazywanie uczniom wiedzy na temat ich religii oraz wychowywanie ich 

w duchu miłości Boga. 

Na przestrzeni lat sytuacja katechetów ulegała nieustannym zmianom wraz ze 

zmianami przepisów prawa oraz podejściem władz państwowych do kwestii 

nauczania religii. Zmieniające się przepisy prawa dotyczyły nie tylko duchownych, 

ale także osób świeckich, na których władze państwowe nakładały coraz to nowe 

restrykcje i obostrzenia. Dotyczyły one przede wszystkim posiadanych przez nich 

kwalifikacji zawodowych oraz warunków zatrudnienia.  

Dla przykładu, Ministerstwo Oświaty poprzez wydawanie kolejnych aktów 

prawnych i kierując się wytycznymi PZPR, w roku 1957 ograniczyło swobodę 

nauczania religii w szkole. Nowe przepisy prawne stworzone przez Ministerstwo 

Oświaty w owym czasie stwarzały wiele biurokratycznych barier głównie dla 

nauczycieli religii i kierownictwa szkół.  

Akty takie jak zarządzenie ministra oświaty z dnia 26 stycznia 1957 w sprawie 

kwalifikacji zawodowych nauczycieli religii w szkołach podstawowych i średnich
2
 

czy okólnik w sprawie rekolekcji z 8 marca 1957 roku wprowadzały rozwiązanie 

możliwie niewygodne dla nauczycieli religii i kierowników szkół oficjalnie w 

                                                           
1
 Wychowanie to świadomie organizowana działalność ludzka, której celem jest wywołanie 

zamierzonych zmian w osobowości człowieka. Zmiany te obejmują zarówno stronę instrumentalną, 

związaną z poznaniem rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na nią, jak i stronę aksjologiczną, 

która polega na kształtowaniu stosunku człowieka do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, układu 

wartości celu życia, W. Okoń, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1975, s. 333. 
2
 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty, 1957, nr 1, poz. 4. 
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trosce o tolerancję wyznaniową
1
. Z kolei zarządzenie wydane przez Ministra 

Oświaty z 26 lipca 1957 roku zmieniające zarządzenie z dnia 8 grudnia 1956 w 

sprawie nauczanie religii w szkołach po raz drugi wyznaczyło tygodniowy wymiar 

pracy nauczycieli religii na poziomie: 

 w szkołach podstawowych 30 godzin,  

 w szkołach średnich – 23 godziny,  

 w szkołach specjalnych – 22 godziny
2
.  

Kolejnym aktem wykonawczym, który miał bardzo duże znaczenie, a napisany 

został w zgoła innym duchu niż akty go poprzedzające, była instrukcja w sprawie 

nauczycieli religii z 5 sierpnia 1957 roku
3
.  

Dokument ten stanowił, że nauczycieli religii, którzy jednocześnie są księżmi 

świeckimi należy zatrudniać na umowę. 
4
 poza tym: 

 nauczyciele religii powinni mieć „wysokie kwalifikacje moralne”, więc nie 

mogą to być osoby karane sądownie lub zwolnione ze służby nauczycielskiej za 

czyny, które je dyskwalifikują jako nauczycieli i wychowawców młodzieży. 

Nauczycielem religii nie mogła być osoba, która była jednocześnie nauczycielem 

przedmiotów obowiązkowych (rozdział III.1),  

 nauczyciel religii powinien posiadać upoważnienia wydaneo przez właściwe 

organa administracji kościelnej.  

 do nauczania religii w szkołach średnich mogły być dopuszczone jedynie 

osoby, które ukończyły studia teologiczne na uniwersytecie albo w seminarium 

diecezjalnym, chociaż innych przedmiotów mogli wtedy uczyć nauczyciele bez 

wykształcenia wyższego. W szkołach podstawowych mogły nauczać religii osoby 

posiadające świadectwo ukończenia kursów katechetycznych organizowanych 

przez władze kościelne oraz ukończone liceum ogólnokształcące uzupełnione tak 

                                                           
1
 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty, 1957, nr 3, poz. 39. 

2
 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty, 1957, nr 9 , poz. 112. 

3
 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty, 1957, nr 13, poz. 167, str. 232–235. 

4
 Pozostali nauczyciele byli zatrudniani w szkołach na mocy mianowania, a nie na zasadzie 

tradycyjnej umowy o pracę.  
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zwanym studiami w mniejszym diecezjalnym seminarium duchownym (rozdział 

IV c).  

 jeśli w danej szkole podstawowej brakuje kadry posiadającej wymienione 

wyżej kwalifikacje wydziały oświaty prezydiów rad narodowych mogły zatrudniać 

dotychczasowych nauczycieli pod warunkiem, że byli pełnoletni i nie było 

zastrzeżeń do ich dotychczasowej pracy. W instrukcji precyzuje się zasady 

wynagradzania nauczycieli uzależniając je od poziomu kwalifikacji. 

W okresach największych restrykcji względem nauczania religii w ogóle, a tym 

samym wymagań stawianych katechetom, część z nich była zwalniana z pracy pod 

pretekstem braku odpowiedniego przygotowania czy też innych zarzutów.  

5.1.1. Formacja katechetów w świetle dokumentów Kościoła.  DCG 

zwracało uwagę na postulat ustawicznej formacji katechetów. „Same pomoce 

katechetyczne nie będą skuteczne, o ile nie skorzystają z nich katecheci właściwie 

przygotowani. Z tej racji formacja katechetów musi wyprzedzać odnowę tekstów i 

organizacji prowadzenia katechezy (108); DCG stwierdzało także, iż: „Każdy z 

uczniów Jezusa ma prawo otrzymać słowo wiary, pełne i całkowite w swej ostrości 

i sile, nie może ono być okaleczone, zafałszowane lub zaburzone‖ (111). 

Uwypuklił to zagadnienie Jan Paweł II pisząc o zagrożeniach integralności 

przekazu objawienia: „Żadnemu katechecie nie wolno własną powagą dzielić 

dziedzictwa wiary na to, co on uważa za ważne i nieważne, aby potem jednego 

nauczać, a drugie przemilczeć‖
1
.  

Zwrócenie bacznej uwagi na integralność jest tematem wyjątkowo istotnym, 

gdyż, jak słusznie podkreśla S. Dziekoński, jej brak pozbawia katechezę owoców, 

jakie powinna przynosić zgodnie ze swoim celem i zadaniami oraz oczekiwaniem 

Chrystusa i wspólnoty kościelnej
2
. Literatura przedmiotu podkreśla, że żaden 

katecheta nie może dokonywać selekcji w przekazie objawienia, a integralności nie 

narusza szukanie różnych form i układów w oparciu o zasadę hierarchii prawd; 

integralność treści wymaga ukazywania na nowo tych prawd, które często bywają 

                                                           
1
 Catechesi tradendae (30).  

2
 S. Dziekoński, Zadania katechety jako nauczyciela. W: S. Dziekoński (red.), Dydaktyka w służbie 

katechezy, Kraków 2002, s. 159.  
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przemilczane, jak np.: stworzenie, grzech, plan zbawczy Boga przygotowany i 

zrealizowany, wcielenie, niepokalane poczęcie, Boże macierzyństwo, dziewictwo 

Maryi, wniebowzięcie, konieczność pokuty i ascezy, rzeczywista obecność Chrys-

tusa w Eucharystii
1
.  

O postępie w dziedzinie katechizacji nie można mówić bez odpowiedniego 

przygotowania katechetów. Dotyczyło to tak samo duchownych, zakonników i 

zakonnic, jak i katechetów świeckich. DCG ukazało, że to katecheci stanowią 

podstawę odnowy w Kościele i muszą zdecydowanie podejmować misję 

nauczania, aby we współczesnej sobie rzeczywistości pomóc człowiekowi w 

rozwoju wiary (108). Katecheci świeccy w okresie posoborowym stanowili nikły 

procent nauczających prawd wiary, dlatego dokumenty soborowe odnosiły się tak 

samo do duchownych, jak i świeckich, a właściwie dotyczyły wprost posługi 

kapłańskiej na polu nauczania i wychowania. Należy stwierdzić, że wytyczne 

Soboru Watykańskiego zakładały i postulowały nie tylko nową formację człowieka 

– chrześcijanina, ale też nową formację kapłana, na co zwrócił uwagę już w 1967 r. 

Karol Wojtyła
2
. Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totus stwierdzał, że 

kształtowanie alumnów i wszystkie sposoby formacji w seminariach powinny 

zmierzać do celu duszpasterskiego (4–5), a konsekwencją takiego ustawienia było 

żądanie, aby profesorowie byli „starannie przygotowani przez gruntowne wyksz-

tałcenie, odpowiednie doświadczenie pasterskie i szczególne wyrobienie duchowe 

oraz pedagogiczne‖ (5).  

W myśl Instrukcji Kongregacji Nauczania Katolickiego, ogólnym celem 

formacji naukowej stało się przekazanie – na tle kultury dostosowanej do czasów 

katechizacji – obszernej i solidnej wiedzy teologicznej, stanowiącej pomoc we 

właściwym głoszeniu Ewangelii i wszczepieniu jej w określoną kulturę
3
. Nauki 

soborowe wskazywały na konieczną znajomość filozofii, umożliwiającej dialog tak 

z osobami wierzącymi, jak i coraz liczniejsza grupa niewierzących. Obecność 

                                                           
1
 J. Charytański, Główne wątki Adhortacji. W: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle 

dokumentów Kościoła, cz. 2, Warszawa 1095, s. 134.  
2
 K. Wojtyła, Wychowanie dla służby Kościoła, „Ateneum Kapłańskie‖ 1967,  s. 3–4, s. 225.  

3
 Instrukcja Kongregacji Nauczania Katolickiego. W: Posoborowe prawodawstwo kościelne, t. 3, z. 1, 

Warszawa 1971, s. 200.  
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nauczania wiary w społeczeństwie pluralistycznym wymagała opanowania 

istotnych zagadnień jej dotyczących, a także wiedzy o zjawisku ateizmu i 

laicyzacji. Powojenna rzeczywistość w krajach nie tylko europejskich zmuszała do 

kształtowania się nowej mentalności katechetów, którzy musieli zauważać coraz 

większe trudności w przyjęciu wiary przez współczesna im jednostkę ludzką
1
.  

Nowa rzeczywistość społeczno-polityczna powodowała, że posoborowe 

dyskusje na temat formacji przyszłych kapłanów dotyczyły także takich nauk, jak 

psychologia, pedagogika i inne nauki pokrewne. Dyrektorium katechetyczne 

uznawało, że pozyskana wiedza nie miała wykształcić wykwalifikowanych 

psychologów czy pedagogów, ale zdecydowanie ułatwić pracę z młodzieżą i 

dziećmi, także pogłębić zrozumienie wątpliwości starszego pokolenia na temat 

wiary (112).  

Na gruncie polskim propozycje stworzenia pedagogiki duszpastersko-

katechetycznej propagował M. Majewski. Miała ona być syntezą psychologii i 

pedagogiki naukowej jako nauki autonomicznej, a proponowana psychologia 

pastoralno-katechetyczna miała zrezygnować ze szczegółowych analiz i 

ograniczyć się do syntetycznego przedstawienia problemów psychologicznych w 

odniesieniu do praktyki duszpastersko-katechetycznej i psychologicznej analizy 

problemów katechetycznych
2
.  

DCG zwracało uwagę na konieczność ćwiczeń praktycznych w pracy 

katechetów (113c). Miały one uświadomić przyszłym katechetom rzeczywistą 

sytuację katechetyczną i odegrać zasadniczą rolę we właściwej formacji duchowej. 

Mogły przybierać formę ćwiczeń długofalowych, ćwiczeń z grupą, ćwiczeń 

wakacyjnych bądź praktyki terenowej w parafiach
3
. Ojcowie Soboru w 

odpowiednich dokumentach umieścili te wskazania na temat ciągłej formacji 

                                                           
1
 Pismo Kongregacji Nauczania katolickiego skierowane do biskupów na temat nauczania filozofii w 

seminariach. W: Posoborowe…, op. cit., t. 5, z. 2, Warszawa 1974,  s. 69–101. 
2
 M. Majewski, Elementy metodyki pedagogiczno-katechetycznej w ramach systemu prewencyjnego 

św. Jana Bosko, Kraków 1975, s. 148–149; M. Majewski, Kompetencje katechetów. W: M. Majewski 

(red.), Formacja katechetów, Kraków 19990, s. 148.  
3
 K. Misiaszek, Formacja katechetyczna księży. W: M. Majewski (red.), Forma- cja …, op. cit., s. 

125–140; J. Tarnowski, Wprowadzenie alumnów w formację parafialną, „Collectanea Theologica‖ 1967, 

f. 1, s. 124–139.  
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pracującego kapłana. Była to wskazówka zobowiązująca biskupów do 

organizowania kursów, studiów i wszelkich forma kształcenia dla pogłębienia 

zdobytej wiedzy
1
. Postulaty Kongregacji do Spraw Duchowieństwa spowodowały 

wydanie 4 XII 1969 r. pisma poświeconego stałej formacji kapłanów, w którym 

zaproponowano połączenie trzech aspektów formacji: duchowego, intelektualnego 

i duszpasterskiego
2
. Pismo Kongregacji… stwierdzało, że życie duchowe powinno 

być fundamentem dla dwu pozostałych, a działalność duszpasterska – jego 

owocem; rola kierownicza przypada natomiast wiedzy teologicznej (p. 4). 

Dokument wskazywał także na ścisłe powiązanie doświadczeń duszpasterskich z 

teorią teologiczną (p. 5). W dalszej części stwierdzono, iż podstawą formacji 

duszpasterskiej jest rok duszpasterski, który ułatwia przejście z życia 

seminaryjnego do wypełniania posługi duszpasterskiej; umożliw to osiągniecie 

wyższego stopnia dojrzałości ludzkiej i kapłańskiej poprzez doświadczenie (p. 16). 

Formą pogłębiania formacji powinny być także sesje teologiczne, organizowane 

przez uniwersytety i wyższe fakultety (p. 20), a ożywienie działalności należy do 

diecezjalnych i regionalnych Instytutów pastoralnych (p. 24).  

Kongregacja do spraw duchowieństwa ukazała kierunki kształcenia formacji 

katechetycznej, jakkolwiek na pewno nie wyczerpywała całego jej zakresu. Do 

katechetów należała dbałość o ciągły rozwój, gdyż same kursy, sesje i różnorodne 

studia nie uwzględniały w pełni uwarunkowań posługi konkretnego katechety. 

Nauki pedagogiczne wskazywały na konieczność poszerzania wiedzy teoretycznej 

i praktycznej przez samokształcenie i samodzielne rozwijanie osobowej 

dojrzałości
3
 – co było najczęściej podyktowane potrzebami dnia codziennego i 

rzeczywistością, w jakiej funkcjonował dany kapłan.  

Katecheta, który jest wezwany przez Chrystusa do głoszenia nauki o zbawieniu, 

był i jest w specyficzny sposób „duszą‖ nauczania religii – tak dla 

                                                           
1
 Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Domiunus (16); Dekret o posłudze w 

życiu kapłanów Presbyterorum ordinis (19).  
2
 Pismo Kongregacji do spraw duchowieństwa zwłaszcza młodszego, Acta Apostolicae Sedis, Citta 

del Vaticano 1970/62, s. 123–134. W: Posoborowe…, op. cit., t. 3, z. 1, s. 270–290.  
3
 S. Krawcewicz, Kształcenie ustawiczne nauczycieli, „Nauczyciel i Wychowanie‖ 1974, nr 2, s. 79–

96; M. Rataj, O niektórych problemach samokształcenia nauczycieli, „Ruch Pedagogiczny‖ 1970, nr 6, s. 

665–682.  
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katechizowanego w ławce szkolnej, jak i w katechezie parafialnej, a szczególnie w 

czasach, gdy katecheza musiała być prowadzona poza terenem szkoły. Katecheta 

musi wchodzić w wymiar ewangeliczny, pogłębiający wiarę, musi posiadać bardzo 

dobre przygotowanie dydaktyczne, wymaga się od niego przede wszystkim 

świadectwa wiary. Przygotowanie do przekazywania i nauczania prawd wiary 

wymaga także od katechety odpowiedniego posługiwania się językiem katechezy. 

Zwracał na to uwagę Jan Paweł II, gdy w Catechesi tradendae postulował, aby 

katecheza znalazła język odpowiedni dla całego współczesnego młodego 

pokolenia oraz dla całej ludzkiej społeczności, tak dla biednych, jak i bogatych, dla 

wykształconych i nieu- czonych także dla upośledzonych umysłowo bądź 

fizycznie. Jednakże język ten nie może wypaczać istoty tego, co zawiera się w 

symboli zwanym „Credo‖ (59).  

Komunikatywność języka w katechezie polega tak samo na odpowiednim 

doborze słów, jak i zachowania odrębności jako języka religijnego, informującego 

i wprowadzającego w tajemnicę Boga; jednocześnie język ten musi być żywy, 

związany z doświadczeniami życiowymi katechizowanych. Tym samym musi 

zaistnieć harmonia między językiem współczesnym dla katechizowanych a 

specyficznym językiem Kościoła
1
.  

Dokumenty Kościoła wskazały, że podstawowym zadaniem katechety jest 

przekazywanie hierarchicznie uporządkowanych prawd wiary, zgodnie z 

Magisterium Kościoła. Nauczyciel religii musi mieć specyficzny charakter, który 

odróżnia go od wykładowców innych przedmiotów, a cechy te uwypuklają się 

szczególnie, jeśli katecheza dzieci i młodzieży prowadzona jest poza ławką 

szkolną – jak to miało miejsce w czasach komunistycznych rządów po II wojnie 

światowej nie tylko w Polsce. Odnowiona katecheza posoborowa stawiała wiec 

przed katechetą szczególne wymagania, dotyczące jego przygotowania i 

możliwości prowadzenia katechizacji. Możliwości wykonania tych zadań budziły 

określone wątpliwości, co wyraźnie podkreślił D. Grosso w podsumowaniu 

                                                           
1
 J. Charytański, Inspiracje soborowe w katechetyce. W: Katecheza po Soborze Watykańskim II w 

świetle dokumentów Kościoła, cz. I, Warszawa 1985, s. 42.  
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refleksji na temat odnowionej katechezy w świetle idei przewodnich kongresu 

katechetycznego w 1971 r. W jego wypowiedzi znajdują się następujące 

stwierdzenia: „przezwyciężamy lęk, gdy sobie uprzytomnimy dwie zasadnicze 

dane zawarte w Bożym Objawieniu, tj. że człowiek potrzebuje Boga, a Boże 

Słowo jest na tyle potężne i skuteczne, że potrafi obalić wszystkie przeszkody 

piętrzące się na drodze. W sytuacji, jaką jest nasza, kiedy już się nie waha mówić 

>o śmierci Boga<, katecheci i misjonarze pobawieni pewności odnośnie tych 

dwóch prawd nie zdołają oprzeć się pozornej jałowości swego apostolstwa. Ale 

mając te dwie pewności wszystko staje się możliwe, nawet ewangelizacja 

naukowo-technicznego społeczeństwa naszych czasów‖
1
.  

W świetle badań (lata 60/70 XX w.) na temat roli katechety w kształtowaniu 

poziomu wiedzy religijnej wśród różnych grup społecznych stwierdza się, że 

poziom katechezy zależał (i z pewnością zależy do dziś) między innymi od stażu 

katechetycznego duszpasterzy
2
. Katecheci najmłodsi dużą uwagę zwracali na 

interpretowanie problemów ludzkich w świetle Objawienia. Natomiast katecheci z 

dużym stażem katechetycznym największą wagę przywiązywali do zapoznania 

katechizowanych z prawdami wiary, a mniej zabiegali o formowanie w 

wewnętrzną mobilizację do kształtowania właściwych postaw moralnych.  

Katecheta w oczach katechizowanej młodzieży pełni funkcję wychowawcy, 

przyjaciela, zwiastuna Dobrej Nadziei i nauczyciela. Najpełniejsze i najbliższe 

katechezie posoborowej jest rozumienie funkcji katechety jako nauczyciela, 

wychowawcy i przyjaciela jednocześnie. Temat młodzieży podejmował w 1977 r. 

Synod Biskupów, po którym wyrażono trzy kontrastowe opinie:  

1) uznanie dla młodzieży i podkreślenie jej wrażliwości na wartości społeczne, 

solidarność z pokrzywdzonymi i zaangażowanie w walce o prawa człowieka, 

2) brak wizji przyszłości, podległość starszym, 

3) niski stan religijno-moralny niektórych grup młodzieży
3
.  

                                                           
1
 Wnioski Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego, Rzym 20–25 IX 1971, „Katecheta‖ 1972, 

nr 16, s. 6.  
2
 J. Michalski, Katecheza parafialna…, op. cit., s. 114. 

3
 P. Bednarczyk, Katecheza w świetle IV Synodu Biskupów, „Katecheta‖ 1978, nr 6, s. 194–202.  
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Z pewnością opinie te spowodowane były przeobrażeniami pokolenia młodych 

pod wpływem urbanizacji i technicyzacji życia. Młodzi ludzie zmieniali hierarchię 

wartości poprzez kontakt z wartościami materialnymi, które wypierały wartości 

duchowe. Młodzież lat 60. i 70. XX w. wykazywała osłabienie motywacja 

religijną. Dlatego bardzo istotna stawała się rola katechety w zakresie 

wzmożonego rozbudzenia i wrażliwości na wartości religijne i duchowe. 

Katecheza w tym zakresie nie mogła polegać tylko na słuchaniu i uczeniu się, ale 

przede wszystkim na dynamizowaniu takich wartości, jak witalność, niepokój 

intelektu, zapał apostolski i pomysłowość organizacyjna. Tym samym 

katechizowany musiał stać się współtwórcą katechezy
1
. Katecheci, postrzegający 

katechizowanych jako współtwórców realizowanej katechezy, kierują się 

motywacją, która wynika z potrzeby zaangażowania całej grupy. To 

zaangażowanie jest z kolei warunkiem skuteczności katechezy, która wyzwala 

społeczną odpowiedzialność. Ponieważ zdobyte na niej wartości są uważane przez 

katechizowanych za własne, mają ważny wpływ na całe życie katechizowanego
2
.  

Nie ulega wątpliwości, że skuteczność wysiłków Kościoła – właściwie każdego 

katechety – w kwestii wychowania dzieci i młodzieży uzależniona jest zawsze od 

współpracy ze środowiskiem rodzinnym. W zdecydowanej większości rodzice 

dzieci i młodzieży uczęszczającej na katechizację nigdy nie zabraniali jej tego 

czynić i sami stanowili podmiot katechezy. Jednakże jakkolwiek rodzice byli 

pozytywnie nastawieni do udziału swoich dzieci w katechizacji, ich osobiste 

zaangażowanie nie zawsze było zadowalające. Spotkania z rodzicami dotyczyły 

najczęściej problemów związanych z organizacją katechizacji, a w mniejszym 

stopniu podejmowane były tematy związane z treścią kształcenia i życiem 

duszpasterskim parafii. Motywy takiego postępowania można było ocenić 

następująco: osobom, mającym podejście konformistyczne, katechizacja nie 

przeszkadza, a ci, których nazwać można humanistami, sądzili, ze względu na 

                                                           
1
 H. Wistuba, Czym powinna być nauka religii? „Katecheta‖ 1969, nr 6, s. 263.  

2
 J. Michalski, Katecheza parafialna…., op. cit., s. 131.  
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kulturę narodową i wychowanie osoby katechizacja jest pożyteczna; natomiast 

świadomi chrześcijanie podkreślali, że jest ona konieczna
1
.  

Adhortacja apostolska Pawła VI o ewangelizacji w świecie współczesnym 

stwierdzała, że konieczne jest włączenie całych rodzin w proces katechizacji. W 

każdej bowiem rodzinie należy odkryć różne postacie i rysy Kościoła 

powszechnego, a rodzina jest miejscem, do którego przynosi się Ewangelię i z 

którego ona się rozrasta. Tym samym w rodzinie świadomej tego zadania wszyscy 

jej członkowie ewangelizują i sami podlegają ewangelizacji
2
. Prowadzi to do 

pogłębienia relacji między katechezą parafialną a poziomem życia religijnego w 

rodzinie.  

 

5.1.2. Duchowni. Księża zawsze poczuwali się do obowiązku nauczania religii 

w szkołach. Szczególnie miało to miejsce w wolnej po zaborach Polsce. W 

przypadku Diecezji Łomżyńskiej w 1925 r. bp R. Jałbrzykowski zobowiązał księży 

do tej czynności w szkołach powszechnych, które znajdowały się we wsiach 

kościelnych lub w ich pobliżu – do 2 km, jeżeli nie było tam katechety 

zawodowego. Księża na etacie prefekta nauczali religii we wszystkich szkołach 

średnich i na to stanowisko powoływali ich biskupi. Jeżeli katechetą miał zostać 

zakonnik – zgodę na to musiało wyrazić ministerstwo
3
.  

Ustalenia na temat liczby godzin religii były treścią korespondencji między 

Kurią a ministerstwem od 1934 r. Do tego czasu księża zgłaszali do inspektora 

liczbę godzin, ale od 1934 r. władze państwowe wymagały nie tylko zgłoszeń, ale 

też deklaracji. Zdarzały się przypadki pozbawiania szkół średnich lekcji religii, 

jeżeli władze nie uznały nominacji z rąk biskupów – takie przypadki miały miejsce 

w okresie pracy bpa S. Łukomskiego
4
. Przypadki zadrażnień między administracją 

państwową i duchowieństwem miały miejsce po śmierci marszałka J. Piłsudskiego, 

                                                           
1
 J. Słomińska, Rodzina polska a katecheza, „Communio‖1983, nr 1, s. 110.  

2
 Adhortacja apostolska Pawła VI o ewangelizacji w świecie współczesnym Evangelii nuntiandi, 

1975 (71).  
3
 Dz. U. MWRiOP 1927, nr 2, poz. 27.  

4
 ADŁ, Sprawozdania szkolne od 1926 r., nr 6, Łomża 4 V 1935 r.: nr 9 Łomża 4 IV 1934 r., 1 VIII 

1934 r.  
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co stało się powodem przesunięć księży na parafiach, gdyż nie uzyskali oni zgody 

Inspektoratów na prowadzenie lekcji religii
1
.  

Księża uczyli religii głównie w miastach, ale dojeżdżali też do szkół wiejskich, 

nawet dość odległych. Używali do tego własnych pojazdów, niekiedy zdani byli na 

łaskę mieszkańców danej wsi. Były to znaczące utrudnienia, gdyż rodzice nie 

zawsze chcieli przysyłać furmanki, a nawet władza cywilna nie mogą poradzić 

sobie z tym problemem żadnymi nakazami. Zasadnicza zmiana nastąpiła za sprawą 

okólnika (10 III 1934 r.) ministra W. Jędrzejewicza – uzyskano zezwolenie na 

łączenie klas, ale każda z nich powinna była mieć 2 godziny lekcji tygodniowo i 

nie mogła liczyć więcej niż 50 osób. Kuria nie zgadzała się z tym postanowieniem, 

gdyż dochodziło do liczby 88 uczniów w takich klasach łączonych
2
. Trudno było 

też spełniać wymóg 2 godzin dla każdej grupy wiekowej osobno. Jednak kwestii 

tej w okresie międzywojennym już nie rozwiązano.  

Należy nadmienić, ze odrębną kwestię stanowiło zagadnienie uczęszczania na 

lekcje religii dzieci rodziców innych wyznań. Wyjaśnienie Kurii stwierdzała, że 

według obowiązujących w okresie międzywojennym przepisów szkolnych dzieci 

rodziców należących do sekt nieuznawanych przez państwo Polskie a ochrzczone 

w Kościele katolickim obowiązane są uczęszczać na lekcje religii 

rzymskokatolickiej – należało je traktować tak samo jak inne dzieci katolickie
3
. 

Żadna z polskich konstytucji nie utworzyła szkoły wyznaniowej. Po 1935 r. władze 

szkolne zaczęły na szerszą skalę wprowadzać dzieci innowiercze do polskich szkół 

i także dawać zezwolenia na pełnienie funkcji nauczyciela osobom pochodzenia 

żydowskiego. Kościół w kanonie 1374 KPK i w Encyklice Piusa XI O 

chrześcijańskim wychowaniu młodzieży miał zapewnione szkoły katolickie, a 

przede wszystkim katolickich nauczycieli. Dlatego Episkopat z uporem upominał 

się o te prawa – razem z rodzinami katolickimi
4
. Władze z zasady lekceważyły 

takie protesty, a inspektorzy szkolni odmawiali usunięcia nauczycieli pochodzenia 

                                                           
1
 ADŁ, Szkoły średnie, sprawy ogólne, nr 23.  

2
 ADŁ, Sprawozdania szkolne od 1926 r., nr 6, Łomża 1938.  

3
 ADŁ, nr 10, Łapy 18 X 1938, Łomża 24 X 1938.  

4
 ADŁ, nr 6, Łomża 4 V 1935; nr 13, Wąsewo 10 IX 1934; Łomża 21 IX 1934; Ostrów 19 IX 1935.  
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żydowskiego. Zagadnienie to rozpatrywano na najwyższym szczeblu władz państ-

wowych i kościelnych: kardynał A. Kakowski zwrócił się w tej sprawie do 

ministra W. Jędrzejewicza, który oświadczył, że znał faktyczny i prawny stan 

polskiej szkoły powszechnej w dziedzinie wyznaniowej. Zapewniał też o 

realizowaniu w szkole zasad religijnego wychowania, ale nie był uprawniony do 

wydawania proponowanych przez kardynała zarządzeń
1
.  

Istotne w wychowaniu dzieci i młodzieży, ale też całego społeczeństwa 

parafialnego były zawsze praktyki religijne. Także w rozporządzeniu ministra z 9 

XIII 1926 r. (paragraf 7) odnotowano: „Praktyki religijne młodzieży szkolnej 

katolickiej należą do całości nauczania i wychowania religijnego. Młodzież 

szkolna jest obowiązana brać w nich udział. Praktyki religijne, obowiązujące 

młodzież szkolną, są normowane przez władzę duchowną w porozumieniu z 

ministerstwem i przez władze szkolne wprowadzane w czyn‖
2
. Jak wcześniej 

wspomniano przy omawianiu dokumentów prawnych, do obowiązujących praktyk 

zaliczono:  

– w niedziele i święta oraz na początku i na końcu roku szkolnego wspólne 

nabożeństwa z eskortą, 

– co roku wspólne trzydniowe rekolekcje, trzy razy do roku wspólna spowiedź i 

komunia św. dla młodzieży,  

– wspólna modlitwa przed lekcjami i po lekcjach przepisana przez właściwą 

władzę kościelna, a wprowadzana przez władze szkolne
3
.  

W okresie powojennym księża mieli obowiązek zdawania egzaminów 

wikariuszowskich i proboszczowskich. Tego przepisu przestrzegały bardzo ostro 

odpowiednie władze kościelne we wszystkich diecezjach północno-wschodniej 

Polski, jak też w całej Polsce. W zakres materiału, jaki obowiązywał na egzaminie, 

wchodziły takie przedmioty praktyczne, jak: prawo, homiletyka, kaznodziejstwo. 

Zdanie egzaminu było podstawowym obowiązkiem duchownego, jeżeli chciał być 

wikariuszem prefektem bądź proboszczem. W innym przypadku duchowny miał 

                                                           
1
 ADŁ, nr 6, Warszawa 9 V 1935.  

2
 „Wiadomości Kościelne Łomżyńskie‖ 1927, nr 3, s. 38.  

3
 „Wiadomości Kościelne Łomżyńskie‖ 1927, nr 3, s. 38.  
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tylko tytuł administratora i musiał godzić się na pewne przesunięcia 

administracyjne – niekiedy nawet bez większego powodu. Księża zobowiązani też 

byli do podejmowania studiów podyplomowych – pięcioletnich z teologii 

praktycznej. Taki stan obowiązywał do 1983 r. W latach następnych księża 

kończyli te studia w okresie 3 lat i zdawali egzaminy poszerzające wiedzę 

katechetyczną, kaznodziejską i prawniczą. Zasada podejmowania tych studiów – 

najczęściej w WSD w Płocku – była surowo przestrzegana przez władze 

diecezjalne
1
. Ich ukończenie było ważnym gwarantem właściwie wykonywanych 

obowiązków na polu katechezy szkolnej i parafialnej.  

Studia, zakończone egzaminami wikariuszowskimi, a następnie studia podyplo-

mowe proboszczowskie obowiązują każdego duchownego do dnia dzisiejszego. 

Należy zwrócić uwagę, że formalne przygotowanie duchownych – prefektów (także 

świeckich katechetów) nie było jedynym czynnikiem, który zapewniał właściwe 

prowadzenie katechezy po 1961 r. Nauczanie religii napotkało na wyjątkowe 

utrudnienia: katecheza, wyprowadzona ze szkół w 1961 r., musiała przybrać – oprócz 

skomplikowanych organizacyjnie form nauczania w punktach katechetycznych, 

pogłębioną formę katechezy parafialnej. Spotkana katechetyczne z dziećmii 

młodzieżą odbywały się początkowo bez właściwej bazy dydaktycznej, miały 

charakter autentycznej wspólnoty kościelnej, będącej miejscem nowego 

doświadczania wiary. Jej wewnętrzna struktura przypominała w dużej mierze lekcję 

szkolną, a przekaz wiary redukowany był do dydaktycznej metody instruktażu czy 

suchej informacji o prawdach wiary. Dopiero w miarę upływu czasu, pozyskania 

stałych pomieszczeń, narzędzi i środków – katecheza osiągnęła dość wysoki poziom. 

Ale wychowanie do wiary dojrzałej poszczególnych członków parafialnej wspólnoty 

wymagało integracji wszystkich środowisk wychowawczych, w których żyło i 

wychowywało się młode pokolenie. Katecheza parafialna, pozbawiona 

instytucjonalnych kontaktów ze szkołą, nie zawsze była też otwarta na środowisko 

rodzinne katechizowanego. W najszerszym stopniu dawało się tylko nawiązywać 

                                                           
1
 Wywiad z ks. dr. Józefem Kraszewskim, wieloletnim dyrektorem Wydziału Katechetycznego w 

Diecezji Płockiej z czerwca 2005. Źródło: Archiwum własne, M. Truszczyński, Regimin.  
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kontakty z rodzicami dzieci przygotowujących się do I komunii św. i z rodzicami 

dzieci niższych klas szkoły podstawowej.  

Coraz trudniejszy kontakt natomiast duchowieństwo posiadało z uczniami 

starszych klas szkoły podstawowej i z młodzieżą szkół średnich, gdzie 

niejednokrotnie rodzice pozostawiali do decyzji swoich dzieci kwestię 

uczęszczania na zajęcia katechetyczne, a tym bardziej na uczestnictwo w innych 

formach życia religijnego, np., ministrantury.  

Zupełnie nowe warunki katechizowania w latach komunistycznej Polski 

wpłynęły na to, że prawdopodobnie żadne dane na temat stanu katechizacji 

parafialnej nie są do czasów dzisiejszych pełne i rzetelne – nie z racji starań władz 

kościelnych o takie dane, ile z racji konieczności zachowania w latach 60. – 90. 

XX w. wyjątkowej ostrożności w ich przedstawianiu – dla dobra dzieci, a 

szczególnie ich rodzin w trudnych latach nasilenia się szykan, ostrzeżeń, kar i 

nawet zagrożeń utraty pracy czy stanowiska w przypadku wykazania, że dziecko 

uczęszcza na lekcje religii
1
.  

 5.1.3. Świeccy. W okresie międzywojennym w diecezjach północno-

wschodniej Polski nie było określonych kwalifikacji dla nauczycieli świeckich do 

nauczania religii. W praktyce – warunkiem dopuszczenia do funkcji nauczyciela 

religii był dodatni stopień z tego przedmiotu na świadectwie maturalnym. Jak 

zauważył w 1935 r. bp S. Łukomski, ponieważ nauczyciel byli zobowiązani do 

uzupełnienia egzaminów z przedmiotów świeckich – należało podnieść 

wymagania również do nauczania religii
2
. W 1937 r. ministerstwo szczegółowo 

określiło przepisami temat kwalifikacji zawodowych nauczycieli religii 

rzymskokatolickiej w szkołach powszechnych, które ogłoszono we wszystkich 

diecezjach
3
. Podstawą ubiegania się o misję kanoniczną był nadal pozytywny 

stopień z religii na świadectwie maturalnym (od 1926 r. przy egzaminach 

dojrzałości w seminariach nauczycielskich mógł uczestniczyć przedstawiciel 

                                                           
1
 Wychowanie katolickie we współczesnej sytuacji Kościoła: Sytuacja społeczna katechezy w Polsce. W: II 

Polski Synod Plenarny: teksty robocze, Poznań – Warszawa 1991, s. 218.  
2
 ADŁ. Misja kanoniczna religii, nr 6. Referat 4 V 1935.  

3
 „Wiadomości Kościelne Łomżyńskie‖ 1938, nr 5, s. 99–105, nr 10, s. 158–160.  



 390 

biskupa
1
). Prefekci zostali powiadomieni w 1939 r., iż powinni brać udział w 

egzaminie: może to być egzamin niezbyt surowy, ale z zasady być musi, gdyż w 

innym przypadku nauczający religii nie wejdzie w skład komisji egzaminacyjnej
2
.  

Przy udzielaniu misji kanonicznej osobom świeckim biskup diecezjalny 

kierował się głównie walorami osobistymi kandydata. W każdym przypadku 

wymagał opinii proboszcza parafii odpowiedniej dla kandydata, który miał rac pod 

uwagę przede wszystkim religijne kwalifikacje kandydatów. Jak wynika 

zachowanej w archiwach korespondencji – proboszczowie rzetelnie opiniowali 

dana osobę, jakkolwiek zastrzeżenia były rzadkie. Ich uwagi dotyczyły takich 

zagadnień, jak: 

– wypełnianie praktyk religijnych
3
, 

– spełnianie obowiązków szkolnych
4
, 

– odwoływanie się proboszczów do opinii społeczeństwa
5
. 

 W przypadku nauczycieli rozpoczynających pracę bezpośrednio po ukończeniu 

seminarium nauczycielskiego – opinie wydawał prefekt na polecenie kurii
6
.  

Władza diecezjalna w każdym przypadku pytała o opinię księży parafialnych, 

jakkolwiek niekiedy nauczyciele świeccy mieli już ugruntowaną dobrą opinię. 

                                                           
1
 ADŁ. Akta szkolne przed 1939 r., nr 22, Warszawa 3 V 1926. 

2
 ADŁ. Akta księży prefektów, nr 10. Łomża 4 V 1939.  

3
 Przykłady wydawania pozytywnych/negatywnych opinii na temat udzielania misji kanonicznych  

– Poryte, 1932: grupa pięciu nauczycieli rzadko uczęszczała do kościoła i odprawiała tylko spowiedź 

wielkanocną,; dwoje przychodziło do kościoła tylko na początek i na zakończenie roku szkolnego, 

zaniedbywali spowiedź wielkanocną; jeden grekokatolik trzymał się od kościoła daleko; jednak wszyscy 

z nauczania religii wywiązywali się dobrze i można im było przedłużyć misje kanoniczną. ADŁ, nr 6. 

Poryte 26 X 1932; 

– Raczki, 1931: nauczyciele nie wykazywali większej gorliwości, jednak przeciw wierze nie 

występowali i dlatego zasłużyli na udzielenie im misji kanonicznej. ADŁ. Sprawozdania szkolne od 1926 

r. nr 5, Raczki 26 X 1931; 

– Zuzela, 1930: nauczycieli cechowała obojętność i w koniecznych przypadkach przybywali do 

kościoła, jednak nie było lepszych kandydatów na katechetów; Ibidem, Zuzela 10 I 1030; 

– nauczycielce z Milanowizny nie udzielono misji, gdyż nie spełniała praktyk religijnych i źle żyła z 

miejscową ludnością; podobnie nie udzielono misji nauczycielce z Leśniewa, która prowadziła 

niemoralne Zycie, a nauczycielka z Kadysza Rządowego zamierzała przejść na luteranizm. ADŁ. 

Sprawozdania szkolne od 1925 r., nr 4.  
4
 Nauczyciel z Jeżewa Nowego nie posiadał dostatecznego przygotowania i znajomości z dziedziny 

religijnej; nauczyciel ze Zdrębów w poprzednich latach nie wywiązywał się z powierzonych obowiązków 

w zakresie nauczania religii; w Dusznicy niepraktykujący nauczyciel uczył religii bardzo sumiennie. 

ADŁ. Sprawozdania szkolne od 1926 r., nr 4.  
5
 Zachowane opinie proboszczów i miejscowej społeczności z Filipowa, Kobylina, Sejn, Piątnicy, 

Wasosz, Ibidem.  
6
 ADŁ. Sprawozdania szkolne od 1926 r., nr 4. Łomża 17 IV 1929, 23 X 1934. 
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Natomiast od wydawania opinii o nauczycielach świeckich, uczących religii, 

wymawiali się inspektorzy szkolni. Stwierdzali, iż nie znają na tyle tych 

nauczycieli, a rzadkie wizytacje nie pozwalają ugruntować takiej opinii.  

Misja kanoniczna udzielana była przez biskupa na okres od roku na określoną 

ilość lat bądź bez ograniczeń. Z zasady na jeden rok otrzymywał misję nauczyciel 

rozpoczynający pracę. Ale na taki okres otrzymał też misje długoletni nauczyciel, 

który miał tylko dostateczną opinię
1
. Zdarzały się także przypadki odbierania misji 

kanonicznej nauczycielom, którzy np. zamiast zajęć z religii uczyli innego 

przedmiotu, gdyż nauczyciel żył w konkubinacie
2
. Odmowa nie musiała być na 

stałe, natomiast nie uzyskiwały jej osoby bez uprawnień nauczycielskich
3
.  

Zdarzały się przypadki udzielania misji kanonicznej nauczycielom innego 

obrządku, ale Kuria w takich przypadkach stała na stanowisku, że obrządek nie 

stanowi przeszkody do nauczania religii w szkole i tacy nauczyciele też 

otrzymywali misje kanoniczną. Jednakże w takich przypadkach kuria zobo-

wiązywała dziekana do zbadania, gdzie i w jakim obrządku ci nauczyciele słuchali 

lekcji religii w seminariach nauczycielskich i w jakim stopniu byli przygotowani 

do wykładania religii w obrządku łacińskim
4
.  

Proboszczowie zwracali też uwagę na poglądy polityczne kandydatów do 

nauczania religii, jakkolwiek starali się zrozumieć konieczność czytania prasy 

współczesnej czy dzielenia się opinia o aktualnych wydarzeniach poza szkołą
5
. 

Zdarzały się jednak przypadki nauczania religii bez misji kanonicznej, np. 

nauczyciel zapomniał ją przedłużyć lub inspektor nie zgłosił takiej prośby do 

Kurii.  

Ze względu na małe szkoły, często z jednym nauczycielem, religii uczyła osoba 

dojeżdżająca. Było to dużym utrudnieniem dla szkoły etatowej, dlatego zwykle 

                                                           
1
 ADŁ. Sprawozdania szkolne od 1926 r., nr 5 i nr 6.  

2
 Ibidem, nr 9.  

3
 Ibidem, nr 6.  

4
 ADŁ. Sprawozdania szkolne od 1926 r., nr 5.  

5
 Ibidem, nr 11.  
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nauczyciele małych szkół otrzymywali na rok misję kanoniczną, gdyż ze względu 

na duże odległości księża nie mieli możności dojeżdżać do takich szkół
1
.  

 

 

 5.2. Programy katechetyczne, podręczniki 

 

Nauczanie każdego przedmiotu wymaga opracowania odpowiedniego planu i 

powinno być prowadzone według ustalonych, zweryfikowanych i 

zaakceptowanych programów. One to porządkują treści nauczania, które z kolei 

muszą być dostosowane do poszczególnych poziomów nauczania.  

Spór o programy nauczania toczył się już od początku XX w., czego 

przykładem prace ks. Tadeusza Kowalewskiego
2
; autor przedstawił własne 

założenia programowe w opozycji do tzw. programu warszawskiego (program 

przedstawiony przez Koło Prefektów i Radę Szkolną Archidiecezji Warszawskiej 

na II i III Zjeździe ks. ks. Prefektów z Królestwa Polskiego – 1908)
3
.  

Okres po II wojnie światowej nie był czasem sprzyjającym wnikliwej pracy i 

natychmiastowego wdrożenia programów i planów nauczania, dlatego na potrzeby 

lekcji religii stosowano na terenach diecezji północnej Polski program dla szkół 

powszechnych i średnich z okresu międzywojennego. Był on rzetelnie 

przygotowany w 1935 r. przez ośrodki diecezjalne w Katowicach, Krakowie, 

Lwowie i Warszawie – przy współpracy z Ministerstwem Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego
4
.  

Na podstawie sprawozdań katechetycznych, głównie Metropolitalnej 

Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, stwierdzić należy, iż bezpośrednio po 

1945 r. w doborze podręczników szkolnych i katechizmów do nauczania religii 

istniała pewna dowolność. Spis podręczników, polecanych przez władze 

                                                           
1
 Ibidem, nr 5.  

2
 T. Kowalewski, Nowe programy nauki religii Rzymsko-Katolickiej dla szkół średnich – Reforma, 

Płock 1909, s. 7–11.  
3
 Szczegółowa analiza różnic programowych: M. Truszczyński, Działalność społeczna, naukowa i 

popularnonaukowa duchowieństwa Diecezji płockiej w latach 1864–1925, Pułtusk 2006, s. 256–258 

(mnp.).  
4
 J. Doppke, Katechizacja w Polsce 1945–1990, Pelplin 1998, s. 135.  
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Episkopatu, drukowały „Wiadomości Urzędowe Diecezji Warmińskiej‖
1
. Bardzo 

często z pierwszych latach po wyzwoleniu na terenach północnej Polski 

korzystano z katechizmów, które przywieźli księża przybyli na ten teren z różnych 

stron Polski. Znany był podręcznik R. Filochowskiego Katechizm dla 

przygotowania dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej
2
 – jako katechizm 

neoscholastyczny składał się tylko z pytań (286) i odpowiedzi, bez żadnych 

uzupełnień
3
. W klasach gimnazjalnych księża posługiwali się podręcznikiem M. 

Dybowskiego Liturgika
4
, treść którego podzielona była na trzy części:  

– pierwsza składała się z 19 jednostek lekcyjnych i wskazywała na wartość czci 

oddawanej Bogu, wyjaśniała tez wystrój świątyń oraz przybliżała liturgię mszy w 

pierwszych wiekach chrześcijaństwa; 

– część drugą stanowiło 11 jednostek omawiających sakramenty i sakra-

mentalia; 

– część trzecia to 15 jednostek lekcyjnych, które przedstawiały rok kościelny, 

ważniejsze święta i uroczystości.  

Podręcznik kończyły ćwiczenia podsumowujące treść jednostki lekcyjnej w 

formie kilku pytań oraz zbiór modlitw.  

 Autorami podręczników, jakie polecała warmińska Kuria biskupia, byli: ks. ks. 

Z. Baranowski, M. Białowąs, J. Cyrek, J. Dajczak. S. Dąbrowski, M. Dybowski, S. 

Kowalski, E. Król, W. Król, P. Nowak, J. Mazanej, M. Rachwał, F. Wójcik
5
.  

24 VI 1946 r. Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie w sprawie 

przejściowego programu szkolnego
6
, także w zakresie nauczania religii. Wskazano 

Wskazano w nim nowe treści nauczania w klasie VIII, a cały program 

przewidywał następujący układ: 

kl. I – zagadnienia wstępne i nauka pacierza, 
                                                           

1
 Sprawy szkolne, „Wiadomości Urzędowe Diecezji Warmińskiej‖ (dalej: WWD) 1946, nr 1, s. 20.  

2
 R. Filochowski, Katechizm dla przygotowania dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej 

ułożony przez ks. R. Filochowskiego, Warszawa 1932.  
3
 B. Rozen, Działalność katechetyczna ks. Józefa Wojtukiewicza w latach 1947–1989, Olsztyn 1999, 

s. 137.  
4
 M. Dybowski, Liturgika, Warszawa 1945. 

5
 Wykaz do poszczególnych poziomów nauczania – Aneks: Załącznik 1.  

6
 Zarządzenie ministra oświaty 16.11.1946 r. w sprawie programu nauki w ośmioklasowej szkole 

podstawowej na rok szkolny 1946/1947. Dz. U. 1946, nr 11,  poz. 34.  
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kl. II – przygotowanie do I Komunii św. i do spowiedzi, 

kl. III – przykazania Boże i kościelne oraz rozszerzona nauka o Eucharystii i 

sakramencie pokuty, 

kl. IV – prawdy wiary i zasady moralne, 

kl. V – Stary Testament, 

kl. VI – Nowy Testament, 

kl. VII – organizacja życia parafialnego, 

kl. VII – wprowadzenie uczniów w zagadnienia apologetyczne, dotyczące 

głównych prawd wiary
1
.  

W szkołach zawodowych, w gimnazjach i liceach ogólnokształcących program 

nie został zmieniony i przedstawiał się następująco:  

kl. I – historia Kościoła do czasów Lutra, 

kl. II – historia Kościoła od Lutra do czasów współczesnych, 

kl. III – dogmatyka, 

kl. IV – zasady etyki chrześcijańskiej
2
.  

Program ten obowiązywał do 1958 r., a nauczanie miało być poglądowe
3
.  

Zgodnie z zaleceniami warmińskiej Kurii biskupiej stosowano wówczas – 

według wyboru duchownych i możliwości dostępu – podręczniki: 

– w szkołach powszechnych: ks. ks. Z. Baranowskiego, M. Białowąsa, 

Z. Bielawskiego, J. Cyrka, S. Dąbrowskiego, A. Hausera, M. Konieczkowskiej, F. 

Koniecznego, T. Kowalewskiego
4
, J. Młynarczyka, M. Rachwała, s. A. 

Stommównej, F. Wójcika,  

– w gimnazjach i liceach ogólnokształcących: ks. ks. R. Archutowskiego, A. 

Bereka, E. Króla, M. Dybowskiego, J. Lubelskiego, J. Nazanka, P. Nowaka, M. 

                                                           
1
 Program nauki religii rzymskokatolickiej w publicznych szkołach powszechnych, Opole 1946. 

2
 S. Chrzanowski, Sprawy Szkolne, WWD, 1947, nr 5, s. 22.  

3
 J. Stroba, Geneza nowego programu katechezy, „Katecheta‖ 1972, nr 16, s. 156. 

4
 Podręcznik ks. T. Kowalewskiego Historia Kościoła katolickiego. Do użytku szkolnego i domowego, 

domowego, Płock 1892 r. doczekał się licznych wydań jeszcze przed I wojną światową, podobnie 

podręcznik Historia Kościoła katolickiego z pięcioma tablicami chronologicznymi. Do użytku szkolnego i 

domowego, Płock 1900; analiza układu i treści: M. Truszczyński, Działalność …, op. cit., .s 259–261 
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Sieniatyckiego, G. Szmyda, J. Umińskiego, W. Wichra, J. Winkowskiego, H. 

Zarębowicza
1
.  

W roku szkolnym 1947/1948 do tej listy dołączono dodatkowo podręczniki: 

– dla szkoły powszechnej: ks. ks. W. Chrobaka, M. Marka, s. A. Stommównej, 

J. Wojtukiewicza, 

– dla szkół średnich: ks. ks. W. Śpikowskiego, J. Winkowskiego, 

J. Woronieckiego
2
.  

W Olsztynie w 1949 r. wydano Katechizm religii katolickiej ks. 

S. Kowalskiego
3
 w nakładzie 50 000 tysięcy egzemplarzy – jakkolwiek był on 

jeszcze słaby w stosunku do potrzeb parafii północno-wschodniej Polski, 

umożliwił lepsze, pogłębione przygotowanie dzieci do spowiedzi i I Komunii św.
4
. 

Skład Katechizmu… tworzyły 234 pytania, na które udzielano odpowiedzi, był też 

wzbogacony czarno-białymi rysunkami; nie zawierał zadań do wykonania przez 

ucznia.  

 Do 1958 r. najczęściej wykorzystywano podręczniki ks. J. Wojtukiewicza 

Ojcze nasz i Pan Jezus z nami (pierwsza edycja wydana w Wilnie, druga już w 

Częstochowie)
5
.  

Oba podręczniki były wzorowane na katechizmach J. Deherbe’a
6
. Popularne 

były także podręczniki: ks. J. Młynarczyka Pogadanki religijne (Poznań 1923) 

oraz ks. T. Kowalewskiego Krótka historia święta albo biblijna Starego 

Testamentu i Nowego Testamentu (Płock 1926). Część katechetów korzystała z 

podręcznika ks. Z. Baranowskiego Życie religijne, cz. I i II (Poznań 1936).  

Możliwość wprowadzenia religii do szkół od 1956 r. pozwoliła na poszerzenie 

prac nad programem i podręcznikami do nauczania tego przedmiotu. Komisja 

Szkolna Episkopatu utworzyła w tym celu 10 I 1957 r. Podkomisję Programowo-
                                                           

1
 Wykaz do poszczególnych poziomów nauczania – Aneks: Załącznik 2. 

2
 Wykaz do poszczególnych poziomów nauczania – Aneks: Załącznik 3. 

3
 S. Kowalski, Katechizm religii katolickiej, Olsztyn 1949.  

4
 S. Chrzanowski, Komunikaty, WWD 1949, nr 4, s. 15.  

5
 J. Dajczak, Refleksje recenzyjne na temat katechizmów i podręczników do nauki religii wydanych w 

ostatnich latach w Polsce, „Katecheta‖ 1958, nr 3, s. 214. 
6
 Katechizm J. Deharbea z 1947 r. wyrażał tradycje Kościoła XVIII i XIX w. i zmagania z rodzącą się 

się filozofią materialistyczną. Został przetłumaczony na j. polski przez ks. E. Lipkowskiego i stał się 

modelem i wzorem wszystkich polskich katechizmów. J. Doppke, op. cit., s. 149.  
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Podręcznikową
1
, w skład której wchodzili księża: S. Piotrowski – przewodniczący, 

P. Bednarski, M. Finke i J. Rozwadowski. Projekt nowego programu został 

opracowany przez przedstawicieli środowisk Krakowa, Poznania, Tarnowa i 

Warszawy
2
. Nowy program katechetyczny dla szkół podstawowych i średnich 

Episkopat zatwierdził 13 kwietnia 1957 r.
3
, natomiast 22 V 1958 r. został 

zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty
4
. Jego struktura przedstawiała się 

następująco:  

kl. I – pogadanki katechizmowe, wstępne, przygotowanie do I Komunii św. 

kl. II – mały katechizm jako właściwe przygotowanie do I Komunii św., 

kl. III – historia biblijna Starego Testamentu, 

kl. IV – historia biblijna Nowego Testamentu, 

kl. V – Credo ukazane w kontekście roku kościelnego, 

kl. VI – sakramenty i łaska na tle liturgii, 

kl. VII – dekalog, 

kl. VIII – życie Jezusa i początki Kościoła,  

kl. IX – historia Kościoła (od 313 r. do czasów współczesnych), 

kl. X – dogmatyka, 

kl. XI – etyka.  

Program dla szkół zawodowych Episkopat ustalił na posiedzeniu 12 III 1957 r.
5
. 

r.
5
. Struktura programu była następująca:  

– w czteroletnich szkołach zawodowych:  

kl. I – życie Jezusa i rozwój Kościoła do 313 r., 

kl. II – historia Kościoła (od 313 r. do czasów współczesnych), 

kl. III – główne prawdy wiary,  

kl. IV – zasady moralności;  

– w szkołach zawodowych trzyletnich: 

                                                           
1
 E. Majchera, Protokół z posiedzenia Komisji Szkolnej Episkopatu 10 I 1957 r.  

2
 J. Doppke, op. cit., s. 139.  

3
 Protokół posiedzenia Podkomisji Programowo-Podręcznikowej z 12 III 1957 r.  

4
 Program nauki religii rzymsko-katolickiej w szkole podstawowej (kl. I-VIII) zatwierdzony przez 

Ministerstwo Oświaty pismem z dnia 22 maja 1958 r. Nr PO3/630/58. Poznań 1958.  
5
 Protokół posiedzenia Podkomisji Programowo-Podręcznikowej z 12 III 1957 r. 
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kl. I – historia Kościoła,  

kl. II – główne prawdy wiary,  

kl. III – zasady moralności;  

– w szkołach zawodowych dwuletnich: 

kl. I – prawdy wiary,  

kl. II – zasady moralności.  

Program obowiązywał do 1971 r.
1
  

Programowi temu w latach 1958–1971 odpowiadały w diecezjach północno-

wschodniej Polski podręczniki następujących autorów: ks. ks. Z. Baranowskiego, 

A. Cieszyńskiego, M. Dybowskiego, S. Kowalskiego, W. Kowalskiego, W. 

Śpitowskiego, T. Świrtuna, J. Wojtukiewicza, W. Zalewskiego, J. Ziei
2
. Należy 

dodać, że podręcznik Przyjdź Jezu ks. J. Wojtukiewicza był wydawany 13 razy w 

nakładzie ogółem 230 350 egzemplarzy, ale władze komunistyczne zabroniły 

umieszczać na nich nazwisko autora. Ks. T. Świtrun był autorem Katechizmu 

Warmińskiego dla dzieci do I spowiedzi i komunii św. W szkołach średnich 

funkcjonował głównie wydany przez Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne w 

Olsztynie katechizm Życie religijne ks. J. Ziei, skierowany nie tylko do młodzieży, 

ale też „do wszystkich rodzin polskich na terenie Warmii, Mazur i całego kraju, a 

także osób znajdujących się na obczyźnie‖
3
. Nie został ukończony katechizm 

warmiński dla młodzieży ks. J. Wojtukiewicza
4
.  

Program z 1958 r. poddawany był jednak krytyce, czego powodem były przede 

wszystkim zmieniające się warunki polityczne i społeczne w polskiej 

rzeczywistości, w środowiskach rodzinnych dzieci i młodzieży, postępująca 

laicyzacja i wreszcie – całkowite usunięcie religii ze szkół. Komisja Katechetyczna 

Episkopatu uznała za konieczne zwrócenie się do różnych ośrodków 

katechetycznych z prośbą o przedstawienie projektów nowego programu. 

Konferencja Plenarna Episkopatu na wniosek Komisji Szkolnej powołała 12 

                                                           
1
 J. Doppke, op. cit., s. 139–140.  

2
 Wykaz do poszczególnych poziomów nauczania – Aneks: Załącznik 4.  

3
 J. Zieja, Życie religijne, Olsztyn 1960, s. 6.  

4
 R. Rozen, op. cit., s. 139.  
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stycznia 1961 r. Podkomisję Katechizmową, w której zasiadali księża: P. 

Bednarczyk, S. Bizuń, E. Materski, od 1962 r. ks. J. Charytański. W 1964 r. 

odszedł ks. E. Materski, a do Podkomisji powołano z Poznania księży A. 

Kotlarskiego i M. Wolniewicza, współpracowano także z innymi teoretykami i 

praktykami nauczania religii
1
. Propozycji nowego programu było kilka, a 

ponieważ rozbieżności były dość poważne – w 1964 r. za słuszne uznano 

zredagowanie programu ramowego, który zawierałby ogólne wytyczne do 

nauczania w klasach I – XII. Założenia takiego programu przedstawił w 1970 r. ks. 

M. Finke i jako Ramowy program w zakresie szkoły podstawowej I – VIII i 

Ramowy program w zakresie szkoły średniej I–IV zostały one zaaprobowane na 

Konferencji Plenarnej Episkopatu 1 kwietnia 1971 r. Oba programy przystosowały 

katechezę do wymagań Kościoła posoborowego, przyjęto zasadnicze idee ruchu 

kerygmatycznego, a nowością było odstąpienie od tradycyjnego podziału na 

przedmioty (liturgika, historia Kościoła, dogmatyka, etyka) przez zastąpienie ich 

układem cyklicznym. Ideą przewodnia stało się równoległe i równorzędne 

powiązanie elementów moralnego, liturgicznego, dogmatycznego i biblijnego
2
. 

Program ramowy, który czynił nadzieję pogodzenia przeciwstawnych ujęć, gdyż 

brał pod uwagę odmienną tradycję i sytuację katechetyczną w poszczególnych 

diecezjach, ten dzielił się na trzy cykle: 

I: eucharystyczny, czyli wprowadzenie w życie chrześcijańskie (kl. I-IV), 

II: dojrzałości chrześcijańskiej, przedstawiał syntezę prawd wiary, 

przygotowywał do sakramentu bierzmowania (kl. V-VIII),  

III: odpowiedzialności chrześcijańskiej, czyli wychowania młodzieży do 

świadomego chrześcijańskiego życia osobistego i społecznego (kl. I-IV lic.)
3
.  

Należy nadmienić, że struktura programu uwzględniała zróżnicowanie psychiki 

katechizowanych na poszczególnych fazach rozwoju. Liczne pozytywne zmiany, 

                                                           
1
 Z. Marka, Protokół z posiedzenia Podkomisji Programowej z 18 I 1964 r.; Z. Marka, Protokół z 

posiedzenia Podkomisji Programowej z 26 II 1964 r.; E. Majchera, Protokół z posiedzenia Podkomisji 

Programowej z 20–21 V 1964 r.; Z. Marka, Protokoły z posiedzenia Podkomisji Katechizmowej z lat 

1965–1972.  
2
 J. Charytański, Nowy program, „Katecheta‖ 1972, nr 1, s. 17; J. Charytański, Katechetyka a teologia 

praktyczna, „Ateneum Kapłańskie‖, t. 66, 1974, s. 234; J. Doppke, op. cit., s. 148–149.  
3
 E. Majchera, Protokół z posiedzenia Komisji Episkopatu do Spraw Katechizacji z 25 II 1970 r.  
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jakie nastąpiły w stosunku do programów poprzednich, nie przesłoniły jednak 

braków, do których należało m.in. nieuwzględnienie różnorodności szkół średnich 

(funkcjonowały trzyletnie szkoły zawodowe, czteroletnie licea i pięcioletnie 

technika).  

Program ramowy został uzupełniony dwoma programami szczegółowymi dla 

szkół podstawowych, z których pierwszy opracowała grupa jezuitów pod 

kierownictwem ks. J. Charytańskiego (program ten przyjęła diecezja warmińska
1
), 

a drugi przez przedstawicieli ośrodka katechetycznego w Warszawie i Kielcach. 

Program pod redakcją ks. J. Charytańskiego podzielony była na dwa cykle i przy 

realizacji pierwszego (kl. I-IV) posługiwano się podręcznikiem pod redakcją tegoż 

katechety Bóg z nami. Podobnie zaistniały i zostały zatwierdzone przez Episkopat 

dwa szczegółowe programy na potrzeby szkół średnich: pierwszy opracowany 

przez zespół poznański pod kierunkiem ks. M. Finkego, a drugi przez siostry 

urszulanki z Krakowa
2
.  

 Na lata 1958/1971 zatwierdzony został dla szkół podstawowych także 

podręcznik ks. Wincentego Zalewskiego Nauka Boża. Katechezy, t. 1–2
3
. Był to 

najbardziej popularny podręcznik i pomimo swoich wymiarów (t. 1–1339 stron, w 

tym na stronach 1022–1132 tablice poglądowe do t. 1 i 2; t. 2–1033 stron) spełniał 

oczekiwania katechetów swoim układem:  

– tom 1 podzielony 4 na części, które zawierały kolejno: 36–62–61–98 te-

matów, 

– tom 2 podzielony na 5 części, który zawierały kolejno podobną liczbę 

tematów.  

Każdy temat posiadał plan, częściami którego były: I. Wprowadzenie, 

II. Zapowiedź tematu, a następnie III. Rozwinięcie, IV. Pogłębienie, 

V. Zastosowanie i VI. Utrwalenie. Plan kończył się punktem VII. Pomoce. 

W rozwinięciu wyodrębnione były punkty do szczegółowej realizacji tematu (od 5 

                                                           
1
 Wprowadzenie programu uzasadnił bp. J. Drzazga w Liście pasterskim. W: Archiwum Wydziału 

Nauki katolickiej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej. Teczka: Katechizacji 1972.  
2
 J. Doppke, op. cit., s. 149.  

3
 W. Zalewski, Nauka Boża. Katechezy, t. 1–2, Poznań 1959.  
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do 8). Niektóre tematy stanowiły dwie jednostki lekcyjne i wówczas do każdej z 

nich obowiązywał ten sam powyżej wskazany układ. Zdaniem ówczesnych 

katechetów, podręcznik ten był prosty i logicznie skonstruowany
1
. Jakkolwiek 

należało stosować podręcznik ks. J. Charytańskie- go – i tak prefekci pomagali 

sobie w przygotowaniu katechezy podręcznikiem ks. W. Zalewskiego (jakkolwiek 

nie wolno i nie powinno się było tego robić)
2
. Podręcznik ks. J. Charytańskiego, 

wzorowany na zachodnich tekstach, nie był zrozumiały dla uczniów, w wielu 

miejscach trudny nawet dla doświadczonych katechetów, mogli nim posługiwać 

się studenci, i to już posiadający pewien zasób wiedzy teologicznej. Z wielu racji, 

np. dostępu czy możliwości druku (podręcznik ks. J. Charytańskiego drukowany 

był we Francji) oraz autorytetu naukowego autora – stosowano jednak ten pod-

ręcznik
3
.  

Program, jaki obowiązuje współcześnie w katechizacji szkolnej, został 

zatwierdzony przez Episkopat 20 czerwca 2001 r
4
. 

Programy katachetyczne stosowane przez duchownych na Ukrainie w zasadzie 

nie istniały. Nauczanie odbywało się w oparciu o analizę dekalogu, pacierza i 

zbioru podstawowych prawd wiary.  

 

 

5.3. Metody stosowane na lekcji religii 

 

Wcześniejsze rozważania, dotyczące roli katechety, jego wykształcenia i 

kształcenia ustawicznego, zrozumienia problemu integralności, posługiwania się 

odpowiednim dla katechezy językiem, związane były ze zdobywaniem 

doświadczenia w zakresie wyboru metod nauczania wychowującego. Metody są 

                                                           
1
 M. Truszczyński, Rozmowa z ks. dr. Józefem Kraszewskim w maju 2006 r. ; rozmowa z bp. 

seniorem Józefem Tadeuszem Zawistowskim w grudniu 2011 r. Archiwum własne, Regimin. 
2
 M. Truszczyński, Rozmowa z ks. Jozefem Tadeuszem Milanowskim w lutym 2004 r.; rozmowa z 

ks. seniorem dr. Stanisławem Szymeckim. Archiwum własne, Regimin. 
3
 M. Truszczyński, Rozmowa z ks. Jozefem Tadeuszem Milanowskim w lutym 2004; rozmowa z ks. 

abp. olsztyńskim Edmundem Piszczem we wrześniu 2011 r. Archiwum własne, Regimin. 
4
 Istoria relihij w Ukraini. Naukowyj szczoricznyk 2012 rik. Knyha 1. – Lwiw: Łohos, 2012. – 839 s; 

Istoria relihij w Ukraini. Naukowyj szczoricznyk 2012 rik.  Knyha 2. – Lwiw: Łohos, 2012. – 689 s.  
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odpowiedzią na pytanie, jak dobierać czynności i środki, aby osiągnąć zamierzone 

cele katechizowania. Przekaz treści musi uwzględniać różnorodne metody, dlatego 

dydaktycy i katecheci starają się pogłębiać wiedzę na temat sposobów nauczania, 

w czym pomagają im osiągnięcia z zakresu psychologii i pedagogiki. Tylko 

właściwie dobrane metody są bowiem warunkiem skutecznego procesu 

dydaktycznego
1
. Ogólna instrukcja katechetyczna wskazywała głównie na dwie 

metody: indukcyjną i dedukcyjną, które nie wykluczają się wzajemnie, a wręcz 

uzupełniają. Jednakże wyjaśniała, że: „Żadna metoda, chociażby bardzo 

potwierdzona doświadczeniem, nie zwalania katechety od osobistego wysiłku 

asymilowania i oceny konkretnych okoliczności, jak również przystosowania się 

do nich. Najszlachetniejsze bowiem przymioty ludzkie i chrześcijańskie katechety 

bardziej gwarantują owocność katechezy aniżeli wyszukane metody‖
2
.  

Wartość metody podejmuje również Adhortacja apostolska o katechizacji 

stwierdzając, że aby „katecheza osiągnęła swój właściwy cel, to jest wychowanie 

w wierze, niezbędne jest wprowadzenie różnych metod, stosownych do wieku i 

rodzaju umysłowego katechizowanych, dojrzałości eklezjalnej i duchowej oraz 

indywidualnych uwarunkowań‖
3
. Ta różnorodność jest nie tylko oznaką życia, ale 

też określonym bogactwem, jeżeli uwzględni się cztery podstawowe kwestie:  

– nie wolno mieszać nauczania katechetycznego z ukrytymi bądź jawnymi 

poglądami ideologicznymi lub osobistymi nastawieniami politycznymi, 

– zagadnienie inkulturacji: katecheza musi poznać kulturę, aby wszczepić 

Ewangelię w jej istotę i formy, 

– istnieje konieczność poznania i wykorzystania przez katechezę pobożności 

ludowej, 

– konieczne jest utrwalanie pamięciowe tak słów Jezusa, tekstów biblijnych i 

liturgicznych, formuł wyznania wiary i ważniejszych modlitw, co nie przeszkadza 

                                                           
1
 S. Dziekoński, Zadania katechety, op. cit., s. 162.  

2
 DCG, 71.  

3
 Catechesi tradentae ,51.  
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w dialogu z Bogiem, a prowadzi do refleksji jako źródła osobistego i 

wspólnotowego życia chrześcijańskiego
1
.  

W ostatniej z wymienionych kwestii szczególna uwaga poświecona jest 

modlitwie, której przyswojenie pamięciowe staje się prawdziwą koniecznością
2
. 

DCG (71) podkreślało w tym przypadku postawę modlitewną Jezusa i uczucia, z 

jakimi zwracał się do Boga: uwielbienie, synowskie zaufanie, podziw dla jego 

chwały – czego wzorem jest modlitwa „Ojcze nasz‖.  

Odpowiedni wybór metod dotyczy też nauczania i odczytywania znaków 

liturgicznych i sakramentalnych. „Katecheza ma uczyć słuchania wzywającego 

Chrystusa, dawania odpowiedzi na Jego wezwanie, właściwego wykonania 

zewnętrznej formy znaku. Nie może jednak na tym poprzestać. O wiele 

ważniejszym jest ukazanie wewnętrznej treści znaków, prowadzące do 

zrozumienia tego, co one w swej zewnętrznej, widzialnej postaci naprawdę 

wyrażają‖
3
.  

Dominującym składnikiem każdej metody są czynności katechety i uczestników 

katechezy. Dobór metod w procesie katechezy jest na pewno zbliżony do metod 

nauczania w szkole, ale muszą one być świadomie i z rozmysłem stosowane i 

dopasowane do wieku i psychiki katechizowanych, aby zrealizować cele 

katechetyczne. W katechezie wykorzystywane powinny być następujące metody:  

 opis: najprostsza forma zapoznawania wychowanków z czymś, czego nie 

znają; 

 opowiadanie: szczególnie opowiadania biblijne, w których przedstawione są 

wydarzenia biblijne, ale opowiadaniem mogą być także sytuacje egzystencjalne; 

 pogadanka: kierowana i zaplanowana przez katechetę rozmowa z grupą, może 

przyjmować formę dialogu; 

 dyskusja: podjęcie pewnego problemu w formie wypowiedzi, wyrażających 

poglądy uczestników katechezy; 

                                                           
1
 Catechesi tradentae, 51–55.  

2
 Ibidem, 55. 

3
 S. Dziekoński, Zadania katechety, op. cit., s. 162. 
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 pytania sprawdzające wiedzę, dostosowane do wieku i możliwości 

opanowania materiału przez katechizowanych; 

 wykład: ustne przekazywanie odpowiednio uporządkowanych wiadomości; 

występuje czasami konieczność ożywienia wykładu poprzez włącznie elementów 

narracyjnych, łączenie treści z życiem, posługiwanie się pięknym językiem; 

 praca z podręcznikiem: podręcznik jako pomoc uzupełniająca, pomoc do 

podsumowania, dokonania syntezy i rekapitulacji, uzupełnienie żywego nauczania 

katechety poprzez porządkowanie i posumowanie danej jednostki; 

 pokaz: posłużenie się elementami wizualnymi tak materialnymi, jak i w 

formie przezroczy, filmów itp.; 

 rysunek: odmiana pokazu, może to być rysunek wykonany przez 

katechizującego, jak i katechizowanego; 

 śpiew: budowanie bliskości, umacnianie poczucia wspólnoty; 

 zeszyt: ważny element katechetyczny na każdym poziomie nauczania; 

 zadanie domowe: celem jest opanowanie, pogłębienie i utrwalenie treści 

żywej katechezy lekcyjnej; 

 uroczyste czytanie Pisma św.: odpowiednia oprawa czynności związanych z 

liturgią; 

 praca w zespołach: opracowanie szczegółowych zadań przez mały zespół, 

dzielenie się informacjami i formułowanie wniosków; 

 dramatyzacja: zastosowana przy czytaniu Pisma św. z podziałem na role; 

 celebracja: nabożeństwo para liturgiczne; 

 panel: metoda dyskusji na wyższym poziomie, prowadzą ja osoby posiadające 

wiedze specjalistyczną; 

 trybunał: przedstawienie konkretnej sytuacji, której ocena nie jest 

jednoznaczna, metoda oskarżenia i obrony; 

 kontrola wyników: jej odpowiednia forma i organizacja
1
.  

                                                           
1
 W. Koska, op. cit., s. 108–116.  
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 Katecheza posoborowa nie miała i nie ma na celu zerwania z dorobkiem lat 

poprzednich, jakkolwiek zawsze musi się liczyć z nowymi wskazówkami, czemu 

sprzyja rozwój nauk psychologicznych, socjologii wychowania i dydaktyki. 

Korzystanie z możliwych osiągnięć ma na celu odkrywanie specyficznych metod 

katechizacji i równocześnie przypomina, że ludzkie i chrześcijańskie walory 

katechety znaczą więcej od metod
1
. Podkreśliły to słowa podsumowujące obrady 

Synodu biskupów z 1977 r., w których ks. W. Kubik stwierdził: „Ojcowie synodu 

[…] uważają za konieczne, by katecheci ukazywali charakter eklezjalny katechety 

nie tylko poprzez przekaz treści zgodnych z nauką Kościoła, ale również w swoim 

podejściu i stosowanych metodach. W samym procesie katechizacji mają 

umożliwić powstanie relacji interpersonalnych, aby w nich ukazywał się Kościół, 

będący wspólnotą z Ojcem i Synem w Duchu Świętym‖
2
.  

Metody katachetyczne stosowasne w nauczaniu duchownych na Ukrainie były 

bardzo skromne. Ograniczały się w zasadzie do dialogu i opowiadania.  

  

 

5.4. Nadzór katechetyczny 

 

Zagadnienie dozoru nad katechizacją szkolną ma swoje wieloletnie tradycje. 

Temat ten podejmował Konkordat z 1925 r., w zapisach którego w artykule XIII 

stwierdzono: „Nauka religii będzie udzielana młodzieży katolickiej przez 

nauczycieli, mianowanych przez władze szkolne, które ich wybierać będą 

wyłącznie spośród upoważnionych przez Ordynariuszów do nauczania religii. 

Właściwe władze kościelne nadzorować będą nauczanie religii pod względem 

treści i moralności nauczania. Jeśliby Ordynariusz odebrał dane mu upoważnienie, 

to ten ostatni tym samym traci prawo nauczania religii‖
3
.  

                                                           
1
 J. Charytański, Inspiracje soborowe…, op. cit., s. 37.  

2
 W. Kubik, Posynodalne wnioski na temat katechezy po Soborze Watykańskim II. W: Katecheza po 

Soborze…., op. cit., cz. 2, s. 233.  
3
 S. Łukomski, Konkordat, Łomża 1934, s. 103.  
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Do nadzoru nad nauką religii uprawniony był przede wszystkim biskup 

diecezjalny. Przysługujące mu prawo wizytacji mógł wykonywać osobiście bądź 

poprzez wyznaczonych przez siebie duchownych – wizytatorów religii. Ich 

nazwiska były podawane do wiadomości władz szkolnych
1
. Pozycja wizytatora 

była doceniana przez władze kościelne, a zagadnienie nadzoru katechetycznego 

zostało sprecyzowane na konferencji komisji papieskiej i przedstawicieli rządu w 

grudniu 1926 r. Przedstawiciel ministerstwa wyraził jedynie życzenie, aby księża 

proboszczowie nie wizytowali szkół własnej parafii
2
. 

W myśl rozporządzenia z 1926 r. na poziomie szkoły średniej wizytatorzy 

religii mogli przeprowadzać wizytacje w szkołach. Nie mogli oni jednak 

przeprowadzać egzaminów z tego przedmiotu. Zasady wizytacji przewidywały, że 

uwagi i sprawozdania wizytującego mogły mieć tylko charakter dydaktyczny. 

Wizytacje lekcji prowadzonych przez księży prefektów oraz osoby świeckie mogli 

z kolei przeprowadzać tylko inspektorzy kuratoriów lub przedstawiciele wyższych 

władz szkolnych. Obserwatorami takich wizytacji byli zazwyczaj kierownicy 

poszczególnych placówek szkolnych – bez prawa do udzielania uwag natury 

merytorycznej czy światopoglądowej
3
.  

Temat wizytacji lekcji religii podejmował także Okólnik ministra WRiOP z 17 

IV 1926 r. – zabraniał on kierownikom szkół średnich nie będących katolikami 

wizytowania katechezy; jeśli taka sytuacja zaistniała w szkołach powszechnych, 

okólnik zalecał zaniechania wizytacji
4
. Jednak najistotniejsze treści, które 

regulowały przebieg wizytacji, miały postanowienia konferencji biskupów 

polskich, jaka odbyła się w marcu 1928 r. Ustalono na niej praktyczna stronę 

wizytacji, jak np. czynności kapłana – katechety, sporządzanie formularza 

ujednoliconego dla wszystkich wizytatorów; ustalono także wymogi dla osób, 

                                                           
1
 ADŁ Spis katechetów, k. 15, 34; ADŁ. Akta szkolne dekanatu łomżyńskiego po 1927 r., s. 105.  

2
 Rozporządzenie Ministerstwa WRiOP w sprawie wizytacji szkolnych z dnia 26 XII 1926 r. Dz. Urz. 

WRiOP, poz. 25 z 1927 r.  
3
 W. Jemielity, Religia w szkołach powszechnych na terenie diecezji łomżyńskiej w latach 1925–1939, 

„Studia Teologiczne‖ 1990, nr 8, s. 200–201.  
4
 Okólnik MWRiOP nr 6 z 17 IV 1926 r. Prez. 3281/26.  
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które miały być typowane na stanowiska wizytatorów, gdyż unikano mianowania 

wizytatorami proboszczów parafii, na terenie których znajdowała się szkoła
1
.  

Tryb przeprowadzania wizytacji i nadzoru nauki religii ze strony kościelnej 

został unormowany 5 IV 1928 r. W myśl postanowień tej decyzji nadzór miał być 

powierzony jednemu wizytatorowi na jeden dekanat – w koniecznej sytuacji dwóm 

kapłanom. Ustalono, że księża mieli wizytować szkoły przynajmniej dwa razy w 

roku
2
. Mianowania na wizytatora dokonywał biskup diecezjalny, a nazwiska 

wizytatorów religii tak w szkołach powszechnych, jak i średnich musiały być 

podane do wiadomości kuratorom okręgów szkolnych
3
. Wizytatorzy zwracali 

uwagę na pieśni religijne, uczęszczanie dzieci do kościoła, wypełnianie praktyk 

religijnych
4
.  

Wizytatorzy spełniali także ważną rolę w przypadku, jeżeli w danej szkole nie 

mógł uczyć duchowny. Kwestie tę regulował okólnik wydany przez ministra S. 

Czerwińskiego z dnia 3 VII 1929 r., w którym informowano kuratorów w sprawie 

udzielania misji kanonicznej na terenie byłego zaboru rosyjskiego. Jeżeli – jak 

wspomniano – w szkole nie mógł uczyć duchowny – inspektor szkolny 

przedstawiał biskupowi nazwisko jednego lub kilku nauczycieli danej szkoły. 

Wówczas to biskup – za pośrednictwem wizytatora religii – zawiadamiał 

nauczyciela lub wprost inspektora szkolnego, komu misja kanoniczna została 

przyznana
5
. 

Zdarzały się przypadki odmowy pracy wizytatora, co spowodowane było 

głównie odległością i brakiem środka lokomocji – żądano wysokiej opłaty za 

przewożenie wizytatora, na co wielu proboszczów nie było stać. Jednakże 

zwolnienia z tej funkcji przez biskupa zdarzały się sporadycznie.  

                                                           
1
 Archiwum Kurii Diecezjalnej w Siedlcach. Regulamin dla diecezjalnych księży wizytatorów, sygn. 

AO Lit Z Dz III, nr XII-X, s. 24.  
2
 ADŁ Akta sprawozdań wizytacji katechetów 1934, k. 38; Akta szkolne z dekanatu łomżyńskiego po 

1933 r., k. 223; Wizytacje w szkołach powszechnych 1934,  k. 45.  
3
 W. Żłobicki, W sprawie wizytatorów nauki religii rzymsko-katolickiej w szkołach, „Wiadomości 

Diecezjalne Podlaskie‖ 1928, nr 4–6, s. 164.  
4
 ADŁ, nr 7, Wysokie Mazowieckie 19 IX 1928; „Wiadomości Kościelne Łomżyńskie‖ 1927, nr 8, s. 

92; 1931, nr 4, s. 114; 1934, nr 7, s. 112.  
5
 S. Łukomski, Konkordat, Łomża 1934, s. 118.  
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„Wiadomości Diecezjalne‖ prezentowały regulaminy dla wizytatorów szkół 

powszechnych i średnich. Raczej nie wizytowano lekcji prowadzonych przez 

proboszczów, a w wyjątkowych przypadkach biskup zalecał te czynności 

dziekanowi
1
. Natomiast w odstępach pięcioletnich szczegółowe wizytacje w 

parafiach przeprowadzał biskup i wśród wielu spraw związanych z życiem 

kościelnym obejmował wizytacją także wykształcenie religijne dzieci. Na czas 

pobytu biskupa w szkole przerywano zajęcia lekcyjne, a w wyznaczonych 

godzinach odbywała się katechizacja dzieci z całej parafii, którą prowadzili tak 

prefekci, jak i katecheci świeccy. Według zaleceń biskupa katechizacja 

prowadzona była także na terenie kościoła, gdyż uznawał, że samo stawianie pytań 

po katechezie szkolnej nie daje jej pełnego obrazu w szkole.  

Najwyższą instytucją, która nadzorowała sprawy katechizacji w powojennej 

Polsce, była Komisja Katechetyczna Episkopatu. Regulowała ona wszystkie 

sprawy organizacyjne, a poprzez odpowiednie podkomisje opracowywała 

programy i materiały pomocnicze na potrzeby katechezy. Bardzo ważną rolę 

odgrywały Zjazdy Diecezjalnych Wizytatorów Nauczania Religii, wpływając na 

rozwój polskiego życia katechetycznego. Zjazdy te zostały w 1961 r. 

przemianowane na Zebrania Diecezjalnych Wizytatorów Nauczania Religii
2
.  

Historia zjazdów diecezjalnych sięga 1946 r., gdyż pierwszy odbył się 29–31 

lipca tegoż roku w Warszawie. U sióstr nazaretanek zebrało się wówczas 25 

przedstawicieli z poszczególnych diecezji, obecny był – jako organizator zjazdu – 

ks. S. Mazanek, także rektor Instytutu Katolickiego z Częstochowy, ks. J. 

Wojtukiewicz, oraz wizytator ministerialny, ks. A. Leśniewski. Celem spotkania 

było omówienie spraw bieżących, dotyczących pracy katechetycznej i wytyczeniu 

jej kierunków na przyszłość
3
. Komisja Szkolna Episkopatu ustaliła wówczas 

pozycję zjazdów księży wizytatorów jako organu doradczego Komisji. Organ ten 

miał być zwoływany na żądanie przewodniczącego Komisji bądź na wniosek jego 

                                                           
1
 ADŁ, nr 7, Warszawa 5 IV 1928; Łomża 15 II 1932; „Wiadomości Kościelne Łomżyńskie‖ 1928, nr 

6, s. 77.  
2
 E. Majchera, Protokół z Zebrań Wizytatorów Diecezjalnych z 28 VI 1961 r.  

3
 Archiwum Kurii Diecezjalnej Opolskiej (dalej AKO). Kursy katechetyczne. Sprawozdanie ze 

Zjazdu XX Wizytatorów z 29–31 VII 1946 r.  
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pełnomocnika
1
. Wizytatorzy diecezjalni zobowiązani byli także do prowadzenia 

zajęć z religii – w mniejszym wymiarze – co uniemożliwiło utratę kontaktu ze 

szkołą. Na forum diecezjalnym byli oni oficjalnymi reprezentantami biskupa w 

sprawach szkolnych w stosunku do państwowych władz oświatowych
2
.  

Do wizytacji lekcji religii w okresie powojennym przywiązywano bardzo dużą 

wagę. Pozwalało to prefektom i innym katechetom uzyskać należne porady, 

informacje na temat prowadzenia zajęć z religii w najczęściej trudnych warunkach 

lokalowych, jak też o szykanach ze strony władz politycznych i zmieniającym się 

podejściu – z różnych względów – społeczeństwa do nauki religii. Wizytacja była 

też okazją do poznania nowych metod w pracy z dziećmi i młodzieżą, do dzielenia 

się osiągnięciami, ale i porażkami na polu nauczania. Akta wizytacji lekcji religii, 

prowadzonych przez wizytatorów diecezjalnych w latach 1948–1965, są 

wymownym dowodem wsparcia Kurii biskupiej dla wszystkich katechetów
3
. W 

1957 r. biskup łomżyński stwierdził: „Sprawa bowiem nauczania religii leży mi 

głęboko na sercu; w całokształcie wysiłków i podjętych prac duszpasterskich – 

dzieci i młodzież domagają się najtroskliwszej opieki ze strony nas wszystkich, a 

zwłaszcza wizytatorów religii w szkołach‖; zwracał się więc z serdeczną prośbą do 

wszystkich wizytatorów: „Dlatego uprzejmie proszę Przewielebnego Księdza jako 

wizytatora religii na teren powiatu… o ofiarną pracę w wizytowaniu lekcji religii. 

[…] Przy tej okazji należy zwrócić szczególną uwagę na następujące sprawy: 

– Czy nauka religii odbywa się w pełnym wymiarze godzin we wszystkich 

szkołach parafii? 

– Czy katecheci są wspierani duchowo, intelektualnie i materialnie przez 

miejscowe duchowieństwo? 

– Czy nawiązana jest rzeczowa współpraca nauczycieli religii miedzy sobą, 

rodzicami i duchowieństwem? 

                                                           
1
 Sekretariat Episkopatu Polski. Komisja Szkolna 1947 1966. Protokół z obrad Komisji Szkolnej 

Episkopatu z 4 IX 1947 r.  
2
 Sekretariat Episkopatu Polski. Komisja Szkolna 1947 1966. Protokół z obrad Komisji Szkolnej 

Episkopatu z 4 IX 1947 r. 
3
 Akta szkolne z dekanatu łomżyńskiego po 1950 r., k. 36. 
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– Czy nauczyciele religii prowadzą zeszyty z konspektami lekcyjnymi 

.przynajmniej dyspozycje/ dla ułatwienia: 

 – uczącemu – sprawnego i metodycznie stosowania jednostki lekcyjnej, 

 – uczniom – przyswojenia podawanego materiału. 

– Czy nauczyciel religii stosuje pomoce metodyczne w nauczaniu prawd wiary 

św.? (filmy, przezrocza, obrazy, kreda, tablica, wspólne śpiewy i recytacje).  

Uprzejmie proszę Przewielebnego Księdza wizytatora o przeprowadzenie 

powyższych wizytacji w duchu szczerej życzliwości, okazując katechetom jak 

największe zrozumienie i gotowości w zapobieganiu różnym brakom i 

niedociągnięciom w nauczaniu religii‖
1
.  

Protokoły wizytacji lekcji religii dawały szczere i często bolesne odpowiedzi na 

postawione pytania, ale zdarzały się też zwyczajne szczere uwagi, np. „Dostarczyć 

nowy program nauki religii‖
2
. O konieczności systematycznych wizytacji 

przypominał w piśmie do wszystkich wizytatorów z racji nowego roku szkolnego 

1957/1958 bp Cz. Falkowski. Miał pełną świadomość, iż zarządzenia władz z 1956 

r. nie są rzetelnie respektowane i sytuacje tę należy wykorzystać, ale tez 

przedstawić bardzo rzeczowe argumenty w kwestii łamania porozumień na linii 

państwo – Kościół
3
.  

Komisja Szkolna Episkopatu powoływała odpowiednie podkomisje celem 

opracowania szczegółowych zagadnień, ale też dla rozwiązania wyjątkowo wielu 

problemów, przeszkód, na jakie napotykała katechizacja w latach rządów 

komunistycznych. Protokoły z zebrań księży wizytatorów potwierdzają powołanie 

w latach 1960–1973 następujących Podkomisji:  

– do spraw szkolenia katechetek, ich sytuacji prawnej i finansowej, 

– do opracowania problemów sprawiających największe trudności w pracy 

katechetycznej, 

                                                           
1
 ADŁ. Akta Kurialne Wydziału Katechetycznego 1957. Pismo biskupa Łomżyńskiego Nr 2852/57 z 

dnia 1 września 1957 r., k. 274, p. 7.  
2
 ADŁ. Akta wizytacji lekcji religii prowadzonych przez wizytatorów diecezjalnych w latach 1948–

1965., k. 270, p. 2.  
3
 ADŁ. Pismo Biskupa Łomżyńskiego nr 2852/57 z dnia 1 września 1957 r. do wizytatorów, k. 270, 

p. 2.  
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– do spraw I Komunii św., 

– do spraw wczesnej Komunii św., 

– do spraw katechizacji wieku przedszkolnego,  

– do spraw katechizacji klas I-IV
1
, 

– do spraw związanych z pracą katechetek świeckich oraz ich warunków 

życiowych
2
, 

– do opracowania projektu wynagradzania katechetów
3
, 

– do opracowania kodeksu pracy i obowiązków katechety
4
.  

Zjazdy wizytatorów odbywały się raz do roku, a częściej – w wyjątkowych 

sytuacjach, szczególnie w przypadkach zagrożeń dla katechezy w następstwie 

wydawanych przez władze rządowe zarządzeń, które ograniczały działalność 

katechetyczną. Księża wizytatorzy przekazywali wówczas swoje doświadczenia i 

spostrzeżenia, aby członkowie Komisji Szkolnej Episkopatu mogli na nie 

odpowiednio reagować. Dodatkowo zjazdy odbywały się także w przypadku 

szkoleń
5
. 

 W latach 1946–1989 odbyło się 88 konferencji księży wizytatorów – 

najczęściej w Warszawie, sporadycznie w innych miastach. Referaty na zjazdach 

wygłaszali nie tylko księża wizytatorzy, ale też osoby spoza ścisłego gremium. 

Schemat konferencji był zwykle tradycyjny, gdyż w pierwszej kolejności należało 

przedstawić sprawozdanie ze stanu katechizacji w poszczególnych diecezjach, 

wskazać na trudności wychowawcze – wynikające z przyczyn zewnętrznych i 

wewnętrznych. Przewodniczący Komisji Katechetycznej Episkopatu przedstawiał 

stan aktualnych prac, informowano o etapie tych prac, np. nad katechizmem bądź 

programem, omawiano tematykę Ogólnopolskich Kursów katechetycznych. 

Koniecznością było omówienie spraw bieżących, porządkowych w każdym 

nowym roku pracy. Wiele spraw, będących w gestii Komisji Katechetycznej, 

wymagało opinii wizytatorów, wśród których wyróżnić należało:  

                                                           
1
 E. Majchera, Protokół ze Zjazdu Diecezjalnych Wizytatorów z 8 I 1960 r. 

2
 E. Majchera, Protokół Zebrania Diecezjalnych Wizytatorów z 28 VI 1965 r.  

3
 E. Majchera, Protokół Zebrania Diecezjalnych Wizytatorów z 10 II 1972 r. 

4
 E. Majchera, Protokół Zebrania Diecezjalnych Wizytatorów z 22 IV 1973 r.  

5
 E. Majchera, Protokoły ze Zjazdów Diecezjalnych Wizytatorów z lat 1957–1981.  
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– stan katechizacji szkolnej, 

– kwestia dokształcania katechetów, 

– zabezpieczenie materialne katechetów świeckich, 

– frekwencja na lekcjach religii, przyczyny jej obliczania, 

– współpraca z rodzicami, 

– współpraca między katechetami,  

– budzenie świadomości wszystkich wiernych za stan katechizacji,  

– zauważanie zmian w programie nauczania, 

– metody wizytacji, 

– efekty form pracy katechetycznej
1
.  

Zagadnienie wizytacji lekcji religii miało zawsze bardzo duże znaczenie. 

Wizytacja nie była sprawdzeniem wiedzy katechety, jakkolwiek i to było istotne, 

była natomiast w tak trudnym okresie dla Kościoła pomocą dla każdego 

nauczyciela religii w rozwiązywaniu trudnych problemów wprowadzania młodego 

pokolenia na świadomą drogę wiary i chrześcijańskiego życia. Polska szkoła przez 

większość dziesięcioleci XX w. borykała się z tak wielkimi problemami 

organizacyjnymi w zakresie katechezy, iż pomoc wizytatora stawała się najczęściej 

pomocą praktyczną. Celem wizytacji było pogłębienie wiedzy władz kościelnych – 

poprzez wizytatora – o sprawach nurtujących duchowieństwo na danym terenie, w 

danym środowisku
2
.  

Okres lat 50. – 80. XX w. jest trudnym okresem do zbadania kwestii wizytacji 

w zakresie katechezy. Jak słusznie zauważył S. Stroba, najbardziej powszechna 

była praktyka katechezy parafialnej, a w tym względzie dokumentacja jest bardzo 

nikła. Dokumenty mogą także wprowadzać w błąd, gdyż nawet w dekretach 

wizytacyjnych brak jest jakichkolwiek uwag co do utrudnień w prowadzeniu 

katechizacji – ze względu na ewentualne szykanowanie duchownych, którzy 

                                                           
1
 E. Majchera, Protokoły ze Zjazdów Diecezjalnych Wizytatorów z lat 1957–1981.  

2
 Funkcja ta zmieniła się na przestrzeni lat. Do transformacji ustrojowej, ze względu na specyfikę 

ówczesno ustroju, sytuacji społecznej i politycznej, a także napięte relacje na linii Kościół – państwo, 

wizytacje przeprowadzane były przez wizytatorów duchownych i jako takie stanowiły wsparcie dla 

prowadzących lekcje religii. Poza tym liczne wizytacje prowadziła agentura rządowa i te miały charakter 

ściśle kontrolny, a ich celem była ocena procesu nauczania religii i wychwycenie najmniejszych nawet 

uchybień w celu dalszego wykorzystania ich w walce z Kościołem. 
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żaliliby się na system polityczny; nawet urzędowe, opatrzone biskupim podpisem i 

pieczęcią dokumenty, były tak formułowane, jakby nie było wielorakich represji
1
.  

Instytucja wizytatora dekanalnego polegała na wizytowaniu zajęć danego 

katechety, ale też zgłaszania wszystkich problemów, jakie z tą funkcja były 

związane (do usunięcia ze stanowiska włącznie). Wizytacje sprawowali także 

wizytatorzy rejonowi. Nie ograniczano się do samego sprawdzania stanu 

faktycznego nauczania, ale comiesięczne konferencje dekanalne poświecone były 

przygotowaniu i omówieniu konkretnej jednostki katechetycznej. Od 1983 r. 

wizytatorzy kurialni i diecezjalni wizytowali zajęcia za religii razem z dyrektorem 

szkoły. 

W przypadku Diecezji Łomżyńskiej biskup diecezjalny powołał w 1946 r. na 

stanowisko consiliarius pro rebus scholar ks. Juliana Wierzbowskiego – w imieniu 

biskupa odpowiadał on za nauczanie religii w szkole
2
. Stanowisko to było też 

równoznaczne z wizytatorem nauki religii, którym od  1952 r. został ks. prefekt 

Jan Tyszka
3
. Przy Kurii diecezjalnej dnia 1 lutego 1957 r. powołano stanowisko 

referenta do spraw szkolnych – zajął je  ks. Stanisław Ołdakowski, a funkcje 

wizytatorów pomocniczych pełnili  ks. dr Jan Tyszka i ks. dr Kazimierz 

Grunwald
4
.  

W Diecezji Łomżyńskiej od 1959 r. zostaje odnotowany urząd wizytatorów 

diecezjalnych nauczania religii, a w 1964 r. dokumenty kurialne potwierdzają – 

obok referentów duszpasterskich, duszpasterstwa dobroczynności chrześcijańskiej, 

spraw małżeńskich – także urząd referenta spraw katechetycznych. Natomiast w 

1972 r. w strukturach Kurii powstaje Wydział Nauczania Religii, posiadający w 

swym składzie: referenta i jego zastępców, rejonowych instruktorów i wizytatorów 

punktów katechetycznych, diecezjalnych instruktorów do spraw katechetycznych. 

Katechetycznego radcę prawnego. Rocznik Diecezji Łomżyńskiej z 1972 r. podaje, 

że na czele tego Wydziału stanął referent diecezjalny, ks. mgr Henryk Korża, a 

                                                           
1
 S. Stroba, op. cit., s. 222–223.  

2
 Ordo Divini Officiiad usum Dioecesis Łomżensis pro Anno 1946, s. 11.  

3
 OrdoDivini Officiiad usum Dioecesis Łomżensis pro Anno 1953, s. 13. 

4
 OrdoDivini Officiiad usum Dioecesis Łomżensis pro Anno 1959, s. 14. 
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jego zastępcami zostali: ks. Radzisław Ambroziak, ks. Józef Kruczyński,  ks. 

Zygmunt Żukowski, ks. Sławomir Sztachański
1
. 

Dekretem bpa J. Paetza z dnia 28 VI 1985 r. (na podstawie kan. 386 par. 1 i 

kan. 775 par. 1) istniejący referat katechetyczny został przekształcony w Wydział 

Katechetyczny, kierowany przez dyrektora. Na jego czele stanął Dyrektor ks. Jerzy 

Abrmamowicz (do 1997 r.) i wraz z ks. Marianem Jamiałkowskim pełnił funkcję 

wizytatora katechezy
2
.  

Obraz katechezy w latach powojennych był wierny prawu kościelnemu, jednak 

musiał zmieniać się organizacyjne z racji warunków politycznych i społecznych. 

Właściwe wychowanie młodego pokolenia wymagało mądrego i rzetelnego 

przygotowania formacji katechetów, przede wszystkim duchownych, ale w 

specyficznych czasach, jakimi objęty jest temat pracy – 1945–1989–także 

świeckich. Istotną kwestią była też praca teoretyków katechezy nad programami 

nauczania i podręcznikami, które – z racji rozwoju nauk pedagogicznych i 

psychologicznych, wymagały nowego nastawienia na osobowość dziecka i 

młodego człowieka. Tym samym narastała konieczność zastanowienia się nad 

metodami nauczania – wykorzystując metody tradycyjne, należało pogłębić te, 

które najbardziej docierały do młodych umysłów i spełniały oczekiwania 

uczących.  

Istotny zawsze – był i jest – nadzór katechetyczny. Jednakże w latach rządów 

komunistycznych nadzór ten spełniał specyficzne znaczenie: był wsparciem, 

pomocą, wizytatorzy wyjaśniali problemy, podtrzymywali na duchu, polecali 

odpowiednie materiały.  

 

 
                                                           

1
 Pełną listę nazwisk rejonowych instruktorów i wizytatorów punktów katechetyczny, księży 

odpowiedzialnych za duszpasterstwo katechizowanych dzieci i młodzieży, księży zajmujących się 

sprawami wystroju sal katechetycznych. Uaktywnianiem organistów w katechezie, odpowiadających za 

formację biblijną, za pieśni i muzykę, za lokalizację punktów katechetycznych (warunki higieniczno-

sanitarne), za społeczno-charytatywną formacje w katechezie, za formację liturgiczną i doradztwo prawne 

w latach 1970–1985 podaje praca: A. Popielski, Katecheza w Diecezji Łomżyńskiej w latach 1925–1990, 

Warszawa 2011 (mnp.).  
2
 AKŁ Spis katechetów w diecezji łomżyńskiej w latach 1970–1990, k. 14. Por.  W. Jemielity, 

Łomża: Schematyzm Diecezji Łomżyńskiej 1975; tenże: Schematyzm Diecezji Łomżyńskiej 1985. 
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5.5. Formy nauczania religii 

 

Katecheza może przybierać różne formy – nauczanie w szkole, procesje, święta, 

szacunek dla kapliczek, pomniki, budownictwo sakralne. Jest zrozumiałe, że 

wyrugowanie religii ze szkół było zwycięstwem komunistycznej władzy. Ale jako 

przykład prawdziwego oblicza walki z wiarą katolicką można podać perfidne 

podejście do osoby zmarłego papieża Jana XXIII w latach 60. XX w., polegające 

na wydaniu rzekomego pozwolenia i pomocy w budowie pomnika tegoż Papieża 

we Wrocławiu. Działania te odbijały się szerokim echem tak w mediach polskich, 

jak i zagranicznych. Jak słusznie zauważyli polscy biskupi, obecni w maju 1968 r. 

na Jasnej Górze: „Od dwóch lat czynione są przygotowania do budowy pomnika 

Jana XXIII we Wrocławiu. […] Pod osłoną rzekomej czci dla Jana XXIII ukrywa 

się bowiem zamiary polityczne, wymierzone przeciwko Kościołowi, jego jedności 

i zawartości wewnętrznej. Czynniki, które od lat uniemożliwiają budowę 

potrzebnych świątyń w kraju, usiłują poprzez budowę pomnika zasłonić swoją 

podstępną walkę z Kościołem. Ci sami ludzie, którzy w sposób propagandowy 

zabiegają o wrocławski pomnik Jana XXIII, przeszkadzają w odremontowaniu 

licznych kościołów, a zdarzają się nawet wypadki, ze doprowadzają do ich 

dewastacji‖
1
. Ten temat podjął także Episkopat w Komunikacie do wiernych, 

pogłębiając uzasadnienie, a właściwie ostrzeżenie: „Gdyby nie zdrożna intencja, 

można by przyjąć ten zamiar z uznaniem. Ale celem akcji jest nie tyle uczczenie 

zmarłego papieża, ile raczej realizowanie niezdrowych ambicji i chęci wprowadzenia 

zamętu przez przeciwstawienie wiernych i duchowieństwa – biskupom, którzy znają 

cele tej inicjatywy‖
2
.  

Duchowieństwo polskie było jednak wierne swemu powołaniu bez względu na 

wszystkie przeciwieństwa i nauczanie wiary odbywało się w kościołach poprzez 

kazania, rekolekcje, misje, kursy przedmałżeńskie, przygotowanie do sakramentu 

chrztu, także przez ruchy oazowe, a dynamicznie rozwijało się duszpasterstwo 

                                                           
1
 J. Żaryn, op. cit., s. 74.  

2
 Ibidem.  
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akademickie. Do pogłębienia katechizacji przyczyniły się papieskie pielgrzymki po 

świecie, ale przede wszystkim te do Polski. 

  

5.5.1. Nauczanie w kościołach. Katecheza parafialna, jaka musiała być 

prowadzona w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa nie tylko z racji 

oczywistych obowiązków duszpasterskich, ale przede wszystkim z racji usuwania 

jej ze szkół, musiała przybrać inny wymiar i przebieg. Należało zwrócić się 

głównie do dorosłych, do rodzin, do kobiet, mężczyzn, wykorzystać różne 

okoliczności dla szerzenia słowa Bożego, które następnie miało być przekazywane 

młodemu pokoleniu.  

  

5.5.1.1. Kazania. Biskupi polscy rozumieli potrzebę stosowania nowych form 

dotarcia do szerokich kręgów społeczeństwa, a odpowiednie przepisy zawierał 

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) z 1917 r., a następnie przepisy Kodeksu z 

1984 r. W przypadku kazań katechizmowych zalecał on wygłaszanie w niedziele i 

święta podczas Mszy św. homilii lub krótkiej nauki o wybranej prawdzie 

chrześcijańskiej
1
. Nauki katechizmowe były przystępnym wykładem, 

skierowanym do dorosłych, nie miały charakteru typowego kazania, ale raczej 

specyficzny rodzaj pytań i odpowiedzi. Duchowny sam stawiał ważne pytania i 

udzielał na nie odpowiedzi. Nauki te stanowiły uporządkowany cykl 

przepowiadania na podstawie obowiązującego katechizmu
2
. Wytyczne na temat 

kazań katechizmowych ujednolicił dla polskiego duchowieństwa Synod Plenarny 

(1936), który postulował głoszenie kazań katechizmowych dla dorosłych przez 

duszpasterzy w ten sposób, aby całość nauki katolickiej przedłożyć słuchaczom w 

ciągu pięciu lat
3
. O obowiązku wygłaszania kazań katechizmowych przypominał 

bp S. K. Łukomski, zwracał uwagę na najodpowiedniejszy moment dla takiego 

przepowiadania na niedzielnej mszy głównej – sumie
4
.  

                                                           
1
 KPK, kan. 767.  

2
 ADŁ Sprawozdania z wizytacji dekanatu augustowskiego w 1956 r., k. 16.  

3
 Pierwszy Synod Plenarny w Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1936, s. 49–50.  

4
 ADŁ, Kazania katechizmowe 1946–1975, k. 14, 16, 18.  
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Tematyka kazań głoszonych w Polsce, a tym samym w diecezjach objętych 

tematem pracy, wyznaczana była przez konferencję Episkopatu Polski. Należy 

zaznaczyć, że w kazaniach katechizmowych adresatom przedstawiano pewne 

gotowe rozwiązania, dotyczące życia. Zaznaczało się także ujecie moralizatorskie i 

polemika z przeciwnikami Kościoła. Najczęściej nawiązywały one do wydarzeń z 

życia społeczności kościelnej, np. w czasie wojny mówiono o doskonałości 

chrześcijańskiej, następnie o przygotowaniach do Wielkiej Nowenny. Kazania 

katechizmowe w parafiach diecezji północno-wschodniej Polski głoszono do 

końca lat 70. XX w., jednak zróżnicowanie społeczeństwa ze względu np. na płeć, 

wykształcenie, miejsce i rodzaj wykonywanej pracy – spowodowało zwrócenie 

większej uwagi na kazania stanowe
1
.  

Kazania stanowe były przepowiadaniem spełniającym się najbardziej w okresie 

w okresie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych. Szczególne zaangażowanie 

wykazywały w tym zakresie kobiety, co miało niewątpliwe znaczenie dla 

przekazywania zdobytej wiedzy – też realizowania jej w praktyce – w rodzinie i w 

pracy z dziećmi
2
.  

Kazania, które były wygłaszane dla mężczyzn, osób w podeszłym wieku, 

chorych wskazywały na ról tych grup wiernych w życiu Kościoła, np. ważnym 

tematem w kazaniach dla mężczyzn była odpowiedzialność ojca za wychowanie 

religijne dzieci. Biskupi Mikołaj Sasinowski i Juliusz Paetz w listach polecali 

rozszerzenie tematyki kazań stanowych o tematy skierowane do ludzi pracy. Coraz 

częściej więc msze św. łączone były z kazaniami do ludzi pracy
3
.  

Kwestia ta miała prawne uzasadnienie w KPK, którego kanon 771 głosił:  

„Duszpasterze, a zwłaszcza biskupi i proboszczowie, powinni troszczyć się, aby 

było głoszone słowo Boże również tym, którzy ze względu na warunki życia nie 

mogą dostatecznie korzystać z ogólnej i zwyczajnej opieki pasterskiej albo są jej 

całkowicie pozbawieni.  

                                                           
1
 ADŁ, Referat ks. Pawła Olędzkiego z dn. 27 VIII 1970 r. Jakie czynniki wpływają dodatnio, a jakie 

ujemnie na wydajność pracy duszpasterza, k. 1.  
2
 ADŁ, Kazania katechizmowe 1946–1975, k. 2.  

3
 ADŁ, Orędzie biskupów do wiernych Diecezji Łomżyńskiej o potrzebie misji trzeźwych, Łomża dn. 

10 października 1970 r., s. 1–3.  
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Mają też zadbać o to, by ewangeliczne orędzie docierało do niewierzących 

mieszkających na danym terytorium, ponieważ również ich, tak samo jak 

wiernych, trzeba objąć duszpasterstwem‖
1
.  

 5.5.1.2. Katecheza okolicznościowa. Katechezą okolicznościową należy 

nazwać przede wszystkim katechezy związane z przyjmowaniem sakramentów i 

sprawowaniem sakramentaliów, takich jak pogrzeby, poświecenia pól, naczyń 

liturgicznych, dzwonów, budynków itp. Wszystkie te okoliczności były i są 

wyjątkowo dobrą okazją do spotkania z wiernymi i stosownego nauczani prawd 

religijnych. Jedną z najważniejszych ról, jakie mogła w latach 1945–1989 pełnić 

katecheza wśród młodego pokolenie (chociaż nie tylko) było spotkanie z racji 

udzielania sakramentu bierzmowania. Poświadcza to wypowiedź bpa S. K. 

Łukomskiego, który zwrócił się do młodych następująco: „Mniej więcej 15–20 lat 

temu przyjęliście sakrament chrztu św. Wtedy byliście nieświadomi. Pewnie nikt z 

was tego nie pamięta. Wasi rodzice i chrzestni zobowiązali się wychować was w 

wierze. Skoro dziś tu jesteście, to chyba im się to udało. Dziś to już nie rodzice, ale 

wy sami decydujecie, że chcecie być z Chrystusem, pogłębiać swoja wiarę, 

wyznawać i postępować według jej zasad. Co oznaczają te słowa, słowa waszego 

dzisiejszego przyrzeczenia? Co znaczy postępować według zasad wiary? To nie 

jest proste. To wymaga odwagi. Bycie człowiekiem wierzącym wymaga odwagi. 

Odwagi sprzeciwienia się temu, co proponuje wam świat marksistowski i odwagi 

odrzucenia tego stylu‖
2
.  

Specyfika katechezy sakramentalnej polegała nie tylko na doprowadzeniu 

młodych ludzi do zrozumienia dogmatycznej nauki o sakramentach i do 

korzystania z nich dla własnego zbawienia. Biskupi polscy rozumieli, że jej 

naczelnym dążeniem jest kształtowanie świadomości ontycznego związku z 

Chrystusem, a także obowiązku współdziałania z Nim w zbawczym dziele. 

Udzielając sakramentu bierzmowania spełniali swój podstawowy obowiązek, 

zgodny z KPK (kan. 879–896).  

                                                           
1
 KPK 1984, Kan. 771.  

2
 ADŁ, Sprawozdanie katechetyczne z lat 1949–1962, k. 3.  
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Wszystkie sakramenty, a szczególnie w przypadku młodzieży sakrament 

bierzmowania, były znakiem osobowego spotkania z Chrystusem i początkiem 

zobowiązania, zaangażowania na całe dalsze dorosłe życie chrześcijańskie. 

Stwierdza to przecież kan. 879 KPK: „Sakrament bierzmowania, który wyciska 

charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego 

wtajemniczenia, są wzbogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z 

Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami 

Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili‖. Miało to tym większe znaczenie, że w 

czasach indoktrynacji materialistycznej w życie młodego człowieka katecheza 

parafialna, a tym bardziej sakramentalna, miała zmierzać do wykształcenia 

właściwych postaw i wprowadzić w dorosłe życie chrześcijanina.  

Bardzo mocno duchowieństwo starało się rozwinąć katechezę rodzinną, której 

tradycje znane były wielu krajach europejskich. Jak zauważyła E. Osewska: „W 

latach 60. XX w. w północnej Francji podjęto próbę włączenia w katechezę dzieci 

wszystkich rodziców, nawet niewierzących, uznając to za warunek dopuszczenia 

dzieci do pierwszej Komunii św. Przyniosło to bardzo pozytywne rezultaty, 

włącznie nawróceniem wielu rodziców‖
1
. Doświadczenia francuskie dały przykład, 

że należy dopomóc rodzicom w wychowywaniu chrześcijańskim dzieci w domu. 

Konieczna jest troska nie tylko o ewangelizację dziecka, ale też o reewangelizację 

jego otoczenia; o katechezę nie tylko wewnątrz rodziny, ale o katechezę rodzinną. 

Działania rodziny nie mogą być wyizolowane z całokształtu zadań 

wychowawczych, podejmowanych przez instytucje wychowawcze; należy 

wspólnie angażować się w perspektywiczne, planowe i ciągłe dzieła formowania 

dojrzałej postawy wiary
2
.  

Tematykę zgromadzeń liturgicznych duchowieństwo kościoła diecezji na 

terenie północno-wschodniej Polski, a szczególnie łomżyńskiej, łączyło ze 

światopoglądem chrześcijańskim, właśnie ze wszystkimi ówczesnymi problemami 

                                                           
1
 E. Osewska, Praktyka katechezy rodzinnej w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, 

„Studia Teologiczne‖ Białystok – Drohiczyn – Łomża 1999, nr 17, s. 188.  
2
 D. Thomasse, Une „politique diocesaine” pour la catechese familiale?, Catechese 1981, nr 84, s. 

21–26.  
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rodzin, zagadnieniami dotyczącymi małżeństwa i wychowania potomstwa, które to 

problemy uznano za najważniejsze. Dawał temu wyraz bp M. Sasinowski w 

licznych listach i kazaniach do matek i rodzin.  

Ważność katechezy okolicznościowej polegała także na zbliżeniu 

społeczeństwa parafialnego do wspólnoty – wobec nasilającej się ze wszech stron 

laicyzacji i obserwowaniu zaniedbywania przez młodych ludzi praktyk religijnych. 

Okazje do specyficznych rozmów ze społeczeństwem wykorzystywał m.in. bp. M. 

Sasinowski, czego przykładem było poświecenie dzwonów w parafii Troszym dnia 

29 czerwca 1975 r. Bp M. Sasinowski powiedział wówczas: „Jak mogą 

przemawiać do nas dzwony? Nasi przodkowie na ich dźwięk przerywali pracę i 

klękali z czcią, aby odmówić Anioł Pański. Bardzo prosto i zarazem poważnie 

traktowali to wezwanie do modlitwy. Dzwony mogą też przemawiać swoimi 

imionami, jest bowiem zwyczaj, że nadaje się im imiona świętych lub zasłużonych 

ludzi. Głos każdego z tych dzwonów może w świadomości tutejszych ludzi 

przywołać te wspaniałe postacie, które uczą nas, jak żyć, by życie nasze było 

zdążaniem do domu Ojca‖
1
.  

Jakkolwiek na pewno zachowana była wewnętrzna łączność jednostki z 

wyznawaną wiarą, jednakże oddalanie się od praktyk było coraz powszechniejsze. 

Sprzyjała temu taka organizacja życia szkolnego na niekorzyść czasu korzystania z 

katechezy, taki układ godzin pracy, a często dojazdów do niej, aby ograniczyć 

uczestnictwo nawet w niedzielnej Mszy św. Procesy laicyzacyjne oraz nie zawsze 

właściwe wzory wychowania domowego sprzyjały oddalaniu się od Kościoła. 

Ważnym więc zadaniem katechezy i szeroko rozumianego wychowania 

chrześcijańskiego było pogłębienie motywacji uczestnictwa w praktykach 

religijnych, a takimi były np. misje, kursy przedmałżeńskie, kursy dla rodziców w 

celu przygotowania ich do sakramentu chrztu dziecka.  

 

5.5.2. Ruchy oazowe. Wspólnoty Ruchu Światło-Życie (RŚŻ) nie mają 

charakteru ekumenicznego – taki posiadają wspólnoty z Taize. Jednakże ruchy te 

                                                           
1
 ADŁ. Akta parafii Troszyn.  
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posiadają ważne elementy dla kwestii jedności chrześcijan. Kształt programu, 

który zawiera bardzo zróżnicowane czynniki do realizacji, łączy się z jego 

założycielem – ks. Franciszkiem Blachnickim, krajowym duszpasterzem Służby 

Liturgicznej, pracującym głównie nad realizacja reformy liturgicznej
1
. Jego 

podejście do liturgii wypływało z zasady powrotu do źródeł chrześcijańskiej 

teologii, pragnął doprowadzić do tego, aby liturgia – jako uosobienie samego 

odkupienia – jednoczyła praktykę wiary i całego poznania teologicznego oraz 

działania moralnego
2
.  

Ruch Światło-Życie w swej strukturze oparty jest na modelu inicjacji 

chrześcijańskiej Kościoła starożytnego, który charakteryzował się ewangelizacja, 

katechumenatem i mistagogią. Tym samym podjął się zadania uzupełniającej 

inicjacji, która polegała na wzbudzaniu i pielęgnowaniu świadomości chrztu, 

zatartej przez rutynowy zwyczaj chrztu niemowląt
3
. W swoich rozważaniach 

krytycznie podchodził do tradycyjnego traktowania liturgii, w której widziano 

jedynie magię słów, gestów i znaków – a nie miejsce spotkania z osobowym 

Bogiem
4
. Najważniejszym osiągnięciem programu ks. F. Blachnickiego – i jego 

praktycznej realizacji – było wprowadzenie szkoły personalistycznego i 

wspólnotowego przeżywania liturgii. Wspólnotowe przeżywanie liturgii w 

programie RŚŻ, według ks. F. Blachnickiego, zakłada odczytanie liturgii już nie 

tylko jako pewnego rytuału czy obrzędu sprawowanego przez upoważnionego 

ministra w obecności lub nawet bez obecności wiernych. Program wprowadza w 

liturgię jako w modlitwę zgromadzonego ludu Bożego, będącego jej żywym 

przedmiotem, w łączności i pod przewodnictwem prezbitera. Charakterystyczne 

jest również, że sporo uwagi poświęca się współzależności liturgii i Kościoła, 

przedstawiając liturgię jako epifanię Kościoła oraz szczyt i źródło jego życia. 

                                                           
1
 J. Kopeć, Liturgia w życiu Kościoła według Ks. Franciszka Blachnickiego. W: Gorliwy apostoł 

wewnętrznej odnowy człowieka. Materiały z sympozjum poświeconego Założycielowi Ruchu Światło-

Życie, Lublin 5–6 X 1987, s. 31–51.  
2
 W. Danielewski, Liturgia jako koncentracja pracy formacyjnej Ruchu Światło-Życie. W: Ruch 

Światło-Życie: Dokumentacja 1977, s. 20.  
3
 D. Cupiał, Na drodze ewangelizacji i ekumenii, Lublin 1996, s. 19.  

4
 F. Blachnicki, Liturgia a współcześni pół-chrześcijanie, „Collectanea Theologica‖, 1969 f. 3, s. 

118–119.  
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Ekumeniczne znaczenie można dostrzec biorąc pod uwagę rolę, jaką odegrał ów 

program w kształtowaniu nowej świadomości eklezjalnej, opartej na duchowości 

liturgicznej i paschalnej
1
. Uzasadniając, że do zadań RŚŻ należy odnowa moralna, 

służba charytatywna i służba ekumeniczna, w ostatnim przypadku zasadniczym 

zadaniem jest tworzenie jedności, usuwanie wszystkiego, co ludzi dzieli, a w 

szerokim znaczeniu – akcja ekumeniczna, która musi być prowadzona wszędzie, 

aby ludzie uczyli się dialogu, łagodzili różnice, wskazywali na czynniki 

jednoczące, podejmowali akcje w kierunku jednoczenia i przeciwdziałali rozbiciu, 

którego źródłem jest grzech
2
.  

RŚŻ w latach 70. XX w. zastosował wiele indywidualnych i grupowych metod 

pracy z Pismem św. OD 1974 r. w strukturze RŚŻ wyodrębniono tzw. oazy 

wielkie, które tworzyło od kilku do kilkunastu zespołów rekolekcyjnych. Na 

intensyfikację rozmyślań i działań uczestników wprowadzanych w świat Biblii 

miały wpływ też nazwy oaz, np. Nazaret, Nowa Jerozolima, Kana. Do języka 

codziennego uczestników oaz wprowadzone zostały biblijne terminy, np. martyria, 

diakonia, agape, a ważną rolę odgrywały szczegółowo wyjaśnione pojęcia, jak np. 

nowe narodzenie, przebudzenie do życia wedle Ducha, życie w mocy Ducha. 

Adhortacja Jana Pawła II Evangelii nuntiandi  i protestanckie ruchy 

ewangelizacyjne miały też wpływ na ewangeli- czność programu oaz, wyrażonego 

najczęściej w kategoriach teorii ewan- gelizacji
3
.  

Ruch oazowy skupiał głównie młodzież, tak uczącą się, jak i pracującą, skupiał 

również młode rodziny. To pokolenie pragnęło – a miała i ma do zawsze prawo – 

by jej ukazywać autentycznego Chrystusa Ewangelii. RŚŻ nie chciał kreować 

obrazu Boga i Sędziego, który przyjmuje człowieka tylko w nagrodę za jego dobre 

uczynki, Sędziego zagniewanego upadkiem człowieka. Propagował obraz 

Chrystusa Sługi, a tak rozumiana teologia wpłynęła zasadniczo na wizję Kościoła i 

stanęła u podstaw jego praxis jako idei chrystocentrycznej diakonii
4
.  

                                                           
1
 F. Blachnicki (red.), Podręcznik dla duszpasterzy i dla służby liturgicznej, [bm], 1988, s. 16.  

2
 F. Blachnicki, Odnowa liturgiczna życia moralnego, Archiwum RŚŻ, s. 9.  

3
 D. Cupiał, op. cit., s. 22.  

4
 A. Nossol, Teologia bliższa życiu, Opole 1984, s. 287.  
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Program oaz dostosowany jest do Kościoła lokalnego – w myśl teologii 

soborowej, gdzie podkreśla się, że Kościół realizuje się w całej istocie nie tylko w 

diecezjach, ale też wspólnotach zakonnych, rodzinnych i wspólnotach spotykanych 

w ruchu odnowy Kościoła. Jest to więc specyficzna wspólnota wspólnot
1
. 

Niewątpliwym czynnikiem przyciągającym młode pokolenie do RŚŻ stała się 

eklezjologia typu mariologicznego, gdy nie odwołano się do kategorii „Kościół 

matka‖, a wizję Kościoła wydobyto ze starochrześcijańskiej eklezjologii związanej 

z pojęciem „Ecclesia Mater‖. Do tego sformułowania coraz częściej sięgają 

teologowie protestanccy, prawosławni, także zielonoświątkowi
2
. Ks. F. Blachnicki 

stwierdzał: „Kościół jest pośrednikiem Zbawienia nie tyle w aktach hierarchii i 

kapłanów (słowo i sakrament), co w realizacji życia chrześcijańskiego wszystkich 

członków Kościoła, realizujących swoje powołanie chrztu świętego do oddania się 

Chrystusowi przez wiarę i miłość. Innymi słowy: Kościół jest pośrednikiem 

zbawienia (czyli Kościołem Matką), o ile aktualizuje siebie jako Kościół – 

Oblubienicę. W tej perspektywie szczególną cechą Maryi nie jest to, że Ona 

pośredniczy, lecz że jest pośredniczką bardziej niż inni, że jako pierwsza w pełni 

oddana Chrystusowi jest pośredniczką powszechną. Ona jest Matką wszelkiej 

wspólnoty z Bogiem. Wszelkie dalsze działania w Kościele z kolei warunkują 

następne i sprawiają, że cały Kościół z istoty swej jest macierzyński – Ecclesia 

Mater”
3
.  

Żywotność i aktywność Kościoła w kwestii funkcjonowania RŚZ zauważona 

była głównie w przeniesieniu punktu ciężkości z hierarchii na ogół członków 

Kościoła. W tym przypadku ks. F. Blachnicki dokonał w swoich działaniach 

wyjątkowego przełomu w praktyce Kościoła katolickiego w Polsce, gdyż przyznał 

odpowiedzialność duchową we wspólnocie wierzącym osobom świeckim. „W 

ruchu oazowym miał miejsce pierwszy w dziejach odnowy posoborowej fenomen 

udzielania przywództwa świeckim w Kościele polskim. Odpowiednio 

                                                           
1
 S. Clark, Budowanie wspólnot chrześcijańskich, Wrocław-Kraków 1994, s. 45  i nast.  

2
 J. L. Sandidge, A Pentecostal Response to Roman Catolic Teachimg on Mary, Pneuma vol 4, Fall 

1982, s. 33–42.  
3
 F. Blachnicki, Teologia pastoralna ogólna, cz. 2, Lublin 1970–1971, s. 226.  
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przygotowani świeccy (młodzież, studenci, rodziny) otrzymywali delegowaną 

odpowiedzialność nad małą grupą formacji duchowej (posługa animatora), 

Świecki, będąc członkiem kolegium przywódczego ruchu (tzw. moderatorów), 

sprawował niekiedy piecze nad wspólnotą składającą się z kilku lub kilkunastu 

małych grup formacyjnych‖
1
. Rozwijająca się w trudnych czasach polskiej historii 

działalność oazowa – rekolekcje oazowe akcentowały metodę przeżyciową, czyli 

potrzebę egzystencjalnego doświadczenia podstawowych treści wiary: osobiste 

spotkanie z Bogiem: metanoia, przebaczenie, modlitwa, budowanie wspólnoty 

Żywego Kościoła, świadectwo. Sobór Watykański II postanowieniami Dekretu o 

ekumenizmie wskazał drogę do nawiązania ściślejszych kontaktów ekumenicznych 

o charakterze międzywyznaniowym także na arenie międzynarodowej. Trwałe 

bądź czasowe migracje ludności, związane z pracą, życiem rodzinnym bądź 

innymi czynnikami społecznymi spowodowały, że ujawnił się problem 

nieprzygotowania polskich katolików do spotkania z przedstawicielami innych 

Kościołów i wyznań. Ale też program oazowy – jego szczeble – stały się 

przedmiotem zainteresowania RŚŻ przez braci z innych Kościołów. Dekret o 

ekumenizmie w art. 4 wskazał, że „katolicy muszą z radością uznać i ocenić dobra 

naprawdę chrześcijańskie, płynące ze wspólnoty ojcowizny, które się znajdują u 

braci od nas odłączonych‖. RŚŻ zastosował to stwierdzenie w nowy i twórczy 

sposób moderatorzy ruchu od lat 70. XX w. starali się tworzyć warunki do spotkań 

ekumenicznych. Były to działania zasadniczo utrudnione przez Urząd ds. Wyznań. 

Wypracowano własny model kontaktów w duchu wskazań soborowych. Terenem 

spotkań było Krościenko i okolice w okresie wakacyjnych rekolekcji, ale jedno z 

pierwszych spotkań miało miejsce w Brzegach koło Zakopanego. Spotkanie to 

poświecone było tematowi zaangażowania wierzącej młodzieży w ewangelizację 

społeczeństw w krajach komunistycznych. Uczestnikiem tego spotkania był też 

założyciel Operation Mobilization (OM)– Georgre Verwer
2
. Stworzona w 

                                                           
1
 D. Cupiał, op. cit., s. 28.  

2
 Ruch OM to w świecie protestanckim organizator krótkoterminowych wypraw misyjnych, 

najczęściej w okresie letnim poprzez angażowanie młodzieży do pracy wspierającej misje stacjonarne. D. 

Cupiał, op. cit., s. 37.  
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Krościenku central RSŹ nawiązała te kontakt z ewangelikami, głównie z NRD, z 

luterańską wspólnotą z Darmstadt, protestancką wspólnotą „Jesus-Bruderschaft‖, 

młodzieżą anglikańską, a w 1975 r. rozpoczęły się koncerty znanych 

protestanckich zespołów, a zgodnie z takim zwyczajem koncerty odbywały się 

również w macierzystych parafiach. Na spotkaniach w Krościenku obecne były 

grupy baptystów, zielonoświątkowców, metodystów i wolnych chrześcijan. 

Wszystkie kontakty ekumeniczne były proces spontanicznym – nie istniało 

pośrednictwo Polskiej Rady Ekumenicznej.  

W drugiej połowie lat 70. XX w. ważnego znaczenia nabrały kontakty z innymi 

rodzajami grup: ruchami ewangelizacyjnymi i przebudzeniowymi. organizacjami 

misyjnymi, powstałymi na gruncie protestanckim, ale dla realizacji swych celów 

gromadzącymi przedstawicieli wielu dominacji chrześcijańskich. Istotne znaczenie 

ogrywała wspomniana już Misja OM, jak i Misja słowiańska ze Szwecji (Open 

Doors Internetional, Slaviska Misssionen), Młodzież z Misją (Yoth With A 

Mission) i znany w Polsce grupa pod nazwą Agape Ruch Otwartych Drzwi 

(Campus Crusade for Christ)
1
.  

Szczegółowe dane na temat działalności RSŻ oraz liczby odwiedzających gości 

nie są znane, jakkolwiek znaczniejsze wizyty są odnotowane w Archiwach. Ruch 

działał bowiem w atmosferze ciągłych inwigilacji i represji ze strony władz 

państwowych – tak w stosunku do Polaków, jak i zagranicznych uczestników 

spotkań. Prowadzenie systematycznej dokumentacji groziło wiezieniem i innymi 

represjami, szczególnie w stosunku do młodzieży i jej rodzin. Jednak zachowana 

korespondencja świadczy o wielkiej zażyłości uczestników RŚŻ, także o 

intensywności kontaktów ekumenicznych
2
.  

W korespondencji ks. F. Blachnickiego z biskupami polskimi znajduje się 

wypowiedź o następującej treści: „Odnowa liturgiczna realizowana w oazach, 

zwłaszcza w ośrodku krościeńskim, faktycznie od wielu lat spełnia rolę wzorcową, 

już dziesiątki i tysiące ludzi, kapłanów i świeckich nauczyło się rozumieć, kochać i 

                                                           
1
 Ibidem, s. 38.  

2
 Kontakty ekumeniczne. Archiwum RŚŻ, s. 74. 
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realizować poprawnie liturgię według wizji Vaticanum II. Co więcej, ośrodek ten 

oddziałuje już na płaszczyźnie kontaktów międzynarodowych i ekumenicznych 

przez ukazywanie autentycznej liturgii Kościoła katolickiego odnowionej przez 

Sobór‖
1
.  

Działalność ekumeniczną próbowano także rozszerzyć na teren byłego ZSRR, 

Czech i Bułgarii poprzez przewożenie Pisma św., tłumaczonego na te języki, przez 

uczestników różnych wycieczek. Opracowano także podręcznik oazy I stopnia, 

który w szerokim zakresie zawierał elementy ewengelizujące. Według tego 

podręcznika ściśle współpracowali z RŚŻ członkowie Agape. RŚŻ miał w swoich 

planach stworzenie Instytutu Ewangelizacji, w którym chciano opracować metody 

ewangelizacji, odpowiadające warunkom lokalnym oraz programy i pomoce 

formacyjne. Projekt ten nie został jednak urzeczywistniony, wywołał też polemiki 

po stronie katolickiej, co wykorzystywały władze państwowe. Rozpowszechniane 

oszczerstwa i pomówienia wobec RŚŻ miały doprowadzić do jego rozwiązania 

przez Episkopat. Jednakże na spotkaniu przedstawicieli RŚŻ z przedstawicielami 

Komisji ds. Ekumemizmu i Duszpasterstwa Ogólnego w Zakopanem 12 I 1978 r. 

zostały wyjaśnione sporne kwestie (Pismo Komisji z 28 I 1978 r.), zalecona także 

współpraca Episkopatem w duchu tradycji katolickiej.  

W omawianym okresie RSŻ cechował się bardzo dużą otwartością na wartości 

duchowe innych tradycji chrześcijańskich. Istotnym novum było podjęcie 

bezprecedensowej próby recepcji ekumenicznej, która polegała na przyjmowaniu 

doświadczeń duchowych innych chrześcijan – z odpowiednią recepcją krytyczną. 

To właśnie w tym okresie oazy pojawiły się na terenie diecezji północno-

wschodniej Polski, np. około 1973 r. w Diecezji Łomżyńskiej. Pierwsze rekolekcje 

członków ruchu odbyły się w Wiźnie i Studzienicznej, co zapoczątkowało dla 

bardzo licznej grupy osób nowy rodzaj drogi wzrastania w wierze. W RŚŻ młodzi 

ludzie odkrywali swoje prawdziwe powołanie i po rekolekcjach oazowych 

rozumieli, że ich celem jest praca duszpasterska. Podczas wakacji z Diecezji 

Łomżyńskiej corocznie wyjeżdżało blisko 500 młodych osób, też uczniów 

                                                           
1
 List ks. F. Blachnickiego z dnia z 7 I 1977 r. Korespondencja ks. F. Blachnickiego. Archiwum RŚŻ. 
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starszych klas szkół podstawowych, i na tradycyjnych spotkaniach w Tatrach lub 

w Wilnie przeżywało spotkania z Bogiem
1
. W grupie diecezjalnej istniała również 

gałąź rodzinna, przeznaczona dla pragnących w pełni przeżywać tajemnicę 

sakramentu małżeństwa. Ruch wyszedł z szeregiem propozycji różnych form 

aktywności religijnej. Dla śpiewających w parafialnych scholach organizowano 

Muzyczne Oazy Modlitwy i warsztaty muzyczne. Należy podkreślić, że dla wielu 

osób członkostwo w RŚŻ było odpowiedzią na różnorodne zagrożenia społeczne, 

gdyż przede wszystkim ruch promował całkowitą abstynencję.  

Ważne znaczenie dla dalszej działalności RŚŻ miały piąta i szósta Krajowe 

Konferencje Odpowiedzialności, które odbyły się w Częstochowie w 1980 i 1981 

r. Jednakże był to także okres, gdy załamała się współpraca z ruchem Agape. 

Podstawowa przyczyna tkwiła w nieobecności w kraju ks. F. Blachnickiego od 

grudnia 1981 r., który, ze względu na sytuację polityczną, był zmuszony do 

pozostania za granicą. Współpracował z licznymi organizacjami i wspólnotami, 

przekazywał swoje doświadczenia
2
, zabierał głos na europejskich i ekumenicznych 

kongresach do samej śmierci. Przede wszystkim swoją działalnością, świadectwem 

przekazanym młodym ludziom wskazał, że ekumenia nie jest w Kościele kwestią 

peryferyjną, zastrzeżoną dla specjalistów. Realizacja tego celu w polskich 

warunkach politycznych mogła dotyczyć głównie zaangażowania duchowego. Ks. 

F. Blachnicki nie chciał nikogo narażać na represje ze strony władz. Nie oznacza 

to, że działalność członków RŚŻ, szczególnie ludzi młodych i mających przed 

sobą cel w życiu, wpłynęła także na nurt działalności zjednoczeniowej. RŚŻ nie 

był przygotowany bez swojego założyciela na złożoność pracy, a kontakt z ks. F. 

Blachnickim podczas jego pobytu za granicą był wyjątkowo ograniczony. 

Następcy w kraju czuli się niekompetentni i obawiali błędów na drodze 

wyznaczonej przez założyciela. Ówczesny przewodniczący RŚŻ, ks. W. Danielski, 

postanowił zrezygnować ze współpracy z Agape, ale przyczyna tkwiła także po 

stronie członków tej grupy, którzy zaczęli działać na terenie Polski bez zgody i 

                                                           
1
 Dioecesis Łomżensis Relatio Quinquennalis 1987–1991, Ruch Światło – Życie w diecezji 

łomżyńskiej, Łomża 1991, s. 61.  
2
 F. Blachnicki, Die Oasis-Bewegung in Polen, „Charisma‖ 1983, nr 40, s. 8–9.  
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porozumienia z RŚŻ – na własna rękę, szczególnie w środowiskach akademickich. 

Jak stwierdził D. Cupiał, przyczyn zerwania współpracy szukać też należy w 

działalności Służb Bezpieczeństwa, które otoczyły tzw. szczególną opieką jeszcze 

jeden ośrodek RŚŻ, jakkolwiek nie przyznano się do tego i nie udostępniono 

żadnych dokumentów na ten temat Instytutowi Ekumenicznemu KUL
1
. Należy 

wspomnieć, iż ks. F. Blachnicki w okresie stanu wojennego został uznany za 

wroga kraju. Z grupą współpracowników osiedlił się w ówczesnej RFN, a ośrodek 

„Marianum‖ stał się nowym międzynarodowym centrum RŚŻ, gdzie 

współpracowano tez z grupa Agape.  

Ruch oazowy w Polsce nie spowolnił jednak swojej działalności. Ze względu na 

charyzmatyczny charakter, był nadal zainteresowany doświadczeniami innych 

grup, chociaż mocno podkreślał konieczność działalności lokalnej. Organizowano 

kursy o charakterze międzynarodowym, np. dla świeckich teologów w latach 

1983–1985 w Szlembarku na Podhalu i w kadłubie (opolskie). Przykładem 

zainteresowani RŚŻ był przyjazd w 1984 r. do Polski norweskiej ekipy filmowej, 

która pod pretekstem wizyty w Oświęcimiu nakręciła film dokumentalny Oasis – 

Renoval in Poland o tym nieznanym w ich kraju obliczu Kościoła katolickiego w 

Polsce. Szczególnie ścisła była współpraca z liderami Młodzieży z Misją 

(YWAM), której nauczyciele przeprowadzali dla członków oaz cykle medytacji 

Bad tekstami Pisma św. Ten typ chrześcijańskiej nie ograniczał się tylko do 

ukazywania ideałów i diagnozy chorych sytuacji, ale proponował swoista terapię 

zmierzającą do uzdrowienia i wyzwolenia z negatywnych wpływów z przeszłości. 

Uważano, że różne bolesne przeżycia z przeszłości, np. brak ojca, wykorzys-

tywanie, zastraszanie, niekochanie lub niedocenianie dziecka, mogą blokować nie 

tylko sferę przeżyć religijnych, czyli rozwój duchowy, ale też proces kształtowania 

się dojrzałej osobowości człowieka
2
. Protestanci z YWAM i katolicy z RŚŻ 

współpracowali w tej dziedzinie owocnie. Przykładem była zorganizowana przez 

ruch Młodzież z Misją konferencja ekumeniczna w Warszawie w 1988 r., której 
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 D. Cupiał, op. cit., s. 89.  

2
 D. Cupiał, op. cit., s. 100.  
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członkami byli też ymkiprzedstawiciele RŚŻ. Właśnie przedstawiciele YWAM 

umożliwili udział reprezentacji RSZ w II Kongresie lozańskiego Komitetu 

Ewangelizacji Świata w Manili na Filipinach w lipcu 1989 r. 

Współpraca ta trwa do dziś i rozwija się owocnie pod wieloma względami.  

Na Ukrainie nie ma ruchów oazowych sensu stricte. Zastąpiła je swoista praca 

katachetyczna z młodzieżą i dziećmi, wycieczki i pielgrzymki.  

 

5.5.3. Duszpasterstwo akademickie. Geneza duszpasterstwa akademickiego 

sięga okresu międzywojennego, gdy w głównych ośrodkach akademickich, jak: 

Wilno, Kraków, Warszawa i Lwów tworzyły się początki zrzeszeń studenckich 

wokół kościołów najbliższych tym ośrodkom. Po II wojnie światowej takie ośrodki 

kontynuują swoją działalność, głównie w Krakowie i Warszawie. Ośrodek 

krakowski znany jest dokładnie poprzez biografię bł. Jana Pawła II, który sam 

wspominał doświadczenia z pracy z młodzieżą akademicką podczas I pielgrzymki 

do Polski – spotkania z młodzieżą na Skałce: „To wszystko, co usłyszałem, 

dotknęło spraw, które były mi bliskie, właściwie były moje przez wszystkie lata 

mego kapłaństwa (nie mowie: biskupstwa), kapłaństwa. Zacznę od duszpasterstwa 

akademickiego, ponieważ z tym duszpasterstwem zetknąłem się najwcześniej. […] 

Ktoś mógłby pomyśleć, że duszpasterstwo akademickie to tylko chodzenie na 

wycieczki, wyprawy na kajakach. To jest bardzo błędny pogląd […] Natomiast dla 

nas, dla księdza biskupa Jana i dla mnie, we wczesnych latach pięćdziesiątych 

stało się rzeczą jasną, że jeżeli to duszpasterstwo ma sięgać w różne wymiary życia 

młodych ludzi, studentów, to nie może się kończyć tylko na kościele, musi szukać 

sobie jeszcze innych terenów‖
1
.  

Tak właśnie po latach, jakkolwiek jeszcze w czasach komunistycznych, Papież 

zobrazował młodzieży, jaką rolę pełniły ośrodki duszpasterstwa akademickiego, a 

szczególnie w nowych miejscach – skupiskach uczącej się młodzieży, na przykład 

w Częstochowie i w Białymstoku.  

                                                           
1
 G. Polak (red.), Nasz Papież: wielkie tematy pontyfikatu, zeszyt 3: Młodzież,  s. 245.  
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Duszpasterstwo akademickie rozwijało się w miastach, w których tworzone 

były nowe uczelnie, np. w Częstochowie. Gdy w 1949 r. utworzona została tutaj 

Szkoła Inżynierska (160 studentów) i rozbudowana baza mieszkaniowa (4 

akademiki) bp Zdzisław Goliński (1951–1955) powołał Duszpasterstwo 

Akademickie (1951 r.)
1
. Młodzież skupiała się wokół kościoła św. Jakuba, 

początkowo pod kierunkiem jezuitów (o. Ojrzyński), a od 1959 r.- duszpasterza 

akademickiego, ks. Zdzisława Wajznera. Studenci w latach 70. XX w. 

zaadaptowali piwnice pod Domem Biskupim w alei Najświętszej Marii Panny 54., 

w innym pomieszczeniu wykonano kaplicę na potrzeby porannej Mszy św., 

zakończonej agapą. W tym samym czasie powstał ośrodek zamiejscowy w 

Sosnowcu przy filii Uniwersytetu Śląskiego w tzw. „Piwnicy‖. Swoją obecnością 

zaszczycili go licznie przedstawiciele świata nauki i kultury, ale też ks. 

Mieczysław Maliński, kardynał Joseph  L. Bernardin z Chicago, kardynał John J. 

Król z Filadelfii, arcybiskup Luigi Poggi czy kardynał Agostino Cassarolli. 

Jakiekolwiek informacje i wypowiedzi musiały być rozprowadzone w tzw. drugim 

obiegu, gdyż członków akademickiego duszpasterstwa czekały szykany, a zdarzały 

się przypadki donosicielstwa.  

Rozwój duszpasterstwa akademickiego potwierdziły doroczne Ogólnokrajowe 

Pielgrzymki Akademickie na Jasną Górę, które logistycznie zabezpieczała 

wspomniana „Piwnica‖, grupy z Warszawy pielgrzymowały najczęściej w corocznej 

Pielgrzymce Warszawskiej. Młodzież akademicka wydawała „Monitor Kościelny‖ 

(od 12 XI 1978 r.), uznany za początek wznowionej następnie „Niedzieli‖. 

Czasopismo podawało serwis informacyjny na podstawie Radia Watykańskiego; do 1 

marca 1981 r. ukazało się jego 120 numerów
2
. Od 1984 r. duszpasterski ośrodek 

akademicki w Częstochowie przyjął nazwę Emaus.  

Dynamicznie w tym też okresie rozwijał się ośrodek w Białymstoku. W 1949 r. 

utworzona została tutaj Wieczorowa Szkoła Inżynierska (dzisiejsza Politechnika 

Białostocka), a w 1950 r. – Akademia Medyczna. Studenci i profesorowie zaczęli 

                                                           
1
 I. Skubiś, Wspominamy biskupa Zdzisława Golińskiego, „Niedziela‖ 2005,  nr 30, s. 2–3.  

2
 M. Frukacz, „Niedziela” i Pontyfikat Jana Pawła II. W: „Niedziela‖ – wydanie specjalne w 75 

rocznicę powstania czasopisma, 2001.  
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skupiać się wokół kościoła farnego – obecnej Katedry Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny. W grupie zasłużonych pasterzy akademickich znaleźć 

się: ks. Witold Pietkun, ks. Henryk Gulbinowicz, ks. Jan Zabański, ks. Stanisław 

Piotrowski, ks. Zygmunt Lewicki. W 1956 r. zaczęło się tworzyć także 

duszpasterstwo akademickie przy kościele św. Rocha. Ogromne zasługi dla 

rozwoju tego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego miał wieloletni 

duszpasterz, ks. Jerzy Gisztorowicz. 

Na terenie diecezji warmińskiej prężnie działało Duszpasterstwo Akademickie. 

Jego działalność koncentrowała się przede wszystkim na: 

 organizacji akademickich mszy św.,  

 inicjowaniu indywidualnych spotkań z duszpasterzami, 

 organizacji katechez przedślubnych, 

 pielgrzymek do Wilna, na Jasną górę, do Gietrzwałdu, 

 inicjowaniu grup wspólnotowych
1
. 

Pomimo wielu utrudnień i szykan wobec osób, którym udowodniono 

przynależność do zgromadzeń objętych opieką duszpasterstwa akademickiego, 

rozwijało się ono dynamicznie
2
, tak w tradycyjnych zgromadzeniach np. w 

Krakowie przy kościele akademickim św. Anny, jak i w nowych miejscach, gdzie 

powstawały ośrodki akademickie. Rozkwit tej działalności w sposób jawny 

nastąpił jednak dopiero w latach 80. XX w., a głównie po 1989 r.  

 

 

5.4. Pielgrzymki papieskie 

 

                                                           
1
 A. Bielinowicz, op. cit., s. 149. 

2
 Dla wielu studentów w tamtym okresie pobierających naukę na uczelniach wyższych, przynależność 

do Duszpasterstwa Akademickiego była form a wyrażania własnej tożsamości. Była to także forma buntu 

przeciwko uciskowi władzy państwowej i licznym represjom wobec nielojalnych studentów. Środowiska 

akademickie bardzo aktywnie uczestniczyły w życiu Kościoła, we współpracy z duszpasterzami 

organizowały różnego typu wyjazdy, imprezy kulturalne czy sportowe. W środowisku akademickim 

Krakowa działał z młodzieżą m. in. Karol Wojtyła.  
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Każda pielgrzymka Jana Pawła II, głównie do Polski, ale także do innych 

krajów świata, stawała się rodzajem katechezy w najbardziej szerokim pojęciu. Nie 

jest możliwa analiza wszystkich wypowiedzi Papieża Polaka, jednak należy 

zwrócić uwagę, jak wielką troską otaczał dzieci i młodzież całego świata. 

Potwierdzeniem tego stanowiska jest na pewno przemówienie do młodzieży 

akademickiej, która zgromadziła się przed kościołem św. Anny w Krakowie przy 

okazji I papieskiej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 r. Z młodzieżą 

krakowską Papież był przecież związany od lat młodzieńczych, od czasów studiów 

na krakowskim uniwersytecie, a następnie pracy duszpasterskiej w tym mieście. 

Określony mianem młodzieżowego kardynała, Karol Wojtyła był świadkiem 

najtragiczniejszych chwil w historii polskiego społeczeństwa, ale też tragedii 

odbierania młodym ludziom możliwości poznania prawdy historycznej i prawdy 

moralnej. Gdy w czerwcu 1977 r. prowadził procesję Bożego Ciała, przy trzecim 

ołtarzu nawiązał do tragicznej śmierci w maju tegoż roku Stanisława Pyjasa i 

postawy młodzieży, która nie uczestniczyła w juwenaliach, ale pod Wawelem 

śpiewała „Jeszcze Polska nie zginęła…‖. Spotkanie w 1979 r. było spełnieniem 

obietnicy z 1958 r., gdy powiedział: „Wujek nadal pozostanie Wujkiem‖
1
.  

Katecheza, zawarta w krakowskim przemówieniu, nawiązywała do uroczystości 

Zesłania Ducha Świętego: „Przed oczyma naszej wiary otwiera się wieczernik 

jerozolimski, z którego wyszedł Kościół i w którym to Kościół wciąż trwa. To 

właśnie tam się narodził jako żywa społeczność Ludu Bożego, jako wspólnota 

świadoma swej misji w dziejach człowieka‖
2
. W dalszej części Papież zwrócił 

uwagę, że to właśnie „Kościół woła w dniu dzisiejszym (stale powtarza to 

wezwanie, jednak dzisiaj brzmi ono szczególnie żarliwie): Przyjdź, Duchu Święty, 

napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości‖
3
. 

Rozumiejąc dylematy młodzieży, wychowanej w duchu marksistowskiej ideologii, 

Papież dodawał im otuchy, ale też nakazał brać odpowiedzialność za swoje 

postępowanie: „Ogromnie wiele zależy od tego, jaką każdy z was przyjmie miarę 

                                                           
1
 G. Polak (red.), Nasz Papież…, op. cit.,  

2
 T. Królak (red.), Jan Paweł II, I Pielgrzymka do Polski 1979, Warszawa  2007, s. 33.  

3
 T. Królak (red.), Jan Paweł II,…, op. cit., s. 34.  
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swojego życia, swojego człowieczeństwa. Wiecie, że są różne kryteria oceny 

człowieka, wedle których kwalifikuje się go już w czasie studiów, potem w pracy 

zawodowej, w różnych kontaktach personalnych itp. Odważcie się przyjąć tę 

miarę, którą pozostawił nam Chrystus w wieczerniku Zielonych Świąt, a także w 

wieczerniku naszych dziejów. […] Zrozumcie, że człowiek stworzony przez Boga 

na jego obraz i podobieństwo, jest równocześnie wezwany w Chrystusie do tego, 

żeby w nim objawiło się to, co jest w Bogu. Aby w każdym z nas objawił się w 

jakiejś mierze Bóg‖
1
. 

Spotkanie z młodzieżą w czasie I pielgrzymki odbyło się także na Wzgórzu 

Lecha w Gnieźnie. Na tych historycznych terenach Jan Paweł II przypomniał 

szlachetną postać i wypowiedzi kardynała Augusta Hlonda, który wielką czcią 

otaczał postać św. Wojciecha, przypomniał, a właściwie podkreślił wartość 

Bogurodzicy: „pieśni-orędzia na wiek XV. Mówię: pieśni-orędzia, ponieważ 

Bogurodzica jest nie tylko pieśnią. Jest równocześnie wyrazem wiary, jest polskim 

symbolem, polskim Credo, jest katechezą, jest nawet dokumentem 

chrześcijańskiego wychowania‖
2
. Wypowiedź ta dała podstawę do dalszych 

rozważań o kulturze, która „jest wyrazem człowieka, jest potwierdzeniem 

człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie‖
3
.  

Z pełną świadomością, że to właśnie młode pokolenie będzie tworzyć nowy 

świat, nową kulturę, Papież stwierdził: „Te słowa mówi do was człowiek, który 

swoja duchową formację zawdzięcza polskiej kulturze, polskiej literaturze, 

polskiej muzyce, plastyce, teatrowi – polskiej historii, polskim tradycjom 

chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom. […] Pozostańcie 

wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je podstawą swojego wychowania! Uczyńcie 

je przedmiotem szlachetnej dumy! Przechowajcie to dziedzictwo! Pomnóżcie to 

dziedzictwo! Przekażcie je następnym pokoleniom!‖
4
.  

                                                           
1
 Ibidem, s. 36.  

2
 Ibidem, s. 55. 

3
 Ibidem, s. 57. 

4
 Ibidem, s. 57.  
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Jan Paweł II nie zapomniał też o bardzo bliskiej mu formacji – o alumnach i 

młodzieży zakonnej, do której przemówił w homilii 6 czerwca w Częstochowie. 

Wyrażając swoja wielką radość z powołań, zwrócił tym młodym ludziom, 

przygotowującym się do trudnej pracy duszpasterskiej, że przede wszystkim mają 

zrozumieć słowa Matki Chrystusa, wypowiedzianych w kanie Galilejskiej: 

Cokolwiek wam rzecze, czyńcie!‖
1
.  

Również w czasie II pielgrzymki do Polski w 1983 r. Papież stanął do wspólnej 

modlitwy z młodzieżą w czasie Apelu Jasnogórskiego
2
.  

Do kilku spotkań z młodzieżą doszło także w czasie III papieskiej pielgrzymki 

do Polski w 1987 r. Pierwsze odbyło się w Tarnowie 9 czerwca. Już na wstępie Jan 

Paweł II przypomniał swoje doświadczenia z wizyt do diecezji tarnowskiej za 

czasów posługi bpa J. Ablewicza. Ale przede wszystkim zwrócił się do młodych ze 

słowami: „Od polskiej młodzieży zależy następne tysiąc lat‖
3
.  

Do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą arcybiskupa w Krakowie 10 

czerwca Jan Paweł II powiedział: „Nie ma takiego pokolenia chrześcijan, takiego 

pokolenia ludzkości, z którym Chrystus nie dzieliłby się sobą. Ostatecznie chodzi o 

to, żeby człowiek nie zagubił ludzkiego wymiaru swojego życia. Właśnie Chrystus 

daje mu ten ludzki wymiar swojego życia, jako Syn Boży. To jest niesłychana 

solidarność z człowiekiem. Wy się zastanawiajcie nad tym sakramentem‖
4
. Z kolei 

w homilii w czasie liturgii słowa w Gdańsku 12 czerwca młodzież zgromadzona na 

Westerplatte usłyszała: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu 

jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś 

słuszna sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od 

której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie – jakiś porządek 

prawd i wartości, które trzeba utrzymać i bronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i 

wokół siebie. Tak, bronić – dla siebie i innych‖
5
.  

                                                           
1
 T. Królak (red.), Jan Paweł II,…, op. cit., s. 156.  

2
 T. Królak (red.), Jan Paweł II. II Pielgrzymka do Polski 1983, Warszawa 2007,  s. 117–123.  

3
 Ibidem, s. 76. 

4
 Ibidem, s. 115.  

5
 Ibidem, s. 170.  



 434 

Swoją wiarę w posłannictwo młodzieży – twórców nowej lepszej przyszłości, 

opartej o wartości chrześcijańskie, Papież wyrażał też na spotkaniach z młodzieżą 

w ramach Światowych Dni Młodzieży, które zapoczątkowało spotkanie w 

Niedzielę Palmową 15 IV 1983 r. w Rzymie, zainspirowane spotkaniami 

oazowymi z krakowskimi studentami. Jak napisał w książce Wstańcie, chodźmy: 

„Oceniam bardzo pozytywnie to wielkie doświadczenie. Przyniosłem je ze sobą do 

Rzymu. Tu także szukałem jakiegoś jego spożytkowania, stwarzając okazje do 

spotkań z młodymi. Światowe Dni Młodzieży wyrastają poniekąd z tamtego 

doświadczenia‖.  

Oczywiście spotkania z młodzieżą były nieocenioną formą katechezy, gdyż 

odbywały nie tylko w niepowtarzalnej atmosferze, dały możność wysłuchania 

najważniejszych prawd w najprostszych słowach, a te przemawiały do każdego 

młodego człowieka, wchodzącego dopiero w dorosłe życie. Ta młodzież 

zawierzyła Papieżowi swoje największe pragnienia. Niewątpliwie wśród nich było 

także dążenie do jawnego wypełniania podstawowych obowiązków chrześcijanina 

– prawo do nauki religii, do przyjmowania sakramentów, do katechezy parafialnej 

bez podsłuchujących wypowiedzi duchownych i donoszących do odpowiednich 

komórek Urzędu Bezpieczeństwa. Młodzież musiała jeszcze czekać na spełnienie 

tych pragnień, ale wierzyła i doceniała coraz bardziej rolę wartości 

chrześcijańskich.  

Każdy wierzący ma przed oczyma liczne sceny, gdy Papież Jan Paweł II 

błogosławi dzieci, gdy się do nich uśmiecha. Nie zapomniał też o najmłodszych w 

czasie III pielgrzymki, gdy wygłaszał homilię 13 czerwca 1987 r. w Łodzi w czasie 

Mszy św. połączonej z udzielaniem I Komunii św.: „Zwracam się do was, drogie 

dziewczynki i chłopcy, którzy dziś po raz pierwszy macie przyjąć do waszych serc 

pana Jezusa jako pokarm wiecznego zbawienia. Dzisiaj, gdy wasze dziecięce usta 

rozchylą się , by przyjąć białą postać chleba, kapłan wypowie słowa: Ciało Chrystusa 

– a każdy z was i każda z was odpowie: Amen. Amen – to znaczy: wierzę, przyjmuję 

z wiarą. Sprawując Eucharystię, sprawujemy wielka tajemnicę wiary. I oto wy – mali 

chrześcijanie, dojrzeliście już do tego, aby w tej tajemnicy uczestniczyć w pełni. 
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Komunia św. to właśnie pełne uczestnictwo w Eucharystii, w Ofierze Chrystusa i 

Kościoła‖
1
.  

Znajomość tych podstawowych wypowiedzi Wielkiego Polaka, który nade 

wszystko swoje życie poświecił dzieciom i młodzieży, powinna przyświecać pracy 

każdego kapłana po dzień dzisiejszy
2
.  

Pilegrzymki papieskie były ogromnym pragnieniem wiernych wszytskich 

kościołów katolickich na Ukrainie, ich zwierzchników, a zwłaszcza zwierzchnika 

Kościoła lwowskiego – Kardynała Mariana Jaworskiego.  

                                                           
1
 T. Królak (red.), Jan Paweł II. III Pielgrzymka…, op. cit., s. 214–215. 

2
 Istoria relihij w Ukraini. Naukowyj szczoricznyk 2010 rik. Knyha 2. – Lwiw: Łohos, 2010. – 1063 s.  
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ZAKOŃCZENIE 

 

Podjęta w pracy tematyka pracy katechetycznej Kościoła na terenie północno-

wschodniej Polski w swoim zamierzeniu starała się ukazać ten dział Jego 

duszpasterskiej posługi, który zawsze stanowi o przyszłości każdego Kościoła 

lokalnego, gdyż dotyczy bezpośrednio najmłodszego pokolenia społeczeństwa 

danego terenu. Istotną okolicznością podjęcia tego zagadnienia jest związek autora 

pracy z terenem objętym tematem pracy, ze wskazaniem, jak wielka rolę w walce o 

dusze młodego pokolenia odegrali Pasterze Diecezji Łomżyńskiej, Diecezji 

Warmińskiej i Diecezji Białostockiej w – oby już tylko historycznie – 

najtrudniejszym okresie zniewolenia polskiego narodu marksistowską ideologią. 

Było to także pragnienie wykorzystania źródeł pisanych i opinii świadków, którzy 

tamten okres pamiętają jeszcze bardzo dokładnie.  

Katecheza, będąca nie tylko podstawową, ale wręcz najważniejszą funkcją 

Kościoła, znajduje inspiracje w Dokumentach Magisterium Kościoła, ale w 

każdym okresie historycznym wychodzi naprzeciwko zmieniającym się 

uwarunkowaniom społeczno-kulturowym. Temat ten znajduje wyjątkowe 

uzasadnienie właśnie w latach 1945–1989 na terenie Polski. Katechizacja, którą 

Kościół prowadził konsekwentnie na wszystkich poziomach nauczania, pomimo 

wyjątkowych trudności, spowodowanych przepisami prawnymi ze strony 

komunistycznego państwa, wzmacniała duchowo wszystkie polskie środowiska, 

społeczeństwo zamieszkujące tak na kolektywizujących się wsiach, w wielkich 

miastach, gdzie klasa robotnicza miała zapomnieć o wartościach duchowych, jak i 

w miasteczkach, w których aparat państwowy działał z wielką sprawnością na 

rzecz laicyzacji życia społecznego.  

Przedmiot badań niniejszej pracy, czyli obszar północno-wschodniej Polski, ze 

szczególnym wskazaniem na Diecezję Łomżyńską, Diecezją Warmińską i Diecezję 

Białostocką, pozostawał w ścisłym związku z sytuacją społeczną tych terenów oraz 

przepisami prawa państwowego – tworzonymi wyjątkowo pospiesznie i 
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intensywnie na rzecz krzewienia ideologii materialistycznej. Nowa sytuacja 

powojenna ojczystego kraju, doświadczenia wojenne, migracje spowodowały 

niezwykły zamęt w organizacji życia, frustracje społeczeństwa i nieład moralny. 

Kościół nie stanął wobec tych problemów bezradny, gdyż tradycje chrześcijańskie 

na analizowanym terenie były głęboko zakorzenione, a ludność – poddawana 

wcześniej kulturowym doświadczeniom – nie odwróciła się od Boga, lecz właśnie 

w kontakcie z Nim, w katechezie, postrzegała siłę dla kształtowania życia, nawet w 

nowych i trudnych warunkach, gdyż podstawowym hamulcem jawnego ukazania 

swoich przekonań był nowy ustrój.  

Na całość zdarzeń szkolnych, jakie miały miejsce w czasach PRL, rzutowały 

decyzje, realizowane praktycznie przez władze komunistyczne. Systematyczne 

usuwanie religii ze szkół, stawianie zasadniczych przeszkód w jej nauczaniu w 

punktach katechetycznych, nienawistny stosunek do duchowieństwa i katechetów 

świeckich, utrudnianie pracy uczelniom katolickim, odebranie prawa ludziom 

chorym czy uwiezionym do prowadzenia praktyk religijnych – nie były jedynym 

celem, jaki postawiły sobie władze państwowe w walce z Kościołem. Szeroko 

podjęte próby inwigilacji duchowieństwa, szykanowanie, aresztowania na 

podstawie bezzasadnych oskarżeń, kary finansowe, brak pozwolenia na odbudowę 

i rozwój budownictwa sakralnego – szeroka falą represji spływały też na katolickie 

społeczeństwo. Utrudnienia w posyłaniu dzieci na lekcje religii, szykanowanie za 

udostępnianie pomieszczeń na punkty katechetyczne, organizowanie zajęć dla 

dzieci i młodzieży w godzinach katechezy, zastraszanie ludności, wprowadzanie 

przymusowych godzin pracy w niedziele i święta, wpisywanie na listę członków 

partii pod karą utraty pracy, a przede wszystkim utrudnianie odbywania praktyk 

religijnych – to tylko nieliczne działania władzy komunistycznej na rzecz 

laicyzacji życia i kształtowania państwa socjalistycznego na wzór radziecki. Nowy 

model wychowania społeczeństwa, wprowadzany w życie głównie poprzez 

ukazywanie nowych ideałów i wzorów najmłodszym – miał ukształtować nowego 

człowieka – komunistę wpatrzonego w materialistycznego bożka, wpatrzonego w 

partię, która taki ideał podejścia do rzeczywistości kształtowała.  
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Podjęte przez autora pracy czynności badawcze są na pewno częścią olbrzymiej 

pracy, jaka powinna być prowadzona nad uzasadnieniem wpływu ideologii 

marksistowskiej na społeczeństwo polskie w okresie powojennym. Wobec 

możliwego obecnie dostępu do źródeł archiwalnych, kościelnych i państwowych, 

archiwów IPN konieczne jest dalsze poszukiwanie prawdy o faktach i ludziach, 

będących zaciekłymi przeciwnikami Kościoła i mającymi zasadniczy wpływ na 

tworzenie podstaw ateistycznego państwa. Jest to konieczne przede wszystkim z 

tego względu, aby pokazać, że zewnętrzne zagrożenie katechezy i zeświecczenia 

społeczeństwa nie tylko nie osłabiły działań katechetycznych polskiego 

duchowieństwa, ale je zintegrowały i wzmocniły. Rodzi się wiec postulat dalszej 

kwerendy zbiorów archiwalnych, dalszych badan i opracowań w aspekcie 

duszpasterskim i katechetycznym. Z pewnością badania powinny objąć działalność 

katechetyczną zgromadzeń zakonnych, z którą tak bezwzględnie walczyła władza 

komunistyczna. Konieczne byłoby pogłębienie poszukiwań źródeł na temat 

pomocy bądź jej odmowy ze strony osób świeckich. Należałoby także znaleźć 

materiały na temat tak samo wybitnych katechetów danego terenu, jak i wskazać 

na posługę katechetyczną szeregów duchowieństwa parafialnego – proboszczów i 

wikarych, którzy właśnie posługą katechetyczną wychowali swoich następców, a 

ci kolejno pracowali i pracują z następnym młodym pokoleniem.  

Treść niniejszej pracy może stać się podstawą do nowych opracowań na ten 

temat, do wyszukiwania szczegółów, gdyż każde nazwisko, każdy fakt, każde 

przeżycie człowieka będącego świadkiem komunistycznego systemu jest bardzo 

ważny.  

Poznanie przeszłości, utrwalenie tradycji przodków, określenie roli Kościoła w 

kształtowaniu duszy narodu – to zasadnicze cele, jakie muszą być nieustannie 

podejmowane dla ujawnienia prawdy o ludziach – tych, którzy zawinili, i tych, 

którzy pozostali wierni chrześcijańskim ideałom wychowania.  

 

We wnioskach zostały sformułowane najważniejsze wyniki badań: 
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1. W czasach PRL od połowy lat 1940. do końca lat 1980. polityka 

państwowa i partyjna była skierowana na odsunięcie Kościoła od aktywnego życia 

społeczno-politycznego oraz na pozbawienie go możliwości wpływu na młodzież. 

2. W roku 1945 władze komunistyczne utworzyły Ministerstwo do Spraw 

Wyznań, natomiast na poziomie miejscowym (województwo, powiat) istniały 

dyrekcje do spraw wyznań działające przy administracjach – wojewódzkich, 

miejskich, powiatowych. Byli im podporządkowani oficerowie służby 

bezpieczeństwa. Minister do Spraw Wyznań zatwierdzał buskupów, dyrektorzy na 

miejscach – księży i proboszczy parafii. Do funkcji biskupa należało również 

zatwierdzanie dziekanów (kandydatury dziekanów biskup uzgadniał ze strukturami 

administracyjnymi). 

3. Jednym z przejawów polityki państwowej w dziedzinie wyznań w czasach 

PRL był sposób traktowania przez władze nauczania i wychowania 

katechetycznego w szkołach. W latach 1945–1989 struktury państwowe i partyjne 

na pewne okresy usuwały ze szkół naukę religii. Oficjalnym powodem likwidacji 

naucznia religijnego były wymyślone przyczyny: brak w administracjach 

sprawozdań ze szkół o lekcjach religii i wychowania religijnego, brak informacji o 

nauczaniu przy kościołach itp. W okresie zakazu nauczania religii w szkołach 

przedstawiciele duchowieństwa stwarzali tzw. „jednostki katechetyczne‖ przy 

kościołach. 

4. W pracy zostały wyszczególnione trzy rodzaje katechizacji: katechizacja 

scholastyczna (krótkie definicje najistotniejszych prawd), katechizacja 

kerygmatyczna (dotycząca wygłaszania podstawowych prawd wiary) oraz 

katechizacja antropologiczna (skupiająca uwagę w trakcie nauczania religii na roli 

człowieka katechizowanego). 

5. Wzrost aktywności religijnej w PRL dał się zaobserwować w okresach 

zaostrzenia konfliktów społecznych, strajków robotniczych, prześladowań 

ludności, niesprawiedliwych wyroków sądowych, niezgodnych z prawem zwolnień 

z pracy oraz wyrzuceń z uczelni, ogólnopolskich tragedii związanych z 

morderstwami i grabieżami (zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki w 1983 r., 
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skatowanie księdza Niedzielaka w 1980 r., księdza Suchowolca w 1981 r., 

zabójstwo studenta Grzegorza Przemyka i inne). 

6. W kraju miało miejsce publiczne prześladowanie biskupów, brutalne 

zmuszanie ich do współpracy ze służbami bezpieczeństwa (proces biskupa 

S. Kaczmarka z Kielc, arcybiskupa poznańskiego J. Baraniaka i inne). Liczne 

grupy ksieży były ogłoszone zdrajcami narodu polskiego. 

7. Wybranie kardynała K. Wojtyły na papieża spowodowało „wzrost 

niezależności duchowej społeczeństwa polskiego od komunizmu‖, 

zademonstrowało pragnienie „mas katolickich‖ do samorealizacji „poza 

istniejącymi w kraju strukturami społeczno-politycznymi‖; Jan Paweł II 

zaproponował społeczeństwu polskiemu nowy język oparty na pojęciach 

„godności‖, „prawdy‖  i „solidarności‖. 
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Oświaty‖, 1951 Nr 16, poz. 214. 

93. Zarządzenie Ministra Oświaty z 25 września 1951 r. w sprawie organizacji 

liceum dla wychowawczyń przedszkoli z białoruskim językiem nauczania 

w Bielsku Podlaskim, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty‖, 1951, 

nr 17, poz. 225. 
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94. Zarządzeniu ministra oświaty w z 8 grudnia 1956 r. w sprawie nauczania 

religii Nr GM 1–3269/56 p. 2 f. 

95. Zarządzenie ministra oświaty z 7 grudnia 1956 r. (nr SO 7–6858–56) w 

sprawie udziału nauczycieli przedmiotów nadobowiązkowych w posie-

dzeniach rad pedagogicznych. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1956 Nr 16, 

poz. 155 

96. Zarządzenia z dn. 26 stycznia 1957 roku (Nr GM 2–341/57) w sprawie 

kwalifikacji zawodowych nauczycieli religii w szkołach podstawowych i 

średnich. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1957 Nr 1, poz. 4 

97. Zarządzenie ministra oświaty z 27 marca 1957 r. (GM 2–479–57) w 

sprawie zmiany regulaminu klasyfikowania i promowania uczniów. Dz. 

Urz. Ministerstwa Oświaty 1957 Nr 5, poz. 49 

98. Zarządzenie ministra oświaty z 26 lipca 1957 r. ustalające tygodniowy 

wymiar godzin religii dla katechety pracującego w szkołach specjalnych. 

Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1957 Nr 9, poz. 112  

99. Zarządzenie ministra oświaty z dn. 4 sierpnia 1958 roku, (Nr GM 1–

3146/58) w sprawie nauczycieli religii. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 

1958 Nr 9, poz. 121 

100. Zarządzenie z 3 grudnia 1958 r. w sprawie klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz wydawania świadectw w szkołach ogólnokształcących. Dz. 

Urz. Ministerstwa Oświaty 1958 Nr 1, poz. 208 

101. Zarządzenie z 10 lutego 1959 r. w sprawie klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz wydawania świadectw w szkołach zawodowych. Dz. Urz. 

Ministerstwa Oświaty 1959 Nr 1, poz. 4 

102. Zarządzenie Ministra Oświaty z 19 sierpnia 1961 r. w sprawie 

prowadzenia punktów katechetycznych. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 

1961 Nr 10, poz. 20, poz. 124 

103. Zarządzenie Ministra Oświaty z 19 sierpnia w sprawie prowadzenia 

punktów katechetycznych. Dz. U. 1961 Nr 32, poz. 160. 
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104. Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 13 grudnia 1980 r. w sprawie 

wynagrodzenia osób z tytułu prowadzenia punktów katechetycznych.  Dz. 

Urz. Ministerstwa Oświaty i Wychowania 1980 Nr 11–12, poz. 75  

105. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1981 r. w 

sprawie wykonywania praktyk religijnych w zakładach poprawczych i 

schroniskach dla nieletnich. Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości 1981  

Nr 5, poz. 24  

106. Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 23 października  1981 

r. w sprawie umożliwienia dzieciom i młodzieży szkolnej uczestnictwa w 

katechezie parafialnej. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty i Wychowania  

1981 Nr 10, poz. 76  

107. Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 8 grudnia 1981 r. w sprawie 

wynagradzania osób z tytułu organizowania i prowadzenia punktów 

katechetycznych. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty i Wychowania 1981 Nr 

13, poz. 92 

 

 

DEKRETY, INSTRUKCJE, PLANY, SPRAWOZDANIA 

 

108. Dekret o ochronie sumienia i wyznania z dnia 5 sierpnia 1949 r.  Dz. U. 

1949 Nr 45, poz. 334 

109. Dekret Rady Państwa z dnia 8 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych 

stanowisk kościelnych. Dz. U. 1953 Nr 10, poz. 32 

110. Instrukcja w sprawie organizacji roku szkolnego 1951/1952 w szkołach i 

zakładach podległych Ministerstwu Oświaty. Dz. Urz. Ministerstwa 

Oświaty 1950 Nr 7, poz. 78.  

111. Instrukcja z dn. 11 lutego 1957 r. (Nr Kl-435/57) w sprawie nauczania 

religii, AKMB  

112. Instrukcja programowa na rok szkolny 1958/1949. Dz. Urz. Ministerstwa 

Oświaty 1949 Nr 7, poz. 127 
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113. Instrukcja z dnia 5 sierpnia 1957 r. w sprawie nauczycieli religii. Dz. Urz. 

Ministerstwa Oświaty 1957 Nr 13, poz. 167 

114. Instrukcja z dn. 12 maja 1958 r. (Nr GM 1–3145/58) w sprawie 

zatrudniania w roku szkolnym 1958/1959 nauczycieli nie posiadających 

przepisanych kwalifikacji. Dz. U. 1958 Nr 8, poz. 103 

115. Instrukcja z 18 kwietnia 1959 r. (Nr Kl-765/59) w sprawie na zatrudniania 

w roku szkolnym 1959/60 nauczycieli religii nie posiadających 

przepisanych kwalifikacji zawodowych. Dz. U. Ministerstwa Oświaty 

1959 Nr 4, s. 56 

116. Instrukcja Ministerstwa Oświaty z dn. 12 września 1961 r. Dz. Urz. Minis-

terstwa Oświaty 1961 Nr 11 

117. Instrukcja Ministra Oświaty z dnia 21 listopada 1961 r. dotycząca trybu 

realizacji zarządzenia Ministra Oświaty z 19 sierpnia 1961 r. o 

prowadzeniu punktów katechetycznych. Dz. U. Min. Oś. 1961 Nr 13, poz. 

177  

118. Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 9 marca 1982 r. w 

sprawie katechizacji dzieci i młodzieży przebywającej w sanatoriach i 

prewentoriach resortu zdrowia i opieki społecznej. Dz. Urz. Ministerstwa 

zdrowia i Opieki Społecznej 1981 Nr 5, poz. 25 

119. Instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 1990 r. w 

sprawie powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/1991. 

W: Pismo Okólne Biura Prasowego Episkopatu 1990, nr 32 

120. Ramowy Plan Pracy Wydziału VI WUBP w Katowicach opracowany  15 

października 1956 r. Archiwum IPN Oddział Katowice 056/11.  

121. Sprawozdanie Przew. Prezydium WRN we Wrocławiu B. Ostapczuka 

przedłożone na posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR (sierpień 1957),  l. dz. 

1188 (tj) 57 

122. Sprawozdanie z akcji duchowieństwa śląskiego za powrotem biskupów w 

czasie od 27 do 31 października 1956 r. AAKat RD, t. 4  
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ARCHIWA 

 

BIAŁYSTOK 

Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku  

123. Kalendarium liturgicum pro A. D. 1949 ad usum Archidioecesis, Białystok 

1948  

124. Spis duchowieństwa w granicach obecnej Rzeczypospolitej Polskiej na 

1948 r., b.m.d.dr.  

 

Archiwum IPN Oddział Białystok 

125. Akta 045/1523, Meldunek szefa PUBP w Łomży do szefa WUBP w 

Białymstoku, b.d., k. 237–238 

126. Akta 045/1205, Sprawozdanie z pracy Wydziału XI WUBP w 

Białymstoku za listopad 1953 r., k. 88.  

127. Sprawozdanie kwartalne z pracy PUdsBP w Łomży za okres od 1 VII 1955 

r. do 10 IX 1955 r., 27 IX 1955 r., Łomża, k.21 

 

Archiwum Państwowe Białystok  

128. Akta KW PZPR w Białymstoku, 33/V/23, Informacja nr 48/54, 20 X 1954, 

Białystok, k. 22  

129. Informacja o treści listu pasterskiego do duszpasterzy znalazła się w 

materiałach KW PZPR w Białymstoku. KW PZPR w Białymstoku, 

33/V/33 

130. Inspektorat Szkolny w Białymstoku, sygn. 10, kk. 4–5, 11–12, k. 35, 36, 

51–54, 57–58, 60– 61 

131. Informacja Referatu Sprawozdawczego Wydziału Organizacyjnego KW 

[PZPR] w Białymstoku z 2 grudnia 1949 r. 

132. Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w 

Białymstoku 1948–1990 sygn. 33/VI/13, k. 376. 

133. KOSB, sygn. 112, k. 89 i sygn. 290, k. 64 
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134. KOSB, sygn. 168, k. 29, sygn. 248, k. 32, sygn. 116, kk. 20–21, k. 33–36, 

sygn. 117, kk. 48–51, sygn. 118, kk. 40–43, sygn. 290, k. 10 

135. Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w 

Siemiatyczach 1948–1975, sygn. 49/IV/8, k. 62 

136. KW PZPR, sygn. 33/I/6, k. 9; sygn. 33/XIV/38, k. 67 ; 33/V/26. Analiza 

działalności kleru wszystkich szczebli na terenie woj. białostockiego za 

rok 1953, 23 I 1954 r. Białystok, k. 114.  

137. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Hajnówce 

[1946–1953] 1954–1975, sygn. 333, kk. 27–28 

138. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku 1950–1973, 

tom II – Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego (dalej: KOSB), 

sygn. 287, kk. 16–17. 

139. Projekt Organizacji Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego Szkoły 

Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego z białoruskim językiem 

nauczania na rok szkolny 1953/54, APwB, KOSB, sygn. 113, kk. 52–53. 

140. - Sprawozdanie z pracy Wydziału XI WUBP w Białymstoku za czerwiec 

1953 r., k. 39. 045/1205 

141. Starostwo Powiatowe Bielsko-Podlaskie 1944–1950, sygn. 117, k. 77 

 

Archiwum Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej 

142. Dekret erekcji parafii Bł. Jadwigi Królowej w Białymstoku, 7 lutego 1985, 

nr 200/84 

143. Dekret erekcji parafii Ducha Świętego w Białymstoku, 7 października 

1987, nr 883/87 [bez sygn.] 

144. Pismo ks. A. Zalewskiego do księży proboszczów archidiecezji,  z dn. 20 

XII 1956 r., nr 1026/56. 

145. Pismo kanclerza Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku do księży 

proboszczów, z dn. 11 IX 1956 r., nr 741/56. 

146. Uchwały Zjazdu Duchowieństwa Archidiecezji w Białymstoku w dn. 30 

VIII 1956 r. w sprawie katechizacji kościelnej. 
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147. Pismo ks. S. Czyżewskiego do księży proboszczów, z dn. 8 VI 1957 r., nr 

571/57.  

148. Pismo kanclerza Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku do księży 

proboszczów z 1957 r., nr 94/57. 

149. Pisma ks. S. Czyżewskiego do proboszczów parafii Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny i św. Rocha w Białymstoku, z dn. 1 VIII 1957 r. 

150. Pismo ks. kanclerza Kurii do ks. Edwarda Kisiela, wizytatora szkół w 

Białymstoku, z dn. 9 V 1957 r. 

151. Pismo ks. P. Maziewskiego do księży proboszczów, z dn. 30 IV 1958 r., nr 

630/58. 

152. Pismo ks. P. Maziewskiego do Kuratorium Okręgu Szkolnego w 

Białymstoku, z dn. 2 IX 1958 r.;  

153. Pismo ks. F. Cofałki do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku, z 

dn. 7 IX 1958 r. 

154. Pismo Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku do Ministerstwa Oświaty w 

Warszawie, z dn. 8 IX 1958 r. 

155. Pismo ks. A. Sawickiego do Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie, z dn. 8 

IX 1958 r. 

156. Pismo ks. F. Kamińskiego do Kuratorim Szkolnego w Białymstoku, z dn. 8 

IX 1958 r. 

157. Pismo Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku do Ministerstwa Oświaty w 

Warszawie, z dn. 12 XI 1958 r. 

158. Pismo ks. A. Sawickiego, wikariusza kapitulnego, do księży proboszczów, 

z dn. 2 VIII 1958r.  

159. Pismo Kurii Arcybiskupiej do księży dziekanów, proboszczów i prefektów 

archidiecezji w Białymstoku, z 1959 r. 

160. Pismo ks. E. Kisiela pt. Raport w sprawie akcji przekształcania niektórych 

szkół w Białymstoku w szkoły bez nauczania religii do Kurii 

Arcybiskupiej w Białymstoku, z dn. 11 VI 1959r.  
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161. Projekt pisma wikariusza kapitulnego ks. A. Sawickiego do Ministra 

Oświaty, Białystok 1959r. 

162. Uwagi i dezyderaty, Białystok 25 VI 1957 r. 

 

CZĘSTOCHOWA  

Archiwum Diecezjalne w Częstochowie 

163. Bulla nominacyjna „Commissam humilitati‖, WD R. I: 1926  

164. Cronica dioecesana Curia Episcopalis. WD R. I: 1926  

165. Instrukcja w sprawie nauczania religii poza szkołą, OD 1945–1952  

166. Kubina T., List pasterski (z początku miesiąca różańcowego z 1939 r.), 

sygn. IV I IT 

167. Kubina T., List pasterski w sprawie religijnego wychowania dzieci, OD 

1945–1952  

168. Kubina T., Rozporządzenie w sprawie należenia księży prefektów do Kół 

Miejscowych. WD R.8: 1933 

169. Kubina T., Wskazówki dla wielebnych Księzy diecezji częstochowskiej na 

czwarty kwartał 1939 r. sygn. IV I IT  

170. List pasterski z okazji zbliżającego się święta Chrystusa Króla i tygodnia 

Miłosierdzia 

171. Chrześcijańskiego. WD R. 13: 1938  

172. Nominacje. WD R. 5: 1939  

173. Pismo proboszcza Par. Nowosieleckiej w Sosnowcu do Kurii Biskupiej w 

Częstochowie z dn. 15 września 1945 r., sygn. IV 62 

174. Pismo bp. T. Kubiny do Kuratorium Okręgu Szkolnego Wojewódzkiego w 

Katowicach z dn. 4 maja 1948 r., sygn. IV 62 

175. Pismo bp. T. Kubiny do Kuratorium Okręgu Szkolnego Wojewódzkiego w 

Katowicach z dn. 7 czerwca 1948 r., sygn. IV 62 

176. Pismo bp. T. Kubiny do Ministra Oświaty w Warszawie z dn. 6 sierpnia 

1948 r., sygn. IV 62  
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177. Pismo bp. T. Kubiny do Ministra Oświaty w Warszawie z dn. 14 września 

1948 r., sygn. IV 62 

178. Pismo Dyrekcji Państwowego Liceum Pedagogicznego w Częstochowie 

do Kurii Biskupiej z dn. 26 października 1946 r., sygn. IV 62  

179. Protokół nr 1 z walnego i reorganizacyjnego zebrania Diecezjalnego Koła 

Księży Prefektów w Częstochowie, sygn. IV IT  

180. Protokół komisji Biskupiej z dn. 1 marca 1948 r. sygn. IV 62 

181. Protokół komisji Biskupiej z dn. 3 marca 1948 r., sygn. IV 62  

182. Wskazania duszpasterskie z dn. 26 listopada 1949 r., Wskazania 

duszpasterskie (WD) 1949–-1951  

 

KATOWICE 

Archiwum Diecezjalne w Katowicach 

183. Memoriał pt. „Planowa dążność do ześciecczenia szkół na terenie diecezji 

katowickiej‖. Opracowanie Kurii diecezjalnej we Katowicach: Reginem 

Dioecensis, t. 3  

184. List biskupa J. Bieńka do wojewody A. Zawadzkiego z 13 września  1948 

r. RD t. 3.  

185. Memoriał pt. „Planowa dążność do ześciecczenia szkół na terenie diecezji 

katowickiej‖ 

186. Odezwa bpa S. Adamskiego. RD, t. 3.  

187. Skupin K., Sede Episcopali Katowicensi Impedita. Fakty i dokumenty.  ZS 

667.  

188. Wyrok nr I. C.K. S 2252/52. Postanowienie Sądu Najwyższego z  8 

grudnia 1956 r. w sprawie bpa S. Adamskiego. RD, t. 4  

 

Archiwum IPN Oddział Katowice 

189. Akta dotyczące działalności bpa Adamskiego, sygn. nr 056/6  

190. Informacja o działaniach katowickiej Kurii biskupiej, sygn. 085/1, t. 1  
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191. Protokoły, plany, informacje dotyczące kleru w latach 1956–1959, 

Katowice 31.08.1957, sygn. 056/11  

192. Raport z przeprowadzonych czynności operacyjnych w Wydziale III 

Grupie V Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach, Warszawa 27 lipca 

1959 r., sygn. 056/11  

193. Zestaw istniejących organizacji i band wg powiatów i miast wydzielonych 

województwa śląsko-dąbrowskiego w latach 1945–1960, sygn. 063/54  

 

LUBIN LEGNICKI, WIELKA BOROWA  

Archiwa Lubina Legnickiego, Wielkiego Borowa 

194. Materiały na temat rozwoju budownictwa sakralnego na Ziemiach 

Odzyskanych  

 

ŁOMŻA 

Archiwum Diecezjalne  

195. Akta biskupa M. Sasinowskiego: 

196. - Homilia pt. Kobieta a dzień święty w rodzinie, Łomża z dn. 16.01.1971, 

rękopis  

197. - Homilia pt. 37 rocznica bitwy 19 dywizji piechoty, Andrzejewo, 

maszynopis z dnia 29.09.1976 

198. Akta obozowe 1939–1945. List ks. K. Łupińskiego, Zambrów 2 maja 1950 

r. 

199. Akta osobowe:  

200. - ks. Rajmunda Bargielskiego 

201. - ks. Bolesława Dobkowskiego 

202. - ks. Pawła Gąsowskiego 

203. – ks. Bronisława Hajkowskiego 

204. - ks. Stanisława Jakuckiego  

205. - ks. Józefa Januszewskiego  

206. - ks. Mieczysława Lewszyka  
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207. - ks. Antoniego Kochańskiego 

208. – ks. Stanisława Miklaszewicza 

209. - ks. S. Ołdakowskiego  

210. - ks. Telesfora Podbielskiego 

211. - ks. Edwarda Polaka, 

212. - ks. Czesława Rakowskiego 

213. - ks. Antoniego Roszkowskiego  

214. - ks. Jana Rogowskiego 

215. - ks. Józefa Roszkowskiego  

216. - ks. K. Sawickiego  

217. - ks. Jana Skrzeczkowskiego, 

218. - ks. J. Snarskiego. List ks. Snarskiego do biskupa, Sztabin 18 I 1942.  

219. - ks. Jana Szurnickiego 

220. - ks. Józefa Wądołowskiego.  

221. Akta parafii: 

222. - Czyżew 

223. - Kobylin 

224. - Myszyniec 

225. - Ostrów Mazowiecka.  

226. - Poryte 

227. - Raczki 

228. - Radziłów  

229. - Sokoły 

230. - Wąsosz. Ks. Skomoroszko do biskupa, Wąsosz , 13. 09. 1955  

231. - Zambrów 

232. - Zuzela 

233. Akta księży prefektów, nr 10. Łomża 4 V 1939  

234. Akta Kurialne Wydziału Katechetycznego 1957. Pismo biskupa 

Łomżyńskiego Nr 2852/57 z dnia 1 września 1957 r., k. 274, p. 7.  

235. Akta szkolne przed 1939 r., nr 22, Warszawa 3 V 1926 
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236. Akta wizytacji lekcji religii prowadzonych przez wizytatorów 

diecezjalnych w latach 1948–1965., k. 270, p. 2. 

237. Bp Łomżyński do księży dziekanów, 25 I 1955 r. Łomża, k.159 

238. Dziennik korespondencji 1939–1945  

239. Katecheza w latach 1965–1989, k. 3  

240. Katechezy, punkty katechetyczne, sygn. 122  

241. Kazania katechizmowe 1946–1975, k. 2, 14, 16, 18 

242. Konferencja dekanalna, Ostrołęka, listopad 1975, 40 (1975) rękopis  

243. Kongregacja dziekanów 1950–1960, sygn. 232  

244. Łukomski. Wspomnienia, RŁKD, 1974, nr 5–7, 8–9, 10–11 k. 3; 32 k. 5,6  

245. Misja kanoniczna religii, nr 6. Referat 4 V 1935  

246. Ordo Divini Officiiad usum Dioecesis Łomżensis pro Anno 1946 

247. OrdoDivini Officiiad usum Dioecesis Łomżensis pro Anno 1953 

248. OrdoDivini Officiiad usum Dioecesis Łomżensis pro Anno 1959. 

249. Orędzie biskupów do wiernych Diecezji Łomżyńskiej o potrzebie misji 

trzeźwych, Łomża dn. 10 października 1970 r., s. 1–3.  

250. Pismo Biskupa Łomżyńskiego nr 2852/57 z dnia 1 września 1957 r. do 

wizytatorów, k. 270, p. 2 

251. Protokół z wizytacji kanonicznej parafii Kuczyn w dniach7.05.1981,  31 

(1981) rękopis  

252. Protokół z wizytacji kanonicznej parafii Niedźwiadna w dniach 30.08–

1.09.1978, 4 (1978) rękopis 

253. Protokół z wizytacji kanonicznej parafii Ostrów Mazowiecka w dniach od 

1–6.09.1977, 12 (1977) rękopis  

254. Protokół z wizytacji kanonicznej parafii Radziłów w dniach 6–9.08.1972, 

3 (1972) rękopis  

255. Protokół z wizytacji kanonicznej parafii Sejny w dniach 27–30.08.1971, 11 

(1971) rękopis  

256. Protokół z wizytacji kanonicznej parafii Śniadowo w dniach 11–

14.06.1973, 29 (1973)  
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257. Protokół z wizytacji pasterskiej parafii Wąsosz w dniach 20–24.06.1972, 9 

(1972) rękopis  

258. Referat ks. Pawła Olędzkiego z dn. 27 VIII 1970 r. Jakie czynniki 

wpływają dodatnio, a jakie ujemnie na wydajność pracy duszpasterza, k. 1.  

259. Rozporządzenia Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej 1959 Nr 11, s. 172 

260. Sasinowski M., Słowo pasterskie do duchowieństwa i wiernych w sprawie 

pracy nad budzeniem powołań kapłańskich. W: RUŁKD 1975 nr 11 

261. Sasinowski M., Słowo pasterskie do duchowieństwa i wiernych z okazji 

rekolekcji powołaniowych. W: RUŁKD 1975 nr 7  

262. Sasinowski M., Słowo pasterskie na Wielki Post 1981. W: RUŁDK 1981, 

nr 1  

263. Słowo pasterskie biskupa Łomżyńskiego na XXXVI Tydzień Miłosierdzia, 

Łomża, maszynopis z dnia 11.10.1980 

264. Spis katechetów w diecezji łomżyńskiej w latach 1970–1990, k. 14 

265. Sprawozdanie katechetyczne z lat 1949–1962, k. 3 

266. Sprawozdania szkolne od 1926 r., nr 4. Łomża 17 IV 1929, 23 X 1934 

267. Sprawozdania z wizytacji dekanatu augustowskiego w 1956 r., k. 16  

 

Archiwum Państwowe Łomża 

268. Sprawozdanie katechetyczne za rok 1960/1961, k. 1. 

269. Starostwo Łomżyńskie, sygn. 7 k. 53  

270. Starostwo Powiatowe w Łomży, sygn. 6 k.13; 11; 7 k. 21, 26, 36, 43, 54  

271. Powiatowa rada Narodowa w Łomży, sygn. 3 k. 35  

272. Przepisy prawno-służbowe, Akta luźne 1956, k. 6–10; Sprawozdanie 

katechetyczne za lata 1950–1958, k. 12  

273. Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży  

274. Protokoły Rady Pedagogicznej 1946–1989  

275. Kronika Seminaryjna 1938–1963, nr 2, wrzesień 1939 

OLSZTYN  

Archiwum Akt Nowych Archidiecezji Warmińskiej (AAWO-N) 
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276. - Akta ks. A. Marquadt’a 

277. - Kwestionariusz do stwierdzenia sytuacji Kościoła w Polsce w latach 

1945–1964  

278. - Protokół wyborczy wikariusza kapitulnego. 1: 1953–1954  

 

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej  

279. W. Zink, Odezwa ordynariusza diecezji Warmińskiej do wiernych. C IV 1. 

 

Archiwum Państwowe  

280. Akta Wydziału do Spraw Wyznań (AWSW) 

281. Akta KW PZPR 

282. Akta ZMP 

283. Wydział Administracyjny KW PZPR 

284. Wydział Propagandy KW PZPR 

285. Zarządzenie Naczelnika Wydziału Społeczno-Politycznego 390/91  

 

Archiwum Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji 

Warmińskiej 

 

286. J. Drzazga, List pasterski do duchowieństwa i wiernych diecezji 

warmińskiej z dnia 11 sierpnia 1967 r. Teczka: katecheza 1967. 

287. J. Drzazga, List pasterski na rozpoczęcie roku katechetycznego 1974/1975, 

Teczka: katecheza 1974. 

288. J. Drzazga, Dekret ustanawiający dziekanów wizytatorami religii w swoich 

dekanatach z dnia 8 grudnia 1976 r., M I 1/3.  

289. J. Drzazga, List biskupa warmińskiego na rozpoczęcie nowego roku pracy 

katechetycznej w diecezji warmińskiej, z dnia 19 sierpnia 1975 r., Teczka: 

katecheza 1978.  

290. J. Glemp, List do duchowieństwa i wiernych na pożytek roku 

katechetycznego 1979–1980. Teczka: katecheza 1979 
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291. J. Glemp, Dekret o katechizacji z 9 maja 1980, AWNK, Teczka: Katecheza 

1980.  

292. J. Glemp, Odezwa biskupa warmińskiego do duchowieństwa i wiernych na 

początku roku katechetycznego z dnia 11 sierpnia 1980 roku, Teczka: 

Katecheza 1980.  

293. Komunikat o powołaniu ks. bp. warm. J. Glempa na Prymasa Polski i 

wyborze ks. bp. J. Obłąka na wikariusza kapitulnego, „Wiadomości Urzę-

dowe Diecezji Warmińskiej‖, 4(1981).  

294. J. Obłąk, Odezwa do duchowieństwa i wiernych na rozpoczęcie nowego 

roku katechetycznego z 20 sierpnia 1982 roku, „Wiadomości Urzędowe 

Diecezji Warmińskiej‖, 5(1982) 

295. J. Obłąk, Odezwa biskupa warmińskiego do duchowieństwa i wiernych na 

rozpoczęcie nowego roku katechetycznego 1984/1985, WWD 

„Wiadomości Urzędowe Diecezji Warmińskiej‖, 6(1984)  

296. J. Obłąk, Słowo pasterskie biskupa warmińskiego u progu nowego roku 

szkolnego 1985/1986, WWD „Wiadomości Urzędowe Diecezji Warmińs-

kiej‖, 6(1985)  

297. E Piszcz, Słowo przedwakacyjne biskup – administratora do młodzieży, a 

dnia 18 czerwca 1986 roku, WWD „Wiadomości Urzędowe Diecezji 

Warmińskiej‖, 2–3(1986)  

298. E. Piszcz, Słowo biskupa – administratora apostolskiego na rozpoczęcie 

roku katechetycznego, z dnia 14 sierpnia 1986 roku, Teczka: katecheza 

1986  

299. E. Piszcz, Słowo biskupa – administratora apostolskiego na rozpoczęcie 

roku katechetycznego, z dnia 9 sierpnia 1987 roku, Teczka: katecheza 

1987  

300. T. Wilczyński, List biskupa olsztyńskiego na początek roku 

katechetycznego 1957/1958, Teczka bp T. Wilczyński, Nauczanie 

katechetyczne 
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301. T. Wilczyński, Do duchowieństwa i wiernych Diecezji Warmińskiej na 

rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1958/1959, Teczka bp T. Wilczyński, 

Nauczanie katechetyczne.  

302. T. Wilczyński, List pasterski do rodziców i proboszczów Diecezji 

Warmińskiej z dnia 10 czerwca 1960 r., Teczka bp T. Wilczyński, 

Nauczanie katechetyczne.  

303. T. Wilczyński, List pasterski biskupa olsztyńskiego w sprawie nauczania 

religii z dnia 27 sierpnia 1961 r. Teczka: katecheza 1961.  

304. T. Wilczyński, List pasterski na początek roku katechetycznego 1963/1964, 

z dnia 28 sierpnia 1963 r. teka nauczanie religii 1963, Teczka: katecheza 

1963.  

305. T. Wilczyński, List biskupa olsztyńskiego do dziatwy i młodzieży Diecezji 

Warmińskiej, z dnia 1 października 1963 r., Teczka: katecheza 1963.  

306. T. Wilczyński, List pasterski Biskupa Ordynariusza Diecezji Warmińskiej 

na rok katechetyczny 1964/1965, z dnia 8 października 1964 r., Teczka: 

katecheza 1964.  

307. Teczka: Katechizacja 1972 

PŁOCK 

Archiwum Płockie 

308. Wojewódzki Komitet Obrony, sygn. 1/55 k. 266; sygn. 1/56  

 

TARNÓW 

Archiwum Referatu Katechetycznego Tarnów 

309. Orędzie wielkopostne księdza biskupa Karola Pękali do wiernych diecezji 

tarnowskiej „O wielkich sprawach małego dziecka‖: Instrukcja dla księży  

310. Pisma zagrożeniowe i egzekucyjne. Kary. 1961/66 kary za nieskładanie 

sprawozdań z pracy katechetycznej. Odwołania.  

311. Przemówienie biskupa Jerzego Ablewicza na zakończenie IV Synodu 

Diecezji Tarnowskiej w bazylice katedralnej w Tarnowie 13 II 1986 r. W:  

IV Synod Diecezji Tarnowskiej. Katechizacja  
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312. Schematyzm diecezji tarnowskiej na rok 1992: część historyczna  

313. Współpraca katechetyczna z rodzicami i świeckimi. Wprowadzanie 

rodziców do współpracy katechetycznej 

 

WARSZAWA  

Archiwum Akt Dawnych Warszawa  

314. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, sygn. XIV/17, ss. 30–31: Uwagi 

autorstwa naczelnika Wydziału Szkół Mniejszościowych Kuratorium 

Okręgu Szkolnego Białostockiego Milecjusza Andzilewkiego 

 

Archiwum Akt Nowych Ministerstwa Oświaty 

315. Instrukcja z dn. 4 maja 1948 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

1948–1949 w szkolnictwie ogólnokształcącym. Dz. U. Ministerstwa 

Oświaty 1948 Nr 5, poz. 86.  

316. Instrukcja programowa na rok szkolny 1948/1949. Dz. Urz. Ministerstwa 

Oświaty 1948 Nr 7 

317. Instrukcja w sprawie prywatnych szkół podstawowych, MAP, sygn. 983  

318. KC PZPR, sygn. P. 1, T. 6, Projekt oświadczenia w sprawie stosunków z 

Kościołem, s.173 

319. KC PZPR, P. 2, T. 7, Protokół nr 38 posiedzenia Sekretariatu KC PZPR a 

dn. 22 września 1949 r. wraz z załącznikiem Nasze stanowisko w 

sprawach wysuniętych przez Episkopat, s. 226  

320. KC PZPR, sygn. P 12, T. 45, Notatka o stanie nauczania religii wg danych 

z września – października 1953 r., s. 1  

321. KC PZPR, sygn. P 12, T. 45, Notatki: w związku z wprowadzeniem apeli; 

instrukcja o planie pracy w związku z wprowadzeniem apeli w szkołach z 

dn. 19.08.1954 r., s. 104–108 

322. KC PZPR, sygn. P 12, T. 45, Ocena sytuacji w szkołach po wprowadzeniu 

zarządzenia o apelach i nowej siatce godzin z dn. 9 września 1954 r., s. 

119 
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323. KC PZPR, sygn. P. 18, T. 72, List KC PZPR do egzekutyw Komitetów 

Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich PZPR, lipiec 1958 

324. KC PZPR, sygn. P. 20, T. 79, Pismo kierownika Wydziału Nauki i 

Oświaty KC PZPR z dn. 2 sierpnia 1960 r. do I sekretarzy KW PZPR z 

załącznikami: Materiał w sprawie nauczania religii w szkołach 

akceptowany przez biuro Polityczne w dn. 19 lipca br.; tezy propagandowe 

w sprawie laicyzacji szkolnictwa  

325. List ks. kard. A. Sapiehy z dn. 2 sierpnia 1946 r. do Ministerstwa Oświaty, 

sygn. 412 

326. Ministerstwo Oświaty 1945–1966, sygn. 1749, s. 63  

327. Ministerstwo Oświaty, sygn. 410, Pismo prezesa Rady Ministrów a  dn. 8 

lipca 1958 r. do prymasa Polski  

328. Ministerstwo Oświaty, sygn. 414, Analiza stanu nauczania religii w 

szkołach (listopad 1950 r.), s. 1–2  

329. Ministerstwo Oświaty, sygn. 415, Notatka w sprawie usunięcia godzin 

nauczania religii w liceach ogólnokształcących i w szkołach zawodowych 

wszystkich typów  

330. Ministerstwo Oświaty, sygn. 415, Informacja dla I sekretarzy KW PZPR w 

związku z usunięciem z siatki godzin nauki religii w szkołach 

zawodowych oraz wprowadzeniu apeli porannych jako jedynej formy 

rozpoczynania lekcji w szkołach wszystkich typów, s. 101–103  

331. Ministerstwo Oświaty, sygn. 417, Sytuacja w szkolnictwie polskim w 

latach 1953–1955, zał. Nr 1: Szkolnictwo średnie ogólnokształcące  

332. Ministerstwo Oświaty, sygn. 422, Sprawozdanie opisowe Kuratorium 

Okręgu Szkolnego w Białymstoku 

333. Ministerstwo Oświaty, sygn. 423, Sprawozdanie Kuratorium Okręgu 

Szkolnego PWRN w Toruniu nr GM 1–34/tj/59 o nauczaniu religii w 

szkołach – część opisowa 

334. Ministerstwo Oświaty, sygn. 440, Zestawienie ogólne, szkoły podstawowe 

wiejskie, szkoły podstawowe miejskie, licea ogólnokształcące, szkoły 
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zawodowe – stan z 1 października 1960 r. tamże, Nauczanie religii w 

szkołach, 15 listopada 1960 r.  

335. Ministerstwo Oświaty, sygn. 450, Notatka kuratora Okręgu Szkolnego  S. 

Błasińskiego dla ministra oświaty z załącznikami: Pismem dyrektora 

Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie mgr.  

K. Iwińskiego nr y-pf-49 y dn. 29 kwietnia 1949 r. do Kuratorium OSG w 

Sopocie oraz protokołem wyjazdu młodzieży do Pelplina na ceremonie 

wielkoczwartkowe w dn. 14 kwietnia 1949 r.  

336. Ministerstwo Oświaty, sygn. 450, Pismo kierownika Oddziału Kadr 

Wydziału Oświaty PWRN w Białymstoku nr 11–59/50 tj. z dn. 29 

września 1950 r. do Ministerstwa Oświaty 

337. Ministerstwo Oświaty, sygn. 450, Sprawozdanie kuratora Okręgu 

Szkolnego poznańskiego (tajne) dr. Janusza Łopuskiego nr 0–55, tj./49 z 

dn. 27 kwietnia 1949 r. do dyr. mgr. J. Bartbaga w Ministerstwie Oświaty 

338. Ministerstwo Oświaty, sygn. 450. Zestawienie: Nauczanie religii w 

szkołach polskich w latach szkolnych 1949 i 1950/1951  

339. Pismo biskupa kieleckiego x. dr. Czesława Kaczmarka nr 301/48 z dn. 20 

września 1948 r. do prezydenta RP p. Bolesława Bieruta, MAP, sygn. 983, 

s. 1–3 

340. Pismo kard. A. Hlonda i kard. A. Sapiehy z dn. 24 czerwca 1948 r. do 

prezydenta RP, MAP, sygn. 983, s. 119, 

341. Pismo ministerstwa Oświaty w odpowiedzi na pismo kardynałów Hlonda i 

Sapiehy, MAP, sygn. 983, s. 107 

342. Pismo wikariusza generalnego Kurii Diecezjalnej Kieleckiej nr W. II. 

4/332 z dn. 30 maja 1949 r. do Kuratorium Okręgu Szkolnego Kieleckiego 

w Kielcach, MAP, sygn. 983, s. 4–6 

343. Plan godzin 11–letniej szkoły średniej ogólnokształcącej na rok szkolny 

1948–49 (wariant zasadniczy). Dz. U. Ministerstwa Oświaty 1948 Nr 7, 

poz. 127.  
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344. Projekt w sprawie szkolnej nauki religii do Kuratoriów Okręgów 

Szkolnych, sygn. 414 

345. Referat z wywiadu dziennikarzy włoskich z 26 marca 1946 r., PZPR 

sekretariat 295/VII-210  

346. Sejm Ustawodawczy RP, t. VI, Protokół 11 posiedzenia Komisji Oświaty z 

dn. 26 listopada 1947 r. 

347. Uwagi na temat rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1926 r. i 13 września 

1945 r. sygn. 449 

348. Wezwanie do nauczycielstwa polskiego. Dz. U. Resortu Oświaty PKWN 

1944, nr 1–4  

349. Zagadnienie ofensywy kleru na terenie KOS Poznańskiego, notatka z dn. 

15 grudnia 1968r.  

350. Zarządzenie z dn. 20 maja 1946 r. nr III, 1191/46 w sprawie organizacji 

roku szkolnego 1946/1947 w szkołach zawodowych, sygn. 412 

 

Archiwum Episkopatu Polski 

351. Notatka ks. Henryka Reitera, wizytatora nauki religii z dn. 12 stycznia 

1948 r. o wizycie p. Dobosiewicza, naczelnika wydz. Dla szkół średnich w 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej, s. 4.  

352. Odezwa biskupów polskich do wiernych podpisana przez prymasa  A. 

Hlonda (do odczytania z ambon wszystkich świątyń w dn. 28 września  1947 

r.) 

353. Pismo ordynariusza Diecezji Katowickiej bp. J. Bieńka nr VAI 2901/50 z 

dn. 30 maja 1950 r. do bp. Z Choromańskiego.  

354. Pismo sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego nr 700 z dn.  29 

września 1951 r. do Rządu RP na ręce przew. Komisji Mieszanej, p. posła 

Fr. Mazura, s. 2  

355. Pismo sekretarza Episkopatu nr 80 z dn. 7 stycznia 1957 r. do Ministerstwa 

Oświaty 
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356. Pismo sekretarza Episkopatu nr 340 z dn. 18 lutego 1957 r. do ministra 

oświaty  

357. Pismo sekretarza Episkopatu nr 1040 z dn. 10 października 1957 r. do 

ministra oświaty (do wiadomości UdSW)  

358. Pismo wikariusza generalnego Kurii metropolitalnej w Gnieźnie, ks. 

Lucjana Bernackiego, nr 209/49 z dn. 12 marca 1949 r. do Ministerstwa 

Oświaty i do wiadomości sekretarza Episkopatu, ks. bp. dr. Z. Choro-

mańskiego 

359. Protokół Konferencji Plenarnej Episkopatu odbytej w Krakowie w  dn. 16 

listopada 1948 r. W: Wybrane dokumenty z dowodów rzeczowych procesu 

przeciwko bp Czesławowi Kaczmarkowi i innym, cz. I, sygn. 1532, s. 122  

360. Protokół posiedzenia Komisji Szkolnej Episkopatu w Krakowie  24 

stycznia 1949 r. 

361. Protokół Konferencji Plenarnej Episkopatu odbytej w Gnieźnie 24 i  25 

kwietnia 1949 r. 

362. Protokół Konferencji Plenarnej Episkopatu, Warszawa , dn. 14 grudnia 

1956 r.  

363. Protokół 58 Konferencji Plenarnej Episkopatu, Warszawa dn. 18 i 19 listo-

pada 1959 r. 

364. Rezolucje Komisji Szkolnej Episkopatu z dn. 4 września 1947 r.  

365. Protokół Konferencji Plenarnej Episkopatu, dn. 16–17 marca 1960 r.  

366. Sprawozdanie Komisji Szkolnej Episkopatu (na Konferencji Episkopatu 22 

września 1948 r. we Wrocławiu).  

367. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Szkolnej z dn. 15 listopada 1959 

r. [na Konferencję Plenarną 18–19 listopada 1959 r.] 

 

Archiwum Ruch Światło-Życie  

368. Blachnicki F., Odnowa liturgiczna życia moralnego 

369. Kontakty ekumeniczne. Archiwum RŚŻ 
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370. List ks. F. Blachnickiego z dnia z 7 I 1977 r. Korespondencja  ks. F. 

Blachnickiego 

 

Archiwum Urzędu do Spraw Wyznań 

371. Apel zebrania założycielskiego Towarzystwa Szkół Świeckich z  dn. 23 

stycznia 12957 r. w Warszawie, sygn. 50/370 

372. Informacja Ministerstwa Oświaty nr GM 1–313/59 o nauczaniu religii w 

szkołach wg stanu z grudnia 1958 r., sygn. 74–43  

373. Informacja nr WZ. IV-995/58 z dn. 4 września 1956 r. dla UdSW.  sygn. 

56/856 

374. Informacja Wydziały Organizacyjnego KC PZPR nr 82/1819 z  dn. 12 

września 1958 r. sygn. 56/856 

375. Komunikat Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu, 

opublikowany przez prasę codzienną dn. 8 grudnia 1956 r., sygn. 74/45 

376. Memoriał Prezydium Komisji Krajowej Duchownych i Świeckich 

Działaczy Katolickich przy Ogólnopolskim Komitecie Frontu Narodowego 

do Rządu PRL w sprawie pozaszkolnego nauczania religii, sygn. 47–576 

377. Notatka dotycząca nauczania religii w Polce Ludowej, s. 5, sygn. 47/1783  

378. Notatka dotycząca nauczania religii w Polce Ludowej, s. 6, sygn. 47/1783 

379. Notatka dotycząca nauczania religii w szkołach, 8 grudnia 1959 r., s. 3, 

sygn. 73/43  

380. Notatka informacyjna o nauczaniu religii w szkołach z 16 lutego 1960 r. 

sygn. 73/43 

381. Notatka z dn. 28 lipca 1958 roku, Sprawa nauczania religii w szkole, s. 1, 

sygn. 74/34 

382. Notatka z dn. 11 października 1958 r. dotycząca wykonania zarządzeń 

Ministerstwa Oświaty z sierpnia 1958 r. w sprawie emblematów 

religijnych w szkołach i nauczania religii, sygn. 56–856 

383. Pismo dyrektora generalnego Urzędu Rady Ministrów nr P. Rz. Op. 382/56 

r. do dyrektora UdSW wraz załącznikami, sygn. 29/239 



 469 

384. Pismo kierownika Referatu do Spraw Wyznań PWRN w Białymstoku nr 

SP II1n/1/55 pf z dn. 17 lutego 1955 do UdSW. sygn. 46/627 

385. Pismo kierownika Wydziału ds. Wyznań {WRN w Olsztynie nr WL/88/58 

z dn. 9 września 1958 r. do UdSW, sygn. 56/856 

386. Pismo kurii Diecezjalnej w Tarnowie nr LT. I-4/145/51 z dn. 3 lipca  1951 

r. do Wydziału Oświaty PWRN w Krakowie oraz: Protokół spisany w 

kancelarii Kurii Biskupiej w Tarnowie dn. 25 czerwca 1951 r., sygn. 8/211 

387. Pismo Ministerstwa Oświaty nr PO-201/57 z dn. 20 lutego 1957 r. do 

UdSW; Pismo UdSW z dn. 28 lutego 1957 r. do Sekretariatu Episkopatu; 

Pismo sekretarza Episkopatu nr 410 z dn. 4 marca 1957 r. do UdSW, sygn. 

31/57 

388. Pismo zastępcy szefa Urzędu Rady Ministrów nr s. 1200/pf./56 z 21 

listopada 1956 r. do dyr. UdSW z załącznikiem: Notatka Biura Skarg i 

Zażaleń URM z 20 października 1956 r. w sprawie skarg związanych z 

nauczaniem religii w szkołach, sygn. 47/666  

389. Pismo ZG TSŚ nr 738 z dn. 8 lipca 1958 r. do UdSW, Uwagi ogólne oraz 

postulaty w sprawie problemu laicyzacji całego szkolnictwa, sygn. 74/44A 

390. Pismo Ministerstwa Oświaty nr GM 1–1979/58 z dn. 5 sierpnia 1958 r. do 

sekretarza Episkopatu, sygn. 56/340 
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Załącznik 1.  

Wykaz podręczników do nauki religii stosowany bezpośrednio po 1945 r.  

 

kl. II szkoły powszechnej: J. Cyrek Katechizm dla polskich dzieci, Kraków 

1938, 

kl. III szkoły powszechnej: M. Białowąs Prawdy Boże, Lwów 1939, 

kl. IV szkoły powszechnej: M. Białowąs, J. Dajczak Wiara i życie katolickie, 

Lwów 1937, 

kl. V i VI szkoły powszechnej: J. Dąbrowski. M. Rachwał, F. Wójcik Dzieje 

objawienia Bożego, Kraków 1945, 

kl. VII szkoły powszechnej i gimnazjum: W. Król Liturgiczna służba Boża, 

Kraków 1945, 

kl. I gimnazjum: M. Dybowski Liturgika, Poznań 1945, 

kl. II gimnazjum: Z. Baranowski, S. Kowalski Nauka wiary, Poznań 1945, 

w klasach licealnych: P. Nowak Prawdy wiary, Lwów 1938; J. Mazanek 

Wierzę, Kraków 1946; E. Król Zasady etyki katolickiej, Kraków 1945.  
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Załącznik 2.  

Wykaz podręczników do nauki religii w roku szkolnym 1946/47  

 

Szkoła powszechna:  

kl. I: Z. Bielawski Katechezy biblijne na pierwszą klasę szkoły powszechnej, 

Lwów 1932, 

J. Młynarczyk Pogadanki z małymi dziećmi, Poznań 1928, 

Z. Bielawski Katechezy na II i III klasę szkoły powszechnej, Lwów 1928, 

J. Cyrek Katechizm dla polskiego dziecka, Kraków 1945,  

Stommówna Jak kochać Jezusa?, Wilno 1938;  

kl. III: A. Hauser, F. Konieczny, F. Wójcik, Nauka religii, Lwów 1936, 

Z. Baranowski, Życie religijne, cz. I, Poznań 1936, 

M. Konieczkowska Przyjdź Panie Jezu, Warszawa 1946;  

kl. IV: Z. Bielawski Służba Boża, Lwów 1937, 

Hauser, F. Wójcik, Nauka religii dla klas szkoły powszechnej, Lwów 1936, 

Katechizm diecezjalny krakowski [b.r. i m. w.]; 

kl. V: Z. Bielawski Objawienie Boże, cz. I, Lwów 1938, 

Z. Baranowski Życie religijne, cz. II, Poznań 1938, 

T. Kowalewski Krótka historia święta albo biblijna Starego Testamentu 

i Nowego Testamentu, Płock 1926,  

S. Dąbrowski, M. Rachwał, F. Wójcik Dzieje objawienia Bożego, Kraków 

1945, 

M. Białowąs Zbawca niebios, Lwów 1939; 

kl. VI: T. Kowalewski, Historia święta Nowego testamentu, Płock 1919, 

Z. Baranowski Życie religijne, Poznań 1938, 

Z. Bielawski Objawienie Boże, cz. II, Lwów 1938. 

 

Gimnazjum i liceum ogólnokształcące: 

kl. I lub kl. VII szkoły powszechnej: 

E. Król: Liturgiczna służba Boża, Kraków 1946, 
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M. Dybowski, Liturgika, Poznań 1937, 

G. Szmyd Życie chrześcijańskie z Chrystusem w Kościele i liturgii, Lwów 1937; 

kl. II lub kl. VIII szkoły powszechnej: 

H. Zarębowicz Wierz, czyń i żyj w Jezusie Chrystusie [b.r. i m. w.], 

J. Mazanek Wierzę, Kraków 1946; 

kl. III: A. Berek, Dzieje Kościoła katolickiego, Poznań 1938, 

J. Umiński, Królestwo Boże na ziemi, cz. I, Poznań 1946, 

R. Archutowski Historia Kościoła katolickiego w zarysie, Warszawa 1936; 

kl. IV: A. Berek, Dzieje Kościoła katolickiego, cz. II, Poznań 1938, 

J. Umiński, Królestwo Boże na ziemi, cz. II, Poznań 1946, 

R. Archutowski Historia Kościoła katolickiego w zarysie, Warszawa 1936; 

 

kl. I liceum: P. Nowak Prawdy wiary, Lwów 1939,  

M. Sieniatycki Dogmatyka katolicka, Kraków 1937, 

P. Nowak Prawdy wiary: krótki zarys dogmatyki katolickiej, Lwów 1937; 

kl. I liceum: J. Lubelski Etyka katolicka, Tarnów 1930, 

E. Król Zasady etyki katolickiej, Kraków 1945, 

W. Wicher Etyka katolicka [b.r. i m. w.], 

J. Winkowski Etyka katolicka [b.r. i m. w.]. 

 

Załącznik 3.  

Lista podręczników dołączonych do nauki religii w roku szkolnym 

1947/1948  

 

Szkoła powszechna:  

kl. I: J. Wojtukiewicz Ojcze nasz. Katechizm obrazkowy, Częstochowa 1946ł 

kl. II: J. Wojtukiewicz Pan Jezus z nami, Częstochowa 1946, 

Stommówna Jak kochać Jezusa?, Łódź 1947; 

kl. III: M. Marek Dopuśćcie dziateczkom przyjść do Mnie, Kraków 1946, 

J. Woroniecki, Katechizm nauki katolickiej [b.r. i m. w.]. 
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Szkoła średnia:  

W. Śpikowski Dzieje Kościoła katolickiego dla I i II klasy wydane jako skrypt i 

odbitka na powielaczu [b.r. i m. w.], 

J. Winkowski Etyka [b.r. i m. w.], 

J. Woroniecki Etyka [b.r. i m. w.].  

 

Załącznik 4.  

Lista podręczników dołączonych do nauki religii w latach 1958/1971  

 

Przedszkole:  

Pogadanki religijne dla dzieci w wieku przedszkolnym, opracowane przez 

Ośrodek Katechetyczny w Gietrzwałdzie. 

 

Szkoła podstawowa:  

J. Wojtukiewicz Przyjdź Jezu. Ilustrowany mały katechizm, cz. 1 i cz. 2, Olsztyn 

1978, 

W. Zalewski Nauka Boża, t. 1 i 2, Poznań 1959, 

S. Kowalski Katechizm religii katolickiej, Olsztyn 1949, 

T. Świrtun Katechizm warmiński dla dzieci do I Spowiedzi i Komunii św., 

Olsztyn 1957, 

A. Cieszyński Mały katechizm, Olsztyn 1957, 

W. Kowalski Krótki katechizm do I Spowiedzi i Komunii św., Olsztyn 1959, 

Z. Baranowski Katechizm, Olsztyn 1959; 

 

Szkoła średnia:  

M. Dybowski Liturgia, Poznań 1958, 

W. Śpikowski Dzieje Kościoła katolickiego [b.r. i m. w.],  

J. Zieja Życie religijne, Olsztyn 1960.  

 


