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PROBLEMATYKA  POZYCJI   RELIGII  W  SZKOLE  W  PRACACH  SEJMU 

USTAWODAWCZEGO 1919 - 1922

W tekście autor przedstawił problematykę nauczania religii oraz jej  miejsca i charakteru w 

systemie oświatowym państwa z perspektywy prac pierwszego sejmu II Rzeczypospolitej. 

Sejm  Ustawodawczy,  obradujący  w  latach  1919  -  1922  obok  problematyki  związanej  z 

uchwaleniem konstytucji jak też przeprowadzeniem reformy rolnej, niejednokrotnie zajmował 

się  sprawami oświaty i  wychowania.  Do najpilniejszych zadań oświatowych odrodzonego 

państwa należało: wprowadzenie obowiązku szkolnego, spolszczenie szkolnictwa oraz jego 

unifikacja. W czasie debat oświatowych sprawy związane z miejscem religii w szkołach były 

poruszane bardzo często. 

Za modelem szkoły, opartej na wychowaniu religijnym z dużym udziałem osób duchownych 

w  jej  funkcjonowaniu  opowiadali  się  posłowie  reprezentujący  ugrupowania  prawicowe. 

Zaliczymy do nich księdza Kazimierza Kotulę, księdza Kazimierza Lutosławskiego, Józefa 

Pietrzyka, Adama Piotrowskiego, czy Ignacego Thomasa.  Argumentem za takim charakterem 

szkoły  był  związek  kultury  polskiej  z  Kościołem,  jak  również  chrześcijański  model 

wychowania charakterystyczny dla naszego narodu. Nie bez znaczenia był również fakt, że to 

religia  katolicka  stanowiła  czynnik  różnicujący  Polaków od  byłych  zaborców,  a  przez  to 

wychowanie  młodzieży  w  tym  duchu  wzmacniałoby  jej  poczucie  tożsamości  narodowej. 

Podkreślano  również  rolę  Kościoła  w podtrzymywaniu  tożsamości  narodowej.  Odmienny 

model szkoły pragnęli wprowadzić w Polsce posłowie reprezentujący ugrupowania lewicowe: 

Julian Smulikowski, czy Jan Woźnicki. Priorytetem dla nich była powszechność szkoły, co 

ich zdaniem nie było możliwe do pogodzenia z jej wyznaniowym charakterem. 

Autor omawia również problematykę miejsca religii w szkole podczas debat nad Konstytucją 

Marcową  wskazując,  że  wspomniana  problematyka  była  bardzo  istotna  dla  odrodzonego 

państwa polskiego. 

RELIGIOUS  EDUCATION  AND  ITS  PLACE  IN  THE  EDUCATIONAL SYSTEM 

FROM THE PERSPECTIVE OF THE LEGISLATIVE SEYM WORKS OF 1919-1922

The author presented problems of teaching religion as well as its place in the state educational 

system as seen from the perspective of the works of the first Seym of the Second Republic of 

Poland. The Legislative Seym, debating in the years 1919 – 1922, not only strove to adopt the 

constitution  and  to  carry  out  the  agricultural  reform,  but  also  fairly  often  dealt  with 



educational  matters.  Among the  most  urgent  educational  tasks  of  reborn  state  were:  the 

introduction  of  compulsory  schooling,  polonizing  education  as  well  as  unification  of 

education.  During  debates  on  education,  the  matters  of  religion  and  its  place  in  the 

educational system were raised very often. Members of Parliament representing right-wing 

party were in favour of the school model which was based on religious upbringing in which 

clergymen were to play an important role. Among such MPs were priest Kazimierz Kotula, 

priest Kazimierz Lutosławski, Józef Pietrzyk, Adam Piotrowski, and Ignacy Thomas.

The argumentation behind this particular school model was the connection between Polish 

culture and the church as well as Christian model of upbringing characteristic of our nation. 

What was also important was the fact that Catholic religion constituted a factor differentiating 

Poles from the former partitioners, and thus, such a model of upbringing young people would 

strengthen their feeling of national identity. The role of church in maintaining national identity 

was  also  emphasized.  Members  of  Parliament  representing  left-wing parties,  for  example 

Julian Smulikowski or Jan Woźnicki, sought to adopt a different school model for Poland. The 

universality of education was for them the main priority and according to them this priority 

was not reconcilable with religious character of schooling. The author also discusses issues of 

religious education during debates on March Constitution pointing to the significance of the 

above mentioned issues to the reborn Polish state.


