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opór społeczeństwa rzeszowszczyzny wobec 
działań wydziału do spraw wyznań

Niech nikt na przyszłość 
nie odważy się ręki kłaść na rzecz świętą1

wprowadzenie

po ii wojnie światowej partia komunistyczna, przejąwszy władzę, 
przeniosła na obszar polski dyktaturę opartą na ideologii marksistowsko-
leninowskiej. Jak zauważa r. dzwonkowski, po zastosowaniu „taktyki 
kamuflażu” polegającej na osłabieniu oporu psychologicznego i społecz-
nego, partia od 1948 r. zmienia ton i przedstawia kościół katolicki jako 
wroga komunizmu2. do walki z kościołem i innymi związkami wyzna-
niowymi powołuje wyspecjalizowany organ rządowy. Jest nim – obok 
departamentu V w ministerstwie bezpieczeństwa publicznego3 – urząd 
do spraw wyznań. utworzony na podstawie ustawy z 19 kwietnia 1950 
r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie 
gospodarki komunalnej i administracji publicznej4 miał zajmować się 

1 pismo mieszkańców rzeszowa z dnia 8 stycznia 1958 r. w sprawie profanacji obraz-
ków mb częstochowskiej we wszystkich autobusach mpk, aprz, sygn. 21020, k. 24-25.

2 r. dzwonkowski, Represje wobec duchowieństwa katolickiego. referat wygłoszony 
podczas konferencji naukowej Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w PRL 
zorganizowanej przez koło naukowe kanonistów kul 17 marca 2010 r.

3 r. gryz, Władze partyjno-państwowe w walce z duchowieństwem (1945-1956), w: 
Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach 
byłego bloku wschodniego, red. J. myszor i a. dziurok, katowice 2004, s. 108-133.

4 dz.u. 1950 r., nr 19, poz. 156.
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„sprawami stosunku do wyznań”. szczegółowy zakres jego kompeten-
cji został wyliczony w statucie tymczasowym wdanym półtora miesią-
ca później5. ważne jest, że urząd nie prowadził samodzielnej polityki 
wyznaniowej, ale realizował ustalenia podejmowane na szczeblu biura 
politycznego kc pzpr6. oprócz urzędu, który był centralnym organem 
administracji państwowej, na podstawie instrukcji nr 3 w sprawie tworze-
nia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych, która stanowi-
ła załącznik do uchwały rady ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r.7, 
utworzono terenowe organy administracji państwowej. były to referaty 
(1950–1955)8 i wydziały do spraw wyznań (1955–1989)9 w prezydiach 
wojewódzkich rad narodowych.

na szczeblu powiatowym w latach 1950–1957 funkcjonowały refera-
ty do spraw wyznań10. te zlikwidowano po załamaniu się stalinizmu11. 

5 uchwała rady ministrów z dnia 27 maja 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu 
urzędu do spraw wyznań, mp 1950, a-78, poz. 905

6 Jako przykład można wskazać ściśle tajny dokument z dnia 16 czerwca 1953 r. pt. 
Tezy w sprawie polityki wobec Kościoła, który z uwagi na ograniczony i ściśle określony 
krąg odbiorców – wyłącznie do użytku sekretarzy kw – najjaskrawiej ukazywał stosunek 
ówczesnego kierownictwa pzpr do kościoła i religii: a. kochański, PZPR wobec religii 
i Kościoła w 1953 r., „więź” 35(1992), nr 10(408), s. 102-103 oraz List Komitetu Central-
nego PZPR do egzekutyw partyjnych w sprawie polityki wobec Kościoła, z lipca 1958 roku, 
w: p. raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, 
t. 1: lata 1945-59, poznań 1995, s. 635-647. zob. także dokumenty z archiwum w rzeszowie: 
długofalowy plan przedsięwzięć w stosunku do kleru reakcyjnego i wojującego sporządzony 
przez wydział administracyjny kc pzpr w rzeszowie w marcu 1963 r., aprz, sygn. 20973, 
k. 22-25; pismo kierownika wydz. administracyjnego kw pzpr w rzeszowie wojciecha 
krząstka z dnia 7 listopada 1960 roku do kc pzpr wydział administracyjny w warszawie 
w sprawie zakładów „caritas” na terenie woj. rzeszowskiego, aprz, sygn. 21456, k. 46.

7 mp 1950, nr a-57, poz. 655.
8 mp 1950, nr a-70, poz. 814.
9 uchwała rady ministrów nr 132 z dnia 17 lutego 1955 r. w sprawie utworzenia 

wydziałów do spraw wyznań w prezydiach wojewódzkich rad narodowych oraz radach 
narodowych m.st. warszawy i m. łodzi, mp 1955, nr 16, poz. 164.

10 uchwała rady ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. instrukcja nr 3 w sprawie tworzenia 
wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych, mp 1950, nr a-57, poz. 655 z późn. zm. 
zob. szerzej: l. Fiejdasz, Organizacja referatów do spraw wyznań przy prezydiach powiato-
wych rad narodowych w latach 1950-1957 na terenie województwa rzeszowskiego. Studium 
Historyczno-Prawne, „prace historyczno-archiwalne” 2009, t. 22, ss. 13 [w druku].

11 na podstawie uchwały rady ministrów nr 73 z dnia 8 marca 1957 r. w sprawie zniesie-
nia referatów do spraw wyznań w prezydiach powiatowych rad narodowych, rad narodo-
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zadania tych organów zostały wymienione w niepublikowanych okólni-
kach oraz licznych, wielokrotnie zmienianych uchwałach. ich treść 
sformułowana w sposób mało precyzyjny i lakoniczny pozostawiała dość 
dużą swobodę interpretacji i stosowania tego prawa. kluczowe były tutaj 
tajne wytyczne rządu i kw pzpr, które dokładnie formułowały kierunki 
polityki wyznaniowej12.

konfrontując ówczesne prawo z niepublikowanymi, często tajnymi 
lub poufnymi dokumentami wydziału do spraw wyznań w rzeszowie 
i wytycznymi organów partyjnych, w niniejszym artykule podejmę próbę 
ukazania reakcji społeczeństwa rzeszowszyzny na działania wydziału 
godzące w zagwarantowaną konstytucyjnie zasadę wolności sumienia 
i wyznania oraz zasadę swobody w pełnieniu funkcji religijnych13.

1. nauKa reLigii

Już w roku utworzenia administracji wyznaniowej w urzędzie a za 
jego wytycznymi także w referacie do spraw wyznań w rzeszo-

wych miast stanowiących powiaty oraz w prezydiach dzielnicowych rad narodowych w m.st. 
warszawie i m.st. łodzi, mp 1957, nr 18, poz. 134. zakres spraw tych referatów przekazano 
poszczególnym jednostkom organizacyjnym prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) 
rady narodowej stosownie do ich zakresu działania (§ 1 ust. 2 uchwały nr 73).

12 zob. np. uwagi o działalności kleru w województwie rzeszowskim z dnia 22 listopada 
1958 r. sporządzone przez i sekretarza kw pzpr w rzeszowie władysława kruczka, aprz, 
sygn. 20955, k. 11. zob. także notatka informacyjna dla sekretarza komitetu wojewódz-
kiego pzpr [brak daty], aprz, sygn. 20953, k. 103-104; pismo prezydium wojewódzkiej 
rady narodowej w rzeszowie wydział do spraw wyznań wz.ii-7/5/62 z dnia 16 czerw-
ca 1962 r. do komitetu powiatowego pzpr zawierające wytyczne w sprawie odmowy 
zatwierdzania kandydata na stanowisko kapelana szpitalnego, aprz, sygn. 20986, k. 17; 
informacja komitetu wojewódzkiego pzpr w rzeszowie z dnia 20 października 1955 r., 
wz.ii-6/3/12/55 w sprawie nauczania religii w szkołach podstawowych w roku szkolnym 
1955/1956 na terenie woj. rzeszowskiego, aprz, sygn. 20952, k. 263; protokół z drugiej 
części narady przewodniczących prezydiów powiatowych /miejskich m.stan. powiaty/ rad 
narodowych odbytej w dniu 31 stycznia 1973 r. w budynku prezydium wrn w rzeszowie, 
aprz, sygn. 21010, k. 5-10.

13 art. 70 ust. 1 konstytucji polskiej rzeczypospolitej ludowej z 22 lipca 1952 r. stano-
wił, że: polska rzeczpospolita ludowa zapewnia obywatelom wolność sumienia i wyzna-
nia. kościół i inne związki wyznaniowe mogą swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne. 
dz.u. nr 33, poz. 232. 
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wie stosowano metodę faktów dokonanych. po interwencji rodzi-
ców młodzieży z liceum rolniczego w suchodole wydział otrzy-
mał następujące wytyczne: „urząd do spraw wyznań zwraca 
uwagę na fakt, że kwestia wykładania religii w liceum rolniczym 
w suchodole została definitywnie rozstrzygnięta przez decydujące 
czynniki już przed 14 kwietnia br., czyli przed podjęciem zobowią-
zań wynikających z zawartego porozumienia między rządem 
a episkopatem, wobec czego powoływanie się na to porozumienie 
jest nieistotne”14 (sic!). warto przypomnieć, że strona państwowa  
w porozumieniu w pkt 10 a) zagwarantowała, że „rząd nie zamierza 
ograniczać obecnego nauczania religii w szkołach”15. obecny stan 
wyznaczał art. 120 konstytucji marcowej, według którego: „w każdym 
zakładzie naukowym, którego program obejmuje kształcenie młodzieży 
poniżej lat 18, utrzymywanym w całości lub części przez państwo lub 
ciała samorządowe, jest nauka religii dla wszystkich uczniów obowiąz-
kową. kierownictwo i nadzór nauki religii w szkołach należy do właści-
wego związku religijnego, z zastrzeżeniem naczelnego prawa nadzoru 
dla państwowych władz szkolnych”16. Jak wyjaśnia prof. krukowski, 
władza ludowa zobowiązała się do poszanowania prawa rodziców do 
religijnego wychowania ich dzieci w ramach edukacji szkolnej poprzez 
pobieranie nauki religii w szkołach publicznych17.

ciekawą formę zbiorowego listu miał, sądząc po datach zamiesz-
czonych w dalszej części sprawozdania, protest z 1951 r.:

14 pismo dyrektora urzędu do spraw wyznań z dnia 21 sierpnia 1950 r., l.dz. w. 
ii-1/790/50 do pwrn w rzeszowie w sprawie nauczanie religii w liceum w suchodole, 
aprz, sygn. 21125, k. 165. porozumienie faktycznie było wykorzystywane przez rząd jako 
narzędzie uzależniania kościoła i kompromitowania biskupów. zob. k. krasowski, Państwo 
a Kościół katolicki w Polsce Ludowej, „czasopismo prawno-historyczne” 1995, nr 1-2, s. 51.

15 tekst porozumienia zob. Państwowe prawo wyznaniowe Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej. Wybór tekstów źródłowych (według stanu z dnia 1 kwietnia 1977 r.), zebrał 
m Fąka, warszawa 1978, s. 27-33.

16 tekst zob. dz.u. 1921r., nr 44, poz. 267 ze zm. zapis o tej samej treści został umiesz-
czony w konstytucji kwietniowej, dz.u. 1935 r., nr 30, poz. 227.

17 J. krukowski, Porozumienia pomiędzy przedstawicielami Rządu i Episkopatu Polski 
z 1950 i 1956 roku. Znaczenie i realizacja, w: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce 
Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 
26-28 października 2004 r.), red. a. mezglewski, p. stanisz, m. ordon, lublin 2005, s. 80.



121opór społeczeństwa rzeszowszczyzny 

wydział ds. wyznań pwrn w rzeszowie otrzymał również anonim 
w formie listu zbiorowego z pogróżkami, że jeśli do 1 października xxxxx 
proboszcz i wikary nie będą uczyć w szkole, to z dymem pójdą wszyst-
kie pgr-y i urządzenia rządowe. będziemy rabować co się da. Jeśli wam 
szkoda za religię parę złotych to stracie: tysiąc razy więcej18.

na skutek interwencji w wydziale oświaty w 1954 r. przywrócono 
naukę religii w bartkówce19. celem przywrócenia nauki religii do szkół 
„ksiądz z parafii zarzecze zorganizował pochód kobiet z obrazami do 
prn w Jarosławiu”20. z kolei referent z gorlic w sprawozdaniu pisał 
z niepokojem:

w bobowej ludzie nastawieni są klerykalnie, wysuwali na zebraniach 
przed-wyborczych żądania nauki religii, modlitwy w szkołach operując 
przy tym świetnie artykułami, paragrafami konstytucji i ustaw odnośnie 
do wolności wiary i sumienia21.

ponieważ wydziały i referaty do spraw wyznań obowiązywała zasada 
jednolitości postępowania, kierunki polityki wyznaniowej były przeka-
zywane pracownikom tych jednostek na organizowanych przez udsw 
odprawach w wydziale22. wyraźnie zaznaczył to stryjewski w czasie jednej 
z odpraw: „aparat wyznaniowy realizuje politykę partii, rządu w stosunku 

18 nauczanie w szkołach podstawowych woj. rzeszowskiego, aprz sygn. 20952, k.  265.
19 sprawozdanie kierownika referatu do spraw wyznań z pprn w brzozowie z dnia 4 

stycznia 1955 roku za iV kwartał 1954 r., aprz, sygn. 20950, k. 5. odnotowano także protest 
20 kobiet z parafii wiązownica, zob. sprawozdanie referatu do spraw wyznań z pprn 
w Jarosławiu z dnia 5 stycznia 1955 r. za iV kwartał 1954 r., aprz, sygn. 20950, k. 25.

20 sprawozdanie z działalności referatu do spraw wyznań pprn w krośnie z dnia 
6 stycznia 1955 r. za iV kwartał 1954 r., aprz, sygn. 20950, k.42-43.

21 sprawozdanie kwartalne referatu do spraw wyznań pprn w gorlicach z dnia 
28 grudnia 1954 r. za iV kwartał 1954 r., aprz, sygn. 20950, k. 18. 

22 ponadto pracownicy wydziału prowadzili także systematycznie narady robocze 
w sprawie przygotowania do laicyzacji szkół w roku szkolnym 1956/1957. zob. np. plan 
pracy wydziału do spraw wyznań prez. w.r.n. na miesiąc maj 1956 r., aprz, sygn. 20945, 
k. 6; poufne pismo pwrn w rzeszowie wydział do spraw wyznań l. wz. i-V/3/56 z dnia 
6 maja 1956 r. do urzędu do spraw wyznań w warszawie w sprawie narady roboczej na 
temat nauczania religii w szkołach, aprz, sygn. 21002, k. 6; protokół z narady kierowni-
ków referatów do spraw wyznań i kierowników wydziałów oświaty prezydium powiatowej 
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do kościoła. czyni to poprzez inne wydziały i resorty”23. Jedną z takich 
zasad było wpajanie dzieciom i młodzieży podstaw ateizmu poprzez elimi-
nowanie nauki religii i tworzenie organizacji zmp24. na naradzie 11 marca 
1955 r. postanowiono, że „nie może być katechizacji dzieci przedszkolnych, 
które dopiero się rozwijają”25. pracownicy wydziału zostali więc zobowią-
zaniu do wizytacji przedszkoli26. w protokole z odprawy z 11 marca 1955 r. 
mamy także informację jasno formułującą kierunki dalszej polityki:

szkół bez nauki religii jest w naszym województwie zaledwie 18%. Jeste-
śmy na ostatnim miejscu pod tym względem wśród innych województw. 
celem ostatecznym jest wycofanie nauki religii ze szkół. działać rozważ-
nie, stopniowo, bez awanturnictwa i wykorzystywać sprzyjające okolicz-
ności do usuwania religii ze szkół27.

niespełna pół roku po utworzeniu wydziału do spraw wyznań przy 
pwrn w rzeszowie przystąpiono do usuwania nauki religii ze szkół 
podstawowych. w maju 1955 r. w wydziale do spraw wyznań zorga-
nizowano specjalne zebranie dla referentów powiatowych. kierownik 
wydziału przedstawił zebranym znaczne trudności w laicyzacji szkol-
nictwa w województwie28. polecił także przygotowanie planu dalsze-

rady narodowej mrn odbytej dnia 13 sierpnia 1956 r. w sali konferencyjnej wydziału 
oświaty prez. wrn w rzeszowie, aprz, sygn. 21002, k. 10-12.

23 sprawozdanie z odprawy referatów ds. wyznań pprn odbytej w dniu 8 października 
1955 r. w wydziale do spraw wyznań pwrn w rzeszowie, aprz, sygn. akt 21001, k. 18. 

24 J. Krętosz, Wychowanie młodzieży w programie PZPR, „chrześcijanin w świecie” 
1994, nr 1(196), s. 35-36; J. konefał, Władze komunistyczne wobec młodzieży i duchowień-
stwa województwa rzeszowskiego w latach 1944-1965, w: W sztafecie pokoleń. Historia 
i bieżące zadania harcerstwa, lublin 2003, s. 71-76; J. Żurek, Edukacja ateistyczna w PRL 
(Geneza i charakter zjawiska), „arcana” 2001, nr 2(38), s. 85-94.

25 protokół z odprawy referatów do spraw wyznań prn odbytej w dniu 11 marca 1955 r. 
w wydziale do spraw wyznań pwrn w rzeszowie, aprz, sygn. 21006, k. 5. 

26 zob. notatka służbowa z dnia 23 maja 1960 r. z przeprowadzonej wizytacji w przed-
szkolu miejskim „caritas” w strzyżowie, ul. słowackiego, w dniu 20 maja 1960 r. przez 
wydział do spraw wyznań pwrn w rzeszowie, aprz, sygn. 20956, k. 29.

27 protokół z odprawy referatów do spraw wyznań prn odbytej w dniu 11 marca 1955 r. 
w wydziale do spraw wyznań pwrn w rzeszowie, aprz, sygn. 21006, k. 4.

28 do roku 1954 odsetek szkół bez nauki religii wynosił ok. 7%. w roku 1955 wzrósł 
on do 18%. zob. pismo pwrn w rzeszowie wydział do spraw wyznań z dnia 25 stycznia 
1956 r. do urzędu do spraw wyznań w warszawie, aprz, sygn. 20966, k. 4.
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go usuwania religii ze szkół podstawowych. w tym celu na referen-
tów powiatowych nałożył obowiązek „rozpoznania i przygotowania 
terenu pod tym kątem oraz zebranie materiałów”. to zadanie znajduje 
odzwierciedlenie w planach pracy referentów, które mają różną postać: 
„zbieranie materiałów w sprawie odebrania niektórym księżom prawa 
nauczania religii”29, „zbieranie danych o nastrojach wśród rodziców, 
tam gdzie nie ma nauczania religii”30, „przeciwstawienie się powsta-
waniu nowych punktów katechetycznych”31, „spowodowanie wycią-
gnięcia wniosków w stosunku do nauczycieli religii nie przestrzega-
jących przepisów min. ośw. odnośnie do nauczania religii w szkoła-
ch”32, „czuwanie nad przebiegiem nauczania religii, szczególnie, tam 
gdzie księża mają odebrane to prawo”33, „przeprowadzenie wywiadu 
społecznego w terenie po linii nauczania religii przez księży w szkołach 
i kościołach”34.

na kolejną odprawę, którą zorganizowano 30 sierpnia 1955 r., 
referenci powiatowi mieli przybyć z gotowymi projektami – ustalonymi 

29 plan pracy referatu do spraw wyznań pprn w przemyślu na miesiąc czerwiec 
1955 r. z dnia 31 maja 1955 r., aprz, sygn. 20952, k. 106; plan pracy referatu do spraw 
wyznań pprn w nisku na miesiąc październik 1955 r. z dnia 29 września 1955 r., aprz, 
sygn. 20952, k. 172.

30 plan pracy referatu do spraw wyznań pprn w lubaczowie na miesiąc listopad 
1955 roku [brak daty], aprz, sygn. 20952, k. 188; plan pracy referatu do spraw wyznań 
pprn w przemyślu na miesiąc listopad 1955 r. z dnia 27 października 1955 r., aprz, sygn. 
20952, k. 193; plan pracy referatu do spraw wyznań pprn w przeworsku na miesiąc listo-
pad 1955 r. z dnia 29 października 1955 r., aprz, sygn. 20952, k. 195; plan pracy referatu 
do spraw wyznań pprn w brzozowie na miesiąc grudzień 1955 r. [brak daty], aprz, sygn. 
20952, k. 202.

31 plan pracy referatu do spraw wyznań pprn w Jaśle na miesiąc listopad 1955 r. [brak 
daty], aprz, sygn. 20952, k. 182; plan pracy referatu do spraw wyznań pprn w łańcucie 
na miesiąc listopad 1955 r. [brak daty], aprz, sygn. 20952, k. 189.

32 plan pracy referatu do spraw wyznań pprn w nisku na miesiąc kwiecień 1955 r. 
z dnia 28 marca 1955 r., aprz, sygn. 20952, k. 78; plan pracy referatu do spraw wyznań 
pprn w tarnobrzegu na miesiąc lipiec 1955 r. [brak daty], aprz, sygn. 20952, k. 122.

33 plan pracy na miesiąc kwiecień 1955 r. dla referatu do spraw wyznań pprn 
w brzozowie [brak daty], aprz, sygn. 20952, k. 65.

34 plan pracy referatu do spraw wyznań pprn w Jaśle na miesiąc styczeń 1955 r. [brak 
daty i numeru], aprz, sygn. 20952, k. 5; plan pracy referatu do spraw wyznań pprn 
w Jaśle na miesiąc kwiecień 1955 r. [brak daty i numeru], aprz, sygn. 20952, k. 68; plan 
pracy referatu do spraw wyznań pprn w kolbuszowej na miesiąc listopad 1955 r. [z dnia 
6 listopada 1955 r.], aprz, sygn. 20952, k. 183.
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wcześniej na kolektywach powiatowych – w których szkołach w nadcho-
dzącym roku szkolnym nauka religii zostanie usunięta. przewidywano, 
że liczba szkół podstawowych bez nauki religii wzrośnie do 27%35. 
tymczasem obecny na odprawie w przeddzień inauguracji nowego 
roku szkolnego przedstawiciel urzędu do spraw wyznań „obywatel 
wierzbicki”, zapoznając się z projektami, zaapelował:

należy dopracować się dojrzenia warunków do usunięcia nauki religii 
w szkołach. usuwanie religii ze szkół nie może być mechaniczne, admini-
stracyjne, ale przygotowane wszechstronnie, wypracowane, konkretnie 
i dostatecznie uzasadnione. unikać łatwizny i spłycenia zagadnienia. 
w środowisku należy szerzyć świadomość, że sprawa religii nie jest sprawą 
państwowej szkoły, ale sumienia i woli każdego obywatela. światopo-
gląd idealistyczny, na którym oparta jest religia koliduje z światopoglą-
dem materialistycznym, naukowym, jaki jest rozwijany przez nauczanie 
w szkole. prawdy nauki dadzą się sprawdzić doświadczeniem, zaś głoszone 
dogmaty religii na oderwanym, spekulatywnym rozumowaniu nie dające 
się sprawdzić żadnym doświadczeniem. religia jest więc przesądem, 
sztucznie wymyślonym, sprzecznym z naukowym poglądem na świat [...] 
szkoła państwowa ma kształcić i wychowywać dzieci obywateli różnych 
świato poglądów, różnych wyznań, wierzących i niewierzących, nie może 
więc służyć jednemu kierunkowi wyznaniowemu, jednej religii katolickiej, 
ma być dla wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, a więc bez 
jakiejkolwiek nauki religii [...] nasza szkoła uwzględnia w pełni wychowa-
nie moralne młodzieży wpajając w nią zasady moralności oparte na interesie 
społecznym, nie zachodzi więc potrzeba dodatkowego wychowania moral-
nego przez przedmiot nauki religii w szkole prowadzonej przez jakiekol-
wiek wyznania religijne. nasza praca nad laicyzacją, uświecczeniem szkoły 
jest pracą długofalową – musi być przemyślana i wszechstronnie przygo-

35 informacja z działalności wydziału do spraw wyznań prezydium wrn w rzeszo-
wie za miesiąc lipiec i sierpień 1955r., [z dnia 16 września 1955 r.], aprz, sygn. 20951, k. 
360. por. informacja pwrn wdsw w rzeszowie z dnia 23 listopada 1956 r. w sprawie 
przywrócenia nauki religii na terenie woj. rzeszowskiego, aprz, sygn. 20953, k. 97-98; 
notatka informacyjna dotycząca masowych interwencji w sprawie budowy obiektów sakral-
nych oraz o przywrócenie nauki religii w szkołach na ter. woj. rzeszowskiego [brak daty], 
aprz, sygn. 20953, k. 101-102.
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towana przez działalność uświadamiającą, wychowawczą społeczeństwa. 
pracownicy wyznaniowi powinni stać się inspiratorami poprzez organizacje 
partyjne, młodzieżowe, zmp, zawodowe, kulturalno-oświatowe, sportowe, 
wydziały oświaty, nauczycielstwo, postępowy ruch katolicki itp.36

kilka tygodni później na kolejnej odprawie pt. „wyższy poziom 
pracy referatów”37 przedstawiciel urzędu stryjewski wystąpienie 
rozpoczął „radosną wiadomością”. stwierdził, że: „dzięki kp pzpr 
i wydziałowi oświaty zaprzestano nauczania religii w nowych 27 
szkołach podstawowych w bieżącym roku tak, że na 73 szkoły [brak 
określenia jakie] w 43 nie ma nauki religii”38. w odniesieniu do naucza-
nia religii przekazał kolejne wytyczne:

w kwestii nauczania religii należy kierować się zasadą: kościół jest oddzie-
lony od państwa. celem jest zeświecczenie szkoły. dążymy, aby szkoła była 
wolna od wrogiej idealistycznej religijnej ideologii. nie chcemy konflik-
tu ze społeczeństwem, delegacji zbierania podpisów w sprawie nauczania 
religii [...]. należy interesować się stanem nauczania religii w kościołach, 
kaplicach i salach parafialnych. wszystkie punkty nauczania w salach 
parafialnych, które istniały do 9 Viii 1955 pozostawić, nie zezwolić na 
otwieranie nowych punktów [...]39.

te wytyczne były dość konsekwentnie realizowane. dokumenty 
pokazują, że w roku szkolnym 1954/1955 na 1498 szkół podstawowych 
bez nauki religii pozostawało 292. rok później aż 57040. w odniesie-
niu do szkół licealnych w roku szkolnym 1955/1956 na 42 licea tylko 

36 sprawozdanie z odprawy referentów do spraw wyznań prezydiów prn odbytej 
w dniu 30 sierpnia 1955 r. w wydziale do spraw wyznań pwrn w rzeszowie, aprz, sygn. 
20952, k. 246-248.

37 sprawozdanie z odprawy referatów do spraw wyznań pprn odbytej w dniu 8 paździer-
nika 1955 r. w wdsw pwrn w rzeszowie, aprz, sygn. 21001, k. 17-20.

38 tamże, k. 17.
39 tamże, k. 18-19.
40 informacja komitetu wojewódzkiego pzpr w rzeszowie z dnia 20 października 1955 

r., wz.i-6/3/12/55 w sprawie nauczania religii w szkołach podstawowych w roku szkolnym 
1955/1956 na terenie woj. rzeszowskiego, aprz, sygn. 20952, k. 263.
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w jednej pozostała religia41. działania wydziału w zakresie eliminowa-
nia nauki religii wywołały lawinę protestów i interwencji w wydziale 
do spraw wyznań i wydziale oświaty42.

dnia 13 września 1956 r. odbyła się narada sekretarzy propagandy 
komitetu powiatowego z udziałem kierowników wydziału oświaty 
i aktywu związku nauczycielstwa polskiego, podczas której – po raz 
kolejny – omawiano sprawy „przygotowania środowiska do elimino-
wania nauki religii w szkole”43. po tej naradzie tylko w tarnobrzegu 
zebrano 326 podpisów pod petycją dotyczącą przywrócenia religii 
w szkole, którą złożono w wydziale oświaty. udała się także delega-
cja do ministerstwa oświaty i kc pzpr44. ciekawy jest list komitetu 
rodzicielskiego z rymanowa:

opierając się na ogólnym żądaniu społeczeństwa rymanowskiego i szero-
kiej okolicy – zwracamy się do prezydium z uprzejmą prośbą o podjęcie 
skutecznych kroków, zmierzających do przywrócenia w tut. szkole nauki 
religii oraz wydanie zarządzenia wywieszenia w klasach krzyży. brak 
w szkole nauczania religii odbija się fatalnie na systemie wychowania 
młodzieży. społeczeństwo rymanowa i jego okolicy jest wyłącznie katolic-
kie. nauka religii w szkole została zniesiona wbrew woli tak rodziców jak 
i samej dziatwy szkolnej w okresie, kiedy panoszyła się samowola okresu 
kultu jednostki. usunięcie ze szkoły nauki religii uważamy za wielce 
krzywdzące. moralny pierwiastek został ze szkoły wyrwany, skutkiem 
czego młodzież wypacza swe charaktery, staczając się po równi pochyłej 
bez hamulca moralnego. zdjęcie krzyży w klasach nastąpiło samowolnie, 

41 wykaz z dnia 11 listopada 1955 roku podpisany przez kierownika wdsw dotyczący 
nauczania religii w szkołach, aprz, sygn. 20952, k. 264. 

42 zob. m.in. sprawozdanie miesięczne referatu do spraw wyznań pprn w gorlicach 
za miesiąc grudzień 1955 r. z dnia 31 grudnia 1955 r., aprz, sygn. 20953, k. 18; sprawoz-
danie kierownika referatu do spraw wyznań pprn w brzozowie za okres miesiąca grudnia 
1955 r., z dnia 4 stycznia 1956 r., aprz, sygn. 20953, k. 4; sprawozdanie z pracy referatu 
do spraw wyznań pprn w nisku w miesiącu grudniu 1955 r., z dnia 3 stycznia 1956 r., wz. 
3/15/55, k. 45; sprawozdanie sytuacyjno-opisowe za iV kwartał 1955 r. pprn w sanoku 
z dnia 31 grudnia 1955 r., aprz, sygn. 20953, k. 58;

43 informacja [brak daty] o aktualnej sytuacji dotyczącej nauki religii w szkołach podsta-
wowych na terenie woj. rzeszowskiego, aprz, sygn. 20953, k. 83.

44 tamże, k. 86.
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decyzją jednostkową. nie miało to żadnego powiązania ze zniesieniem 
etatu nauczania religii. krok ten podyktowany został wyłącznie niechęcią 
jednostek do społeczeństwa katolickiego. uważamy, że krzywdy te winny 
być w najkrótszym czasie wyrównane. dlatego prosimy o nadanie sprawie 
takiego kierunku, by nauka religii w szkole podstawowej i ogólnokształcą-
cej st. licealnego w rymanowie została przywrócona w czasie jaknajkrót-
szym, a krzyże w klasach winny być wywieszone niezwłocznie. katolickie 
społeczeństwo i młodzież żąda katolickiego wychowania w szkole!45

do wydziału oświaty zdążały także delegacje z sokołowa, wólki 
sokołowskiej, raniżowia, siedleczki46. zdarzały się protesty, które 
miały charakter mniej oficjalny. np. w chmielnowie rano pod dom 
kierowniczki szkoły przybyło 30 kobiet – jak to delikatnie ujął sprawoz-
dawca – „z zapytaniem dlaczego nie ma religii w szkole”47.

porozumienie z 8 grudnia 1956 r. zapewniało „pełną swobodę” 
i gwarantowało „dobrowolność pobierania nauki religii w szkołach 
podstawowych i średnich dla dzieci, których rodzice wyrażają takie 
życzenie”. zapisano w nim ponadto, że „nauczanie religii będzie 
prowadzone w szkołach jako przedmiot nadobowiązkowy. władze 
szkolne obowiązane są umożliwić pobieranie nauki przez odpowied-
ni rozkład zajęć”48. tego samego dnia ministerstwo oświaty wydało 
zarządzenie, w którym ogłosiło, że nauka religii może odbywać się 

45 pismo komitetu rodzicielskiego szkoły podstawowej i ogólnokształcącej st. liceal. 
w rymanowie do prezydium wojewódzkiej rady narodowej wydział oświaty w rzeszo-
wie z dnia 29 listopada 1956 r., aprz sygn. 21262, k. 116. 

46 tamże, k. 85.
47 informacja [brak daty] o aktualnej sytuacji dotyczącej nauki religii w szkołach podsta-

wowych na terenie woj. rzeszowskiego, aprz, sygn. 20953, k. 86.
48 postanowiono także, że „wykładowcy religii będą powoływani przez władze szkol-

ne w porozumieniu z władzami kościelnymi. nauczyciele religii będą opłacani z budże-
tu ministerstwa oświaty. programy nauki religii oraz podręczniki do nauczania religii 
wymagają zatwierdzenia przez 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 niewierzących, i będą zdecydowanie przeciwdziałać wszelkim przeja-
wom naruszania wolności sumienia”. Komunikat Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu 
i Episkopatu o zasadach uregulowania wzajemnych stosunków z dnia 8 grudnia 1956 r., w: 
p. raina, Kościół w PRL, t. 1, s. 575. 
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jedynie po godzinach lekcyjnych lub przed ich rozpoczęciem w lokalach 
pozaszkolnych49.

porozumienie oraz treść zarządzenia została przedyskutowana na 
odprawie kierowników wydziału oświaty pwrn w dniu 17 grudnia 
1956 r., podczas którego referent podzielił się następującymi faktami:

w większości szkół na terenie tut. województwa, a zwłaszcza 
w szkołach podstawowych wprowadzono naukę religii w salach wyodręb-
nionych po zakończeniu normalnej nauki lekcyjnej, bądź też w punktach 
katechetycznych. wynikło to z tego, że występował wzmożony nacisk 
ze strony ludności inspirowanej przez kler, gdzie w sposób agresywny 
domagano się w wydziałach oświaty, referatach ds. wyznań prez. p.r.n. 
i kom. powiat p.z.p.r. przywrócenia nauki religii we wszystkich szkołach, 
a nawet w tych, gdzie nie było nauki religii od 2-4 lat. księżą z ambon 
i w rozmowach indywidualnych podbużali ludność, by ona twardo stała 
przy wysuwanych żądaniach, np. w przemyślu księża z ambon podawa-
li, iż są w posiadaniu /od swych władz kościelnych/ projektu porozumie-
nia miedzy rządem a episkopatem o powszechnym nauczaniu religii 
w szkołach. w dniu 16.Xii.56 przybyli do p.p.r.n. w sanoku księża a to: 
ks. porębski i proboszcz parafii sanok iii ks. gajecki, którzy domaga-
li się przywrócenia nauki religii we wszystkich szkołach tych parafii. za 
namową w/w księży w dniu 18.Xii.56 zbierano podpisy by przywrócono 
naukę religii w 11 latkach i szkołach tpd-owskich, że elementy klery-
kalne postanowiły zorganizować manifestację rodziców ze wszystkich 

49 zarządzenie ministra oświaty w. bieńkowskego z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie 
nauczania religii w szkołach, w: p. raina, Kościół w PRL, t. 1, s. 574. inne zarządzenia 
i okólniki wydane w tym czasie dotyczące możliwości pobierania nauki religii w szkole 
i w punktach katechetycznych omawia a. mezglewski, Nauczanie religii w Polsce 
Ludowej, „studia z prawa wyznaniowego” 2000, nr 1, s. 23-25; tenże, Nauczanie religii, 
w: Prawo wyznaniowe, red. h. misztal, p. stanisz (stan prawny na 1 lipca 2003 r.), lublin 
20032, s. 312; tenże, Usunięcie i przywrócenie nauczania religii do szkół, w: Katecheza 
dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, red. w. Janiga, a. mezglewski, krosno–sandomierz 
2000, s. 97-198; J. doppke, Katechizacja w Polsce 1945-1990, pelplin 1998; k. warcha-
łowski, Usunięcie nauczania religii ze szkół publicznych w latach 1958-1961, w: Prawo 
i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego sympozjum Prawa 
Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), red. a. mezglewski, p. stanisz, 
m. ordon, lublin 2005, s. 325-332.
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szkół i udać się do prezydium p.p.r. w sanoku, gdzie do gmachu przybyło 
około 130 kobiet. po wyjaśnieniu sprawy kobiety spokojnie rozeszły się 
do domów. w gromadzie witkowice pow. ropczyce miał miejsce fakt, że 
kobiety zatrzymały dzieci swoje w szkole po lekcjach i udały się do ks. 
mirowskiego stanisława wikariusza chcąc go przymusowo wprowadzić do 
szkoły na naukę religii, lecz w/w ksiądz nie zgodził się na to [...].

nieco odmienny wypadek zdarzył się w gromadzie nawsie pow. ropczy-
ce gdzie do klasy szkolnej wtargnęło około 25 chłopów uzbrojonych w kije 
domagało się aby nauczycielstwo wprowadziło modlitwę przed rozpoczę-
ciem lekcji szkolnych, oraz by dzieci pozdrawiały wchodzącego do klasy 
nauczyciela słowami „niech będzie pochwalony Jezus chrystus”. powia-
domiona o powyższym wypadku komenda powiatowa m.o. i prokuratura 
nie potrafiła odpowiednio zareagować na powyższe zajście [...].

przytoczone wyżej zjawiska nie występują tylko z pośród rodziców 
dzieci uczęszczających do szkoły, lecz także inspirowane są przez pewną 
część nauczycieli nieposiadających skrystalizowanego światopoglądu 
naukowego. np. nauczycielka liceum ogólnokształcącego w kołaczy-
cach, pow. Jasło przypomina dzieciom o obowiązku odmówienia modli-
twy przed lekcjami w czym sama bierze udział; była inicjatorką wieszania 
krzyży w klasie szkolnej. podobnie to uczynił nauczyciel liceum ogólno-
kształcącego w gorlicach ob. borwinski, który osobiście powiesił krzyż 
na ścianie klas szkolnej50.

rodzice byli bardzo zatroskani o katolickie wychowanie młodzie-
ży. po wprowadzeniu zarządzenia ministra oświaty z 8 grudnia 1956 r. 
w jednym tygodniu tylko w samym pprn w Jaśle interweniowało aż 
300 osób51. kierownik referatu do spraw wyznań w sprawozdaniu do 
wydziału do spraw wyznań w rzeszowie pisał:

w ostatnim czasie, tj. w dwu ostatnich tygodniach nastąpił ze strony 
ludności wyraźny nacisk na referat wyznań i wydział oświaty ze strony 

50 informacja o przebiegu realizacji zarządzenia władz w sprawie nauczania religii 
w szkołach na terenie woj. rzeszowskiego, aprz, sygn. 20953, k. 92-93.

51 informacja prezydium wojewódzkiej rady narodowej wydział do spraw wyznań 
w rzeszowie z dnia 23 Xi 1956 roku w sprawie przywrócenia nauki religii na terenie woj. 
rzeszowskiego, aprz, sygn. 20953, k. 97. 
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mężczyzn i kobiet z miejscowości, gdzie od 2-3 lat nie było nauczania religii 
z żądaniem wprowadzenia tego przedmiotu w zajęcia szkolne. przez tut. 
pprn przesunęło się ponad 300 ludzi w ostatnim tygodniu, którzy próbują 
atakować i szkalować czynniki powiatowe, że one są winne za nieucze-
nie religii w szkołach, gdyż w innych powiatach jak np. w tarnowskim, 
mieleckim i innych już dawno wprowadzono naukę religii do szkół [...]. 
delegacje te załatwiono w ten sposób, że w miejscowościach tych daleko 
odległych od parafii, gdzie nie ma żadnych lokali po wsiach ani kaplic 
przydzielono po zajęciach lekcyjnych jedną salę w szkole, by zadowo-
lić opinię publiczną danych gromad, którym chodziło o to, by dzieci nie 
potrzebowały chodzić w okresie zimowym ponad 5 km na nauczanie religii 
do kościoła. w szeregu miejscowościach uzgodniono z delegacjami, że 
na skutek dwurazowej nauki i braku miejsca w szkole pozostawi się im 
używane dotąd sale katechetyczne”52.

głośna była interwencja 31 sierpnia 1959 r. w wydziale oświaty 
w białobrzegach53. kilka osób z dziewięćdziesięcioosobowej grupy 
wylegitymowano i za rzekome awanturowanie się ukarano w trybie 
postępowania administracyjnego54.

2. symbole religiJne

pierwsze wzmianki dotyczące wieszania symboli religijnych 
pojawiają się w 1955 r. na odprawie 8 października tego roku tow. 
stryjewski zalecał ostrożność i spryt przy zdejmowaniu krzyży, by nie 
prowokować rodziców dzieci. Jako negatywny przykład przytoczył 
następujące wydarzenie:

52 pismo pprn, referat wyznań w Jaśle z dnia 21 listopada 1956 r. do pwrn w rzeszo-
wie w sprawie delegacji ludności żądających przywrócenia religii do szkół, aprz, sygn. 
21261, k. 117. 

53 notatka informacyjna [brak daty], aprz, sygn. 20955, k. 6.
54 zob. szerzej notatka do sprawozdania, aprz, sygn. 20955, k. 71. zob. także: infor-

macja nr 15 z dnia 16 lutego 1959 r. pt. „uwagi o działalności kleru w województwie 
rzeszowskim”, aprz, sygn. 20955, k. 25-27; sprawozdanie wydziału do spraw wyznań 
przy pwrn w rzeszowie za iii kwartał 1959 r., aprz, sygn. 20955, k. 68-70, k. 74.
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podczas remontu szkół kierownicy usunęli krzyże. w gromadzie wólka 
niedźwiecka podniosły się głosy przeciw zdjęciu krzyży. miejscowe kobie-
ty udały się do szkoły i wydane przez stróżkę szkolną krzyże pozawieszały 
w klasach podczas nauki55.

wydział zapewne nie radził sobie z eliminacją symboli religijnych 
w szkołach, skoro na kolejnych odprawach ten problem powracał. i tak 
na odprawie kierowników wydziału oświaty pwrn w dniu 17 grudnia 
1956 r. sprawozdawca zakomunikował:

stwierdzić należy, że występują nagminnie zjawiska wieszania emblema-
tów o treści religijnej, które są zakupywane przez rodziców a przynoszo-
ne przez dzieci pod płaszczem do szkoły, gdzie w nieobecności nauczy-
cieli zostają wieszane na ścianach frontowych nad godłem państwowem 
względnie pod godłem56.

wydawało się, że kres tym zachowaniom położy wydany w tym celu 
4 sierpnia 1958 r. okólnik ministra oświaty nr 26 w sprawie przestrze-
gania zasad świeckości szkoły57. zastrzeżono w nim, że zasada świec-
kości szkoły wyklucza takie zachowania, jak: dekorowanie pomiesz-
czeń szkolnych emblematami religijnymi, odmawianie modlitwy przed 
lub po lekcjach przedmiotów obowiązkowych, organizowanie przez 
nauczycieli i wychowawców dla młodzieży szkolnej różnych praktyk 
religijnych. za wcielenie tych zasad odpowiedzialni byli kuratorzy 
okręgów szkolnych, inspektorzy szkolni i wszyscy pracownicy nadzoru 
pedagogicznego. mieli je przekazać dyrektorom szkół, wychowawcom 
klas i wszystkim nauczycielom.

realizacja okólnika nie była prosta. wydany trzy tygodnie przed 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego miał raz na zawsze załatwić 
problem zabezpieczenia świeckiego charakteru szkoły. tymczasem na 

55 sprawozdanie z odprawy referatów do spraw wyznań pprn odbytej w dniu 
8 października 1955 roku w wydziale do spraw wyznań pwrn w rzeszowie, aprz, sygn. 
akt 21001, k. 18.

56 informacja o przebiegu realizacji zarządzenia władz w sprawie nauczania religii 
w szkołach na terenie woj. rzeszowskiego, aprz, sygn. 20953, k. 93.

57 dz.urz. min. oświaty nr 9, poz. 123.
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wieść o nowym akcie władzy komunistycznej mieszkańcy wsi i miast 
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego masowo gromadzili się przed 
szkołami, domagając się pozostawienia krzyży w salach. niektóre 
z tych akcji były tak głośne, że pozostawiły ślad w aktach wydziału do 
spraw wyznań. do historii przeszły wydarzenia, które miały miejsce 
w wierzbnej i ropczycach:

w ropczycach w dniu 2 września 1958 roku przed budynkiem szkoły 
podstawowej nr 1 zebrało się około 40 kobiet domagając się zawiesze-
nia krzyży. równocześnie groziły, że obrzucą kamieniami kierownika 
szkoły za zdjęcie krzyży [...]. wtargnęły do szkoły i zawiesiły krzyże. po 
wyjaśnieniu przez kierownictwo szkoły i miejscowy aktyw opuściły szkołę 
i rozeszły się do domów. krzyże zostały powtórnie zdjęte przez kierow-
nictwo szkoły. w dniu 3 września powtórnie zebrało się w szkole około 
16 kobiet i protestowały odnośnie zdjęcia krzyży. po wyjaśnieniu im przez 
za-cę komendanta powiatowego mo, że zachowanie ich jest awanturnicze 
i nie praworządne rozeszły się do domów. kp mo wszczęła dochodze-
nie w stosunku do trzech najaktywniej występujących kobiet, a odnośnie 
5 skierowano wnioski do kolegium karno-administracyjnego pwrn 
w wyniku czego zostały ukarane bąk i bochenek po miesiącu aresztu, 
a pozostałe trzy grzywną od 1000-1500 zł58.

wydarzenia we wsi olchowa (pow. lesko) miały następujący przebieg:

[...] w dniu 2 września do miejscowej szkoły przybyła grupa osób w tym 15 
kobiet i kilku mężczyzn domagając się umieszczenia z powrotem krzyża 
i figurki religijnej w klasie szkolnej. mimo wyjaśnień kuratora zebrani nie 
opuścili szkoły. grupa kobiet udała się do pobliskiej kaplicy, skąd manife-
stacyjnie śpiewając pieśni religijne – wniosła figurkę do szkoły i umieści-
ła na dawnym miejscu, w sali szkolnej – powieszono krzyż. w dniu 3 
września przeprowadzono rozmowę z kierowniczką szkoły w wydziale 
oświaty pprn, którą zdecydowano przenieść do innej szkoły59.

58 zob. notatka informacyjna z dnia 4 września 1958 r. w związku z rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego, aprz, sygn. 21041, k. 17. 

59 tamże, k. 19.
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głośna była również manifestacja w woli Jasienickiej:

w dniu 2 września we wsi wola Jasienicka, pow. brzozów, pod szkołą 
podstawową zebrało się około 80 kobiet, które zostały zaalarmowa-
ne pogłoską, że «przyjechali komuniści zdejmować krzyże w szkole». 
Faktycznie, przyjechał wizytator z wydziału oświaty pprn na otwarcie 
roku szkolnego. zebrani zażądali pozostawienia krzyży w salach szkol-
nych. winą za powyższe zajście obarczono tamtejszego kierownika szkoły 
ob. Józefa dudycza, który po omówieniu zarządzenia ministra oświaty 
w wydziale oświaty – zwołał komitet rodzicielski oraz kilku gospodarzy 
i radził się czy zdjąć krzyże. zebrani postanowili nie zdejmować krzyży. 
dnia 1 września wieczorem kierownik polecił sprzątaczce walerii matei 
usunąć krzyże z sal szkolnych, które nie zostały usunięte, a od rana groma-
dzili się ludzie celem niedopuszczenia do zdjęcia krzyży. z kierownikiem 
szkoły i innymi osobami przeprowadzono rozmowy za pośrednictwem 
przewodniczącego pprn. krzyże w szkołach zostały60.

w powiecie jarosławskim drażliwe sytuacje powstały w miejscowo-
ściach pawłosiów, kidałowice, dystrowice i wierzbna. w pawłosinie 
1 września kierownik szkoły zdjął krzyże. na wieść o tym fakcie około 
40 kobiet weszło do szkoły i ponownie zawiesiło krzyże. interweniował 
przewodniczący pprn w Jarosławiu. przed szkołą zebrało się około 100 
kobiet, domagając się, aby im „zwrócić boga i religię” oraz by zorganizować 
zebranie wszystkich mieszkańców wsi. po naradzie i wyjaśnieniu, miejsco-
we władze doszły do wniosku, że należy krzyże w tej szkole pozostawić61.

szacunek wzbudziła postawa kierowniczki szkoły w miejscowo-
ści przeryty bór, pow. dębicki, która po otrzymaniu polecenia zdjęcia 
krzyży udała się do inspektoratu szkolnego z prośbą, by przeniesio-
no ją na emeryturę, ponieważ w czasie okupacji ślubowała, że będzie 
bronić krzyża. wydział oświaty przychylił się do jej prośby i mianował 
nową kierowniczkę szkoły, która po objęciu stanowiska zdjęła krzyże62. 

60 tamże, k. 19-20.
61 tamże, k. 18-19.
62 zob. notatka informacyjna z dnia 4 września 1958 r. w związku z rozpoczęciem 

nowego roku szkolnego, aprz, sygn. 21041, k. 17.
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w miejscowości Jankowce, pow. jarosławski, 6 września 1958 r. zebra-
ła się delegacja około 50 kobiet, która żądała modlitwy i powieszenia 
krzyży w szkołach. ponieważ sama rozmowa z kierownikiem szkoły 
nie poskutkowała, panie „o godz. 7.45 wtargnęły do sal szkolnych 
i zawiesiły krzyże grożąc przy tym nauczycielom, aby nie ważyli się 
ich zdejmować”63. spektakularna akcja została zorganizowana przez 
mieszkańców wsi morawskie:

w dniu 10 września we wsi morawskie, około godz. 14-tej, miejscowe 
kobiety zorganizowały manifestacyjny pochód przez wieś do szkoły, na 
czele którego był niesiony krzyż długości ok. 60-80 cm przez skiba marię. 
korzystając z tego, że szkoła była otwarta, weszły do środka i poprosiły 
kierownika szkoły czeka o wydanie krzyży, mówiąc, że nie pozwolą by 
w szkole nie było krzyży. kierownik wskazał miejsce złożenia krzyży, po 
czym kobiety wzięły je z kancelarii i porozwieszały w klasach i na koryta-
rzu, przy którym powiesiły również obrazek religijny wielkości kartki 
zeszytu. w trakcie tych czynności śpiewano pieśni religijne „my chcemy 
boga”. następnie wyszły ze szkoły i rozeszły się, po czym kierownik 
szkoły poinformował o powyższym pprn i komitet powiatowy pzpr. 
na miejsce zajścia udali się pracownicy tut. jednostki, foto-technik celem 
rozeznania sytuacji. równocześnie do szkoły przybył sekretarz komite-
tu pow. wraz z instruktorem, za którym przybyły ponownie przed szkołę 
miejscowe kobiety w ilości około 100 osób – zorganizowane w manifesta-
cyjny pochód na czele z krzyżem, śpiewając pieśni religijne „my chcemy 
boga” itp. na widok zbliżających się kobiet zamknięto drzwi wejściowe 
do szkoły, a kiedy pracownik tut. jednostki zamykał okna w jednej z sal 
szkolnych na parterze z zebranego tłumu były rzucane do tego pracownika 
grudy ziemi. ponieważ jednak nie zdołano zamknąć okien w drugiej klasie 
na parterze – nie ustalone dotąd kobiety weszły nimi do klasy a następnie 
na korytarz i otwarły drzwi wejściowe, którymi cały tłum manifestacyjnie 
wszedł do wnętrz szkoły śpiewając w/w pieśni. do zebranych wyszedł 
sekretarz komitetu powiatowego. na ten widok kobiety klęcząc śpiewały 
pieśni „my chcemy boga”, kilkakrotnie przerywane żądaniami pozostawie-

63 informacja z dnia 10 wrześnie 1958 r. w sprawie zarządzenia ministra oświaty 
odnośnie do usunięcia emblematów religijnych ze szkół, aprz, sygn. akt 21264, k. 4.
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nia krzyży w szkole, grożąc przy tym, że w żadnym wypadku nie pozwo-
lą na zdjęcie krzyży w szkole i nie odejdą do póki wyżej wymienieni nie 
opuszczą szkoły. po zapewnieniu ich, że w/w nie przyjechali zdejmować 
krzyży, kobiety wyszły przed szkołę w manifestacyjnym pochodzie obeszły 
ją trzy razy śpiewając pieśni. następnie stanęły przed frontem szkoły i stały 
dotąd dopóki w/w nie opuścili szkoły i nie wyjechali ze wsi64.

autor informacji z 10 września 1958 r. o realizacji zarządzenia 
ministra oświaty dotyczącego usunięcia symboli religijnych ze szkół, 
wprost pisze, że jego realizacja napotyka duże trudności:

to zarządzenie natrafiało i nadal natrafia na pewne trudności wynikające 
z wrogiej inspiracji kleru oraz oporu elementów sfanatyzowanych, głównie 
kobiet zamieszkałych na terenach wiejskich [...]. na skutek wymienione-
go oporu i niedostatecznego przeciwdziałania władz terenowych, w chwili 
obecnej w 33 szkołach znajdują się emblematy religijne. cyfra ta często 
się zmienia, ponieważ odbywa się zdejmowanie krzyży i ich ponowne 
wywieszanie65.

zachował się w archiwum jeszcze jeden istotny dokument: „infor-
macja o działalności kleru w kraju na terenie woj. rzeszowskiego”. 
choć nieopatrzony datą, jego treść pozwala wnioskować, że został 
napisany kilka miesięcy po wydaniu okólnika nr 26. trudno ocenić, 
w jakim stopniu jest to dokument propagandowy w odniesieniu do 
całkowitej eliminacji krzyży z sal lekcyjnych. niewątpliwie pokazuje, 
że z jednej strony władze kościelne nie chciały konfliktu z państwem 
i starały się respektować jego absurdalne zarządzenia; z drugiej zaś, 
że ludzie łatwo się poddali tym wytycznym. zatem nie obeszło się bez 
ofiary i wysokich kar administracyjnych:

w chwili obecnej nie znane są wypadki by w salach szkolnych znajdowały 
się emblematy religijne oraz by odmawiano modlitwę przed i po lekcjach 

64 informacja z dnia 10 wrześnie 1958 r. w sprawie zarządzenia ministra oświaty 
odnośnie do usunięcia emblematów religijnych ze szkół, aprz, sygn. akt 21264, k. 5-6.

65 tamże, k. 3.
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z wyjątkiem lekcji religii. nie ma wypadku by lekcje religii umieszczano 
w rozkładzie zajęć pomiędzy lekcjami. oceniając realizację zarządzenia 
ministra oświaty w sprawie emblematów religijnych i modlitw w szkołach 
podstawowych należy stwierdzić, że kuria przemyska i lubaczowska odnio-
sły się do tej sprawy z dużą powściągliwością, stosunkowo było mniej 
w diecezji przemyskiej w porównaniu z terenami podległymi kurii tarnow-
skiej, a w lubaczowskiej w ogóle nie zanotowano zakłóceń. na odprawach 
dekanalnych księża ostrzegali by nie popadać w kolizję z władzami świecki-
mi w sprawach szkolnych. za tzw. zajścia szkolne w związku z zabezpiecze-
niem świeckości szkoły wpłynęło do pprn na terenie tutejszego woj. 193 
wnioski o administracyjne ukaranie winnych wykroczenia przec. zarządze-
niom min. oświaty. rozpatrzono 147 wniosków: z tych ukarano grzywną 
104 osoby, z przeciętną grzywną 1.100 zł., a resztę 18 osób na jeden miesiąc 
aresztu, upomnieniem 9 osób, uniewinniono 15 osób. czterem księżom 
odebrano prawo nauczania religii za pobicie dzieci. o innych wykrocze-
niach księży tut. wydział powiadomił kuratorium oświaty66.

3. inne przykłady

sprawa eksponowania symboli religijnych w miejscach publicz-
nych nie była tylko kwestią szkoły. dotyczyła niemalże wszystkich 
obszarów życia. „nieznany sprawca” zerwał ze ściany frontowej 
cukierni w przeworsku obraz matki boskiej częstochowskiej połamał 
go i wrzucił do kanału. „robotnicy byli oburzeni na to świętokradztwo, 
ponieważ obraz istniejący tam od lat 60 otaczali szczególną czcią”. 
kuria biskupia w przemyślu apelowała więc:

choć zostało wszczęte śledztwo niemniej jednak kuria biskupia uważa 
sobie za obowiązek zwrócić uwagę prezydium na mnożące się w ostatnich 
czasach wypadki znieważania rzeczy świętych i włamania do kościołów 
nie tylko po wsiach, ale i w miastach powiatowych, gdzie spodziewać by 
się można lepszego zabezpieczenia. wypadki takie wywołują u wierzą-

66 informacja o działalności kleru w kraju na terenie woj. rzeszowskiego, aprz, sygn. 
20955, k. 57.
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cych katolików rozgoryczenie i ujemne komentarze na temat stosunku 
bezpieczeństwa. w interesie przeto nie tylko kościoła, ale i powagi władz 
państwowych, zwraca się kuria z uprzejmą prośbą o zaradzenie tego rodza-
ju świętokradczym wybrykom67.

mieszkańcy rzeszowa byli mocno oburzeni, kiedy 8 stycznia 
1958 r. pierwszy sekretarz podstawowej organizacji partyjnej wtargnął 
do autobusów mpk, pozdejmował kierowcom autobusów obrazki mb 
częstochowskiej i publicznie dokonał ich profanacji, mówiąc „nie 
wierzcie w zabobony!” reakcja społeczeństwa była natychmiastowa. 
mieszkańcy rzeszowa wystosowali list następującej treści:

szanowny pan minister wyznań religijnych warszawa.
na terenie miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego mpk w rzeszo-
wie zaistniał bardzo wielki wypadek. pierwszy sekretarz pop dopuścił się 
w dniu 8.i.1958 rano o godzinie 9-tej napadu na wszystkie autobusy mpk, 
zdzierając szoferom wewnątrz autobusów obrazki najświętszej matki boskiej 
częstochowskiej, obrazki małe były umieszczone koło kierowcy […] targał te 
obrazki mówiąc, że nie wierzcie w zabobony. dokonał profanacji publicznie. 
mieszkańcy miasta rzeszowa wnoszą ostry protest do pana ministra niech 
nikt na przyszłość nie odważy się ręki kłaść na rzecz świętą. ten bydlak pop 
powinien pamiętać, że między państwem a kościołem został dokonany układ, 
ten bydlak był szewcem, dostał się do żłoba, to jest towarzysz [?], tonie jest 
towarzysz pzpr. to jest skurwysyn i zdechnie bez boga ani do proga, co na to 
komitet miejski pzpr oraz komitet wojewódzki. będziemy widzieć co się 
stanie z tym bandytom. to jest sekretarz pop [?] precz z takim sekretarzem, 
zbójem, który napada na religijne obrazki. kraków dowie się w przeciągu 5 
godzin a taki szubrawiec zdechnie pod płotem. bóg tego dokona.
szanowny panie ministrze wyznań religijnych. pan zdaje sobie dokładnie 
z tego sprawę, że układ musi być honorowany a nie dymną zasłoną. taki 

67 pismo kurii biskupiej w przemyślu z dnia 29 czerwca 1955 r., l. 2521/55 do pwrn 
w rzeszowie w sprawie zerwania ze ściany frontowej cukrowni w przeworsku i profa-
nacji obrazu mb częstochowskiej, aprz, sygn. 21015, k. 129. zob. także pismo pwrn 
w rzeszowie z dnia 15 lipca 1955 r., wz. i-9b(27)55 do kurii biskupiej w przemyślu 
w sprawie zerwania i profanacji obrazu mb częstochowskiej z cukrowni w przeworsku, 
aprz, sygn. 21015, k. 132.
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jeden szubrawiec dopuścił się takiej strasznej rzeczy. profanował i targał 
obrazki święte i co na to obywatele rzeszowa. polecamy obywatele aby 
pan minister natychmiast [...]68 załatwił tę sprawę.

aktów obrony krzyża i wiary, przeciwko ówczesnemu prawu, aż 
nadto zachowało się w archiwach wydziału. młodzież upominała 
się o mszę św. na koloniach, mimo wytycznych kuratorium oświaty 
i wydziału do spraw wyznań, który opracował plan walki z organi-
zowaniem nielegalnych nabożeństw w ramach tzw. duszpasterstwa 
wakacyjno-turystycznego69. wiele osób walczyło o powieszenie krzyża 
w salach szpitalnych, o kaplicę szpitalną70, wznosiło – wbrew prawu 
budowlanemu – przydrożne kapliczki, figurki71, a nawet kościoły72. 

68 pismo mieszkańców rzeszowa z dnia 8 stycznia 1958 r. w sprawie profanacji obraz-
ków mb częstochowskiej we wszystkich autobusach mpk, aprz, sygn. 21020, k. 24-25.

69 sprawozdanie wydziałowi do spraw wyznań przy pwrn w rzeszowie za iii kwartał 
1959 r., aprz, sygn. 20955, k. 68-70. zob. także: plan pracy referatu do spraw wyznań 
pprn w brzozowie na miesiąc lipiec 1955r. z dnia 2 lipca 1955 r., aprz, sygn. 20952, k. 
116; plan pracy referatu do spraw wyznań pprn w brzozowie na miesiąc sierpień 1955 r. 
z dnia 3 sierpnia 1955 r., aprz, sygn. 20952, k. 126; plan pracy referatu do spraw wyznań 
pprn w łańcucie na miesiąc sierpień 1955 r. z dnia 1 sierpnia 1955 r., aprz, sygn. 20952, 
k. 129; plan pracy referatu do spraw wyznań przy pmrn w rzeszowie na miesiąc sierpień 
1955 r. z dnia 3 sierpnia 1955 r., aprz, sygn. 20952, k. 137.

70 zob. szerzej: l. Fiejdasz, Rola Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Rzeszowie w laicyzacji służby zdrowia, „studia z prawa wyznaniowego” 
2009, t. 12, s. 199-218.

71 sprawozdanie referatu do spraw wyznań pwrn w rzeszowie za iV kwartał 1954 r. 
wyniki obserwacji życia religijnego i miejscowych stosunków międzywyznaniowych [brak 
daty], aprz, sygn. 20951, k. 3; sprawozdanie kierownika referatu do spraw wyznań 
z pprn w brzozowie z dnia 4 stycznia 1955 r. za iV kwartał 1954 r., aprz, sygn. 20952, 
k. 3; sprawozdanie z działalności referatu do spraw wyznań pprn w krośnie z dnia 6 
stycznia 1955 r. za iV kwartał 1954 r., aprz, sygn. 20950, k. 45; zob. protokół zebra-
nia wojewódzkiego zarządu koła księży „caritas” w rzeszowie odbytego dnia 16 marca 
1960 r., aprz, sygn. 21455, k. 42; sprawozdawanie wydziału do spraw wyznań pwrn 
w rzeszowie z dnia 12 maja 1955 r. za okres od stycznia do kwietnia 1955 r., aprz, sygn. 
20954, k. 7-8; pismo z dnia 30 lipca 1956 r., wz. i-9b/22/56 do pwrn wydział organiza-
cyjny oddział skarg i zażaleń w sprawie nielegalnego zainstalowania światła w kapliczce 
przydrożnej, aprz, sygn. 21017, k. 85.

72 charakterystyczny jest przykład budowy kościoła w stalowej woli. zob. notatka 
służbowa z odbytej narady w km pzpr w stalowej woli w dniu 7 kwietnia br. w sprawie 
budowy kościoła i wstrzymania z dnia 10 kwietnia 1962 r., aprz, sygn. 20991, k. 29-36.
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Jeden z towarzyszy odnotował następujące spostrzeżenie w notatce 
służbowej:

zwróćmy uwagę towarzysze na nasze placówki handlu uspołecznionego 
– nie znajdziemy ani jednego sklepu, czy też zakładu gastronomicznego 
na terenie woj. rzeszowskiego, który by nie był udekorowany dewocjona-
liami. a jak wyglądają nasze socjalistyczne zakłady służby zdrowia? np. 
szpitale, ośrodki zdrowia, sanatoria, dość często przypominają koszmar-
ne obrazy średniowiecza. – czym należy tłumaczyć to zjawisko? Jest to 
jedna z bezsprzecznych form wpływów i nacisku kleru na personel, który 
całkowicie ugina się i przychyla się do zjawisk klerykalnych. [...] widzi-
my nieraz wykruszanie się naszych pracowników z aparatów partyjnych 
począwszy od pop do komitetu wojewódzkiego włącznie. warunkiem 
demaskowania klerykalnej reakcji i umocnienia Frontu narodowego na 
odcinku katolickim jest uzbrojenie ideologiczne całego aktywu partyjnego 
do tej walki, tak aby zdolny był bez poważniejszych błędów realizować 
giętko i prawidłowo politykę naszej partii73.

postawy kapłanów wobec działań wydziału do spraw wyznań 
wymagają odrębnego opracowania.

4. Źródła trudności z realizacJą wytycznych  
wydziału do spraw wyznań

tych źródeł należy szukać w przywiązaniu ludności do wiary i trady-
cji katolickiej. na rzeszowszyźnie była ona szczególnie ugruntowana. 
przyznaje to sam referent z Jarosławia, który w sprawozdaniu pisze: 
„około 97% ogólnej liczby społeczeństwa zamieszkującego na tutej-
szym terenie uprawia praktyki religijne – jednym słowem jest mocno 
sfanatyzowane”74. także pracownicy rad narodowych, członkowie 

73 notatka w sprawie stosunku państwa ludowego do kościoła i religii oraz stanowisko 
partii do religii i kościoła [brak daty, podpisu], aprz, sygn. 21126, k. 9-11.

74 sprawozdanie referatu do spraw wyznań z pprn w Jarosławiu z dnia 5 stycznia 
1955 r. za iV kwartał 1954 r., aprz, sygn. 20950, k. 22.
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partii, pop, osoby, które niejako z urzędu miały egzekwować wytyczne 
wydziału do spraw wyznań, same były praktykującymi katolikami:

[...] byliśmy świadkami, że członkowie naszej partii i aktywu brali czynny 
udział w uroczystościach bożego ciała, gdzie kolejarze w przemyślu nieśli 
chorągwie kościelne w czasie procesji, a w rzeszowie na czele procesji 
kroczył sekretarz oddziałowej organizacji partyjnej wsk75.

w procesjach bożego ciała zauważono udział aktywistów partyjnych 
i członków partii. zauważono to w pow. ropczyce, gdzie dyrektor pzgs, 
profesor technikum rolniczego i przewodniczący pmrn wzięli udział 
w procesji. w wielopolu skrzyńskim udział w procesji wziął przewod-
niczący pmrn oraz sekretarz p.o.p. w leżajsku przewodniczący pmrn 
wykazał dużą aktywność na odcinku budowania ołtarzy. w miejscowości 
mrzygłód sekretarz pop niósł baldachim76.

mówi o tym także wpis w aktach o sygn. 21126. sprawozdawca 
pisze:

były też fakty uginania się członków partii na odcinku woj. prokuratu-
ry, kiedy miała się odbyć rozprawa sądowa na której stanął ksiądz, żaden 
z prokuratorów nie podjął się prowadzenia rozprawy oskarżycielskiej, 
dopiero tą funkcję musiał wykonać sam prezes woj. prok. widzimy na 
bazie tego przykładu, że fanatyzm religijny nawet wdarł się w umysły 
ludzi o wyższym wykształceniu. klerykałów członków partii nie brak jest 
również w radach narodowych [...]77.

wobec postaw wiernych administracja wyznaniowa w wielu 
sytuacjach była bezradna. w mielcu powstał komitet budowy kościo-
ła. „członkowie jego chociaż na to pozwolenia nie mają, to jednak 

75 notatka w sprawie stosunku państwa ludowego do kościoła i religii oraz stanowisko 
partii do religii i kościoła [brak daty, podpisu], aprz, sygn. 21126, k. 9.

76 informacja o działalności kleru w kraju na terenie woj. rzeszowskiego, aprz, sygn. 
90955, k. 59.

77 notatka w sprawie stosunku państwa ludowego do kościoła i religii oraz stanowisko 
partii do religii i kościoła [brak daty, podpisu], aprz, sygn. 21126, k. 9-11.
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zbierają składki pieniężne – zebrali już pół miliona złotych. władze 
administracyjne wprawdzie nałożyły karę na inicjatorów zbiórki – lecz 
to nie pomaga”. z kolei na jednym z zebrań pop padło stwierdzenie, 
że trudno się kogoś doprosić, żeby przyszedł budować szkołę, bo „cała 
wieś pracuje przy budowie kościoła”78. nawiasem mówiąc, działania 
pop musiały być bardzo nieudolne, skoro można je było bez trudu 
sparaliżować zakupem piłki do gry79.

podSuMowanie

przedstawione wyżej fakty nie wyczerpują tematu. niewątpliwie 
musiały być głośne, skoro mimo wybrakowania akt wydziału ślady po 
nich pozostały. przytoczone przykłady są próbą ukazania męstwa, hartu 
ducha i odwagi wielu osób, które w obronie wiary nie bały się repre-
sji karnych, administracyjnych, przykrych doświadczeń związanych ze 
zwolnieniem z pracy czy utratą mieszkania. nieprzypadkowe cytaty 
demaskują faktyczne cele poszczególnych aktów prawnych. różnią się 
one zasadniczo od tych deklarowanych publicznie chociażby w porozu-
mieniach. wiary – metodami komunistycznymi – z ludzkich serc nie 
udało się wykorzenić. dlaczego? „podstawą i celem porządku społecz-
nego jest osoba ludzka jako podmiot niezbywalnych praw, których nie 
otrzymała z zewnątrz, lecz które wypływają z jej natury: nic i nikt nie 
może ich zniszczyć, żadna zewnętrzna siła unicestwić, ich korzenie 
tkwią bowiem w tym, co jest najgłębiej ludzkie”80. przytoczone fakty 
są tego obrazem.

78 zob. dalekopis do komitetu centralnego pzpr wydział organizacyjny sektor infor-
macji partyjnej w warszawie, pt. uwagi o działalności kleru w województwie rzeszowskim, 
aprz, sygn. 20955, k. 11-14.

79 „księża werbują do kościoła młodzież różnymi sposobami, rozdają różańce, cukierki, 
zakupili piłkę do gry, tak że paraliżują inicjatywy pop”. zob. uwagi o działalności kleru 
w województwie rzeszowskim z dnia 22 listopada 1958 r. sporządzona przez i sekretarza 
kw pzpr w rzeszowie władysława kruczka, aprz, sygn. 20955, k. 11.

80 Jan paweł ii, Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia. Orędzie na 
Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1988 r., w: Jan paweł ii, Świat nie jest zamęt..., warsza-
wa 2003, s. 149.
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resistance oF rzeszów region’s society in relation 
to the aCtionS of the departMent of reLigion

summary

after world war ii the government in poland was overtaken by the commu-
nist party. based on ideology of marxism–leninism, the communists had 
engaged in a fight against the roman catholic church in order to destroy it. 
one of the used methods was to eliminate religion from public life and to root 
it out of polish hearts. in order to achieve this goal, the party had established 
several political bodies and adjusted the law to cover the necessary actions. 
the main role in that activity was delegated to the office of religion and 
the organs of state administration in the regions. although, the office had not 
established the religion policies, it had implemented the instructions of the 
political office of the central committee of the polish united workers’ party. 
comparing the law of that time (established by the communists and adjusted to 
the current political demands) to the unpublished, often secret or confidential 
documents of the rzeszów department of religion and the communist party’s 
instructions, the article presents the cases of the department’s violation of the 
constitutional principles such as: freedom of conscience, freedom of religion 
and freedom of celebrating religious ceremonies. the article shows also seve- 
ral examples of the rzeszów society’s resistance to implementation the depart-
ment’s regulations ordering elimination of religion from schools and religious 
symbols from classrooms, hospitals and other public places. the main part 
of the article focuses on presenting and discussing the case studies from the 
documents of the religion department of state archives in rzeszów.

Translated by Marzena Rzeszót


