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OPÓR SPOŁECZEŃSTWA RZESZOWSZCZYZNY WOBEC DZIAŁAŃ WYDZIAŁU 

DO SPRAW WYZNAŃ

Po II wojnie światowej partia komunistyczna przejęła w Polsce władzę. Bazując na ideologii 

marksistowsko-leninowskiej, podjęła ostrą walkę z Kościołem katolickim, zmierzając do jego 

zniszczenia.  Jednym z  elementów tej  walki  była  eliminacja  religii  z  życia  publicznego  i 

wykorzenienie  wiary  z  ludzkich  serc.  W  tym  celu  Partia  stworzyła  szereg  organów 

państwowych oraz dostosowała prawo do tych potrzeb. Zasadnicza rola została powierzona 

Urzędowi  do  Spraw Wyznań  i  terenowym organom administracji  państwowej.  Urząd  nie 

prowadził  samodzielnej  polityki wyznaniowej,  ale realizował ustalenia Biura Politycznego 

KC PZPR,  które  określały  kierunki  polityki  wyznaniowej.  Konfrontując  ówczesne  prawo 

(stworzone  przez  komunistów  i  dostosowywane  do  bieżących  zamówień  politycznych)  z 

niepublikowanymi, często tajnymi lub poufnymi dokumentami Wydziału do Spraw Wyznań 

w Rzeszowie i wytycznymi organów partyjnych, w niniejszym artykule zostały ukazane fakty 

łamania przez Wydział zasad konstytucyjnych: wolność sumienia i wyznania oraz swobody 

wypełnia  funkcji  religijnych.  Na  kilkunastu  przykładach  ukazano  opór  społeczeństwa 

Rzeszowszczyzny w realizacji zarządzeń Wydziału zmierzających do wyeliminowania nauki 

religii ze szkół oraz prób wyrugowania symboli religijnych z sal lekcyjnych, szpitali i innych 

miejsc publicznych. Charakterystyka i omówienie przykładów zaczerpniętych z dokumentów 

Wydziału  do  Spraw  Wyznań,  pochodzących  z  Archiwum  Państwowego  w  Rzeszowie, 

stanowią zasadniczą treść artykułu.

RESISTANCE  OF  RZESZÓW  REGION’S  SOCIETY  IN  RELATION  TO  THE 

ACTIONS OF THE DEPARTMENT OF RELIGION

After World War II the government in Poland was overtaken by the communist 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 several examples of the Rzeszów society’s resistance to 

implementation the Department’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.  


