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NADZÓR PAŃSTWA NAD PUNKTAMI KATECHETYCZNYMI NA 

PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI W ZIELONEJ GÓRZE WOBEC 

KOŚCIOŁA GORZOWSKIEGO 

Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej władze komunistyczne przystąpiły do 

ograniczania wpływu Kościoła na środowisko szkolne. Pomimo zobowiązania do 

nieutrudniania nauczania religii w szkołach,  podjętego w „Porozumieniu” z 1950 r., 

przystąpiły do zmniejszania godzin lekcji religii i usuwania katechetów. W związku z tym, 

już w roku szkolnym 1952/1953, Kościół przystąpił do organizowania punktów 

katechetycznych. Chwilowa zmiana nastąpiła na fali „odwilży” w roku 1956, kiedy to szkoły 

stały się na nowo miejscem nauczania religii. Stan ten trwał jednak tylko do roku 1961, 

bowiem wtedy wraz z ustawą z dnia 15 lipca ostatecznie usunięto katechezę ze szkoły, a 

wszelką działalność oświatowo – wychowawczą  poddano nadzorowi Ministerstwa Oświaty. 

Na jej podstawie wydane zostało zarządzenie w sprawie prowadzenia punktów 

katechetycznych i instrukcja w sprawie ich rejestracji. Stały się one podstawą do uzurpowania 

sobie przez władze komunistyczne prawa do wizytowania i kontrolowania zajęć 

prowadzonych w punktach katechetycznych.  

W parafiach Kościoła gorzowskiego znajdujących się na terenie województwa 

zielonogórskiego władze wyznaniowe i oświatowe próbowały zmusić księży do 

podporządkowania się wydanym przepisom, jednak zdecydowana postawa Kurii gorzowskiej 

powodowała, że jedynie nieliczni księża rejestrowali punkty katechetyczny i pobierali 

wynagrodzenie za nauczanie religii. Również niewielu księży godziło się na wizytowanie 

lekcji religii odbywających się w pomieszczeniach kościelnych i składanie sprawozdań z 

nauczania. Widząc nieskuteczność zarówno działań administracyjnych, jak i bezprawnych 

nacisków polegających na zastraszaniu, szantażowaniu i karaniu księży nauczających w 

punktach katechetycznych, w połowie lat 70-tych władze państwowe praktycznie 

zrezygnowały z nadzoru nad punktami katechetycznymi, a w październiku 1981 r. uchyliły 

krzywdzące Kościół przepisy uznając przy tym, że katecheza parafialna jest wewnętrzną 

sprawą kościołów i związków wyznaniowych. 

 

 



STATE SUPERVISION OVER RELIGIOUS INSTRUCTION CENTRES - AN 

EXAMPLE OF STATE ADMINISTRATION IN ZIELONA GORA AND ITS 

ACTIVITIES TOWARD THE CHURCH ORGANIZATION IN GORZOW 

WIELKOPOLSKI 

Immediately after World War 2, the communist authorities began to curb the Church's 

influence on the educational environment. Despite the commitment not to obstruct religious 

education in schools, undertaken in the Church-State Agreement of 1950, the authorities 

decided to reduce the number of religion classes and expel the instructors. In response, 

already in the school year 1952/1953, the Church initiated the establishment of religious 

instruction centres. A temporary change occurred during the political "thaw" in 1956, when 

religion was re-established as a school subject. This condition, however, lasted no longer than 

until 1961; according to the newly enacted law of 15 July 1961, religious instruction was 

ultimately removed from educational establishments, and the supervision over the entire 

educational activity was to be exercised by the Ministry of Education. The provisions of the 

new law provided for the management of religious instruction centres and instructed on their 

official registration. Consequently, the communist authorities were vested with special powers 

to visit and monitor the activities of such centres.  

In the parishes of the Gorzow Church located in the Zielona Gora region, the authorities 

responsible for handling denominational and educational affairs tried to make priests comply 

with the regulations, but the unyielding stance of the Gorzow Curia resulted in merely few 

priests registering their religious instruction classes and accepted remuneration for the 

teaching. Also, few priests consented to the authorities visiting religion classes held in the 

church premises and reporting on the instruction. Confronted with the ineffectiveness of both 

administrative action and unlawful pressure involving intimidation, blackmailing and 

punishing the priests conducting religion classes in the centres, in the mid-1970s, the 

authorities practically abandoned the control of such establishments, and in October 1981 

repealed the unfair regulations recognizing that any religious instruction in parishes is an 

internal matter of churches and religious associations. 

 


