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słOwO wstęPNe

Przyjęcie chrztu przez księcia mieszka i i jego otoczenie 
włączyło Polskę w zachodnioeuropejski krąg cywilizacyjny. to 
ważne w dziejach narodu wydarzenie skonsolidowało społe-
czeństwo, wśród którego coraz wyraźniej zaznaczała się świa-
domość narodowości polskiej i zakorzenienia we wspólnocie 
kościoła i europy. Przyjęcie jednej wiary sprzyjało religijnemu 
scaleniu państwa oraz jego społecznemu umocnieniu. warto 
w tym miejscu również pamiętać o słowach Jana Pawła ii, wy-
powiedzianych podczas pierwszej pielgrzymki do Polski: Po 
chrzcie, Polska jako naród wyszła z własnej dziejowej prehistorii 
i zaczęła istnieć historycznie.

w ciągu następnych wieków kościół umacniał i rozbudowy-
wał swoje struktury, współuczestniczył w budowie państwa. Proces 
chrystianizacji ogarnął całe społeczeństwo, miał fundamentalne 
znaczenie dla formowania się polskiej kultury narodowej i jej 
chrześcijańskiej tożsamości. w okresie dziejowych zawirowań, 
jak zabory czy okupacje, kościół pełnił rolę kustosza tradycji 
narodowych i patriotycznych; co więcej, kształtował postawy 
moralne, patriotyczne i kulturowe.

w kontekście duchowego bogactwa, jakim było przyję-
cie chrztu przez Polskę, szczególnie ważne wydają się pyta-
nia o  swoistość polskiego chrześcijaństwa, formowanie się 
i funkcjonowanie struktur kościelnych na ziemiach polskich, 
aktywność duchowieństwa, mentalność i kulturę religijną oraz 
piśmiennictwo. warto również zastanowić się i podjąć dys-
kusję nad wyzwaniami, jakie dziś stoją przed kościołem. Na 
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te i wiele innych pytań odpowiadają artykuły zamieszczone 
w niniejszej publikacji, która jest pokłosiem ogólnopolskiej 
konferencji naukowej.

konferencja pt. Wiekowe bogactwo katolicyzmu. W 1050. 
rocznicę Chrztu Polski odbyła się w dniach 25–26 listopada 2016 
roku w centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w Os-
trołęce. Jej rozpoczęcie zostało uświetnione występem chóru 
dziewczęcego cantilena pod dyr. henryka gadomskiego z ii 
LO w Ostrołęce, tegorocznego zdobywcy Złotego Kamertona. 
Organizatorzy konferencji – Ostrołęckie towarzystwo Naukowe 
i Narodowe centrum Naukim – postawili sobie następujący cel: 
zaproszenie historyków – wybitnych znawców przedmiotowych 
kwestii. są to specjaliści zajmujący się różnymi zagadnieniami 
dziejów kościoła w Polsce, także poza jej obecnymi granicami.

konferencja, a w ślad za nią i prezentowana publikacja, 
została podzielona na cztery sesje tematyczne: Chrzest Polski 
w historiografii, Obchody millenijne chrztu Polski, Postawy re-
ligijne Polaków, Chrześcijaństwo w regionach. w każdej z nich 
znalazło się po kilka (od trzech do pięciu) referatów naświet-
lających określone problemy badawcze: źródła i historiografia 
do chrystianizacji Polski, w tym zasoby archiwów lwowskiego 
i watykańskiego, obchody millenijne w prasie, telewizji i doku-
mentach archiwalnych, różne formy pobożności, katechizacja 
i inne działania ewangelizacyjne kościoła, kształtowanie się 
struktur kościelnych na terenach dotąd pogańskich, rywalizacja/
współpraca między poszczególnymi nurtami chrześcijaństwa. 
Po wystąpieniach referentów danej sesji, prowadzący inicjowali 
dyskusję, także z udziałem zgromadzonej publiczności, w tym 
nauczycieli i młodzieży licealnej.

zasięg chronologiczny prezentowanych artykułów objął 
wszystkie epoki dziejowe w historii Polski: od wczesnego śred-
niowiecza, poprzez rzeczpospolitą szlachecką, zabory, okres ii 
rP, komunizm, po dzień dzisiejszy. Jeśli chodzi o zasięg teryto-
rialny, to poza zagadnieniami ogólnopolskimi, zostały ukazane 
różne zjawiska religijne na mazowszu, Prusach (obecnie warmia 
i mazury), Pomorzu gdańskim, Podlasiu i galicji wschodniej 
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(obecnie zachodnia ukraina).
autorzy spoglądali na chrzest i rozwój kościoła w Polsce 

z perspektywy różnych płaszczyzn: historycznej, religijnej 
i społeczno-politycznej. wieloaspektowe ujęcie zagadnienia 
chrystianizacji Polski może skłaniać także czytelnika do po-
głębionej refleksji nie tylko nad przeszłością, lecz także nad 
teraźniejszością i przyszłością polskiego kościoła. wydaje się 
więc, że cele naukowe i popularyzatorskie podjętego zadania 
zostały zrealizowane, a środki finansowe z ministerstwa kul-
tury i dziedzictwa Narodowego (które w przeważającej mierze 
partycypowało w całym przedsięwzięciu) i Prezydenta miasta 
Ostrołęki właściwie spożytkowane.

małgorzata Lubecka i Jan mironczuk,
Ostrołęckie towarzystwo Naukowe

im. adama chętnika





i

chrzest POLski
w histOriOgrafii
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Ks. Józef Łupiński (Warszawa)

chrzest mieszka i – fakty i hiPOtezy

w P r O wa d z e N i e

Przypadająca w tym roku 1050 rocznica chrztu mieszka i – 
wielkiego wydarzenia, które niosło za sobą ważne konsekwencje 
dla tożsamości narodowej Polaków nieustannie wzbudza wśród 
teologów, historyków i mediewistów żywe zainteresowanie. 
z jednej strony zachowało się pewna ilość źródeł historycznych 
na ten temat, z drugiej ich nieścisłości czy wręcz niezgodność 
między sobą niesie za sobą wielorakie możliwości ich interpretacji. 
Najstarsze zachowane kroniki są w istotnych kwestiach mało 
dokładne i nieprecyzyjne zaś kolejne, późniejsze ich warianty 
niekiedy zaprzeczają faktografii wcześniejszych wersji opisu 
wydarzeń. można odnieść wrażenie, że pozorna niespójność 
zapisków wyklucza możliwość pełniejszego zrozumienia kon-
tekstu wydarzeń dotyczących początków polskiej państwowości.

wiedza o wydarzeniach związanych z chrztem mieszka 
i oparta jest na podstawie zapisków rocznikarskich. wcześniej 
historycy przyjmowali, że wydarzenia z dziejów Polski były 
zapisywane na bieżąco. Najstarsze zachowane roczniki podają: 
Mesco (Mysko) dux Polonie baptizatur. trudno byłoby pod-
ważyć ten przekaz historyczny. Oczywiście to wydarzenie jest 
niezaprzeczalnym faktem. Przez przyjęcie chrztu świętego przez 
mieszka i nasi przodkowie weszli w orbitę chrześcijaństwa 
rzymskokatolickiego oraz w łacińską kulturę zachodnią. to nie 
budzi wątpliwości, ponieważ późniejsze wydarzenia z historii 
Polski potwierdzają tę rzeczywistość.
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w obecnym stanie wiedzy zasadne jest stwierdzenie, że za-
chowane na gruncie polskim kroniki wywodzą się ze wspólnego 
dokumentu, którym byłby zaginiony rocznik prowadzony od 
początków X w. w krakowie, zwany Annales Regni Polonorum 
deperditi (lub rocznik kapituły krakowskiej dawny). zawierał on 
zapiski dotyczące św. wojciecha i jego rodziny (zwane umownie 
rocznikiem gaudentego) i serię zapisek dotyczących wydarzeń 
z najdawniejszych dziejów piastowskich: przybycia dobrawy 
do mieszka (965), chrztu (966), narodzin ich syna Bolesława 
(967), ordynacji pierwszego biskupa polskiego Jordana (968), 
śmierci Jordana (984), a być może także śmierci dobrawy (977) 
i śmierci mieszka (992)1. trzeba stwierdzić, że żaden z zacho-
wanych roczników polskich nie posiada wszystkich zapisek 
w komplecie. możliwe, że pewne notatki były sporządzane na 
bieżąco, prawdopodobnie na marginesie tablicach paschalnych 
(tabulae paschales), które służyły do zapisywania ruchomej daty 
świąt wielkanocnych dla danego roku. marginesy tych tablic 
dawały okazje do notowania krótkich informacji o ważnych 
wydarzeniach. Na tablicach umieszczano nie tylko zapiski do-
tyczące ziem polskich, lecz także pochodzące z innych krajów, 
na przykład z Niemiec. zostały sporządzone prawdopodobnie 
przez Jordana lub kogoś z otoczenia mieszka i dobrawy2.

t ł O  h i s t O r y c z N e  i  P O L i t y c z N e  e u r O P y 

N a  P r z e ł O m i e  i X / X  w.

chrzest mieszka i miał miejsce w kilkadziesiąt lat po 
ukształtowaniu się monarchii wczesnopiastowskiej. Jakie to 
było państwo? według Przemysława urbańczyka państwo to 
było scentralizowaną i stabilną organizacją nadzorująca populację 
zamieszkującą pewien z grubsza określony obszar, w ramach 

1  t. Jurek, O czasie i okoliczności chrztu Mieszka, w: „roczniki historyczne”, 
r. LXXXi (2015), s. 35–36.

2  tamże, 36.
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którego władca rościł sobie pretensje do zwierzchności i mniej 
lub bardziej skutecznie egzekwował „swoją” wizję porządku 
społecznego3. Na przełomie iX i X w. w europie tworzyły się 
nowe organizmy państwowe, których władcy podejmowali 
decyzję o przyjęciu chrześcijaństwa z Bizancjum, na przykład 
morawianie, Bułgarzy, rusini lub z rzymu – chorwaci, czesi, 
węgrzy, skandynawowie, Polacy.

Od dawna wiele wątpliwości wzbudzała kwestia, czy państwo 
mieszka i powstało w wyniku długotrwałej ewolucji, czy też był 
to krótki okres tworzenia się państwowości, może nawet pod 
wpływem zewnętrznych czynników czy okoliczności. Pierwsza 
koncepcja, która utrwaliła się w XiX wieku, wyjaśniała, iż po 
ustaniu wędrówek ludów począwszy od V–Vi wieku. Prasłowia-
nie mieli osiedlać się, budować osady, grody, tworzyć struktury 
organizacyjne na ziemiach między Odrą i wisłą. możni stop-
niowo zaczęli kumulować władzę w swoich rękach. w latach 
920–940 w wielkopolsce powstały główne grody piastowskie 
w Poznaniu, Ostrowie Lednickim, gieczu, Lądzie, moraczewie. 
do ich budowy użyto pni dębów ściętych w tym czasie, co 
potwierdzają ekspertyzy dendrologiczne4. wszystko wskazuje 
na to, że do pracy przy budowie grodów wykorzystano znacz-
ną liczbę ludności. duże inwestycje zrealizowane w krótkim 
czasie, to jest budowa pokaźnych rozmiarów grodów świadczą 
o wysokim stopniu organizacji władzy piastowskiej oraz o ros-
nącym potencjale ekonomicznym. rodzące się państwo liczyło 
około 5000 km kwadratowych powierzchni nad rzekami wartą, 
wełną i wrześnią5. możliwe, że na szybki rozwój rodzącego 
się państwa miał znaczny przypływ pieniędzy pochodzących 
z handlu niewolnictwa, jak sugeruje urbańczyk6.

wydaje się, że duży wpływ na formowanie się monarchii 
piastowskiej miała sytuacja sąsiadów Polan w i połowie X wieku. 
Na zachodzie europy z rozpadającego się państwa karolińskiego 

3  P. urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy, toruń 2012, s. 39.
4  z. kurnatowska, Początki Polski, Poznań 2002, s. 60–82.
5  k. Ożóg, 966. Chrzest Polski, kraków 2015, s. 76.
6  P. urbańczyk, Zanim Polska została Polską, toruń 2015, s. 117–121.
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powstało królestwo Niemieckie pod wodzą henryka i Ptasz-
nika saskiego. władca ten nie tylko zdominował frankonię, 
szwabię, Bawarię, i Lotaryngię, lecz począwszy od 929 roku, 
narzucił swą zależność słowianom połabskim. Jego następca 
Otton i w latach 936–950 kontynuował politykę ojca dążąc 
do podporządkowania księcia czeskiego Bolesława i srogiego. 
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych X w. sytuacja zewnętrz-
na wokół państwa Piastów jeszcze bardziej się komplikowała. 
chociaż nastąpiła wewnętrzna konsolidacja państwa i wzrosło 
umocnienie militarne państwa Piastów, ciągłe działania Ottona 
i, mające na celu ewangelizację słowian połabskich, połączone 
z narzuceniem zwierzchnictwa politycznego, pośrednio zagrażały 
państwu piastowskiemu. w połowie X w. Otton i przyczynił 
się do ustanowienia biskupstw nad łabą w hobolinie i Brennie 
podległych metropolii mogunckiej, skąd wyruszali misjonarze do 
chrystianizacji słowian połabskich. w okresie najazdów węgrów 
na Bawarię w połowie X w. słowianie na Połabiu zaprzestali 
płacenia trybutu Ottonowi. w 955 r. król niemiecki pokonał 
definitywnie węgrów nad rzeką Laach, a także Obodrytów 
i wieletów. w październiku tego samego roku nad rzeką re-
gnicą pokonał redarów. Ponownie, w 957 r. król pobił i zdo-
minował redarów. sześć lat później geron margrabia marchii 
wschodniej zdołał podbić łużyczan. w ciągu kilkunastu lat 
polityczne, militarne i religijne działania podejmowane przez 
Ottona i i panów saskich objęły zasięgiem terytoria między 
łabą i Odrą, które przylegały do zachodnich rubieży rozwi-
jającej się monarchii Piastów. Potęga Ottona i jeszcze wzrosła 
po sukcesach w polityce włoskiej. Jesienią 961 r. wyprawił się 
do italii, gdzie w rzymie 2 lutego 962 r. został ukoronowany 
na cesarza przez papieża. Jako najwyższy władca na zachodzie 
czuł się odpowiedzialny za losy świata chrześcijańskiego, bez-
pieczeństwo kościoła i schrystianizowanie ludów pogańskich. 
w rzymie w 962 roku podjął plan utworzenia arcybiskup-
stwa w magdeburgu nad łabą, zrealizowany w 968 roku oraz 
zmierzał do podporządkowania jemu biskupstw położonych 
na terenach słowiańskich. magdeburg był ulubioną siedzibą 
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cesarza, którą stale rozbudowywał. w tym kontekście rozwoju 
władzy Ottona i i celów polityki ottońskiej należy patrzeć na 
stosunki cesarstwa z władztwem mieszka i7.

wiele kłopotów państwu Piastów przysparzali w latach 
sześćdziesiątych X wieku. wieleci dowodzeni przez wichmana 
– jednego z możnych saskich. Był on spowinowacony z Ot-
tonem i. znany był z ustawicznego łamania sojuszy. Po raz 
pierwszy zdradził króla około 953 roku. Pokonany, uciekł do 
słowian i dowodził nimi w wojnie z sasami w 955 roku. z tego 
powodu został uznany za banitę. wspierał przy tym redarów, 
którzy walczyli z sasami w 958 roku. za sprawą margrabiego 
gerona uzyskał od Ottona i przebaczenie. Podczas wyprawy 
włoskiej Ottona ponownie walczył przeciwko sasom. Po nie-
powodzeniach wichman na nowo uciekł do wieletów i na ich 
czele w 963 r. zaatakował mieszka i8. kronikarz widukind 
z korbei, który opisał w Dziejach saskich losy wichmana, tak 
zrelacjonował te wydarzenia: „komes gero, dobrze pamiętny 
przysięgi, gdy zobaczył, że wichman jest oskarżany i stwierdził, 
że jest winny, odstawił go do kraju barbarzyńców, od których 
był go odebrał. chętnie przez owych przyjęty, częstymi najaz-
dami trapił chętniej głębiej mieszkających barbarzyńców. króla 
mieszka, w którego władzy byli słowianie, którzy nazywają się 
Licicaviki, za dwoma razami pokonał, brata jego brata i wielki 
łup wydobył od niego”9. w wyniku najazdów mieszko poniósł 
klęskę, a w starciach zginął jego brat. ataki wieleckie stano-
wiły wielkie zagrożenie dla państwa mieszka, bowiem mogły 
doprowadzić do jego upadku. w 966 r. ibrahim ibn Jakub, 
przebywając w magdeburgu na dworze cesarza Ottona i. ku-
piec uzyskał informacje o tym, że wieleci posiadali znaczną siłę 

7  k. Ożóg, 966. Chrzest Polski, s. 80–83.
8  tamże, s. 84.
9  Widukindi monachi Corbeiensis Rerum gestarum Saxonicarum libres, ed. P. 

hirsch, w: MGH Scritores rerum Germanicarum in usus scholarum, t. 60, han-
noverae 1935, s. 141; tłum. za: g. Labuda, Słowiańszczyzna pierwotna. Wybór 
tekstów, warszawa 1954, s. 197.
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bojową i na nowo prowadzili walki z państwem piastowskim10. 
w tym kontekście niebezpieczeństwa ze strony wichmana oraz 
plemion wieleckich mieszko i zdecydował się na poszukiwanie 
nowego sprzymierzeńca. Okazał się nim książę czeski Bolesław, 
którego państwo graniczyło z piastowskimi terytoriami oraz 
z wieletami. Bolesław zaangażował się wcześniej do walki ze 
słowianami Połabskim jako lennik Ottona i w połowie X wie-
ku. Niewykluczone, że około 950 r. mieszko podjął decyzję 
wyszukania związku z cesarstwem. taki związek był możliwy 
poprzez przyjęcie chrztu i wkroczenie w obręb chrześcijaństwa. 
sojuszu z księciem czeskim Bolesławem został zawarty w 965 
roku. Jego potwierdzeniem było małżeństwo mieszka z córką 
Bolesława dobrawą. zapewne rok później władca polski przy-
jął chrzest. Nowe okoliczności stwarzały sprzyjającą okazję do 
zadzierzgnięcia bliskich stosunków z cesarzem. Niewykluczone, 
że były zawierane za wiedzą i aprobatą Ottona11.

zawarcie układu polsko-czeskiego, a w konsekwencji po-
wstanie militarnego sojuszu szybko, bo już w 967 r., pokazały 
słuszność decyzji. wichman około roku 966 wsparł wagrów 
w wojnie przeciw sasom. słowianie Połabscy ponieśli klęskę 
i stargard, główny gród wagrów, został zdobyty przez sasów. 
wichman schronił się u wolinian. widukind w kronice zanotował, 
że „układał się ze słowianami, którzy nazywają się woliniana-
mi, w jaki by sposób mogli gnębić wojną mieszka, przyjaciela 
cesarskiego”12. doszło do kolejnej wojny; wichman ponownie 
najechał terytoria mieszka, który z kolei poprosił o pomoc 
swego teścia Bolesława i ten przysłał mu dwa oddziały konnicy. 
do głównego starcia bitewnego doszło 21 września 967 roku. 
mieszko zwyciężył przeciwnika, stosując manewr pozorowanej 
ucieczki piechoty, co pozwoliło rozbicie oddziałów wieleckich. 
wichman wyrwał się z grupą wojów z matni i przez całą noc 

10  Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie 
El-Bekriego, wyd. i przeł. t. kowalski, mPh, series nova, t. 1, kraków 1946, s. 50.

11  k. Ożóg, 966. Chrzest Polski, s. 86-87.
12  Widukindi… Rerum gestarum Saxonicarum, s. 143, tłum. za: g. Labuda, 

słowiańszczyzna pierwotna, s. 198.
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wycofywał się z terenu walk. Nad ranem, według widukinda, 
„dobił do jakiegoś zabudowania z garstką towarzyszy. Przed-
niejsi zaś z wrogów, gdy go odnaleźli, wezwali go do złożenia 
broni i zaklinali się, że całego odstawią swojemu księciu i to 
u niego wyjednają, aby go nietkniętego odstawił cesarzowi. 
ów jednak, choć doprowadzony do ostateczności i baczny na 
swe starodawne szlachectwo i męstwo wzgardził podać takim 
dłoń, prosił jednak, aby donieśli o nim mieszkowi: przed nim 
chce złożyć broń, jemu podać rękę. w czasie, gdy ci podążyli do 
mieszka, otoczył go nieprzeliczony tłum i ostro go zaatakował. 
On zaś, choć wyczerpany, powaliwszy wielu z nich, wyciągnął 
wreszcie miecz i przekazał go przedniejszemu z wrogów z tymi 
słowami: «weź, powiada, ten miecz i zanieś panu twemu, niech 
go trzyma na znak zwycięstwa i niech go przekaże przyjacielowi, 
cesarzowi, aby, dowiedziawszy się o tym, mógł natrząsać się 
z poległego przeciwnika lub raczej opłakiwać powinowatego». 
i to rzekłszy, zwrócony ku wschodowi, jak potrafił, błagał Pana 
w ojczystym języku i z duszą przepełnioną wielu biedami i udrę-
kami wyzionął na łono stwórcy wszechrzeczy”13. faktycznie, 
mieszko i wysłał Ottonowi i miecz wichmana oraz informacje 
na temat okoliczności jego śmierci. Porażka klęska wolinian 
i śmierć ich sojusznika ułatwiły piastowskiemu księciu podjęcie 
próby rozszerzenia swego państwa w kierunku Pomorza Nad-
odrzańskiego. widukind zawarł w swej relacji informację, iż 
mieszko był wówczas przyjacielem cesarza. w praktyce ozna-
czało to dobrowolne poddanie się (spontanea deditio) władcy 
Polan zwierzchności Ottona i.

Jak wspominano wcześniej, saski kronikarz widukind na-
zwał mieszka królem – rex. także inny kronikarz z tego okresu, 
podróżnik żydowsko-arabski ibrahim ibn Jakub użył wobec 
władcy piastowskiego terminu malik – król. czyżby miesz-
ko i był wtedy rzeczywiście królem? Oczywiście nie. Jednak 
świadczyło to o prestiżu mieszka. wspomniany Przemysław 

13  Widukindi… Rerum gestarum Saxonicarum, s. 145, tłum. za: g. Labuda, 
słowiańszczyzna pierwotna, s. 199.
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urbańczyk sugeruje odczytanie arabskiego imienia malik jako 
plaga lub cenny, kosztowny. Natomiast widukindowe określenie 
rex Misaco mogło kojarzyć się z biblijna postacią z księgi da-
niela – Misacha, towarzysza niedoli daniela wywiezionego do 
Babilonii nazywanego tam Meszak14. Nie wiadomo dokładnie, 
jak odczytywano w 966 r. imię piastowskiego władcy, lecz jest 
pewne, że pojawia się on nagle i niespodziewanie jako znacząca 
postać na europejskiej scenie.

P r z y J ę c i e  c h r z t u  P r z e z  m i e s z k a  i

Przyjęcie chrześcijaństwa otwierało mieszkowi nie tylko 
możliwość nowego sojuszu, lecz przede wszystkim powodo-
wało poważne konsekwencje zarówno polityczne, kulturowe, 
a nade wszystko moralno-obyczajowe. geniusz piastowskiego 
władcy przejawiał się nie tylko w zamiarze przyjęcia chrztu, lecz 
także w staraniu o szybkie stworzenie struktur kościelnych. Już 
dwa lata po przyjęciu chrztu na jego ziemiach działał osobny 
biskup Jordan.

Najstarsze przekazy z Rocznika kapitulnego krakowskiego 
(dawnego) pochodzące z X w. oraz z rocznika kapitulnego kra-
kowskiego, odpisanego w Xiii w. wzmiankują o chrzcie mieszka: 
„dccccLXV dobrouka ad mesconem venit” – 965 r. – (dą-
brówka przybyła do mieszka) oraz „dccccLXVi mesco dux 
Polonie baptizatur” – 966 r. – (mieszko książę Polski przyjmuje 
chrzest). Podobne zapisy znajdują się w późniejszych kronikach 
polskich. kto pierwszy zanotował wiadomości o chrzcie miesz-
ka? według niektórych te informacje zapisał Jordan – pierwszy 
biskup, inni sugerują autorstwo obcych dziejopisarzy, jednak 
nie ulega wątpliwości wiarygodność wydarzenia. co ciekawe, 
kronikarz saski widukind, który swą kronikę zakończył przed 
973 rokiem, nie wzmiankuje wprost o chrzcie piastowskiego 
władcy, chociaż pisze o nim, że był przyjacielem cesarza, co 

14  P. urbańczyk, Mieszko Pierwszy, s. 178–179.
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może świadczyć o przyjęciu chrztu przez mieszka. dopiero 
biskup thietmar z merserburga w kronice pochodzącej z lat 
1015–1018, podał obszerną relację zarówno o małżeństwie 
oraz o chrzcie piastowskiego władcy15.

w świadomości Polaków pozytywnie zapisała się żona pierw-
szego historycznego władcy Polski – dobrawa, córka Bolesła-
wa i srogiego z czeskiej dynastii Przemyślidów, którą mieszko 
i poślubił po odprawieniu siedmiu pogańskich żon. thietmar, 
mimo raczej niechętnego nastawienia do Polski – pisał o do-
brawie życzliwie. wspominał, że okazała się w rzeczywistości 
taka, jak brzmiało jej imię: dobra. dzięki niej mieszko tkwiący 
w pogaństwie nawrócił się, choć zdarzało się niejednokrotnie, 
że księżna – aby osiągnąć swój cel – nie pościła razem z mężem, 
„pracując” nad jego nawróceniem, co thietmar, człowiek koś-
cioła, rozumiał i nie brał jej tego za złe16. co ciekawe, dobra-

15  k. Ożóg, 966. chrzest Polski, s. 90.
16  „w czeskiej krainie pojął on za żonę szlachetną siostrę Bolesława starszego, 

która okazała się w rzeczywistości taką, jak brzmiało jej imię. Nazywała się bowiem 
po słowiańsku dobrawa, co w języku niemieckim wykłada się: dobra. Owa wy-
znawczyni chrystusa, widząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach 
pogaństwa, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogła by go pozyskać 
dla swojej wiary. starała się go zjednać na wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia 
trzech żądz tego zepsutego świata, lecz dla korzyści wynikających z owej chwaleb-
nej i przez wszystkich wiernych pożądanej nagrody w życiu przyszłym. umyślnie 
postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie, aby później móc długo działać dobrze. 
kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł okres wielkiego 
postu i dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną ofiarę przez wstrzymywanie 
się od jedzenia mięsa i umartwianie swego ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi 
obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się na to w tym celu, by 
z kolei móc tym łatwiej zyskać u niego posłuch w innych sprawach. Jedni twierdzą, 
iż jadła ona mięso w okresie jednego wielkiego postu, inni zaś, że w trzech takich 
okresach. dowiedziałeś się przed chwilą, czytelniku, o jej przewinie, zważ teraz, 
jaki owoc wydała jej zbożna intencja. Pracowała więc nad nawróceniem swego 
małżonka i wysłuchał jej miłościwy stwórca. Jego nieskończona łaska sprawiła, iż 
ten, który go tak srogo prześladował, pokajał się i pozbył na ustawiczne namo-
wy swej ukochanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym 
zmywając plamę grzechu pierworodnego. i natychmiast w ślad za głową i swoim 
umiłowanym władcą poszły ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową 
przyodziane, w poczet synów chrystusowych zostały zaliczone. ich pierwszy biskup 
Jordan ciężką miał z nimi pracę, zanim, niezmordowany w wysiłkach nakłonił 
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wa została oceniana nieprzychylnie w kronice spisanej przez 
swojego rodaka kosmasa z Pragi na początku Xii wieku. Pod 
rokiem 977 czytamy: „dąbrówka będąc już kobietą podeszłego 
wieku zdjęła z swej głowy zawój i nałożyła panieński wianek, 
co było wielkim głupstwem tej kobiety”17. taka negatywna 
ocena, wydana przez kronikarza czeskiego, który wyróżniał 
się pozytywnie wśród średniowiecznych kronikarzy w kwestii 
przedstawiania postaci kobiecych, może sugerować o niechęci 
autora kroniki wobec Polaków, choć starał się nie atakować 
współcześnie mu panującego Bolesława krzywoustego. Bolała 
go jednak ingerencja Polaków w sprawy czeskie i dlatego o nie-
których władcach polskich pisał źle. dlatego ukazany przez 
kosmasa wizerunek dobrawy, od której pochodzą władcy polscy, 
a która wprowadziła Polskę do chrześcijańskiej europy, może 
być pochodną osobistego, subiektywnego, nieprzychylnego 
nastawienia autora do Polaków. Vaclav Novotny przypuszcza, 
że niechęć kosmasa do dąbrówki mógł wynikać z tego, iż była 
ona córka bratobójcy Bolesława i srogiego18.

współczesny kosmasowi gall, zwany anonimem, przed-
stawia dobrawę w pozytywnym świetle, jednak – inaczej niż 
thietmar – kładzie nacisk na to, że „nie pierwej podzieliła 
z nim łoże małżeńskie, aż [...] wyrzekł się błędów pogaństwa 
i przeszedł na łono matki – kościoła”19. dobrawa odmówiła 
poślubienia mieszka, jeśli nie odprawi siedmiu żon i nie zostanie 
chrześcijaninem. wątek ten kontynuuje mistrz wincenty. do-
brawa – według niego żarliwa chrześcijanka – nie chciała wyjść 
za mąż, póki mieszko nie ochrzci się, „Nauczyła się bowiem, 

ich słowem i czynem do uprawiania winnicy Pańskiej. i cieszył się wspomniany 
mąż i szlachetna jego żona z ich legalnego już związku, a wraz z nimi radowali się 
wszyscy ich poddani, iż z chrystusem zawarli małżeństwo” – Kronika Thietmara, 
Thietmari merseburgiensis episcopi chronicon, księga iV, tłum. m. z. Jedlicki, 
kraków 2002, s. 82–84.

17  Kosmasa Kronika Czechów, tłum. m. wojciechowska, wrocław 2006, s. 140.
18  V. Novotný, České dějiny. t. i, cz. 1, Praha 1912, s. 639, przyp.1.
19  anonim tzw. gall, Kronika Polska, przeł. r. grodecki, przekł. przejrz. i 

wstępem opatrz. m. Plezia, wrocław 1989, s. 18–19.
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że różność wyznania jest jedną z przeszkód w małżeństwie”20. 
Na podstawie obrazu dobrawy, opisanego przez kronikarzy 
w Xi–Xiii wieku, widoczne są zmiany podejścia do na przykład 
obrzędów chrześcijańskich. thietmar tłumaczył nieprzestrzega-
nie przez nią postów działaniem w dobrej sprawie, natomiast 
późniejsi kronikarze o tym nie wspominali, kładąc wyraźnie 
nacisk na żarliwość chrześcijańską księżnej.

zachowane źródła nie podają jednej daty przyjęcia chrztu 
przez mieszka. wywoływało to i dalej wywołuje wiele polemik 
i kontrowersji, co do datowania i miejsca chrztu polskiego księ-
cia. Nie ma pewności kiedy gdzie odbył się chrzest. w praktyce 
starożytnego kościoła chrztu udzielano najczęściej w wigilię 
Niedzieli wielkanocnej. w 966 r. przypadała ona na 14 kwiet-
nia. możliwe, że mieszko został ochrzczony przez duchownych 
przybyłych wraz z dąbrówką, a nawet przez Jordana, pierwszego 
biskupa w monarchii piastowskiej. Niektórzy sądzą, że cere-
monia mogła odbyć się jeszcze przed 966 r. nawet w obrządku 
słowiańskim. archeolog postawił hipotezę, iż mieszko mógł 
posiadać morawsko-czeskie pochodzenie i prawdopodobnie 
został ochrzczony w obrządku słowiańskim, zaś w 966 r. do-
konano powtórnego chrztu w obrządku zachodnim. hipotezę 
o morawsko-czeskim pochodzenia mieszka próbuje wyjaśnić 
między innymi na podstawie zapisu z kroniki thietmara, który 
w iV księdze w 57 rozdziale zapisał imię syna mieszka – świę-
topełka, zrodzonego w małżeństwie z drugą żoną Odą. według 
archeologa imiona dynastyczne we wczesnym średniowieczu 
odgrywały istotną rolę, czego przykładem był Bolesław, dlatego 
imię świętopełk niewątpliwie świadczy o powiązaniach ojca 
z dynastią morawską21. z powodu skromnego stanu źródeł na 
dzień dzisiejszy trudno zgodzić się z powyższą hipotezą. trudno 
też zgodzić się z domysłem o powtórnym chrzcie mieszki, po-
nieważ już w starożytności chrześcijańskiej broniono ważności 
chrztu, nawet udzielanego przez heretyków, o ile zachowano 

20  mistrz wincenty (tzw. kadłubek), Kronika polska, wrocław 1996, s. 50.
21  P. urbańczyk, Mieszko Pierwszy, s. 161–163.
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jego formę i intencję. chrzest udzielony przez schizmatyckie-
go duchownego, za takich mogli uważać duchowni bawarscy 
uczniów cyryla i metodego, był tak samo ważny jak udzielony 
przez kapłanów łacińskich. Na temat ważności chrztu wypo-
wiadali się między innymi papież stefan i w roku 256, synod 
w arles z 314 roku, papież Leon i wielki. Jeśliby ktokolwiek 
wiedząc o wcześniejszym chrzcie mieszka, udzielił kolejne-
go, automatycznie podlegałby karom kościelnym. Natomiast 
w przypadkach wątpliwych w kościele katolickim udzielano 
chrztu sub conditione, przy założeniu, że nie było pewności, 
co do zachowania formy i intencji udzielającego sakramentu.

większość historyków sądzi, że miejscem chrztu miesz-
ka i mógł być Poznań, gniezno lub Ostrów Lednicki. Poznań 
odgrywał wyjątkową rolę w monarchii Piastów. Na początku 
X w. wybudowano tam rezydencję – palatium. Obok rezyden-
cji archeolodzy odkryli kaplicę pod wezwaniem Najświętszej 
maryi Panny, najpewniej przeznaczoną dla dworu książęce-
go. Prawdopodobnie jest to najstarsza świątynia na ziemiach 
polskich. w Poznaniu na Ostrowiu tumskim z okresu przed 
wybudowaniem katedry odnaleziono basen chrzcielny, który 
według zofii kurnatowskiej był wybudowany z okazji chrztu 
mieszka i jego świty. w Poznaniu od 968 r. była też siedziba 
pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich. w grodzie na 
Ostrowie Lednickim – wyspie na jeziorze Lednica koło gnie-
zna powstała rezydencja składająca się z palatium połączonego 
z kościołem. Podobnie jak w Poznaniu w kościele odkryto wa-
pienne baseny, które mogły być miejscem chrztu władcy i jego 
bliskich. Niektórzy archeolodzy twierdzą, iż była to rezydencja 
biskupa Jordana, która po 1000 r. stała się siedzibą Bolesława 
chrobrego22.

interesującą hipotezę o chrzcie mieszka na terenie Niemiec 
podał tomasz Jurek. Podjął się próby uzasadnienia stwierdzenia, 
że miejscem chrztu był kwedlinburg lub magdeburg. dlaczego 
w chrzest w Niemczech? Nawiązując do henryka łowmiań-

22  k. Ożóg, 966. Chrzest Polski, s. 102-110.
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skiego uważa, że istnieje sporo przesłanek do potwierdzenia tej 
hipotezy. Otton i wielki był zainteresowany ekspansją kościoła 
na wschodzie europy, czego przejawem była troska o powsta-
nie nowej metropolii dla chrystianizowanej słowiańszczyzny. 
w związku z tym niewątpliwie byłby zainteresowany nawróce-
niem mieszka i. Papiestwo w tym czasie było bardzo osłabione 
i podporządkowane cesarzom. Ponieważ władca piastowski 
płacił według thietmara trybut Ottonowi, co świadczy wyraźnie 
z jednej strony o pewnej zależności a także więzi z Ottonem, 
a z drugiej strony nazwany został według widukinda amicus 
imperatoris, co wskazuje na ewentualną przyjaźń z cesarzem. 
te fakty świadczą o mniejszym lub większym związku mieszka 
z Ottonem23.

w jakich okolicznościach mieszko stał się amicus impe-
ratoris? Verena epp uważa, że termin amicitia we wczesnym 
średniowieczu połączony był z zawiązaniem przyjaźni podczas 
osobistego kontaktu i spotkania obydwu władców24. Niewątpliwie 
mieszko był podrzędnym partnerem dla Ottona, dlatego ten 
pierwszy winien przybyć do cesarza. Jak wyglądało itinerarium 
cesarskie między 965 a 966 rokiem? Otton przybył do Niemiec 
na początku 965 r. i tam spędził ponad rok. w styczniu był na 
reichenau, na początku czerwca z kolonii przejechał do magde-
burga, latem i jesienią przebywał we wschodniej saksonii, między 
innymi w kwedlinburgu i merserburgu, wreszcie w kolonii 
spędził święta Bożego Narodzenia. Na początku stycznia 966 
r. przebywał na niderlandzkich kresach, pod koniec kwietnia 
powrócił do kwedlinburga na zjeździe. w lipcu był w saksonii, 
nad renem, w grudniu powrócił do italii. mieszko mógł spotkać 
się z Ottonem podczas zjazdu w magdeburgu (przełom czerwca/
lipca 965) lub na zjeździe w kwedlinburgu (wiosną 966 r.)25. 
możliwe, że doszło tam również do chrztu piastowskiego księcia. 
w przypadku chrztu pogańskich władców, jak zbadał ks. arnold 

23  t. Jurek, O czasie i okoliczności, s. 45.
24  V. epp, Amicitia. Zur Geschichte personaler, sozialer, politischer undgeistlicher 

Beziehungen imfrühen Mittelalter, stuttgart 1999, s. 218-229.
25  t. Jurek, O czasie i okoliczności, s. 45.
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angerendt, cesarze bizantyjscy, a także karolingowie nie tylko 
przyjmowali neofitów pod swą opiekę, ale nierzadko bywali 
ich ojcami chrzestnymi. tak było w przypadku duńskiego króla 
haralda, który przyjął chrzest w 826 roku, a którego ojcem 
chrzestnym był Ludwik Pobożny oraz przy ochrzczeniu książąt 
czeskich w 845 roku. Przypuszcza się też, że podczas zjazdu 
w magdeburgu w 965 r. miał być ochrzczony król duński harald 
sinozęby, który według adama z Bremy miał zwrócić się do Ot-
tona i po chrzest i prawdopodobnie przyjął sakrament podczas 
zjazdu w magdeburgu (26.06–9.07.966 r.)26. Pewnym jest, że 
podczas tego zjazdu cesarz wystawił dokument na uposażenie 
biskupstw w danii, co mogłoby potwierdzać to wydarzenie. 
czy harald zostałby ochrzczony wspólnie z mieszkiem? tego 
niestety nie wiemy, z powodu braku źródeł. inną możliwością 
było przyjęcie przez mieszka chrztu św. w kwedlinburgu. Ot-
ton był tam 22 kwietnia 966 roku (Niedziela Przewodnia) oraz 
w poniedziałek 23 kwietnia 966 roku, chociaż niewykluczone, 
że spędził tam także wielki tydzień lub wielkanoc, jak to czynił 
często w latach: 940, 941, 948, 959 i 973. kwedlinburg dla 
Ottona był ulubionym miejsce świętowania wielkiejnocy. w 966 
r. Otton podczas pobytu w kwedlinburgu uczestniczył wówczas 
w obłóczynach wstępującej do klasztoru córki matyldy27. Nie 
można wykluczyć, że byłaby to dobra okazja do podniosłej uro-
czystości religijnej i politycznej, podczas której pogański książę 
przyjąłby chrześcijaństwo. tym bardziej, że dnia 22 kwietnia 
świętowano Niedzielę Przewodnią, czyli ii Niedzielę wielkanocy. 
inne miejsca chrztu mieszka i sugerował Jerzy dowiat. dowiat 
sądził, że książę został ochrzczony w bawarskiej ratyzbonie 
14 kwietnia 966 roku, co jest mało prawdopodobne, ponie-
waż w tym czasie biskup ratyzboński michał powinien być na 
zjeździe książąt wraz z cesarzem w kwedlinburgu28. dlaczego 

26  a. angenend, Kaiserherrschaft und Koenigstaufe. Kaiser, Koenige und Paepste 
als geistliche Patrone in der abendlaendischen Missionsgeschichte, Berlin–New 
york, 1984, s. 215 nn.

27  t. Jurek, O czasie i okoliczności, s. 47–48.
28  tamże, s. 50.
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więc mieszko nie mógł przyjąć chrztu w Bawarii? Jest to jedna 
z hipotez i możliwości, lecz na jej uzasadnienie dowodów brak.

z N a c z e N i e  c h r z t u  d L a  t w O r z e N i a  s i ę 

Pa ń s t w O w O ś c i  P O L s k i e J

Nie ulega wątpliwości, że przyjęcie chrztu przez mieszka 
i miało poważne konsekwencje dla dalszych dziejów Polski. 
z perspektywy wiary, której nie można pominąć, że pogańscy 
dotąd słowianie, zamieszkujący tereny na wschód od Odry, 
weszli w krąg świata chrześcijańskiego, przyjmując nie tylko 
wiarę w Jezusa chrystusa, ale także nowe obyczaje, moralność 
i kulturę. Obyczaje i moralność zaczął kształtować dekalog, 
który poprzez wysokie wymagania nie tylko wpływał na pra-
wodawstwo, ale przede wszystkim na postawy ludzi. znaczenie 
kulturowe przyjęcia chrześcijaństwa było znaczące. Od tej pory 
język, literatura, sztuka dawały szerokie pole wyrazu twórczości 
naszych przodków. Państwo Piastów wrosło mocno w szeroko 
pojmowaną kulturę ówczesnej europy. Bez wątpienia także 
konsekwencje polityczne przyjęcia chrztu przez mieszka były 
bardzo poważne. władca piastowski wszedł w grono chrześ-
cijańskich przywódców europy, co umożliwiło nawiązywanie 
kontaktów dyplomatycznych i umacniało jego pozycję. stał 
się sprzymierzeńcem cesarza – największego władcy zacho-
du. w roku 1000 cesarz Otton iii osobiście przybył na ziemie 
polskie, by uczestniczyć w utworzeniu niezależnej metropolii 
gnieźnieńskiej, zbudowanej na grobie św. wojciecha męczennika, 
niegdyś biskupa Pragi. Obecność cesarza na zjeździe gnieźnień-
skim w 1000 r. była przypieczętowaniem niezwykle ważnego 
wydarzenia, jakim było przyjęcie chrztu św. przez mieszka i.

Nikt nie kwestionuje istotnej roli mieszka w zaprowadze-
niu chrześcijaństwa w Polsce, jego roli w szerzeniu nowej wia-
ry czy też daty chrztu jako symbolicznego początku polskiej 
państwowości. Natomiast można zauważyć wyraźne kładze-
nie akcentu na polityczny charakter mieszkowej motywacji 
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przyjęcia chrztu w tradycji zachodniej. u niektórych polskich 
mediewistów w badaniach nad zagadnieniem chrztu mieszka 
dominuje silne podkreślanie politycznego aspektu wydarzenia. 
Niektórzy historycy, na przykład Jerzy dowiat, reprezentujący 
marksistowską interpretację historii, czy henryk łowmiański, 
w swoich publikacjach podkreślali usilnie polityczną interpre-
tację przyjęcia chrztu przez mieszka i. dowiat w Chrzcie Polski 
pisał: „Przyjęcie chrztu przez książąt polskich zaczęło dawać im 
korzyści najwcześniej w polityce zewnętrznej. Było to zresztą 
jednym z głównych celów mieszka i”29. Podobnie łowmiański 
stwierdza: „przyjęcie chrztu było sprawą polityczną, traktowaną 
iunctim z zawarciem paktu przyjaźni z cesarzem”30. interesujące, 
że najważniejsze ich dzieła zostały napisane w okresie powojen-
nym, kiedy dominowała marksistowska koncepcja historii. Od 
1948 roku na gruncie polskim zauważamy początek radykalnej 
ideologizacji i upolitycznienia uprawiania i nauczania histo-
rii. antoni Podraza, na łamach „wiadomości historycznych” 
w 1960 r. proponował, by w edukacji historycznej podkreślać 
„wykorzystywanie religii do politycznych celów, nadużywanie 
ludzkiego zaufania do instytucji religijnych dla realizacji ziem-
skich celów” oraz ukazanie, że „poszczególne systemy religijne 
powstawały w konkretnej, historycznej sytuacji, pod bezpo-
średnim wpływem religii starszych”31. „ceną, jaką przyszło 
uczonym zapłacić za czas koniunktury naukowej w okresie 
tysiąclecia było większe lub mniejsze uzależnienie od potrzeb 
władzy państwowej”. inaczej interpretuje fakt chrztu gerard 
Labuda: „książę polski ani w chwili zawierania małżeństwa, ani 
wnet potem, nie potrzebował ubiegać się o szatę chrześcijanina 
dla jakichś bliżej określonych celów politycznych. w nawróceniu 
jego główną rolę odgrywała inicjatywa żony, co oczywiście nie 
przeszkadza domyślać się, że na pozytywne ustosunkowanie się 

29  J. dowiat, Chrzest Polski, warszawa 1997, s. 90.
30  h. łowmiański, Imię chrzestne Mieszka I, „slavia Occidentalis” 19, 1948, 

s. 304.
31  a. Podraza, Rola historii w kształtowaniu racjonalistycznego, laickiego poglądu 

na świat, w: „wiadomości historyczne” nr 3/1 z 1960 r., s. 9.
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do tej inicjatywy wpłynęła też ówczesna sytuacja polityczna”32. 
Obecnie coraz częściej niektórzy historycy, na przykład andrzej 
Nowak, krzysztof Ożog, Philip earl steele, podkreślają aspekt 
religijny, nie wykluczając politycznego, w przyjęciu chrztu przez 
mieszka33. krzysztof Ożóg stwierdza: „sam fakt przyjęcia chrztu 
wiązał się z bardzo ważną dla mieszka decyzją o charakterze 
politycznym. chodziło o to, by nie szukać sojuszników przeciwko 
wieletom i wichmanowi w kręgu sąsiadów pogańskich, lecz 
dokonać fundamentalnego zwrotu w kierunku chrześcijańskich 
czech i cesarstwa. to jednak nie był wybór tylko polityczny. 
ten element występował, ale był to też świadomy wybór drogi 
dla młodej monarchii piastowskiej i związania się ze światem 
chrześcijańskim. wiązał się on z możliwością czerpania wzorów 
ze świata, który wtedy dla ludów pogańskich był niezwykle 
atrakcyjny ze względu na sposób organizacji państwa, poziom 
życia, o kulturze nie zapominając – ona miała tu bardzo istotne 
znaczenie”34.

chrzest mieszka był aktem religijnym, ale i w równym 
stopniu aktem politycznym. Było to wejście do grona narodów 
zachodnich, a jednocześnie zaistnienie w kręgu cywilizacji rzym-
skiej i chrześcijańskiej. X wiek był okresem, w którym należało 
się za czymś opowiedzieć. mieszko wybrał chrześcijaństwo nie 
tylko w celach religijnych, było ono także potrzebne, aby two-
rzyć struktury państwowe. kiedy można mówić o zakończeniu 
początkowego etapu ewangelizacji Polski? według niektórych 
historyków etap ten kończy się wraz z rozbudową sieci para-
fialnej na obszarze Polski pod koniec XiV wieku.

32  g. Labuda, Studia nad początkami państwa polskiego, t. 1. Poznań 1987, 
s. 65–66.

33  a. Nowak, Dzieje Polski, t. 1, Do 1202. Skąd nasz ród, kraków 2014; k. Ożóg, 
966. Chrzest Polski, P. e. steele, Nawrócenie i chrzest Mieszka, warszawa 2005.

34  http://www.bialykruk.pl/wydarzenie/krzysztof-ozog-nawet-komunisci-nie-
-odwazyli-sie-w-ten-sposob-klamac-o-historii-polski/56af8fc84d3f7b215e9333
3e (dostęp 3.6.2016).
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Źródła dO histOrii kOściOła katOLickiegO 
w zasOBie ceNtraLNegO archiwum 
histOryczNegO ukraiNy we LwOwie

centralne Państwowe archiwum historyczne ukrainy we 
Lwowie, zwane dalej cPahuL, jest najstarszym i jednym z naj-
bogatszych w źródła historyczne archiwów na ukrainie. zasób 
lwowskiego archiwum, kształtowany w ciągu wielu stuleci, 
zaczynając od Xiii wieku, obecnie obejmuje 764 zespołów oraz 
1 115 622 jednostek archiwalnych; granice chronologiczne 
akt określone są latami: 1110–1137 i 1233–1990. Pochodzące 
z różnych epok historycznych, materiały stanowią niewyczer-
palne źródło informacji, które można wykorzystać do badań 
dziejów nie tylko ukrainy i Polski, ale też i innych krajów 
europy środkowej i wschodniej1. ilość i zakres tematyczny 
zachowanych dokumentów pozwalają na prowadzenia studiów 
nad dziejami politycznymi, kulturalnymi, społecznymi a także 
gospodarczymi. Przechowywane w lwowskim archiwum akta 
mają też podstawowe znaczenia dla badań nad historią kościoła 
katolickiego. Prezentację najważniejszych materiałów dotyczących 
tego ostatniego zagadnienia właśnie ma na celu niniejszy tekst2.

1  Ogólne informacje o zawartości zespołów archiwalnych zob. Центральний 
державний історичний архів України, м. Львів: Путівник, авт.-упоряд.: О. Гнє-
вишева, У. Єдлінська, Д. Пельц та ін., Львів-Київ 2001; Центральний державний 
історичний архів України, м. Львів: Путівник, упоряд.: О. Гнєвишева, У. Єдлінська, 
У. Кришталович та ін., 2-ге вид., Львів-Перемишль 2002; Centralne Państwowe 
Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie: przewodnik po zasobie archiwalnym, 
oprac. wersji pol. anna krochmal, warszawa-Przemyśl 2005; http://www.archives.
gov.ua/Publicat/guidebooks/Lvow_p.pdf.

2  w niektórych wypadkach omówiono też dokumenty dotyczące kościoła uni-
ckiego. ze względu na tematykę niniejszego artykułu, pominięto bogate w do-
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ilość materiałów archiwalnych odnoszących się do powyższe-
go zagadnienia jest ogromna i trudna do objęcia w tak krótkim 
referacie. dlatego niniejszy tekst ma charakter źródłoznawczy, 
stanowi próbę analizy zawartości zasobów zarówno już wy-
korzystywanych przez badaczy, jak i do tej pory nieznanych. 
studium zostało przygotowane na podstawie inwentarzy archi-
walnych i przeprowadzonej kwerendy w wybranych jednostkach 
archiwalnych3.

cPahuL gromadzi spuściznę źródłową po wielu instytu-
cjach kościelnych, zwłaszcza instytucjach rzymskokatolickich 
archidiecezji lwowskiej: konsystorza metropolitarnego we Lwo-
wie (fond 618)4, kapituły metropolitalnej we Lwowie (fond 
197), kurii metropolitalnej we Lwowie (fond 831), seminarium 
duchownego we Lwowie (fond 832), urzędów parafialnych 
w glinianach (fond 815) i w Jaworowie (fond 127), urzędu 
dziekańskiego w Żółkwi (fond 778). akta przechowywane 
w tych zespołach, pochodzą z lat 1417–19485. ze względu 
na to, że inwentarze tych zespołów zostały już opublikowa-
ne6, pozwolę sobie pominąć charakterystykę ich zawartości. 
szczególną uwagę chciałbym jednak poświęcić na omówienie 
zespołów z aktami innych instytucji kościelnych, klasztorów 
oraz wspólnot religijnych.

kumenty archiwalne zespoły akt ze spuścizną różnych organów władz kościoła 
greckokatolickiego, zawierające wiele istotnych informacji do dziejów społeczno-
-politycznych oraz relacji z innymi wyznaniami i narodowościami.

3  dużą część przedstawionych w tekscie materiałów odszukano w trakcie reali-
zacji projektu badawczego „inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących 
gospodarki galicji w latach 1772–1867 ze zbiorów archiwów i bibliotek Polski, 
austrii i ukrainy”, finansowanego w ramach Narodowego Programu rozwoju 
humanistyki na lata 2012–2015.

4  część materiałów wytworzonych przez konsystorz metropolitarny we Lwowie 
obecnie znajduje się w archiwum abpa eugeniusza Baziaka w krakowie. zob. 
także Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce: informator, oprac. m. dębowska, 
kielce 2002.

5  Centralne Państwowe Archiwum…, s. 331, 332, 335–339.
6  Dokumenty Kościoła Rzymskokatolickiego Archidiecezji Lwowskiej w zasobach 

Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, oprac. 
ks. J. wołczański, kraków 2007.
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Przechowywane w lwowskim archiwum akta rzymskokato-
lickich konsystorzy biskupskich w tarnowie (fond 460), w Prze-
myślu (fond 733)7, w tyńcu (fond 734) zawierają materiały 
z lat 1816–1870 dotyczące organizacji oraz stanu szkolnictwa 
ludowego, budowy i remontu pomieszczeń szkolnych, wykazy 
nauczycieli i uczniów oraz sprawozdania na temat stanu oso-
bowego duchowieństwa8.

księgi rejestracji rozporządzeń cesarskich, biskupich i dzie-
kańskich, wyciągi z ksiąg metrykalnych parafii, księgi rejestracyjne 
opłat za śluby i pogrzeby oraz zezwolenia na ślub, akta wizytacji, 
rachunki oraz inne dokumenty parafialne, akty założenia bractw, 
dokumenty dotyczące spraw finansowo-gospodarczych parafii 
z lat 1668–1861 zawiera zespół rzymskokatolickiego urzędu 
parafialnego w Nowotańcu (fond 36)9.

w zespole rzymskokatolickiego klasztoru oo. dominikanów 
i urzędu parafialnego w złotym Potoku” (fond 851) przechowy-
wane są materiały z lat 1609–1935, dotyczące ich działalności. 
wśród nich są: patenty i rozporządzenia cesarskie, okólniki władz 
państwowych i kościelnych, akt darowizny parceli gruntowej 
pod budowę kościoła i klasztoru, księga zapisu dobroczyńców 
i fundatorów kościoła, informacje historyczne o założeniu klasz-
toru, dane statystyczne o liczbie mieszkańców parafii, sprawy 
dotyczące szkolnictwa. Na zbadania stanu majątkowo-finansowego 
i działalności gospodarczej klasztoru i parafii pozwalają fasje 
podatkowe, księgi dochodów i wydatków klasztoru, akta wizy-
tacji, inwentarz ruchomego i nieruchomego majątku kościoła, 
umowy oddania klasztorowi w dzierżawę gruntów i sprzedaży 
budynków, dokumenty sporów majątkowych między klasztorem, 
miejscową szlachtą i innymi właścicielami ziemskimi, informa-
cje dotyczące wysiewu i zbioru zboża, rejestry jego sprzedaży, 
dane o powinnościach pańszczyźnianych poddanych klasztoru 
i spłacie podatków. Osobno należy wymienić zachowane księgi 

7  akta rzymskokatoliskiego konsystorza przemyskiego przechowywane są 
obecnie w archiwum archidiecezjalnym obrządku łacińskiego w Przemyślu.

8  Centralne Państwowe Archiwum…, s. 332–335.
9  cPahuL, f. 36, op. 1, spr. 1–12.
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i dzienniki zapisów nabożeństw, rejestry bierzmowanych oraz 
osób komunikujących na wielkanoc, księgi metrykalne parafii 
z lat 1718–1892, wykaz ksiąg biblioteki klasztoru, breve papieża 
Leona Xiii o konieczności rejestracji darowizn na rzecz kościoła 
oraz zezwolenie na odprawianie mszy dla dominikanina Jakuba 
Petlewicza (pergaminy)10.

spuścizna klasztoru ss. Benedyktynek we Lwowie (fond 417) 
obejmuje okólniki cesarskie, rozporządzenia Namiestnictwa 
i konsystorza rzymskokatolickiego we Lwowie, koresponden-
cję z konsystorzem, ze starostwem i z magistratem lwowskim 
w różnych sprawach dotyczących działalności klasztoru. ramy 
chronologiczne zachowanych materiałów obejmują lata 1781–
1940. sytuacja majątkowa klasztoru przedstawiona jest w po-
staci opisania granic majątków, dokumentacji praw własności 
i sporów majątkowych, umów kupna-sprzedaży i dzierżawy 
majątków, w tym karczm, młynów i stawów, korespondencji 
z dzierżawcami, akt dotyczących zamiany gruntów i tym po-
dobnych. akta dotyczące stanu gospodarczego i finansowego 
to inwentarze majątków klasztornych i nieruchomości, opisy 
stanu gospodarczego, księgi dochodów i wydatków, rejestr ob-
ligacji państwowych, należących do klasztoru, dokumentacja 
podatkowa, wykazy poddanych i folwarków, raporty w sprawie 
powinności pańszczyźnianych, instrukcje dotyczące zniesienia 
pańszczyzny, raporty dotyczące prowadzenia i stanu gospodarki 
leśnej, rejestry zbioru zbóż, materiały dotyczące uregulowania 
praw do serwitutów pastwiskowych oraz nowych budynków 
gospodarczych, wznoszonych w majątku klasztornym. Ponadto 
w zespole zachowały się statystyczne informacje o liczbie księ-
ży i klasztorów żeńskich w galicji, wykazy zakonnic oraz ich 
dane biograficzne, akta dotyczące działalności szkoły klasztornej 
i dzienniki podawcze11.

działalność klasztoru oo. dominikanów we Lwowie (fond 
418) dokumentują materiały z lat 1545–1934. w przeważają-

10  cPahuL, f. 851, op. 1, spr. 1–118.
11  cPahuL, f. 417, op. 1, spr. 1–1423; op. 2, spr. 1–179.
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cej części jest to dokumentacja gospodarcza. znajdują się tam 
okólniki, rozporządzenia i wskazówki konsystorza rzymsko-
katolickiego we Lwowie, urzędów okręgowych oraz biskupa 
przemyskiego dotyczące różnych spraw, wykaz przywilejów 
królewskich i donacji na rzecz klasztoru, akta dotyczące regu-
lacji praw własności klasztoru sporów majątkowych i proce-
sów, dane dotyczące stanu finansowego klasztoru, inwentarze 
majątków, wsi i folwarków należących do klasztoru, opisy ich 
sytuacji gospodarczej, akta dzierżawy, wykazy bydła i zwierząt, 
raporty o stanie gospodarki leśnej, zestawienia i szacunki wy-
siewów i zbiorów, dochodów oraz zestawienia przychodów 
i rozchodów, w tym karczm i kopalni gipsu, kwity dotyczące 
różnych rozliczeń finansowych i ściągania podatków, wykazy 
mieszkańców wsi należących do klasztoru, tabele z wykazami 
powinności pańszczyźnianych, dzienniki podawcze. zachowa-
ły się także teksty kazań, skargi na księży oraz dokumentacja 
dotycząca działalności szkoły klasztornej12.

Jednym z najzasobniejszych w materiały na temat kościoła 
katolickiego jest zespół pod nazwą „kolekcja dokumentów 
dotyczących klasztorów katolickich, kościołów i pojedynczych 
parafii na terenach Polski, ukrainy, Białorusi i Litwy” (fond 140). 
zbiór ten obejmuje 352 jednostki archiwalne z lat 1310–193913. 
wiele z dokumentów to oryginały, w tym pergaminy, są rów-
nież kopie i odpisy. zachowały się miedzy innymi przywileje 
królewskie, papieskie bulle oraz indulgencje, dekrety i postano-
wienia arcybiskupów i biskupów, akta fundacyjne klasztorów, 
kościołów, parafii oraz bractw, dyplomy potwierdzające zało-
żenie ołtarzy w kościołach, zapisy darowizn, wyroki sądowe 
oraz akta wizytacji. spora część zachowanych akt odnosi się do 

12  cPahuL, f. 418, op. 1, spr. 1–858. działalność klasztoru dominikanów 
we Lwowie badał o. marek miławicki OP z klasztoru krakowskiego; wybrane 
artykuły zob na stronie https://pat.academia.edu/marekmiławicki

13  częściowo zawartość zespołu została omówiona przez: O. m. Przybyłowicz, 
Archiwalia proweniencji zakonnej diecezji krakowskiej w Centralnym Państwowym 
Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, „studia Źródłoznawcze” 2011, 
t. 49, s. 121–124.
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spraw majątkowych i gospodarczych poszczególnych kościo-
łów, klasztorów, parafii, kolegiów jezuickich, akademii, szkół 
parafialnych. są więc inwentarze i lustracje majątku ruchomego 
i nieruchomego, w tym kamienic, browarów, folwarków, kopalni 
soli, wykazy poddanych, akta rozgraniczenia majątków, mate-
riały dotyczące podstaw prawnych własności majątków oraz 
zarządu gruntami, zestawienia stanu majątkowego instytucji, 
kontrakty, akta licytacji, umowy kupna-sprzedaży oraz dzierża-
wy, kosztorysy, sumariusze dochodów, zastawy dłużne, rejestry 
podatków, czynszów, długów i dziesięcin dla klasztorów, poboru 
mesznego, wypełniania powinności pańszczyźnianych i tym 
podobne. Bardzo cennym źródłem są kroniki oraz informacje 
historyczne o zakładaniu klasztorów i kościołów, wykazy papieży 
rzymskich i duchowieństwa, w tym listy imienne wymienionych 
zakonnic, przebywających w konwentach oraz dokumenty z ich 
własnoręcznymi podpisami. do dyspozycji mamy również ka-
talogi bibliotek parafialnych, archiwów kościelnych, wypisy 
z ksiąg metrykalnych, zezwolenia na śluby, intercyzy ślubne, 
testamenty duchowieństwa, listy pasterskie, korespondencja 
misjonarzy, dokumentację dotyczącą kanonizacji królowej kingi 
oraz beatyfikacji i kanonizacji Jana z dukli.

w zespole tym są też materiały dotyczące arcybiskupstwa 
rzymskokatolickiego we Lwowie, kościołów: świętej trójcy w Beł-
zie, w mariampolu i w starej soli, świętego marka w krakowie, 
świętej anny w Palczowicach, świętego walentego w rakowcu, 
kościołów w Buszczu, w milówce, w rudniku, w zborowie 
i innych; klasztorów męskich i żeńskich: augustianów w krze-
szowie i w suchej, benedyktynek w staniątkach, benedyktynów 
w Jarosławiu, we Lwowie i w tyńcu, bernardynek w tarnowie, 
bonifratrów w kalwarii zebrzydowskiej w zebrzydowicach 
i w Przemyślu, cystersów w koprzywnicy i w szczyrzycu, domi-
nikanów w Brodach, w dzikowie, w gołogórach, we Lwowie 
i w Oświęcimiu, franciszkanów w Nowym sączu, karmelitów 
bosych w czernej, w Lublinie, w wiśniczu, karmelitów trze-
wiczkowych w Jaśle, klarysek w starym sączu, mansjonarzy 
w krośnie, norbertanek na zwierzyńcu, paulinów w starej wsi, 
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trynitarzy w stanisławowie oraz klasztorów krakowskich: au-
gustianów, bonifratrów, dominikanów, franciszkanów, jezuitów, 
karmelitów bosych i paulinów oraz akta bernardynek warszaw-
skich. zachowały się również dokumenty oddzielnych parafii 
w: łańcucie, łękawicy, medenicach, myślenicach, Niepołomi-
cach, radłowie, radomyślu, sadkowej górze, sandomierzu, 
sielcu, skowierzynie, trześni, turbii, tyńcu i innych. wydzielono 
także dokumenty dotyczące szpitali: świętego łazarza, ducha 
świętego, sióstr miłosierdzia w krakowie, szpitali w Binaro-
wej, w krośnie, w Lipnicy Niemieckiej, w rogowie, w skawi-
nie i w ślemieniu, bractw różańcowych w Nowym wiśniczu 
i w Bochni, w manasterzyskach, bractw Bożego ciała w sambo-
rze i w zamościu, kolegiów jezuickich w Jarosławiu, w kijowie, 
w krakowie, we Lwowie, w Ostrogu, w samborze, w sando-
mierzu, w tarnowie i w wilnie oraz akademii krakowskiej14.

ważne dokumenty do dziejów kościoła zawiera najcenniejszy 
zespół cPahuL – zbiór dokumentów pergaminowych (fond 131), 
w którym jest 895 jednostek archiwalnych z lat 1233–192315. 
w fondzie znalazły się między innymi archiwalia dotyczące 
głównie diecezji lwowskiej i samego miasta Lwowa. kolekcję 
otwiera bulla papieża grzegorza iX z 22 sierpnia 1233 roku 
dla dominikanów polskich, wyruszających na wschód w ziemi 
saraceńskie, z nadaniem im prawa spowiedzi katolików oraz 
innych przywilejów16. do badania historii kościoła cenne są także 

14  cPahuL, f. 140, op. 1, spr. 1–352.
15  w tym stare inwentarze z lat 1960–1999.część unikatowych dokumentów 

zespołu została opublikowana w postaci regestów. zob. Каталог пергаментних до-
кументів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові 1233–1799, 
уклад. О. А. Купчинський, Е. Й. Ружицький, Київ 1972; Б. Петришак, Пергаментні 
грамоти Центрального державного історичного архіву у Львові – до історії 
львівської архідієцезії у Середньовіччі [w:] Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła 
i nauki, pod. red. w. zawitkowskiej, w. P. wlaźlaka, rzeszów 2012, s. 59-63. 
część dyplomów pergaminowych zachowała się również w zespole „greckoka-
tolicki konsystorz metropolitalny we Lwowie” (fond 201). wiele dokumentów 
posiada wartość artystyczną, dzięki osobnym inicjałom, miniaturom, ornamentom.

16  Bulla została opublikowana: e. rużycki, Bulla papieża Grzegorza IX z 22 sierp-
nia 1233 roku dla dominikanów [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne 
ofiarowane F. Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, kraków 1993, s. 41–45.
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bulle papieży rzymskich oraz nuncjuszy, zwłaszcza Bonifacego 
iX (1390, 1396, 1399), nuncjusza arcydiakona Jana (1396), 
grzegorza Xii (1407), nuncjusza Piotra z wolframu (1422)17, 
marcina V (1426, ekskomunika mieszczan lwowskich), euge-
niusza iV (1446), mikołaja (1450, ogłoszenie święta w króle-
stwie Polskim z okazji zwycięstwa nad tatarami), sykstusa iV 
(1478), innocentego Viii (1488), Leona X (1514) i innych18. 
zachował się także dyplom kardynała dominika w sprawie sądu 
duchownego w rzymie w związku ze sporem między zakonami 
dominikanów i franciszkanów a biskupem lwowskim Janem 
Odrowążem o spadek po mieszczanach lwowskich (1446)19.

Niezwykle cenne są dyplomy królów polskich, nadające lub 
potwierdzające prawa i przywileje dla kościoła łacińskiego – 
królowej Jadwigi (1397), władysława ii Jagiełły (1400, 1404, 
1424, 1429–1433), kazimierza iV Jagiellończyka (1464, 1469, 
1487, 1488), Jana Olbrachta (1499) oraz innych20.

Nie mniej ważne są przywileje arcybiskupów i biskupów: 
lwowskich, halickich: Jakuba strepy (1395, 1396, 1399, 1403, 
1406)21, Jana rzeszowskiego (1415, 1427), Jana Odrowąża 
(1440), grzegorza z sanoka (1466, 1471), Jana wątróbki-strze-
łeckiego (1485) oraz andrzeja Boryszewskiego (1495), krakow-
skiego – Piotra wysza (1407), gnieźnieńskiego – mikołaja (1412), 

17  wiecej o pergaminach związanych z jego działalnością we Lwowie zob. Б. Пе-
тришак, Львівський період діяльності Петра Вольфрама (1402–1407) [w:] Lwów: 
miasto – społeczeństwo – kultura, t. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje, kraków 
2010, s. 177–194.

18  cPahuL, f. 131, op. 1, spr. 20, 25–27, 29, 37, 65, 81, 144, 150, 222, 244, 313.
19  cPahuL, f. 131, op. 1, spr. 143.
20  cPahuL, f. 131, op. 1, spr. 28, 30, 34, 70, 84, 87-89, 91-95.
21  cPahuL, f. 131, op. 1, spr. 24, 25, 27, 29, 33, 36, 37. większość tych dyplo-

mów dotyczą sporu arcybiskupa i miasta z lwowskim plebanem katolickim Janem 
ruteni (ioannes ruteni, reusse). więcej zob. В. Кметь, Діяльність галицького ла-
тинського архієпископа Якуба Стрепи (на матеріалах Центрального державного 
історичного архіву України у Львові) [w:] Львів: місто – суспільство – культура. 
Збірник наукових праць, т. 3, Львів 1999, c. 22–31. akta i kancelaria tego arcybiskupa 
są już opracowane w: Б. Петришак, З історії публічного нотаріату Львова кінця 
XIV–XV ст. [w:] Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, 
red. w. Bonusiak, s. Nabywaniec, w. zawitkowska, rzeszów 2009, nr. 2, s. 9–19.
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albańskiego biskupa Jordana (1424), przemyskiego biskupa Jana 
(1425), kustosza i administratora arcybiskupstwa lwowskiego 
Piotra (1436), synodów w Bazylei (dla Jana Odrowąża, 1441) 
oraz kapituły lwowskiej na jej majątki (1442, 1443); kanoników 
lwowskich (1441, 1442, 1460, 1463), prepozyta kieleckiego, 
kanonika i oficjala krakowskiego stanisława ze swężyc22.

Na uwagę zasługują również list prowincjała karmelitów na 
czechy, Polskę, Prusy, saksonię, śląsk i dację Joanna wolyna 
do lwowskich braci w sprawie zakazu warzenia piwa oraz in-
nych napojów z 1444 roku jak również przywilej ministeriała 
franciszkanów polskiej, czeskiej, wołyńskiej, ruskiej, litewskiej 
prowincji mikołaja z karnewa wydany lwowskiemu klasztorowi 
świętego krzyża na majętności i dobra (1463)23.

kościół łaciński posiadał duże majątki i liczne fundacje, 
o czym świadczą zachowane dokumenty – darowizny na wsie, 
miasteczka, dobra. wśród darczyńców i fundatorów znajdowali 
się między innymi książę władysław Opolczyk (1375), książę 
opawski oraz książę raciborski wacław (1454) oraz książęta 
mazowieccy: ziemowit i władysław (1456); różnego szczebla 
urzędnicy, na przykład starosta lwowski Jan kmita (1371), sta-
rosta halicki Piotr z charbinowic (1402), wojewoda i starosta 
generalny lwowski andrzej Odrowąż ze sprowy (1453, 1457), 
starosta halicki stanisław z chodcza (1455), podstarości lwowski 
stanisław stachira z sorok (1456, 1458), podsędek lwowski 
Jan z wysokiego (1458), podczaszy halicki Jan Prokopowicz 
z gwoźdźca (1475), kasztelan halicki Jakub z Buczacza (1479), 
wojewoda sandomierski spytek z Jarosławia; przedstawiciele 
miejscowej szlachty, na przykład mikołaj dmitrowski (1420), 
synowie zmarłego podkomorzego lwowskiego Piotra wnuczka 
(1463); mieszczanie lwowscy Leonard (1419), włoch Barnabu 
de Negrono z genui (1464, 1467) i anna kulikowska (1492)24.

22  cPahuL, f, 131, op. 1, spr. 38, 39, 50, 71, 74, 105, 114, 119, 122, 128, 
197, 215, 234, 235, 253 oraz inne.

23  cPahuL, f. 131, op. 1, spr. 139, 183.
24  cPahuL, f. 131, op. 1, spr. 6, 9, 31, 53, 56, 152, 154, 156, 158, 159, 164, 

167, 185, 186, 198, 219, 225, 228, 248.
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w lwowskim archiwum są również dokumenty dotyczące 
działalności kapituł, lwowskich arcybiskupów, kościoła katedral-
nego oraz innych kościołów: świętej anny, świętego andrzeja, 
świętego Jana chrześciciela, świętej katarzyny, świętego mar-
cina i świętego wojciecha, kościołów w Busku, w czyszkach, 
w Jaworowie, w krakowie, w Piotrkowie, w sandomierzu oraz 
w innych, fundacji oraz założenia ołtarzy przy kościołach. można 
także odnaleźć informacje o istnieniu i działalności klasztorów 
lwowskich: augustianów, bazylianów, benedektynek, bernardynów, 
bonifratrów, franciszkanów, jezuitów, karmelitów i reforma-
tów, dominikanów w smoleńsku, świętej Barbary w rohatynie, 
bractw kościelnych: świętej trójcy, Bożego ciała, Najświętszego 
sakramentu we Lwowie, świętego mikołaja w samborze oraz 
różańcowego w zubrzy, szpitali: świętego ducha, świętego 
łazarza i świętego stanisława oraz bonifratrów we Lwowie, 
świętej trójcy i świętych apostołów Piotra i Pawła w Bełzie, 
szpitala w rohatynie25. Należy wymienić też zachowane frag-
menty mszy z XV-XVii wieku26 oraz oryginalny dyplom unii 
brzeskiej27.

diecezji lwowskiej dotyczy również część materiałów 
zgromadzonych w aktach fondu 132 – zbiór listów działaczy 
państwowych, społecznych i kościelnych ukrainy, Polski oraz 
innych krajów. w zespole zachowały się listy duchowieństwa 
w sprawach osobistych i gospodarczych, nominacji na stano-
wiska w hierarchii kościelnej: wikariuszy, kanoników i księży, 
korespondencja opatów oraz innych dostojników kościelnych, 
dotycząca kwestii relikwii kościelnych, spraw finansowych, zało-
żenia i budowy nowych klasztorów: augustianów oraz jezuitów, 
kościoła świętej trójcy, klasztoru i kościoła świętego  antoniego, 
pomocy dla konwentu karmelitów bosych we Lwowie, sporów 
majątkowych z magistratem, z arcybiskupstwem, ze szlachtą, 

25  cPahuL, f. 131, op. 1, spr. 52, 53, 58, 70, 84, 88, 89, 91, 114, 119, 121, 
143, 147, 174, 184, 197, 198, 209, 210, 212, 215, 218, 228, 234, 235, 237, 
244 i inne.

26  cPahuL, f. 131, op. 1, spr. 887–890.
27  cPahuL, f, 131, op. 1, spr. 627.
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prawa patronatu szpitali, konfliktów między katolikami oraz 
unitami oraz prośby o zwolnienie od podatków. Listy zawie-
rają również informacje o katedrze lwowskiej, budowie kaplic, 
na przykład domagaliczów, budowie kościoła dominikanów 
w Podkamieniu28. Na uwagę zasługują listy o. macieja mental-
fusa do magistratu Lwowa w sprawie kanonizacji Jana z dukli 
(1628, oryginał), papieża klemensa Xiii do króla hiszpanii 
karola iii z prośbą o postawienie konwentu jezuitów (1767, 
kopia), unickiego biskupa atanazego szeptyckiego do magistratu 
w sprawie procesu o znieważenie jego osoby (1725)29.

cenne materiały do historii kościoła zawiera kolekcja do-
kumentów dotyczących majątków szlacheckich na terenie wo-
jewództw: ruskiego, wołyńskiego, podolskiego i innych (fond 
134), pochodzących z lat 1374, 1423–1932. w opisie 1. zespołu 
znajdują się lustracje majątków oraz posiadłości szlacheckich, 
królewskich i kościelnych, fasje podatkowe, inwentarze majątku 
ruchomego i nieruchomego, opisy obiektów gospodarczych, 
kopie przywilejów królewskich, dekretów, aktów darowizn, 
rejestry wypłat dziesięcin i podatków, kwity, akta dzierżawy 
majątków, wykazy dobroczyńców, wyroki sądowe oraz inne 
dokumenty dotyczące prawa własności i spraw majątkowych, 
w tym rozgraniczania i podziału majątków, parafii skawina, 
kościołów (Brody, dynów, Jurków, Lanckorona, mosty, Nowy 
sącz, sambor, stanisławów, tyczyn, Żurawica), klasztorów (au-
gustianów w Pilznie, franciszkanów w Przemyślu, brygidek, 
dominikanów i franciszkanów w samborze, karmelitów bosych 
w wiśniczu, konwentów benedyktynek i dominikanek), szpitali 
(Brzeżany), plebanii (Jasło)30.

Opis 2 zawiera wykazy majątków kościelnych w galicji oraz 
przywilejów zlikwidowanych klasztorów rzymskokatolickich 

28  cPahuL, f. 132, op. 1, spr. 235, 237, 239, 269, 281, 285, 294, 309, 348, 
379, 383, 386, 398, 414, 443, 476 i inne.

29  cPahuL, f. 132, op. 1, spr. 607, 757, 1134.
30  cPahuL, f. 134, op. 1, spr. 34, 67, 75, 82, 106, 113–116, 139, 140, 167, 

224, 255, 260, 276, 375, 377, 388, 392, 449, 563, 567, 786, 814, 840, 864, 
921, 1085, 1320.
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i unickich, inwentarze, akta rozgraniczenia majątków, opisy 
granic oraz wyroki sądowe w sprawach sporów majątkowych 
klasztorów ze szlachtą, skargi na niespłacenie długów, dokumenty 
dotyczące zastawów i konfiskat majątków na korzyść klaszto-
rów (bazylianów w dobromilu, benedyktynek w Jarosławiu, 
brygidek we Lwowie, dominikanów w czortkowie, w haliczu 
i w kołomyi, karmelitów w drohobyczu, karmelitów bosych 
w milatynie), fasje dochodów, wykazy poddanych i rejestry 
powinności31. duża część zachowanych materiałów dotyczy 
majątków funduszu religijnego w galicji, w tym inwentarze, 
umowy, akta oszacowania, sprzedaży lub dzierżawy majątków 
zlikwidowanych klasztorów, rejestry sprzedanych majątków 
funduszu w cyrkułach myślenickim, bocheńskim, jasielskim, tar-
nowskim, samborskim, przemyskim, zamojskim i innych (1795), 
zestawienia dochodów oraz wydatków, sprawy finansowe, wy-
kazy poddanych i powinności, inwentarze oraz wykazy bydła.32

materiały dotyczące kościoła znajdują się także w zespo-
łach instytucji świeckich, organów władzy administracyjnej, 
sądowej i skarbowej.

sporo dokumentów na ten temat zawierają akta sądów 
grodzkich i ziemskich – największy i najpełniejszy w europie 
zbiór tego rodzaju akt. Poza odtworzeniem dziejów politycz-
nych, społecznych i gospodarczych oraz kształtowania się or-
ganów władzy pozwalają one na badanie struktur kościelnych 
różnych wyznań oraz stosunków narodowościowych i reli-
gijnych. wpisy do ksiąg zawierają przywileje, akta fundacji 
i budowy kościołów i klasztorów, w tym unickich, darowizny, 
inwentarze, materiały o stanie majątkowo-gospodarczym, akta 
rozgraniczenia dóbr kościelnych i klasztornych, umowy kupna-
-sprzedaży, zwolnienia od powinności i podatków, rejestry 
szkód wojskowych, dokumenty dotyczące sporów majątko-
wych między poddanymi a duchowieństwem oraz konfliktów 

31  cPahuL, f. 134, op. 2, spr. 51, 59, 265, 286, 323, 383, 483, 495, 830, 
866, 916, 923, 931.

32  cPahuL, f. 134, op. 2, spr. 52, 56, 58, 93, 111, 139, 349, 375, 537, 538, 
662–665, 833, 852, 869.
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między władzami kościelnymi a klasztorami, akta dotyczące 
zrównania w prawach duchowieństwa obrządków greckiego 
i łacińskiego i tym podobne33.

Nie mniej cenne materiały do historii kościoła trafiły rów-
nież do zespołów władz samorządowych miejskich i wiejskich, 
zwłaszcza magistratu miasta Lwowa (fond 52). w osobną grupę 
zespołu wydzielono źródła dotyczące działalności kościołów, 
cerkwi, parafii, klasztorów, konwentów, szpitali oraz bractw 
kościelnych i cerkiewnych we Lwowie. są to papieskie bulle, 
przywileje, dekrety królewskie, sumariusze dokumentów, kon-
trakty, umowy dzierżawy, księgi kasowe, rejestry dochodów 
i wydatków oraz operacji finansowych, księgi zapisów darowizn 
oraz testamentów, inwentarze, materiały gospodarcze, akta spo-
rów majątkowych oraz sporów o dziesięciny i wykazy dłużników 
oraz dobroczyńców. wspomnieć także należy o informacjach 
historycznych na temat założenia i działalności klasztorów i kon-
wentu dominikanów na rusi czerwonej, klasztoru karmelitów 
bosych, kolegiów pijarskich oraz jezuitów we Lwowie, klasztoru 
franciszkanek w tarnowie. zachowały się też księgi zapisów 
misjonarzy i beneficjentów kościoła katedralnego we Lwowie, 
inwentarze ołtarzy i kaplic oraz majątku ruchomego kościoła, 
dokumenty dotyczące innych kościołów lwowskich: świętego 
andrzeja, świętego antoniego, świętego mikołaja i świętego 
krzyża, kościołów: w malechowie, w zubrzy, i w Żółkwi, ka-
plic: Boimów, świętej zofii oraz świętego krzyża, klasztorów: 
augustynianów, benedyktynek, bernardynów, bernardynek 
świętej klary, bonifratrów, brygidek, dominikanów: Bożego 
ciała i marii magdaleny, dominikanek świętej katarzyny, fran-
ciszkanów, jezuitów, kapucynów, sakramentek oraz trynitarzy, 
dominikanów w Żółkwi, seminarium im. m. kiślickiego, szpitali: 
ducha świętego ducha, św. łazarza i świętego stanisława34. 
Potencjalnym źródłem do badania stanu majątkowego kościoła 

33  więcej zob. О. Купчинський, Земські та гродські судово-адміністративні 
документальні фонди Львова, Київ 1998, с. 67–68, 71, 85.

34  cPahuL, f. 52, op. 1, spr. 1–1075; op. 2, spr. 624, 1050–1145.
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mogą być księgi testamentów mieszczan lwowskich, fundują-
cych swoje majątki na rzecz kościoła oraz księgi protokołów 
urzędu przysiężnych w spawie inwentarzy i lustracji. informacje 
dotyczące spraw kościołów, klasztorów mogą zawierać również 
księgi radzieckie oraz różnych sądów35.

Prawdziwą kopalnią wiedzy do historii galicji jest zespół 
Namiesnictwa galicijskiego (fond 146), liczący 198 689 jednostek 
archiwalnych, zgromadzonych w 109 opisach, w inwentarzach 
archiwalnych. Oprócz materiałów wytworzonych przez admi-
nistrację ogólną, w zespole tym są także archiwalia dotyczące 
kościoła, zwłaszcza dokumenty poświęcone sprawom religii, 
duchowieństwa, społeczno-gospodarczym parafii rzymsko-ka-
tolickich i unickich36. Przejdziemy więc do omówienia „spraw 
kościelnych” w poszczególnych opisach zespołu.

w opisie 1. zgromadzone są materiały z lat 1772–1867 
dotyczące założenia biskupstwa w tarnowie oraz seminariów 
we Lwowie i Przemyślu, likwidacji zakonu jezuitów i konfiskaty 
jego majątków, stanu finansowo-majątkowego i funkcjonowania 
klasztorów, funduszu religijnego, parafii, wykazy podatków 
i powinności, dokumenty w sprawie budowy kościołów, cerkwi, 
klasztorów, akta wizytacji, akta prawne i przywileje związane 
z działalnością duchowieństwa, sprawy sporów oraz skargi na 

35  cPahuL, f. 52, op. 2, spr. 1–956.
36  więcej o zawartości zespołu zob.: Галицьке намісництво (1772–1921). Архівно-

бібліографічний фондовий покажчик, oprac. У. Єдлінська, О. Мацюк, Київ 1990; 
Gospodarka Galicji 1772–1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów 
i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy, pod redakcją krzysztofa ślusarka, kraków 
2015, t. ii, s. 191–336; t. iii, s. 9–96; ł. Jewuła, Źródła do społecznej i gospodar-
czej historii miast galicyjskich okresu przedautonomicznego w zbiorach Archiwum 
Narodowego w Krakowie i Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego 
Ukrainy we Lwowie – próba charakterystyki [w:] Społeczeństwo i gospodarka 
Galicji w latach 1772–1867. Źródła i perspektywy badań, red. t. kargol, k. 
ślusarek, kraków 2014, s. 27–30; t. kargol, Źródła do dziejów wsi galicyjskiej 
doby przeduwłaszczeniowej (1772–1848) w archiwach polskich i ukraińskich [w:] 
Społeczeństwo i gospodarka Galicji ... s. 35–36; k. ślusarek, Materiały do dziejów 
gospodarczych Galicji w dobie przedautonomicznej w aktach Namiestnictwa Ga-
licyjskiego we Lwowie i Komisji Namiestnictwa w Krakowie [w:] Społeczeństwo 
i gospodarka Galicji ... s. 167–173.
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amoralne zachowanie i nadużycia księży i zakonników, udziału 
duchowieństwa w powstaniu 1846 r.37

Opis 4., podobnie jak opis 1., zawiera materiały o założeniu 
biskupstwa w tarnowie oraz seminarium w Przemyślu. są tu 
także dokumenty dotyczące nominacji biskupów, ucisku kościoła 
unickiego, sprawy sporów, uposażenia kościołów, remontu bu-
dynków klasztornych: karmelitów we Lwowie, rekompensaty za 
konfiskowane majątki (klasztor dominikanów w krakowie), stanu 
majątkowego klasztorów (benedyktynów w Opatowie), projekty 
budżetu funduszu religijnego. Niezwykle cenne są wiadomości 
statystyczne o ilości duchowieństwa w galicji i na Bukowinie, 
w tym wykazy osób, zestawienia i relacje) oraz materiały doty-
czące stanu majątkowego duchowieństwa w latach 1811–191838.

Problem kościoła i religii dość dobrze reprezentowany jest 
w opisie 7. zachowały się w nim korespondencja z kancelarią 
Nadworną, z Buchalterią Państwową, z konsystorzem, z urzę-
dami okręgowymi w sprawie rozgraniczenia eparchii, założenia 
seminariów we Lwowie i w czerniowcach, oszacowania ma-
jątków kościelnych oraz ich kapitałów, materiały o założeniu 
klasztorów, podstawach prawnych działalności parafii, akta 
wizytacji, dane statystyczne o ilości instytucji kościelnych, sta-
nie majątkowym, działalności gospodarczej i finansach parafii, 
kościołów i klasztorów, funduszu religijnego, projekty budowy 
kościołów, plany klasztorów, akty darowizn na rzecz kościoła, 
wykazy duchowieństwa, jego uposażenia i wynagrodzenia, skargi 
na nadużycia, zarzuty w działalności i agitacji antypaństwowej, 
zapewnienia i przysięgi o braku przynależności do organizacji 
tajnych, testamenty biskupów39.

Opis 13. zawiera materiały z działu „Publico-politica” do-
tyczące założenia parafii rzymskokatolickich i greckokatoli-

37  cPahuL, f. 146, op. 1, spr. 103-117, 217–222, 555, 646, 954, 1166, 1199, 
1275, 1448–1464, 1602, 1341, 1651.

38  cPahuL, f. 146, op. 4, spr. 134, 185, 544, 546, 1330, 1336, 1337, 2052, 
2103, 2122, 2165, 2189, 2524–2615 i inne.

39  cPahuL, f. 146, op. 7, spr. 34, 51, 71, 87, 122, 165, 166, 312, 313, 503, 
504, 595–598, 645, 656, 698–700 i inne.
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ckich parafii w galicji oraz rzymskokatolickich we Lwowie, 
ich przywilejów i beneficjów, inwentarzy majątkowych, sytuacji 
finansowej parafii, w tym głównie: dochodzenie praw majątko-
wych, położenie materialne, dochody z majątku kościelnego oraz 
parafialnego, obciążenia podatkowe i zobowiązania finansowe, 
środki przeznaczone na budowę i na remonty kościołów, akta 
likwidacji niektórych kościołów, darowizn, struktur parafialnych, 
szkół oraz różne sprawy dotyczące księży i tym podobne z lat 
1773–1921 (dodatki pochodzą z lat:1257, 1361, 1429–1772 
oraz 1922–1923)40. wśród dokumentów zachowało się 8 dyplo-
mów związanych z działalnością parafii w Bosyrach (1686 r.), 
w ciężkowicach (1518 r.), w dawidowie (1439 r.), w dro-
hobyczu (1682 r.), w glinianach (1593 r.), w Nowym sączu 
(1508 r.), w tuligłowach (1685 r.) i kościoła ducha świętego 
we Lwowie (1684 r.)41.

dane o dochodach posiadaczy gruntowych, w tym również 
instytucji kościelnych, oraz inwentarze gruntowe zawierają ma-
teriały z opisów 16 (fasje podatkowe), 17 (fasje podatkowe), 18 
(opisania urbarialne 1789 r.), 19 (fasje podatkowe z 1820 r.)42.

Niezwykle cenne są materiały z opisów 20 i 20a – „inwenta-
rze grecko-i rzymskokatolickich parafii”. zgromadzono w nich 
inwentarze parafii rzymskokatolickich i unickich, kościołów, 
klasztorów, arcybiskupstw (w tym lwowskiego i obrządku or-
miańskiego), biskupstw (przemyskiego), kapituł katedralnych 
(Lwów, kraków, tarnów) oraz innych instytucji kościelnych 
z terenu całej galicji. zawarta w nich dokumentacja jest bar-
dzo obszerna i obejmuje między innymi przywileje dla parafii, 
wykazy majątków kościołów/cerkwi parafialnych i filialnych, 

40  cPahuL, f. 146, op. 13, spr. 1–12336; zob też t. kargol, Źródła do dziejów 
parafii rzymskokatolickich w przedautonomicznej Galicji (1772–1867) w zbio-
rach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie na 
przykładzie zespołów Namiestnictwa Galicyjskiego i c.k. Galicyjskiej Prokuratorii 
Skarbu (wybrane aspekty społeczno-gospodarcze), „galicja. studia i materiały”, 
t. 1, rzeszów 2015, s. 275.

41  cPahuL, f. 146, op. 13, spr. 89, 2930, 4800, 6588, 7765, 7795, 11208, 
11428.

42  zob. Gospodarka Galicji 1772–1867 ... t. ii, s. 264–318.
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akty fundacyjne, inwentarze dóbr, kościołów, opisy majątku 
ruchomego i nieruchomego parafii, informacje o poddanych 
osadzonych na gruntach plebańskich, chłopach dzierżawiących 
bydło kościelne, powinnościach na rzecz parafii, inwentarze 
dochodów z majątków ziemskich i wykazy kapitałów głównie 
z XiX wieku (występują też źródła wcześniejsze, najczęściej 
z drugiej połowy XViii w.)43. akta są uporządkowane cyrkułami, 
a w obrębie każdego z nich parafiami w kolejności alfabetycznej.

materiały dotyczące działalności towarzystw w tym religij-
nych zawiera opis 25.44

w opisie 30 („indemnizacja”) zgromadzono dokumenty 
dotyczące wypłaty odszkodowania dla skarbu państwa, fun-
duszu religijnego, magistratów miast, gmin, arcybiskupstw, 
kapituł, parafii, klasztorów, różnych instytucji (m.in. szpitali, 
funduszy stypendialnych) i osób prywatnych z tytułu zniesienia 
pańszczyzny oraz wykupu dziesięciny45. akta są uporządkowane 
według cyrkułów, a w obrębie każdego z nich w układzie tema-
tycznym oraz alfabetycznym miejscowościami pod względem 
tematycznym i w kolejności alfabetycznej.

korespondencja ze starostwami w sprawie uregulowania 
dziesięciny kościelnej w latach 1881–1883 oraz plany budowy 
kościołów w latach 1910–1911 znajdują się w opisie 31.46

duża część zebranych w opisie 38. dokumentów dotyczy 
działalności arcybiskupstw rzymskokatolickich i greckokatoli-
ckich we Lwowie, w Przemyślu, w stanisławowie, w krakowie, 

43  cPahuL, f. 146, op. 20, spr. 1–2745; op. 20a, spr. 1–138. t. kargol, Źródła 
do dziejów wsi galicyjskiej…, s. 36; tenże, Źródła do dziejów parafii rzymskokatoli-
ckich… s. 275; k. ślusarek, Materiały do dziejów gospodarczych Galicji…, s. 169.

44  cPahuL, f. 146, op. 25, spr. 1–18246.
45  cPahuL, f. 146, op. 30, spr. 50–4435; Gospodarka Galicji 1772–1867…, t. 

iii, s. 9. Podobne materiały dotyczące realizacji uwłaszczenia oraz zniesienia pań-
szczyzny i innych powinności w dominiach szlacheckich, w dobrach kameralnych 
i funduszowych oraz na rzecz kościołów, szpitali i innych instytucji zawierają akta 
zespołu komisji ministerialnej dla zniesienia ciężarów gruntowych we Lwowie 
(fond 168). zob. Gospodarka Galicji 1772–1867…, t. iii, s. 192-214.

46  cPahuL, f. 146, op. 31, spr. 3–10, 16–25, 386; roboty restauracyjne i bu-
dowlane w cerkwi św. Jeżego w latach 1898–1913 (op. 31, spr. 84–88, op. 31b, 
spr. 178) i greckokatolickim seminarium we Lwowie (op. 31b, spr. 58).
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w tarnowie oraz ormiańskiego we Lwowie, parafii i seminariów. 
i tak, znajdują się tam na przykład materiały finansowo-gospo-
darcze instytucji kościelnych, poświadczenia praw własności 
majątków, akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, wymiany dóbr 
ziemskich, uregulowania sporów, podatków, informacje o bu-
dowie lub remoncie cerkwi i kościołów, konfiskaty dzwonów 
na potrzeby wojska, inwentarze cerkwi i kościołów, materiały 
dotyczące założenia i organizacji parafii i klasztorów, stanu 
majątkowego oraz działalności gospodarczej, dane statystycz-
ne na temat przychodów i wydatków majątków kościelnych 
i klasztornych, fundacji na rzecz kościołów lub cerkwi oraz 
wykupu dziesięciny, wykazy duchowieństwa i zakonników oraz 
ich uposażenie47.

materiały zebrane w opisie 48. pozwalają na zbadanie sy-
tuacji kościoła w czasie wojny światowej w latach 1914–1918. 
mamy tam do dyspozycji dane statystyczne o ilości zniszczo-
nych kościołów, szkodach w majątkach arcybiskupstw oraz 
parafii, materiały dotyczące kredytów na odbudowę cerkwi 
i kościołów48.

sporo materiałów dotyczących kościoła znajduje się również 
w opisie 50. (materiały działalności departamentu ii – sprawy 
kościelne). są tam między innymi instrukcje, rozporządzenia, 
protokoły, korespondencja i inne w sprawie działalności kon-
systorza greckokatolickiego we Lwowie, kapituł we Lwowie 
oraz w krakowie, arcybiskupstw i biskupstw różnych obrząd-
ków oraz seminariów. zachowały się również wykazy parafii, 
kościołów i domów zakonnych oraz funduszu religijnego, 
inwentarze majątków, sprawozdania na temat stanu finanso-
wego i majątkowego, fundacje na rzecz kościołów, klasztorów, 
umowy kupna-sprzedaży oraz zamiany gruntów, uregulowania 
praw własności, sporów majątkowych, darowizn i dziesięciny. 
cennym źródłem są wykazy duchowieństwa (w tym sprawy 
dyscyplinarne z lat 1807–1859), informacje historyczne i wypisy 

47  cPahuL, f. 146, op. 38, spr. 1–3353.
48  cPahuL, f. 146, op. 48, spr. 5, 8-10, 14, 143–162.
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na temat działalności kościołów w galicji (unickich – bazylianów, 
łacińskich – jezuitów, bernardynów, kapucynów, karmelitów, 
kamedułów, franciszkanów), korespondencja w sprawie budo-
wy lub renowacji kościołów, cerkwi, zabudowań parafialnych 
i klasztorów, działalności bibliotek dekanalnych, akta dotyczące 
rejestracji metrykalnej49. Osobno chciałbym wymienić kore-
spondencję z ministerstwem wyznań religijnych i Oświecenia 
oraz konsystorzami w sprawie poparcia misji kościoła katoli-
ckiego w afryce środkowej w latach 1851–185950.

dane statystyczne dotyczące kościelnej rejestracji ślubów, 
narodzin i zgonów w galicji i na Bukowinie w latach 1841–1845 
umieszczone są w opisie 5451, materiały w sprawie uregulowa-
nia serwitutów gmin i parafii na korzystanie z pańskich lasów 
w latach 1905–1920 zawiera opis 60.52

w opisie 84. (materiały grupy Vi – rektyfikaty) znajdują 
się dokumenty biskupstw, seminarium, klasztorów, funduszu 
religijnego. są tam między innymi przywileje duchowieństwa, 
raporty, postanowienia, rozporządzenia, korespondencja, wy-
kazy, zestawienia, akta wizytacji, oraz inwentarze53. tego typu 
dokumenty zawierają informacje o działalności rzymskoka-
tolickich i greckokatolickich arcybiskupstw oraz konsysto-
rzów we Lwowie, w Przemyślu, w krakowie i w tarnowie 
oraz tamtejszych seminariów, arcybiskupstwa ormiańskiego, 
uporządkowaniu eparchii oraz parafii, prowincji zakonnych, 
rozgraniczeniu parafii, stanie majątkowo-finansowym para-

49  cPahuL, f. 146, op. 50, spr. 1–2511. ramy chronologiczne akt zamykają 
się latami 1747–1921, z wypisami z lat 1552–1558 (kościół św. stanisława koło 
halicza), kopia z 1599 r. w opisie zawarta jest także część dokumentów dotyczą-
cych działalności instytutu stauropigialnego we Lwowie (1836–1910), insytutu 
„Народний дім” (1825–1906), towarzystwa filantropów przy uniwersytecie 
Jagiellońskim (1825–1906), lombardu „mons Pius” we Lwowie (1781–1907), 
klasztoru prawosławnego w maniawie (1763–1776) oraz menonitów (1870–1898).

50  cPahuL, f. 146, op. 50, spr. 2376, 2377.
51  cPahuL, f. 146, op. 54, spr. 32–35, 47.
52  cPahuL, f. 146, op. 60, spr. 1383–1467.
53  wśród nich są dyplomy pergaminowe – cPahuL, f. 146, op. 84, spr. 1968, 

2067, 2557
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fii, klasztorów, opactw, funduszu religijnego, uregulowaniu 
dziesięciny, działalności gospodarczej i dobroczynnej instytucji 
kościelnych. tutaj znajdziemy też dane o archiwach kościelnych, 
zwłaszcza zaginionych, listy pasterskie, modlitwy, materiały 
o zmianie wyznania. ważne są materiały dotyczące likwidacji 
klasztorów, zwłaszcza jezuitów, lub sprzedaży ich majątków, 
eksploatacji zabudowań klasztornych i majątku funduszu re-
ligijnego54

Źródła dotyczące kontroli działalności gospodarczej prowa-
dzonej w domenach państwowych, tj. w dobrach kameralnych 
i majątkach funduszu religijnego oraz materiały dotyczące 
sprzedaży tych majątków znajdują się między innymi w opisach: 
65. i 86.55.

materiały do dziejów kościoła można także znaleźć w fon-
dzie 157 – c. k. komisja Namiestnictwa w krakowie (działała 
w latach 1848–1867), gdzie znajduje się szereg akt dotyczących 
spraw politycznych i gospodarczych z zachodniej części galicji 
z lat 1772–186756. w 9263 jednostkach archiwalnych zespołu 
zachowały się materiały o sytuacji finansowo-ekonomicznej 
parafii, cerkwi i klasztorów. zawierają one m.in. korespon-
dencję i raporty buchalterii krajowej, konsystorzy, urzędów 
cyrkularnych i innych instytucji na temat założenia i działalno-
ści parafii, sytuacji majątkowej cerkwi, kościołów, klasztorów, 
bractw kościelnych oraz funduszu religijnego, a także akta 
dotyczące egzekucji wierzytelności i zapisów majątkowych na 
rzecz kościoła. Obszerna dokumentacja obejmuje okres od 
1772 roku do 1867 roku i dotyczy kilkuset kościołów, cerkwi 
unickich oraz klasztorów z terenu zachodniej galicji na przykład 
kościołów w chorzelowie, w głogowie, w krakowie (kościół 
Bożego ciała), w łukowicy, w Nowym sączu, w radomyślu 
wielkim oraz innych, cerkwi w Babicach, w gorzycach, w kry-

54  cPahuL, f. 146, op. 84, spr. 1–4505.
55  więcej zob. k. ślusarek, Materiały do dziejów gospodarczych Galicji…, s. 

169–170.
56  więcej zob. Gospodarka Galicji 1772–1867…, t. iii, s. 100–135; k. ślusarek, 

Materiały do dziejów gospodarczych Galicji…, s. 164–166.
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nicy, w raciborowicach i w złocku oraz innych, klasztorów 
w dukli, w krakowie, w krośnie, w Przeworsku, w rzeszowie 
i w tarnowie oraz innych57.

Na szczególną uwagę zasługuje również zespół galicyjskiej 
Prokuratorii finansowej (fond 159). instytucja ta oprócz roz-
strzygania sporów między osobami prywatnymi a skarbem pań-
stwa, sprawowała również kontrolę nad majątkami kościelnymi 
i klasztornymi, wydając na żądanie władz opinie prawne w tym 
zakresie. spuścizna aktowa Prokuratorii obejmuje 80193 sprawy 
w 11 opisach58. Ogólnie akta te dotyczą stanu materialnego 
cerkwi, kościołów i klasztorów w galicji z przełomu XViii 
i XiX w., zwłaszcza informacje o stanie majątkowym parafii, 
w tym o zabudowaniach, gruntach, uprawnień do dziesięcin 
i mesznego oraz innych źródłach dochodów.

Opis 1. zawiera materiały (korespondencje, raporty, róż-
ne zestawienia) z lat 1774–1881, dotyczące spornych spraw 
majątkowych między skarbem państwa a funduszem religij-
nym, klasztorami, parafiami, różnymi instytucjami kościelnymi, 
gminami i osobami prywatnymi, sprawozdania o działalności 
zarządu funduszu religijnego, korespondencję z komisją likwi-
dacyjną w sprawie egzekucji długów wobec klasztorów oraz 
usprawnienia procedury ścigania dłużników59.

w opisie 2 znajdują się akta dotyczące zapisów kapitałowych 
na rzecz instytucji kościelnych, zabezpieczonych na majątku nie-
ruchomym różnych osób oraz dokumentacja dotycząca roszczeń 
majątkowych instytucji kościelnych lub funduszu religijnego 
do spadkobierców donatariuszy. są tam także akta majątkowe 

57  cPahuL, f. 159, op. 1, spr. 99–107, 580–585, 828–853, 1144–1148, 
1164–1170, 1283, 1288–1325, 2062, 2063, 2144–2148, 2972, 2973, 4640, 
5190, 5201–5206 i inne.

58  więcej o materiałach zespołu zob. t. kargol, Źródła do dziejów wsi galicyj-
skiej…, s. 39–40; tenże, Źródła do dziejów parafii rzymskokatolickich…, s. 277; 
tenże, Uposażenie i gospodarka plebańska zawiślańskich (galicyjskich) parafii archi-
diakonatu sandomierskiego na przełomie XVIII i XIX w. Kontynuacja czy zmiana? 
[w:] Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku, red. t. kargol, 
B. Petryszak i k. ślusarek, kraków Lwów 2015, s. 147–186.

59  cPahuL, f. 159, op. 1, spr. 1–1781.
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funduszu religijnego, w tym: umowy dzierżawy, rozliczenia 
finansowe oraz materiały na temat egzekucji długów. zachowa-
ły się również akta sporów majątkowych między instytucjami 
kościelnymi i funduszem religijnym, a miastami, gromadami 
wiejskimi i osobami prywatnymi60.

korespondencja, raporty, różne zestawienia dotyczące 
sporów majątkowych między osobami prywatnymi a instytu-
cjami kościelnymi: parafiami, klasztorami, funduszem reli-
gijnym, instytucjami dobroczynnymi zgromadzone są w opi-
sie 361. w opisie 4. spotykamy podobne informacje, to jest 
o sporach majątkowych między skarbem państwa i gminami 
a funduszem religijnym i cerkwiami oraz akta dotyczące 
ustanowienia i intabulacji praw własności skarbu państwa 
(w tym funduszu religijnego) na różnych nieruchomościach 
w latach 1817–191962.

Opisy: 5. i 6. zawierają akta dotyczące uregulowania spraw 
majątkowych kościołów i klasztorów oraz donacji i darowizn na 
ich rzecz, akta dotyczące sporów majątkowych między osobami 
prywatnymi, instytucjami kościelnymi, skarbem państwa oraz 
inne materiały dotyczące egzekucji wierzytelności przez kościoły 
i klasztory oraz długów podatkowych i innych instytucji przez 
skarb państwa63. sprawy o spłatę zadłużenia między osobami 
prywatnymi a instytucjami kościelnymi, zwłaszcza klasztorami 
zostały zamieszczone także w opisie 7.64

w opisie 10a są materiały dotyczące prawa własności na 
majątki i dobra ziemskie, darowizn na rzecz klasztorów, koś-
ciołów i cerkwi, sporów o dziesięciny, egzekucję zapisów ka-
pitałowych, długów i tym podobne65, w opisie dodatkowym 
zespołu – akta majątkowe instytucji kościelnych, dotyczące 
m.in.: uregulowania praw do nieruchomości, egzekwowania 

60  cPahuL, f. 159, op. 2, spr. 1–1223, 1438–1748, 1872–1953, 1984–4918.
61  cPahuL, f. 159, op. 3, spr. 1–14237.
62  cPahuL, f. 159, op. 4, spr. 319–337, 682, 708, 709, 726, 777,
63  cPahuL, f. 159, op. 5, spr. 1–17345; op. 6, spr. 1–4040.
64  cPahuL, f. 159, op. 7, spr. 1–1649.
65  cPahuL, f. 159, op. 10a, spr. 1–2004.
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darowizn i donacji pieniężnych, egzekucji długów, ustanowienia 
prawa patronatu, sporów majątkowych, w tym o dziesięciny66.

dla badań nad dziejami kościoła zwłaszcza jego sytuacji 
materialnej w galicji niezwykle cennym jest opis 9. o nazwie 
„Opis majątku nieruchomego, informacje o dochodach, prawach 
feudalnych i przywilejach oraz wiadomości dotyczące historii 
cerkwi, kościołów i klasztorów w galicji”. materiały zespołu 
ułożone są cyrkułami, dotyczą całej galicji oraz zawierają do-
kumenty o stanie majątkowym kościołów w galicji na przeło-
mie XViii i XiX wieku, historii parafii, klasztorów i cerkwi, 
inwentarze ich nieruchomego majątku wraz z dochodami oraz 
z przysługującymi powinnościami67.

materiały do dziejów kościoła znajdują się również w ze-
spole tabuli krajowej (fond 166). instytucja ta prowadziła akta, 
w których rejestrowano przywileje miejscowości, klasztorów, 
organizacji religijnych. szczegółowe znaczenie, zwłaszcza dla 
potwierdzenia statusu prawnego kościoła posiadają księgi zapisów 
fundacyjnych (Libri fundationum), zawierające oblaty przywile-
jów nadawane kościołom, klasztorom, cerkwiom, sporządzone 
w latach 1784–180468. w wielu dokumentach, oblatowanych 
w księgach tabularnych w latach 1786–1795, można znaleźć 
niezwykle cenne informacje na temat konsystorza generalne-
go, bractw cerkiewnych i kościelnych, urzędów dekanalnych 
i parafialnych oraz innych instytucji kościelnych69.

cenne informacje na temat rozmieszczenia klasztorów oraz 
liczebności i struktury duchowieństwa przechowywane są w ak-
tach Buchalterii Państwowej we Lwowie (fond 187) za lata 
1774–1866. w skład zespołu wchodzą dokumenty dotyczące 
zarządzania majątkami funduszu religijnego, wykazy majątków 

66  cPahuL, f. 159, op. dodatk., spr. 1–2002.
67  cPahuL, f. 159, op. 9, spr. 1–3717.
68  cPahuL, f. 166, op. 1, spr. 5090–5200. regesta wybranych dokumentów 

średniowiecznych, w tym dotyczących kościoła, ingrossowanych do ksiąg tabuli 
krajowej zob. cPahuL, f. 776, op. 1, spr. 46.

69  zob. I. Скочиляс, Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII ст.: організаційна 
структура та правовий статус, Львів 2010, с. 369.
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kameralnych i dóbr funduszu religijnego, akta stanu mająt-
kowego i finansowego byłych kościołów i klasztorów jezuitów 
rozlokowanych na terenie galicji (Lwów, kraków, Jarosław, 
krosno, Nastasów, Przemyśl, rożniatów, sambor i inych), roz-
rachunki z dzierżawcami majątków funduszu religijnego oraz 
dóbr należących do byłego zakonu jezuitów z tytułu uiszczania 
podatków, inwentarze majątków oraz raporty na temat nieru-
chomości należących do kapituł we Lwowie i w Przemyślu, 
kościoła w Podkamieniu, klasztorów: w Bochni, w Brodach, 
w Jaworowie, we Lwowie (świętego antoniego oraz sakramen-
tek), w starym sączu, w witkowie, w zbarażu, w Żydaczowie, 
w parafii w czernelicy, w glinianach, w Pasiecznej, w Pomo-
rzanach, w rohatynie oraz innych, wykazy zobowiązań finan-
sowych i długów dawnych majątków kościelnych przejętych 
przez gminy żydowskie w tym raporty na temat ich spłaty, 
wykazy dłużników krakowskiej kapituły katedralnej, akademii 
krakowskiej oraz kościołów i klasztorów70.

materiały dotyczące konfiskaty, sprzedaży, wymiany, dzierżawy 
i przejmowania na własność państwa majątków królewskich, 
państwowych, wójtowskich, starościńskich, klasztornych oraz 
funduszu religijnego, informacje historyczne, inwentarze ma-
jątków (w tym kosztowności i obrazów z zakonów żeńskich), 
opisy granic, księgi ewidencyjne majątku zlikwidowanych klasz-
torów galicji, wykazy dóbr funduszu religijnego oraz rejestry 
pańszczyzny w majątkach funduszu znajdują się w fondzie 
453 – kolekcja dokumentów dotyczących sprzedaży majątków 
królewskich i kościelnych71.

kwerendę przeprowadzono też w aktach archiwum rodzinno-
-majątkowego Lanckorońskich (fond 181). w odrębie opisu 

70  cPahuL, f. 187, op. 1, spr. 1–12, 14–23, 36–41, 43–103, 107–114, 124, 
138, 166, 168–185 i inne; są także raporty na temat sytuacji finansowej instytutu 
stauropigialnego we Lwowie za 1847 (spr. 338).

71  cPahuL, f. 453, op. 1, spr. 1–2176; zob. także Gospodarka Galicji 1772–
1867…, s. 272–277; В. Доліновський, Колекція документів про продаж коро-
лівських та церковних маєтків: формування та склад збірки [w:] Społeczeństwo 
i gospodarka Galicji…, s. 17–23.
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1. wydzielono osobną kategorię „cerkwie, kościoły, klasztory, 
cmentarze”. są to materiały pochodzące z lat 1439–1936 i w 
przeważnej części dotyczące instytucji kościelnych w majątkach 
Lanckorońskich, rozlokowanych w różnych miejscowościach 
m.in. Biskupicach, chodorowie, dembnie, domosławicach, 
Jagielnicy, melsztynie, rozdole, strusowie, wodzisławiu, zakli-
czynie oraz innych. znajdują sie tam akty darowizn, materiały 
dotyczące fundacji, budowy lub remontu kościołów i cerkwi, 
uregulowania praw własności, akta wizytacji, opisy stanu ma-
jątkowo-finansowego parafii, inwentarze majątku ruchomego, 
zezwolenia na odprawianie mszy, listy w sprawie beneficjów 
dla kościołów, wykazy księży, akta ich nominacji oraz skargi 
w spawie nadużyć. zachowały się również informacje historyczne 
o działalności kościoła katedralnego w krakowie, inwentarz 
kosztowności kościoła jezuitów w warszawie i materiały do-
tyczące zachowania obrazów kościelnych, fotografie.

Na zakończenie rozważań na temat akt przechowanych 
w zespołach cPahuL, dotyczących dziejów kościoła katoli-
ckiego, zwrócić należy uwagę na dwie ważne kwestie i postu-
laty badawcze. Po pierwsze, ilość zachowanych materiałów jest 
bardzo duża, więc przedstawione uwagi z całą pewnością nie 
wyczerpują problematyki źródeł do dziejów kościoła katoli-
ckiego. można jednak skonstatować, że prowadząc kweren-
dę, nie można pominąć zbiorów lwowskiego archiwum, które 
powinny być uwzględnione przez każdego badacza. dlatego 
mam nadzieję, że prezentowany tekst skieruje historyków do 
Lwowa, w poszukiwaniu interesujących ich dokumentów. Po 
drugie, nasuwa się postulat prowadzenia dalszych studiów nad 
zasobem archiwalnym. efektem takich działań mogłoby być 
przygotowanie informatora lub inwentarza, w którym znala-
złaby się charakterystyka zawartości materiałów oraz ocena ich 
przydatności do studiów nad dziejami kościoła katolickiego.
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temat, który poruszam jest niezwykle rozległy i jego grun-
towne zgłębienie wymagałoby solidnych kilkuletnich badan 
i napisania książki i to pewnie nie jednej. zwracam w tym 
tekście uwagę na paru reprezentatywnych przykładach z lat 
pięćdziesiątych XX wieku, a więc z pierwszego piętnastolecia 
Polski zwanej Ludową, na sposób uprawiania narracji o jednym 
z najważniejszych wydarzeń i procesów w tysiąc pięćdziesięcio-
leciu dziejów Polski. Już na wstępie chciałbym zwrócić uwagę 
na opublikowane w ostatnich latach opracowania dwóch histo-
ryków średniego pokolenia, opracowania fundamentalne dla 
poznania polityki władz wobec nauk humanistycznych, w tym 
zwłaszcza historycznych w pierwszym ćwierćwieczu PrL: cenne 
rozprawy habilitacyjne tadeusza rutkowskiego1 oraz zbigniewa 
romka2. choć obie dysertacje są oparte na bardzo rozległej 
i różnorodnej bazie źródłowej, nie wykorzystują interesującej 
i niezwykle przydatnej dla analizowanego przeze mnie tematu 
spuścizny archiwalnej Jerzego dowiata. Nie jest to oczywiście 
w żadnym wypadku jakikolwiek zarzut wobec obu autorów 
wymienionych monografii.

mediewista Jerzy dowiat (1920–1982), należał w dobie 
PrL do czołowych autorów opracowań historycznych poświę-

1  Nauki historyczne w Polsce 1944–1970. Zagadnienia polityczne i organiza-
cyjne, dalej cyt.: Nauki historyczne…, warszawa 2007.

2  Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944–1970, warszawa 2010. Niejako 
zwiastunem tej monografii była opracowana przez jej przyszłego autora i wydana 
10 lat wcześniej edycja źródłowa Cenzura w PRL. Relacje historyków.
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conych dziejom polskiego chrześcijaństwa. absolwent instytutu 
historycznego uniwersytetu warszawskiego, uczestnik tajnego 
nauczania podczas okupacji hitlerowskiej, potem doktor i doktor 
habilitowany, zawodowo związany był z wyższą szkołą Pedago-
giczną w warszawie a następnie z instytutem historii Polskiej 
akademii Nauk., którego był profesorem nadzwyczajnym3.

Był on autorem takich publikacji książkowych, jak Chrzest 
Polski (pierwsze wydanie w 1958 r., ostatnie w piętnaście lat 
po jego śmierci – w 1997 r.) i Historia Kościoła katolickiego 
w Polsce do połowy XV w. (i wydanie w 1968 r.) wydawanych 
w dużych nakładach przez oficynę wydawnicza „wiedza Powszech-
na”, pisał też podręczniki dla szkól podstawowych i średnich. 
głoszone przezeń poglądy miały zatem duży zasięg społeczny 
ale stąd płynęła też szczególna czujność władz pilnujących by 
tezy autora były ” słuszne”, w czym na pewno pomagała także 
autocenzura uprawiana przez samego dowiata.

w zbiorach Polskiej akademii Nauk – archiwum znajdu-
je się jeszcze nieopracowana a zarejestrowana tylko wstępnie 
w spisie tymczasowym spuścizna tadeusza dowiata. zawiera 
ona teksty jego autorstwa – w formie rękopisów i maszyno-
pisów, które ukazują jego poglądy na chrystianizację Polski. 
Jeden z takich rękopiśmiennych tekstów, opatrzony autorskimi 
poprawkami i uzupełnieniami, zatytułowany Geneza Państwa 
Polskiego stanowi swoistą „przymiarkę” i zarys większej synte-
zy a zawiera podrozdziały dotyczące znaczenia chrystianizacji 
Polski i próbę odpowiedzi na pytanie kto był zainteresowany 
przyjęciem chrześcijaństwa (jakie osoby i jakie grupy społeczne). 
tekst ten liczący 20 stronic drobnego ale dobrze czytelnego 
rękopisu jest opatrzony zaledwie 10 przypisami, z których aż 
dwa odwołują się do wiekopomnego dzieła fryderyka engelsa, 
Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa (wydanie 
polskie warszawa 1948 ).

artykuł, który za chwilę pokrótce omówię, nie jest dato-
wany ale powołane w przypisie publikacje – artykuł aleksan-

3  t. rutkowski, Nauki historyczne…, s. 570
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dra gieysztora Geneza państwa polskiego w świetle nowszych 
badań, (”kwartalnik historyczny ”, r. 1954, nr 1 ), i henryka 
łowmiańskiego Podstawy gospodarcze kształtowania się państw 
słowiańskich (warszawa 1953 ) a także edycja źródłowa opra-
cowana przez gerarda Labudę Słowiańszczyzna pierwotna. 
Wybór tekstów (w ramach serii Materiały źródłowe do historii 
Polski epoki feudalnej, red. m. małowist, warszawa 1954 ), 
pozwalają ustalić terminus a quo dość precyzyjnie na rok 1954, 
z kolei analiza treści i użytej frazeologii – o czym za chwilę – 
umożliwiają przybliżone usytuowanie terminus ante quem. czas 
zatem na przytoczenie celniejszych fragmentów tego tekstu:

Chrystianizacja Polski odegrała bardzo doniosłą rolę w pro-
cesie umacniania ustroju i państwa feudalnego. Państwu feu-
dalnemu służyła bowiem zarówno ideologia jak i organizacja 
kościelna. Chrześcijaństwo średniowieczne było najdoskonalszą 
formą ideologicznej nadbudowy feudalizmu: sankcjonowało ono 
klasową strukturę społeczeństwa, uzasadniało rządy feudałów 
i – gdy już objęło ogół ludności – uczyło ludność pracującą 
pokory i posłuszeństwa wobec feudałów. Upowszechnienie się 
chrześcijaństwa w całym społeczeństwie było wprawdzie dopiero 
sprawą nie tak rychłej przyszłości ale już jego oddziaływanie 
na feudałów miało bardzo pozytywne znaczenie dla państwa. 
Ideologia kościelna wzmacniając bowiem szacunek dla hierar-
chii społecznej uzasadniała zarazem konieczność monarchicznej 
władzy państwowej jako pochodzącej od boga [sic ! – małą 
literą]. Nasuwa się pytanie, czy rolę ideologicznej nadbudowy 
feudalizmu mogło odegrać tylko chrześcijaństwo, czy nie mógł 
jej funkcji pełnić rodzimy kult pogański . Przykład Słowian 
połabskich wskazuje, że było to możliwe: pogaństwo na Rugii, 
czy choćby na Pomorzu Zachodnim miało już niewątpliwie 
charakter feudalny. Mimo uznawania wielu bogów czczono 
jednego z nich jako najwyższego, wokół tego kultu rozwinęła 
się hierarchia kapłańska, organizacja kultowa stawała się sama 
feudalnym właścicielem ziemi . Pamiętać jednak należy, że pogań-
stwo słowiańskie w swojej formie pierwotnej było przystosowane 
do stosunków przedklasowych i że aby mogło obsługiwać bazę 
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feudalną, musiałoby przejść przez wiele przemian. Feudalne 
pogaństwo nadbałtyckie znamy dopiero z XI–XII wieku a i wte-
dy nie bardzo godzi się ono z centralizacją państwa i z władzą 
monarchiczną. Na Rusi Włodzimierz kijowski [sic!] usiłował 
zreorganizować pogaństwo przez niwelację kultów lokalnych 
i stworzenie hierarchii bóstw, ostatecznie jednak zdecydował 
się na wprowadzenie kultu chrześcijańskiego, nie obciążonego 
tradycjami społeczeństwa przedklasowego. W Polsce kult pogański 
miał jeszcze formę bardzo prymitywną; nie było świątyń, nie 
znano organizacji kapłańskiej, wierzenia nie były uporządkowane 
w żaden jednolity sposób, nosiły charakter kultów rodowych. 
Nie nadawały się więc zupełnie jako czynnik umacniający kla-
sową strukturę społeczeństwa feudalnego a tym bardziej jako 
narzędzie monarchicznego państwa. Jak już wspomnieliśmy, 
chrześcijaństwo miało dla państwa wczesnofeudalnego wartość 
nie tylko jako ideologia ale i jako organizacja. Kościół zdobył 
już na Zachodzie bogate doświadczenie administracyjne i służył 
nim księciu4. 

Jak widzimy, autor sprowadzał chrystianizację ziem polskich 
niemal wyłącznie do aktu politycznego i to na wewnętrzny 
głównie użytek, jako środek do pacyfikowania buntowniczych 
nastrojów mas ludowych pod hasłem ora et labora. abstrahując 
od tego czy terminy klasa, społeczeństwo klasowe itp. były właś-
ciwe dla epoki feudalizmu i społeczeństwa stanowego przecież, 
trzeba zauważyć, że zgodnie z dość prymitywnie pojmowanym 
i interpretowanym schematem marksistowskim konflikt spo-
łeczny określany potocznie jako walka klas (uniwersalna – dla 
powstań niewolników w starożytnym rzymie, chłopskich bun-
tów w średniowieczu i wczesnej nowożytności czy strajków 
i demonstracji robotniczych w dobie XiX- i XX-wiecznego ka-
pitalizmu) miał być motorem napędowym dziejów, powszechnie 
też używana rewolucja (od rewolucji kolonów – osadzonych na 
ziemi byłych niewolników) która zmiotła z powierzchni ziemi 
imperium romanum a nasza rodzima rewolucja – antyfeudalna 

4  PaN archiwum, zespół Jerzego dowiata iii 343, nr 33, s. 17–18.
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i antykościelna wstrząsnęła fundamentami Polski piastowskiej 
w pierwszej połowie Xi w.

zacytujmy jeszcze kolejne ciekawsze fragmenty omawianego 
opracowania:

Przyjęcie chrześcijaństwa umacniało też pozycję międzyna-
rodową państwa polskiego wobec Cesarstwa i Czech. Ułatwiło 
ono również grę polityczną, w wyniku której Polska uzyska-
ła wolną rękę na Pomorzu. Wszystko to nie zmienia faktu, że 
w okresach późniejszych wystąpiły ujemne skutki polityczne 
i kulturalne przyjęcia chrześcijaństwa w obrządku łacińskim. 
Zaliczymy do nich zależność od papiestwa, nie liczącego się 
z interesami państwa polskiego a często prowadzącego politykę 
wręcz mu wrogą oraz zahamowanie rozwoju rodzimej kultury, 
zwłaszcza zaś literatury w języku ojczystym.

Po tylu mankamentach konkluzja dowiata jest jednak za-
skakująco pozytywna gdy pisał:

Zjawiska te [negatywne – s. c.] wystąpią jednak później. 
W X wieku chrystianizacja Polski była zjawiskiem pozytywnym, 
koniecznym dla umocnienia reprezentującego postęp polskie-
go państwa wczesnofeudalnego. Jednocześnie chrystianizacja 
uzupełniła w sposób istotny budowę feudalizmu w Polsce tym, 
czego mu jeszcze brakowało: nadbudową ideologiczną5.

ten przytoczony wyżej krótki fragment zasługuje na ko-
mentarz. Pisany jest zgodnie z marksowskim schematem ujaw-
nionym zwłaszcza w ostatnim cytowanym zdaniu: materialna 
baza a na niej ideologiczna nadbudowa. wymieniwszy pozytywy 
umocnienia pozycji Polski w europie, autor przytacza takie 
ujemne strony przyjęcia chrześcijaństwa w obrządku łacińskim, 
jak zwłaszcza zależność od papiestwa. Pamiętamy, że były to 
czasy pontyfikatu Piusa Xii mającego fatalną opinię w krajach 
tzw. demoludów, oskarżanego zwłaszcza o postawę germano-
filską (m.in. w wystawianej także w Polsce nieco później sztuce 
rolfa hochchuta Namiestnik). z cytowanych akapitów przebija 
także niemal pretensja do mieszka i, że przyjął chrześcijaństwo 

5  ibidem, s. 19.
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w obrządku łacińskim, że związał Polskę z łacińskim kręgiem 
cywilizacyjnym środkowej i zachodniej europy. ani słowem 
nie wspomina dowiat o takich nie do przecenienia korzyściach 
recepcji osiągnięć europejskich, jak pismo, jak idee podmio-
towości ludzkiej osoby czy idee samorządów recypowanych 
m.in. z tzw. prawem niemieckim i jego różnymi odmianami.

Omawiany pokrótce tekst jest odbiciem określonej sytuacji 
politycznej, w której powstał a także oczywiście sytuacji w ów-
czesnej polskiej historiografii. Nie widać w nim ingerencji cenzora 
ale są za to liczne objawy autocenzury. datujemy omówiony 
wyżej tekst w przybliżeniu ale z dużym prawdopodobieństwem 
na lata 1954–1955 pamiętając, że właśnie wtedy, niedługo przed 
śmiercią stalina i wkrótce po niej nastąpiło apogeum represji 
władz komunistycznych skierowanych przeciwko kościołowi 
katolickiemu: proces o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu 
wytoczony księżom z kurii krakowskiej na przedwiośniu 1953 r., 
a jesienią tegoż roku internowanie a właściwie uwięzienie pry-
masa wyszyńskiego oraz pokazowy proces biskupa kieleckiego 
czesława kaczmarka6. w wymiarze międzynarodowym przy-
pomnijmy dla porządku takie fakty jak kończąca się 3-letnia 
wojna w korei ale nadal trwająca zimna wojna, jak zwłaszcza 
przekonanie o niewzruszonej trwałości układu pojałtańskiego 
z satelickim, wasalnym system zależności od „wielkiego Brata” 
jako gwaranta – w przypadku PrL – jej zachodniej granicy.

cytowany powyżej tekst powstał także w najciemniejszym 
po ii wojnie światowej okresie polskiej historiografii. Narzucone 
na osławionej Pierwszej konferencji metodologicznej w Ot-
wocku schematy interpretacyjne, choć przyjmowane często 
tylko powierzchownie zaciążyły negatywnie na wielu opraco-
waniach polskich historyków7. Na szczęście proces nasilonej 
indoktrynacji został znacznie złagodzony po Październiku 1956 
roku zmniejszono też, zwłaszcza w latach 1957–58, zakres 

6   J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), warszawa 2003.
7  r. stobiecki, Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna… ale 

skomplikowana, warszawa 2007, s. 96–116.
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ingerencji cenzury. Jak wspominała profesor maria Bogucka 
już nigdy potem w dobie PrL nie było takiej wolności słowa 
dla historyków jak w wymienionych dwóch latach8.

Odrzucenie negatywnego balastu stalinizacji nauki historycznej 
zawdzięczamy także wysokiemu poziomowi merytorycznemu 
starszej kadry profesorskiej, dużemu zasięgowi przemian Pol-
skiego Października w porównaniu z innymi krajami „demo-
kracji ludowej”9.

także i prace Jerzego dowiata poświęcone dziejom kościoła 
znacznie „złagodniały” odchodząc od schematyzmu, często 
napastliwego niemal stylu pierwszej połowy lat pięćdziesiątych.

Opisana sytuacja rodzi też bardziej generalne pytanie, czy 
były możliwe inne postawy inne niż wyrażona powyżej pełna, 
ortodoksyjna wręcz akceptacja marksistowskiej ideologii i me-
todologii? Jej przeciwieństwem byłoby dochowanie wierności 
obiektywnym, standardom naukowym, wypracowanym w do-
bie pozytywizmu. taką skrajną alternatywą byłoby całkowite 
zaniechanie jakiejkolwiek aktywności naukowej, czasami wręcz 
wymuszona przez reżim komunistyczny, jak w przypadku hen-
ryka wereszyckiego, objętego od końca lat czterdziestych przez 
kilka lat całkowitym zakazem publikacji; brutalna nagonka 
partyjnych ideologów podczas konferencji otwockiej tak za-
straszyła jej uczestników, że tylko jeden z historyków ośmielał 
się zasiadać z wereszyckim do posiłku przy wspólnym stoliku10.

Pomiędzy tymi skrajnościami – całkowitą uległością wobec 
władzy z jednej a wycofaniem się z życia naukowego (emigracja 
wewnętrzna czy nawet zewnętrzną) była cała gama możliwo-
ści kompromisu – taką postawę kompromisową wykazywał 
m.in. aleksander gieysztor, jeden z najwybitniejszych polskich 
mediewistów. wyjątkowo solidnie przygotowany do zawodu 
historyka podczas studiów w instytucie historycznym uniwer-
sytetu warszawskiego (ukończył je w 1937 r.), od jesieni 1945 r. 

8  Cenzura w PRL. Relacje historyków, s. 49.
9  t. rutkowski, Nauki historyczne…, s. 585–590.
10  s. ciara, Wereszycki Henryk, w: Wielka księga patriotów polskich, red. a. 

Nowak, k. Ożóg, L,. sosnowski, kraków 2013, s. 529–530.
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adiunkt ih uw, w cztery lata później jego profesor nadzwyczajny 
a w 1960 r. profesor zwyczajny z solidnym dorobkiem nauko-
wym11. Po konferencji otwockiej zaliczany do grona poważnych 
uczonych bezpartyjnych, którzy nie tylko deklaratywnie uznają 
metody marksizmu-leninizmu, lecz również skutecznie, choć 
nie zawsze całkowicie poprawnie stosują je w praktyce12. Jako 
szef kierownictwa Badan nad Początkami Państwa Polskiego 
w latach 1949–1953 koordynował solidne prace badawcze, 
obejmujące także początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich. 
ciesząc się zasłużonym autorytetem wybitnego uczonego a także 
zaufaniem władz PrL (na ogół nie miał trudności z uzyskaniem 
paszportu na zagraniczne wyjazdy naukowe) niejednokrotnie 
składał swój podpis na listach protestujących przeciwko kry-
tycznie ocenianym aspektom partii i rządu Polski Ludowej13. 

11  t. rutkowski, Nauki historyczne…, s. 31–32, przyp. 47.
12  „Notatka informacyjna dla sekretariatu Biura Politycznego kc PzPr o kon-

ferencji metodologicznej w historyków w Otwocku”, archiwum akt Nowych, 
akta Żanny kormanowej, nr 388., k. 9, cyt. za t. rutkowskim, op. cit., s. 203.

13  Liczne szczegółowe informacje zawiera świeżo opublikowany tom Aleksander 
Gieysztor. Człowiek i dzieło, red. m. koczerska i P. węcowski, warszawa 2016, 
oparty w znacznej mierze na spuściźnie gieysztora w archiwum Polskiej akademii 
Nauk. Por. też bardzo cenny artykuł t. rutkowskiego, Różne barwy przystoso-
wania. Wokół działalności Aleksandra Gieysztora w PRL, „annales universitatis 
Pedagogicae cracoviensis, studia Politologica, t. 9, 2013, s. 138–147.
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wOkół warszawskich OBchOdów 
tysiącLecia chrztu POLski

Obchody tysiąclecia chrztu Polski, zarówno w ich religijnym, 
jak i politycznym wymiarze, mają już znaczną literaturę, która 
narosła zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu1. Jest interesujące, 
że choć opisano ich przebieg w wielu ośrodkach, brak jest do 
tej pory wyczerpującej analizy obchodów milenium w stolicy 
Polski2. wydaje się, że taki stan rzeczy wynika z faktu, że pełna 
ocena uroczystości milenijnych w warszawie wymagają bardzo 
szczegółowych i żmudnych badań. z racji stołeczności war-

1  Por. m.in.: Milenium czy Tysiąclecie, red. B. Noszczak, warszawa 2005, 
Bohdan stanaszek, Kryptonim „Wisła”. Służba Bezpieczeństwa wobec obchodów 
Milenium Chrztu Polski w Sandomierzu, Lublin 2007, Zapomniany rok 1966. 
W XXX rocznicę obchodów Milenium Chrztu Polski, gdańsk 1996, Milenium 
czy Tysiąclecie, red. B. Noszczak, warszawa 2005, Milenium łęczyckie. Fakty, 
dokumenty, wspomnienia, opr. sebastian zaborowski, łódź–łęczyca 2007, Bar-
tłomiej Noszczak, „Sacrum” czy „profanum”? Spór o istotę obchodów Milenium 
polskiego (1949–1966), warszawa 2002, Milenium pod szczególną kontrolę: źródła 
do uroczystości w diecezji warmińskiej, wstęp i opr. andrzej kopiczko, Olsztyn 
2013, Płockie milenium. Uroczystości milenijne w diecezji płockiej w tajnych do-
kumentach Służby Bezpieczeństwa, wstęp, wybór i opracowanie Jacek Pawłowicz, 
toruń 2006, daniel gucewicz, Próba sił? Rok 1966 w Gdańsku: Milenium kontra 
tysiąclecie, gdańsk 2014, Milenium kontra Tysiąclecie – 1966, red. konrad Białecki, 
stanisław Jankowiak, Jan miłosz, Poznań 2007, Obchody milenijne 1966 roku w 
świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, red. wanda chudzik, 
iwona kielmel, irena marczak, warszawa 1998.

2  Najszerzej opisali przebieg obchodów w warszawie: B. Noszczak, w: „sac-
rum”…, s. 224–232 i tadeusz ruzikowski mazowsze, w: Milenium czy Tysiąclecie, 
s. 215–235, kwestia ta znalazła również odbicie w opublikowanych dokumentach 
i opracowaniach. Por. P. raina, Kościół w PRL. Dokumenty, t. 2 1960–1974, 
Poznań 1965, idem, Kardynał Wyszyński: konflikty roku milenijnego, warszawa 
2000, czaczkowska ewa, Kardynał Wyszyński. Biografia, kraków 2013.
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szawy kościelne obchody milenium, miały, jak to ujęli antoni 
dudek i ryszard gryz: Najbardziej burzliwy przebieg3. z kolei 
obchody państwowe tysiąclecia Państwa Polskiego w warszawie 
znalazły wyraz w obchodzonych wyjątkowo hucznie oficjal-
nych uroczystościach z okazji świąt: 1 maja i 22 lipca. celem 
tego artykułu jest zarysowanie szerszego kontekstu przebiegu 
obchodów tysiąclecia chrztu Polski w warszawie, nie mając 
jednak ambicji pełnego wyczerpania tematu.

Plan kościelnych obchodów milenium został ustalony w 1965 
roku – obejmował on półtora roku od stycznia 1966 roku do 
lipca 1967 roku. koncentrował się on wokół wielkiego tygodnia 
(9–17 iV) i uroczystego aktu oddania matce Bożej w niewolę 
za kościół, które miało odbyć się 3 maja 1966 roku na Jasnej 
górze w częstochowie4. ustalono również plan uroczysto-
ści „Na szlaku historycznym tysiąclecia”, które obejmowały 
oprócz centralnych uroczystości w gnieźnie (13–14 iV) także 
uroczystości w historycznych miastach Polski. w archidiecezji 
warszawskiej, plan obchodów kościelnych zakładał:

1. Wielka Sobota – liturgiczna rocznica Chrztu. W każdej 
parafii uroczyste odnowienie zobowiązań chrztu […].

2. Tydzień Tysiąclecia – od Wielkiej Soboty do Niedzieli 
Przewodniej.

3. Uroczysty akt oddania Matce Bożej w niewolę za Koś-
ciół – 3 maja br. Dokona się ona na Jasnej Górze a odbicie swe 
znajdzie w każdej parafii.

4. Ogólnopolskie uroczystości Milenijne „Na szlaku histo-
rycznym Tysiąclecia” według następującego porządku: […]

23 – 24. VI. 1966 – Warszawa […].
5. Diecezjalne uroczystości Milenijne w najstarszych ośrodkach 

życia chrześcijańskiego na terenie Archidiecezji Warszawskiej, 
a mianowicie:

22. V. 1966 – w Górze Kalwarii i w Czersku

3  a. dudek, r. gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), kraków 
2006, s. 243.

4  B. Noszczak, „Sacrum”…, s. 193.
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7. VIII. 1966 – w Grójcu
15. VIII. 1966 – w Kolegiacie Łowickiej
28. VIII. 1966 – w Inowłodzu
25. IX. 1966 – w kościele św. Anny w Warszawie
2. X. 1966 w Sochaczewie
6. Uroczystość Milenijna parafialna – w dzień odpustu lub 

rocznicę konsekracji kościoła, ewentualnie w inny dzień wybrany 
przez parafię.

7. Zakończenie Jubileuszu i rozpoczęcie nowego Tysiąclecia 
w czasie mszy o północy w dniu 31. XII. 1966 r.5.

w ramach obchodów warszawskich przewidywano, że:
[…] uroczystość o charakterze ogólnopolskim odbędzie się 

w dniach 23 – 24 czerwca br. w Bazylice Archikatedralnej w War-
szawie przy udziale całego Episkopatu Polski.

Uroczystość rozpocznie się sprowadzeniem Kopii Obrazu 
MB Częstochowskiej nawiedzającego całą Polskę. Dokona się to 
22 VI o godz. 18.30. Obraz wystawiony będzie przez następne 
dwa dni, aby wierni mogli oddawać mu hołd.

Na program uroczystości w Bazylice złożą się:
a) przeżycia o charakterze liturgicznym,
b) sesja naukowa poświęcona dziejom chrześcijaństwa w Ar-

chidiecezji,
c) otwarcie wystawy obrazującej rozwój chrześcijaństwa 

na terenie dzisiejszej Archidiecezji, jak również wkład Kościoła 
w różne dziedziny życia społecznego.[…]6.

wobec zakrojonych na dużą skalę obchodów kościelnych, 
na początku 1965 roku kierownictwo PzPr zmodyfikowało 
plany centralnych obchodów tysiąclecia. szczególne zaniepoko-
jenie budziło organizacja przez kościół centralnych obchodów 
milenium 3 V 1966 roku w częstochowie. myślano wówczas 
o przeniesieniu punktu ciężkości obchodów państwowych do 
warszawy przy okazji święta 1 maja, czego ostatecznie nie 

5  Program Wielkiego Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski w Archidiecezji War-
szawskiej 1966 r., „wiadomości archidiecezjalne warszawskie”, r. LVi, nr 3, marzec 
1966, s. 64–65.

6  ibidem, s. 67.
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zrealizowano7. zdecydowano wówczas także o zorganizowa-
niu na dużą skalę imprez konkurencyjnych wobec uroczystości 
kościelnych, ze szczególną koncentracją w okresie 14 iV – 8 
V 1966 roku8.

Obchody milenium w warszawie odbywające się w para-
fiach w kwietniu i na początku maja przebiegały bez przeszkód, 
przy widocznym i znacznym zaangażowaniu wiernych9. do 
konfrontacji uroczystości państwowych i kościelnych doszło 
w gnieźnie (16 iV) i w Poznaniu (17 iV) z udziałem wysokich 
przedstawicieli władz10. Nie doszło wówczas do żadnych incy-
dentów i starć ulicznych, podobnie jak w czasie uroczystości na 
Jasnej górze11. Jeśli nie liczyć oczywiście zakrojonych na dużą 
skalę działań mających na celu ograniczenie liczby uczestników 
tych uroczystości. Jednak już podczas obchodów w krakowie 
(7–8 V), w gdańsku (28–29 V), w Lublinie (5–6 Vi) doszło 
prób zakłócenia uroczystości przez aktyw partyjny, a następ-
nie do manifestacji i rozproszenia części uczestników przez 
milicję Obywatelską12. Po wydarzeniach w gdańsku, władze 
PzPr podjęły decyzję o ograniczeniu peregrynacji obrazu matki 
Boskiej częstochowskiej. 4 Vi, dyrektor urzędu ds. wyznań, 
aleksander skarżyński, w piśmie do sekretarza episkopatu, ks. 
bp. z. choromańskiego, stwierdził m.in: Hierarchia kościelna 
podejmuje też działania stanowiące naruszenie przepisów o zgro-
madzeniach i o ruchu na drogach publicznych, w szczególności 
przewożąc w sposób demonstracyjny kopię obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej i organizując na trasie przewozu nielegalne 
zgromadzenia. W Krakowie, Gdańsku i Piekarach miały również 
miejsce naruszenia zobowiązań podjętych przez Księzy Biskupów 

7  B. Noszczak, „Sacrum”…, s. 185, m. zaremba, Komunizm, legitymizacja, 
nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, 
warszawa 2001, s. 318–319.

8  B. Noszczak, „Sacrum”…, s. 203.
9  t. ruzikowski, Mazowsze, s. 216.
10  B. Noszczak, „Sacrum”…, s. 209–215, ewa czaczkowska, Kardynał Wy-

szyński…, s. 388–389.
11  ibidem, s. 215–217.
12  ibidem, s. 2
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wobec przedstawicieli władz, a dotyczących programu uroczysto-
ści i przewiezienia kopii obrazu. […]. W związku z tym pragnę 
zwrócić uwagę kierownictwa Episkopatu na niedopuszczalność 
nadawania uroczystościom kościelnym znamion demonstracji 
politycznych, godzących w porządek prawny państwa.

Dlatego też władze państwowe żądają, by przewóz kopii 
obrazu MB Częstochowskiej do miejsca eksponowania, tzn. 
do kościoła, w którym odbywają się uroczystości milenijne i z 
powrotem, odbywał się niczym nie wyróżniającym się samo-
chodem, bez asysty innych pojazdów, po trasie uzgodnionej 
z właściwymi organami państwowymi. Na trasie tej nie mogą 
być organizowane żadne zgromadzenia13.

zgodnie z tym decyzjami, po uroczystościach w Lublinie 
obraz został przejęty przez mO i odwieziony pod eskortą na Jasną 
górę14. 11 Vi obraz został – bez przeszkód, a nawet jak można 
sądzić, bez wiedzy mO przewieziony do kościoła w Nidzicy, 
skąd miał rozpocząć obchody w woj. olsztyńskim. Już jednak 
następnego dnia został zatrzymany przez mO i przewieziony 
do katedry we fromborku, gdzie pozostał przez cały okres 
obchodów w diecezji warmińsko – mazurskiej, czyli do 20 Vi15.

szczegółowy program obchodów w warszawie został z cza-
sem rozbudowany i objął okres pomiędzy 21 a 26 Vi16. zakładał 
on m.in. przybycie obrazu matki Boskiej częstochowskiej 21 
Vi do Nowego dworu mazowieckiego, gdzie miało nastąpić 
jego powitanie w archidiecezji warszawskiej, a następnie po-
witanie obrazu w warszawie w parafii św. stanisława kostki 
na Żoliborzu, z udziałem prymasa wyszyńskiego. Po nocnej 
adoracji obrazu miał on zostać przewieziony wieczorem uro-

13  List dyr. ud/sw, a. skarżyńskiego do sekretarza episkopatu, ks. bp. z. choro-
mańskiego, 4 Vi 1966 r., w: P. raina, Kościół w PRL. Dokumenty, t. 2 1960–1974, 
Poznań 1995, s. 383 – 384.

14  informacja departamentu iV msw, 8 Vi 1966 r., w: Obchody milenijne …, 
s. 129–130. w trakcie interwencji funkcjonariusze założyli plandekę na samochód 
przewożący obraz.

15  Notatka dotycząca kościelnych uroczystości milenijnych na terenie woj. 
olsztyńskiego, 17 Vi 1966 r., w: ibidem, s. 146–150.

16  t. ruzikowski, Mazowsze, s. 215.



—  70  —

tadeusz rutkOwski

czyście do katedry św. Jana, gdzie po mszy św. miał pozo-
stać do 24 Vi, kiedy to miały nastąpić centralne uroczystości 
z udziałem prymasa i biskupów. w niedzielę 26 Vi planowano 
sumę pontyfikalną w katedrze, a następnie o 18-tej procesję 
z obrazem do ołtarza polowego na ul. Podwale, gdzie miało 
się odbyć uroczyste nabożeństwo, następnie pożegnanie obra-
zu na murach starego miasta17. 26 V kuria metropolitalna 
warszawska skierowała do Prezydium rady Narodowej m. 
warszawy pismo z prośbą o zbudowanie ołtarza na Podwalu, 
a 4 Vi przekazała plan obchodów18. władze stolicy nie wyra-
ziły zgody na powitanie obrazu zarówno w Nowym dworze 
jak i parafii św. stanisława kostki, jego uroczyste przewiezie-
nie następnego dnia do katedry oraz na procesję w dn. 26 
Vi19. Jak stwierdził, w piśmie z 11 Vi przewodniczący rN m. 
warszawy, J. zarzycki: Biorąc pod uwagę, że wszystkie do-
tychczasowe imprezy milenijne organizowane przez Episkopat, 
a zwłaszcza uroczystości organizowane ostatnio, w związku 
z przewożeniem kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 
są wykorzystywane do wygłaszania przez przedstawicieli Epi-
skopatu nieodpowiedzialnych i podburzających przemówień, 
które nadają im charakter demonstracji politycznych godzących 
porządek prawny państwa, że przedstawiciele Kurii udzielają 
przedstawicielom władzy świadomie fałszywych informacji 
i zapewnień, że nie są dotrzymywane dokonywane uprzednio 
uzgodnienia i że w wyniku tego następują zakłócenia porządku 

17  Plan zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w m. warszawie w związku 
z organizowanymi przez kurię warszawską w dniach 21–26 czerwca 66 r. uroczy-
stościami milenijnymi, podp. komendant wojewódzki mO m. st. warszawy, płk. 
henryk słabczyk, 11 Vi 1966 r., w: Obchody…, s. 152–153.

18  Pismo przew. rN m. warszawy, J. zarzyckiego do bp Jerzego modzelew-
skiego z dn. 10 Vi 1966 r., w: P. raina, Kardynał Wyszyński. Konflikty…, s. 158.

19  Pismo przew. rN m. warszawy do bp Jerzego modzelewskiego z dn. 10 
Vi 1966 r., w: P. raina, Kardynał Wyszyński. Konflikty…, s. 158–159, por. Plan 
zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w m. Warszawie w związku z organi-
zowanymi przez kurię warszawską w dniach 21–26 czerwca 66 r. uroczystościami 
milenijnymi, podp. komendant wojewódzki mO m. st. warszawy, płk. henryk 
słabczyk, 11 Vi 1966 r., w: Obchody…, s. 153.
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publicznego i porządku komunikacji, nie wyrażam zgody na 
przewiezienie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej pro-
jektowaną i przedstawioną w liście z dnia 4 czerwca br. trasą. 
Kopia obrazu winna być przewieziona zakrytym samochodem, 
najkrótsza trasą bezpośrednio do Bazyliki Archikatedralnej20.

mimo to, kardynał wyszyński zdecydował, żeby nie zmie-
niać planu uroczystości, przenosząc jedynie punkt docelowy 
procesji 26 Vi z Podwala do kościoła Nawiedzenia NmP przy 
ul. Przyrynek, skąd miano po mszy św. przewieźć go do kościoła 
Najczystszego serca marii przy Placu szembeka, gdzie miało 
nastąpić uroczyste pożegnanie obrazu21.

manifestacje wiernych w krakowie, gdańsku i Lublinie 
zaniepokoiły kierownictwo PzPr, zwłaszcza w kontekście zbliża-
jących się obchodów w warszawie, wobec czego podjęto decyzje 
o dalszym zdecydowanym przeciwdziałaniu obchodom z użyciem 
sił milicji, OrmO i aktywu robotniczego. Oprócz wspomnia-
nego wyżej nie wyrażenia zgody na uroczystości w przestrzeni 
miejskiej, zdecydowano o użyciu 2495 funkcjonariuszy sB, 
mO i OrmO ze wszystkich jednostek operacyjnych zarówno 
km mO m. st. warszawy, jak i msw oraz znacznych środków 

20  Pismo przew. Prezydium rN m. warszawy do bp Jerzego modzelewskiego z dn. 
10 Vi 1966 r., w: P. raina, Kardynał Wyszyński. Konflikty…, s. 158. Pismo to zostało 
tego samego dnia wręczone osobiście przez zarzyckiego bp. J. modzelewskiemu. 
Przewodniczący rN wyraził wówczas m.in. ubolewanie w związku z odczytaniem 
5 Vi w kościołach komunikatu o programie uroczystości milenijnych oraz zażądał 
uzgadniania wszelkich spraw związanych z obchodami milenium w warszawie z kie-
rownikiem wydziału ds. wyznań stołecznej rN. w odpowiedzi bp. modzelewski 
odrzucił zarzuty dotyczące dotychczasowego przebiegu uroczystości i stwierdził, 
że: Wobec odmownego stanowiska Przewodniczącego Prezydium w sprawie budowy 
ołtarza na Podwalu nie widzi potrzeby jakiegokolwiek dalszego uzgadniania programu 
uroczystości […]. Notatka z rozmowy J. zarzyckiego z bp. J. modzelewskim, 11 Vi 
1966 r., w: P. raina, Kardynał Wyszyński. Konflikty…, s. 125.

21  Plan zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w m. Warszawie w związku 
z organizowanymi przez kurię warszawską w dniach 21–26 czerwca 66 r. uroczy-
stościami milenijnymi, podp. komendant wojewódzki mO m. st. warszawy, płk. 
henryk słabczyk, 11 Vi 1966 r., w: Obchody…, s. 153, por. zapis rozmowy bp. 
Jerzego modzelewskiego z przewodniczącym stołecznej rN, Januszem zarzyckim 
11 Vi 1966 r., w: P. raina, Kardynał Wyszyński. Konflikty…, s. 125–126.
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technicznych22. w dniu 20 Vi zdecydowano o ściągnięciu do 
warszawy 1465 funkcjonariuszy zOmO i szkół milicyjnych 
z innych województw, a 17 Vi skoszarowano i postawiono 
w stan gotowości dalszych 756 funkcjonariuszy z całej Polski23.

zakrojone na ogromną skalę przeciwdziałanie władz, miały na 
celu nie tylko ograniczenie skali obchodów, ale także zepchnięcie 
kościoła do kruchty i ograniczenie jego możliwości działania. 
w tej sytuacji kardynał s. wyszyński zdecydował się na otwarte 
starcie z władzami, licząc, że w stolicy Polski użycie przez nie 
siły będzie ograniczone, a jeśli do niego dojdzie będzie miało 
negatywny wydźwięk dla władz24. Nie ostatnim argumentem 
w tym rozumowaniu było również przeświadczenie, że ugięcie 
się przez kościół w kwestii zakresu obchodów w warszawie, 
będzie dla władz zachętą do zaostrzenia podejmowanych dzia-
łań w dalszej części obchodów, a być może również w polityce 
wobec kościoła w ogóle.

z tych powodów, 20 Vi 1966 r. prymas zdecydował się na 
osobiste towarzyszenie konwojowi z obrazem, wraz z licznymi 
towarzyszącymi mu duchownymi (w tym 4 biskupami) w drodze 
z fromborka (gdzie był przetrzymywany) do warszawy. Nie 
zmieniono przy tym trasy, ani programu uroczystości z uroczy-
stym powitaniem obrazu w Nowym dworze mazowieckim i na 
Żoliborzu. Po drodze, konwój został zatrzymany przez mO, 
a obraz został odebrany i przewieziony pod eskortą do katedry 

22  Plan zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w m. Warszawie w związku 
z organizowanymi przez kurię warszawską w dniach 21–26 czerwca 66 r. uroczy-
stościami milenijnymi, podp. komendant wojewódzki mO m. st. warszawy, płk. 
henryk słabczyk, 11 Vi 1966 r., w: Obchody…, s. 157–164.

23  wykaz sił mO oddanych do dyspozycji km mO warszawa na okres na 
okres 20–26 czerwca 1966 r., podp. szef Oddziału Prewencji Ogólnej kg mO, 
B. skutela, 20 Vi 1966 r., w: ibidem, s. 167–168.

24  Jak stwierdził komendant mO m. st. warszawy: kuria warszawska, a przede 
wszystkim kard. Wyszyński, chcą nadać uroczystościom warszawskim charakter 
masowej manifestacji wierności społeczeństwa Kościołowi. Zdaniem Wyszyńskiego 
Warszawa winna być tym miejscem dlatego, iż rezonans uroczystości warszawskich 
będzie miał szeroki zasięg z uwagi na dużą ilość zamieszkałych w Warszawie na 
stałe cudzoziemców i znajdowanie się placówek dyplomatyczno-konsularnych. 
ibidem, s. 152.
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św. Jana w warszawie. tam został wystawiony w zakratowanym 
oknie zakrystii, stając się obiektem kultu i widocznym znakiem 
represji władz25.

Popołudniu 21 Vi odbyły się uroczystości przed kościołem 
św. stanisława kostki, na których dominującym elementem był 
pusty tron ustawiony na froncie świątyni, pod orłem i koroną. 
w trakcie mszy św. Prymas wygłosił kazanie, w którym dokładnie 
poinformował o okolicznościach aresztowania obrazu i prze-
wiezieniu go do katedry, mówiąc m.in.: Jestem zdania, że tego 
rodzaju czyny naruszają przede wszystkim nasze prawa wierzą-
cego narodu. Godzą one i w nasze prawa religijne, ograniczając 
prawo do publicznej czci Matki Najświętszej. A ponieważ godzą 
w obraz szczególnie czczony, dlatego też łączy się to z jakimś 
świętokradztwem i publiczną zniewagą26.

wystąpienie Prymasa, upubliczniające sprawę zatrzymania 
obrazu, wywołało nerwową reakcję urzędu ds. wyznań, któ-
ry skierował do kurii metropolitalnej warszawskiej pismo, 
w którym zaprotestował przeciw rzekomo wyrażonym przez 
Prymasa w kazaniu stwierdzeniu o zgodzie władz na program 
obchodów milenijnych27.

22 Vi popołudniu, po mszy św. odbyło się uroczyste wpro-
wadzenie obrazu matki Boskiej częstochowskiej do katedry św. 
Jana. 23 Vi w katedrze odbywały się uroczystości poświęcone 
dzieciom i młodzieży, otworzona została także w podziemiach 
kościoła św. krzyża wystawa poświęcona dziejom archidiece-
zji warszawskiej28. wieczorem odbyły się uroczyste nieszpory 
z udziałem biskupów i prymasa wyszyńskiego – którzy przeszli 
na nie z pałacu prymasowskiego przy ul. miodowej29. Jak skru-
pulatnie zauważyły władze miasta: 23 VI około godziny 20,30 

25  t. ruzikowski, Mazowsze…, s. 218.
26  za: m. P. romaniuk, Życie, twórczość…, t. iii 1965–1972, s. 146.
27  Pismo wydziału ds. wyznań Prezydium rN w warszawie do kurii metropo-

litalnej warszawskiej, 22 Vi 1966 r., w: P. raina, Stefan Wyszyński. Konflikty…, 
s. 167–168

28  t. ruzikowski, Mazowsze…, s. 218–219.
29  ibidem, B. Noszczak, „Sacrum”…, s. 226.
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w związku z przejściem księży biskupów spowodowana została 
przerwa w komunikacji kołowej i pieszej na ul. Miodowej30.

Jednocześnie władze zorganizowały konkurencyjne wobec 
obchodów kościelnych imprezy. Na placu teatralnym 23 Vi 
urządzono uroczyste zakończenie roku szkolnego, zaś wieczorem 
dnia następnego nad wisłą dużą imprezę – festyn „warszawskie 
wianki tysiąclecia”31.

rano 24 Vi 1966 r. odbyła się sesja naukowa z okazji tysiąc-
lecia chrztu, z udziałem biskupów, rektorów kuL i akademii 
teologii katolickiej oraz delegacji kapituł warszawskiej i łowie-
ckiej, przełożonych zakonnych. kulminacja obchodów miała 
miejsce wieczorem 24 Vi, kiedy to biskupi zebrani w kościele 
św. anny mieli uroczyście przejść do katedry. Jak zapisał prymas 
wyszyński: Przyjeżdżam z małym opóźnieniem, na skutek blokady 
ulicy pry Św. Annie. Stoi tu „bojówka ORMO” – biedne wystra-
szone, obce twarze o szklanych oczach. Ponieważ nie usuwają 
się z drogi, obchodzę ich za plecami i wchodzę do świątyni32. 
Po wyjściu z kościoła biskupi natknęli się grupy aktywistów 
partyjnych wznoszących wrogie wobec nich okrzyki33. Po za-
kończeniu nabożeństwa okazało się, że zostało zablokowane 
przez aktyw partyjny wyjście ul. świętojańskiej i mimo prób 
przebicia się przez nich, biskupi zostali zmuszeni do przejścia 
wśród tłumów przez zapiecek do ul. miodowej. tam doszło 
do zablokowania ulicy i utarczek z milicją: Dziedziniec nabity 
ludem. Krzyczą niemożliwie. Z okna pierwszego piętra udzielam 
raz jeszcze błogosławieństwa, proszę by nie dali się sprowokować 
i rozeszli spokojnie do domów. Jednak na Miodowej robi się zamęt. 
Komendant MO polecił autokarom by ruszyły naprzód. Jednak 
kierowcy odmówili. Grupa motocyklistów MO ruszyła na ludzi, 

30  Pismo przewodniczącego Prezydium rN m. warszawy do kurii metropolitalnej 
warszawskiej, 25 Vi 1966 r., w: P. raina, Stefan Wyszyński. Konflikty…, s. 171.

31  B. Noszczak, „Sacrum”…, s. 227.
32  m. P. romaniuk, Życie, twórczość…, t. 3 1965–1972, s. 150.
33  ibidem, B. Noszczak, „Sacrum”…, s. 226–227. według zapisków Prymasa, 

grupy aktywistów rozstawione były: na wprost wejścia do kościoła św. anny, przy 
dzwonnicy tego kościoła, trzecia przy kolumnie zygmunta iii wazy i czwarta przy 
wejściu do ull. świętojańskiej.
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jednak zrzucono ich z pojazdów. Przy domu nr 19 kobiety usiadły 
na ulicy i nie dopuściły następnych wozów. Niestety komendant 
MO został poturbowany. Długo jeszcze śpiewano na dziedzińcu 
i ulicy34. kulminacja obchodów i zarazem konfliktu z władzami 
nastąpiła w niedzielę 26 Vi. sumę pontyfikalną w katedrze 
odprawił arcybp. antoni Baraniak Początkowo planowano, że 
po odprawieniu wieczornego nabożeństwa w katedrze zosta-
nie pożegnany obraz Nawiedzenia matki Boskiej częstochow-
skiej. Ostatecznie zdecydowano jednak o pozostawieniu obrazu 
w katedrze i odprawieniu czterdziestogodzinnego nabożeństwa 
przebłagalnego35. w czasie uroczystości kościelnych odbywały 
się koncerty, wyścig samochodowy i mecz piłki nożnej na sta-
dionie dziesięciolecia36. w trakcie wieczornej mszy św. kazanie 
wygłosił prymas wyszyński, a następnie na zakończenie mszy 
bp. J. modzelewski poinformował o zakończeniu uroczystości 
milenijnych w warszawie i pozostaniu obrazu matki Boskiej 
na razie w katedrze św. Jana37. Po zakończeniu uroczystości 
aktyw partyjny zagrodził wiernym wyjście na Plac zamkowy. 
Jak zapisał prymas: Usiłowaliśmy powoli wycofać się z katedry, 
Wyjście przez ul. Świętojańską na plac Zamkowy było zakorko-
wane przez silne oddziały bojówek, które trzymały się pod ręce. 
Ludzie usiłowali prowadzić z nimi „dialog” o przejście, ale byli 
niemi. […]. Ja wsiadłem do auta i ul. Jezuicką przez Stary Rynek, 
przejechałem ku Barbakanowi. […]. Przejechaliśmy Miodową, 
która byłą niemal pusta. Przed domem arcybiskupów stało około 
trzystu osób, inni byli na dziedzińcu38.

Pod siedzibą arcybiskupów doszło do demonstracji na cześć 
Prymasa i biskupów, co najmniej kilkutysięcznego tłumu, który 
następnie przemieścił się w kierunku placu zamkowego. część 
demonstrantów poszła dalej w kierunku Nowego światu i domu 
Partii i zostały następnie ok. 21.30 rozproszona przez zmo-

34  m. P. romaniuk, Życie, twórczość…, t. 3 1965–1972, s. 150–151.
35  t. ruzikowski, Mazowsze…, s. 220.
36  m. P. romaniuk, Życie, twórczość…, t. 3 1965–1972, s. 152.
37  B. Noszczak, „Sacrum”…, s. 228.
38  m. P. romaniuk, Życie, twórczość…, t. 3 1965–1972, s. 152–153.
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toryzowane Oddziały mO39. według danych sB aresztowano 
wówczas 46 osób, w większości młodzież40.

wydarzenia w warszawie stanowiły przesilenie w działaniach 
władz podejmowanych wobec kościelnych obchodów milenium. 
w następnych miesiącach nie doszło już do do zakrojonego na 
tak szeroką skalę przeciwdziałania władz wobec uroczystości 
kościelnych i użycia siły przez mO, mimo że obchody milenium 
trwały do końca roku.

Ocena przebiegu obchodów milenium w warszawie w do-
tychczasowej literaturze przedmiotu nie jest jednoznaczna, choć 
wszyscy badacze skłaniają się do uznania sukcesu kościoła, 
a spory trwają jedynie o jego zakres. O tym, że tak też odbie-
rali sytuację współcześni świadczą zarówno dziennik Jerzego 
zawieyskiego, członka koła Poselskiego „znak”, którego człon-
kowie kontestowali formę obchodów przyjętą przez Prymasa 
wyszyńskiego. zawieyski bardzo ostro początkowo krytyku-
jąc Prymasa i biskupów pod wpływem akcji władz wyraźnie 
zmienił swoje stanowisko41. Pewien niesmak w stosunku do 
polityki ekipy gomułki wyraził w swoim dzienniku redaktor 
naczelny centralnego tygodnika PzPr „Polityka”, mieczysław 
f. rakowski, podając także informacje o krytycznej ocenie tych 
działań przez cześć aktywu partyjnego42. ryszard gryz i antoni 
dudek przywołali dwa opracowania urzędu do spraw wyznań, 
w którym w jednym uznano obchody za sukces władz, w dru-
gim zaś (wewnętrznym), podkreślano, że: Pomijając cała stronę 
dewocyjno – maryjną, faktem jest że hasła milenijne, zwłaszcza 
dotyczące zagadnień etycznych i społecznych, znalazły dość 
poważny oddźwięk w wierzącej części społeczeństwa polskiego. 

39  informacja dotycząca przebiegu uroczystości kościelnych w dniu 26 czerwca 
1966 r. (niedziela) w warszawie, 27 Vi 1966 r., podp. i zastępca komendanta mo 
m. st. warszawy ds. Bezpieczeństwa płk Bolesław gałczewski i komendant mO 
m. st. warszawy, płk. h. słabczyk, w: Uroczystości…, s. 176–177.

40  ibidem, s. 177. szczegółowy opis demonstracji 26 Vi zob. t. ruzikowski, 
Mazowsze…, s. 220–222, B. Noszczak, „Sacrum”…, s. 228–229.

41  J. zawieyski, Dzienniki, t. ii, Wybór z lat 1960–1969, warszawa 2012, s. 
557–560, 562, 571–572, 576–584, 588–589.

42  m. f. rakowski, Dzienniki polityczne 1963–1966, warszawa 1999, s. 384.
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[…]. Uroczystości milenijne pokazały z cała oczywistością, że 
jakikolwiek próby administracyjnego ograniczania kościoła palą 
na panewce. Co więcej stają się niejednokrotnie pośrednim bodź-
cem do wzmożenia religijności43. waga tego stanowiska, które 
nie było odosobnione w strukturach władzy, jest tym większa, 
że szła pod prąd zwykłego w takich wypadkach urzędowego 
optymizmu i samozadowolenia.

Przyjęta przez Prymasa wyszyńskiego taktyka nie ustępo-
wania w konflikcie wokół milenium, lecz przeciwstawianie 
się działaniom władz, spowodowała że stosowane represje, 
ograniczenia i użycie na ogromną skalę aparatu państwa do 
uniemożliwienia tradycyjnych form kultu, stały się powszech-
nie dostrzegalne i wywołały łatwy do przewidzenia odruch 
sprzeciwu nawet u osób niewierzących, bądź kontestujących 
ludową, masową religijność, do której odwoływał się kościół 
w czasie obchodów wielkiej Nowenny. Ogrom zaangażowanych 
środków w organizację konkurencyjnych obchodów tysiąclecia, 
użycie sił porządkowych i bojówek partyjnych na dużą skalę 
wywołało odwrotny efekt od zamierzonego. Ocena politycznych 
korzyści obchodów milenium dla kościoła może okazać się 
jeszcze wyższa, gdy poddane zostaną analizie działania zwią-
zane z obchodami podejmowane w poszczególnych parafiach 
i duszpasterstwach akademickich, których efekty były widoczne 
w latach późniejszych.

s t r e s z c z e N i e

w artykule przeanalizowano przebieg obchodów milenium 
chrztu Polski w warszawie w czerwcu 1966 roku, które mia-
ły miejsce w dniach 21–16 czerwca. wobec spontanicznego 
charakteru obchodów i wymykania się ich z ram zakrojonych 
przez władze państwowe, w okresie poprzedzającym obchody 
warszawskie, kierownictwo PzPr zdecydowało się na przeję-

43  cyt. za: a. dudek, r. gryz, Komuniści…, s. 244.
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cie pielgrzymującego obrazu matki Boskiej częstochowskiej 
i umieszczenie go w katedrze św. Jana w warszawie. Przy pomocy 
zgromadzonych znacznych sił bezpieczeństwa oraz aktywistów 
partyjnych, a także przez organizację licznych imprez rozryw-
kowych, starano się ograniczyć zakres obchodów i zepchnąć je 
do świątyń. efektem tych działań były starcia pomiędzy milicją 
a uczestnikami obchodów, do których doszło 24 i 26 Vi, a także 
w dużym stopniu kompromitacja działań podjętych przez wła-
dze, nawet w łonie partii oceniane często jako kompromitujące 
i nieadekwatne. Począwszy od obchodów w warszawie, ostrość 
sporu o obchody milenium uległa znacznemu obniżeniu.
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tVP wOBec OBchOdów tysiącLecia chrztu 
POLski. dzieJe zaNiechaNia

telewizja Polska od lat jest firmą nielubianą. całkowicie 
zasłużenie. wszelako nie zawsze tak było. Początki tej instytucji 
kultury i informacji, a z czasem głównie – propagandy, i pierwsze 
lata jej działalności zapisały się w pamięci widzów i twórców 
jako czas najmniej skalany służalczością i podłością i najmniej 
epatujący nachalną propagandą. w jakimś sensie to prawda. 
Oto edmund męclewski1 w grudniu 1951 roku wezwał do 
siebie trzech dziennikarzy: tadeusz Pszczołowskiego, stanisła-
wa Burego i henryka sosnowskiego i nakazał przygotowanie 
oferty programowej dla eksperymentalnego pokazu emisji te-
lewizyjnej. Pokaz ten przygotowywano w siedzibie związku 
Nauczycielstwa Polskiego przy ul. smulikowskiego 6/8 w war-
szawie. miał on być częścią organizowanej przez Polskie radio 
wystawy „radio w walce o pokój i postęp”2. studio telewizyjne 

1  edmund męclewski, ur. 18 grudnia 1913 w dortmundzie, zm. 5 maja 1992 
w warszawie – dziennikarz i publicysta. Podczas ii wojny światowej był współpra-
cownikiem delegatury rządu na kraj i redaktorem prasy konspiracyjnej. w latach 
1945–1948 oraz 1956–1963 pełnił funkcję redaktora naczelnego zachodniej agencji 
Prasowej. 1949–1955 w Polskim radiu.

2  ciekawe, że w: Monografia placówek naukowo-badawczych w latach 1929–
1951/56, Państwowy Instytut Telekomunikacyjny (P.I.T.) 1951–1956, http://www.
laboratoria-telekomunikacyjne.cba.pl/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=54&itemid=50//, czytamy: Kontynuowano studia nad techniką impulsową 
i prace nad telewizją monochromatyczną, opracowując zespół eksperymentalnych 
urządzeń studyjnych dwu systemów telewizji 441 i 625 linii, w tym kamery z lampą 
ikonoskopową, studyjnej aparatury kontrolnej wizji i fonii, aparatury telekinowej 
i odbiorników kontrolnych. Pierwsza publiczna prezentacja [62] ww. aparatury 
połączona z pokazem obrazów z tymczasowego (na czas wystawy) studia odbyła 
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zaimprowizowano w pomieszczeniach ad hoc adaptowanych 
do nowej – tymczasowej roli. Publiczność mogła oglądać pro-
gram na umieszczonych przy ul. smulikowskiego telewizorach 
oraz obserwować przez wielką szybę, jak wygląda praca obsługi 
technicznej i wykonawców w studiu. Jeden z trzech pierwszych 
(po wojnie), przywołanych wyżej redaktorów telewizyjnych – 
tadeusz Pszczołowski wspominał po pięciu latach: Męclewski 
powiada: „Jak robić program – sam nie wiem. Wobec tego ma 
być program na otwarcie. Codziennie od rana do wieczora szafa 
ma grać”. (…) Wpadliśmy na pomysł, pokazać wesoły koncert, 
zorganizowany przez „Express” (Wieczorny). Dyrekcja radia ujęła 
się honorem i w dniu otwarcia zdecydowała, o przygotowaniu 
programu własnymi siłami. (…) Dyrektor Męclewski: – „Kto nas 
reprezentuje?” (Pszczołowski) – „Władysław Szpilman i Wiktor 
Karwiński3.” (Męclewski) – „Dobrze. Niech jeden z nich coś 
zagra. Na skrzypcach może też coś zagrać Igor Iwanow. I damy 
fragment sztuki, oczywiście „Mądremu biada” Gribojedowa. 
Trzeba poprosić Kurnakowicza4 i Dominiaka5. Oni maja tam 
taki długi dialog o Moskwie. Mm, ale program będzie za po-
ważny”. (Pszczołowski) – O tym też pomyśleliśmy. Tadeusz 
Olsza zaśpiewa balladę o referencie Pliszce. (…) Ale kto będzie 
spikerem? –(Męclewski) – Nie przejmujcie się zbytnio. Będzie 
spiker albo lepiej spikerka. Wybiorę najładniejszą kobietę spośród 
naszych spikerek radiowych i powiem, żeby się do was zgłosiła6. 
Jak twierdzi t. Pikulski7, nie udało się jednak namówić żadnej 
ze spikerek i roli tej podjął się tadeusz Pszczołowski, 15 grud-

się 15 grudnia 1951 r. w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warsza-
wie, podczas wystawy „Radio w walce o pokój i postęp”. Organizatorem pokazu 
telewizyjnego był już nowo powołany Instytut Łączności.

3  Osobliwe: wiktor karwiński to pseudonim władysława szpilmana.
4  Jan kurnakowicz, ur. 27 stycznia 1901 w wilnie, zm. 4 października 1968 

w warszawie – aktor teatralny i filmowy, debiutował w 1925, stworzył dziesiątki 
wybitnych kreacji scenicznych i filmowych.

5  franciszek dominiak, ur. 23 października 1897, zm. 28 lipca 1984 w war-
szawie – aktor teatralny i filmowy.

6  Pszczołowski tadeusz, Wychodzimy ze studia, „radio świat”, nr 48, 25 Xi 1956.
7  Pikulski tadeusz, Prywatna historia telewizji publicznej, warszawa 2002, s. 11.
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nia 1951 roku rozpoczynając pierwszą po wojnie, publiczną 
emisję programu telewizyjnego w Polsce. w ciągu nieco ponad 
miesiąca (z przerwą świąteczną i noworoczną) do 19 stycznia 
1952 roku emitowano dziennie po kilka godzin programu. 
każda pozycja programowa trwała zwykle kilkanaście minut, 
Potem następowała przerwa, a do oglądania zapraszano kolejną 
grupę odwiedzających wystawę. Było ich w sumie bez mała sto 
tysięcy. wystawa zrobiła furorę, przede wszystkim dzięki po-
kazom telewizyjnym. siłą rzeczy emitowany program zmieniał 
się właściwie codziennie8. dyrektor warszawskiego zOO Jan 
Żabiński przyjechał na smulikowskiego z małą lwiczką, która 
w afrykańskim cieple reflektorów studyjnych zasnęła mu na 
kolanach9. występowali alina Janowska10, Jerzy michotek11, 
marta Nowosad, parodysta Jan mroziński12, prestidigitator 
ramigani, Julian sztatler13, witold gruca14. Nazwisk pozosta-
łych wykonawców, a przewinęło się ich przez eksperymentalne 
studio na wystawie stu kilkudziesięciu, nie zapamiętano…

chyba nikt wówczas nie zdawał sobie sprawy z roli, jaką 
telewizja odegra w życiu rodaków. Najmniej – chyba ówczesne 
władze. Niech świadczy o tym fakt utworzenia w komitecie 

8  Bogusławski Michał, w: Notacje, 2007, Alina Janowska, w: Gwiazdy tamtych 
lat, 1994, scenariusz i reżyseria Janusz horodniczy, Krzysztof Wojciechowski, 
Bm45872, a14525, sk14525, Janowska Alina, w: Notacje, 2006.

9  Bogusławski Michał, w: Notacje, 2007.
10  alina Janowska, ur. 16 kwietnia 1923 w warszawie – aktorka teatralna, 

filmowa i telewizyjna, walczyła w Powstaniu warszawskim jako łączniczka do-
wództwa batalionu „kiliński” pod pseudonimem „alina”.

11  Jerzy Michotek, 1992, a58, sk58, Jerzy Michotek, w: Gwiazdy tamtych lat, 
1994, scenariusz i reżyseria Janusz horodniczy, Krzysztof Wojciechowski, X92045, 
a13762, sk13762.

12  Jan mroziński, ur. ?, zm. 18 kwietnia 1954 w warszawie – aktor. w okresie 
międzywojennym aktor teatrów łódzkich (m.in. miejskiego), w okresie okupacji nie-
mieckiej sporadycznie występował w teatrze wodewil i melodia. w 1944 organizator 
teatru miasta stołecznego warszawy, w którym także reżyserował i występował. 
Po wojnie związany z teatrami stołecznymi: muzycznym domu wojska Polskiego 
(1947, 1954), Nowym (1947–48, 1950–51), Ludowym (1949–50).

13  Julian sztatler, ur. 10 listopada 1914 w Bielsku Podlaskim, zm. 8 kwietnia 
1964 w warszawie – piosenkarz, pianista, aktor.

14  Gruca Witold, w: Notacje, 2008.
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do spraw radia w czerwcu 1952 roku15 specjalnej komórki, 
której zadaniem miało być prowadzenie prac badawczych nad 
stanem współczesnych programów telewizyjnych i przygoto-
waniem rodzimej produkcji16. w jej skład wchodzili tadeusz 
Pszczołowski, eleonora mendelson, Juliusz Petry.17

charakterystyczne, że obok dwóch wybitnych dziennikarzy 
pojawiła się postać pani mendelson. Jej umiejętności zawodowe 
nie były istotne. Nie o nie chodziło w jej pracy. miała pilnować 
interesów i… pilnowała.

Jeszcze przed początkiem nadawania programu eksperymen-
talnego, zaczęły się dywagacje na temat nawet nie jego zawartości, 
a – zgodnie z ówczesnym „klimatem” politycznym, sprawom 
fundamentalnym – „czemu i komu ma służyć” ów program.

Charakter rozrywkowy telewizji niewątpliwie w niczym nie 
uzasadniałby prowadzenia w całym świecie rozległych i bar-
dzo kosztownych badań naukowych i telewizyjnych. Główne 
cele rozwijania tej dziedziny leżą jednak gdzie indziej i ściśle 
pokrywają się z interesem państwa. Właściwie wykorzystana 
telewizja może być przede wszystkim potężnym czynnikiem 
oddziaływania na masy w kierunkach zgodnych z interesami 
państwa. (…) domeną, w której telewizja znajduje ogromne 
zainteresowanie, to wykorzystanie jej dla celów podnoszenia 
kultury mas, a szczególnie oświaty – celów wyjątkowo ważnych 
w państwach o ustroju socjalistycznym18.

ze uwagi na mizerny zasięg telewizji władze traktowały ją 
początkowo nieco ulgowo, na pewno nie doceniały potencjału, 
a może nawet lekceważyły. Pewnie dlatego, poza obowiązkowymi 
„szarwarkami” propagandowymi19, w początkowych latach na-

15  tamże.
16  tamże.
17  Juliusz Petry, ur. 1890, zm. 196 – literat, organizator i twórca radiowy; pierw-

szy dyrektor Polskiego radia we Lwowie i wilnie, a po wojnie – we wrocławiu; 
współorganizator tVP, autor licznych słuchowisk.

18  kędzierski Lesław, Stan i obecne możliwości telewizji, „Przegląd telekomu-
nikacyjny”, nr 4-5, 1950, s. 122.

19  Nadawano okolicznościowe programy o stalinie, zmP, służbie Polsce, ko-
munie Paryskiej, międzynarodowym dniu walki z uciskiem kolonialnym.
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dawania telewizja zdecydowanie nie była „tubą propagandową”, 
a w stosunku do innych mediów była wręcz wolna od propagandy 
i nachalnej indoktrynacji właściwej innym współczesnym środ-
kom komunikacji, czy znanym z późniejszych losów telewizji.

wspomniany wyżej brak wyobraźni, czy „czujności rewolucyj-
nej” kc PzPr dał szansę na wykorzystanie tej znacznej swobody 
w układaniu programu. z założenia miano go konstruować tak, 
by odpowiadał potrzebom (choć niekoniecznie gustom) mas 
pracujących. Program miał być przy tym sposobem udziału 
owych mas w kulturze. Pierwotnie znakomita większość czasu 
nadawania przypadała na audycje o charakterze kulturalnym, 
rozrywkowym i teatr. znamienne, że telewizji czyniono z tego 
zarzut. telewizja miała być urządzeniem tandetnym i niegod-
nym tego, by człowiek kulturalny i wykształcony trwonił przy 
nim czas20, a nade wszystko jej działanie, stanowiące jedynie 
ersatz prawdziwej kultury, na przykład spektaklu teatralnego, 
odciągać miało od bywania w teatrze.

mimo, że telewizja nadawała już wcześniej. mimo, że były 
to nie tylko emisje próbne, adresowane do niewielkich relatyw-
nie (jeśli stutysięczną rzeszę odwiedzających wystawę przy ul. 
smulikowskiego uznać można za „niewielką”) grup odbiorców. 
mimo, że 26 sierpnia 1939 roku publicznie nadano pierwszy 
program, za datę rozpoczynająca dzieje tVP uważa się sobotę 25 
października 1952 roku. w przeddzień wyborów do sejmu PrL 
doświadczalna stacja telewizyjna instytutu łączności w war-
szawie przy ul. ratuszowej 11 nadała swój pierwszy program. 
emisja rozpoczęła się o 19.00 i trwała trzydzieści minut, zaś 
wiedza o zawartości (o dziwo) jest w miarę pełna. Jerzy michotek 
akompaniując sobie na gitarze zaśpiewał dwie piosenki – niestety 
nie ma pewności jakie. sam michotek w obu relacjach zachowa-
nych w Ośrodku dokumentacji i zbiorów Programowych tVP 
s.a. nie precyzował tytułów tych dzieł. może dlatego, że jedna 
z nich nosiła ponoć tytuł „Ballada o kułaku”21. Posłużenie się 

20  Kino i Telewizja, praca zbiorowa, red. Bolesław w. Lewicki, warszawa 1984, s. 189.
21  Pikulski tadeusz, Prywatna historia telewizji publicznej, warszawa 2002, s. 15.
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gitarą tłumaczył zaś rozmiarami studia („wielkości trochę większej 
budki telefonicznej”)22, do którego żadną miarą nie mieściło się 
nawet pianino, o fortepianie nie wspominając. maria Nowosad 
zaśpiewała piosenkę23 „księżyc już zaszedł więc ty śpij”. witold 
gruca zatańczył do melodii walca wiedeńskiego oraz do ludowej 
piosenki „strach na wróble”, granych na akordeonie24. Pojawił 
się jeszcze znany z próbnych emisji przy ul. smulikowskiego 
parodysta Jan mroziński. całość zaś rozpoczęła spikerka maria 
rosa-krzyżanowska słowami: „mili widzowie, telewizja roz-
poczęła swój próbny program”25. Po latach tak pierwszą emisję 
wspominał tadeusz Pszczołowski: Nasza spikerka oczywiście 
drżącym ze wzruszenia głosem zapowiedziała pierwszy program, 
który jakoś bardzo harmonizował z szemrzącą płytą, nadawaną 
w czasie pokazywania sygnału wywoławczego. Płyta szumiała, 
gdyż gramofon był stary i zapomnieliśmy o kupieniu nowych igieł, 
a magnetofonu jeszcze nie było. (…) A widzów mieliśmy ogromną 
liczbę – chyba kilkudziesięciu. Kilka radzieckich aparatów typu 
Leningrad zainstalowanych w świetlicach warszawskich zakładów 
produkcyjnych na Pradze – to była nasza widownia26. telewi-
zorów było wprawdzie nie „kilka”, ale aż 24. Były to sowieckie 
odbiorniki marki „Leningrad”27 z ekranem o wymiarach 135 x 

22  Jerzy Michotek, 1992, a58, sk58.
23  myli się Jarosław kończak sugerując, że była to piosenka „Latarnie warszaw-

skie”, tę bowiem do słów tadeusza kubiaka, władysław szpilman napisał dopiero 
w roku 1960 por. kończak Jarosław, Od Tele-Echa do Polskiego ZOO. Ewolucja 
programu TVP, warszawa 2008, s. 17.

24  Gruca Witold, w: Notacje, 2008.
25  Maria Krzyżanowska, 1992, a57, sk57.
26  Pszczołowski tadeusz, „radio i świat”, 27. 10. 1957.
27  dane techniczne: zasilanie: sieć prądu zmiennego 110/127/220V. Pobór mocy: 

przy odbiorze stacji telewizyjnych 320Va, przy odbiorze stacji radiofonicznych 120Va. 
Bezpieczniki: 3a i 5a. Liczba linii: 625. częstotliwość pośrednia: wizji 35,5mhz, 
fonii 29mhz. wymiary: ekranu 135 x 180 mm, odbiornika 770 x 394 x 460 mm 
(d x g x w). zakresy: odbiornika telewizyjnego i kanał wizja 49,75mhz, fonia 
56,25mhz, ii kanał wizja 59,25mhz, fonia 65,75mhz, iii kanał wizja 77,25mhz, 
fonia 83,75mhz. odbiornika radiowego, fale długie: i 730÷ 1000 m (411÷300khz), 
ii 1000÷1500 m (300÷200khz), iii 1500÷2000 m (200÷150khz), fale średnie: i 
200÷300 m (1500÷1000khz), ii 300÷416,6 m (1000÷720khz), iii 416,6÷577 
m (720÷520khz), fale krótkie w pasmach 25, 31, 49 i 70 m. czułość: dla kanałów 
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180 mm. zainstalowano je w świetlicach warszawskich zakła-
dów pracy. uporczywie utrzymuje się wersja, że były to zakłady 
wyłącznie na Pradze, co miałoby mieć uzasadnienie w blisko-
ści studia przy ul. ratuszowej. udało się ustalić, że telewizory 
ustawiono w: zakładach Przemysłu tłuszczowego nr 1 (dawna 
fabryka schichta, późniejsza Pollena uroda przy ul. szwedzkiej), 
fabryce samochodów Osobowych na Żeraniu28, Państwowych 
zakładach Optycznych na kamionku29, zakładach wytwór-
czych urządzeń telekomunikacyjnych (dawna „dzwonkowa”) 
na grochowie30, zakładach Przemysłu cukierniczego im. 22 
Lipca (dawny e. wedel)31, warszawskiej fabryki motocykli przy 
ul. mińskiej32, ale na „europejskim” brzegu wisły telewizory też 
zainstalowano w świetlicach: fabryki wyrobów Precyzyjnych 
im. gen. karola świerczewskiego (dawne towarzystwo fabry-
ki maszyn gerlach i Pulst)33, zakłady radiowe im. marcina 
kasprzaka34, w fabryce Żarówek35 przy ul. Nowowiejskiej36. 
Wiadomość o dzisiejszym programie wywołała w fabryce zrozu-
miała sensację. Ludzie przychodzili do świetlicy na długo przed 
oznaczoną godziną. Przy kształtnym telewizorze zebrało się sporo 

wizji większa od 1 mV, dla kanałów fonii większa od 800 µV. ciężar: około 50kg. 
Por. http://www.fonar.com.pl/audio/katalog/leningrad.htm.

28  informacja od Jerzego Janickiego scenarzysty serialu telewizyjnego „dom”.
29  informacja od p. mieczysława kotowskiego, emerytowanego pracownika PzO.
30  informacja od p. henryka sieleckiego, emerytowanego pracownika zwut.
31  informacja od p. zdzisława kaczora, emerytowanego pracownika wedla.
32  informacja od p. Jana Bąka, emerytowanego pracownika wfm.
33  informacja od p. grzegorza Leszczyńskiego emerytowanego pracownika 

fwP „Vis”.
34  informacja od p. stanisława tkaczyka emerytowanego pracownika zrk 

im. kasprzaka.
35  informacja od p. Janiny Boczko emerytowanej pracownicy zakładów wy-

twórczych Lamp elektronowych i rtęciowych im. róży Luksemburg.
36  swoją drogą, to zastanawiające, że nie zachował się spis miejsc usytuowania 

odbiorników podczas pierwszej emisji. śladu nie ma w Ośrodku dokumentacji 
i zbiorów Programowych tVP s.a., podobnie w instytucie łączności (spadko-
biercy Pit). ta niekompletna lista została zestawiona drogą poszukiwań poprzez 
archiwa zakładów pracy. Ponieważ większość z nich już nie istnieje – uprzejmości 
licznego grona ludzi: syndyków mas upadłościowych, likwidatorów, zawdzięczam 
uzyskanie kontaktu do byłych pracowników tych zakładów.
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robotników. Wszyscy cisną się do telewizora. Oto na matowym 
ekranie pojawiają się drgające, niebieskie linie: przebiegają przez 
ekran z błyskawiczną szybkością, znikają – pojawiają się co raz 
inne, w końcu przecierają zupełnie. Wyłania się rysunek syreny 
na falach – sygnał wywoławczy warszawskiej stacji telewizyj-
nej. Po chwili z ekranu uśmiecha się miła twarz spikerki37. tak 
wyglądało to w relacji prasowej, wprawdzie nie dotyczyła ona 
pierwszej emisji z października, ale zapewne drugiej z połowy 
grudnia, niemniej warto zwrócić uwagę na pewien detal, dziś 
już anachroniczny: emisja (pierwsza i kolejne przez następne 
miesiące) odbywała się o 19.00. wprawdzie część zakładów 
pracowała wówczas w trybie dwuzmianowym, ale pokaz nowinki 
technicznej nie był dla dyrekcji wystarczającym powodem do 
przerwania produkcji i pozwolenia załodze na oglądanie tele-
wizji. do świetlic zakładowych przychodzono po pracy – dla 
poszukiwania rozrywki.

Już po kilku miesiącach działalności zawieszono emisję pro-
gramu telewizyjnego. Od 15 lipca do 23 września 1953 roku, 
w okresie wakacyjnym przecież znalezienie aktorów skorych do 
wzięcia udziału w programie było zadaniem karkołomnym. Nie 
tyle z uwagi na kanikułę, a raczej z powodów czysto praktycznych. 
temperatura letniego, upalnego dnia podnoszona była w studiu 
przez gorejące reflektory. Jeśli w chłodniejszych porach roku praca 
tam była udręką, to podczas upałów… w pierwszym, piątkowym 
programie po wznowieniu nadawania pokazano szopkę polityczną 
(we wrześniu!!!), z niewiadomych przyczyn określoną przez J. 
kończaka jako „pierwsza (…) specjalnie przygotowana polityczna 
audycja propagandowa”38. Naśmiewano się tam z gen, andersa 
i stanisława mikołajczyka, ale już wcześniej – 13 marca 1953 
pokazano telewizyjny „nekrolog” stalina39. wydaje się więc, że 

37  „świat”, nr 2, 14. 01. 1953.
38  kończak Jarosław, Od Tele-Echa do Polskiego ZOO. Ewolucja programu 

TVP, warszawa 2008, s. 21.
39  fotografie przedstawiającą wnętrze studia „udekorowanego” portretem sta-

lina z kirem żałobnym opublikował Pikulski tadeusz, Prywatna historia telewizji 
publicznej, warszawa 2002, s. 16.
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prymat w kategorii „programów propagandowych” przyznano 
szopce bezzasadnie.

cotygodniowa emisja programu telewizyjnego,w piątki o go-
dzinie 17.00 trwała do kwietnia 1955 roku, kiedy pojawiła się 
dodatkowa pora emisji w poniedziałki, kiedy nadawany był pro-
gram przede wszystkim studyjny. Piątki rezerwowano głównie dla 
filmów. Potem zmiany zaczęły następować szybciej: od 2 września 
emitowano już trzy dni w tygodniu (doszła środa), a Nowy rok 
(1956) telewizja przywitała kolejnym dniem emisyjnym, nadawać 
zaczęto również we czwartki. w tym dniu łączny, tygodniowy 
czas emisji osiągnął osiem godzin. w prasie notki informujące 
o programie zaczęły sukcesywnie towarzyszyć repertuarowi kin 
i teatrów dopiero w 1956 roku: Od 1 stycznia nadajemy przez 
cztery dni tygodniu. W niedzielę o godzinie 17.00 film dla dzieci, 
o godzinie 19.00 film fabularny dla dorosłych, w poniedziałek 
o godzinie 19.00 widowiska dramatyczne, kroniki kulturalne 
i przeglądy sportowe, w środy o godzinie 19.00 programy fil-
mowe, a w czwartki o godzinie 17.00 widowiska dla dzieci oraz 
koncerty estradowe, telewizyjne, magazyny rozmaitości, skecze 
satyryczne, widowiska popularnonaukowe, sportowe itp.40.

w okresie eksperymentalnym zróżnicowanie nadawanych 
programów było znaczne. z początku dominowały film i te-
atr, przy czym ten ostatni w 1955 roku zajmował niemal 80% 
czasu antenowego. dwa lata później w ciągu ponad 4 godzin 
dziennie nadawania proporcje były już wyraźnie inne: program 
dramaturgiczny – 12%, audycje dziecięco-młodzieżowe – 11%, 
estrada – 9%, muzyka – 8%, sport – 8%, publicystyka i infor-
macje, w tym reportaże, komentarze, „tele-echo”, kroniki fil-
mowe i ciekawostki – 17% oraz konkursy i quizy – 2%, audycje 
popularnonaukowe – 7%, wreszcie filmy – 24%41.

w czasie emisji próbnych zdarzały się sytuacje, gdy program 
nadawany był codziennie. Przykładem niech będzie wyścig 

40  „radio i świat”, nr 2, 8 i 1956.
41  Ludkiewicz stanisław, Dodatek do życia czy samo życie – uwagi o programie 

telewizyjnym, „antena”, nr 9, Xi 1957, s. 28–29.
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Pokoju42, cieszący się niebywałym powodzeniem, a gromadzą-
cy na trasie przejazdu i przy odbiornikach radiowych tłumy 
kibiców. sprawozdawcą był zbigniew rogowski43, a postacią 
przyciągającą widzów przed ekrany stanisław królak44.

Bez złudzeń, to nie potrzeba dogodzenia potrzebom i gu-
stom kibiców była podstawowym powodem podjęcia trudu 
codziennej emisji telewizyjnej zawierającej opis wydarzeń na 
trasie. Nie było wówczas mowy o transmisji z pleneru „na żywo”, 
więc informacje przekazywane przez telewizję były (powtarzając 
z Bułhakowem) „drugiej świeżości” w porównaniu z radiem. 
ważne było jednak podkreślenie rangi wydarzenia, zważywszy 
nazwę wyścigu i jego propagandową otoczkę, nie tylko sporto-
wej. światowy festiwal młodzieży i studentów45 odbywający 
się w dniach 1–13 sierpnia 1955 roku w warszawie telewizja 
również pokazywała codziennie przez cały czas jego trwania46. 
w „festiwalowej kronice telewizyjnej” pokazywano relacje 
filmowe z festiwalu oraz imprez towarzyszących. Po mieście 
krążyły dwa samochody telewizyjne jeden z polskim napisem 
„telewizja”, ale będący własnością czeskiej telewizji, a na dru-
gim pysznił się tekst „fernsehzentrum Berlin”. relacje były 

42  wyścig Pokoju – największy amatorski wyścig kolarski po ii wojnie w euro-
pie wschodniej. Organizowany od 1948, zawsze w maju, początkowo na trasie 
warszawa–Praga i Praga–warszawa, przez dzienniki-organy partii komunistycz-
nych: „trybunę Ludu” i „rudé právo”. Od 1952 współorganizatorem został 
dziennik-organ sed „Neues deutschland”, odtąd wyścig odbywał się na trasie 
warszawa–Berlin–Praga (co roku rozpoczynał się w jednym z tych miast). Viii 
wyścig Pokoju w 1955 był jako pierwszy codziennie relacjonowany w telewizji.

43  zbigniew karol rogowski, ur. 15 lipca 1923 w krakowie, zm. 14 lipca 
2007 w sopocie – dziennikarz, publicysta i krytyk filmowy. to jemu t. Pikulski 
przypisał wyśledzenie przygotowań do otwarcia wystawy przy ul. smulikowskiego 
i opublikowanie w „Przekroju” tekstu na ten temat.

44  stanisław królak, ur. 26 stycznia 1931 w warszawie, zm. 31 maja 2009 w war-
szawie – kolarz i trener kolarski, w 1956 pierwszy polski zwycięzca wyścigu Pokoju.

45  w sierpniu 1955.
46  Osęka Piotr, Święto inne niż wszystkie. Propaganda i rzeczywistość V Świato-

wego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie, 2001, http://historia.terramail.
pl/opracowania/wspolczesna/swieto_inne_niz_wszystkie.pdf, s. 2, sugeruje nie 
„codzienną”, a dwukrotną w ciągu tygodnia emisję specjalnych relacji z festiwalu, 
co już wówczas było standardem.
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spóźnione o kilkadziesiąt godzin, co dość dobrze oddaje klimat 
ówczesnych możliwości technicznych, ale także mitręgi dzienni-
karzy ze zwierzchnością partyjną i cenzurą. Wieczorem wracały 
ekipy z planu i zaczynał się nocny kontredans laboratoryjno-
-montażowy. W jednej wywoływaczce wywoływało się setki 
metrów wąskiej 16 mm taśmy. Na jednym stole montażowym 
trwał wyścig z czasem przy montażu wywoływanego filmu, aby 
cały zmontowany serwis mógł znaleźć się o 7 rano na lotnisku, 
polecieć samolotem do Pragi do wytwórni kopii. Jeszcze bardziej 
okrężną podróż odbywał dźwiękowy materiał 35 mm filmu. 
Kręcony w Warszawie w ciągu dnia – wieczorem pędził samo-
chodem do Łodzi, gdzie był wywoływany – raniutko wracał do 
Warszawy na lotnisko udawał się do Berlina – skąd wracał znów 
do Warszawy47. Niemniej skala przedsięwzięcia telewizyjnego 
– relacjonowanie przebiegu festiwalu, była znacząca. impreza 
trwała dziesięć dni, w ciągu tego czasu przez studio przewinęło 
się około tysiąca osób, pochodzących ponoć ze wszystkich kra-
jów reprezentowanych na festiwalu48. Początkowo państwowe 
odbiorniki telewizyjne wystawiano w eleganckich warszawskich 
kawiarniach w celu umilenia pobytu klientów. czasie popularnych 
imprez sportowych, to wtedy prawdopodobnie pierwszy raz 
uruchomiono „centra odbiorcze”, złożone z kilku złączonych 
telewizorów, w niektórych punktach stolicy. z tego pomysłu 
korzystano jeszcze kilkakrotnie na przykład podczas imprez spor-
towych takich jak wyścig Pokoju czy olimpiada w melbourne49 .

Nieco ponad rok po rozpoczęciu regularnego nadawania – 6 
listopada 1953 po raz pierwszy pokazano cały spektakl teatralny 
Było to dzieło sowieckich twórców Leonida rachmanowa i Jew-
gienija ryssa pod tytułem „Okno w lesie”50, za to w reżyserii 

47  sawicki zygmunt, Festiwal na ekranach telewizorów, „radio świat”, nr 35, 
28.08.1955

48  sawicki zygmunt, Festiwal na ekranach telewizorów, „radio świat”, nr 35, 
28.08.1955.

49  Pijanowski Lech, Telewizja na co dzień, warszawa 1968, s. 247.
50  Pawlak grażyna, Literatura polska w Teatrze telewizji w latach 1953–1993, 

warszawa 2004, s. 31.
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Józefa słotwińskiego51. wyemitowano to wiekopomne dzieło 
z okazji trwającego „miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-
-radzieckiej”. Bohaterem był sędzia śledczy, przybywający do 
Polski prosto z moskwy52. zapewne wybór dzieła odbył się ze 
znaczącym udziałem eugenii Brunowej53 – od kwietnia 1953 roku 
kierowniczki samodzielnej redakcji Programu telewizyjnego. 
kiedy ją odwołano 31 sierpnia 1954 roku kierowanie redakcją 
telewizyjną powierzono wybitnej postaci: Janowi marcinowi 
szancerowi54, który kierował najpierw samodzielną a potem 
Naczelną redakcją Programu telewizyjnego55 od 1 września 
1954 r. do 1 grudnia 1955 r. Po jego odwołaniu kierownikiem 
został stanisław Ludkiewicz56, a Przewodniczącym komitetu 
do spraw radiofonii „Polskie radio”57, który decyzję o za-

51  Józef słowiński, ur. 2 kwietnia 1908 w Jaśle, zm. 11 września 2005 w war-
szawie – świetny reżyser, pedagog, autor, dziennikarz i tłumacz teatralny.

52  www.tvp.com.pl/historia/45lat/lata/1953.htm.
53  eugenia Brun z domu hejman, ur. 1903, zm. 1981, członkini kPP od lat 

1920, żona Juliana Bruna. Po wojnie w departamencie Prasy msz, od 1950 w 
Polskim radiu, gdzie była m.in. szefowa osławionej audycji „fala 49”.

54  Jan marcin szancer, ur. 12 listopada 1902 w krakowie, zm. 21 marca 1973 
w warszawie – grafik, ilustrator książek dla dzieci, przyjaciel i współpracownik 
Jana Brzechwy. Jeden z współtwórców polskiej telewizji.

55  Od 19.02.1955 por. zarządzenie nr 30/55 Przewodniczącego komitetu 
do spraw radiofonii „Polskie radio” w sprawie organizacji telewizji, z dnia 
30.06.1955 nr 1544/3.

56  stanisław Ludkiewicz, ur. 1917, zm. 1970 – dziennikarz, komunista. Od 1932 w 
moskwie, tam studia na uniwersytecie łomonosowa, w Polsce od 1946, pracował w 
„trybunie robotniczej”, „sztandarze młodych”, „trybunie Ludu”, p.o. red. naczelnego 
(1.12.1955 – 31.08.1956) a następnie red. naczelny Naczelnej redakcji Programu te-
lewizyjnego (1.09.1956 – 15.10.1957), jak ustaliła grażyna Pawlak (Pawlak grażyna, 
Literatura polska w teatrze telewizji w latach 1953–1993, warszawa 2004, s. 32) zwol-
niony z telewizji za dopuszczenie do emisji spektaklu kazimierza korcellego „asfaltowa 
droga” (reż. tadeusz aleksandrowicz). emigrował w 1969, popełnił samobójstwo.

57  1 października 1951 roku rządowym dekretem z 2 sierpnia tegoż roku został 
utworzony komitet do spraw radiofonii „Polskie radio” i jednocześnie zlikwido-
wany centralny urząd radiofonii. komitet zajmował się rozwojem radiofonii i w 
niewielkim początkowo zakresie – również telewizji w kwestiach programowych, 
technicznych, organizacyjnych i szkolenia kadr. komitet był organem państwo-
wym, na czele którego stał przewodniczący powoływany przez Prezydenta na 
wniosek Prezesa rady ministrów, po zmianie konstytucji w 22 lipca 1952 roku 
Przewodniczącego komitetu powoływał Prezes rady ministrów
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trudnieniu Ludkiewicza podjął, był tadeusz galiński58, który 1 
września 1954 roku na stanowisku Przewodniczącego zastąpił 
romualda gadomskiego59. tymczasem 25 czerwca 1954 roku 
w ministerstwie łączności powołano Biuro rozbudowy tele-
wizji, mające koordynować i realizować rozwój infrastruktury 
służącej telewizji. to ta instytucja nadzorowała utworzenie 
doświadczalnego Ośrodka telewizyjnego z siedzibą przy placu 
wareckim, uroczyście przekazanego do użytkowania 22 lipca 
1954 roku. 19 lutego 1955 r. sprawa telewizji stała się przed-
miotem zainteresowania rządu60.

Przez pierwszy okres emisji ze studia przy ratuszowej te-
lewizja była nie do końca chcianym dzieckiem. Polskie radio 
w zasadzie miało pieczę nad programem, ale działo się to na 
wyraźne żądanie ministerstwa łączności. w efekcie głównymi 
gospodarzami telewizji byli pracownicy dawnego Pit ówcześ-
nie już instytutu łączności. występujący przed kamerami byli 
i czuli się tam tylko gośćmi61.

Okres gomułkowskiej „małej stabilizacji” sprzyjał – w zakre-
sie ograniczonym ówczesnymi realiami, przywróceniu choćby 
fasadowych elementów „normalnego” życia. Przecież więk-

58  tadeusz galiński, ur. 28 października 1914 – dziennikarz, polityk, 1954–1955 
przewodniczący komitetu do spraw radiofonii „Polskie radio”. Od 1955 do 
1956 przewodniczący stowarzyszenia dziennikarzy Polskich. Od 2 lipca 1958 
do 12 grudnia 1964 minister kultury i sztuki. w latach 1959–1968 był zastępcą 
członka kc PzPr.

59  romuald gadomski, ur. 26 grudnia 1905, zm. 1974 w warszawie – pod-
pułkownik, funkcjonariusz ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w czerwcu 
1945 roku delegat rządu Jedności Narodowej w Palestynie i Jordanii, 11.09.1946 
– 30.06.1947 wicedyrektor departamentu V mBP (zastępca Julii Brystygierowej), 
1.07.1947 zastępca naczelnika wydziału ii samodzielnego mBP, 17.07.1947 wi-
cedyrektor departamentu Vii (wywiad) mBP (zastępca gen. wacława komara), 
zwolniony z mBP 15.09.1949, 16.09.1949 – 31.09.1951 Przewodniczący cen-
tralnego urzędu radiofonii, 1.10.1951 – 1.09.1954 Przewodniczący komitetu 
do spraw radiofonii „Polskie radio”, od sierpnia 1955 do 31.03.1957 redaktor 
naczelny „dziennika zachodniego” w katowicach, 1.04.1957–1960 redaktor 
naczelny „trybuny mazowieckiej” w siedlcach, od 1960 emeryt.

60  „rocznik Polskiego radia 1957”, warszawa 1958, s. 141.
61  Pszczołowski tadeusz, Cicer cum cale, czyli pięć lat programu telewizyjnego, 

„antena”, nr 1, i 1958, s. 3.
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szość społeczeństwa pamiętała jeszcze czasy sprzed wojny, gdy 
rzeczywistość była zdecydowanie inna. Partyjna zwierzchność 
nieco przestraszona wydarzeniami roku 1956, starała się ukie-
runkować aktywność społeczeństwa w te dziedziny, które nie 
zagrażały bezpośrednio władzy. zapewne miało to znaczenie 
przy podejmowaniu decyzji o rozwijaniu telewizji. w jakiejś 
mierze działało przeświadczenie rządzących, że „igrzyska” są tak 
samo ważne jak „chleb”. dostęp do telewizji dla milionów mógł 
być takimi „igrzyskami”. Poza tym nie można było odstawać od 
innych krajów, zbyt boleśnie godziłoby to w prestiż – również 
władzy. Nowe regulacje prawne miały umożliwiać i ułatwiać 
rozwój telewizji. tymczasem apetyt społeczny „na telewizję” był 
wielki. zignorowanie go nie wchodziło w grę. Najważniejszym 
zadaniem było sprostanie olbrzymiemu społecznemu popytowi 
na telewizję. trzeba było zatem inwestować w nadajniki, two-
rzenie kolejnych ośrodków telewizyjnych oraz w to, co z punktu 
widzenia klientów było nader istotne – w „rzucenie na rynek” 
pokrywającej popyt liczby odbiorników telewizyjnych. istotne 
przy tym było to, by cena była akceptowalna dla przeciętnego 
kupującego. ówczesny uspołeczniony, de facto – państwowy 
handel i przemysł o takiejże strukturze własnościowej musiały 
być sterowane przez władze, by w miarę sprawnie funkcjono-
wać. Oznaczało to konieczność podejmowania decyzji o naj-
drobniejszych sprawach na szczeblu centralnym. Nie sposób 
pozbyć się jednak dojmującego wrażenia o aberracyjności sy-
stemu, w którym przyszło funkcjonować pokoleniom wówczas 
aktywnym. Nie zmienia to faktu, że postulowane i niezbędne 
do sprawnego funkcjonowania telewizji działania wymagały 
poniesienia znaczących kosztów i to w skali kraju. mizernie 
finansowana telewizja nie mogła – co oczywiste – brać na swe 
barki kwestii produkcji i sprzedaży telewizorów. ale budowa 
infrastruktury nadawczej: nadajników, przekaźników, łączy 
kablowych spinających ośrodki regionalne w jeden organizm, 
mogła być jej dziełem. Nie pozwalały na jego podjęcie dwie 
kwestie – podnoszone po raz kolejny mizerne finansowanie oraz 
dalekowzroczność (jakże dziwnie brzmi ten termin w odniesieniu 
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do tamtych władz) zwierzchności. wzorem sowieckim, część 
nadawczą podporządkowano nie radiokomitetowi, a bezpo-
średnio ministerstwu łączności.

mizerny zasięg telewizji w pierwszych latach jej działalno-
ści miał również swoje polityczne konotacje. Jedną z nich był 
wspominany już brak bliższego zainteresowania zwierzchności 
pezetpeerowskiej, stanowiący błogosławieństwo dla telewizji. 
inną – podnoszone później przez włodzimierza sokorskiego, 
jako powód do chwały (fakt, że czynił to dość krótko, a później 
dyskretnie przemilczał) nadawanie w październiku 1956 roku 
komunikatów komitetów strajkowych.

dyrektorem nowo otwartego warszawskiego Ośrodka te-
lewizyjnego został Jerzy Pański62 tadeusz Pikulski, nawiązując 
do działań J. Pańskiego w latach 1951–1953 jako dyrektora 
centralnego zarządu teatrów, Oper i filharmonii, sformuło-
wał o nim opinię jako „o przekleństwie polskiej melpomeny”, 
a „zbawieniu dla telewizji”63. w kwietniu 1956 roku prze-
wodniczącym komitetu do spraw radiofonii „Polskie radio” 
mianowano dotychczasowego ministra kultury i sztuki wło-
dzimierza sokorskiego64. to za jego rządów wyodrębniono 

62  Jerzy Pański, ur. 1900, zm. 1979 – dziennikarz, wydawca, tłumacz literatu-
ry francuskiej i rosyjskiej, członek PPr i PzPr, 1926–1939 tłumacz i redaktor 
literacki wydawnictwa „rój”, 1942 w redakcji Polskiej radia ukraina, potem w 
Polskiej redakcji radia zsrs w kujbyszewie (dziś ponownie: samara), redaktor 
„Nowych widnokręgów” i „wolnej Polski”,1946–1948 zastępca dyrektora na-
czelnego Polskiego radia, 1948–1950 prezes zarządu warszawskiego spółdzielni 
wydawniczej „czytelnik”, 1951–1953 – generalny dyrektor centralnego zarządu 
teatrów, Oper i filharmonii, 1954 radca ministra kultury i sztuki, 16.07.1958 do 
30.10.1962 kierownik zespołu Programu telewizyjnego, 15.10.1957 do 1.07.1958 
– dyrektor programowy Naczelnej redakcji Programu telewizyjnego, 1.07.1958 do 
6.05.1965 – dyrektor programowy zespołu Programu telewizyjnego. Por. Ośro-
dek dokumentacji i zbiorów Programowych tVP s.a. akta osobowe nr a 1263

63  Pikulski tadeusz, Prywatna historia telewizji publicznej, warszawa 2002, s. 56
64  włodzimierz sokorski, ur. 2 lipca 1908 w aleksandrowsku, zm. 2 maja 

1999 w warszawie – pisarz, dziennikarz i publicysta, działacz komunistyczny, od 
1926 był członkiem PPs-Lewicy, 1929–1931 sekretarz generalny PPs-Lewicy, 
od 1931 w komunistycznej Partii Polski. 1931–1935 skazany i uwięziony za 
działalność komunistyczną. studiował na wydziale filozoficznym uniwersytetu 
warszawskiego, 1930 debiutował na łamach „miesięcznika Literackiego”, 1936 
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telewizję ze struktury Polskiego radia, 1 lipca 1958 powołując 
zespół Programu telewizyjnego, działający w ramach komitetu 
do spraw radiofonii „Polskie radio”65.

mimo faktycznego pozostawiania telewizji poza głównym 
nurtem działań propagandy sterowanej przez PzPr, jej rozwój 
był przecież dostrzegany przez rządzących. kc PzPr konsta-
tował telewizję jako potencjalnie atrakcyjny i skuteczny sposób 
upowszechniania zagadnień ze sfery polityki i ideologii. do-
strzeżono „doniosłą rolę programu jako narzędzia rewolucji 
kulturalnej”66, co dotyczyć miało szczególnie obszarów wiej-
skich. ale program „nie uwzględniał w pełni swoich możliwości 
politycznego, kulturalnego i wychowawczego oddziaływania na 
społeczeństwo, jak też różnorodnych zainteresowań widzów”67.

Nie było więc do końca tak, jak z perspektywy lat oce-
niali relacje między PzPr a telewizją jej pracownicy. fakt, 
że w końcu lat 1950. i w następnej dekadzie telewizja nie 
była główną tubą propagandy pezetpeerowskiej nie oznaczał 
totalnego niedostrzegania jej potencjału przez „mandarynów” 
partyjnych, w którego rozwój przecież dość intensywnie inwe-
stowano. konsekwencją przywołanych wyżej spostrzeżeń stała 

pod ps. andrzej sokora wydał powieść Rozdarty bruk. w czasie ii wojny świato-
wej w zsrs, 1943–1944 współorganizator związku Patriotów Polskich, zastępca 
dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych 1 dywizji Piechoty im. tadeusza 
kościuszki, następnie 1. korpusu wojska Polskiego w zsrr. 1945–1947 poseł 
do krajowej rady Narodowej, 1947–1952 na sejm ustawodawczy, 1952–1976 
poseł na sejm PrL 1948–1975 zastępca członka kc PzPr. 1945–1948 sekre-
tarz komisji centralnej związków zawodowych, 1946–1948 przewodniczą-
cy rady szkół wyższych 21.11.1952 do 19.04.1956 minister kultury i sztuki, 
jeden z głównych propagatorów tzw. realizmu socjalistycznego (socrealizmu). 
24.04.1956 – 1.12.1960 przewodniczący komitetu do spraw radiofonii „Pol-
skie radio”, 2.12.1960 – 10.1972 przewodniczący komitetu do spraw radia i 
telewizji, 1966–1990 redaktor naczelny „miesięcznika Literackiego”. w latach 
1980. mianowany generałem brygady.

65  zarządzenie Przewodniczącego komitetu do spraw radiofonii „Polskie ra-
dio” 1958, nr 58, 16.07.1958, OdizP tVP s.a. nr 1544/6.

66  Notatka w sprawie programu i pracy telewizji, 1959, kc PzPr, Biuro Prasy 
(aaN sygn. 237/XiX-298).

67  Notatka w sprawie programu i pracy telewizji, 1959, kc PzPr, Biuro Prasy 
(aaN sygn. 237/XiX-298).
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się uchwała kc PzPr, nakazująca „nadać programowi radia 
i telewizji bardziej ofensywny charakter. wymaga to bardziej 
sugestywnego i konkretnego naświetlania problemów partii 
i rządu. Program powinien bardziej systematycznie i szerzej niż 
dotychczas omawiać istotne problemy budownictwa socjalistycz-
nego, wyjaśniać opinii publicznej sprawy trudne i wątpliwości ją 
nurtujące, wiązać przekonywujące praktykę życia codziennego 
z perspektywą rozwoju kraju, mobilizować społeczeństwo do 
realizacji polityki władzy ludowej, do rozwijania gospodarki 
narodowej i innych dziedzin życia, wychowywać masy w duchu 
socjalizmu”68.

1 września 1959 roku wprowadzono nowy ramowy układ 
programu czyli „ramówkę” . Od tego momentu udział programów 
o charakterze publicystycznym i informacyjnym powiększono do 
około 45% całości czasu nadawania. Na rozrywkę przypadało 
17%, na teatr telewizji 15%, zaś filmy fabularne zajmowały 
14%. w kolejnych latach udział programów artystycznych malał 
powoli, ale systematycznie na korzyść rozwielmożniającej się 
publicystyki.

istotnym sygnałem ewolucji nastawienia PzPr do roli te-
lewizji była postępująca intensyfikacja miejsca zajmowanego 
w programie przez informacje. w 1963 roku „dziennik tele-
wizyjny” zyskał trzecie wydanie. Polityki było co raz więcej: 
komentarze polityczne i gospodarcze (a to wówczas nieodłącznie 
kojarzyło się także z polityką), relacje z uroczystości, obrad prze-
różnych gremiów – najczęściej partyjnych zaczęły dominować 
w programie. to już był czas nie tylko spełniania „szarwarków” 
ideologicznych. telewizja już miała do zrealizowania konkretne 
zadania w sferze ideologicznej. dlatego zaczęto emitować nowe 
programy o rwPg i dla kontrastu o ewg. widzom serwowano 
informacje w specjalnych programach o międzynarodowym ruchu 
robotniczym. zwierzchność pezetpeerowska z zadowoleniem 

68  Ośrodek dokumentacji i zbiorów Programowych tVP s.a. zespół akt: „za-
stępca Przewodniczącego tVP”, „uchwała sekretariatu kc PzPr w sprawie pracy 
radia i telewizji”, marzec 1960.
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stwierdzała zmniejszenie się liczby pozycji programowych „wąt-
pliwych lub wręcz fałszywych z ideowo-politycznego punktu 
widzenia”.69 Jak obelga brzmi dziś opinia Biura Prasy kc PzPr 
o efektach pracy Naczelnej redakcji Programów artystycznych, 
docenionej za „udane próby nasycenia repertuaru teatralnego 
pozycjami o dużym ładunku ideowym”70. Poza tym dostrzeżono 
korzystne zmiany w programach „polityczno-informacyjnym, 
wiejskim, oświatowym, dziecięcym, młodzieżowym i teatralnym. 
Program radia i telewizji odpowiada linii wytyczonej przez 
Partię”. charakterystyczne, że zauważono niedopracowanie 
„pełnej koncepcji telewizji jako podstawowego ogniwa Partii 
w wychowaniu najszerszych warstw naszego społeczeństwa”71. 
to kolejny sygnał świadczący o docenianiu przez władze PzPr 
roli telewizji w przekazywaniu pożądanych wzorców. Ponadto 
z satysfakcją odnotowano realizację zadań postawionych telewi-
zji przez PzPr: Telewizja Polska stała się zgodnie z uchwałami 
III Zjazdu, instytucją oddziaływania na społeczeństwo polskie, 
kształtowania jego poglądów oraz upowszechniania kultury72. 
wypadnie powtórzyć po raz kolejny: telewizja nie była głów-
ną – jak w kolejnych dekadach – tubą propagandową Polskiej 
zjednoczonej Partii robotniczej. Nie jest jednak prawdą, że 
zwierzchność partyjna nie doceniała siły i potencjału tego me-
dium. dostrzegała jednak ten potencjał w innych niż później 
eksploatowane obszarach aktywności programowej telewizji.

kierujący telewizją w czasie iV zjazdu PzPr bili się w piersi, 
konstatując iż program jest skonstruowany niewłaściwie, bo zbyt 
wiele tam pozycji „o charakterze ekskluzywnym, nastawionym 
na odbiorcę z krakowskiego Przedmieścia”, przy jednoczesnym 
niedostatku pożądanej przez PzPr problematyki ideologicznej, 

69  „materiały dotyczące iV zjazdu PzPr”, ii 1964 (aaN, Biuro Prasy kc 
PzPr, sygn. 237/XiX – 134), s. 93.

70  „materiały dotyczące iV zjazdu PzPr”, ii 1964 (aaN, Biuro Prasy kc 
PzPr, sygn. 237/XiX – 134), s. 94.

71  „materiały dotyczące iV zjazdu PzPr”, ii 1964 (aaN, Biuro Prasy kc 
PzPr, sygn. 237/XiX – 134), s. 92–93.

72  „materiały dotyczące iV zjazdu PzPr”, ii 1964 (aaN, Biuro Prasy kc 
PzPr, sygn. 237/XiX – 134), s. 90.
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politycznej, społecznej, ale także wychowawczej i – o dziwo – 
informacyjnej. stanisław stefański73 na tym forum partyjnym 
obiecywał, że „telewizja musi i będzie się stawać coraz poważ-
niejszym orężem polityki kulturalnej, a przez swoją masowość 
oddziaływania również poważnym czynnikiem demokratyzacji 
kultury, umożliwiając uczestnictwo w życiu kulturalnym i po-
litycznym kraju milionom ludzi”74. to już wyraźne symptomy 
dostrzeżenia roli telewizji przez PzPr. Na razie nie dawano 
jej większego pola do działań w sferze czystej propagandy po-
litycznej. Jednakże z uwagi na strukturę widowni – w znako-
mitej części inteligencką, starano się wykorzystywać telewizję 
do uzyskania wpływu właśnie na tę grupę społeczną. tyle, że 
przyjęta metoda działania przyniosła odwrotne od zamierzonych 
skutki. zamiast przyciągania przed telewizory tych, których 
chciano jeśli nie „indoktrynować” to przynajmniej obłaskawić, 
natłok kwestii politycznych, ideologicznych, przy jednoczes-
nym powolnym, ale zauważalnym obniżaniu poziomu części 
innych niż publicystyczne programów, powodował rosnący 
dystans widowni od treści dostarczanych przez telewizję. co 
raz mniej było miejsca na charakterystyczną dla pionierskiego 
okresu działalności radość tworzenia czegoś nowego, swobodę, 
innowacyjność. co raz więcej było „gadających głów” nudno 
opowiadających o nudnych sprawach. a im więcej było „ich” 
tym mniej było tego, na co widzowie chcieli poświęcać swój czas.

w latach 1960. telewizja nadal nie była głównym źródłem 
codziennych informacji. Ludzie korzystali przede wszystkim 
z radia – 93,2% ogółu, gazet – 85,1%. telewizję oglądało trzy 
czwarte społeczeństwa – 74,1%75.

wątków religijnych w programie nadawanym przez telewizję 
miało nie być. Jeśli się pojawiały to tylko incydentalnie w utwo-

73  stanisław stefański, ur. 1916, zm. 1992, dziennikarz, polityk, 1963–1964 
dyrektor programowy tVP.

74  iV zjazd Partii. z przemówienia dyrektora programowego tVP, stanisława 
stefańskiego, „radio i telewizja”, 1964.

75 . kądzielski Józef, Program Polskiego Radia i Telewizji w badaniach OBOPiSP; 
„Biuletyn radiowo-telewizyjny”, nr 12, Xii 1967, s. 3.
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rach filmowych czy teatralnych, gdzie ich usunięcie byłoby zbyt 
nachalne. Największe święta kościelne pomijano milczeniem 
w informacjach wyjątek robiąc jedynie dla tych, których nie 
dało się nie zauważyć: dla wielkanocy i Bożego Narodzenia. 
trzech króli, mimo późnego zniesienia dnia wolnego od pracy 
nie dostrzegano jako święta religijnego. O święcie matki Boskiej 
gromnicznej nie wspomniano w telewizji do lat 1980. dzień 
zaduszny i wszystkich świętych przezwano „dniem zmarłych” 
skrzętnie eksponując wątek tradycji, a nie wiary. całkowitym 
prohibitem było wspominanie o święcie matki Boskiej zielnej, 
z uwagi na jednoznaczne skojarzenia daty 15 sierpnia ze zwy-
cięstwem na nawałą bolszewicką. wielkanoc w telewizji dla 
pezetpeerowców oznaczała folklorystyczne atrybuty w postaci 
pisanek – ale nie należało wspominać o święceniu pokarmów… 
Boże Narodzenie, występujące pod pseudonimem „święta” 
kojarzyć się miało z udekorowaną choinką i prezentami, ale 
niekoniecznie ze świętym mikołajem, któremu nadal zdarzało 
się występować pod sowieckim pseudonimem „dziadka mroza”, 
od biedy „mikołaja”, tyle, że nie „świętego”. za to w świątecz-
ne dni telewizja nadawała program o większej atrakcyjności. 
Pozostaje nierozstrzygniętą kwestią czy większe znaczenie miała 
tu przewrotna koncepcja przyciągnięcia do telewizorów, a tym 
samym odciągnięcia od uczestnictwa w nabożeństwach, czy 
mniej makiaweliczna, w myśl której starano się po prostu do-
godzić widzom? zważywszy jednak fakt wybrania pory emisji 
cotygodniowego programu dla dzieci, nadawanego w niedziele 
o godzinie 9.00, wątpliwości zostaje co raz mniej. w znakomitej 
większości polskich diecezji msza dla młodzieży w niedziele od 
pokoleń odprawiana była właśnie o 9.00. tymczasem telewizja 
o tej samej porze oferowała program, który kończył się kolejnym 
odcinkiem serialu dla młodzieży. w efekcie dzieci uciekały ze 
mszy, by zdąrzyć na początek filmu.

wobec zbliżającej się rocznicy tysiąclecia chrztu Polski, 
czy jak wolały władze: „tysiąclecia Państwa Polskiego” kwestii 
chrześcijaństwa pominąć się już nie udawało. Nie oznaczało to 
jednak rzeczowego tonu narracji telewizyjnej. wręcz przeciw-
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nie, program telewizyjny emitowany w 1966 roku obfitował 
w pozycje ukazujące „walkę postępowych idei ze wsteczni-
ctwem kościelnym i magnackim”76. raport, na który przyszło 
się powołać był adresowany do władz, których przedstawiciele 
nie śledzili programu telewizyjnego „od deski do deski”. toteż 
chwalono się w nim realizacją postawionych zadań. Niemniej 
był to dokument urzędowy, a przez to podlegający rygorom 
weryfikowalnej wiarygodności. w sytuacji nasilonego konfliktu 
władz partyjnych i państwowych z kościołem wyeksponowa-
no w owym raporcie takie pozycje programowe, w których 
podejmowano polemikę ze stanowiskiem kościoła, zwłaszcza 
w kontekście listu biskupów polskich do niemieckich. stałą wów-
czas praktyka było umniejszanie roli religii i kościoła w historii 
i życiu narodu. telewizja nawet w dzienniku nie wspomniała 
o uroczystościach milenijnych na Jasnej górze. za to transmi-
towała zorganizowaną z wielka pompą Paradę tysiąclecia na 
warszawskim placu defilad. warto dodać, że podejmowanie 
polemiki ze stanowiskiem kościoła było o tyle ułatwione, że 
jego przedstawicieli nie zapraszano do telewizji.

rok później przypadło półwiecze wielkiej socjalistycznej 
rewolucji Październikowej. Obchody na antenie telewizji nie 
ograniczyły się wyłącznie do transmisji z parady wojskowej na 
Placu czerwonym w moskwie w listopadzie. Przez cały rok 
przypominano o tej rocznicy, nieustannie informując o ini-
cjatywach produkcyjnych podejmowanych przez zakłady pra-
cy dla jej uczczenia, informowano o osiągnięciach, radosnym 
dniu dzisiejszym i świetlanych perspektywach miłującego pokój 
związku socjalistycznych republik sowieckich (w tym czasie 
określenie to uznane za pejoratywne wyrugowano z użycia za-
stępując terminem „radzieckich”)77. z zachowanych zgłoszeń 
programowych wynika, że w ciągu 1967 tematyce rocznicy 
rewolucji, samemu zsrs poświęcono w osobnych programach 

76  Sprawozdanie z działalności Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za rok 
1966, s. 10–11

77  Sprawozdanie z działalności Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za rok 
1967, s. 11–12.
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około 4 do 5% całości czasu emisyjnego. do tego doliczyć wy-
padnie znaczący udział jaki takie informacje miały w codziennych 
wydaniach „dziennika telewizyjnego”, a ponadto większą niż 
zwykle liczbę filmów produkcji sowieckiej.

wydaje się, że właśnie obchody millenium chrztu Polski 
były jednym z pierwszych zwiastunów zmiany nastawienia te-
lewizji do zawartości programowej. czytelny od pierwszych 
lat trend wzrostowy udziału publicystyki i propagandy w ofer-
cie programowej, właśnie wtedy zaczął być intensyfikowany. 
kolejnym etapem wzmożenia obecności polityki na ekranach 
telewizorów był rok 1968.

warto jednak pokusić się o próbę podsumowania. Przyto-
czone biogramy osób decydujących o tym, co telewizja będzie 
pokazywać nie pozostawiają złudzeń. tym ludziom nie mogło 
zależeć na kultywowaniu polskich i katolickich tradycji narodu, 
bo te tradycje były im albo obce, albo zgoła nienawistne.
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OBchOdy 1000-Lecia chrztu POLski 
Na POdstawie PuBLikacJi „POLityki” 
i „tygOdNika POwszechNegO” 
w Latach 1965–1966

celem niniejszego wystąpienia jest zaprezentowanie opi-
nii prasowych na temat obchodów 1000-lecia chrztu Polski 
i 1000-lecia Państwa Polskiego w oparciu o dwa tygodniki opinii: 
„Politykę” i „tygodnik Powszechny”. wyboru materiału źród-
łowego dokonano subiektywnie, chcąc przedstawić opinie na 
temat postawiony w tytule organu prasowego PzPr – „Polityki” 
i zestawić ją ze sposobem relacjonowania tego wydarzenia w piś-
mie katolickim, stojącym w opozycji do systemu władzy PrL.

cezury czasowe nie obejmują całego okresu uroczystych 
obchodów 1000-lecia chrztu Polski, a jedynie ich moment kul-
minacyjny przypadający na lata 1965–1966. w związku z tym 
analizie poddano wszystkie numery rzeczonych tygodników 
z tego okresu. warto zaznaczyć, że kościół katolicki, zainaugu-
rował przygotowania do uroczystości milenijnych 3 maja 1957 
roku na Jasnej górze, kiedy to, prymas wyszyński ogłosił pro-
gram wielkiej Nowenny. Natomiast 22 lutego 1958 roku sejm 
Polskiej rzeczypospolitej Ludowej podjął uchwałę w sprawie 
obchodów tysiąclecia Państwa Polskiego, w której zaznaczył, 
że uroczystości uświetniające to wydarzenie będą odbywały się 
w latach 1960–19661. uroczyste obchody tej rocznicy ekspo-
nowały znaczenie frontu Jedności Narodu, który symbolizował 
solidarność całego społeczeństwa nie tylko w kraju, ale także 
z rodakami mieszkającymi poza granicami. miały także stanowić 

1  uchwała sejmu Polskiej rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 lutego 1958 r. 
w sprawie obchodów tysiąclecia Państwa Polskiego. m.P. z 1958 r. nr 16, poz. 98.
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podwaliny pod dalszy rozwój Polski Ludowej. szczegółowe za-
sady dotyczące obchodów tysiąclecia Państwa Polskiego zostały 
zawarte w uchwale komitetu Przygotowawczego Obchodów 
tysiąclecia Państwa Polskiego, zaakceptowanej przez radę Pań-
stwa na posiedzeniu w dniu 12 lutego 1960 roku2.

w dokumencie tym przedstawiono kalendarium imprez 
i wydarzeń, które miały uświetniać rocznicę tysiąclecia.

dla usystematyzowania materiału źródłowego zapropono-
wano następujący klucz kategoryzacyjny: 1000-latki, 20-lecie 
powrotu ziem zachodnich i Północnych do macierzy, Orę-
dzie biskupów Polskich do biskupów niemieckich, uroczystości 
państwowe, uroczystości kościelne, kongres kultury, artykuły 
przybliżające historię Polski, uroczystości milenijne za granicą.

2 0 - L e c i e  P O w r O t u  z i e m  z a c h O d N i c h

i  P ó ł N O c N y c h  d O  m a c i e r z y

kategoria odnosząca się do 20-tej rocznicy powrotu ziem 
zachodnich i Północnych do macierzy spotkała się z zainte-
resowaniem obu analizowanych periodyków. z racji okrągłej 
rocznicy, przypadającej na rok 1965 publikacji odnoszących się 
do tej uroczystości nie odnotowano na łamach „Polityki” w 1966 
roku, natomiast w „tygodniku Powszechnym tylko dwie. warto 
zaznaczyć, że oba tygodniki w prezentowaniu tego zagadnienia 
różniły się nie tylko pod względem liczby publikacji („tygodnik 
Powszechny” – 14 tekstów, „Polityka” – 6), ale także treści. 
Organ prasowy kc PzPr koncentrował się głównie na dziejach 
szkolnictwa na tym terenie, natomiast „tygodnik Powszechny” 
na dwóch dekadach kościoła katolickiego.

„Polityka”
Pierwsze publikacje związane z obchodami 20-lecia powrotu 

ziem zachodnich i Północnych do macierzy pojawiły się w ty-

2  www.rcin.org.pl, dostęp: 1.10.2016 r.
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godniku „Polityka” w nr 5 roku 1965, w rubryce zatytułowanej 
Z polityki do „Polityki”, w dziale poświęconym wydarzeniom 
z Polski. Były to dwie wzmianki. Pierwsza informowała, że uro-
czystości te, zapoczątkował iii zjazd towarzystwa rozwoju 
ziem zachodnich, który odbył się w Opolu, w dniach 23–24 
stycznia 1965 roku3. w obchody tej rocznicy zaangażowało się 
także Polskie radio, które przygotowało cykl programów pod 
tytułem – Dni rozgłośni. w realizację projektu włączono 7 roz-
głośni wojewódzkich, które na jeden dzień miały przejąć rolę 
gospodarza, przygotowując audycje dla programu pierwszego 
i drugiego4. w tygodniku podkreślano oficjalny charakter obcho-
dów 20-lecia, z udziałem najwyższych władz w państwie5, które 
odbywały się w całym kraju. uroczystości centralne zorganizo-
wano we wrocławiu, podczas których przemawiał i sekretarz kc 
PzPr władysław gomułka. fragment tego wystąpienia opub-
likowano w analizowanym periodyku: „zniszczenie wrocławia 
było symbolem hitlerowskiej zagłady. Jego odbudowa może być 
dziś wzorem i symbolem polskiej gospodarki i ogromu pracy 
dokonanej przez cały nasz naród na tych ziemiach. Podobnie jak 
wrocław zniszczone były inne miasta na ziemiach zachodnich 
i Północnych. w szczecinie, gdańsku, elblągu, Legnicy, głogo-
wie i kołobrzegu procent zniszczeń wahał się od 50 do 95 proc. 
[...]”6. Jak już wcześniej zasygnalizowano, jednym z aspektów 
rocznicy powrotu ziem zachodnich i Północnych do macierzy 
poruszanych w „Polityce” było 20-lecie szkolnictwa na tych 
terenach. w odniesieniu do analizowanej tu kategorii, redakcja 
periodyku zrezygnowała z artykułów publicystycznych, zawie-
rających dziennikarską opinię i komentarz, publikując jedno-
cześnie wypowiedzi prominentnych działaczy PzPr – ministra 
henryka golańskiego7 i zenona kliszko8. Politycy koncentrowali 

3  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1965, nr 5, s. 2.
4  ibidem.
5  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1965, nr 6, s. 2.
6  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1965, nr 20, s. 2.
7  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1965, nr 48, s. 2.
8  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1965, nr 49, s. 2.
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się głównie na osiągnięciach systemu edukacji na ziemiach Od-
zyskanych w pierwszych dwóch dekadach Polski Ludowej. Nie 
mniej jednak, w przedrukowanym przez tygodnik przemówieniu 
kliszki pojawiły się także fragmenty diagnozujące przyczyny 
klęski narodu polskiego w przeszłości. Jako główne powody 
nieszczęścia, członek Biura Politycznego kc PzPr wymienił: 
wewnętrzne rozbicie polityczne, wynikające z głębokich podzia-
łów społecznych i klasowych, z niesprawiedliwości społecznej”9, 
dodając jednocześnie, że Polska Ludowa zniwelowała te przesłanki 
i doprowadziła do zespolenia narodu polskiego.

„Tygodnik Powszechny”
w „tygodniku Powszechnym” rocznicę 20-lecia powrotu ziem 

zachodnich i Północnych do macierzy przybliżali czytelnikowi 
głównie duchowni. Oprócz prezentowania 20-letniej historii 
polskiej administracji kościelnej na tych terenach, podkreślano, 
że proces zespolenia tych ziem z resztą kraju przeprowadzono 
z powodzeniem. Biskup kominek, przekonywał na łamach pe-
riodyku, że o sukcesie tego procesu zdecydował fakt, że Polska 
nie uzyskała tych terytoriów w wyniku agresji, ale również 
polski realizm, którego naród nauczył się podczas trudnych 
lat niewoli. Biskup o ziemiach Północnych i zachodnich, pisał 
jako o nowej polskości tych ziem, zaznaczając jednocześnie, że 
pomimo ich długiej przynależności do państwa niemieckiego, 
zachowały one ślady „dawnego polskiego charakteru”10. kwe-
stię polskiej obecności na tych terenach podjął także ksiądz 
aleksy klawek, który podkreślał, że w okresie przynależności 
tych ziem do państwa niemieckiego, na te tereny przybywali 
Polacy, którzy zastępowali robotnika niemieckiego. zjawisko 
to, nasiliło się zwłaszcza podczas i wojny światowej, kiedy to 
większość Niemców walczyła na froncie. znaczny odsetek pol-
skiej ludności pozostał tam już na zawsze. duchowny koncen-

9  ibidem.
10  ks. aBP, B. kominek, Ziemie Zachodnie, mandat sprzed 20 lat, „tygodnik 

Powszechny” 1965, nr 22, s. 1.
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trował się także na ciężkim losie katolików na ziemi pruskiej, 
która w zdecydowanej większości była protestancka. ówczesny 
kościół borykał się z wieloma problemami, zwłaszcza wobec 
wrogiej polityki władz pruskich11.

w innym artykule ks. abp kominek odniósł się również 
do jubileuszu polskiej organizacji kościelnej na tych terenach. 
Jego zdaniem sukces w tym zakresie odniósł cały naród, ale 
zaakcentował jednocześnie zasługi Prymasa Polski kardynała 
wyszyńskiego, którego nazwał obrońcą polskości ziem zachod-
nich12. w „tygodniku” podnoszono również zasługi kościoła 
katolickiego w scementowaniu wielorakich, rozproszonych 
i często skłóconych ze sobą elementów społeczności na terenie 
„półpustym”13 warto zwrócić uwagę na pozycjonowanie teks-
tów odnoszących się do tej kategorii, dwa z nich ukazały się 
na stronie pierwszej. zasługi Prymasa wyszyńskiego podkreślił 
także BP tomasz wilczyński, w swojej homilii wygłoszonej do 
wiernych diecezji warmińskiej, której fragment zamieszczono 
w „tygodniku Powszechnym”. duchowny, w swojej mowie 
odniósł się także do trudnych relacji pomiędzy PrL a Nrf, 
tłumacząc wiernym, że w znaczny odsetek narodu niemieckiego 
żałuje i przeprasza za krzywdy wyrządzone Polakom14.

Publicyści „tygodnika Powszechnego” koncentrowali się 
również na przedstawieniu uroczystości kościelnych upamięt-
niających 20-lecie kościoła katolickiego na ziemiach Odzyska-
nych. centralne obchody odbyły się w dniach 31 sierpnia – 2 
września 1965 roku we wrocławiu. wydarzenie to, stało się 
przyczynkiem do zaprezentowania nastrojów w polskim społe-
czeństwie względem tej rocznicy. Jacek susuł przekonywał, że 
polski naród w pełni akceptuje zarówno pionierską działalność 

11  ks. a. klawek, Dawny wkład Polski w Ziemie Zachodnie, „tygodnik Po-
wszechny” 1966, nr 39, s. 4.

12  ks. aBP, B. kominek, Ziemie Zachodnie, mandat sprzed 20 lat, „tygodnik 
Powszechny” 1965, nr 28, s. 1.

13  J. susuł, Ważny początek, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 45, s. 2.
14  ks. BP, t. wilczyński, Do wiernych Diecezji Warmińskiej, „tygodnik Po-

wszechny” 1965, nr 26, s. 2.
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kościoła na ziemiach „po wiekach odzyskanych”, jak również 
zabiegi duchownych czynione za granicą w celu faktu przyłą-
czenia tych ziem do Polski15.

Na łamach pisma zamieszczano także wzmianki informujące 
o obchodach 20-lecia diecezji oraz znajdujących się na obszarze 
ziem odzyskanych: diecezji opolskiej16 i diecezji gorzowskiej17.

w periodyku zamieszczano także wspomnienia osób, które 
przybyły na ziemie zachodnie18.

t y s i ą c L a t k i

„Polityka”
zagadnienie związane z budową 1000 szkół na tysiąclecie 

Państwa Polskiego odnotowano tylko w tygodniku „Polityka”. Pe-
riodyk ten przywoływał to zagadnienie jedynie trzykrotnie i tylko 
w roku 1965. informowano, że na początku tego roku oddano 
do użytku 980 szkół i ponad 5,5 tys. mieszkań dla nauczycieli. 
zapowiadano jednocześnie, że w przeciągu najbliższych dwuna-
stu miesięcy wybudowanych zostanie nowych 200 budynków 
szkolnych19. w numerze 35 opublikowano wzmiankę, w której 
redakcja obwieściła czytelnikom fakt wybudowania tysięcznej 
szkoły. gmach powstał w warszawie, przy ul. Ożarowskiej na 
woli i wyposażony był w 18 sal lekcyjnych, 5 pracowni, świet-
licę i stołówkę. sygnalizowano, że szkole będzie patronował 
hugo kołłątaj20. tygodnik prezentował także inicjatywę zapro-
ponowaną przez „sztandar młodych” – „tysiąc internatów na 
tysiąclecie”, która miała przede wszystkim poprawić warunki 
edukacji młodzieży wiejskiej i uczniów małych miast21.

15  J. susuł, ...by żyć wspólnie i zgodnie, „tygodnik Powszechny” 1965, nr 37, s. 1.
16  20-lecie Diecezji Opolskiej, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 32, s. 5.
17  XX-lecie Diecezji Gorzowskiej, „tygodnik Powszechny” 1965, nr 29, s. 5.
18  r. tomczyk, 20-lecie, „tygodnik Powszechny” 1965, nr 19, s.4.
19  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1965, nr 5, s. 2. op. cit.
20  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1965, nr 35, s. 2.
21  ibidem.
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O r ę d z i e  B i s k u P ó w  P O L s k i c h  d O  B i s k u P ó w 

N i e m i e c k i c h

„Polityka”
Orędzie biskupów polskich skierowane do biskupów nie-

mieckich w listopadzie 1965 roku, spotkało się z falą krytyki 
w tygodniku „Polityka”. cykl publikacji, poświęconych podjętej 
przez episkopat Polski próbie pojednania polsko-niemieckie-
go otworzył tekst zatytułowany sobiepaństwo, opublikowany 
w nr 51 periodyku. w przywołanym artykule poddano ostrej 
krytyce list polskiego duchowieństwa, nazywając tę inicjaty-
wę gestem czysto „politycznym”, a nawet „aferą”. zarzucano 
polskiemu duchowieństwu lekceważenie uczuć opinii pub-
licznej. w publikacji podkreślano krzywdy, jakie narodowi 
polskiemu wyrządził na przestrzeni wieków naród niemiecki, 
dodając, że w relacjach pomiędzy państwami, to nie Polska 
była agresorem. Jako wielce nieuprawnione, a wręcz jako nad-
użycie autor tekstu wskazywał sformułowanie – „Przebacza-
my i prosimy o przebaczenie”, tłumacząc swoje stanowisko 
następującymi słowy: „[...] Niezależnie od wszystkich różnic 
światopoglądowych i politycznych dzielących nas od książąt 
kościoła katolickiego, z prawdziwą przykrością czytamy te 
słowa, bo przecież ta sama ziemia nas zrodziła i wykarmiła, 
bo przecież ślady zmagań z naporem germańskim, masowe 
mogiły zamęczonych braci, sióstr i ojców, rozsiany po polach 
popiół z ich ciał, jest jednakowo przez wszystkich dostrzegany 
[...]”22. zarzucono biskupom nie tylko ignorancję dla faktów 
historycznych, sprzyjanie Nrf – państwu, które kwestionuje 
przebieg polskiej granicy zachodniej, ale przede wszystkim 
tak ogromną niechęć do socjalizmu, która interes narodowy 
odsuwała na plan dalszy23. z zaprezentowanymi w Orędziu 
biskupów dziejami państwa i narodu polemizowano także w ob-
szernym artykule zatytułowanym rozrachunek z przeszłością, 

22  Sobiepaństwo, „Polityka” 1965, nr 51, s. 3.
23  ibidem.
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w którym zarzucano autorom przesłania, dopasowanie faktów 
historycznych do bieżącej polityki. zdaniem autora analizowa-
nego tekstu wybiórcze podejście do przeszłości zastosowano nie 
tylko w odniesieniu. do historii Państwa Polskiego, ale także 
dziejów kościoła katolickiego24. List biskupów polskich do 
biskupów niemieckich zainicjował jednoczesne zainteresowanie 
publicystów „Polityki” osobą prymasa wyszyńskiego. Przybliżano 
jego biografię, uwzględniając zarówno działalność duszpaster-
ską, jak i publicystyczną. koncentrowano się na współpracy 
kardynała z katolickim czasopismem „Nasza przeszłość” oraz 
eksponowano w bibliografii duchownego broszurki polityczne 
wydawane przez włocławski Powiatowy komitet Obywatelski, 
które propagowały walkę z teorią i praktyką komunizmu. Prymas 
wyszyński oprócz działalności duszpasterskiej interesował się 
problemami ustrojowymi, sprawami społecznymi, problemami 
bezrobocia, czy też wychowaniem młodzieży. Jego poglądy, 
zdaniem Jerzego Burzyńskiego zbieżne były z ówczesną nauką 
kościoła, a niekiedy nawet je wyprzedzały. wyszyński podobnie 
jak większość duchowieństwa przeciwstawiał się ideologii socja-
lizmu, ponieważ kościół w czasach PrL-u był blisko związany 
z warstwami posiadającymi. dlatego też Burzyński analizując 
działalność księdza Prymasa określał ją mianem działalności 
politycznej, a jego samego jako polityka. zarzucano również 
wyszyńskiemu sympatyzowanie z faszystowską rzeszą, (i to 
nawet w obliczu agresji Niemiec na Polskę) której ustrój stwarzał 
możliwość organizacji społeczeństwa na zasadach katolickich 
i tłumił wszelkie tendencje rewolucyjne i to nawet w obliczu 
agresji Niemiec na Polskę. autor omawianego tu artykułu odniósł 
się także bezpośrednio do Orędzia, wyjaśniając czytelnikowi, 
że jego głównym inicjatorem i autorem był abp kominek, nie 
mniej jednak inicjatywę zatwierdził prymas, i to on prowadził 
rozmowy z episkopatem zachodnich Niemiec. w tym kon-
tekście zarzucano także kościołowi w Polsce, że do tej pory 
kwestionował politykę państwa, ale czynił to tylko na arenie 

24  Rozrachunek z przeszłością, „Polityka” 1966, nr 11, s.
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wewnętrznej, natomiast gest pojednania podważał kierunki 
polityki zagranicznej Polski25.

Oprócz artykułów publicystycznych odnoszących się do 
analizowanego tu zagadnienia, w tygodniku „Polityka” na 
przełomie lat 1965 i 1966 ukazywały się wzmianki i przeglądy 
prasy w rubryce Od Polityki do „Polityki”. Przede wszystkim 
odwoływano się do wypowiedzi dziennikarskich publikowanych 
na łamach „Życia warszawy”, „sztandaru młodych” i „Żołnie-
rza wolności”. w numerze 52 z 1965 roku26 przedrukowano 
fragment artykułu zbigniewa załuskiego, w którym pisarz 
odmawiał traktowania przesłania duchownych, jako „głosu 
polskich katolików, głosu narodu polskiego, czy też głosu 
Polski”27. załuski podkreślał, że z tonu zaproszenia można 
było wywnioskować, że biskupi niemieccy na uroczystości 
milenijne w częstochowie zostali zaproszeni jak „książęta 
kościoła niemieckiego”, jako „[...] reprezentanci wszystkich 
nieprzedawnionych praw, domniemanych krzywd i niejasno 
sformułowanych zamiarów rewizjonistycznych [...]”28. Publi-
cysta dodał jednocześnie, że biskupi niemieccy odpowiadając 
na zaproszenie episkopatu Polski, powinni wzorem cesarza 
Ottona iii przyodziać strój pokutny, a głowy posypać popio-
łem. Przytaczano wypowiedzi dziennikarzy „Życia warszawy”, 
którzy polemizowali z głoszonym przez prymasa poglądem, 
że problem rewizji granic już nie istnieje29. zamieszono także 
rozważania redakcji „trybuny Ludu” na temat braku zaprosze-
nia na obchody tysiąclecia chrztu Polski biskupów czeskich 
i węgierskich30, szczególnie ważnych zdaniem dziennikarzy 
dziennika z punktu widzenia zasług dobrawy i biskupa Jor-

25  J. Burzyński, Portret Kardynała, „Polityka” 1966, nr 13, s.
26  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1965, nr 52, s. 2.
27  ibidem.
28  ibidem.
29  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 8, s. 2.
30  Brak zaproszenia na uroczystości milenijne episkopatu węgierskiego stał się 

przedmiotem rozważań węgierskiego publicysty – Beli saada, na łamach tygodnika 
katolickiego „uJ emBer”. „Polityka” w całości przedrukowała tę publikację. 
Beli saad.
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dana. tłumacząc ten fakt sugerowano, że episkopaty tych 
krajów zaprzestały walki z socjalizmem31.

w tygodniku zamieszczono również odpowiedź premiera 
rządu J. cyrankiewicza na list episkopatu, który korespondencję 
polskich biskupów z niemieckimi nazwał aktem politycznym, 
wymierzonym w przyjaźń polsko-radziecką. Polityk ten gest 
duchownych, nazwał także lekceważeniem rządu PrL oraz 
próbą odebrania mu zagwarantowanych konstytucją upraw-
nień. cyrankiewicz podkreślał jednocześnie, że treść listu nie 
była konsultowana z władzą państwową, ponadto duchowni 
nie wystąpili do władz z prośbą o pozwolenie na wjazd na te-
rytorium PrL dygnitarzy kościelnych z za granicy32.

informowano jednocześnie, że na łamach periodyków ukazało 
się wiele listów czytelników oburzonych działaniami biskupów, 
które godziły w polską rację stanu33. w „Polityce” zamieszczano 
także wzmianki donoszące o protestach studentów uniwersytetu 
warszawskiego i Politechnik szczecińskiej, którzy w ten sposób 
wyrażali swój sprzeciw przeciwko Orędziu34.

u r O c z y s t O ś c i  Pa ń s t w O w e

„Polityka”
redakcja tygodnika „Polityka” na bieżąco informowała 

o przebiegu uroczystości państwowych związanych z obchoda-
mi 1000-lecia Państwa Polskiego. Już na początku 1966 roku 
opublikowano fragment wystąpienia sekretarza Ogólnopolskiego 
komitetu fJN – m. marca, który podał do wiadomości program 
obchodów35. sygnalizowano, że uroczystości państwowe zain-
augurowano w gnieźnie i Poznaniu. Podkreślano, że w stolicy 
wielkopolski odbyła się manifestacja z udziałem w. gomułki, 

31  ibidem.
32  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 11, s. 2.
33  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 1, s. 2.
34  ibidem.
35  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 5, s. 2.
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J. cyrankiewicza i m. spychalskiego, podczas której ziemię 
tę i jej ludność odznaczono Orderem Budowniczych Polski 
Ludowej. Ponadto w wielu miejscowość wielkopolski odbyło 
się szereg imprez pod hasłem „Nie zapomnimy”, „Nie prze-
baczymy” mających na celu upamiętnienie walk i męczeństwa 
z okresu ii wojny światowej36.

warto zaznaczyć, że gros publikacji odnoszących się obchodów 
państwowych charakteryzowała się sprawozdawczym tonem, 
w które zamiast komentarza wplatano fragmenty wypowiedzi 
prominentnych działaczy PzPr. zarazem jednak, starano się 
wskazać znaczenie uroczystości centralnych i ich pozytywny 
odbiór przez społeczeństwo, podkreślając zarówno „liczny” 
udział Polaków z kraju, jak i z zagranicy37. w ten sposób in-
formowano m.in. o obchodach 1-majowych38, setnej rocznicy 
urodzin Juliana marchlewskiego39, defiladzie wojskowej 22 
lipca40. redakcja wskazywała na znaczne zainteresowanie kon-
kursami organizowanymi z okazji uroczystości41. informowała 
o quizie przygotowanym przez zespół programu dla zagranicy 
komitetu do spraw radia i telewizji, w którym wzięło udział 
79 806 osób z 67 krajów. Podkreślano, że słuchacze wykazywali 
się dużą znajomością historii i kultury Polski42. Publikowano 
informacje o rozstrzygnięciu konkursu na plakat pod hasłem 

36  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 17, s. 2.
37  „[...] w związku z odbywającymi się obchodami tysiąclecia Państwa Polskiego 

do kraju przybyły w ostatnich dniach liczne grupy Polonii. zwiedzą one Polskę 
i wezmą udział w uroczystościach milenijnych. Ogółem w tym okresie gościć 
będziemy ponad 2 tys. rodaków z kilkunastu krajów. Po raz pierwszy przybywa 
do Polski liczna grupa – ponad 320 osób – Polonii australijskiej. ze stanów zjed-
noczonych ameryki spodziewać się należy w tym czasie kilkunastu wycieczek 
– łącznie ponad 1000 osób. z w. Brytanii przybędzie ok. 200 osób [...]”, por. 
Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 19, s. 2

38  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 19, s. 2.
39  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 21, s. 2.
40  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 28, s. 2, Z polityki do 

„Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 31, s. 2.
41  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 26, s. 2.
42  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 13, s. 2.
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„1000 lat Państwa Polskiego”43. informowano także o dość 
niecodziennych działaniach mających uświetnić obchody tysiąc-
lecia, jak chociażby stworzeniu przez stołeczną radę Narodową 
etatu dla kata. w dalszej części artykułu wyjaśniano, że „[...] 
będzie to oczywiście kat udawany, mający za zadanie ubrać 
czerwoną opończę, trzymać w ręce topór i stać na warszawskim 
rynku Nowego miasta onże machać przez 8 godzin toporem 
dla zabawiania publiczności, dla podkreślenia folkloru miejsca 
i przypomnienia o ciągłości naszej tysiącletniej historii”44.

Jedyny tekst publicystyczny odnoszący się do analizowanego 
tu zagadnienia stanowił wprowadzenie do opublikowanego 
fragmentu przemówienia władysława gomułki wygłoszonego 
podczas nadzwyczajnej sesji sejmu PrL i stanowiącego podsu-
mowanie obchodów tysiąclecia. dziennikarz pozytywnie odniósł 
się do wspomnianego wystąpienia, określając je jako zwięzły 
bilans dziejów ojczystych z punktu widzenia współczesnej ge-
neracji narodu polskiego budującego socjalizm45.

w publikacji zamykającej obchody tysiąclecia przytoczono 
kalendarium najważniejszych wydarzeń roku 1966, wzbogacone 
danymi dotyczącymi wzrostu gospodarczego46 państwa polskiego.

u r O c z y s t O ś c i  k O ś c i e L N e

„Polityka”
warto zaznaczyć, że uroczystości kościelne spotkały się z za-

interesowaniem „Polityki”. Natomiast w przypadku tej kategorii 
odnotowano inny sposób relacjonowania. Przede wszystkim 
koncentrowano się na udziale duchowieństwa, bagatelizując 
często udział wiernych: „[...] 16 bm. wieczorem zakończyły 
się w gnieźnie tygodniowe uroczystości kościelne związane 
z millenium chrześcijaństwa polskiego. wziął w nich udział epi-

43  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 11, s. 2. op. cit.
44  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 36, s. 2.
45  m.t., Się jako naród, „Polityka” 1966, nr 31.
46  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 53, s. 2.
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skopat polski oraz licznie przybyłe duchowieństwo”47. Podobnie 
zbudowano relację z uroczystości, które odbyły się w często-
chowie: „[...] w obrządkach i modłach wziął udział episkopat 
polski, duchowieństwo, profesorowie uczelni teologicznych, 
katoliccy posłowie i działacze, delegacje Polonii zagranicznej 
oraz wierni przybyli do częstochowy”48.

sygnalizowano także o inicjatywie zarządu głównego zrze-
szenia katolików „caritas” budowy pomnika papieża Jana XXiii 
w celu uczczenia zarówno tysiąclecia Państwa Polskiego, jak 
i tysiąclecia chrztu Polski49.

redakcja tygodnika podsumowując uroczystości kościel-
ne przybliżyła artykuł opublikowany w „Życiu warszawy”, 
który krytycznie odniósł się do wędrówki kopii obrazu matki 
Boskiej częstochowskiej na starym mieście, określając ją jako 
„anachroniczną i nie mającą precedensu w naszym kraju prak-
tyką dewocyjną”50. w publikacji sugerowano, że taka forma 
obchodów tysiąclecia ma podłoże polityczne, mające wzbudzić 
w społeczeństwie nastroje opozycyjne względem władzy ludowej.

„Tygodnik Powszechny”
„tygodnik Powszechny” bardzo szczegółowo omawiał prze-

bieg uroczystości kościelnych, nie tylko tych odprawianych 
w katedrze gnieźnieńskiej, czy na Jasnej górze, ale również 
w stolicach diecezjalnych. Oczywiście zdecydowana większość 
artykułów ukazała się w 1966 roku, z racji kulminacji obchodów 
tysiąclecia. uwzględniając rodzaje dziennikarskie, w periody-
ku przeważały artykuły publicystyczne. informowano o zain-
augurowaniu przez Prymasa wyszyńskiego iX roku wielkiej 
Nowenny, podczas uroczystości nałożono na cudowny Obraz 
nową szatę51.

47  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 17, s. 2. op. cit
48  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 19, s. 2. op. cit.
49  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 29, s. 2; Z polityki do 

„Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 31, s. 2 op. cit.
50  Z polityki do „Polityki”. Polska, „Polityka” 1966, nr 28, s. 2. op. cit.
51  Kronika Religijna, Z Polski, „tygodnik Powszechny” 1965, nr 24, s. 5.
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cykl artykułów poświęconych uroczystym obchodom 
w ostatnim roku wielkiej Nowenny otworzył reportaż oma-
wiający przebieg uroczystości milenijnych w gnieźnie i Po-
znaniu52.

Numer 20 z 1966 roku „tygodnika Powszechnego” w dużej 
mierze koncentrował się na Obchodach tysiąclecia chrztu. Na 
jedynce zamieszczono dwa reportaże poświęcone uroczystościom 
na Jasnej górze i na wawelu, które wzbogacono fotoreportażem 
zatytułowanym Wawel Skałka. fotografie w jednakowej liczbie 
przedstawiały tłumy wiernych uczestniczących w nabożeństwach 
milenijnych, jak i duchownych celebrujących msze53. artykuły 
dotyczące tego zagadnienia charakteryzowały się szczegóło-
wością. autorzy nie tylko przywoływali fragmenty homilii, czy 
opisywali przebieg mszy i oczekiwania na nabożeństwo, ale 
również przybliżali porę dnia i warunki atmosferyczne oraz 
zamieszczali opisy zabytków54. szczególną wagę przykładano 
do wypowiedzi duchownych. Podczas uroczystości w krakowie 
biskupi podnosili kwestię ogromnego wkładu kościoła krakow-
skiego w rozwój kultury polskiej oraz utrzymania polskości 
na śląsku w XiX wieku55.

większość wzmianek i reportaży odnoszących się do koś-
cioła katolickiego w Polsce publikowano w rubryce Kronika 
Religijna. redakcja „tygodnika” zamieściła publikacje przybli-
żające uroczystości millenijne w wiślicy56, tarnowie i starym 
sączu57, łomży58, Opolu59, Przemyślu60, toruniu61, Płocku62, na 

52  m.s.k., Gniezno–Poznań, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 17,s. 1, 8.
53  a. Bujak, Wawel Skałka, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 20, s. 1,6.
54  m.s.k., Jasna Góra, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 20, s. 1-2.
55  J.h. i k.k., Wawel-Skałka, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 20, s. 1-2.
56  jk, Millenium w Wiślicy, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 30, s. 5.
57  jk, Millenium: Tarnów – Stary Sącz, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 31, s. 5.
58  fB, Millenium w Łomży, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 33, s. 5.
59  fB, Millenium w Opolu, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 34, s. 5.
60  Millenium w Przemyślu, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 35, s. 6.
61  J.s., Millenium w Toruniu, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 38, s. 5.
62  t.m., Millenium w Płocku, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 47, s. 5.
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wawelu63, fromborku64, warszawie65, Lublinie66, gdańsku67, 
warmii i mazurach68, Piekarach śląskich69

w rzeczonym periodyku wiele uwagi poświęcono również 
zainteresowaniu stolicy apostolskiej obchodami milenijnymi 
w Polsce. w całości wydrukowano telegram Papieża do Prymasa 
Polski70 oraz tekst przemówienia wygłoszonego przez następcę 
św. Piotra w rzymie w wigilię millenium71.

Oprócz publikacji prezentujących przebieg uroczystości 
kościelnych zamieszczano w „tygodniku” artykuły o charakte-
rze teologicznym, które pozawalały czytelnikom zrozumienie 
sakramentu chrztu i właściwe przeżycie millenium72.

episkopat organizował również przedsięwzięcia mające 
charakter edukacyjny, które przybliżały historię polskiego 
kościoła. w ramach obchodów krakowskie seminarium du-
chowne zorganizowało sesję naukową Polskiego towarzystwa 
teologicznego73. konferencję naukowa odbyła się także na aka-
demii teologii katolickiej74. Natomiast archiwum i Biblioteka 
kapitulna na Ostrowiu tumskim we wrocławiu zorganizowała 
wystawę źródeł i dokumentów75.

63  Uroczystości Milenijne na Wawelu, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 38, s. 5.
64  Kronika Religijna, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 14, s. 5.
65  W Warszawie, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 27, s. 5.
66  Millenium w Lublinie, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 24, s. 5.
67  k. k., Millenium w Gdańsku, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 23, s. 6.
68  t. m., Millenium na Warmii i Mazurach, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 

26, s. 2.
69  Piekary Śląskie, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 22, s. 1.
70  Telegram Papieża do Prymasa Polski, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 18, s. 5.
71  t, m., Przemówienie Papieża w wigilię Millenium, „tygodnik Powszechny” 

1966, nr 18, s. 5; Milenijne Orędzie Papieża, „tygodnik Powszechny” 966, nr 10, s. 5.
72  Ks. ABP Karol Wojtyła Metropolita Krakowski o Millenium, „tygodnik Po-

wszechny” 1966, nr 15, s. 1.
73  Milenijna Sesja Teologiczna w Krakowie, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 

21, s. 5.
74  Millenium w ATK, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 24, s. 5.
75  Kronika Religijna, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 22, s. 5.
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k O N g r e s  k u Lt u r y  P O L s k i e J

„Polityka”
ważnym wydarzeniem, które odbyło się w ramach obcho-

dów tysiąclecia Państwa Polskiego był kongres kultury, które-
mu publicyści „Polityki” poświęcili dwa teksty. w pierwszym 
oprócz zreferowania wystąpień wygłoszonych podczas kongresu, 
dokonano omówienia znaczenia kultury dla narodu polskiego 
w perspektywie zarówno historycznej, jak i współczesnej. Pod-
kreślano przede wszystkim ogromne znaczenie kultury w czasie 
zaborów. Obradujące podczas kongresu środowiska naukowe, 
kulturalne, twórcze, miejskie, wiejskie cywilne i wojskowe zgłosiły 
ok. 1000 inicjatyw, które miały stać się przedmiotem studiów 
ministerstwa kultury i sztuki76.

w kolejnym, obszernym artykule oprócz sprawozdania z obrad 
kongresu opublikowano treść 14 postulatów (1. Ogólne, 2. Nauka 
i oświata, 3. książka, 4. masowe środki przekazu, 5. Plastyka, 
architektura, 6. muzyka, 7. teatr i estrada, 8. twórczość dla 
dzieci i młodzieży 9. muzealnictwo, 10. kultura w środowisku 
robotniczym, 11., 12. twórczość amatorska, 13. społeczny ruch 
kulturalny, 14. krajoznawstwo i turystyka) zmierzających do 
poprawy kondycji ówczesnej kultury, które redakcja nazwała 
panoramą codziennych, praktycznych, spraw naszej kultury77.

P u B L i k a c J e  O  t e m a t y c e  h i s t O r y c z N e J

„Polityka”
w tygodniku „Polityka” nie wykazywano znaczącego za-

interesowania dziejami Polski, i to zarówno w roku 1965, jak 
i w 1966. Oczywiście przybliżano czytelnikowi najważniejsze 
rocznice przypadające w danym roku kalendarzowym, natomiast 
nie wszystkie były sygnowane tysiącleciem Państwa Polskiego.

76  idr., Dobra prognoza, „Polityka” 1966, nr 42, s. 1.
77  Tysiąc wniosków na 1000-lecie, „Polityka” 1966, nr 45, s.
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w przypadku publikacji, które stanowiły podsumowanie 
tysiącletniej historii Polski, koncentrowały się one głównie na 
przybliżeniu okoliczności przyjęcia chrztu przez mieszka i, jak 
i następstw tej decyzji. Profesor Juliusz Bardach w artykule Pań-
stwowość Polska. Wzloty i upadki, jako najważniejsze wydarzenie 
w dziejach państwa uznał właśnie chrzest Polski, który jego 
zdaniem wprowadził państwo Polan na arenę międzynarodową, 
ale również doprowadził do zjednoczenia poddanych wokół 
monarchy78. Przyjęcie chrztu przez mieszka i w kategoriach 
wydarzenia politycznego analizowano również w artykule, pt., 
Kto kontynuuje linię Mieszka, w którym kategorycznie odrzu-
cano tezę, że decyzję tę monarcha podjął z pobudek religijnych. 
autor wspomnianego artykułu władze Polski Ludowej określał 
mianem kontynuatorów polityki wczesnych Piastów, ponieważ 
ustój socjalistyczny „najlepiej umożliwił i umożliwia rozwój sił 
wytwórczych kraju, daje największe możliwości podniesienia 
poziomu materialnego i kulturalnego najszerszych mas narodu, 
zawarłszy najlepsze, bo oparte na wspólnocie ideowej, sojusze 
polityczne – zapewnia państwu i narodowi spokojny byt, broni 
bezpieczeństwa, broni całości granic Polski”79. Jednocześnie 
przestrzegał przed działaniami podejmowanymi przez Polski 
episkopat, zwłaszcza kardynała wyszyńskiego, który rozbijał 
jedność narodu, godził w podwaliny bezpieczeństwa kraju, kie-
rując się jedynie wrogością do socjalizmu i sojuszników Polski.

„Tygodnik Powszechny”
Pomimo katolickiego charakteru pisma, publicyści opisując 

znaczenie chrztu Polski, nie koncentrowali się tylko na wymiarze 
religijnym tego wydarzenia. wskazywali, że w 1966 roku naro-
dziła się świadomość historyczna narodu polskiego, ponieważ 
państwo mieszka przyjmując chrześcijaństwo, wprowadziło 
na swój obszar kulturę łacińską, w tym również alfabet. dzięki 
temu zapoczątkowano spisywanie najważniejszych momentów 

78  J. Bardach, Państwowość Polska. Wzloty i upadki, „Polityka” 1966, nr 3, s. 1.
79  kt, Kto kontynuuje linię Mieszka I, „Polityka” 1966, nr 17, s.
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w dziejach Polski80. zdaniem Jana Natelsona Leskiego przyjęcie 
chrztu znaczyło dla mieszka i jego poddanych awans społeczny 
i kulturalny. Ponadto dla mieszka najważniejszym było przyjęcie 
chrztu nie z rąk niemieckich, ale z inicjatywy niemieckiej81.

u r O c z y s t O ś c i  m i L e N i J N e  z a g r a N i c ą

„Tygodnik Powszechny”
Przebieg uroczystości milenijnych zagranicą prezentował 

jedynie „tygodnik Powszechny” i było one związane tylko 
z obchodami kościelnymi. Nadmieniono o mszy odprawionej 
przez Papieża Pawła Vi w kaplicy matki Boskiej częstochow-
skiej, w krypcie pod Bazyliką św. Piotra. Podczas nabożeństwa 
Papież wypowiedział słowa: „mario królowo Polski, módl się 
za nami”82. msze święte z okazji tysiąclecia chrztu Polski od-
prawiono także w westminsterze, Nowym yorku, filadelfii, 
Bourges, monachium83. Ponadto informowano, że Poczta wa-
tykańska wypuściła serię znaczków na upamiętnienie tysiąclecia 
chrztu Polski.

P O d s u m O wa N i e

konkludując należy stwierdzić, że sposób relacjonowania 
wydarzeń związanych obchodami uroczystości milenijnych był 
odmienny zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościo-
wym. Przede wszystkim „tygodnik Powszechny” poświęcił temu 
zagadnieniu 71 publikacji prasowych, natomiast „Polityka” 
tylko 43. w przypadku organu prasowego kc PzPr przewa-
żały gatunki informacyjne, głównie wzmianka i przegląd prasy. 
zdecydowanie rzadziej w tym periodyku pojawiały się gatunki 

80  m. Plezia, Chrzest Polski, „tygodnik Powszechny” 1965, nr 20, s. 1.
81  J. N. Leski, Dzieło Mieszka I, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 30,s.
82  Uroczystości milenijne za granicą, „tygodnik Powszechny” 1966, nr 20, s. 5.
83  ibidem.
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publicystyczne, które przybliżały szerszy kontekst uroczystości. 
warto zaznaczyć, że „tygodnik Powszechny” zdystansował się 
od obchodów państwowych i nie analizował ich na swoich 
łamach. Pismo katolickie odznaczało się także większą dokład-
nością w przypadku relacjonowania uroczystości milenijnych 
oraz wielowątkowością. Natomiast „Polityka” odnosiła się do 
obchodów kościelnych, wykorzystując je jednocześnie do ata-
ków na kościół katolicki w Polsce, przez co należy wyraźnie 
zaznaczyć, że tytuł ten wypełnił założenia władz PzPr.
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miLLeNium chrztu POLski Na łamach
Prasy OLsztyńskieJ

Na to, jakie w prasie okresu PrL-u pojawiały się wątki histo-
ryczne, jak je interpretowano, oraz które wydarzenia z historii 
nigdy nie miały prawa być poruszane, decydujący wpływ miała 
polityka historyczna ówczesnych władz. można w tym miejscu 
posłużyć się neutralną definicją rafała stobieckiego, który za-
uważył, że „polityka historyczna, w najszerszym znaczeniu, to 
synonim celowych i świadomych działań szeroko pojmowanych 
władz, zmierzających do utrwalenia w społeczeństwie określo-
nych wizji przeszłości”1. według stobieckiego, w systemie tota-
litarnym władza przy pomocy propagandy, represji i środków 
przymusu stara się narzucić społeczeństwu własną wersję historii 
w celu wyeliminowania innych, konkurencyjnych dyskursów 
o przeszłości. założeniem totalitarnej polityki pamięci, jest za-
tem przemoc i arbitralność, którą można nazwać propagandą2. 
Od początku formowania się Polski Ludowej liderzy i aktywi-
ści partyjni jednoznacznie głosili świeckość państwa polskiego 
i marginalizowali tradycje patriotyczne ii rP. zdawano sobie 
sprawę, że kontynuacja przedwojennych świąt państwowych, 
rocznic i tradycji narodowych Polski międzywojennej utrudnia-
łyby znacznie proces budowy państwa i społeczeństwa socjali-
stycznego. uroczystości państwowych świąt socjalistycznych, 
były przygotowywane i reżyserowane przez komitety PzPr 

1  r. stobiecki, Historycy wobec polityki historycznej, [w:] Pamięć i polityka 
historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, pod red. s. m. Nowinowskiego, 
J. Pomorskiego, r. stobieckiego, łódź 2008, s. 175.

2  tamże.
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na wszystkich szczeblach. Obchody centralne odbywały się 
w warszawie lub w wyznaczonych większych miastach kraju. 
ich przebieg nadzorował kc PzPr, a patronat nad świętami 
obejmował i sekretarz kc PzPr. uroczystości początkowo były 
retransmitowane, a od lat 70. XX wieku przekazywane na żywo 
przez radio i telewizję. Następnego dnia po świętach wszystkie 
gazety i czasopisma zamieszczały obowiązkowo relacje oraz 
zdjęcia z manifestacji w sposób mający ukazać spontaniczność, 
powszechność i podniosłość tych uroczystości.

Propagowane w okresie PrL hasło „Byliśmy-jesteśmy-będzie-
my” oddawało istotę rzeczy: wiązało w całość sprawę narodu, 
granic i socjalistycznego charakteru państwa. używanie stale 
w propagandzie peerelowskiej „my” odnosiło się – zwłaszcza 
w wątkach historycznych – do wyobrażonej wspólnoty narodo-
wej. ta perspektywa wymagała interpretacji kluczowych faktów. 
w okresie kampanii tysiąclecia Państwa Polskiego faktem takim 
był chrzest, interpretowany jako apolityczny wpisujący władz-
two mieszka i w konstelację niezależnych państw europejskich. 
wiążące się z tym problemy interpretacyjne wymagały polemiki 
z kościołem katolickim, postrzegającym chrzest w kategoriach 
religijno-narodowych. Problemem było też dziedzictwo cy-
wilizacji zachodu, z jakim wiązał się fakt chrztu i dalsze losy 
państwa. wokół tych spraw odbywała się prawdziwa wojna 
o dusze, przybierająca ostre formy w czasie obchodów mille-
nium/tysiąclecia3.

Próbą tego było wtrącenie w niebyt, poprzez przemilczenie, 
obchodów tysiąclecia chrztu i związanych z nimi uroczysto-
ści religijnych oraz kategorycznie rozumiany nakaz rozdziału 
kościoła od państwa. Żeby wyeliminować nieprzewidziane po-
myłki, państwowe środki masowego przekazu otrzymały zakaz 
publikacji jakichkolwiek materiałów na temat uroczystości koś-
cielnych. Nie pociągało to za sobą całkowitego przemilczania 

3  B. Brzostek, PRL: propaganda czy polityka historyczna, [w:] Polityka czy 
propaganda? PRL wobec historii, pod red. P. skibińskiego i t. wiścickiego, war-
szawa, 2009, s. 72–73.
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millenium. zaistniałe wydarzenia musiały być na łamach prasy 
odpowiednio naświetlane, zinterpretowane i skomentowane4.

w Olsztynie, już na kilka tygodni przed głównymi obcho-
dami uroczystości millenijnych, które w diecezji warmińskiej 
zaplanowano na czas od 11 do 20 czerwca 1966 roku, naczelnik 
wydziału iV kw mO sporządził raport z uroczystości, które 
miały miejsce od 15 do 17 kwietnia tego roku. w raporcie 
próbowano zdeprecjonować znaczenie tych uroczystości i wy-
kazać, że nie spotkały się one z większym zainteresowaniem 
rodziców i dzieci, a nawet samych duszpasterzy. z treści ra-
portów wynika, że władze państwowe, za pomocą telewizji, 
starały się skutecznie odciągać dzieci i młodzież do pójścia do 
kościoła. służba Bezpieczeństwa otrzymała polecenie, aby po-
szczególne parafie poddać kontroli. Przeprowadzono rozmowy 
z administratorami parafii, podczas których przestrzegano księży 
przed podejmowanymi działań związanych z uroczystościami 
kościelnymi5.

Prasa funkcjonująca, jako narzędzie propagandy PrL-u, bez 
wątpienia wpisuje się w przestrzeń polityki historycznej pań-
stwa. Prasa to także zespół redakcyjny, grono osób zajmujących 
się określoną problematyką, wynikającą z powinności wobec 
władz państwowych w PrL, ale też posiadających określone 
zainteresowania i percepcję. Prasa to też czytelnicy o określo-
nych predyspozycjach i potrzebach.

Na potrzeby niniejszego artykułu dokonano analizy zawartości 
czasopism wydawanych w Olsztynie w latach 1958–1966 takich 
jak dziennik „głos Olsztyński”, czasopismo społeczno-kulturalne 
„warmia i mazury” oraz magazyn ilustrowany „Panorama Pół-
nocy”. Początkową cezurę czasową stanowił rok 1958, kiedy to 
ogłoszono rozpoczęcie obchodów tysiąclecia Państwa Polskiego 

4  m. mazur, Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Go-
mułki, Lublin, 2004, s. 72.

5  Millenium pod szczególną kontrolą. Źródła do uroczystości w diecezji warmiń-
skiej, wstęp i oprac. a. kopiczko, Olsztyn 2013, s. 9–11.; zob. też k. łozyński, 
Rytuały obchodów oficjalnych świąt i rocznic w Olsztynie, [w:] Olsztyn jako region 
pamięci 1945–1989, Olsztyn 2013, s. 591–592.



—  123  —

Millenium chrztu Polski na łamach prasy olsztyńskiej

oraz rok 1966, w którym odbyły się główne uroczystości. celem 
dokonanej analizy była odpowiedź na pytania:

– jakie zagadnienia związane z problematyką obchodów 
tysiąclecia Państwa Polskiego były poruszane w prasie regio-
nalnej na przykładzie czasopism wydawanych w Olsztynie ?

– na jakich zagadnieniach dziennikarze skupiali się najczęściej?
– z jaką częstotliwością redakcja publikowała materiały 

prasowe na temat omawianej problematyki?
– czy materiały poświęcone analizowanej problematyce 

publikowano na eksponowanych miejscach?
– jaka była struktura gatunkowa materiałów prasowych?
za główną metodę badawczą obrano analizę zawartości, któ-

rą jej twórca i kodyfikator, Bernard Berelson zdefiniował jako 
technikę badawczą służącą obiektywnemu, systematycznemu 
i ilościowemu opisowi jawnej zawartości komunikacji6. Populacje 
stanowiły numery „głosu Olsztyńskiego”, „Panoramy Półno-
cy” i „warmii i mazur”, które ukazały się w latach 1958–1966. 
Następnie wyłoniono korpus badawczy, a więc zbiór tekstów 
wyekscerpowanych w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy 
zawartości. kryterium wyboru wiązało się z poruszaną tematyką. 
w wyniku selekcji wyróżniono. w wyniku selekcji wyróżniono 175 
materiałów prasowych. w kluczu kategoryzacyjnym wyróżniono 
następujące kategorie badawcze: tytuł gazety, data wydania, strona, 
na której opublikowano materiał prasowy, gatunek dziennikarski, 
tytuł materiału prasowego oraz tematyka materiału prasowego.

a N a L i z a  i L O ś c i O wa

wykres nr 1 ilustruje skalę zainteresowania poszczególnych 
redakcji  tematyką. Najwięcej materiałów opublikowano w „gło-
sie Olsztyńskim”. fakt ten nie powinien dziwić, dlatego iż był 

6  B. Berelson, Content analysis in communication research, New york 1952, 
s. 18. ta definicja, jak pisze m. Lisowska-magdziarz, była i jest przedmiotem sporu 
i w żadnym wypadku nie ma charakteru aksjomatu; zob. m. Lisowska-magdziarz, 
Analiza zawartości mediów, kraków 2004, s. 13.
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to organ prasowy kw PzPr w Olsztynie. Natężenie publikacji 
na temat omawianej problematyki zauważa się w każdym z cza-
sopism i było kolejno w latach: 1958, 1960, 1966. wzrost ich 
liczby w 1958 roku można tłumaczyć ogłoszeniem obchodów, 
w 1960 roku obchodami 550-lecia bitwy pod grunwaldem, 
zaś 1966 to rok obchodów jubileuszu.

w y k r e s  1
Częstotliwość występowania omawianej problematyki na łamach 

wybranych tytułów

ekspozycja materiałów prasowych jest miernikiem zain-
teresowania redakcji omawianą problematyką. wykres nr 2 
prezentuje skalę ekspozycji materiałów prasowych na temat 
omawianej problematyki. Największe zainteresowanie tą te-
matyką było w trzech okresach – lata 1958, 1960, 1966 co 
potwierdza również wykres nr 1.

wykres nr 3  wskazuje, iż między 175 materiałami pra-
sowym odnoszącymi się do problematyki znalazły się teksty 
o charakterze publicystycznym i informacyjnym wskazane dane 
wskazują, że materiały publicystyczne zdecydowanie przeważały 
nad informacją. fotografie najczęściej przedstawiały przebieg 
obchodów millenium.
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w y k r e s  2
Wyeksponowanie publikacji prasowych dotyczących omawianej 

problematyki na pierwszej stronie

w y k r e s  3
Struktura gatunkowa materiałów prasowych dotyczących problematyki
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struktura gatunkowa materiałów prasowych wyraźnie 
świadczy o tym, że analizowana, wydawana prasa w Olsztynie, 
w omawianym okresie miała być źródłem opinii wyrażanych 
przez dziennikarzy na ten temat i sugerować odpowiednią in-
terpretację i wyrabiać ocenę. materiały informacyjne publiko-
wane na łamach omawianej prasy miały maksymalnie poszerzać 
wiedzę w zakresie omawianej problematyki.

a N a L i z a  J a k O ś c i O wa

tabela nr 1 przedstawia kategorie tematyczne, na które 
został pogrupowany materiał źródłowy.

t a b e l a  1
Wykaz tematów poruszanych w zakresie omawianej problematyk

Tematyka Liczba materiałów prasowych (w proc.) 

cykle „1000-lecia” 35

Organizacja i przebieg obchodów millenium 24

550-lecie bitwy pod grunwaldem 20

Badania archeologiczne 12

Jubileusze i rocznice włączone do obchodów 
millenium 9

Cykle „1000-lecia”
Prasa podjęła szeroko zakrojoną akcję informacyjno-kształce-

niową, być może w celu rozbudzenia też dumy z państwowości 
polskiej i uczuć patriotycznych. w żadnym innym okresie nie 
można spotkać tylu publikacji podejmujących tematykę szeroko 
rozumianych dziejów Polski, jej kultury, gospodarki, oświaty, 
myśli politycznej, historii miast, państwowości, wojskowości7. 

7  m. mazur, dz. cyt., s. 81.
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„w myśl wytycznych sekretariatu kc oraz wspólnej instrukcji 
wydziału administracyjnego i wydziału Propagandy i agitacji 
kc, propaganda miała za zadanie popularyzowanie myśli, według 
której Polska Ludowa »jest ukoronowaniem procesu rozwoju 
narodu i państwa, dziedzicem patriotycznych i postępowych 
tradycji całego tysiącletniego dorobku narodu«”8. 

zalecenia te prasa olsztyńska wypełniała poprzez różnego 
rodzaju cykle prasowe. Największą liczbę tego typu publikacji 
prasowych możemy znaleźć w „głosie Olsztyńskim”.  Już 
w 1959 roku pojawił się taki cykl, który w swoim tytule na-
wiązywał do rozpoczętych przygotowań obchodów millenium, 
np.: Zabytki Tysiąclecia9. kolejny publikowano w następnym 
roku Na tropach Millenium10. w ramach tego cyklu artyku-
łów wspominano m.in. hołd Pruski, historię uniwersytetu 
Jagiellońskiego. „Odwieczne” związki warmii i mazur z Pol-
ską udowadniano w serii publikacji z 1963 pt. Warmińsko-
-Mazurskie Millenium11. 

z kolei na łamach „Panoramy Północy” w 1964 roku roz-
poczęto serię publikacji przedstawiających herby i pieczęcie 
miast, głównie ziem Północnych i zachodnich. zapowiadając 
pojawienie się na łamach czasopisma wspomnianego cyklu, 
redakcja podkreślała, że „w dobie milenijnych uroczystości 
rubryka nasza w jakimś stopniu przybliży czytelnikom Polskę 
naszych przodków, przypomni również, na przykładach her-
bów o polskości miast i miasteczek na ziemiach zachodnich 
i Północnych”12. czytelnicy pisma dowiadywali się o genezie, 
o twórcach, o znaczeniu oraz o zmianach, jakich dokonywano 
w symbolach miejskich. Opisano następujące herby: Branie-

8  tamże.
9  zob. np.  Zabytki Tysiąclecia, „archipelag” dodatek społeczno-kulturalny 

„głosu Olsztyńskiego”, 1959 nr 3, s. 3.
10  zob. np. a. czermiński, Na tropach Millenium. Hołd Pruski, „głos Olsztyń-

ski” „archipelag”, 1960, nr 85, s. 4.
11  zob. np. a. wakar, Warmińsko-Mazurskie Millenium. Własność to nie moja, 

ale będzie znowu moja, „głos Olsztyński” „archipelag, 1963 nr 230, s. 5.
12  redakcja, Herby miast, „Panorama Północy” [dalej „PP”], nr 6, 9 luty 1964, s. 2.
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wa13, kętrzyna14, Bartoszyc15, działdowa16, giżycka17, Lidz-
barka warmińskiego i iławy18, mrągowa19, Nidzicy i dobrego 
miasta20, Olsztynka21, Ornety i Ostródy22, Pisza23, Bisztynka 
i fromborka24, reszla i rynu25.

Przy okazji obchodów 1000-lecia państwa polskiego w 1966 
roku także a. wakar opublikował na łamach „Panoramy Półno-
cy” cykl artykułów pod tytułem Portrety z tysiąclecia. Opisał 
dokonania działaczy reformacji na mazurach w XVi wieku. 
autor wspominał Jana sandeckiego, autora licznych publika-
cji dla ludu mazurskiego. także stanisława murzynowskiego, 
autora traktatu o ortografii polskiej oraz polskiego tłumaczenia 
Nowego testamentu. w tym kontekście wspominał również 
Jana suklecjana, autora pierwszych polskich katechizmów26. 
wakar podkreślił znaczenie twórczości tych ludzi dla rozwoju 
piśmiennictwa polskiego. 

w 1966 roku takich cykli pojawiło się najwięcej, na przykład 
Millenijny poczet27, w ramach którego prezentowano sylwetki: 
hugo kołłątaja, Jana długosza, andrzeja frycza modrzewskie-
go, Jana kochanowskiego, stanisława konarskiego i mikołaja 
reja. Natomiast w ramach serii publikacji pod tytułem Bitwy 
Tysiąclecia28 przypominano zwycięstwa polskich wojsk: Płowce 

13  Herby miast, „PP”, nr 14, 5 kwietnia 1964, s. 2.
14  Herby miast, „PP”, nr 15, 12 kwietnia 1964, s. 2. 
15  Herby miast, „PP”, nr 16, 19 kwietnia 1964, s. 2.
16  Herby miast, „PP”, nr 17, 26 kwietnia 1964, s. 2.
17  Herby miast, „PP”, 1964 nr 18, s. 2.
18  Herby miast, „PP”, 1964 nr 19, s. 2.
19  Herby miast, „PP”, 1964 nr 20, s. 2.
20  Herby miast, „PP”, 1964 nr 21, s. 2.
21  Herby miast, „PP”, 1964 nr 22, s. 2.
22  tamże.
23  Herby miast, „PP”, 1964 nr 25, s. 2.
24  Herby miast, „PP”, 1964 nr 26, s. 2.
25  Herby miasta, „PP”, 1964 nr 27, s. 2.
26  tamże,  s. 10–11.
27  zob. np. Hugo Kołłątaj – wielki mąż stanu pisarz i uczony, „głos Olsztyński” 

„archipelag”, 1966 nr 15, s. 5.
28  zob. np. m. wieczorek, Bitwy Tysiąclecia. Płowce 1331, „głos Olsztyński” 

„archipelag”, 1966 nr 125, s. 5.



—  129  —

Millenium chrztu Polski na łamach prasy olsztyńskiej

1331, grunwald 1410, kircholm 1605, Oliwa 1627, racławice, 
raszyn 1809 oraz grochów 1831. 

Organizacja i przebieg obchodów Millenium
O organizacji ogólnopaństwowego jubileuszu na łamach 

„głosu Olsztyńskiego” informowano już w 1958 roku. w prasie  
znajdziemy informacje o podjętej uchwale przez radę Państwa 
z 18 lutego 1958 roku29, relację z XV posiedzenia sejmu PrL, 
na którym ustalono lata: 1960–1966 jako czas obchodów mil-
lenium30. kolejno w kwietniu 1958 roku podano informację 
o Posiedzeniu Prezydium komitetu Przygotowawczego obchodów   
1000-lecia Państwa Polskiego pod przewodnictwem prezesa 
Polskiej akademii Nauk, prof. dr. tadeusza kotarbińskiego31.

w 1959 roku przedstawiono plany obchodów milenijnych 
w regionie warmii i mazur i jak podkreślono „…w naszym re-
gionie obchody będą przebiegać pod hasłem: znaczenie warmii 
i mazur dla niepodległości i jedności terytorialnej Państwa Pol-
skiego: tradycji walki Polaków o przyłączenie warmii i mazur 
do macierzy oraz wkładu kulturalnego”32. do tego głównego 
hasła, w trakcie kolejnych lat dodawano kolejne rocznicowe 
uroczystości, które miały wpisywać się w obchody millenijne. 
w 1962 roku w publikacji pod tytułem Uroczystości 100-lecia 
Państwa Polskiego na Warmii i Mazurach pisano, iż  uroczystoś-
ciom, które mają odbyć się w najbliższych trzech latach w mia-
stach województwa olsztyńskiego, a nawiązują do tysiąclecia 
Państwa Polskiego, zostanie nadana szczególna ranga. Podstawą 
do tego była uchwały Prezydium wrN zobowiązująca wszystkie 
stowarzyszenia kulturalno-oświatowe, organizacje społeczne, 
a nawet instytucje do brania czynnego udziału. informowano, 

29   Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. Uchwała Rady Państwa, „głos Ol-
sztyński”, 1958 nr 45, s. 1.

30  XV posiedzenie Sejmu PRL. W latach 1960–1966 obchodzić będziemy uro-
czystości Tysiąclecia państwa polskiego, „głos Olsztyński”, 1958 nr 48, s. 1–2.

31  Posiedzenie Prezydium Komitetu Przygotowawczego obchodów 1000-lecia 
Państwa Polskiego. W maju plenarne posiedzenie, „głos Olsztyński”, 1958 nr 81, s. 1. 

32  Jak obchodzić będziemy na Warmii i Mazurach Tysiąclecie Państwa Polskiego, 
„głos Olsztyński”, 1959 nr 42, s. 1–2.
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iż w latach 1962–1965 miały odbyć się sesje naukowe doty-
czące zjazdu Pth, 40-leciazwiązku  Polaków w Niemczech, 
25-lecia gimnazjum polskiego w kwidzynie, 650-lecia Ornety 
oraz 100-lecia powstania styczniowego, rok 1964 ogłoszony 
miał zostać ogłoszony rokiem nauki na warmii i mazurach. 
Przygotowane też będą następujące pozycje książkowe: ilu-
strowana monografia Olsztyna, wyzwolenie warmii i mazur, 
pamiętnik działacza polskiego i album grunwaldzki. Podsta-
wowa publikacja wydana będzie w 1965 roku, a miała nią być 
księga 20-lecia PrL na warmii i mazurach33.

„Życie warszawy” jako pierwsze w Polsce obok „tygodnika 
Powszechnego” poinformowało o Orędziu biskupów 10 grudnia 
1965 roku, zamieściło tekst wzorcowy, stanowiący swego rodzaju 
szablon dla wszystkich późniejszych publikacji przedstawiają-
cych oficjalne stanowisko władzy. Pierwszym z całego katalogu 
zarzutów w prasie było rzekome ukrycie faktu powstania listu 
przed władzami polskimi oraz całym społeczeństwem34. Potwier-
dza też to jedyna publikacja na łamach „głosu Olsztyńskiego” 
w tej sprawie. Był to przedruk z „trybuny Ludu” pod tytułem 
W sprawie »Orędzia« biskupów, który w swojej treści dokony-
wał obalenia zarzutu, że list polskich biskupów był za wiedzą 
i zgodą rządu: „Nikt tego prawa nie ma i nikomu go naród 
polski ani wczoraj, ani dziś nie udzielał, ani jutro nie udzieli”35.

spośród wielu publikacji, które opisywały przebieg głównych 
uroczystości millenijnych w 1966 r. należy przytoczyć tę, w której 
opublikowano  skrót przemówienia wygłoszonego na Plenum 
wojewódzkiego komitetu fJN przez i sekretarza kw PzPr 
st. tomaszewskiego: „uczestniczymy w obchodach 1000-lecia 
jako integralna część składowa Polski, jako mieszkańcy ziem 
na których »byliśmy, jesteśmy, będziemy«”36. zasadność tego 

33   Uroczystości 1000-lecia Państwa Polskiego na Warmii i Mazurach, „głos 
Olsztyński”, 1962 nr 122, s. 3.

34  m. mazur, dz. cyt., s. 61.
35  W sprawie „Orędzia” Biskupów, „głos Olsztyński”, 1965 nr 295, s. 3–4.
36  Obchody Millenium w Olsztyńskiem. Plenum Wojewódzkiego Komitetu Frontu 

Jedności Narodu, „głos Olsztyński”, 1966 nr 19, s. 2. 
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twierdzenia według przemawiającego wynikała z trzech czyn-
ników: ziemie zachodnie a w tym warmia i mazury są histo-
rycznie polskie, ziemie zachodnie a w tym warmia i mazury, 
są polskie z mocy zwycięstwa armii radzieckiej nad faszyzmem, 
z mocy układów wielkiej zwycięskiej koalicji antyfaszystowskiej, 
ziemie zachodnie i Północne-warmia i mazury są i pozostaną 
polskie z mocy faktów dokonanych pracą milionów obywa-
teli tych ziem i wysiłkiem całego narodu w okresie XX-lecia 
Polskiej rzeczypospolitej Ludowej37. Należy też podkreślić, 
że nie zabrakło na łamach prasy olsztyńskiej relacji z inaugu-
racji centralnych, państwowych obchodów tysiąclecia Pastwa 
Polskiego. Przemówienia wł. gomułki i m. spychalskiego na 
manifestacjach w Poznaniu i gnieźnie skrupulatnie zostały 
przytoczone38. 

Natomiast na temat kościelnych obchodów millenium 
chrztu Państwa Polskiego pojawiła się tylko jedna publikacja 
w marcu 1966 roku: „czas jubileuszu jest zarazem jakiegoś 
rozrachunku. trudno się dziwić skoro jubileusz tysiąclecia 
obejmuje równolegle uroczystości związane z powstaniem pań-
stwa i z powstaniem w tym państwie kościoła-ze rozrachunek 
z dziejów obejmuje obustronne stosunki. historia stosunków 
między państwem polskim a kościołem katolickim jest złożona. 
Nie każdą tradycję państwa z okresu pierwszej niepodległości 
przyjmujemy. i nie każdą kościelną odrzucamy. kryterium 
oceny jest dla obu instytucji jednakie, akceptujemy, nawią-
zujemy do tego co w przyszłości służyło państwu, narodowi, 
postępowi. inne tradycje odrzucamy. […] tysiącletnie dzieje 
tych stosunków mają swoją kontynuacje w teraźniejszości. 
Ludowe państwo polskie nie prowadzi wojny z kościołem. 
Prowadzi jedynie walkę z tą grupą hierarchii która racje sta-
nu państwa traktuje jako »chwilowe« i głos ze »nie będzie się 
przed nimi płaszczyć« […] żaden rząd żadnej formacji społecz-

37  tamże, s. 1–2. 
38  Inauguracja ostatniego roku obchodów Tysiąclecia. Przemówienie Wł. Go-

mułki i M. Spychalskiego na wielkich manifestacjach w Poznaniu i Gnieźnie, „głos 
Olsztyński”, 1966 nr 89, s. 1 i 3.
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nej i ustrojowej nie może tolerować jakiejkolwiek nielojalnej 
działalności politycznej”39.

550-lecie bitwy pod Grunwaldem 
Już w 1958 roku pojawił się na łamach „głosu Olsztyńskiego” 

artykuł, w którym podkreślano, iż grunwaldzkie uroczystości 
będą niewątpliwie częścią składową obchodów tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego gdyż: „zwycięstwo grunwaldzkie bowiem jest 
jednym z najważniejszych wśród tych wydarzeń, które wpływały 
na losy i rozwój naszego kraju, które kształtowały jego byt 
i przyszłość”40. Nie zabrakło też podkreślenia zgodnego z ów-
czesną polityką historyczną, że zwycięstwo pod grunwaldem 
było zwycięstwem prawie całej zjednoczonej słowiańszczyzny 
nad zakonem krzyżackim41. wykorzystując argumentację hi-
storyczną w propagandowej walce z niemieckim imperializmem 
władze Polskiej rzeczypospolitej Ludowej bardzo chętnie od-
woływały się nie tylko do pamiętanego wówczas przez Polaków 
okresu okupacji hitlerowskiej, ale także do czasów znacznie 
odleglejszych. w wykorzystywanej na dużą skalę historii kon-
fliktów polsko-niemieckich odwoływano się zwłaszcza do wojen 
polsko-krzyżackich i zwycięstwa pod grunwaldem w 1410 
roku42. tendencja ta była widoczna szczególnie w publicystyce.

w tematyce grunwaldzkiej w omawianym okresie specja-
lizował się magazyn ilustrowany „Panorama Północy”. Poza 
rozważaniami koncepcyjnymi, na łamach tygodnika można 
było śledzić przebieg oficjalnych prac nad przygotowaniami 
do obchodów 550 rocznicy bitwy pod grunwaldem. Pierwsza 
taka informacja dotyczyła przebiegu plenum wojewódzkiego 
komitetu frontu Jedności Narodu w Olsztynie z 31 marca 

39  w. mysłek, Tradycja o kontynuacja, „głos Olsztyński” „archipelag”, 1966 
nr 11, s. 3 i 8.

40  z. d., 550 lat Grunwaldu, „głos Olsztyński”, 1966 nr 57, s. 6.
41  B. kurowski, Grunwald, zdj. z. dmochowski, caf, z. grabowski, „PP”, nr 

1, 4 sierpnia 1957, s. 6–7.
42  a. dudek, Wybrane czynniki historyczne wpływające na politykę władz PRL, 

[w:] Polityka czy propaganda. PRL wobec historii, red. P. skibiński, t. wiścicki, 
warszawa 2009, s. 22.
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1958 roku, na którym powołano społeczny komitet grun-
waldzki43. wkrótce po powołaniu wspomnianego komitetu, 
w Olsztynie w dniu 7 czerwca 1958 roku odbyło się wspólne 
posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego komitetu frontu 
Jedności Narodu i komitetu Obchodu tysiąclecia Państwa 
Polskiego, na którym przygotowaniom do obchodu 550-lecia 
grunwaldu nadano charakter ogólnopolski. Posiedzenie podjęło 
też uchwałę o budowie pomnika na polu bitwy grunwaldzkiej 
i zagospodarowania pobojowiska. Postanowiło też zwrócić się 
z apelem do społeczeństwa, aby swoją ofiarnością na rzecz 
powołanego „funduszu grunwaldzkiego” przyczyniło się do 
realizacji tych planów44. redakcja „Panoramy Północy” poin-
formowała też czytelników o pierwszym posiedzeniu komisji 
koordynacyjnej Obchodu grunwaldu. zrobiła to w formie 
wywiadu z jej przewodniczącym Józefem kalinowskim. re-
daktor prowadzący wywiad, podkreślił, że tygodnik najbar-
dziej interesuje sprawa inwestycji gospodarczych, które byłyby 
trwałym dorobkiem mieszkańców tych terenów, umożliwiają-
cym rozwój turystyki. w odpowiedzi, od swojego rozmówcy 
dostał zapewnienie o planach budowy lub rozbudowy kolei 
i dróg bitych w rejonie. w rozmowie padła też zapowiedź 
podjęcia prac archeologicznych oraz odtworzenie przebiegu 
bitwy przez historyków. 

w marcu 1959 roku przedstawiono czytelnikom zatwier-
dzony do realizacji projekt pomnika, który do maja 1960 roku 
miał stanąć na polu grunwaldzkim. do wykonania wybrano 
wtedy pracę artystów krakowskich, prof. J. Bandury i w. cę-
ckiewicza45. Projekt przyszłego pomnika i makietę planowanej 
zabudowy pola grunwaldzkiego na łamach tygodnika w czerw-
cu 1959 roku omówił J. Bąk, który w tym samym materiale 
podkreślał, że „na grunwaldzkim polu bitwy jest masa roboty. 
z tej przyczyny nie wolno przespać ani jednego dnia, ani jed-

43  (Pol), Grunwald 550, „PP”, 1958 nr 16, s. 3.
44  Grunwald 1410–1960, red. z. cukrowska, Olsztyn 1959, s. 59–62.
45  t. trepanowski, Taki będzie pomnik Grunwaldu, „PP”, 1959 nr 29, s. 18.
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nej chwili. czeka cały kraj, czeka zagranica. Ogłaszamy więc 
grunwaldzki alarm!”46. ten sam autor przybliżył czytelnikom 
wyniki, rozpoczętych w 1958 roku, prac archeologicznych 
prowadzonych na polu bitwy pod grunwaldem. Pracami tymi 
kierował prof. dr z. rajewski. udział w nich wzięli także ol-
sztyńscy naukowcy. archeologom udało się ustalić szereg miejsc 
pozostających w ścisłym związku z bitwą pod grunwaldem. 
Przykładowo natrafiono na resztki kaplicy pamiątkowej wybudo-
wanej przez krzyżaków w 1411 roku i pozostałości po osadzie. 
w tym miejscu znaleziono też mogiły i podobno wspólny grób 
poległych podczas bitwy. do sukcesów archeologów zaliczono 
odkrycie resztek dawnego stębarka w formie pogorzeliska, co 
według naukowców świadczyło o tym, że nie był oszczędzany, 
gdyż koło stębarka stacjonowały działa krzyżackie. Natomiast 
nad Jez. łubień ustalono ślady po obozie wojsk władysława 
Jagiełły. Był to ich punkt wypadowy47. dwa miesiące później 
w tygodniku zamieszczono reportaż z uroczystości położenia 
kamienia węgielnego pod pomnik grunwaldzki, w dniu 18 
września 1959 roku. z tej okazji „Panorama Północy” miała 
możliwość zadania kilku pytań prof. s. kuczyńskiemu, który 
był obecny na wspomnianych uroczystościach. Profesor po-
informował, że w celu ustalenia rozstawienia wojsk na polu 
bitwy, wykorzystano zarówno źródła pisane jak i ukształtowanie 
terenu oraz odtworzony przez pracowników uniwersytetu to-
ruńskiego stan wód i bagnisk w piętnastym stuleciu. Na pytanie 
o nieścisłości w dawnych badaniach historycznych dotyczących 
bitwy pod grunwaldem, prof. s. kuczyński zwrócił uwagę na 
fakt, że potyczki musiały być prowadzone w dolinach, a nie 
na bagniskach i lasach. stąd wynika według niego, że dopiero 
końcowa faza bitwy, zdobycie obozu krzyżackiego, nastąpi-
ła pod grunwaldem. właściwa bitwa rozgrywała się zaś pod 
stębarkiem i łodwigowem. Na pytanie jak ówczesna nauka 

46  J. Bąk, Grunwald przyszłości, „PP”, 1959 nr 25, s. 7.
47  idem, Co nowego w Grunwaldzie, „PP”, 1959 nr 28, s. 10; szerzej na ten 

temat h. Leśniowski, r. Odoj, Tajemnice Grunwaldzkiego Pola, Olsztyn 1985.
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ocenia znaczenie bitwy pod grunwaldem, s. kuczyński stwier-
dził, że owa bitwa zniweczyła plany krzyżacko-luksemburskie 
i królów rzeszy niemieckiej, zmierzające do rozbioru Polski. 
uratowała też istnienie Litwy i natchnęła do walki z germa-
nizacją czechów. „ gdyby nie grunwald nie istniałaby Litwa, 
a może i Polska…”48. Podczas uroczystości położenia kamienia 
węgielnego pod przyszły grunwaldzki pomnik, którego odsło-
nięcie w 1960 roku miało zapoczątkować obchody tysiąclecia 
Państwa Polskiego, przewodniczący PrN łysakowski, jako 
ówczesny gospodarz powiatu ostródzkiego, napełnił puchar 
ziemią grunwaldzką. miał być to dar działaczy kulturalnych 
województwa olsztyńskiego dla polonii duńskiej. w drugiej 
połowie października 1959 roku w miejscowości Naskov od-
była się uroczystość wręczenia pucharu z ziemią grunwaldzką 
związkowi Polaków w danii. Puchar oraz reprodukcję obrazu 
Jana matejki „Bitwa pod grunwaldem” wręczył redaktor na-
czelny „Panoramy Północy” h. święcicki49. fotoreportaż z tego 
wydarzenia czytelnicy mogli znaleźć w grudniowym numerze 
tygodnika z 1959 roku.

z datą 15 lipca 1960 roku wydano tak zwany „numer grun-
waldzki” „Panoramy Północy”. zbiegł się on z dniem obcho-
dów 550. rocznicy bitwy pod grunwaldem, które odbyły się 
17 lipca 1960 r. w tym numerze redakcja tygodnika dokonała 
podsumowania swojego udziału w propagowaniu potrzeby za-
gospodarowania Pola grunwaldzkiego, uczczenia 550 rocznicy 
bitwy grunwaldzkiej wśród polskiego społeczeństwa, władz 
centralnych i zagranicą. Podkreślono też, jak wiele miejsca w ty-
godniku poświęcono na informowanie czytelników o pracach 
i stanie przygotowań uroczystości rocznicowych. „wszystko, 
co zostało napisane powyżej można by nazwać miniaturową 
historią, która skazana jest na zagładę. inaczej mówiąc, są to 
zdarzenia i rzeczy, które umierają śmiercią naturalną w cieniu 
wielkiej historii […] w sprawach tych uczestniczyło tysiące czy-

48   J. kuszaba, Kamień węgielny, „PP”, 1959 nr 41, s. 4. 
49  Z ziemią grunwaldzką w Danii, „PP”, 1959 nr 49, s. 8.
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telników i to był również ich wkład w dzieło ogólnonarodowe, 
któremu na imię 550. rocznica bitwy pod grunwaldem”50.

Badania archeologiczne 
Pierwszy reportaż dotyczył badań archeologicznych prowa-

dzonych we fromborku w 1958 r. Prace wykopaliskowe rozpo-
częto w południowo-wschodniej części dziedzińca fromborskiej 
katedry.  Patronat naukowy nad badaniami objął prof. Biegański 
z Politechniki warszawskiej. Olsztyńska pracownia konserwator-
ska podjęła studia źródłowe tekstów historycznych. Na miejscu 
pracę rozpoczęła pierwsza niewielka ekspedycja archeologiczna 
prowadzona przez Jerzego i miorsławę kruppe. Badania podjęto 
w związku z tysiącleciem Państwa Polskiego i uchwałą rządu 
dotyczącą fromborka, głównie w celu wyjaśnienia historii mia-
sta i ustalenia pierwotnego wyglądu najcenniejszych budowli 
zabytkowych, związanych z nazwiskami kopernika, hozjusza, 
kromera i krasickiego51. Po zakończeniu ówczesnych prac nad 
średniowieczem fromborka, kierownik całokształtu badań ar-
cheologicznych nad miastem Jerzy antoniewicz (specjalista od 
wcześniejszych okresów historycznych, a w szczególności Prusów) 
rozpoczął wstępne wykopaliska. „Ofiarą” łopaty archeologa 
padło staropruskie grodzisko, położone o trzy kilometry od 
fromborka, na obszarze ówczesnego Państwowego gospodar-
stwa rolnego Bogdany,  którego teren wcześniej był użytkowany 
przez krzyżaków. Przy okazji informacji o prowadzonych ba-
daniach, autorzy artykułu zapoznali też czytelników z tym, co 
było  wiadomo „o ludach zamieszkujących niegdyś północny 
wschód naszej ojczyzny, tym bardziej, że ludy te wyginęły dziś 
zupełnie i jedynym świadectwem ich istnienia są ukryte w ziemi 
przedmioty i wzmianki historyków”52. czytelnikom „Panoramy 
Północy” przybliżono informacje na temat Prusów, ich rodowód, 
wierzenia, strukturę oraz zwyczaje i zajęcia53. można odnieść 

50  redakcja, Sprawy duże i małe, „PP”, 1960 nr 29, s. 2.
51  L. i a. Bruszewscy, Katedralne wzgórze, „PP”, 1958 nr 36, s. 8–9.
52  tenże, Odkopujemy historię, „PP”, 1958 nr 40, s. 5.
53  tamże, s. 6–7.
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wrażenie, że w tym materiale Prusów usiłowano w jakiś spo-
sób powiązać z tradycją słowiańską, np. określając ich mianem 
naszych „praprzodków”. O próbie przysposobienia Prusów do 
słowiańskiego obszaru kulturowej mogą świadczyć słowa autorów 
dotyczące pochodzenia języka, którego, „największa część wyra-
zów pochodzi z języków słowiańskich. Pochodzenie słowiańskie 
języka staropruskiego zaprzecza germańskiemu pochodzeniu 
Prusów”54. autorzy nie podali znanych już w tamtym okresie 
danych na temat formalnej klasyfikacji języka plemion pruskich55. 
dodatkowo autorzy informowali czytelników, dlaczego wyko-
paliska prowadzone są akurat w rejonie fromborka? Jak poda-
wali, okolice te musiały być kiedyś poważnym ośrodkiem życia 
religijnego, handlowego i rolniczego Prusów, a fakt wzniesienia 
w tym miejscu przez kapitułę katedry pod wezwaniem NmP 
i uporczywego trzymania się tych terenów, świadczy o istnieniu 
tu już wcześniej centralnego ośrodka. 

analizując treść i układ materiałów dotyczących tego za-
gadnieniu można stwierdzić, że czynnikiem decydującym o ich 
publikacji była chęć informowania czytelników o prowadzonych 
badania archeologicznych, mających na celu zbadanie przeszłości 
ziem polskich w zakresie kultury materialnej. Nie dziwi fakt, że 
autorzy skłaniali się głównie ku reportażom, gdyż ten gatunek 
najlepiej nadaje się do opisywania poszukiwań archeologicznych. 
można też odnieść wrażenie, że zgodnie z ówczesną propagandą 
ziem Odzyskanych, przywoływano obraz pradawnej obecności 
żywiołu słowiańskiego (polskiego) na tych terenach.  

Jubileusze i rocznice włączone do obchodów Millenium
zgodnie z przytoczoną przeze mnie wcześniej publikacją 

dotyczącą uchwały Prezydium wrN na podstawie której, w la-
tach 1962–1965 w ramy przygotowań obchodów millenijnych, 
zostały włączone też inne jubileusze i rocznice wydarzeń waż-

54  tamże, s. 6.
55  Prusowie należeli do ludów indoeuropejskich obdarzonych przez języko-

znawców terminem „Bałtowie”.
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nych dla polskiej historii56. w 1963 roku obchodzono 100-lecie 
powstania styczniowego. w jednej z publikacji wskazywano 
dlaczego ta rocznica jest tak ważna: „współpraca zaś polskich 
rewolucjonistów i rosyjskich demokratów w walce z caratem, 
która ugruntowała się w latach powstania styczniowego stwo-
rzyła szeroki pomost współdziałania następnym pokoleniom 
rewolucjonistów polski i rosji”57. z kolei rok 1964 był czasem, 
w którym na przykład na łamach „głosu Olsztyńskiego” uro-
czyście obchodzono 20-lecie istnienia Polskiej rzeczypospolitej 
Ludowej na warmii i mazurach58. Ostatnim przykładem rocznic 
zaprzęgniętych w obchody millenijne to obchodzona w lipcu 
1965 roku piętnasta rocznica podpisania układu zgorzeleckie-
go zawartego pomiędzy rzeczpospolitą Polską a Niemiecką 
republiką demokratyczną59. 

w okresie Polskiej rzeczypospolitej Ludowej doniesienia 
prasowe były wypadkową autentycznych przekonań autorów 
oraz presji dysponentów prasy. konsekwencją była selektyw-
na, rozmijająca się z prawdą prezentacja pejzażu kulturowego, 
językowego, architektonicznego i narodowego byłych ziem nie-
mieckich. dążono do eksponowania polskiego charakteru ziem 
przyłączonych do Polski oraz wrogość do śladów niemieckich. do 
tego wykorzystywano poszczególne rocznice i jubileusze, w tym 
obchody 1000-lecia Państwa Polskiego. manipulacja przeszłością 
i instrumentalizacja do celów ideologiczno-politycznych, była 
efektem dążenie do zatarcia wszelkich śladów niemieckiej prze-
szłości. Na łamach prasy miało miejsce spolszczanie przestrzeni, 
czego efektem miało być upodobnienie pejzażu kulturowego 
warmii i mazur do standardu ogólnokrajowego. 

56  Uroczystości 1000-lecia Państwa Polskiego na Warmii i Mazurach, „głos 
Olsztyński”, 1962 nr 122, s. 3.

57  m. zychowski, W setną rocznicę powstania styczniowego, „głos Olsztyński” 
„archipelag”, 1963 nr 16, s. 3 i 7.

58  XX-lecie PRL na Warmii i Mazurach, „głos Olsztyński”, 1964 nr 49, s. 1 i 3.
59  XV rocznica podpisania Układu Zgorzeleckiego. Uroczystości z udziałem Wi-

cepremiera Z. Nowaka i Wicepremiera NRD A. Abuscha, „głos Olsztyński”, 1965 
nr 157, s. 1 i 2.
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OBchOdy miLeNiJNe w POwiecie OstrOłęckim

w s t ę P

w 1966 roku przypadały dwie ważne dla Polaków rocznice-
-umowna, tysiąclecia powstania państwa polskiego i faktyczna, 
przyjęcia chrztu przez księcia mieszka i. wówczas wydawało 
się, że tak ważne jubileusze będą okazją do wspólnego ogólno-
narodowego święta, które zjednoczy i umocni w wierze cały 
naród. Niestety napięte stosunki kościoła z państwem sprawi-
ły, że uroczystości były nie tylko obchodzone osobno, ale co 
ważniejsze, przebiegały pod znakiem konfliktu inspirowanego 
przez komunistyczne władze. idea obchodów milenium chrztu 
Polski zrodziła się w umyśle kardynała stefana wyszyńskiego 
w czasie jego internowania w komańczy. myślał on wówczas 
o zorganizowaniu uroczystości ogólnopolskich, które ożywiłyby 
ducha wiary w polskim narodzie nękanym przez komunistyczną 
indoktrynację. drogą prowadzącą ku temu miały być rekolekcje 
duchowe rozłożone na szereg lat poprzedzających bezpośrednio 
obchody milenijne. w ten sposób zrodziła się koncepcja zor-
ganizowania wielkiej Nowenny, rozłożona na lata 1957–1966, 
poprzedzające rocznicę milenium chrztu Polski. Pierwszy rok wiel-
kiej Nowenny zakończyło powtórzenie ślubowań we wszystkich 
parafiach w Polsce 5 maja 1957 roku1. Od tej pory przez dzie-

1  Pierwszy raz Polacy ślubowali 26 sierpnia 1956 r., tj. w 300-setną rocznicę 
złożenia ślubów przez króla Jana kazimierza, w katedrze lwowskiej. rotę ślubów 
odczytał bp Michał Klepacz, pełniący obowiązki przewodniczącego episkopatu 
Polski. kardynał wyszyński składał śluby w miejscu swojego odosobnienia w ko-
mańczy w łączności z wiernymi na Jasnej górze.
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więć kolejnych lat, wierni odnawiali Jasnogórskie śluby Narodu. 
koncepcja wielkiej Nowenny była integralnym i ogólnopolskim 
programem duszpasterskim, który obejmował niemal wszystkie 
dziedziny duszpasterstwa i zmierzał do ożywienia wiary w na-
rodzie poddawanym systematycznej indoktrynacji politycznej.

O r ę d z i e  B i s k u P ó w  P O L s k i c h  d O  B i s k u P ó w 

N i e m i e c k i c h

Napięcie w stale pogarszających się stosunkach państwowo-
-kościelnych osiągnęło swój szczyt z chwilą wydania 18 listopa-
da 1965 r. „Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci 
w chrystusowym urzędzie pasterskim”2. List został opracowany na 
polecenie Prymasa stefana wyszyńskiego przez arcybiskupa wroc-
ławskiego Bolesława kominka, który wychowany na pograniczu 
obu kultur doskonale rozumiał konieczność pojednania polsko-nie-
mieckiego3. formuła listu była ściśle powiązana z przygotowaniami 
do obchodów milenijnych. Orędzie stanowiło w pewnym sensie 
załącznik do zaproszenia przedstawicieli episkopatu niemieckie-
go na uroczystości tysiąclecia chrztu Polski w 1966 roku4. choć 

2  P. madajczyk, Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do 
biskupów niemieckich z 1965 roku, warszawa 1994, s. 179–187; J. Żaryn, Kościół 
w PRL, warszawa 2004, s. 71.

3  B. fijałkowska, Partia wobec religii i kościoła w PRL, t. 2, cz. 2: 1964–1970, 
Olsztyn 2001, s. 45; a. dudek, r. gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), 
kraków 2006, s. 219.

4  archiwum instytutu Pamięci Narodowej (dalej: aiPN), sygn. 0445/12, t. 2, 
uwagi i propozycje w związku z listem biskupów polskich skierowanym do bi-
skupów niemieckich [1965/66], s. 115; ibidem, informacja dotycząca klimatu 
politycznego, w jakim został opracowany i skierowany list biskupów polskich do 
biskupów niemieckich [1965 r.], s. 65; P. madajczyk, „Przebaczamy i prosimy o 
przebaczenie…”, „więź” 1990, nr 9, s. 120. Orędzie zakończyli słowami: W tym 
jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu, wyciągamy do Was, 
siedzących tu na ławach kończącego się Soboru, nasze ręce oraz udzielamy wyba-
czenia i prosimy o nie. A jeśli Wy, niemieccy biskupi i Ojcowie Soboru, po bratersku 
wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy mogli ze spokojnym sumieniem 
obchodzić nasze Millennium w sposób jak najbardziej chrześcijański. P. madajczyk, 
Na drodze do pojednania…, s. 187; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce 
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idea listu nawiązywała do wartości uniwersalnych-do przebaczania 
i pojednania to bez wątpienia miła też wymiar polityczny5. w ten 
sposób bowiem biskupi włączyli się do polityki zagranicznej Pol-
ski, poruszyli bolesną i zarazem delikatną sferę stosunków polsko-
-niemieckich. w pewnym sensie „rozdrapali” rany niewygojone po 
wojnie. z dzisiejszej perspektywy, gdyby ów list spotkał się z takim 
przyjęciem w Niemczech, na jakie liczyli jego autorzy, kościół na 
pewno zyskałby względy w oczach zatwardziałych i antyniemiecko 
nastawionych komunistów. tak się jednak nie stało, a w prasie po-
jawiły się artykuły oskarżające kościół o zdradę polskiej racji stanu6, 
ponieważ list wystosowano bez konsultacji z rządem, tym samym 
ingerując w politykę zagraniczną i uprawnienia władz państwowych 
do sprawowania suwerennej władzy na terytorium kraju7.

atmosfera, jaka zapanowała wówczas w Polsce, była dla koś-
cioła wyjątkowo niekorzystna. Opinia publiczna była podzielo-
na. część katolików nie rozumiało, dlaczego biskupi prezentują 
„antypolskie stanowisko”, jak powszechnie określano je w prasie. 
wrażliwość społeczeństwa na stosunki polsko-niemieckie była 
jeszcze bardzo duża, a głosy krytyczne piętnujące episkopat jeszcze 
bardziej podsycały to uczucie. trzeba jednak dodać, że pomimo 
fali krytyki wielu wiernych, wcześniejszych sceptyków, ostatecznie 
doceniło przesłanie orędzia. z dzisiejszej perspektywy wydaje się, 
że orędzie wpłynęło na osłabienie antagonizmów między zwaś-
nionymi narodami. co prawda ten odważny krok był kosztowny 
dla polskiego kościoła, szczególnie z uwagi na pryncypializm 
strony niemieckiej i pamięć Polaków o krzywdach z okresu woj-
ny. Niestety wspomnienia były wciąż żywe i bolesne, a Prymas 
jawił się pokrzywdzonym raczej jako zdrajca interesów Polski, 
a nie przywódca duchowy. Na tych emocjach komuniści oparli 
w tym czasie swoją strategię, doskonale wykorzystując „rozdarcie” 

(1944–1989), warszawa 2003, s. 237.
5  m. Jasiukiewicz, Kościół katolicki w polskim życiu politycznym 1945–1989. 

Podstawowe uwarunkowania, wrocław 1993, s. 148.
6  Milenium czy Tysiąclecie, pod red. B. Noszczaka, warszawa 2006, s. 47.
7  aiPN, sygn. 0447/22, Obchody milenijne kościoła rzymskokatolickiego w Pol-

sce w latach 1956–1967, s. 92.
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społeczne. wypowiedzi duchownych powiatu ostrołęckiego na 
temat zasadności wydania orędzia były także zróżnicowane. ks. 
Bolesław Pietrewicz z czarni był „zgorszony orędziem” i stwierdził, 
że „biskupi nie powinni wydawać tego rodzaju dokumentów”8, 
a ks. Jan Żelaźnicki z kadzidła, oświadczył, że po przeczytaniu 
artykułu w lokalnej prasie na temat listu bardzo się zdenerwo-
wał i chciał napisać protest do biskupów. Ostatecznie jednak zre-
zygnował, po sugestii wikariuszy. Jednakże jego zdaniem prasa 
przejaskrawiła niektóre sformułowania orędzia, które dla Polaka 
są oburzające9. Podobne stanowisko zajął kiądz marian skło-
dowski z rzekunia10. Jednak zdecydowana większość kapłanów 
powiatu ostrołęckiego zajęła postawę obojętną. warto wyróżnić 
tu wypowiedzi księży: eugeniusza święckiego, mariana Prusaka 
czy kazimierza urbana. Pierwszy z wymienionych „oświadczył, 
że w sprawy orędzia się nie wtrąca. sprawa ta jego zdaniem nie 
należy do niego. do niego należy sprawa parafii”11. drugi ze 
wspomnianych, ksiądz Prusak „unikał zajęcia stanowiska (…) 
oświadczył, że on jest księdzem lojalnym, w tych sprawach jest 
niezdecydowany”12. Natomiast ostatni z wymienionych kapłanów, 
ks. urban, zaznaczył, że „orędzie jego nie interesuje, dla niego 
sprawy te są obojętne”13. w kontrowersyjnej sprawie zabrał też 
głos sufragan łomżyński, bp aleksander mościcki, który stwier-
dził że Kardynał wiedział, co robi, ale niezależnie od motywów, 
niektóre sformułowania orędzia są potknięciem na śliskim gruncie 
polityki międzynarodowej. Okazało się, że komuniści sprawnie 
wykorzystali to do zmobilizowania opinii społeczeństwa, czego 
kardynał na pewno nie przewidział14.

8  archiwum Państwowe miasta stołecznego warszawy (dalej: aPw), Oddział 
w Pułtusku (dalej: OP), urząd wojewódzki w Ostrołęce (dalej: uw w Ostrołęce), 
sygn. 1978, sprawozdanie z wyjazdu do Ostrołęki w dniu 10 iii 1965 r., s. 105.

9  ibidem.
10  ibidem.
11  ibidem.
12  ibidem.
13  ibidem.
14  archiwum akt Nowych (dalej: aaN), urząd do spraw wyznań (dalej: udsw), 

sygn. 76/14, Notatka [1963–1965], s. 5.
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reakcja społeczeństwa, władz i pewnej części duchownych 
spowodowała, że biskupi próbowali wyjaśnić przyczyny wy-
dania orędzia, podkreślając, że jest to dokument wyłącznie 
o charakterze kościelnym i stanowi zaproszenie na modlitwy 
w duchu chrześcijańskiego pokoju. mimo to propagandowe 
ataki nie ustały, a wręcz przybrały na sile. terenowe komórki 
partyjne organizowały szkolenia i narady na temat orędzia15. 
cykl zajęć zorganizował też kP PzPr w Ostrołęce. zarzą-
dzenie odczytywano także w szkołach, podczas narad peda-
gogicznych16. młodzież ostrołęckich szkół poddano silnej in-
doktrynacji. „Na hospitowanych lekcjach często występowały 
zagadnienia kształtujące uczucie miłości do Polski Ludowej, 
Partii, kształtujące dumę i radość z osiągnięć naszego narodu 
w budowie socjalistycznej Ojczyzny”17. kampania komunistów, 
zmierzająca do skompromitowania biskupów, nie przyniosła 
zamierzonych efektów. fiaskiem zakończyły się też spotkania 
z biskupami w ramach akcji antyorędziowej. sufragan łomżyń-
ski, bp aleksander mościcki w rozmowie zaznaczył, że gdyby 
to był dokument polityczny, jak zinterpretowała go władza, to 
zostałby skierowany do rządu niemieckiego i wówczas byłby 
to skandal z punktu widzenia państwa i partii. wspomniał też, 
że treść orędzia miała raczej wymiar chrześcijański, nie była 
sprzeczna z polską racją stanu, ponieważ „za polskość, wiarę 
i Ojczyznę wszyscy gotowi jesteśmy oddać życie”18. Niemniej 
jednak, rozumiejąc potrzebę wydania, „nie podejmował pole-
miki, wypowiadał się bardzo powściągliwie, starał się łagodzić 

15  J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 243.
16  aPw, ekspozytura w milanówku (dalej: em) komitet Powiatowy PzPr 

w Ostrołęce (dalej: kP PzPr w Ostrołęce), sygn. 62, informacja o przebiegu 
szkolenia partyjnego w roku szkolnym 1965/1966, s. 101.

17  ibidem, OP, Prezydium Powiatowej rady Narodowej w Ostrołęce (dalej: 
PPrN w Ostrołęce), sygn. 271, informacja z wyników realizacji problemowego 
planu pracy wydziału Oświaty i kultury PPrN w Ostrołęce za rok 1965 w myśl 
uchwały i/1/65 z dnia 13 i 1966 r., s. 289.

18  aiPN, sygn. 01283/638, stenogram wypowiedzi sufragana łomżyńskiego, 
aleksandra mościckiego, s. 440.
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rozmowę”19. Należy też dodać, że w celu lepszego zrozumienia 
przesłanek i motywów wydania listu kuria łomżyńska podjęła 
decyzję, aby zapoznać duchownych z pełnym tekstem orędzia. 
w tym celu zorganizowano zebranie księży, na którym przedsta-
wiano stanowisko episkopatu, a bp czesław falkowski wyjaśnił, 
dlaczego podpisał orędzie: „religia nakazuje kapłanom miłować 
wroga i przebaczać winy”20. Biskup łomżyński podobnie jak 
większość episkopatu, bronił autorów orędzia, traktując jego 
zapisy jako przełom w stosunkach polsko-niemieckich.

kampania rządowa wokół listu biskupów nie przyniosła zamie-
rzonych efektów, a w ogólnym rozrachunku także Polacy, pomimo 
początkowego sceptycyzmu, poparli autorów orędzia, historia zaś 
oddała sprawiedliwość kapłanom, którzy chrześcijańskim gestem 
przysłużyli się sprawie pojednania zwaśnionych narodów.

m i L e N i u m  c h r z t u  P O L s k i  c z y  t y s i ą c L e c i e 

Pa ń s t wa  P O L s k i e g O ?

sprawa orędzia podzieliła opinię publiczną. władze partyjno-
-państwowe, które odczytały je wyłącznie w wygodnych dla 
siebie kategoriach politycznych, przystąpiły do akcji antykoś-
cielnych, mających przeciwdziałać zbliżającym się obchodom 
milenijnym. w lutym 1966 r. powołano specjalną komisję 
Partyjno-rządową ds. uroczystości tysiąclecia, która miała 
skutecznie zakłócać obchody kościelne poprzez organizowanie 
atrakcyjnych imprez i uroczystości w ramach tysiąclecia Państwa 
Polskiego21. Należy również zauważyć, że tuż po przyjęciu przez 

19  aaN, udsw, sygn. 78/36, informacje bieżące z dnia 1 ii 1966 r. (na podstawie 
telefonogramów wydziału do spraw wyznań), s. 385.

20  ibidem, sygn. 78/35, informacja o wynikach rozmów prowadzonych przez 
przewodniczących PPrN z księżmi w sprawie orędzia [1966 r.], s. 155.

21  J. zabłocki, Pięć tez o roli Kościoła w PRL, „chrześcijanin w świecie” 1992, 
nr 1, s. 82; Uroczystości milenijne 1966 roku. Sprawozdania urzędów spraw we-
wnętrznych, pod red. w. chudzika, i. marczaka, a. Napieralskiego i m. Olkuśnika, 
warszawa 1996, s. 10; B. fijałkowska, op. cit., s. 69; Millennium polskie. Walka 
o rząd dusz, praca zbiorowa, warszawa 2002, s. 9.



—  145  —

Obchody millenijne w powiecie ostrołęckim

sejm uchwały o obchodach tysiąclecia Państwa Polskiego22, 
w Ostrołęce powołano analogiczną komisję, która opracowała 
ramowy program uroczystości na lata 1959–196623, a 12 marca 
1960 roku wybrano 72. osobowy komitet Powiatowy, pod 
przewodnictwem stanisława maryniaka. Jednocześnie powoła-
no jedenastoosobowe Prezydium komitetu i wyłoniono cztery 
sekcje: propagandowo-kulturalną (przewodniczący-wiesław 
kamiński), budownictwa (przewodniczący-alojzy frączak), me-
lioracji i zalesień (przewodniczący – Józef zieliński) i drogową 
(przewodniczący-tadeusz wyszogrodzki). miesiąc później wyło-
niono też gromadzkie komitety tysiąclecia Państwa Polskiego24.

w późniejszym czasie, krótko przed uroczystościami mile-
nijnymi, wydział administracyjny kc PzPr zorganizował w te-
renie narady kierowników szczebla wojewódzkiego, na których 
otrzymali dokładne wskazówki, jak skutecznie utrudnić wiernym 
uczestnictwo w uroczystościach kościelnych25. Na podstawie 
odgórnych wytycznych komitety wojewódzkie partii opraco-
wały własne plany przeciwdziałania obchodom milenijnym26. 
w kwietniu 1966 roku odbyło się kilka spotkań ostrołęckiej 
organizacji partyjnej. Jedno z nich poświecono orędziu. zebrani 
pytali o rolę Prymasa i jego stosunek do Polski Ludowej. w pod-
sumowaniu spotkania: „wszyscy zebrani potępiali poczynania 
polityczne episkopatu polskiego, lecz wśród nich byli i tacy, 

22  sejm przyjął ustawę o obchodach tysiąclecia Państwa Polskiego 25 lutego 
1958 roku.

23  aPw, OP, PPrN w Ostrołęce, sygn. 1390, ramowy Program Obchodu ty-
siąclecia Państwa Polskiego na terenie powiatu ostrołęckiego, s. 109–113: ibidem, 
Plan Obchodów tysiąclecia Państwa Polskiego na terenie powiatu ostrołęckiego 
w latach 1960–1966, s. 23–28.

24  ibidem, sprawozdanie z działalności Powiatowego komitetu Obchodu ty-
siąclecia Państwa Polskiego w powiecie ostrołęckim [1960 r.], s. 1.

25  do najczęstszych utrudnień należało: ograniczenia transportu publicznego, 
organizowanie przez władze lokalne atrakcyjnych imprez świeckich, które odwra-
cały uwagę od uroczystości kościelnych. Uroczystości milenijne, op. cit., s. 10; a. 
dudek, r. gryz, op. cit., s. 234.

26  h. konopka, Na szlaku Tysiąclecia Chrztu Polski (Gniezno, Poznań, Czę-
stochowa), „zeszyty Naukowe katolickiego uniwersytetu Lubelskiego” 1997, 
nr 1–2, s. 158.
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którzy nie ujawniali swego stanowiska, dopiero po zebraniu 
w potocznych rozmowach wyrażali swoją opinię”27. Ponadto 
z kuluarowej dyskusji wynikało, że większość potępiła politykę 
Prymasa i jego wystąpienia, jako „przeciwstawne polityce partii 
i państwa”28 oraz jego „zjadliwy antykomunizm”29. Przytoczone 
fakty należy jednak traktować ostrożnie, ponieważ działacze, 
którym bliskie były chrześcijańskie korzenie, w obawie przed 
negatywnymi konsekwencjami otwartego poparcia episkopatu, 
mogli nie ujawniać swoich rzeczywistych poglądów. w czasie 
szkolenia partyjnego w Ostrołęce dyskutanci zwrócili także uwa-
gę na postawę nauczyciela, która „winna być przykładem jako 
wzór, nie powinna być dwulicowa”30. krytykowali działalność 
tych organizacji partyjnych, dla których zagadnienia światopo-
glądowe były za trudne31. trzeba w tym miejscu dodać, że część 
aktywistów uczestniczyła w nabożeństwach, nie interesowała się 
symbolami religijnymi, które nadal wisiały w wielu instytucjach 
i urzędach, tak na terenie miasta Ostrołęki, jak i powiatu32. 
świadczyło to niewątpliwie o tym, że są wierni tradycji chrześ-
cijańskiej, pomimo przynależności do partii. w czasie wielu par-
tyjnych spotkań próbowano bezskutecznie przekonać zebranych, 
że społeczeństwo powiatu ostrołęckiego negatywnie odebrało 
działalność Prymasa, który w kwestii orędzia „uzurpował sobie 
prawo występowania w imieniu narodu polskiego, jego rządu 
i wbrew jego interesom”33. także wbrew tym interesom, jak zin-
terpretowała to władza ludowa, wystąpił ks. antoni roszkowski, 

27  aPw, em, kP PzPr w Ostrołęce, sygn. 62, informacja dotycząca przebiegu 
zebrań POP w sprawie listu kc PzPr na terenie pow. Ostrołęka z dnia 16 iV 
1966 r., s. 144.

28  ibidem, s. 145.
29  ibidem.
30  ibidem, warszawski komitet wojewódzki PzPr (dalej: wkw PzPr), sygn. 

547, informacja o przebiegu szkolenia partyjnego w roku szkolnym 1964/65, s. 199.
31  ibidem.
32  ibidem, OP, uw w Ostrołęce, sygn. 1978, sprawozdanie z posiedzenia Po-

wiatowego zespołu w Ostrołęce odbytego w dniu 27 Xi 1965 r., s. 124.
33  ibidem, em, kP PzPr w Ostrołęce, sygn. 9, zagajenie dyskusji na Xii Po-

wiatowej konferencji Partyjnej w Ostrołęce [1966 r.], s. 22.
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który w kwietniu 1966 r. w czasie kazania rzekomo rozgłaszał 
fałszywe wiadomości, jakoby świecki charakter wychowania był 
nieetyczny, bo szerzy na wielką skalę alkoholizm wśród społe-
czeństwa oraz przyczynia się do wzrostu przestępczości wśród 
młodzieży. szczególnie jednak rozdrażniła władze inna wypowiedz 
kapłana, która skompromitowała świeckie wychowanie: „bez 
Boga można wychować tylko psa”34. Przytoczone fakty zdaniem 
komunistów świadczyły, że duchowny dopuścił się naruszenia 
kilku konstytucyjnych zasad: rozdziału kościoła od państwa, 
wolności sumienia i wyznania oraz tolerancji religijnej. w efek-
cie tej działalności wydział do spraw wyznań wezwał kapłana 
na rozmowę ostrzegawczą, ale ta, jak się później okazało, nie 
przyniosła pożądanych rezultatów. w konsekwencji polecono 
biskupowi, by wydał duchownemu stosowne zarządzenie, które 
powstrzyma go od takiej działalności, ponieważ łamanie ustalonego 
porządku prawnego, atakowanie i podważanie zasad ustrojowych 
jest działaniem wysoce szkodliwym dla państwa, tym bardziej, że 
wyżej wymieniony, jako wikariusz generalny kurii (…) daje zły 
przykład wiernym i podległemu duchowieństwu35. i to nie przy-
niosło efektu, ponieważ jego poglądy na temat polityki państwa 
wobec kościoła podzielało wielu kapłanów na czele z biskupem 
łomżyńskim, czesławem falkowskim.

w okresie przygotowań do milenium komuniści bardziej wy-
czuleni na działalność kościoła wszędzie doszukiwali się akcentów 
antypaństwowych, a wielką Nowennę traktowali jako próbę „wy-
rugowania z Polski ateizmu i religii niekatolickich oraz przesyce-
nie inspiracją klerykalną wszelkich dziedzin życia społecznego”36. 
milenium określili, jako „parawan ramowy do prowadzenia po-
lityki sprzecznej z polską racją stanu”37. zanim jednak doszło do 

34  cyt. za w. Jemielity, Punkty katechetyczne w diecezji łomżyńskiej po 1945 r., 
„Prawo kanoniczne” 2004, nr 3–4, s. 182.

35  ibidem.
36  aiPN, sygn. 0447/22, Obchody milenijne kościoła rzymsko-katolickiego w Pol-

sce w latach 1956–1967, s. 97.
37  aaN, udsw, sygn. 78/73, Odpis listu stefana wyszyńskiego do Premiera 

rządu PrL z dnia 24 Viii 1966 r., s. 113.
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inauguracji milenium w gnieźnie, powołano komitet honorowy 
obchodów tysiąclecia chrztu Polski, do którego weszli delegaci 
z poszczególnych diecezji. dnia 20 marca 1966 r. odbyła się inau-
guracja obchodów milenijnych w diecezji łomżyńskiej. w homilii 
bp falkowski podkreślił konieczność podchodzenia do wszyst-
kiego z miłością, udręczenie człowieka w świecie współczesnym 
i wieczność kościoła. stwierdził ponadto, że tylko kościół może 
świat uratować od zagłady, nawiązując do pokojowej inicjatywy 
papieża”38. zaapelował też do inteligencji, aby „umiała odróżnić 
dobro od zła i by jej umysły były otwartymi, i aby nie była trzciną, 
chwiejącą się od wiatru”39. kościół i władze przygotowywały się 
bardzo skrupulatnie do obchodów tysiąclecia. różnica jednak 
polegała na tym, że państwo próbowało za wszelką cenę prze-
szkodzić i ostatecznie zmarginalizować obchody kościelne. służba 
Bezpieczeństwa opracowała szczegółowy plan przeciwdziałania 
frekwencji wiernych, a w połowie lutego 1966 roku w msw 
zorganizowano naradę na ten temat40. mimo utrudnień 9 kwietnia 

38  aiPN, sygn. 01283/1029, informacja Nr 71/iV/66 dotycząca uroczystości 
inaugurujących obchody milenijne, s. 39.

39  ibidem, sygn. 0648/29, t. 1, informacja Nr 71/iV/66 dotycząca uroczystości 
inaugurujących obchody milenijne, s. 34.

40  wytyczne zakładały: przygotowanie na czas uroczystości milenijnych kościoła 
atrakcyjnych programów radiowych i telewizyjnych oraz artystycznych programów 
filmowych w kinach stałych i objazdowych wiejskich, uniemożliwienie wzięcia udziału 
w uroczystościach ludowym zespołom artystycznym, spopularyzowanie turystki 
i sportu w województwach w czasie planowanych uroczystości religijnych (mecze 
piłkarskie, rajdy rowerowe, wycieczki krajoznawcze), nie dopuścić do uczestnictwa 
młodzieży w uroczystościach religijnych w okresie wakacyjnym, wyznaczyć trasy 
krajoznawcze dla turystów zagranicznych, by omijały miejsca tych uroczystości, 
specjalnie przeszkolić także przewodników i wreszcie-ograniczyć komunikację 
do miejsc pątniczych. a. dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, kraków 
1995, s. 196; Millennium polskie, op. cit., s. 14-17; J. Żaryn, Dzieje Kościoła kato-
lickiego…, s. 245. warto także dodać, że funkcjonariusze sB mieli ściśle określone 
zadania i za pomocą dostępnych środków obserwowali zachowanie duchowieństwa 
i nastroje wiernych. dużą rolę w inwigilacji odgrywały nagrania kazań biskupów, 
fotografowanie i filmowanie. „dowody” posłużyły potem do celów operacyjnych. 
dodać należy, że władze powiatowe otrzymały zalecenia, by zwrócić uwagę na 
wyświetlanie filmów przez księży i działanie klubokawiarni przy parafiach. Jeśli takie 
przypadki miałyby miejsce, należało, zgodnie ze wskazówkami, odbyć rozmowy 
ostrzegawcze z księżmi, zapowiadając jednocześnie kary i kierowanie spraw do 
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w katedrze gnieźnieńskiej zebrali się licznie wierni, by oficjalnie 
rozpocząć obchody milenijne41. Niespełna tydzień później władze 
rozpoczęły świeckie obchody tysiąclecia Państwa Polskiego42. Przez 
następnych kilka miesięcy Polska stała się widownią rywalizacji 
o „rząd dusz”. w początkowej fazie władze organizowały im-
prezy świeckie w tych miastach, gdzie odbywały się uroczystości 
kościelne. dodać należy, że państwo, nie mając zbyt wielu rocznic 
godnych upamiętnienia, chętnie obchodziło rocznice nietypowe. 
w powiecie ostrołęckim w dniach od 3 do 15 marca 1966 roku 
odbyło się kilka wieczornic i akademii, które zorganizowano bez 
specjalnej okazji43. w okresie od marca do czerwca w zakładowym 
domu kultury w Ostrołęce przygotowywano spotkania mieszkań-
ców powiatu z pisarzami, a z okazji dnia kobiet zorganizowano 
międzynarodowe zawody w podnoszeniu ciężarów44. imprez spor-
towych na terenie powiatu było więcej. warto jednak wspomnieć 
o mistrzostwach w kolarstwie indywidualnym, które odbyły się 
15 maja i zgromadziły wielu kibiców45. Nie zabrakło też imprez 
skierowanych wyłącznie do młodego pokolenia. w dniach 4-5 
czerwca w ramach dni kultury kurpiowskiej odbył się zlot mło-
dzieży. uczestniczyła w nim młodzież z powiatów: ostrołęckiego, 
ostrowskiego, wyszkowskiego, makowskiego i przasnyskiego. im-
preza wymagająca dobrej organizacji odbyła się na terenie miasta 
Ostrołęki46. Natomiast dwa tygodnie później (18–19 Vi) w myszyńcu 
zorganizowano mazowiecki zlot kolejarzy. w okresie od marca 
do czerwca 1966 roku zorganizowano też trzy koncerty plenero-
we47.wszystkie imprezy wzbudzały zainteresowanie mieszkańców 

sądów. – aiPN, sygn. 1585/4653, wyciąg z zamierzonych przedsięwzięć w stosunku 
do planowania przez episkopat masowych akcji milenijnych [1966 r.], s. 12–13.

41  aiPN, sygn. 0447/22, Obchody milenijne kościoła rzymsko-katolickiego w 
Polsce w latach 1956–1967, s. 106; P. madajczyk, Na drodze do pojednania…, s. 158.

42  a. dudek, r. gryz, op. cit., s. 234.
43  aPw, em, wkw PzPr, sygn. 388, imprezy i obchody tysiąclecia w marcu, 

kwietniu, maju i czerwcu 1966 r., s. 84.
44  ibidem, s. 85.
45  ibidem, s. 93.
46  ibidem, s. 94.
47  ibidem, s. 91.
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powiatu i w pewnym sensie odwracały uwagę od uroczystości 
religijno-patriotycznych, które organizował w tym czasie kościół. 
warto zresztą podkreślić, że komuniści wmawiali społeczeństwu, 
że „kościelne uroczystości milenijne to nie modlitwa dziękczynna 
kościoła katolickiego w Polsce, ale akcja kierowana „wstecznymi 
celami politycznymi części hierarchii kościelnej z jej kierownikiem 
na czele”48. Propaganda głosiła także, że kalendarz uroczystości 
kościelnych celowo przeciwstawia się obchodom tysiąclecia państwa. 
komuniści nie chcieli pamiętać jednak, że kościół przez ostatnie 
dziewięć lat skrupulatnie przygotowywał się do jubileuszu, a jego 
program był wszystkim dobrze znany. rząd wiedział zatem, że 
1966 rok z uwagi na historyczną datę, będzie czasem szczególnym. 
Należy jednak zaznaczyć, że kiedy kościół podejmował decyzję 
o uroczystościach religijnych, nie było jeszcze mowy o tym, że 
państwo także zechce świętować milenium. Niewykluczone, że 
gdyby kościół nie zamierzał obchodzić jubileuszu, rząd także nie 
świętowałby początków państwa polskiego.

Po inauguracji obchodów milenijnych w katedrze gnieź-
nieńskiej, a przed głównymi uroczystościami w częstochowie, 
władze próbowały zjednać wiernych i duchowieństwo w ramach 
rozpoczętej akcji „Proboszcz”49. Jej głównym celem było ogra-
niczenie wpływu kościoła w społeczeństwie, a oddziaływanie 
propagandowe miało tutaj zasadnicze znaczenie. zgodnie z pla-
nem skupiono się przede wszystkim na środowisku wiejskim, 
ponieważ pokutowało przekonanie, że wieś i parafia to bastion 
„klerykalizmu”50. w konsekwencji oficerowie wojska odwie-
dzili ludność prowincji. w kwietniu 1966 roku spotkali się też 
z mieszkańcami powiatu ostrołęckiego, którego zdecydowana 
większość to osady o charakterze rolniczym. Organizowali tu 

48  aaN, udsw, sygn. 78/73, Odpis listu stefana wyszyńskiego do Premiera 
rządu PrL z dnia 24 Viii 1966 r., s. 109.

49  h. konopka, op. cit., s. 158; P. madajczyk, Orędzie biskupów z 1965 r. jako 
element obchodów milenijnych, „więź” 1997, nr 1, s. 152; a. dudek, r. gryz, 
op. cit., s. 235.

50  a. friszke, Tysiąclecie kontra Milenium, „więź” 1994, nr 2, s. 140–141; P. 
madajczyk, Na drodze do pojednania…, s. 166.
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wiece i indywidualne spotkania i starali się, by wizyty miały 
charakter uroczysty. Podstępnie także wykorzystano szacunek 
miejscowej ludności do munduru oficerskiego51. w ocenie partii 
rozmowy przyniosły pożądany skutek, ponieważ większość księży 
nie angażowała się w działania polityczne i traktowała obchody 
milenijne w parafiach w kategoriach wyłącznie religijnych52. 
Jednak dość ostrożnie należy traktować podawane przez par-
tię efekty tej indoktrynacji. ze sprawozdań partyjnych i relacji 
duchownych wynika bowiem, że spotkania i rozmowy miały 
charakter formalny, kończyły się jedynie lakonicznym zapisem 
w sprawozdaniu, że takowa się odbyła. spotkania nie miały zatem 
wyraźnych rezultatów ani też nie wpłynęły znacząco na zmianę 
nastawienia rozmówców do państwa i partii. Nieśmiało przyznawali 
się do tego sami funkcjonariusze, którzy aranżowali te rozmo-
wy. ważnym elementem propagandowym, a przede wszystkim 
wychowawczym, były sztafety tysiąclecia53, które w pewnym 
sensie można nazwać „świeckimi pielgrzymkami”. Niewątpli-
wie jednak stanowiły konkurencję dla uroczystości religijnych. 
Przeprowadzano je w okresie od 16 kwietnia do 9 maja 1966 
roku54. trasy sztafetowe objęły praktycznie cały kraj. w marszach 
uczestniczyło około 150 tysięcy młodzieży. do Ostrołęki sztafeta 
przybyła z łomży 22 kwietnia55 i witali ją przedstawiciele partii 
i władz powiatowych. Od granic Ostrołęki sztafeta „poruszała 
się w tempie pieszym w asyście 2500 osób witających. w wiecu 
wzięło udział około 7000 osób oraz delegacja województwa 

51  co ciekawe również, oficerowie tak kierowali tokiem rozmowy, by w efekcie 
podważyć autorytet episkopatu i Prymasa oraz upolitycznić swoich rozmówców. 
z tych samym powodów, równie chętnie rozmawiano z młodzieżą, pracownikami 
lokalnych zakładów pracy, kombatantami, nauczycielami i pracownikami służby 
zdrowia. a. friszke, op. cit., s. 144.

52  aaN, udsw, sygn. 78/39, informacja dot. oceny przebiegu rozmów i spotkań 
przewodniczących prezydiów rad narodowych z klerem na terenie województwa 
białostockiego za okres od 1963 r. do dn. 1 Viii 1966 r., s. 276.

53  a. friszke, op. cit., s. 141.
54  Sprawozdanie z akcji propagandowo-spotkaniowej na wsi, rozmów z klerem 

oraz Sztafet Tysiąclecia (1966), „więź” 1994, nr 3, s. 93.
55  aPw, em, wkw PzPr, sygn. 388, trasa sztafety 1000-lecia woj. warszaw-

skiego, s. 51.



—  152  —

małgOrzata LuBecka

białostockiego. startującą sztafetę żegnało 4000 osób pieszo, 
odprowadzając sztafetę do granic miasta”56. Następnego dnia 
na granicy myszyńca „przed bramę triumfalną zabrana ludność 
/ok. 4000 osób/ powitała sztafetę, skąd na czele z kapelą ludową 
udano się na plac wiecu. wielu uczestników wiecu występowało 
w strojach ludowych”57. także furmanki udekorowano w re-
gionalne akcenty. zorganizowano apel, a kompania honorowa 
oddała salwę na cześć poległych żołnierzy. sztafeta w szyku 
zmotoryzowanym (w godzinach popołudniowych) udała się 
następnie do szczytna58. w sprawozdaniu z przebiegu sztafet 
w powiecie ostrołęckim możemy przeczytać też i to, że w czasie 
powitania i pożegnania sztafety odbywały się występy zespołów 
artystycznych i imprezy sportowe. w punkcie etapowym w Os-
trołęce zorganizowano rozgrywki siatkówki59. Należy też dodać, 
że zespoły zmianowe prowadziły „księgi sztafetowe”, wioząc je 
przez cały czas trwania sztafety, a zawarty w nich apel sztafet 
tysiąclecia miał charakter politycznej deklaracji, odczytywanej na 
zgromadzeniach i wiecach ludności60. w powiecie ostrołęckim 
partia zaobserwowała „tłumny udział społeczeństwa w składaniu 
podpisów w księdze sztafety”61. w czasie wieców i manifesta-
cji realizowano „samorzutnie” czyny społeczne i produkcyjne, 

56  ibidem, sprawozdanie z przebiegu sztafet 1000-lecia na terenie województwa 
warszawskiego za okres 19–25 iV 1966 r., s. 167.

57  ibidem.
58  ibidem.
59  ibidem, Plan przebiegu sztafet tysiąclecia trasami województwa warszaw-

skiego, s. 41.
60  apel podpisywali zgromadzeni przedstawiciele władz lokalnych, organizacji 

społeczno-politycznych i młodzieżowych. sztafetom towarzyszyły wiece i manife-
stacje patriotyczne organizowane na poszczególnych etapach. Oprócz uroczystego 
powitania staropolskim obyczajem- „chlebem i solą” często organizowano imprezy 
okolicznościowe, tj.: capstrzyki, apele, składanie wieńców i wiązanek kwiatów przed 
pomnikami zwycięstwa. „dziwnym” zbiegiem okoliczności uroczystości sztafet w 
wielu miejscowościach zbiegały się z obchodami uroczystości kościelnych. warto 
podkreślić, że uczestników sztafet witali także księża, wykorzystując sposobność, 
by zamanifestować patriotyczny stosunek do tysiąclecia Państwa Polskiego.

61  aPw, em, wkw PzPr, sygn. 388, sprawozdanie z przebiegu sztafet 1000-le-
cia na terenie województwa warszawskiego za okres 19–25 iV 1966 r., s. 168.
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a ludność – okazując swój stosunek do jubileuszu państwa, do-
konywała remontów dróg, mostów, budowała boiska i place62. 
tylko w powiecie ostrołęckim w okresie przedmilenijnym wy-
budowano 208 km dróg, a 121 km wyremontowano, zasadzono 
11 200 drzew, wybudowano (przy pomocy państwa) szkoły w: 
chudku, Laskowcu, Ołdakach, dzwonku, seroczynie i dąbku. 
Ponadto wybudowano pięć remiz strażackich w miejscowościach: 
Borawe, Laski, Żochy, Lipianka, łęg Przedmiejski oraz jedenaście 
zbiorników wodnych we wsiach: Laski, Jarnuty, Żochy, suchcice, 
Brzeźno wieś, choromany, Brzeźno kolonia, strzałki, Brzeźno 
rososz, rzekuń i myszyniec stary. Postawiono również przy po-
mocy dotacji państwowych trzy wiejskie domy kultury w susku 
Nowym, chudku i czerwinie oraz dwie świetlice63. w okresie 
obchodów jubileuszu państwa polskiego w powiecie ostrołęckim 
zebrano w gotówce na społeczny fundusz Budowy szkół kwotę 
12 833 000 złotych, z czego wybudowano cztery szkoły w: ka-
dzidle, gocłach, wojciechowicach i Ostrołęce-stacji64. Ogółem, 
jeśli wierzyć statystykom partyjnym, w okresie obchodów ty-
siąclecia Państwa Polskiego w powiecie ostrołęckim wysokość 
czynów społecznych ludności wyniosła 84 943 000 złotych65. 
z dumą jednak aktywiści donosili, że wyniki szerokiej inicjatywy 
mieszkańców ziemi kurpiowskiej (…) w podejmowaniu i wyko-
nywaniu czynów społecznych dla uczczenia Tysiąclecia Państwa 
Polskiego (…) są wyrazem patriotycznego stosunku ludności po-
wiatu i poparcia dla polityki naszej Partii i Rządu (…) są wyrazem 
umacniania się jedności narodowej w wielkim dziele budownictwa 
naszej Socjalistycznej Ojczyzny66. trudno jednak zgodzić się z po-
wyższą oceną. Bardziej zasadną wydaje się teza, że zaangażowanie 
tutejszej ludności w przedsięwzięcia budowlane wynikało raczej 

62  Sprawozdanie z akcji propagandowo-spotkaniowej, op. cit., s. 96–97.
63  aPw, OP, PPrN w Ostrołęce, sygn. 29, meldunek o podjętych i wykona-

nych czynach dla uczczenia obchodów tysiąclecia państwa polskiego w powiecie 
ostrołęckim [stan na dzień 16 Vii 1966 r.], s. 50.

64  ibidem, s. 51.
65  ibidem.
66  ibidem.
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z pobudek praktycznych, bowiem stan dróg pozostawiał wiele do 
życzenia, a mieszkańcy codziennie korzystali z tej infrastruktury 
dojeżdżając do urzędów, kościołów czy szkół znacznie oddalonych 
od miejsca zamieszkania. w związku z tym włączenie się tutejsze-
go społeczeństwa w budowę dróg czy szkół nie było wynikiem 
poparcia dla polityki rządu czy nagłą zmianą ich orientacji poli-
tycznych. Niewątpliwie jednak podejmowane czyny społeczne 
czy produkcyjne angażowały ludność, absorbowały ich uwagę 
i w pewnym sensie odsuwały wiernych od uroczystości kościelnych. 
rząd znał wiele „ciekawych” metod, aby zminimalizować udział 
obywateli w uroczystościach milenijnych67. Pomimo przeciwdzia-
łaniu rządu frekwencja wiernych na wszystkich uroczystościach 
szlaku milenijnego była bardzo duża, również w czasie uroczy-
stości jasnogórskich, gdzie 3 maja 1966 r. odbyły się obchody 
centralne68. Niestety w uroczystościach zabrakło Papieża, którego 
nieobecność symbolizował pusty fotel, z umieszczonym portretem 
hierarchy i ozdobiony biało-czerwonymi kwiatami69.

do podstawowych form obchodów kościelnych należała 
też peregrynacja kopii obrazu matki Boskiej częstochowskiej, 
która nawiedzała parafie diecezji łomżyńskiej w okresie od 9 

67  wśród nich było: obowiązkowe uczestnictwo w państwowych uroczystościach 
konkurencyjnych, połączone z podpisywaniem listy obecności w warsztatach pracy 
i urzędach czy karygodne zamykanie dzieci w szkołach na dwanaście godzin. aaN, 
udsw, sygn. 78/73, Odpis listu stefana wyszyńskiego do Premiera rządu PrL 
z dnia 24 Viii 1966 r., s. 111.

68 J. zbudniewek, Prawodawstwo i praktyka władz centralnych i terenowych 
PRL w zakresie kultu religijnego, „chrześcijanin w świecie” 1994, nr 1, s. 115; 
Uroczystości milenijne, op. cit., s. 12; P. madajczyk, Orędzie biskupów…, s. 152; 
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 251.

69  Papież nie przyjechał do Polski, ponieważ rząd polski nie wyraził zgody na 
jego pielgrzymkę. J. eisler, Milenium 1966, „więź” 1989, s. 108; h. dominiczak, 
Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944–1990. W świet-
le dokumentów MSW, warszawa 2000, s. 284; Millennium polskie, op. cit., s. 
12–13. co ciekawe próbowano wmówić wiernym, że Prymasowi nie zależało na 
przyjeździe Papieża do Polski: „kardynałowi nie zależało na przyjeździe papieża 
Pawła Vi na Jasną górę, bowiem realizacja programu uroczystości milenijnych bez 
obecności papieża obliczona była na wzmocnienie własnego autorytetu prymasa”. 
aiPN, sygn. 0447/22, Obchody milenijne kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce 
w latach 1956–1967, s. 100; J. eisler, op. cit., s. 109.
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maja do października 1959 roku70, natomiast przekazanie jej 
diecezji łomżyńskiej odbyło się 28 kwietnia 1959 roku w siedl-
cach. w uroczystości wzięli udział: Prymas stefan wyszyński, 
bp czesław falkowski, bp aleksander mościcki oraz biskupi 
siedleccy71. do powiatu ostrołęckiego wizerunek matki Bo-
skiej przybył z Jelonek. Pierwszą parafią powiatu, w której 
zagościł obraz, była parafia czerwin72. Jak później zapisano 
w sprawozdaniu: we wszystkich parafiach przeprowadzono rze-
telną pracę przygotowawczą przez tridua, prowadzone przez 
OO Franciszkanów, Dominikanów i miejscowych księży. Toteż 
udział wiernych w czasie nawiedzin był bardzo duży. Zadrgały 
serca ludzkie, rozśpiewała się Puszcza Kurpiowska na powitanie 
Królowej Polski, a ona przechodziła wśród borów puszczańskich, 
obok sosen, co pamiętają stare polskie czasy i błogosławiła tej 
ziemi i temu ludowi wiernemu73. udział wiernych w nawie-
dzeniu obrazu we wszystkich parafiach powiatu był imponu-
jący. we mszach i nabożeństwach z okazji peregrynacji wzięło 
udział ponad 40 tysięcy ludzi74. dane statystyczne wskazywały 
niezbicie, że społeczeństwo ogromną rolę przywiązywało do 
praktyk religijnych, a silne i trwałe przywiązanie do wiary nie 
spadło nawet w czasach największych prześladowań. masowy 
udział wiernych w nabożeństwach niepokoił rząd, ponieważ 
rozmodlony tłum przypominał im raczej rzeszę „fanatyków 
religijnych, obłąkanych potrzebą kultu”. Peregrynacja obrazu 
była okazją, by wierni mogli zamanifestować swoje odczucia 
religijne. z tej okazji biskup łomżyński wystosował do wiernych 
okolicznościowy list, w którym zachęcał wszystkich do gorli-
wej modlitwy dziękczynnej za otrzymane łaski: „postarajmy 
się odwdzięczyć za wszystkie te łaski wytrwania w dobrych 

70  aaN, udsw, sygn. 78/70, Notatka dot. peregrynacji obrazu matki Boskiej 
częstochowskiej, s. 105.

71  aiPN, sygn. 01283/638, sprawozdanie z nawiedzenia parafii diecezji łom-
żyńskiej przez obraz matki Boskiej częstochowskiej [1959 r.], s. 564.

72  ibidem, s. 565.
73  ibidem.
74  ibidem.
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postanowieniach i pogłębienia w sercach naszych królestwa 
maryi i Jej Boskiego syna”75. w celu właściwego przygotowa-
nia wiernych kuria w łomży „wydała instrukcję Nawiedzin, 
podaną rozporządzeniem urzędowym Nr 3–4 1959 roku”76. 
Proboszczowie otrzymali zalecenie, by „zawczasu przygotować 
swych parafian na uroczystość nawiedzin, a bliższe przygoto-
wanie stanowe postanowiono przeprowadzić przez ostatnie 
trzy dni przed przybyciem obrazu do parafii”77.w zarządzeniu 
dokładnie ustalono organizację i porządek nawiedzin, a „dzięki 
tym wytycznym praca organizacyjna była znacznie ułatwiona 
i porządek wszędzie panował wzorowy”78. Oprócz instrukcji, 
kuria ustaliła jeszcze terminarz odwiedzin dla wszystkich parafii.

wędrujący po Polsce obraz od dawna drażnił władze. rząd 
uważał, że „cel tej wędrówki (…) miał charakter polityczny, 
ściślej antykomunistyczny”79. Przypisywano kościołowi chęć 
„uchrześcijanienia Polski przez nacisk na ludzi niewierzących 
i obojętnych religijnie”80. wydaje się jednak, że przede wszystkim 
to tłumy wiernych witające obraz w parafii szczególnie niepo-
koiły władze. w wielu notatkach i sprawozdaniach partyjnych 
znajdujemy zapisy mówiące o dużej ilości wiernych witających 
obraz81. wśród których, o czym z trwogą donosił kP PzPr 
w Ostrołęce, nie brakowało „członków partii i aktywistów 
gromadzkich”82, których dzieci systematycznie uczęszczają do 
kościoła i punktów katechetycznych83. to z kolei denerwowało 
władze centralne, bo podważało jedność światopoglądową. 

75  ibidem, List bp. łomżyńskiego do wiernych z dnia 15 iX 1959 r., s. 938.
76  ibidem, sygn. 01283/639, sprawozdanie z nawiedzenia parafii diecezji łom-

żyńskiej przez obraz matki Boskiej częstochowskiej [1959 r.], s. 564.
77  ibidem.
78  ibidem.
79  aaN, udsw, sygn. 138/23, Peregrynacja obrazu N.m.P. częstochowskiej 

[czerwiec 1966], s. 56.
80  ibidem, s. 57.
81  J. eisler, op. cit., s. 109; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 246.
82  aPw, em, kP PzPr w Ostrołęce, sygn. 26, Protokół z plenarnego posiedzenia 

kP PzPr w Ostrołęce z dnia 21 Vi 1966 r., s. 117.
83  ibidem.
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Poza tym wędrujący obraz skupiał zbyt dużą uwagę społeczeń-
stwa. w konsekwencji władza przyjęła dość radykalne, ale 
zarazem oryginalne rozwiązanie. zdecydowano definitywnie 
przerwać dalszą peregrynację i „ująć” wędrującą po Polsce 
kopię obrazu i odwieźć ją do częstochowy84. to posunięcie 
całkowicie skompromitowało komunistów, którzy bezradnie 
walczyli z kościołem. z drugiej jednak strony pokazali, do 
czego są zdolni, aby zniszczyć religię. w sprawie osobliwego 
aresztowania wypowiedział się kilka miesięcy później bp fal-
kowski. w liście do wiernych napisał: nawiedzenie Obrazu 
miało wyraźnie charakter czysto religijny i duszpasterski. Pomi-
mo to do Obrazu Nawiedzenia zastosowano metody boleśnie 
obrażające nasze uczucia czci do Matki Bożej (…) zakaz dalszej 
wędrówki i metody, jakie zastosowano do obrazu wywołują 
głęboki ból z powodu zniewagi Matki Bożej85. Biskup zachęcał 
także do osobistej modlitwy oraz odmawiania w październiku 
różańca z błaganiem o prawdziwy pokój na świecie, oparty na 
sprawiedliwości i wolności86.

strona kościelna zdawała sobie sprawę, że utrudnienia tech-
niczne są częścią szerszego planu przeciwdziałania obchodom 
jubileuszowym. aparat partyjny, nie mogąc pogodzić się ze sta-
nem faktycznym, z uporem fałszował dane odnośnie frekwencji 
wiernych87. Podawano zatem opinii publicznej, że mimo dużego 
wysiłku księży, uroczystościom parafialnym towarzyszyła niska 
frekwencja wiernych, a młodzież interesowała się tylko w mi-
nimalnym zakresie88. w istocie młode pokolenie w mniejszym 
stopniu uczestniczyło w obchodach milenijnych, jednak głównie 
z uwagi na przeciwdziałanie komunistów. Już wszakże w marcu 
1966 r. na posiedzeniu komisji Partyjno-rządowej ds. uroczystości 

84  k. Pawlina, Młodzież i jej duszpasterze w czasach zniewolenia, warszawa 
1993, s. 19.

85  aaN, udsw, sygn. 78/4, List bpa falkowskiego do wiernych z dnia 20 iX 
1966 r., s. 102–103.

86  ibidem.
87  Uroczystości milenijne, op. cit., s. 10.
88  aiPN, sygn. 0447/22, Obchody milenijne kościoła rzymsko-katolickiego 

w Polsce w latach 1956–1967, s. 119–120.
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tysiąclecia ustalono, by więcej uwagi poświęcić młodzieży, aby 
skutecznie odciągnąć ją od kościelnych obchodów89. Niektóre 
akcje antymilenijne były bardzo oryginalne, np. 22 lipca 1966 
roku ulicami Ostrołęki przemaszerował korowód historyczny, 
którego główny element-kolorowy, wykonany z drutu smok 
wawelski-wzbudził spore zainteresowanie. Przy tej okazji zor-
ganizowano też festyn i zabawę. Nie trzeba dodawać, że takie 
atrakcje zgromadziły wielu mieszkańców90.

w diecezji łomżyńskiej centralne uroczystości milenijne 
z udziałem biskupów i Prymasa stefana wyszyńskiego, ale 
bez kopii obrazu matki Boskiej częstochowskiej, odbyły się 
w dniach 6-7 sierpnia 1966 roku91. mimo iż nie przybyła do 
diecezji kopia obrazu, władze kościelne zadbały, by symbolicznie 
powitać puste ramy, udekorowane liliami92. w ramach przy-
gotowań do jubileuszu porządkowano cmentarze i prywatne 
posesje. kuria łomżyńska w dniach 25-30 kwietnia tego roku 
zorganizowała też tydzień Powołań kapłańskich i zakonnych 
z myślą o nowych powołaniach do wsd w łomży. wraz ze 
zbliżającym się terminem uroczystości milenijnych w diecezji 
władze kościelne zachęcały wiernych do odnawiania i budowy 
krzyży przydrożnych i kapliczek, zakładania nowych punk-

89  aby zatrzymać młodzież w szkole, poszczególne okręgi szkolne opracowały 
wytyczne na rzecz przeciwdziałania penetracji księży w środowisku młodzieżowym. 
Plany przewidywały atrakcyjne zajęcia, a poza szkołą organizację ciekawych imprez 
rozrywkowych, takich jak: wyświetlanie filmów czy wycieczki krajoznawcze do 
miejsc historycznych, z dala od centralnych uroczystości kościelnych. do pomocy 
w akcji zobojętnienia religijnego młodzieży włączono nauczycieli, którzy mieli 
stać na straży przestrzegania wytycznych.

90  cz. Parzych, sytuacja i działalność kościoła rzymskokatolickiego w Ostrołęce 
w latach 1945–1990. (wybrane fakty i problemy), „zeszyty Naukowe Ostrołę-
ckiego towarzystwa Naukowego” 1990, nr 4, s. 107.

91  aaN, udsw, sygn. 79/41, informacje bieżące z dnia 26 V 1966 r., s. 5; ibidem, 
sygn. 138/23, Peregrynacja obrazu N.m.P. częstochowskiej [czerwiec 1966 r.], 
s. 59; aiPN, sygn. 01283/1029, terminarz kościelnych uroczystości milenijnych 
od 18 Vi do 31 Xii 1966 r., s. 4; ibidem, sygn. 0648/29, t. 1, terminarz kościel-
nych uroczystości milenijnych od 18 Vi do 31 Xii 1966 r., s. 165; ibidem, sygn. 
0447/22, Obchody milenijne kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce w latach 
1956–1967, s. 102.

92  Milenium czy Tysiąclecie, op. cit., s. 56.
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tów katechetycznych oraz objęcia katechizacją dzieci w wieku 
szkolnym93.

dnia 14 czerwca w diecezji łomżyńskiej odbyły się kon-
ferencje dekanalne poświęcone przygotowaniom obchodów 
jubileuszowych. ustalono wówczas, że z każdej parafii zostaną 
wydelegowane cztery osoby na uroczystości diecezjalne w ka-
tedrze łomżyńskiej. sugerowano także, by przemieszczać się 
po szlaku milenijnym własnymi środkami lokomocji, z uwagi 
na utrudnienia władz. Niespełna miesiąc później, to jest 25 
lipca odbyło się spotkanie przewodniczącego PPrN w łomży 
z wicekanclerzem kurii łomżyńskiej, kiędzem Józefem Bierna-
ckim, który poinformował władze, że nieprzewidywana jest 
peregrynacja kopii obrazu po parafiach diecezji. Prosił nato-
miast, by władze zapewniły porządek i bezpieczeństwo wiernych 
na uroczystościach oraz odpowiednie zaopatrzenie, głównie 
w napoje chłodzące. Przedstawił także władzom szczegółowy 
plan zbliżających się uroczystości94. kilka dni później do PPwr 
w łomży został wezwany bp czesław falkowski, który jednak 
usprawiedliwiając się ogromem pracy, wysłał w zastępstwie bpa 
aleksandra mościckiego. ten poinformował władze o spodzie-
wanym przyjeździe na centralne obchody diecezjalne 20. tysięcy 

93  Podczas diecezjalnych obchodów milenijnych lokalna władza zanotowała 
dziewięć przypadków budowy przydrożnych krzyży. w trzech władze doprowa-
dziły do zaniechania budowy. Naturalnie przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze. 
w konsekwencji masowo zaczęto odnawiać stare. Milenium czy Tysiąclecie, op. 
cit., s. 55.

94  aaN, udsw, sygn. 79/43, informacje z dnia 25 Vii 1966 r., s. 42–43. Pro-
gram uroczystości zakładał uroczyste powitanie Prymasa 6 lipca o godzinie 17, 
bo wtedy spodziewano się jego przyjazdu do łomży. w tym samym dniu miało 
dojechać też 30. biskupów. zgodnie z planem wszyscy zamierzali powitać Prymasa 
przed pałacem, a w razie niepogody w katedrze. Po drodze nie przewidywano 
żadnych spotkań. Planowano jedynie, iż bp czesław falkowski wyjedzie poza 
łomżę, by uroczyście powitać hierarchę. Po części oficjalnej zamierzano rozpocząć 
uroczystości kościelne. Następnego dnia, tj. 7 lipca o godzinie 11, planowano 
odprawić sumę celebrowaną przez bpa antoniego Baraniaka z homilią Prymasa. 
w godzinach popołudniowych wikariusz generalny kurii, ks. Józef Biernacki 
miał wygłosić odczyt na temat historii diecezji, a okolicznościowe kazanie miał 
powiedzieć bp Bolesław kominek. te wystąpienia zgodnie z planem kończyły 
centralne uroczystości diecezjalne. ibidem.
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wiernych oraz 35. biskupów. władze natomiast zwróciły uwagę 
biskupowi, że za porządek i treść wystąpień księży odpowiada 
kuria łomżyńska95.w czasie spotkania bp aleksander mościcki 
zapewnił urzędników, że uroczystości milenijne będą przebiegać 
tylko w obrębie cmentarza przykościelnego.

w związku z obchodami diecezjalnymi kościoła początek 
lipca był dla sB okresem wzmożonej pracy. zobowiązano pra-
cowników, by notowali treść wystąpień duchownych. Powołano 
specjalny sztab do nadzorowania uroczystości milenijnych96. 
w celu ograniczenia frekwencji wiernych zorganizowano w tym 
czasie w łomży zakończenie obchodów tysiąclecia Państwa 
Polskiego. Były zatem imprezy o charakterze sportowym jak: 
mecz piłki nożnej, wręczenie sztandaru łomżyńskiemu klubowi 
sportowemu oraz imprezy towarzyszące, m.in.: wyświetlenie 
westernu w plenerze oraz pokazy lotnicze z udziałem sąsied-
niego aeroklubu. te atrakcje, wbrew oczekiwaniom władz, 
nie odwróciły całkowicie uwagi od głównych uroczystości. 
w dniach 6-7 sierpnia 1966 r. w ramach „wędrówki episkopatu 
szlakiem milenijnym” w katedrze łomżyńskiej towarzyszyło 
Prymasowi wyszyńskiemu 42. biskupów (w tym 17. ordyna-
riuszy i 25. sufraganów), 107. księży diecezjalnych, 20. braci 
i sióstr zakonnych oraz od 7. do 10. tysięcy osób świeckich97. 
w sprawozdaniach partyjnych podkreślano, że w przeważa-
jącej większości uczestnicy uroczystości pochodzili z terenów 
wiejskich, z czego 80% to kobiety w starszym wieku. Nieliczną 
grupę stanowiła ludność miasta i młodzież98. w dniu 6 lipca 
1966 r. Prymasa powitał biskup łomżyński i dziewczynka ubrana 
w strój kurpiowski99. w czasie ceremonii powitalnej wznoszono 
okrzyki: „Niech żyje Prymas Polski, ks. kardynał wyszyński”, 
„Niech żyje episkopat Polski”. Na murach katedry umieszczo-

95  Milenium czy Tysiąclecie, op. cit., s. 56.
96  ibidem.
97  aaN, udsw, sygn. 78/71, wykaz uroczystości milenijnych od 9 iV do 20 Xi 

1966 r., s. 166; Milenium czy Tysiąclecie, op. cit., s. 57.
98  Uroczystości milenijne, op. cit., s. 20.
99  J. Żaryn, Kościół w PRL…, s. 74.



—  161  —

Obchody millenijne w powiecie ostrołęckim

no napisy: „Polska przedmurzem chrześcijaństwa” i „witamy 
kochanego Prymasa”, a bramę wjazdową udekorowano flaga-
mi narodowymi. trybunę przy placu kościelnym ozdobiono 
obrazami, a w środku umieszczono flagę papieską, na której 
ulokowano ołtarz100. Podczas uroczystości „biskupi wygłosili 
ogółem 12 kazań – w tym 9 w łomży, a 3 na terenie diecezji /
wyszyński – 2, falkowski – 2 oraz po jednym wojtyła, kominek, 
kurpas, mazur, dąbrowski, drzazga, Bernacki i gołębiowski” 
[tak w oryginale]101. sB skrytykowała szczególnie dwa z nich: 
Prymasa i bp. Bolesława kominka. Pierwszy ze wspomnianych 
w przemówieniu 7 Vii 1966 r. stwierdził, że nie jest najwyższą 
mądrością dzielić ludzi w granicach jednego narodu na warstwy 
i klasy. Jeśli w życiu narodu-mówił stefan wyszyński-będzie się 
za bardzo umacniać podziały, to prowadzić to będzie do nowych 
konfliktów. Należy przestać mówić o nienawiści i walce a zacząć 
mówić o pokoju, ponieważ duch czasu, potrzeby współczesne, 
zmierzają do tego, byśmy nie tyle mówili, co nas dzieli, ale o tym, 
co nas łączy102. zdaniem Prymasa naród polski dzięki swojej 
kulturze narodowej i religijnej stać na pokazanie światu, żeby 
o Polakach mówiono nie tylko w kategoriach wierności, ale i mi-
łości bliźniego. Podkreślił, że w przeszłości świat był budowany 
w imię nienawiści, ale do niczego dobrego to nie doprowadziło. 
zaapelował: „Polskę milenijną stać na to, by pokazała światu 
nowy wzór społecznej miłości, bo nie wystarczy wypisywać 
plakaty «Nigdy więcej wojny», trzeba powiedzieć-miłujmy się 
społecznie”103. Przypominając program wielkiej Nowenny i śluby 
jasnogórskie, Prymas podkreślił, że obowiązkiem kościoła jest 
zabezpieczyć człowiekowi szacunek w ojczyźnie, stać w obro-
nie wolności, wierności Bogu, w obronie przed ateizacją i czci 
dla przeszłości ojczystej. Wszelkie próby ateizowania narodu 
polskiego – mówił – zwłaszcza ateizacje oficjalne i urzędowe 

100  Uroczystości milenijne, op. cit., s. 21.
101  aiPN, sygn. 01283/639, informacja dot. przebiegu uroczystości milenijnych 

w łomży w dniach 6–7 Viii 1966 r., s. 584.
102  ibidem.
103  ibidem.



—  162  —

małgOrzata LuBecka

z pomocą aparatu władzy publicznej, będziemy musieli uważać, 
jako nieporozumienie i działanie na szkodę naszego narodu 
i naszego państwa. Powiązane przez dziesiątki wieków naród 
i kościół, mają być wierne temu związkowi, bo co Bóg złączył 
w tych dziesięciu wiekach dziejowych, żaden człowiek choćby 
największą obdarzony władzą, niech nie waży się rozłączyć104. 
Na koniec „w sposób mu właściwy zaatakował politykę świa-
domego macierzyństwa”105. Na zakończenie uroczystości mile-
nijnych w łomży przemówienie wygłosił bp Bolesław kominek. 
Broniąc tezy, że badania dziejów muszą uwzględniać nie tylko 
wiedzę fachową ale i szacunek dla tradycji, stwierdził: własnego 
gniazda nie należy kalać, bo w takim zakalanym gnieździe trud-
no oddychać i dlatego my nie możemy robić z dziejów narodu 
jakiegoś sekciarskiego, naciąganego schematu. Nie będziemy ich 
pokazywać w krzywym zwierciadle, bo wyjdzie z tego deforma-
cja, karykatura106. w godzinach popołudniowych w gmachu 
wsd w łomży na zakończenie obchodów odbył się uroczysty 
obiad z udziałem Prymasa, biskupów i księży. w uroczystoś-
ciach milenijnych w łomży brali też udział zagraniczni goście. 
wśród nich był: sekretarz ambasady wielkiej Brytanii i liczni 
korespondenci, m.in. z usa, Niemiec i włoch107. w swoich 
komentarzach obserwatorzy podkreślali znaczną koncentrację 
służb porządku publicznego w łomży i wzmożone kontro-
le na drogach dojazdowych108. według danych posiadanych 
przez udsw diecezjalne uroczystości milenijne odbywały się 
też w myszyńcu, w jednej z parafii powiatu ostrołęckiego. ta 
uroczystość z udziałem biskupów miała miejsce 7 sierpnia. 
w pozostałych parafiach powiatu uroczystości milenijne od-
bywały się tylko w obrębie cmentarzy przykościelnych i miały 
charakter wyłącznie religijny109. Obchody milenijne w diecezji 

104  ibidem, s. 586.
105  ibidem.
106  ibidem.
107  ibidem, s. 586.
108  Milenium czy Tysiąclecie, op. cit., s. 58.
109  Uroczystości milenijne, op. cit., s. 22.
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łomżyńskiej przebiegły bez zakłóceń. wszystkie uroczystości 
odbyły się zgodnie z wcześniej ustalonym planem, zatem służ-
ba Bezpieczeństwa nie wkraczała, aby zapewnić obywatelom 
swoiście pojęte „bezpieczeństwo i porządek publiczny”. Nie 
udało się też władzom odwrócić uwagi wiernych od uroczystości 
kościelnych. według komentatorów zagranicznych diecezjalne 
uroczystości milenijne, wbrew danym partyjnym, zgromadziły 
około 20 tysięcy osób. zatem były masowym poparciem dla 
polityki kościoła, któremu w Polsce przewodniczył Prymas.

P O d s u m O wa N i e

Obchody milenijne okazały się wielką manifestacją wiary 
Polaków oraz potwierdzeniem moralnej siły i autorytetu kościoła. 
z jednej strony kształtowały tożsamość narodową i patriotyzm 
polskiego społeczeństwa, a z drugiej strony przyniosły kościołowi 
zwycięstwo w rywalizacji z państwem o „rząd dusz”. Nieskuteczne 
okazały się akcje antymilenijne podejmowane przez komunistów, 
które raczej ich ośmieszały niż skutecznie przeciwdziałały. tak 
więc milenijna konfrontacja okazała się porażką rządu.
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Marek Stawski (Warszawa)

POBOŻNOść maryJNa w POLsce dO kOńca 
Xii wieku

hiszpański teolog clodovig Boff w swoim fundamental-
nym dla mariologii dziele napisał: „maria od wieków zajmuje 
centralne miejsce w polskiej duchowości i kulturze, a jej kult 
należy do świadomości historycznej Polaków”1. autor, anali-
zując ten swego rodzaju fenomen, zauważył dalej: „że jest on 
wynikiem dłuższego procesu, który zaczynał się na płaszczyźnie 
pobożności, aby następnie zająć centralne miejsce w wykładni 
dziejów i stać się jednym z ważniejszych i najbardziej intymnych 
elementów polskiej tożsamości narodowej”2. Nawiązując do 
myśli hiszpańskiego teologa warto zatem z punktu widzenia 
historyka zastanowić się nad początkami tego kultu w Polsce 
w świetle dostępnego materiału źródłowego.

Pierwszym przekazem źródłowym poświadczającym obecność 
kultu do matki Bożej w Polsce jest, datowany na ostatnią dekadę 
Xi stulecia, tak zwany modlitewnik gertrudy3. Nie wdając się 

1  cyt. za: c. m. Boff, Mariologia sociale. Il significato della Vergine per la 
societá, Queriniana, Brescia 2007, s. 185–186 (tłumaczenia cytatów z języka 
włoskiego własne).

2  cyt. za: c. m. Boff, Mariologia..., s. 24–28; por. także J. J. tomziński OsPPe, 
częstochowa, [w:] Nuovo dizionario di mariologia, ed. s. de fiores, s. meo, 
milano 1985, s. 461–462.

3  modlitewnik gertrudy doczekał się już obfitej literatury, na ten temat pisali 
m.in. g. Labuda, Gertrudianus Codex, [w:] Lexikon des Mittelalters, t. 4. münchen 
1988, kol. 1357; m. h. malewicz, Rękopis Gertrudy Piastówny – najwcześniejszy 
zabytek piśmiennictwa polskiego, „materiały do filozofii średniowiecznej w Polsce” 
5 (16), 1972, s. 23–70; d. Leśniewska, Kodeks Gertrudy. Stan i perspektywy badań, 
„roczniki historyczne” 61, 1995, s. 141–170; B. kürbis, Die Gertrudianischen 
Gebete im Psalterium Egberti. Ein Beitrag zur Geschichte der Frömmigkeit im 11. 
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w polemikę dotyczącą jego autorstwa4, należy uznać, że zapisa-
ne w nim modlitwy są ważnym świadectwem kultury religijnej 
dworu piastowskiego5. ich treść odnosząca się bardzo często do 
praktyk liturgicznych, takich jak liturgia godzin, eucharystia, czy 
wreszcie sakrament pokuty, wskazuje na pełne zaangażowanie 
oraz potrzeby duchowe elit społecznych ówczesnego państwa 
polskiego6. teresa michałowska w swojej analizie historyczno 
– literackiej, odnosząc się do częstego w modlitewniku zwrotu 

Jahrhundert, [w:] Europa Slavica – Europa Orientalis. Festschrift für Herbert Ludat 
zum 70. Geburtstag, Berlin 1980, s. 249–261; eadem, Modlitwy księżnej Gertrudy 
z Psalterium Egberti. Przyczynek do dziejów kultury dworu panującego w Polsce 
i na Rusi, „sprawozdania wydziału Nauk o sztuce Poznańskiego towarzystwa 
Przyjaciół Nauk” 96, 1978, s. 3–11; t. michałowska, Gertruda i jej modlitwy, 
[w:] Mediaevalia i inne, red. t. michałowska, warszawa 1998; eadem, Ego Ger-
truda. Studium historyczno-literackie, warszawa 2001; a. andrzejuk, Gertruda 
Mieszkówna i jej modlitewnik, warszawa 2006.

4  Na temat tego kto spisywał modlitwy zdania badaczy są podzielone, i tak 
m.in. hanna malewicz oraz teresa michałowska przypisywały autorstwo tekstów 
bezpośrednio samej gertrudzie, na co miał wskazywać dukt, charakter pisma oraz 
liczne skreślenia dowodzące, że pisała to osoba nie posiadająca doświadczenia 
pisarskiego, zob. m. h. malewicz, Rękopis Gertrudy..., s. 38–41, 54–55; . t. mi-
chałowska, Gertruda i jej modlitwy, [w:] Mediaevalia i inne, red. t. michałowska, 
warszawa 1998, s. 7–25. zupełnie inaczej do tego problemu odnosiła się Brygida 
kürbis, która odnosiła się raczej sceptycznie do hipotezy przypisującej autorstwo 
gertrudzie, sądząc, że mógł to być raczej jej kapelan, zob. B. kürbis, Modlitwy 
księżnej Gertrudy..., s. 5–7; eadem, O życiu religijnym w Polsce XII wieku, w: 
Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. t. michałowska, 
wrocław 1989, s. 48. Ostatnio za przypisaniem autorstwa gertrudzie podtrzymał 
stanowczo artur andrzejuk nie podając jednak żadnych nowych argumentów, zob. 
a. andrzejuk, Gertruda Mieszkówna i jej modlitewnik, warszawa 2006, s. 16 n.

5  B. B. kürbis, Modlitwy księżnej Gertrudy..., s. 9; szerzej również t. micha-
łowska, ego gertruda..., s. 32 nn.

6  B. Nadolski, Inspiracja liturgiczna w Modlitewniku księżnej Gertrudy, [w:] 
Tekst sakralny – tekst inspirowany liturgicznie, red. g. habrajska, łódź 1997, s. 
175–180; B. kürbis, Modlitwy księżnej Gertrudy..., s. 5 n.; eadem, O życiu religij-
nym..., s. 46n; zgodziła się z tym w pełni t. michałowska, Ego Gertruda..., s. 34. 
znaczenia modlitewnika gertrudy jako bezpośredniego świadectwa duchowych 
potrzeb i emocjonalnego zaangażowania jednostki w modlitwę dowodzą przede 
wszystkim zwroty zindywidualizowane i zdradzające konkretną osobę, w tym 
przypadku gertrudę: Ego famula tua, ego indigna famula Christi, czy wreszcie 
prośby intercede pro me, famula tua Gertruda, ad Dominum Deum..., zob. t. 
michałowska, Ego Gertruda..., s. 79.
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Ja, Gertruda napisała: „gertruda, to chrześcijanka, której relacje 
z sacrum były wyznaczone przez główne kierunki religijności 
europy łacińskiej Xi stulecia”7.

wśród szeregu tekstów zwracają szczególną uwagę cztery 
modlitwy skierowane bezpośrednio do matki Bożej, z których 
dwie mają charakter pochwalno – błagalny, a dwie pozosta-
łe są czysto błagalne8. znajdują się w ostatniej, najmłodszej 
chronologicznie warstwie kodeksu i zawierają dość liczne na-
wiązania do losów życiowych księżnej gertrudy9. Pierwsza 
z modlitw jest prośbą księżnej skierowaną do „Najłaskawszej 
marii” w intencji syna Piotra, przysparzającego matce wielu 
zmartwień, które wynikały m. in. ze skomplikowanej sytuacji 
politycznej dworu książęcego10. w błagalnym tonie ziemska 
matka „niegodnego i grzesznego sługi”, będącego zarazem jej 
umiłowanym synem zwraca się do matki Boga, aby zechciała 
wstawić się za jej ukochanym, ale i grzesznym synem Piotrem 
u swego syna11. w tej modlitwie dostrzega się wyraźnie wiarę 
w to, że maria jako matka jest w stanie zrozumieć i wysłuchać 
błaganie drugiej matki zatroskanej o los syna: (...) quia nullus 
meis delictis valet succurre[re], sicut Tu, quae ipsum doctorem 
misericordiae immacolata portasti12. maria, nazwana na wstępie 
Bogarodzicą i jedyną nadzieją człowieka, dzięki swemu cudow-
nemu macierzyństwu może zrozumieć i okazać miłosierdzie 
wobec ludzkiej słabości. również w pozostałych modlitwach 
gertrudy maria ukazana jest jako jedyna pośredniczka, która 

7  t. michałowska, Ego Gertruda..., s. 34.
8  k. targosz, Sola pulcherrima super solem – „nad słońce i nad miesiąc cudniejsza” 

(modlitwa maryjna z modlitewnika Gertrudy i modlitewnika Nawojki), „folia historica 
cracoviensa”, 10, 2004, s. 361–375; eadem, Treści maryjne w Mod litewniku Gertru-
dy i ich współbrzmienia ikonograficzne, [w:] Kobiety i kultura religijna: specyficzne 
cechy religijności kobiet w Polsce, red. J. szymczak – hoff, rzeszów 2006, s. 18–24.

9  t. michałowska, Ego Gertruda..., s. 92 nn.
10  szerzej o tym zob. t. michałowska, Ego Gertruda..., s. 80 nn.
11  ibidem, s. 82–84.
12  Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta z Kalendarzem, wyd. m. 

h. malewicz, B. kürbis, [w:] Monumenta Sacra Polonorum, t. 2, kraków 2002, 
modlitwa nr 85, dalej: [m 85]; Ponieważ nikt nie zdoła wspomóc mnie (...), jak 
tylko Ty, która, (...) nosiłaś samego Nauczyciela Miłosierdzia.
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poprzez swoje zasługi13, może wyjednać u Jezusa chrystusa 
zbawienie dla wszystkich udręczonych i błądzących: (...) quae 
spes es omnium miserorum, et ad Te confugientes benignissime 
suscipis14.

dwukrotne określenie marii w modlitewniku tytułem nie-
pokalanej – immacolata, należy wiązać z toczącą się w kościele 
zachodnim debatą wokół tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, która 
dopiero po dłuższym czasie została ukoronowana powszechnym 
uznaniem i oficjalnym wprowadzeniem kultu15. maria została 
także określona jako pocieszycielka, ucieczka grzesznych, czy 
matka miłosierdzia, a więc tytułami stopniowo kształtującymi 
się w teologicznej myśli kościoła, które miały dopiero przenikać 
do powszechnej pobożności wraz z szeregiem znanych antyfon 
maryjnych pochodzących z Xii i z Xiii stulecia16. zastosowane 
w modlitwach bogactwo tytułów i epitetów maryjnych może 
świadczyć o pewnym zainteresowaniu w kręgu dworu księżnej 
rozwojem myśli teologicznej w odniesieniu do matki Bożej.

zwracają również uwagę, obok często stasowanego zwrotu 
podkreślającego dziewictwo i zarazem macierzyństwo marii 
Dei genitrix virgo semper – „Bogurodzica zawsze dziewica”, 

13  „per merita sanctae et immacolatae virginis Marie” [m 21]; „interueniente 
sancta Maria” [m 74].

14  która jesteś nadzieją wszystkich nieszczęśliwych, oraz przyjmij najłaskawiej 
uciekających się do Ciebie, [m 85]. idea wstawiennictwa widoczna wyraźnie w mo-
dlitwach gertrudy, według karoliny targosz, ma wyraźnie wschodnią proweniencję 
i widoczna jest w ikonograficznych wyobrażeniach typu deesis – przedstawiających 
modlitwę wstawienniczą matki Bożej stojącej wraz ze św. Janem u boku tronu-
jącego chrystusa z rękami wzniesionymi w geście prośby; zob. k. targosz, Sola 
pulcherrima super solem – „nad słońce i nad miesiąc cudniejsza” (modlitwa maryjna 
z modlitewnika Gertrudy i modlitewnika Nawojki), „folia historica cracoviensa”, 
10, 2004, s. 361–375.

15  m. righetti, Manuale di storia liturgica, t. ii, milano 1955, s. 299 nn; B. 
Nadolski, Liturgika, t. ii. Liturgia i czas, Poznań 1991, s. 130.

16  chodzi tutaj przede wszystkim o antyfony Salve Regina – „witak królowo”, 
Sub tuum praesidium – „Pod twoją obronę” datowane na przełom Xi i Xii wieku, 
zob. e. campana, Maria nel culto cattolico, torino 1943, s. 64 nn; i. Vona, Temi 
mariani in san Bernardo e nei suoi discepoli, [w:] e. m. toniolo, La Madre del 
Signore dal medioevo al rinascimento, roma 1998, s. 19–34; m. righetti, Manuale 
di storia..., s. 268 nn; B. Nadolski, Liturgika..., s. 144–149.
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tytuły akcentujące wybranie spośród innych niewiast na zie-
mi: omniumque feminarum Deo dilectissima – „ze wszystkich 
niewiast Bogu najbardziej miła”, oraz ukazujące matkę Bożą 
w chwale jako królową: super choros angelorum – „ponad 
chórami aniołów”, nobilissima regina angelorum – „najszla-
chetniejsza królowa aniołów”, domina et regina totius orbis 
– „Pani i królowa całego świata”17. zwraca się zaś do Niej, 
jako jedynej nadziei, skalana grzechami i słaba kobieta, która 
już niejednokrotnie otrzymała pomoc. Ośmiela się zatem po 
raz kolejny prosić z wiarą o dalsze wstawiennictwo i opiekę, 
nie tylko w wymiarze osobistym, ale i powszechnym, o pokój 
i jedność kościoła18. to zestawienie grzesznej kobiety i naj-
świętszej marii wzmacnia jeszcze Jej wyobrażenie jako jedynej 
i pełnej miłości orędowniczki i pośredniczki, matki nigdy nie 
porzucającej swoich zbłąkanych dzieci.

Natomiast druga modlitwa jest łacińską adaptacją formy 
greckiego akatystu – hymnu pochwalnego, w którym każde 
wezwanie zaczyna się od charakterystycznej formy Ave – witaj, 
bądź pozdrowiona19. Początkowe frazy są wyraźnym nawiąza-
niem do Pieśni nad pieśniami i pochwałą piękna marii, która 
będąc piękniejszą nad słońce staje się oblubienicą króla nieba 
i ziemi: (...) quae es sole pulcherrima super solem. Ave cuius 
speciem rex celi et terrae concupivit20. tutaj znowu ideologiczne 
treści modlitewnika gertrudy korespondują z myślą teologii 
maryjnej zachodu, która barwnie wyrażana w średniowiecznej 
hymnologii preferuje solarne porównania marii i ukazywania 
Jej jako gwiazdy lub jutrzenki (Stella maris, aurora consurgens, 
pulchra ut luna)21. Natomiast kolejne wersy nawiązując do 
ewangelii św. łukasza są przypomnieniem najważniejszych wy-
darzeń z życia matki Bożej ukazanych w charakterystycznej dla 
zachodu perspektywie chrystologicznej. wśród szeregu wezwań 

17  k. targosz, Sola pulcherrima…, s. 363.
18  ibidem.
19  t. michałowska, Ego Gertruda…, s. 125 nn.
20  Modlitwy…, [m 86].
21  k. targosz, Sola pulcherrima…, s. 365, przyp. 16 i 18.
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pochwalnych wyróżniają się te akcentujące typowo kobiece, 
związane z macierzyństwem czynności, jakie miała wykony-
wać maria w Betlejem. Pochwala się w nich zatem czynną rolę 
marii jako rodzicielki i matki, która „zasłużyła aby porodzić” 
(meruisti generare), „owinęła w pieluszki” (cunabulis revinxisti), 
„wykąpała” (balneum misisti), „położyła w żłóbku” (presepium 
dexlinasti)22. w kolejnych wersach, poprzez słowo vidisti maria 
ukazana jest w roli świadka uczestniczącego w dziele zbawienia: 
„która widziałaś syna Bożego, zawieszonego na krzyżu” (quae 
Filium Dei vidisti in cruce), „która widziałaś syna Bożego, po-
wstającego z martwych” (quae Filium Dei vidisti resurgentem 
a mortuis), „która widziałaś syna Bożego, wstępującego na 
niebiosa” (quae Filium Dei vidisti ad caelos ascendentem)23. 
ten piękny i poetycki hymn wydaje się odbiciem, kształtują-
cej się powoli w kościele zachodnim, idei nowej pobożności 
z silnym zaakcentowaniem kultu matki Bożej. Jej charaktery-
stycznym rysem było podkreślenie tajemnicy wcielenia – Boga, 
który przyjął nasze ludzkie ciało i stał się do nas podobny we 
wszystkim oprócz grzechu. stało się za pośrednictwem marii, 
a w związku z tym nowego wymiaru w religijnej świadomości 
nabiera jej macierzyństwo, ale także i ludzkie cierpienie matki 
pod krzyżem. w hymnie pochwalnym gertrudy można się 
również doszukiwać, jak chciała ostatnio karolina targosz, 
nawiązania do popularnych na wschodzie apokryfów, które 
znalazły swoje odbicie w bogatej bizantyńskiej ikonografii na 
ścianach kijowskich soborów24.

modlitwy gertrudy wydają się przede wszystkim odbiciem 
wpływów kultury zarówno zachodu, jak i wschodu, na pogra-
niczu których przyszło spędzić większość życia tej niezwykłej 
kobiecie. Nie można również zapominać, że duchową formację 
otrzymała jednak w świecie kultury łacińskiej. stanowił on 
potem dla gertrudy kilkakrotnie miejsce schronienia i ucieczki 

22  Por. [m 85]
23  ibidem.
24  k. targosz, Sola pulcherrima…, s. 365 nn.
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w nierzadkich momentach zawieruchy politycznej na dworze 
kijowskim.

Jednak najważniejszym świadectwem pobożności maryjnej 
w Polsce wczesnego średniowiecza jest kronika anonima gal-
la, czy też może anonima weneckiego, będąca najważniejszym 
przekazem źródłowym dotyczącym początków polskiej pań-
stwowości25. choć głównym celem kronikarza było opisanie 
chwalebnego panowania Bolesława krzywoustego, to dzieło 
było dedykowane polskim biskupom, co pokazuje początek listu 
otwierającego pierwszą księgę: Domino Martino Dei gratia summo 
pontifici, simulque Symoni, Paulo, Mauro, Syroslao, Deo dignis 
ac venerandis pontificibus Poloniae regionis26. tym samym kroni-
karz uczynił ich patronami przedsięwzięcia jakim było opisanie 
dziejów królestwa, a ich autorytet stawał się zarazem symbolem 
i gwarantem Bożej opieki nad Polską: Vestro namque tempore 
virtutisque precibus pretiosis ilustravit Deus Poloniam Bolezlavii 
tertii gestis memorialibus et famosis27. kronikarz zaznaczył jed-
nocześnie, że widzialnym znakiem opieki Boga nad królestwem 
jest Bolesław krzywousty i jego panowanie, tym samym staje się 
więc głównym i najważniejszym bohaterem dzieła28.

kronikarz, poświęcając zatem szczególną uwagę czynom 
Bolesława krzywoustego, chyba nie przypadkiem umieścił jeden 

25  t. Jasiński, O pochodzeniu Galla Anonima, warszawa 2008, passim; badacz 
opiera swoją hipotezę porównując budowę i język kroniki weneckiej i galla anoni-
ma, wykazując podobieństwa obydwu tekstów. z tomaszem Jasińskim polemizuje 
dariusz sikorski twierdząc m. in., że gdyby autorem kroniki był wenecjanin, to 
na kartach należałoby oczekiwać przywołania postaci św. marka. tymczasem w 
tekście spotykamy odwołania do św. idziego związanego z szeroko rozumianą 
galią, por. d. a. sikorski, Początki Kościoła w Polsce: wybrane problemy, Poznań 
2012, s. 128–134.

26  Galli Anonymi Chronicon, wyd. a. Bielowski, [w:] mPh i, Lwów 1864, 
epistola, s. 391 (dalej Gall…); zwrócił na to uwagę także P. wiszewski, Domus 
Boleslai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów, wrocław 2008, p. 136 – 137.

27  gall, ep. i; tłumaczenia polskie podaję za: anonim, tzw. gall, Kronika Polska, 
tł. r. grodecki, oprac. m. Plezia, wrocław 2003, s. [1]: „za waszych to bowiem 
czasów i na wasze cenne prośby Bóg przyozdobił Polskę pamiętnymi i sławnymi 
czynami Bolesława iii”.

28  P. wiszewski, Domus Boleslai…, s. 137.
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z najważniejszych momentów w życiu młodego księcia, jakim było 
pasowanie na rycerza, w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej 
marii Panny. gall chcąc podkreślić znaczenie tego wydarzenia, 
pozostawił dość obszerną jego relację obfitującą w szczegóły, 
które nie uważnemu czytelnikowi mogą się wydać bez znaczenia. 
warto więc ten fragment kroniki przytoczyć w całości:

Videns ergo Wladizlaus, quia puer aetate florebat gestisque 
militaribus praepollebat, cunctisque regni sapientibus complacebat, 
eum accingi gladio in Assumptione Sanctae Mariae disposuit, 
apparatumque magnificum in civitate plocensi praeparavit [...]. 
Dum se cuncti praepararent et ad festum properarent, nuntiatum 
est Pomeranos Zantok castrum obsedisse, nec audebat quisquam 
eis de principibus contraire. Igitur [...] puer Martis illuc irruens de 
Pomeranis triumphavit, sique rediens armiger victor, a patre gladio 
praecinctus, cum ingenti tripudio solempnitatem celebravit29.

Nawet nie znając geografii Polski średniowiecznej, łatwo 
zauważyć, że trudno byłoby księciu wyruszyć z Płocka, dotrzeć 
pod santok, stoczyć zwycięską bitwę i zdążyć wrócić tego sa-
mego dnia na obchody święta maryjnego, poza tym trochę za 
dużo tych wydarzeń jak na jeden dzień. Nie jest znana również 
rzeczywista chronologia tych wydarzeń, a można mieć również 
wątpliwości, czy choć jedno z nich miało miejsce 15 sierpnia. 
wydaje się, że kronikarz celowo dokonał tutaj literackiego zabiegu 
kumulując wszystkie te fakty, aby umieścić je właśnie w dzień 
wniebowzięcia marii Panny. zwycięstwo nad wrogiem i w kon-
sekwencji pasowanie na rycerza może oznaczać symboliczny 
moment objęcia przez Bolesława rządów w Polsce; w każdym 

29  gall ii, c. 18; tłum: „władysław przeto widząc, że chłopiec dochodził już lat 
męskich i że zajaśniał czynami rycerskimi, a wszystkim mądrym ludziom w państwie 
się podobał, postanowił przepasać mu miecz w uroczystość wniebowzięcia Naj-
świętszej marii Panny i przygotował w mieście Płocku wspaniałą uroczystość. (...) 
gdy więc wszyscy się przygotowywali i na tę uroczystość pospieszali, doniesiono, 
że Pomorzanie oblegli gród santok, a żaden z dostojników nie śmiał wyruszyć 
przeciw nim. wtedy (...) marsowy chłopiec popędził tam, odniósł zwycięstwo 
nad Pomorzanami, (...) wracając (...) jako zwycięzca, pasowany został przez ojca 
na rycerza i z niezmierną radością odprawił tę uroczystość”, anonim, tzw. gall, 
ks. ii, rozdz. 18, s. [27–28].
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razie młody książę przestaje być giermkiem a staje się rycerzem 
i samodzielnym księciem. w świetle kronikarskiej narracji wy-
darzyło się to dniu kiedy: „maryja została podniesiona do nieba 
i postawiona ponad wszystkimi na tronie chwały” – jak afirmo-
wał tajemnicę wniebowzięcia amadeusz biskup Lozanny30. ta 
korelacja dwóch rzeczywistości nie wydaje się przypadkowa, 
a gall anonim celowo umieścił moment pasowania Bolesława 
na rycerza w dniu, w którym maria wniebowzięta staje się 
dla wiernych twierdzą i ucieczką. zbieżność ta ma zapewne 
podkreślić religijny wymiar ceremonii, a gall chce przypisać 
szczególną opiekę matki chrystusa nad młodym księciem31. 
Jednak gall anonim zdaje się z pełną świadomością kreować 
matkę Bożą nie tylko na patronkę Bolesława krzywoustego, ale 
również całego państwa. wszak w rozwijającej się stopniowo na 
zachodzie teologii maryjnej, święto wniebowzięcia, to moment 
kiedy maria „odziana w złoto (...) zasiada w chwale na prawicy 
Pańskiej jako królowa”32, a dla wiernych staje się „twierdzą 
niezwyciężoną, wstawiając się za nami u swojego syna i Boga”33. 
w kronice galla, któremu zapewne nie była obca teologia, w dniu 
wniebowzięcia i pasowania Bolesława na rycerza:

(...) pius Deus hodie Regnum Poloniae visitavit [...] totamque 
Patria per hunc hodie factum militem exaltavit (...). Usque modo 
Polonia fuit ab hostibus conculcata, sed per hunc puerulum erit 
ut antiquitus restaurata34.

30  Beati Amadei Episcopi lausanensis, „De Maria virgine et matre”, in: Patrologia 
Latina (dalej: PL), wyd. J. P. migne, Paris 1890, vol. 188, v. 1342 a; zob. także: 
i. Vona, Temi mariani…, s. 21 nn.

31  zob. także w. Polak, Czas w najstarszej polskiej kronice, „zeszyty Naukowe 
kuL”, 39, 1996, nr 3/4, s. 48–71.

32  zob. PL 144, 717 B: (...) in un vestito d’oro (...) siede alla destra del Signore 
delle virtú come la Regina…, por. i. Vona, Temi mariani…, p. 24.

33  (...) una fortezza inespugnabile, intercendo per noi presso suo Figlio e Dio 
(...), zob. assunta, (w:) s. de fiores, Maria. Nuovissimo dizionario, vol. 1, Padova 
2006, s. 76, n. 13.

34  gall, ii, c. 20; tłum: „Bóg dobrotliwy nawiedził (...) całą Polskę, (...) i całą 
ojczyznę wywyższył przez tego oto dziś pasowanego rycerza. aż dotąd Polska 
była przez wrogów deptana, lecz ten chłopaczek przywróci ją do tego stanu co 
dawniej gall”, ii, c. 20.



—  176  —

marek stawski

Przekaz więc staje się czytelny: w tym dniu Bóg wkracza 
w historię narodu, który dzięki temu odzyskuje swoją godność, 
a dokonuje się to za pośrednictwem marii. Od tej pory ma być 
znakiem opieki niebios nad Polską, opiekunką i nadzieją całego 
ludu35. Jako konsekwencję cudownych wydarzeń w pamiętną 
uroczystość wniebowzięcia Najświętszej marii Panny36 można 
odczytać dalsze strony kroniki galla, który opisując ważne 
momenty panowania Bolesława krzywoustego, wplata w swoją 
narrację postać matki Bożej.

Otóż kiedy około 1103 roku książę Bolesław wyruszył 
z wojskiem spod głogowa w kierunku kołobrzegu aby walczyć 
z Pomorzanami, to wyprawie wojennej towarzyszyła matka 
Najświętsza odgrywając w niej, jak się okaże, kluczową rolę. 
w szczegółowym opisie galla znajduje się dość zagadkowa 
informacja, otóż kiedy po pięciu uciążliwych dniach marszu 
ze śląska:

Sexta die tandem sextaque feria communicati sunt eucha-
ristia, (...), Cholbreg veniunt ductu sidereo. Praecedenti nocte 
Bolezlavus officium fieri sanctae Mariae constituit, quod postea 

35  umieszczenie tego wydarzania przez galla właśnie w dniu wniebowzięcia 
powoduje, że idąc za clodvisem Boffem można to odczytać w kontekście socjo-
logicznym i politycznym. Boff postrzega bowiem wniebowzięcie również jako 
wejście Boga za pośrednictwem marii w historię, pisząc: „(...) nella rappresentazione 
del popolo cristiano, maria, esaltata nella gloria, ha il volto di chi effetivamente 
supplica dio per il popolo nelle sue ‘necessitá’ e ‘pericoli’. si puo anche dire a 
questo livello, che la signora gloriosa entra e agisce personalmente nella storia 
(...), relazione di maria con la storia e la politica é di tipo soprannaturale: il fe-
dele chiede l’intervento della Vergine gloriosa e aspetta che ella personalmente 
entri in azione, sebbene in modo mediato e, altresí, misterioso”; zob. c. Boff, 
Mariologia…, s. 507, 508.

36  warto w tym miejscu również podkreślić, że przekaz galla anonima pozo-
staje też bezpośrednim i wiarygodnym świadectwem, że święto wniebowzięcia 
matki Bożej od niedawna wprowadzane do liturgii kościoła, było obchodzone 
w Polsce początku Xii stulecia i było obecne w świadomości religijnej elit spo-
łecznych państwa święto wniebowzięcia NmP dość długo czekało na uzyskanie 
statusu jednego z najważniejszych w liturgii kościoła, a tajemnica wzięcia maryi 
z duszą i ciałem do nieba była dyskutowana przez dłuższy czas przez teologów 
średniowiecza, dlatego też zwraca uwagę dość szybka recepcja święta w Polsce, 
por. Assunta, [w:] s. de fiores, Maria…, vol. 1, Padova 2006, s. 76, n. 13.
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usu pro devotione retinuit. Die sabbato, aurora lucescente, ad 
urbem Cholbreg propinquantes (...)37.

zwraca uwagę w tej narracji połączenie trzech elementów, 
których chronologiczne ułożenie tworzy wyraźnie mariologiczne 
przesłanie: najpierw Bolesław z wojskiem odprawia oficjum 
o matce Bożej, następnie za przewodem boskich gwiazd dociera 
w sobotę o brzasku do kołobrzegu38. istotne są w tym miejscu 
dalsze szczegóły, które podaje kronikarz: Die sabbato, auro-
ra lucescente, ad urbem Cholbreg propinquantes, fluviumque 
proximum sine ponte vel vado, ne praescirentur a paganis, cum 
periculo transuentes39. zatem to dzięki jaśniejącej Jutrzence 
Polacy bezpiecznie, niezauważeni przez pogan, przeprawili się 
w bród przez niebezpieczną rzekę. w świetle narracji galla 
gwiazdą prowadzącą wojska polskie była maria, matka łaski, 
gwiazda Poranna – „która poprzedza wschód chrystusa-słońca 

37  gall ii, c. 28; tłum: „szóstego dnia, na koniec, w piątek, przystąpili do 
komunii św. i posiliwszy się zarazem cielesnym pokarmem, przybyli pod koło-
brzeg kierując się według gwiazd. Poprzedniej nocy zarządził Bolesław odprawie-
nie godzinek do NmPanny, co następnie z pobożności przyjął za stały zwyczaj. 
w sobotę z rannym brzaskiem zbliżyli się do miasta kołobrzegu”, anonim, tzw. 
gall..., ks. ii, rozdz. 28, s. [30–31].

38  andrzej feliks grabski, rozumie, jak większość badaczy, przekaz galla jako 
informację, że Polacy kierowali się położeniem gwiazdy Polarnej: „chodziło tu 
zapewne o wytyczenie kierunku północnego, co nie było przecież skomplikowa-
ne ze względu na wysoką jasność gwiazdy polarnej. fakt ten wydaje się bardzo 
prawdopodobny i nie mam podstaw, aby go kwestionować”, zob. a. f. grabski, 
Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, warszawa 1959, s. 164, 
przyp. 17. marek cetwiński jednak postrzega tę kwestię inaczej: „Orientacja 
w terenie według gwiazd jest oczywiście możliwa. Jednak cały przekaz galla jest 
mocno nasycony treściami religijnymi, a w kilku miejscach narracja ma wyraźnie 
biblijne inspiracje”, por. m. cetwiński, Miejsce pogranicza w dziejach rycerstwa, 
[w:] Człowiek pogranicza polsko-niemieckiego, red. w. hładkiewicz, t. Jaworski, 
„zielonogórskie studia łużyckie”, nr 5, 2007, p. 25–40. Na ten temat szerzej 
również cz. deptuła, Archanioł i smok, Lublin 2003, passim. interpretacja marka 
cetwińskiego wydaje się tym bardziej przekonywująca, że łaciński wyraz sidere-
us można przetłumaczyć jako gwiaździsty, boski szlak, zob. J. sondel, Słownik 
łacińsko-polski dla prawników i historyków, kraków 1997, h: sidereus, s. 882.

39  gall, ii, c. 28; „w sobotę z rannym brzaskiem zbliżyli się do miasta koło-
brzegu, przebyli pobliską rzekę ryzykownie bez brodu czy mostu, niezauważeni 
przez Pogan”, anonim, tzw. gall..., ks. ii, rozdz. 28, s. [32].
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i wydaje go na świat”40. kronikarza inspirował, jak się wydaje, 
popularny w średniowieczu tytuł maryjny – Stella Maris, gwiazdy 
która na tle nocy jest jedynym pewnym drogowskazem, oświeca, 
prowadzi nasze kroki oraz pociesza41.

gall anonim wspomniał również o odprawieniu przez księ-
cia i przez rycerstwo nabożeństwa maryjnego, nieprecyzyjnie 
przetłumaczonego w polskim wydaniu jako godzinki. chodziło 
zaś o tzw. oficium parvum – popularnego elementu pobożno-
ści maryjnej w średniowiecznej europie. ta liturgiczna forma 
kultu maryjnego rozwijająca się w środowisku monastycznym 
jeszcze przed X wiekiem, zaczęła się stopniowo rozszerzać 
jako uzupełnienie nocnych godzin kanonicznych brewiarza, 
najpierw wśród wspólnot zakonnych i kleru, a następnie rów-
nież wśród ludzi świeckich wszystkich stanów42. Oficjum to, 
powiązane z kanonicznym Matutinum, miało być odmawiane 
w godzinach nocnych jako wprowadzenie w tajemnicę liturgiczną 
nadchodzącego dnia. kronikarz celowo zatem podkreślił, że 
Polacy odprawili nabożeństwo w nocy z piątku na sobotę, co 
w konsekwencji wyjednało im opiekę i pomoc matki Bożej. 
Jednocześnie zaznaczył, że książę od tej pory wprowadził od-

40  m. cetwiński, Miejsce pogranicza…, s. 25–40; na temat symboliki gwiazd 
zob. d. forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. i opr. wanda zakrzewska, 
warszawa 1990, s. 104.

41  zasadniczy rozwój tej myśli przyniosło nauczanie św. Bernarda z clairvaux, 
który często opisywał marię – jako Stella maris, zob. i deug-su, Maria nella 
simbologia di San Bernardo, [w:] Respice stellam. Maria in…, s. 93–109. myśl 
Bernarda kontynuował potem św. elred z rievaulx, według którego maria jest 
gwiazdą przewodnią, wskazującą drogę wędrowcom oraz tym, którzy walczą ze 
złem, zauważył to igino Vona: „dobbiamo […] sollevare i nostri occhi alla stella 
che oggi é apparsa sulla terra, perché essa ci illumini, ci guidi, ci indichi i passi, ci 
consoli perché non veniamo meno nell’ascesa, ci aiuti perché abbiamo forza per 
salire...”, por. i. Vona, Temi mariani…, s. 50.

42  Oficjum stało się popularne zwłaszcza w Xi wieku, a pochodzące z tego okresu 
przekazy źródłowe podkreślają, że zwyczaj dodawania małego oficjum o matce 
Bożej do obowiązkowej liturgii godzin cechował pobożność świętych biskupów i re-
formatorów kościoła tamtej epoki, mieli go odmawiać: św. udalryk, św. gerard 
z csamad, św. grzegorz Vii papież, św. guglielmo di hirsau, zob. e. campana, 
Maria nel culto cattolico, torino 1943, s. 728–766; c. maggioni, Culto e pietá 
Mariana nel medioevo (sec. XI–XVI), [w:] La Madre del Signore…, s. 101–103.
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mawianie przez rycerstwo polskie małego oficjum maryjnego 
jako stałej praktyki religijnej43. można to uznać za świadomy 
zabieg dziejopisa służący mający na celu rozpropagowanie albo 
bardziej utwierdzenie kultu do matki Bożej wśród elit społecz-
nych piastowskiego państwa.

Nie przypadkiem wreszcie gall anonim umieścił kołobrze-
ską akcję zbrojną w sobotę, która wszak w średniowieczu na-
bierała znaczenia jako dzień poświęcony matce Bożej. w ten 
sposób kronikarz po raz kolejny stosuje swój zabieg manipulacji 
chronologicznej, która ma na celu sakralizację czasu i umiej-
scowionych w nim zdarzeń44. z drugiej strony pokazuje to 
wyraźny związek galla z rozwijającą się na zachodzie europy 
myślą mariologiczną. tradycja soboty jako dnia maryjnego wy-
wodzi się z liturgii frankijskiej czasów karola wielkiego, ale 
zasadniczy rozwój tej idei nastąpił dopiero w Xii stuleciu45. 
sobotę zaczyna się łączyć z kultem marii przede wszystkim 
przez to, że była dniem poprzedzającym i prowadzącym do 
niedzieli – dnia zmartwychwstania, tak jak maria przynosi na 
świat zbawiciela i jest najkrótszą drogą prowadzącą do chry-
stusa. sobota poświęcona marii to przede wszystkim symbol 
matki cierpiącej po śmierci syna, to dzień spełnienia obietnicy 
symeona o mieczu boleści46.

maryja towarzyszyła jednak Bolesławowi krzywoustemu, 
a tym samym i całemu państwu, nie tylko w momentach chwały, 

43  Nie wiemy jak wyglądało oficjum odmawiane przez wojsko Bolesława krzy-
woustego, a forma tej modlitwy ulegała zmianom w zależności od miejsca po-
wstania tekstów. Jednak na podstawie galijskich źródeł liturgicznych wiadomo, 
że na przełomie Xi i Xii w. schemat nabożeństwa był prosty i ograniczał się do 
psalmu, responsorium, czytania oraz krótkiego hymnu wzorowanego na Te Deum: 
„Te matrem laudamus, Te Dominum confitemur, Te aeterni patris preelectum ve-
neramus. Tibi omnes angeli [...] umili nobiscum voce proclamant, Ave, Ave, Ave 
Maria virgo Theotocos”, por. e. campana, Maria nel…, s. 762–764; m. righetti, 
Storia della liturgia, t. ii, milano 1964, s. 264–267; s. rosso, Sabbato, [w:] Nuovo 
Dizionario…, s. 1098–1099.

44  m. cetwiński, Miejsce pogranicza…, s. 25–40; w. Polak, Czas w najstar-
szej…, s. 48–71.

45  e. campana, Maria nel…, s. 764–766; m. righetti, Storia della…, s. 265–268.
46  s. rosso, Sabbato, [w:] Nuovo Dizionario…, s. 1096–1097.
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ale także w mrocznych epizodach, o których gall nie wahał 
się wspomnieć. kiedy zatem Bolesław krzywousty dopuścił 
się zbrodni wobec swego brata zbigniewa, to kronikarz nie 
potępia go, ale z prawdziwie duszpasterską troską pokazuje 
drogę naprawy i zadośćuczynienia wyrządzonego zła poprzez 
samoponiżenie. gall, jak sam podkreśla, nie broni Bolesława, ale 
zdaje sobie sprawę, że grzech jaki popełnił stawia go poza koś-
ciołem i czyni nie zdolnym do sprawowania władzy. w związku 
z tym dobro państwa oraz nawrócenie grzesznika wymagało 
odbycia odpowiedniej pokuty aby wynagrodzić wyrządzone 
zło i przywrócić dobro: Quid ergo? Accusamus Zbigneum et 
excusamus Bolezlavum? Nequaquam [...]. Non enim convenit 
post malum inrecuperabiliter pertratum malum pius evenire, 
sed illi qui sanari potest decet medicum dicretionis medicamine 
subvenire47.

Praktykowana na rzymskim zachodzie pokuta kanonicz-
na miała na celu przywrócenie grzesznika na łono kościoła 
i społeczeństwa48, a w przypadku panującego władcy ułatwia-
ła odzyskanie zdolności duchowej i legitymizacji do dalszego 
sprawowania władzy49. Publiczny grzech wymagał także pub-
licznej pokuty, która miała formę rytuału określonego przez 

47  gall, iii, c. 25; „Jakże to więc? Oskarżamy zbigniewa, a uniewinniamy 
Bolesława? Bynajmniej. (...) Nie godzi się bowiem, by z popełnionego złą, która 
się już nie da odrobić, miało wyniknąć zło jeszcze gorsze, lecz temu, który może 
być uzdrowionym, roztropny lekarz winien przyjść w pomoc z lekarstwem”, ano-
nim tzw. gall..., ks. iii, rozdz. 25, s. 172–173; zob. także P. wiszewski, Domus 
Bolezlai…, s. 332–338.

48  w początkach Xii wieku istniały trzy formy pokuty: paenitenza publica 
solemnis, czyli tzw. kanoniczna nakładana za najcięższe przestępstwa kryminalne 
i grzechy publicznego zgorszenie popełniane przez świeckich, paenitenza publica 
non solemnis, najczęściej była to pielgrzymka, odbywana za grzechy publiczne 
mniejszego ciężaru świeckich lub ciężkie wyższych duchownych, a także zwykła, 
prywatna; na ten temat szeroka literatura, zob. m. in. c. Vogel, Il peccatore e la 
penitenza nel medioevo, torino 1988; m. g. muzzarelli, Penitenze nel medioevo. 
Uomini e modelli di confronto, Bologna 1994; por. także g. moioli, Il quarto 
Sacramento. Note introdutive, milano 1996, s. 220 – 238.

49  g. althoff, Potęga rytuału. Symbolika władzy w średniowieczu, tłum. a. 
gadzała, warszawa 2013, s. 99–100.
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księgi zwane penitencjałami, a odbywanego przy asyście du-
chowych50. stanowiło to symboliczny gest ze strony kościoła, 
który nie opuszcza i nie odrzuca grzesznika, ale towarzyszy 
mu w drodze nawrócenia. według przekazu anonima było tak 
również w przypadku krzywoustego: Singulis quoque diebus 
ab hospitio tamdiu pedibus quandoque nudis cum episcopis et 
capellanis incedebat51. do stałych elementów rytuału samopo-
niżenia i pokuty należało przywdzianie szat pokutnych, post, 
bose pielgrzymowanie, czy wreszcie odpowiedni zestaw mod-
litw52. według przekazu kroniki Bolesław krzywousty sumiennie 
odbywał nakazaną przez kościół pokutę, co zapewne miało 
pokazać pełne nawrócenie władcy i zadośćuczynienie zmywa-
jącego z niego winę i uzdalniające do sprawowania dalszych 
rządów w kraju: (...) horas perpetua virginis dieique canonicas 
septemque psalmos cum letania poenitantiales adimplebat, et 
plerumque cursum psalterii post defunctorum vigilias adiunge-
bat53. dziejopis, któremu liturgia raczej nie była obca, w pełni 
świadomie zatem oficjum o Najświętszej Pannie wymienił przed 
innymi, bardziej charakterystycznymi dla rytuału pokuty pub-
licznej modlitwami54. w ten sposób chciał zapewne podkreślić 
szczególną rolę marii, która towarzyszy władcy na jego drodze 
pokuty i pojednania z kościołem i społeczeństwem. Nie trudno 
w przekazie kronikarskim tzw. anonima dostrzec elementy myśli 
teologicznej, którą wyraził niedługo później św. elred z rievaulx 
pisząc, że maria jest matką naszej nadziei, sprawiedliwości, 

50  c. Vogel, il peccatore..., s. 23nn.
51  gall, l. iii, c. 25; „co dzień też z miejsca noclegu tak długo szedł pieszo, 

a niejednokrotnie boso, wraz z biskupami i kapelanami...”, anonim tzw..., ks. 
iii, rozdz. 25, s. 174.

52  g. althoff, Potęga rytuału…, s. 106–110.
53  gall, l. iii, c. 25; „(...) godzinki o Najświętszej Pannie, godziny kanonicz-

ne tego dnia oraz 7 psalmów pokutnych z litanią, a częstokroć po wigiliach za 
umarłych dodawał też część psałterza”, anonim..., ks. iii, rozdz. 25, s. 174–175.

54  znane i zachowane w księgach liturgicznych opisy ceremoniału pokuty wy-
mieniają godziny kanoniczne, a także psalmy pokutne i litanie, nie wspominają 
jednak o oficjum do matki Bożej, zob. c. Vogel, Il peccatore…, s. 65 nn; m. g. 
muzzarelli, Penitenze nel medioevo…, s. 82 nn.
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uświęcenia, a także odkupienia. to Ona zapewnia przebaczenie 
dla grzeszników, wybawienie dla udręczonych, uwolnienie dla 
zniewolonych, czy wreszcie życie dla umarłych55. w przekazie 
dziejopisa można dostrzec głęboką myśl teologiczną, która pod-
kreśla współuczestnictwo marii w dziele odkupienia, a zarazem 
roli w najważniejszym dziele kościoła, jakim jest prowadze-
nie ludzi do zbawienia. Ona bowiem cierpiąc z chrystusem 
umierającym na krzyżu współuczestniczy w dziele Odkupienia, 
a przez swoje posłuszeństwo, wiarę, nadzieję i miłość staje się 
dla nas matką w porządku łaski56

Na kartach kroniki nie trudno zatem dostrzec wyraźnie 
maryjne przesłanie, które nie jest tylko swoistą konwencją lite-
racką. anonim tzw. gall tworzy swoje dzieło w kręgach dwo-
ru książęcego, natomiast jego twórczej pracy i zamierzeniom 
patronują członkowie polskiego episkopatu. tym samym więc 
jego przekaz w swojej ideologicznej warstwie nabiera konkret-
nego wymiaru, w którym maryjna pobożność księcia oraz jego 
otoczenia nie może być tylko zwykłym literackim chwytem. 
kronikarz, dostrzegając przejawy szczególnego kultu do matki 
Bożej w kręgach dworu książęcego (uwidaczniającej się choćby 
w zwyczaju odmawiania małego oficjum), pragnie go jeszcze 
bardziej umocnić i rozpropagować wśród potencjalnego od-
biorcy dzieła. Niewątpliwie niemałe znaczenie w tym względzie 
miało jego wyraźne teologiczne wykształcenie, a może nawet 
i duszpasterska praktyka.

wydaje się więc, że szczególnie liczne w połowie Xii wieku 
fundacje kościołów dedykowanych matce Bożej, można łączyć 
również z efektem propagacji kultu maryjnego na kartach kro-
niki galla anonima. wezwanie kościoła niewątpliwie oddawało 
z reguły intencję czy duchowe aspiracje fundatorów, stawało się 
też odzwierciedleniem zjawisk zachodzących w obszarze kultury 
duchowej. Niejednokrotnie wiązało się także z wychodzeniem 

55  PL 185, 115 d; zob. także i. Vona, Temi mariani…, s. 42.
56  a. garuti, Azione sacramentale della Chiesa e presenza materna di Maria 

nell’opera della salvezza,[w:] In Cristo unico mediatore Maria cooperatrice di 
salvezza, red. O. franzoni, f. Bacchetti, roma 2008, s. 59–73.
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naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym, które w tam-
tej epoce odzwierciadlały się często na płaszczyźnie religijnej. 
Pochodzące zatem z tego czasu i poświęcone matce Bożej koś-
cioły były wynikiem działalności fundacyjnej przedstawicieli 
elit władzy, czy to samych książąt czy też osób bezpośrednio 
związanych z dworem, wśród których przekaz ideowy kroniki 
galla musiał być wciąż żywy.

zapewne jeszcze z inicjatywy Bolesława krzywoustego 
rozpoczęto budowę nowej katedry w Płocku właśnie pod we-
zwaniem matki Bożej, którą w 1144 roku poświęcił biskup 
płocki, aleksander z malonne, bezpośrednio związany z dworem 
książęcym. również z jego działalnością oraz bliskiego mu księ-
cia Bolesława kędzierzawego należy wiązać początki klasztoru 
kanoników regularnych w czerwińsku, którego wezwanie ma-
ryjne potwierdza bulla papieska z 1155 roku. książęcą fundacją 
jest również dedykowany marii Pannie klasztor kanoników 
regularnych w wielkopolskim trzemesznie, choć dawniejsza 
historiografia jego początki chciała widzieć jeszcze w czasach 
Bolesława chrobrego. z tym samym zakonem związany był 
kościół matki Bożej na wrocławskim Piasku, który ufundował 
w ramach pokuty Piotr włostowic blisko związany z dworem 
Piastów. Niedługo potem, bo w 1161 roku cały obóz książąt 
juniorów spotyka się na ogólnopolskim zjeździe przy okazji 
konsekracji kolegiaty poświęconej matce Najświętszej w tumie 
pod łęczycą57.

Przypadków fundacji kościelnych zrealizowanych w tym 
czasie i noszących maryjne wezwanie można wymienić dużo 
więcej, co wykraczałoby już poza ramy artykułu. Niewątpliwie 
świadczą one o popularności kultu matki Bożej w Polsce poło-
wy Xii stulecia zwłaszcza w kręgu piastowskim. Popularność 
wezwań maryjnych nie zawsze więc należy wiązać z przybyciem 
do Polski w tym samym czasie cystersów, choć rzeczywiście kult 
maryjny był od początku istnienia zakonu charakterystycznym 
elementem jego duchowości. Niejednokrotnie też cystersi przy-

57  z. świechowski, Architektura romańska w Polsce, warszawa 2000, passim.
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chodząc na ziemie polskie i zakładając swoje klasztory napotykali 
istniejące wcześniej kościoły, które nosiły wezwanie maryjne58.

Niezwykle istotnym nośnikiem i środkiem propagowania 
treści religijnych pobudzając wyobraźnię ówczesnego człowieka, 
były tympanony stanowiące część portalu, przez który masy 
wiernych wchodziły do świątyń, przedstawione na nich sceny 
oddawały zazwyczaj tajemnicę wezwania kościoła. Pozostają 
one niezwykle istotnym, ale często niedocenianym źródłem 
historycznym przekazując nam informacje na temat świata pojęć 
religijnych ówczesnego człowieka59. to właśnie m. in. poprzez 
wyobrażenia na tympanonach Najświętsza Panna wkracza maje-
statycznie do pobożności mas społecznych Xii wieku zajmując 
w niej od tej pory miejsce centralne60. czasem były to tzw. 
tympanony fundacyjne, na których rzeźbione sceny nawiązując 
do tajemnicy wezwania ukazywały duchowe intencje fundatora, 
zawierały także charakterystyczne elementy kultury duchowej 
epoki. zachowany tympanon z portalu północnego kolegiaty 
w tumie pod łęczycą przedstawia postać matki Najświętszej 
w konwencji tronującej królowej z chrystusem na kolanach, 
zaś po bokach wyobrażono postaci aniołów adorujących Panią 
świata i trzymających atrybuty jej wielkości. Po prawej jest to 
lilia – roślina szlachetna, symbolizująca czystość i dziewictwo, 
ale także wybranie, odrodzenie w zmartwychwstaniu oraz świat-
ło61, zaś po lewej krzyż, a wiec symbol współcierpienia, przez 
które maria staje się współ odkupicielką.

wraz z kultem maryjnym chrześcijaństwo zaczyna odkrywać 
i przyjmować nowe wartości, albo też poznawać na nowo znane 
już wcześniej. Będzie to przede wszystkim kobiecość stanowią-

58  B. kürbis, Cystersi w kulturze polskiego średniowiecza. Trzy świadectwa 
z XII wieku, [w:] eadem, Na progach historii. O świadectwach do dziejów kultury 
Polski średniowiecznej, Poznań 2001, s. 234–237.

59  k. kabulak, Odbicie idei krucjatowych w sztuce średniowiecznej w XII i XIII 
wieku ze szczególnym uwzględnieniem motywów krzyżowych w sztuce polskiej, 
„foliae historica cracoviensia”, 10

60  g. duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980–1420, warszawa 1997, 
s. 117.

61  d. forstner, Świat symboliki…, s. 187.
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ca wartość samą w sobie, kształtująca zarazem nowe oblicze 
w kościele, z którego przechodzi na książęce i rycerskie dwory 
wnosząc elementy nowej wrażliwości62. ten element również 
wkracza do wyobrażeń ukazanych na niektórych tympanonach. 
we wrocławskim kościele Najświętszej marii Panny na Piasku 
zachował się zatem datowany na połowę Xii wieku tympanon 
typu fundacyjnego. Przedstawia on po jednej stronie żonę fun-
datora, marię, z modelem świątyni w rękach, a po drugiej jej 
syna, świętosława, który ze złożonymi do modlitwy dłońmi 
adoruje umieszczoną centralnie postać matki Bożej63. Natomiast 
niewiele późniejszy, choć dziś będący już tylko rekonstrukcją 
oryginału, tympanon z rotundy św. Prokopa w strzelnie przed-
stawia parę fundatorów: mężczyznę i kobietę tej samej wielkości 
i w postawie ukłonu ofiarującym chrystusowi model świątyni oraz 
otwartą księgę64. artyści działający w środowisku ówczesnych 
elit państwa piastowskiego nie wahali się, w świecie do tej pory 
nie przychylnym dla kobiet, przedstawić na równi małżeńską 
parę fundatorów zgodnie ofiarujących swój dar matce Bożej. 
to właśnie dzięki niej kobiety, które w tamtym czasie bywały 
z reguły niezauważane, zostały wywyższone do pozycji równej 
mężczyźnie a pamięć o nich utrwalona na pokolenia.

można wyraźnie skonstatować, że kult maryjny obecny 
w Polsce zapewne od początku rozpowszechniania się religii 
chrześcijańskiej, mocno jednak zakorzenił się w religijności 
Polaków Xii wieku. w tym czasie pobożność do matki Boża, 
poprzez często niedostrzeganą w literaturze przedmiotu apo-
teozę w kronice anonima, nabrała zdecydowanie nowego wy-
miaru, przynajmniej w świadomości religijnej elit. Obok roli 
pośredniczki i orędowniczki, jaką posiadała już wcześniej ma 
płaszczyźnie indywidualnej pobożności, staje się także patronką 
i opiekunką stojącego na czele państwa księcia, ale także po-
woli kształtującego się narodu. matka Boża jest znakiem Bożej 

62  g. duby, Czasy katedr…, s. 117.
63  z. świechowski, Sztuka romańska w Polsce, warszawa 1988, s. 26 nn.
64  ibidem, s. 34 nn.



—  186  —

marek stawski

przychylności i opieki, nie tylko prowadzi władcę i jego wojsko 
do boju, ale także towarzyszy na drodze pokuty i pojednania. 
Jej kult kształtuje również nową wrażliwość ówczesnego czło-
wieka, zarówno estetyczną jak i emocjonalną. analiza wybra-
nego materiału źródłowego ukazującego z nawiązaniem do 
myśli teologicznej epoki pozwala dostrzec problematykę kultu 
maryjnego w nowej perspektywie, która nadaje mu elementu 
pewnej wyjątkowości. choć z pewnością trudno będzie odnieść 
twierdzenie Boffa o maryjnym fenomenie Polaków do Xii stu-
lecia, to jednak ukazy obraz może świadczyć o kształtującym się 
przywiązaniu społeczeństwa do obecności matki Bożej w świa-
domości historycznej. warto chyba zakończyć przywołaniem 
słów Jana Pawła ii wypowiedzianych w sanktuarium na Jasnej 
górze 4 Vi 1979 roku: (...) serce narodu bije w Sercu Matki. 
Bije zaś ono (...) wszystkimi tonami dziejów, (...) Ileż razy biło 
jękiem polskich cierpień dziejowych! Ale również okrzykami 
radości i zwycięstwa65.

65  Homilia na Jasnej Górze 4 czerwca 1979 roku, [w:] Jan Paweł II, Dzieła 
zebrane, t. iX. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1. Polska, 
kraków 2008, s. 19.
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reLigiJNOść władz NarOdOwych 
i uczestNików POwstaNia styczNiOwegO

wartości i wyobrażenia religijne miały kluczowe znaczenie 
dla duchowości społeczeństw XiX wieku. ideologie polityczne 
i społeczne zawierały treści budowane na wierze i nauczaniu 
kościoła. Problematyka religijna przyczyniała się do kształtowania 
wrażliwości społecznej, charakteryzującej się postawą szacunku 
i otwartości wobec drugiego człowieka. służyła poszukiwaniu 
przyjaznych, opartych na nauczaniu, metod kształtowania relacji 
społecznych i chęci eliminacji konfliktów. uniwersalizm treści 
i wartości religijnych sprawiał, że stawały się inspiracją dla wielu 
ruchów społecznych. umożliwiał tworzenie postaw i programów 
integrujących różne środowiska. wspólnota religijna stawała się 
niejednokrotnie podstawą działalności służącej naprawie wielu 
problemów społecznych. Życie w warunkach rozbiorów i nie-
woli, podległości obcym państwom, wymagało poszukiwania 
wartości łączących rozdzieloną wspólnotę narodową.

w historiografii polskiej istnieje bogaty nurt zajmujący się 
udziałem duchowieństwa w wydarzeniach 1861–18641. mniej 
rozważań dotyczy religii w postawach i poglądach władz naro-
dowych i uczestników powstania niezwiązanych z wymienioną 
grupą społeczną. celem niniejszych refleksji jest wskazanie na 
podstawowe problemy wiążące się z tymi zjawiskami. stanowią 
próbę ukazania podstawowych form obecności religii i wiary 

1  wskazać tu należy na publikacje m.in. e. Niebelskiego Nieprzejednani wrogowie 
Rosji: duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu, 
Lublin 2008, idem, Rafał Kalinowski: na drodze do świętości: powstaniec 1863 
i karmelita bosy, Lublin 2008.
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w życiu publicznym państwa powstańczego i poszczególnych 
jednostek. refleksje niniejsze potraktować należy jako wstęp-
ne, ukazujące potrzebę dalszych analiz w tym zakresie. szkic 
dotyczący religijności został oparty głównie na tekstach źródło-
wych. w historiografii religijność stała się tematem związanym 
z biografiami wielu uczestników powstania.

Określenie roli religii w kształtowaniu postaw uczestników 
spisków i powstania 1863 roku wymaga doboru odpowiednich 
źródeł. Najbardziej przydatne okazać się mogą dokumenty oso-
biste, takie jak dzienniki, pamiętniki, zawierające rozważania 
o motywach, wrażeniach, uczuciach autora. wyróżnić można 
postawy religijne indywidualne i zbiorowe. Nie jest możliwe 
wykonanie analiz religijności wszystkich uczestników powsta-
nia. Nie każdy z nich pozostawił dokument osobisty. wskazać 
również należy, że tego typu teksty powstały najczęściej po 
upływie określonego czasu od powstania. ten fakt wywiera duży 
wpływ na wiarygodność wspomnianych relacji. istniejąca baza 
źródłowa, mimo braku opisów własnych postaw i poglądów 
przez wszystkich uczestników wydarzeń lat 1861–1864, jest 
bardzo obszerna. to sprawia, że zachodzi konieczność wyboru 
tych spisanych i opublikowanych relacji.

dzienniki i pamiętniki nie stanowią jedynych rodzajów 
źródeł zawierających relacje o problematyce religijnej. zawarte 
zostały one także w innych typach materiałów. Opisy religijności 
znajdują się w niektórych biografiach. za taką uznać można 
publikację mariana dubieckiego, współpracownika romualda 
traugutta. Biografia ta zawiera analizę duchowności tej wybitnej 
osobowości powstania. znaczące jej partie poświęcone zostały 
roli wiary i religii w życiu r. traugutta2.

Postawy wobec religii znalazły odzwierciedlenie również 
w innych materiałach, m.in. dokumentach komitetu centralne-
go Narodowego, tymczasowego rządu Narodowego i rządu 
Narodowego.

2  zob. m. dubiecki, Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania 
styczniowego, wyd. 3, kijów 1911.
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P O g r z e B y,  g r O B y,  c m e N t a r z e  –  Ź r ó d ł a

N a d z i e i  i  O d r O d z e N i a

Odrodzenie patriotyczne rozpoczęło się od uroczystości 
pogrzebowych. spiskowcy postanowili tworzyć własną politykę 
pamięci poprzez nadawanie szczególnej rangi pochówkom osób 
godnych społecznego szacunku, służącą budowaniu więzi wokół 
głoszonego przez nich programu odzyskania niepodległości. w ich 
teoriach pogrzeb stawał się szczególną uroczystością spiskową 
umożliwiającą demonstrację programu większemu środowisku. 
Pożegnanie zasłużonego zmarłego stawać się miało początkiem 
nowego życia ideowego zgromadzonych uczestników. z. chą-
dzyński opisując nastroje panujące w Piotrkowie trybunalskim 
wskazywał na wiadomość o pogrzebie generałowej sowińskiej 
jako „na najpierwszy prawie objaw narodowego ducha po tak 
długich cierpieniach.”3uznawał, że uroczystości te posiadały 
nadzwyczajny charakter, nie dający zamknąć się w granicach 
wydarzenia religijnego. z tą wiadomością kojarzył społeczne 
odczucie boskiego planu zmiany położenia politycznego. wspo-
minał: „Ogólnie i jednozgodnie objawiało się w rozmowach 
naszych przeczucie, że coś będzie jutro, pojutrze, coś być musi, 
coś nam Pan Bóg zdarzy, bo już dłużej tak, jak jest, być nie 
może i niepodobna.”4Nadzieja boskiej interwencji stawała się 
bardzo silna. Przyczyniała się do tworzenia atmosfery jedności 
oczekiwania na wydarzenia ważne dla wspólnoty połączonej 
miłością Ojczyzny. wspomnienia J. Prendowskiej potwierdzają 
wiązanie genezy ruchu patriotycznego z pogrzebem generałowej 
sowińskiej5. w tym samym 1860 roku mszą uczczono trzy-
dziestą rocznicę wybuchu powstania listopadowego6. demon-
stracja religijności na trwałe została połączona z patriotyzmem. 

3  z. chądzyński, Wspomnienia powstańca z lat 1861–1863, opracował i wstę-
pem opatrzył e. halicz, wyd. 1, warszawa 1963, s. 23.

4  ibidem, s. 23.
5  J. Prendowska, Moje wspomnienia, przygotowanie do druku, przedmowa, 

przypisy e. kozłowski, k. Olszański, kraków 1962, s. 28
6  ibidem, s. 28.
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zamawianie i udział we mszach zamieniło się w ceremoniał 
polityczny7. ten związek łączył się faktem poczucia prześlado-
wania przez państwo zaborcze zarówno wiary, jak i narodowości. 
sojusz zniewolonego społeczeństwa i kościoła stanowił proces 
naturalny. w stroju patriotycznym obowiązkowym elementem 
stał się krzyż. J. Prendowska, pisząc o 1861 roku, wspominała: 
„ubierano się ogólnie po polsku: kobiety zupełnie na czarno, 
z dość dużymi hebanowymi krzyżami na czarnej wstążce i orłami 
srebrnymi zamiast broszki, mężczyźni w czamarach, bekieszach, 
konfederatce.”8 w świetle relacji i wspomnień autorki warszawa 
1861 roku była miastem modlitwy, śpiewów patriotycznych 
i pobożnych, kokardek narodowych9. dobrym obyczajem stało 
się demonstrowanie religijności, przywiązania do symbolu krzyża 
jako oznaki losu społeczeństwa cierpiącego od władzy zaborczej.

interwencja armii carskiej doprowadziła do śmierci pięciu 
uczestników pokojowych, ulicznych manifestacji patriotycz-
nych. ich pogrzeb stał się ceremonią żalu i jedności narodowej, 
a miejsce pochówku pięciu poległych na cmentarzu powązkow-
skim stało się obiektem pielgrzymek i spotkań patriotycznych. 
reprodukcje wizerunku zastrzelonych w czasie pokojowej ma-
nifestacji uczestników miały apelować do sumienia europy 
i społeczeństw krajów cywilizowanych, ukazując okrutne rany 
zadane przez rosyjskich prześladowców narodu polskiego. karol 
Beyer nie zawahał się przed fotografowaniem ciał poległych. 
wizerunek zadanych im ran nawiązywał do wyobrażeń znanych 
z ikonografii przedstawiającej ukrzyżowanie Jezusa chrystusa. 
Pogrzeb arcybiskupa warszawskiego, antoniego fijałkowski stał 
się demonstracją jedności narodowej, braterstwa wszystkich 
grup społecznych i deklaracji chłopskich o miłości Ojczyzny10. 
wspólne odczuwanie żalu, spotkania, których celem stało się 
zbiorowe pocieszenie, polecenie swoich cierpień opiece boskiej, 
tworzyły silne więzi wspólnotowe.

7  ibidem, s. 31–32.
8  ibidem, s. 35.
9  ibidem, s. 36.
10  z. chądzyński, Wspomnienia powstańca…, s.47–49.
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w okresie manifestacji patriotycznych 1861 roku symboli-
ka religijna znalazła szerokie zastosowanie w przestrzeni spo-
łecznej. Na broszkach i pierścionkach pojawiały się krzyże11. 
występujący na nich orzeł został wpisany w ten ważny dla 
chrześcijanina znak. symbolika religijna występowała także 
na chorągwiach używanych w manifestacjach patriotycznych, 
m.in. wykonanej przy okazji obchodu rocznicy unii Lubelskiej 
w dniu 12 sierpnia 1861 roku. znalazł się na niej wizerunek 
matki Boskiej z dzieciątkiem. Pod nim umieszczono słowa: 
„Pod twoją obronę”12.

c z e rw O N i  w O B e c  r e L i g i i  i  k O ś c i O ł a

Podstawowymi ideami występującymi w programie czerwo-
nych były: zbrojna walka o wolność, organizacja spiskowa obej-
mująca wszystkie grupy społeczne jako realizator przedsięwzięć 
prowadzących do odzyskania niepodległości oraz adresowanie 
programu działania do różnych kręgów i środowisk niezależnie 
od ich orientacji religijnej13. Przedmiotem zainteresowania spi-
skowych stało się całe społeczeństwo. uznawano bowiem, że 
tylko taka wspólnota jest zdolna do osiągnięcia sukcesu w za-
mierzonym zadaniu politycznym. idea wyzwolenia spod obcego 
panowania oparta została na przekonaniu o możliwości samo-
organizacji społeczeństwa dla realizacji projektu niepodległości. 
w programie Organizacji Narodowej zapisano, iż „rachuje” ona 
„na siły samego kraju i powołuje wszystkie stany i zatrudnienia 
do pracy narodowej”14. Program adresowany do wszystkich 
grup społecznych służyć miał aktywizacji politycznej środowisk 

11  Powstanie styczniowe w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, oprac. w. Bigo-
szewska, m. słoniewska, warszawa 1966, s. 123, 125; J. skrzypczak, Z Podlasia do 
Mielca. Oborscy w powstaniu 1863 roku i ich późniejsze losy, mielec 2013, s. 42.

12  Powstanie styczniowe w zbiorach…, il. po s. 102.
13  Program i zasady Organizacji Narodowej, 24 Vii 1862, w: Dokumenty Ko-

mitetu Centralnego Narodowego i Rządu Narodowego 1862–1864, red. e. halicz, 
s. kieniewicz, i. miller, wrocław 1968, s. 3.

14  ibidem.
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posiadających dotychczas niewielki wpływ na bieg wydarzeń, 
takich jak chłopi, rzemieślnicy oraz inteligencja. ważnym jego 
celem stało się ukształtowanie wspólnoty opartej na poczuciu 
więzi służących odzyskaniu państwa.

w programie Organizacji Narodowej zawierającym definio-
wanie celów politycznych i metod ich osiągnięcia nie zawarto 
odniesień do religii i wiary15. Projekt oparto na racjonalnych 
analizach struktury społeczeństwa polskiego i jego możliwoś-
ciach materialnych. taka ocena sytuacji widoczna była w lipcu 
1862 roku. w rok później widoczna stała się zmiana stanowiska 
w tym zakresie. w odezwie do ludów i rządów europy z 31 
lipca 1863 r. podkreślano, że żywotność społeczeństwa polskie-
go kształtowało wiele czynników, w tym także wiarę. religia 
została uznana za istotny składnik mentalności społeczeństwa 
walczącego o wolność16. dowartościowano rolę duchowości 
w zmaganiach o niepodległość.

w organizacji narodowej znaleźli się również duchowni. J. k. 
Janowski podkreślał, że była to ich własna inicjatywa. ta grupa 
uznawała „zwierzchność komitetu centralnego”17. Ostatecznie 
wykrystalizowała się w listopadzie 1862 roku. zobowiązanie 
tego kręgu do współpracy z komitetem wiązało się z warunkiem, 
że będą wykonywane tylko te polecenia organizacji, które nie 
dotyczyły „wiary i kościoła”18. wspomniani duchowni nie chcieli 
opowiadać się po żadnej ze stron w przypadku, gdyby powstał 
konflikt pomiędzy państwem powstańczym i duchowieństwem. 
współpracująca z komitetem grupa wybrała swoich „mężów 
zaufania” na zjazdach diecezjalnych. J. k. Janowski jako uczestnik 
spisku, urzędnik tymczasowego rządu Narodowego i rządu 
Narodowego tak określał zadania, jakie mieli pełnić księża: 
„zadaniem duchowieństwa była propaganda i współdziała-
nie w sprawach przygotowawczych między ludem wiejskim. 

15  ibidem, s. 3–4.
16  Odezwa wzywająca do uznania prawa Polski do niepodległości, 31 Vii 1863, 

w: Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego…, s. 193.
17  J. k. Janowski, Pamiętniki o powstaniu styczniowem, t. 1, Lwów 1923, s. 14.
18  ibidem, s. 15.
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środkiem do tego miały być kazania odpowiednie, z głównie 
wpływ moralny, jaki proboszcze, w ciągłem, codziennem ze-
tknięciu zostający z ludem, mogli na niego wywierać.”19Jako 
pierwsze zorganizowane zostały diecezje krakowska, lubelska, 
sandomierska, podlaska i płocka. Na jesieni 1862 r. nie były 
jeszcze zorganizowane diecezje kalisko-kujawska i augustow-
ska20. Oceniając te kontakty, wskazać należy, że duchowieństwo 
nie otrzymało zbyt wiele czasu na edukację ludu wiejskiego. 
Nauczanie postaw patriotycznych z reguły jest procesem dłu-
gotrwałym. Niezbędna w tym przypadku staje się zarówno 
publicystyka, jak i dawanie konkretnego przykładu. reakcja 
duchowieństwa kościoła katolickiego na ten projekt nie była 
jednoznaczna21. arcybiskup z. sz. feliński wskazywał na dystans, 
jaki wykazywał wobec programu odzyskania niepodległości 
i tworzenia alternatywnych struktur władzy22. z relacji J. k. 
Janowskiego wynika, że czerwoni nie wypracowali komplek-
sowych starannie zaprogramowanych strategii społecznych, 
służących pozyskaniu zwolenników spisku w środowisku chłop-
skim. komitet i współpracujące z nim duchowieństwo stawały 
przed grupami społecznymi, wśród których występowały liczne 
napięcia. do ich eliminacji mogły przyczynić się działania dłu-
gofalowe, a nie doraźne. zróżnicowanie społeczne stanowiło 
istotny czynnik kształtującym wzajemne relacje. Pociągało za sobą 
brak wzajemnego zrozumienia, szacunku wobec odmienności 
i partnerstwa. entuzjastycznie nastawiona wobec idei powsta-
nia grupa duchownych napotykać mogła liczne przeszkody. 
wśród nich był brak zrozumienia dla swoich działań zarówno 
ze strony zwierzchników kościelnych, jak i ziemiaństwa oraz 
chłopów. z zapisanych relacji J. k. Janowskiego wynika, że 
religia i kościół odgrywać miały bardzo ważną rolę w kształ-
towaniu postaw patriotycznych i propowstańczych. czerwoni 

19  ibidem, s. 15.
20  ibidem, s. 15.
21  zob. k. mikoszewski, Pamiętniki moje, warszawa 1987, s. 60–61.
22  z. sz. feliński, Pamiętniki, opracowanie, przygotowanie do druku, przedmowa 

e. kozłowski, warszawa 1986, s. 553.
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dążyli do zgromadzenia w swoich szeregach reprezentantów 
wszystkich grup społecznych. ta idea służyć miała efektywnej 
walce o przywrócenie państwa polskiego.

apelując o wsparcie ludów i rządów europy, przypomi-
nano o wspólnocie religijnej, pragnąc by braterstwo w wierze 
stało się inspiracją do interwencji na rzecz walczącego narodu. 
dążenie do dołączenia do rodziny wolnych ludów europy 
opierało się na założeniu zrozumienia idei niepodległości Polski 
przez chrześcijan zamieszkujących stary kontynent. w odezwie 
odwoływano się także do innych idei. Pisano: „tego tylko my 
od was żądamy w imię porządku, pokoju, w imię braterstwa 
ludów europy.”23

rola instytucji religijnych w społeczeństwie po odzyska-
niu odzyskania niepodległości została opisana w dokumen-
tach tworzonych przez władze spisku. w programie komitetu 
centralnego znalazła się idea opieki państwa nad kościołem. 
w okólniku kierowanym do chłopów, środowiska dotychczas 
w niewielkim wymiarze uczestniczącego w życiu politycznym, 
pisano: „każda wiara i religia będzie wolna, toteż ci wszyscy, 
których rząd moskiewski zmusił na prawosławie, i dzieci ich 
będą mogli powrócić do na unię św., nie przymuszając nikogo. 
kościoły zrujnowane i cmentarze opuszczone rząd polski weź-
mie pod swoją opiekę, ładnie wszystkie każe odnowić, a gdzie 
będzie trzeba i nowe wybudować każe, przy czym odbierze 
wszystkie kościoły zamknięte przez moskali lub przemienione 
na cerkwie prawosławne.”24 ta zapowiedź służyć miała po-
zyskaniu sympatii wspomnianej grupy społecznej dla walki 
o niepodległość. w odezwie widoczne stało się utożsamienie 
prawosławia z państwem rosyjskim. religia ta potraktowana 
została jako jedno z narzędzi służących w walce z polskością. 
ta postawa wobec prawosławia przyczyniła się do postrzegania 
go jako z jednego z elementów ideologii i praktyki zniewolenia 

23  Odezwa wzywająca…, w: Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego…, 
s. 193.

24  Okólnik kcN określający program społeczno-ekonomiczny przyszłego rządu 
Polskiego w stosunku do chłopów, 15 Viii 1862, w: Dokumenty…, s. 13.
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narodu polskiego przez państwo rosyjskie. zostało ono nieco 
odmiennie potraktowane niż inne wyznania. w tym przypadku 
odstępowano od zasady równego traktowania postaw ducho-
wych wszystkich obywateli projektowanego państwa polskiego. 
stworzenie tego wyjątku podyktowane zostało negatywnymi 
doświadczeniami politycznymi.

idea wolności religijnej i równego traktowania wszystkich 
wyznań stała się powodem wydania odezwy adresowanej do 
„braci starozakonnych”. Podkreślono w niej zjawisko tolerancji 
jako cechę charakterystyczną dla państwa polskiego i jego kul-
tury politycznej. wskazywano, że umożliwiła rozwój osadnictwa 
żydowskiego. zapowiadano, że rząd polski będzie traktował tę 
społeczność na równi z innymi obywatelami25.

Organizacja spiskowa w odezwach kierowanych do chłopów 
odwoływała się do nauczania kościoła. zjawisko to widoczne 
było w sytuacji, gdy do komitetu centralnego Narodowego 
dotarły wiadomości o konfliktach w środowisku chłopskim 
spowodowanych realizacją ukazu o oczynszowaniu z urzędu. 
Organizacja spiskowa uznała, że powstające z tego powodu 
napięcia oddalają tę grupę społeczną od głównego celu politycz-
nego, którym była walka o niepodległość. spory o czynszowanie, 
wynikające z konieczności uregulowania przy tej okazji wielu 
szczegółowych kwestii gospodarowania ziemią, potraktowano 
jako zjawisko wynikające z koncentracji tego środowiska wy-
łącznie na własnych, partykularnych interesach. Organizacja 
spiskowa uznała takie postawy za niepożądane. Postanowiono 
przypomnieć nauki kościoła o konieczności preferencji dla idei 
dobra wspólnego. w odezwie wydanej z okazji święta Narodze-
nia Najświętszej marii Panny obchodzonego 8 września pisano: 
„gromada ! ten tylko się dostanie do nieba wedle zapowiedzi 
chrystusa Pana, kto się siebie samego zaprze, co znaczy, że 
ten dostąpi wiekuistego szczęścia, kto swoje dobro poświęci 
dla dobra wszystkich ludzi, dla dobra Ojczyzny polskiej. i ten 

25  Odezwa wzywająca Żydów do wspólnej walki o wolną i niepodległą Polskę, 
która przyniesie im równe prawa, 9 iX 1862, w: Dokumenty…, s. 21.
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też będzie szczęśliwy na ziemi, kto dla tego szczęścia poświęci 
wszystko, co ma: majątek, zdrowie, krew i życie nawet.”26

N a B O Ż e ń s t wa  k u  c z c i  z w y c i ę s t wa

Pierwsze sukcesy odniesione przez oddziały powstańcze 
stały się ważnym elementem służącym umocnieniu nadziei na 
odbudowę państwa polskiego. tym chwilom chwały towarzy-
szyły uroczystości religijne. Po opanowaniu węgrowa w okolicy 
zapanował podniosły nastrój. radość i duma ze zwycięstwa 
przybrała formę zbiorowego udziału w nabożeństwie w kościele. 
Była nim suma odprawiona w niedzielę 24 stycznia 1863 roku. 
rozpoczęła się o godzinie wpół do jedenastej. Poszczególnym 
częściom mszy towarzyszyły określone postawy zgromadzonych 
wiernych. w. Jabłonowski odnotował: „a gdy w chwili śpiewanej 
ewangelii wszystko ruszyło się z miejsc i jedni z ochotników 
stuknęli strzelbami i spoza kościoła doszedł nas szczęk kos, 
nastrój ten narodowego uczucia złączył się w jedno głębokie 
westchnienie, oby też i nam wolno było tak dzielnie zwalczać 
nieprzyjaciół wiary, jak to czynili nas antenaci.”27 słowa No-
wego testamentu miały wzmacniać wiarę i budować nadzieje 
polityczne. msza miała szczególny charakter. Odczytano w jej 
trakcie „manifest” tymczasowego rządu Narodowego o uwłasz-
czeniu chłopów. Pamiętnikarz potraktował tekst jako przejaw 
zrównania wszystkich stanów. Nie omieszkał zapisać reakcji 
zgromadzonych na mszy i demonstracji, jaka nastąpiła po tym 
obwieszczeniu. w. Jabłonowski zapisał: „wtedy to nastąpiła 
najbardziej rozrzewniająca scena. Lud padł na kolana i jeden 
głęboki, ale dziękczynny jęk wydobył się z piersi każdego, pop-
arty wzajemnym podaniem sobie ręki przez magnata chłopkowi, 

26  Odezwa kcN wzywająca chłopów do walki o wolność Polski, która przynie-
sie równe prawa i uwolni od ucisku panów, 8 iX 1862, w: Dokumenty…, s. 17.

27  w. Jabłonowski, Pamiętniki z lat 1851–1893, z rękopisu wyboru dokonał, 
wstępem i przypisami opatrzył J. fijałek, wrocław 1967, s. 155.
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przez zaściankowego szlachcica niedawnemu czynszownikowi”28. 
uznaniu wzajemności braterstwa towarzyszył odpowiedni gest. 
uścisk dłoni cementować miał więzi tworzone zapisami prawa. 
tak tworzoną wspólnotę utrwalić miała pieśń kościelna. takiej 
roli służył hymn „te deum laudamus”. Nie był jedyną pieśnią 
kościelną służącą integracji religijnej i patriotycznej oraz wzmac-
nianiu duchowości niepodległościowej. Podobną rolę pełnił hymn 
„Boże coś Polskę”. służba do mszy przez członków oddziałów 
powstańczych, tekst dekretu o uwłaszczeniu, kazanie patriotyczne, 
podanie dłoni kształtowały społeczność połączoną ideą miłości 
Ojczyzny. w. Jabłonowski wskazał, że ta wspólnota oczekiwała 
opieki boskiej. Jedność miała stanowić atut służący pozyskaniu 
łaski Opatrzności. Pamiętnikarz pisał: „Było to niejako dowo-
dem, ze wszyscy, tak przewodnicy, jak i prostaczkowie, łączemy 
nasze myśli jedną harmonijną prośbę, by wybłagać sobie pomoc, 
co by wzmocniła i podtrzymywała nasze słabe siły.”29 udział 
w mszy, modlitwy zanoszone w jej trakcie, demonstracja więzi 
patriotycznych posłużyć miały pozyskaniu boskiej opieki i łączyły 
się z przekonaniem o ingerencji Opatrzności w ziemskie sprawy. 

w i ę z i  Pa r a f i a L N e  J a k O  P O d s t awa

w s P ó L N O t y  i  O r g a N i z a c J i  w O J s k O w e J

władysław Jabłonowski opisując w swoich pamiętnikach kon-
sekwencje bitwy pod węgrowem wskazywał na znaczący napływ 
ochotników do oddziałów powstańczych30. ta trudna decyzja 
i nowa sytuacja, w jakiej znaleźli się wolontariusze sprawiła, że 
podkreślali potrzebę kontynuowania dotychczasowej wspólnoty. 
stawała się szczególnie ważna w chwilach konieczności podjęcia 
walki zbrojnej. ich wspólnota opierała się na pochodzeniu z jednej 
parafii. Na prośbę ochotników pamiętnikarz zgodził się zacho-

28  ibidem, s. 155.
29  ibidem, s. 155.
30  ibidem, s. 154.
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wać te więzi i na ich podstawie formować oddziały wojskowe31. 
Parafialne wspólnoty ochotników zostały zamienione na plutony. 
z tej relacji wynika, że we wspomnianej grupie mogli znaleźć 
się zarówno przedstawiciele ziemiaństwa, jak i chłopów. część 
z nich posiadała fuzje, a cześć kosy32. Parafia jako wspólnota 
religijna okazywała się trwałym elementem mentalności ochot-
ników decydujących się na udział w walce o wolność.

z aw O ł a N i a  i  s z t a N d a r y  B O J O w e

religia i wiara demonstrowane były w trakcie toczonych 
walk. Pomagały w umocnieniu odwagi i determinacji idących 
w bój. służyły do nadania im otuchy i ukazaniu konieczności 
poświęcenia dla dobra wspólnego, którym była niepodległa 
Ojczyzna. walczące oddziały powstańcze wykorzystywały 
inwokacje religijne w okrzykach bojowych. w. Jabłonowski 
wspomina o dwóch zawołaniach: „O Najświętsza Panienko 
częstochowska”33 i „w imię Boże – naprzód”34.

krzyż znajdował się na chorągwi oddziału Józefa matliń-
skiego („Janka sokoła”) walczącego na Podlasiu w lutym 1863 
roku35. ksiądz agrypin konarski zagrzewał powstańców do 
boju z krzyżem w ręku w bitwie pod grochowiskami 18 marca 
1863 roku. Na mundurze żuawów śmierci znajdował się krzyż, 
symbol wierności Bogu i Ojczyźnie.

r e L i g i J N O ś ć  u c z e s t N i k ó w  P O w s t a N i a

Przygotowanie do udziału w powstaniu objawiało się 
zbiorowym udziałem w spowiedzi i komunii. J. k. Janowski, 

31  ibidem, s. 154–155.
32  ibidem, s. 155.
33  ibidem, s. 168.
34  ibidem, s. 169.
35  Powstanie styczniowe w zbiorach…, s. 108.
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opisując sytuację z połowy stycznia 1863 roku, w chwili, gdy 
oczekiwano na brankę i walkę o niepodległość, wskazał: „koś-
cioły były zapełnione, szczególnie młodzieżą, która otaczała 
konfesjonały i przystępowała do «stołu Pańskiego»”36. młodzi 
ludzie wykazali się dojrzałością i świadomością konieczności 
pojednania z Bogiem w tak ważnych dla ich losu w chwilach 
i decyzjach mogących doprowadzić do ofiary życia na rzecz 
wolnej Ojczyzny. środowisko spiskowych posiadało świado-
mość olbrzymiego ryzyka związanego z decyzją o powstaniu. 
Jego przedstawiciele zakładając możliwość śmierci uważali, że 
spowiedź i przyjęcie komunii powinno kończyć życie pobożnego 
człowieka i zapewnić mu życie wieczne. wiara w nieśmiertelność 
duszy czyniła łatwiejszym wybór drogi walki o niepodległość 
mogącej prowadzić do śmierci.

w gronie uczestników powstania zaobserwować można 
było różne postawy wobec religii i nabożeństw kościelnych. 
Podstawą tego zjawiska stał się udział w tych wydarzeniach 
osób i środowisk o odmiennych światopoglądach. Jeden z lepiej 
opisanych przypadków religijności stanowią praktyki romualda 
traugutta, przewodniczącego rządowi Narodowemu od 17 
października 1863 roku. Jego zgoda na przyjęcie trudnej funkcji 
w niezwykle złożonej, choć nie beznadziejnej sytuacji, pozwala na 
budowanie tezy, że podstawą tej decyzji mogła być wiara w moc 
Boga i traktowanie go jako siły sprawczej w historii ludzkości 
oraz przekonanie że z jego pomocą możliwe jest rozwiązanie 
wszystkich trudnych problemów społecznych. współpracow-
nik, a zarazem pierwszy biograf r. traugutta, marian dubiecki 
podkreślał, że wśród motywacji przyjęcia stanowiska znalazła się 
„ufność w Opatrzność”, której towarzyszyła „wiara w świętość 
sprawy”37. w świetle tej relacji przewodniczący rządu traktował 
władzę jako „akt poświęcenia”38. władza została potraktowa-

36  J. k. Janowski, Pamiętniki o powstaniu styczniowem, t. 1, s. 42.
37  m. dubiecki, Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania stycz-

niowego, wyd. 3, kijów 1911, s. 148 [dzieło napisane w 1893 roku, uzupełnione 
w 1910, tamże, s. 256].

38  ibidem, s. 149.
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na w tym przypadku jako misja wymagająca wsparcia Boga, 
interwencji pozaziemskiej. m. dubiecki wskazywał na dobre 
przygotowanie i systematyczność praktyk r. traugutta służą-
cych umocnieniu wiary. według wspomnianego autora ważnym 
przewodnikiem duchowym i osobą kształtującą jego pobożność 
była babka, Justyna Błocka. m. dubiecki wskazywał także na 
systematyczność praktyk religijnych r. traugutta przejawiających 
się w codziennej modlitwie wieczornej i porannej dłuższej lub 
krótszej, nie rozstawanie się z książką do nabożeństwa i przetrzy-
mywanie jej przy swoim łóżku w mieszkaniu wynajmowanym 
od heleny kirkorowej na ulicy smolnej39. samotność, trudne 
zadania do wykonania, wzmacniały potrzebę więzi z Bogiem. 
wiara w Opatrzność i konieczność wsparcia idei walki o wol-
ność o wartości religijne widoczna była również w instrukcjach 
przesyłanych do Józefa hauke-Bosaka40. formalnym twórcą 
tego dokumentu był rząd Narodowy. Biograf r. traugutta, m. 
dubiecki, wskazuje, że tego typu akty prawne tworzył prze-
wodniczący rządowi Narodowemu. traktował dokumenty 
tej instytucji jako dzieło jego myśli41. w instrukcji r. traugutt 
opisał idealny model postawy religijnej. wskazał: „Niech będzie 
wiara gorąca i szczera, bez fanatyzmu pobożność prawdziwa, bez 
bigoterii, przyzwoitość obejścia się zarówno daleka od rozwią-
złości, jak i zimnej odpychającej surowości.”42te stwierdzenia 
wskazują, że r. traugutt obserwował i rejestrował różne formy 
religijności. wiele z nich oceniał negatywnie. zaliczył do nich 
fanatyzm, bigoterię, zbytnią surowość. dążył do kształtowania 
umiarkowania w demonstracji wiary i pobożności, szacunku dla 
różnorodności i prawa do odmienności każdej osoby ludzkiej 
jej relacji z Bogiem.

39  ibidem, s. 134, 136.
40  ibidem, s. 150–151.
41  ibidem, s. 149–157.
42  rN do gen. Bosaka w sprawie nowych przygotowań powstańczych, stosunku 

do ludu i szlachty, 2 iii 1864, w: Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego 
i Rządu Narodowego 1862–1864, s. 346, toż m. dubiecki, Romuald Traugutt…, 
s. 157.
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w koncepcjach r. traugutta religia miała pełnić istotną 
rolę w kształtowaniu postaw moralnych armii walczącej o nie-
podległość Polski. służyć temu miała wiara pełniącą rolę zwor-
nika światopoglądu bojownika wolności. w instrukcji rządu 
Narodowego dla gen. J. hauke-Bosaka zalecano: „Żołnierz 
polski powinien być prawdziwym żołnierzem chrystusa, czy-
stość obyczajów i nieskalaną cnotę, a nie swawolę i demora-
lizację roznosić wszędzie powinien. cnota żołnierza naszego 
powinna być czynną, to jest zasadzać się głównie na czynach 
połączonych z poszanowaniem zewnętrznych form przez kościół 
przyjętych i uświęconych jako objaw widomy uczuć wewnętrz-
nych, ale bynajmniej nie licząc tych form za treść samą, za do-
skonałość chrześcijańską, bo one bez ducha chrześcijańskiego 
i płynących z jego czynów będą nie tylko niepożytecznymi, ale 
szkodliwymi nawet, gdyż będą kalać świętość religii, sprowa-
dzających ją tylko do zewnętrznych praktyk, zupełnie niezgod-
nych z postępowaniem.”43 zacytowane słowa wskazują, że r. 
trauguttowi towarzyszyła refleksja dotycząca relacji pomiędzy 
duchowością człowieka a jego realnymi postawami możliwymi 
do obserwacji w sferze społecznej. widać z nich także, że nie 
wszystkie postawy religijne traktował jako efekt przekonań 
określonej osoby. demonstrowane postawy religijne niewyni-
kające z duchowości, uznane zostały za odmianę manipulacji 
przynoszącej szkody społeczne. r. traugutt był zwolennikiem 
jedności poglądów i postaw religijnych, nauczania oraz prze-
konań i czynu. za wartościowe uznawał tylko takie społecznie 
demonstrowane formy religijności, których źródło stanowiła 
głęboka wiara. Należał do tego grona osób, które wierzyły, że 
dobre i godne zachowania wobec Boga i ludzi, zapewnić mogą 
nieśmiertelność duszy. m. dubiecki podkreślał wielki spokój 
i godność widoczną w trakcie wykonania wyroku. w świetle 
relacji wspomnianego autora takie postawy charakteryzowały 
także pozostałych straconych członków rządu Narodowego, 
współpracowników r. traugutta.

43  rN do gen. Bosaka…, s. 346, m. dubiecki, Romuald Traugutt…, 1911, s. 156.
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J. Prendowska wskazała na henrykę Pustowójtównę jako 
przykład wpływu katolicyzmu na zachowanie polskości i udział 
w powstaniu skierowanym przeciwko rosjanom. Postać ta sta-
wała się symbolem siły przekonań religijnych w ochronie przed 
wynarodowieniem. Babka h. Pustowójtówny, jak pisała J. Pren-
dowska, traktowała zamążpójście swojej córki za rosjanina 
jako „hańbę bezgraniczną”, którą jej wnuczki musiały okupić 
poświęceniem na rzecz Ojczyzny, wychowując je „w gorącej 
wierze katolickiej” 44.

zachowane i opublikowane pamiętniki władysław Jabło-
nowskiego pozwalają rzucić nieco światła na jego przekonania 
religijne. ten uczestnik powstania tak opisywał swoje pobyty 
na mszach w katedrze na wawelu: „w każdą niedzielę, a także 
i większe święta, uczęszczałem na sumę do katedry odprawianej 
o 10 rano. Nie udawałem się tam w celu modlenia się, a tyl-
ko by posłuchać niezłej muzyki na chórze, kazań miewanych 
przez wykształconego kaznodzieję księdza chotkowskiego i by 
popatrzyć na twarz i zachowanie biskupa gałeckiego. Była 
to osobowość nienawidzona tutaj przez swą uległość wier-
nopoddańczą dla austrii i dla braku uczuć patriotycznych 
dla kraju.”45 uczestnictwo w nabożeństwo wynikało z wielu 
motywów. modlitwa nie została ukazana jako jeden z nich. 
Powodem udziału we mszy mogła stać się zarówno piękna 
muzyka jak i urokliwe i głębokie kazania. Nie bez znaczenia 
stawało się także śledzenie osób posądzanych o brak postawy 
patriotycznej.

ten sam pamiętnikarz zapisywał wydarzenia z życia kościoła 
powodujące napięcia społeczne. Jednym z nich była sprawa 
Barbary ubryk, psychicznie chorej zakonnicy, uwięzionej przez 
przełożone zgromadzenia. kiedy sprawa została ujawniona 
doszło do demonstracji społecznych. w. Jabłonowski zapisał: 
„sam fakt tego uwolnienia nieszczęśliwej ofiary histeryczek 
w habitach, wywarł niezmierne wrażenie na nasz ogół. Lud 

44  J. Prendowska, Moje wspomnienia…, s. 81.
45  w. Jabłonowski, Pamiętniki z lat 1851–1893, s. 179.
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i studenci rzucili się by zburzyć klasztor.”46 Pamiętnikarz dążył 
do opisywania różnych zjawisk ze sfery religijności, zarówno 
tych, które traktował jako pozytywne, jak i takich, które prowa-
dziły do napięć społecznych. Obserwując działalność kościoła 
i jego rolę w różnych sferach, zachowywał postawę krytyczną.

w gronie uczestników powstania znalazła się duża grupa 
księży i zakonników kościoła katolickiego. Najbardziej zna-
ne postacie to ksiądz stanisław Brzózka, antoni mackiewicz, 
agrypin konarski, karol mikoszewski.

dla wracającej z zesłania syberyjskiego J. Prendowskiej sym-
bolem Ojczyzny stał się pacierz żebraka odmawiany po pol-
sku47. stawał się symbolem domu, o którym tak długo myślała. 
tęsknota sprawiła, że nawet ta oznaka religijności połączona 
została w jej świadomości z miłością Ojczyzny.

P O d s u m O wa N i e

Niniejszy szkic ukazuje różne formy religijności i jej spo-
łeczne role. znalazło się wśród nich traktowanie ceremonii 
religijnych związanych ze śmiercią, takich jak pogrzeby, jako 
początku nowego życia patriotycznego. w niniejszych rozwa-
żaniach wskazano na wspólnoty religijne – parafie jak pod-
stawy formacji woskowej. religijność służyła tworzeniu haseł 
zagrzewających do walki. wiara stanowiła istotną inspirację 
postaw patriotycznych. Odegrała ważną rolę w budowaniu 
ideologii służącej odbudowie niepodległego państwa polskiego. 
inspirowała treści i formy symboliki patriotycznej. stawała się 
podstawę integracji wokół zamierzonych celów militarnych 
i politycznych. kościołowi przeznaczono ważną rolę rozwiązy-
wania konfliktów istniejących pomiędzy różnymi środowiska-
mi społecznymi i kształtowania dobrych, pokojowych relacji 
pomiędzy nimi. w państwie podziemnym religia stanowiła 

46  ibidem, s. 180.
47  J. Prendowska, Moje wspomnienia…, s. 342.



—  204  —

aLicJa kuLecka

ważny element ceremoniału narodowego służącego integracji 
walczących o niepodległość. wspólnota religijna utrwalać miała 
więzi społeczne. religia pozwala przetrwać i zachować optymizm 
wspólnocie zwyciężonych i nie posiadających własnego pań-
stwa. cierpienie spowodowane brakiem niepodległego państwa 
nabierało wymiaru transcendentnego, a poprzez to służącego 
budowaniu nadziei i projektowania lepszej przyszłości. Postawy 
religijne występowały zarówno w chwilach cierpienia, jak i ra-
dości. Obserwując środowisko uczestników powstania wskazać 
należy na zróżnicowanie postaw religijnych. to zjawisko, jak 
się wydaje, dotyczyło w dużym stopniu okresu działalności 
popowstańczej. trudne położenie sprzyjało poszukiwaniu Boga 
i wartości religijnych przez różne środowiska powstańcze, także 
te, które wcześniej nie traktowały wiary i nauczania kościoła 
jako istotnego elementu światopoglądu.
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Maria Dutkowska (Warszawa)

edycJa „mONumeNta POLONiae VaticaNa” JakO 
efekt Otwarcia archiwów watykańskich 
Przez PaPieŻa LeONa Xiii

Początki zainteresowania archiwaliami watykańskimi w Pol-
sce miały miejsce za panowania stefana Batorego. król ten 
próbował stworzyć koalicję przeciw turkom zagrażającym po 
raz kolejny europie. zwrócono się w związku z tym w roku 
1577 do stolicy apostolskiej z prośbą o odpisy z archiwum 
watykańskiego dokumentów dotyczących węgier i Polski.

z kolejną próbą zaczerpnięcia ze źródeł watykańskich wystą-
pił stanisław august ostatni król Polski, który zabiegał o spisanie 
historii ojczystej. Poszukiwań podjął się biskup zenopolitański (in 
partibus infidelium) Jan albertrandi, który po iii rozbiorze Polski 
kontynuował prace badawcze, jako członek towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w warszawie. Ponieważ archiwum watykańskie nie było 
dostępne, podjął w rzymie prace w licznych archiwach zakonnych 
oraz w archiwaliach znanych rodów (Borghese, Barberini), następnie 
przekazanych do archiwów watykańskich. dzięki temu w zbiorach 
stanisława augusta znalazło się wiele kopii dokumentów, potem 
wywiezionych do Petersburga, wskutek rozbiorów Polski. Należały 
one do najcenniejszych źródeł do historii Polski, wydawanych 
drukiem między innymi od roku 1864 przez augusta Bielowskie-
go w Monumenta Poloniae Historica. w latach wcześniejszych 
1841–1842 zbiory złożone w Petersburgu stały sie też podstawą 
do wydania pod patronatem mikołaja i cara rosji dwóch tomów 
Historicis Rusiae Monumentis z dołączonym suplementem przygo-
towanym przez ówczesnego prefekta archiwum watykańskiego1.

1  Praefatio w: Monumenta Poloniae Vaticana, Acta Camere Apostolica, t. i wyd. 
J. Ptaśnik, cracoviae 1913, ss. V–Vi.
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Papież Leon Xiii (pontyfikat w latach 1878 – 1903 ), otwarty 
na dialog ze współczesnym światem, postawił na odrodzenie 
myśli tomistycznej łączącej wiarę i rozum. wspierał rozwój 
studiów biblistycznych oraz historycznych2. Przyczynił się do 
powstania watykańskiej „scuola Pontifice di Paleografia e archi-
vistica”. Był człowiekiem, który dążył do poznania prawdy nie 
tylko w intelektualno – teologicznym wymiarze. angażował się 
w problemy społeczno – polityczne współczesnego mu świata, 
o czym świadczy zwłaszcza słynna encyklika Rerum novarum 
z 1891 roku, która stała się podstawą społecznej nauki kościoła. 
Pomimo postawy pojednania nie udało mu się zbudować trwa-
łego porozumienia z rządem włoskim. Natomiast doprowadził 
do zaniechania przez rząd pruski polityki kulturkampfu. to 
posunięcie stanowiło swoiste zamknięcie polityki Piusa iX (1846 
– 1878 ), który potępił w 1854 r. prześladowanie Ormian na 
terytorium turcji a także w roku 1867 prześladowanie kościoła 
w rosji i w królestwie Polskim.

w 1881 roku papież Leon Xiii zadecydował o udostępnieniu 
archiwum watykańskiego uczonym. Była to decyzja przełomowa 
nie tylko dla archiwów papieskich, pobudziła bowiem dążenia 
do radykalnego ułatwienia dostępu do archiwów świeckich, 
zwłaszcza do skrócenia okresu tzw. karencji, czyli okresu po-
między powstaniem dokumentacji pisanej a jej udostępnieniem 
dla potrzeb nauki. ułatwienie historykom dostępu do zbiorów 
watykańskich ożywiło ich działalność szczególnie w dziedzinie 
edycji źródeł. Otwarcie podwojów archiwów papieskich dla nauki 
miało duże znaczenie dla Polaków walczących o zachowanie 
pamięci historycznej w czasie nasilonego naporu obcej kultury 
i organizacji państwowej z zachodu i ze wschodu. w roku 1886 
z inicjatywy słynnego profesora uniwersytetu Jagiellońskiego 
stanisława smolki powołano ekspedycję rzymską akademii 
umiejętności, która za główny cel obrała poszukiwania polskich 
śladów w archiwach i bibliotekach rzymskich, a szczególnie 

2  ks. B. kumor, Historia Kościała, Czasy najnowsze 1815–1914, t. Vii, Lublin 
2001, s. 213.
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w Bibliotece i archiwum watykańskim. do roku 1897 kie-
rowana była przez s. smolkę, następnie od 1902 roku. przez 
wybitnego badacza dziejów kościoła władysława abrahama.

stanisław smolka w decydującym stopniu przyczynił się 
do zorganizowania ekspedycji rzymskiej naśladując uczonych 
innych nacji szukających swoich chrześcijańskich źródeł. roz-
poczęcie studiów historycznych przez akademię umiejętności 
w archiwach watykańskich podjęto w 1886 roku, niebawem 
po decyzji papieża o udostępnianiu zbiorów. dalsze prace or-
ganizowane i planowane były na podstawie relacji o zbiorach 
i ich przydatności dla historii Polski przygotowanej w wyniku 
sumiennej kwerendy dokonanej przez władysława abrahama 
i Bronisława dembińskiego.

Bronisław dembiński jako pierwszy przedstawił sprawozda-
nie o źródłach do historii Polski nowożytnej XVi i XVii wieku 
z archiwum watykańskiego. zwrócił także uwagę na potrzebę 
uwzględnienia w poszukiwaniach źródłowych innych rzymskich 
bibliotek zarówno znamienitych rodów, które miały wpływ na 
historię kościoła (biblioteka Barberini, Borghese, Buoncompagni, 
chigi, Orsini), jak i zakonnych spośród bibliotek zakonnych 
wyróżnił pod względem bogactwa poloników bibliotekę corsini, 
casanatensis, Vallicellanesae. zbiory archiwum watykańskiego 
zawierały dokumenty wystawiane przez stolicę apostolską, 
bulle lub brevia, przechowywane nie w formie oryginałów, 
lecz regestów, minut, lub kopii. Odpowiedzią na bulle i brevia 
była korespondencja przychodząca. ze strony polskiej była to 
korespondencja monarchów: zygmunta augusta, Bony, zyg-
munta iii, władysława iV, Jana kazimierza oraz dostojników 
świeckich i kościelnych3.

szczególną uwagę dembiński zwrócił przy wyodrębnieniu 
osobnego działu dokumentów soboru trydenckiego, ze względu 
na jego doniosłość, jako zdecydowanej odpowiedzi na szerzące 

3  B. dembiński, Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzym-
skich, a szczególnej w Archiwum Watykańskiem, O materiałach do dziejów polskich 
XVI i XVII wieku, kraków 1886, ss. 4–11.
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się prądy reformacyjne. akta tego soboru zawierają trzy działy: 
„sprawozdania z sesji i kongregacji”, „akta soboru trydenckiego” 
w ścisłym znaczeniu, oraz „fragmenta actorum”. dembiński 
wzmiankował o zawartości działu „Nuntiatura di Polonia”, 
a zwłaszcza o listach nuncjusza commendoniego dotyczących 
reformacji w Polsce z lat 1564–15654. za równie ciekawe uznał 
akta z czasu bezkrólewia i elekcji stefana Batorego.

w swoich poszukiwaniach dembiński uwzględniał dotych-
czasowy stan badań. uważał, że albertrandi czerpał źródła do 
dziejów Polski bezpośrednio z archiwum watykańskiego (choć 
były, jak wspomniano przeniesione tam potem). zwrócił uwa-
gę, że w wydaniu theinera podane są odmienne sygnatury 
dokumentów, a często teksty nie pokrywają się z oryginałem5. 
dbał także, aby wydawane źródła historyczne zawierały pełny 
tekst. O archiwum watykańskim pisał: Znajduje się tu wydana 
w „Relacjach nuncjuszów” Instrukcja dla nuncjusza Martine-
go z 15 lipca 1548. Opuszczono tu jednakże wcale zajmujący 
ustęp odnoszący się do obrony „wolności Kościoła” nie tylko ze 
względu na sam kościół, ale także w interesie spokoju państwa. 
W każdym razie instrukcja, jedna z najwcześniejszych, zasługuje 
na to, aby ją in extenso wydrukować raz jeszcze, naturalnie 
w języku włoskim 6.

sprawozdania o średniowiecznych źródłach do dziejów 
chrześcijańskiej Polski przedstawiał akademii umiejętności 
władysław abraham. Przede wszystkim zwrócił on uwagę na 
najstarsze dokumenty zachowane od 1205 roku. wiele akt po-
zostało o czasów tzw. niewoli awiniońskiej, oraz ze zbiorów 
przechowywanych z zamku św. anioła, czyli nigdy nie zdobytej 
twierdzy rzymu. średniowieczne dokumenty dotyczyły spraw 
administracyjnych i zwłaszcza finansowych: świętopietrza, de-
nara św. Piotra, zwolnień z opłat w związku z krucjatami, gdyż 
Polska uznana była dłuższy czas za front obronny od najazdów 

4  ibidem… ss. 16 i 21.
5  ibidem… ss. 8 i 61.
6  ibidem… s. 63.
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pogańskich ze wschodu. wszak już w czasie pontyfikatu urbana 
iV (1261–1264) upraszano o zwolnienie z opłat świętopietrza 
z powodu najazdów tatarów, aczkolwiek książęta polscy wzy-
wani byli na pomoc krucjatom. z czasem niebezpieczeństwo 
najazdów tatarskich zostało na tyle uznane, że papież mikołaj 
iV (1288–1292) wzywał króla węgierskiego do wspólnej wy-
prawy z Polakami przeciw tatarom7. w aktach odnalezionych 
przez w. abrahama zawarte są informacje o strukturze polskie-
go kościoła i mianowanych biskupach, sprawach sądowych, 
a także o organizacji zakonów. wśród spraw dyscyplinarnych 
kleru z czasu Benedykta Xii (1334–1342) znajdują się także 
procesy o znieważenie stanu kapłańskiego8. Oddzielny materiał 
stanowiły akta nuncjatury zawsze stanowiące bogaty materiał 
opisowy w formie korespondencji lub dzienników. Oprócz ty-
powo kościelnych dokumentów odnajdywano sprawy dotyczące 
zażegnania sporu władysława łokietka z biskupem krakowskim 
Janem muskatą. są także wymienione akta kazimierza wiel-
kiego, oraz nadanie dokonane przez papieża Bonifacego iX 
(1389–1404) za czasów władysława Jagiełły uniwersytetowi 
w krakowie prawa utworzenia i prowadzenia wydziału teo-
logicznego9. wśród akt znajdowały się pisma dotyczące spraw 
polsko – krzyżackich i sporu z zakonem krzyżackim10.

w średniowieczu sprawy polskie w archiwum watykańskim 
schodziły na dalszy plan. władysław abraham relacjonował: 
Najwięcej zapisek dotyczy Francji, Anglii, mniej Włoch, Niemiec 
i Hiszpanii, trzecie dopiero miejsce zajmują państwa wschodniej 
i północnej Europy jak Skandynawia, Polska, Węgry11. w czasach 
nowożytnych Polska zajęła już bardziej istotne miejsce wśród kra-
jów europy. Bronisław dembiński zanotował: W drugiej połowie 

7  w. abraham, Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich 
a szczególniej w Archiwum Watykańskiem, o materiałach do dziejów polskich w 
wiekach średnich, kraków 1888, ss. 11–17.

8  ibidem…, s. 50.
9  ibidem…, s. 33.
10  w. abraham, Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich 

do dziejów Polski w wiekach średnich za lata 1899–1913, kraków 1921,s. 3–5.
11  ibidem…, s. 25.
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w. XVI i pierwszej XVII w., którymi się zajmowałem, tyle niemal 
napotkałem do historii Polski materiału, ile do historii Francji, 
Hiszpanii i Niemiec. Czy nowe te, nietknięte dotąd prawie źródła 
zmienią pogląd na historię Polski? Nie sądzę! Ale to pewna, że 
chcąc pogląd na dzieje Polski pogłębić i szerzej rozwinąć, trzeba 
będzie koniecznie z tych źródeł rzymskich czerpać jak najobficiej12.

smolka postulował aby nie zwlekać z pracami, ale zaanga-
żować młodą kadrę naukową oraz aby stworzyć stację rzymską 
na wzór rzymskiej filii „institut für östereichische geschichtsfor-
schung” theodora sickla. to również smolka przyczynił się, 
jako rektor uniwersytetu Jagiellońskiego i członek akademii 
umiejętności do pozyskania finansowania ekspedycji rzymskiej 
ze źródeł prywatnych i państwowych13. ekspedycja korzystała 
z różnych form finansowania, od 1886 r. początkowo z zasobów 
publicznych i prywatnych akademii umiejętności potem zaś 
pozyskiwała roczne stypendia z wydziału krajowego galicji, 
a także z ministerstwa wyznań i Oświecenia Publicznego, co 
wiązało się ze współpracą z instytutem historii austrii w rzymie14.

współpracę z ekspedycją instytutu austriackiego w rzymie 
prowadzonego przez theodora von siecla zawiązano ze wzglę-
du na możliwość pozyskania subwencji rządowych, ale zawsze 
liczono się z tym, aby zachować samodzielność i niezależność. 
umożliwiło to wyjazdy stypendialne do rzymu między innymi 
stanisławowi krzyżanowskiemu, późniejszemu znakomitemu 
specjaliście w zakresie nauk pomocniczych historii, autorowi 
pierwszej polskiej rozprawy habilitacyjnej z tej dziedziny i pro-
fesorowi pierwszej polskiej katedry z tych nauk „dających po-
znawać źródła historyczne”15. dobrze rozwijała się współpraca 
z Ludwikiem Pastorem, dyrektorem instytutu historii austrii 

12  B. dembiński, Sprawozdanie z poszukiwań…, s. 70.
13  Materiały do działalności Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Kra-

kowie w Latach 1873–1918, wybór źródeł, wyd. d. rederowa, wrocław 1974, ss. 
85–93; d. rederowa, Ze studiów nad kontaktami Akademii Umiejętności z nauką 
obcą. Ekspedycja Rzymska (1886–1918 ) „rocznik Biblioteki PaN w krakowie” 
r. 4, 1958, wrocław-kraków 1960, passim.

14  Praeafatio w: Monumenta Poloniae Vaticana…, t. i, s. X.
15   Materiały do działalności Komisji Historycznej …, ss. 90.
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w rzymie, jak podkreślał Jan Ptaśnik, który wraz z wincentym 
zakrzewskim i edwardem kuntze także uczestniczył w kolejnych 
poszukiwaniach archiwalnych w rzymie.

ekspedycja rzymska pozyskała szereg wybitnych współ-
pracowników, wśród nich byli wspomniany prof. wincenty 
zakrzewski, odpowiedzialny za edycję źródeł nowożytnych, 
dr stanisław kutrzeba, dr stanisław kętrzyński, dr stanisław 
zakrzewski, dr władysław semkowicz, dr Jan Ptaśnik, dr maciej 
Loret, dr stanisław kościałkowski, dr Ludwik Boratyński, dr 
kazimierz Baran, dr edmund długopolski, dr stanisław zacho-
rowski, dr abdon kłodziński, dr Jan rutkowski, dr czesław 
Nanke16. współpracę z ekspedycją rzymską podjął także ks. 
Jan fijałek podczas studiów w rzymie, później współwydawca 
z władysławem semkowiczem Kodeksu katedry Wileńskiej. 
Niewątpliwie edycja to miała wpływ na ostateczną formę In-
strukcji wydawniczej dla źródeł średniowiecznych przygotowanej 
w 1925 r. przez akademię umiejętności we współpracy z innymi 
towarzystwami naukowymi.

ekspedycja rzymska ubogaciła polską historiografię nie tylko 
o edycję Monumenta Poloniae Vaticana. umożliwiła ona rady-
kalne podniesienie poziomu wykształcenia i przyswojenia przez 
polskich historyków warsztatu pracy opartego na aktualnych 
i rzetelnych zasadach pracy naukowej. Niejednokrotnie polscy 
historycy podejmowali się solidnych badań naukowych w pla-
cówkach badawczych całej europy. Jeden z najwybitniejszych 
uczonych zaangażowanych w średniowieczne poszukiwania źród-
łowe stanisław kętrzyński, uczeń stanisława krzyżanowskiego 
był uczestnikiem badań historycznych akademii umiejętności 
w rzymie, Paryżu i monachium. Na rozwój jego umiejętności 
paleograficznych i nauki o dyplomatyce wpłynęły studia w „scuola 
Pontifice di Paleografia e archivistica” w rzymie oraz w „École 
des chartes” w Paryżu. uzyskał on habilitację na uniwersytecie 
Jagiellońskim, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wykła-

16  w. abraham, Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzym-
skich do dziejów Polski w wiekach średnich za lata 1899–1913, kraków 1921, s. 1.
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dał na uniwersytecie warszawskim dyplomatykę, archiwistykę, 
inne nauki pomocnicze i bibliotekoznawstwo. Był autorem 
Zarysu nauki o dokumencie polskim wieków średnich wydanego 
w roku 193817. inny wybitny mediewista, władysław semko-
wicz przyczynił się do upowszechnienia nauk pomocniczych 
historii poprzez podręczniki Encyklopedia nauk pomocniczych 
historii, która została wydana na prośbę studentów w roku 
1923 jako skrypt wykładów na uniwersytecie Jagiellońskim. 
inne jego fundamentalne dzieło – Paleografia łacińska wydana 
w roku 1949 stanowiła efekt dojrzałej pracy historyka, ale bez 
wątpienia miała swoje początki związane z udziałem w ekspe-
dycji rzymskiej18. Obydwaj historycy stali się w czasie drugiej 
wojny światowej ofiarami niemieckich represji.

uczestnikiem prac ekspedycji rzymskiej był także ks. prof. Jan 
fijałek. Niewątpliwie decyzja papieża Leona Xiii o udostępnieniu 
zbiorów watykańskich, oraz próby pogodzenia nauki i wiary 
miały duży wpływ na sposób kształcenia osób duchownych. 
Po studiach teologicznych w krakowie decyzją biskupa albina 
dunajewskiego ks. Jan fijałek kontynuował naukę w rzymie 
w watykańskiej „scuola Pontifice di Paleografia e archivistica”, 
ukończonej z tytułem paleografa – archiwisty. Jednocześnie do 
roku 1889 uwieńczył studia na uniwersytecie gregoriańskim 
złotym medalem, oraz doktoratem z prawa kanonicznego w Li-
ceum papieskim św. apolinarego. w krakowie na uniwersytecie 
Jagiellońskim obronił w r. 1891 pracę doktorską De gestis sta-
tutisque synodalibus episcoporum Wladislawiensium medii aevi 
observationes critice. Był do roku 1896 wykładowcą historii 
kościoła na wydziale teologicznym uniwersytetu Lwowskiego, 
potem od czasu powrotu do krakowa w 1912 roku objął katedrę 
historii kościoła na uniwersytecie Jagiellońskim19.

17  J. dobosz, Wprowadzenie, (w:) s. kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie 
polskim wieków średnich, Poznań 2018, s. Vii–Viii.

18  w. semkowicz, Paleografia łacińska, nowe wydanie, kraków 2011, w. sem-
kowicz, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, kraków 2011.

19  w. semkowicz, Fijałek Jan Nepomucen (1864–1936), (w:) Polski Słownik 
Biograficzny t. 6, kraków 1948, 441–443.
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Oprócz pracy dydaktycznej ks. Jan fijałek uczestniczył w wie-
lu wydawnictwach źródłowych dotyczących historii kościoła. 
Były to Kodeks dyplomatyczny Klasztoru Jasnogórskiego wydany 
w r. 1932, Kodeks dyplomatyczny katedry i kościołów diecezji 
wileńskiej wydany w latach 1932 – 1939, którego prace objęte 
były oddzielną ekspedycją wileńską akademii umiejętności oraz 
edycje dotyczące działalności biskupów, kapituł katedralnych, 
zakonu paulinów i dominikanów. kolejny raz w ekspedycji 
rzymskiej uczestniczył w roku 1896, kiedy to miał okazję za-
poznać się z archiwami największych ośrodków naukowych 
włoskiego średniowiecza: Bolonii, Padwy i rzymu. ten wyjazd 
niewątpliwie wzbogacił materiał źródłowy dotyczący średnio-
wiecznego nauczania i szkolnictwa, który do tej pory niestety 
nie wydany pozostał w spuściźnie ks. Jana fijałka20.

Jak bardzo ekspedycja rzymska wpłynęła na metodę edycji 
źródłowych świadczy Instrukcja wydawnicza dla średniowiecz-
nych źródeł historycznych, wydana dzięki Polskiej akademii 
umiejętności w roku 1925. w pracach przygotowawczych tej 
instrukcji uczestniczyli a. chmiel, J. dąbrowski, ks. J. fijałek, 
s. kutrzeba, f. Papée, w. semkowicz a więc uczeni w znacz-
nej mierze czerpiący doświadczenia z kwerend archiwalnych 
i prac edytorskich ekspedycji. Prace poszukiwawcze wpłynęły na 
ogłaszanie odkrytych zagadnień nie tylko w formie źródłowej, 
ale też w postaci licznych opracowań – artykułów i monogra-
fii. władysław abraham regesty dokumentów papieża Jana 
XXii przedstawił w 1900 roku formie opisu w „kwartalniku 
historycznym” i w edycji źródłowej w Księdze pamiątkowej 
Uniwersytetu Lwowskiego ku uczczeniu 500 jubileuszu Uni-
wersytetu Krakowskiego21. abraham, będąc już profesorem 
prawa kanonicznego na uniwersytecie Lwowskim w 1890 roku 
wydał monografię dotyczącą średniowiecza Organizacja koś-

20  m. michalska – Bracha, k. Bracha, Jan Fijałek (1864–1936), (w:) Złota 
Księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, red. J. maternicki, P. sierżęga, 
L. zaszkilniak, t. ii, rzeszów 2014, ss. 179–190.

21  w. abraham, Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzym-
skich do dziejów Polski w wiekach średnich za lata 1899–1913, kraków 1921, s. 3.
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cioła w Polsce do połowy XII wieku. Jan Ptaśnik opracował 
Kollektury kamery apostolskiej w Polsce piastowskiej (wydane 
w 1907 roku), Denar św. Piotra obrońcą jedności politycznej 
i kościelnej w Polsce (wydane w 1908 roku), Dagome iudex, 
przyczynek krytyczny do genezy świętopietrza w Polsce (wydane 
w 1911roku).

Prace nad wydaniem źródeł polskich z archiwum watykań-
skiego wymagały wiele czasu i zaangażowania. w archiwum 
watykańskim brakowało kompletnych, dostępnych inwentarzy 
i sam materiał źródłowy był nieuporządkowany chronologicznie, 
gdyż znajdował się w różnych działach a do tego był rozproszony 
także po wielu innych archiwach rzymu. Nakłady finansowe nie 
miały bezpośredniego wpływu na tempo wydawania zbiorów 
polskich z archiwum watykańskiego. większość prac została 
wykonana na zapas, a odpisy zostały złożone w formie tzw. tek 
rzymskich do archiwum kolegium historycznego 22 z zamiarem 
późniejszego wydania. ilość tek rzymskich narastała z biegiem 
czasu. Prace nie były opóźniane jedynie ze względu na trudno-
ści finansowe, ale też ze względu na wyjątkową skrupulatność 
wydawców wynikająca z dbałości o poprawne wydanie tekstu. 
Jan Ptaśnik w 1910 roku pisał do wincentego zakrzewskiego, 
że kryzys finansowy, który dotknął rzym spowodował znacz-
ne wahania waluty, natomiast w tym czasie rozpoczynano już 
przygotowania tekstów do druku. Mam nadzieję – Jan Ptaśnik 
zwracał się do zakrzewskiego– że tylko na początku z powodu 
rozpoczęcia druku nowego dzieła są trudności, że później ich nie 
będzie. Korektę będę sie starał przeprowadzić jak najsumienniej, 
aby oszczędzić JWP Rektorowi kłopotów, jakkolwiek nie mogę 
sobie dać rady z tą interpunkcją.23

Pierwsze dwa tomy Monumenta Polonie Vaticana, zawie-
rające akta kamery apostolskiej, zarządzającej sprawami ma-
jątkowymi stolicy apostolskiej ukazały się pod redakcją Jana 

22  Obecnie teki rzymskie znajdują się w Bibliotece Naukowej Pau i PaN 
w krakowie

23  Materiały do działalności Komisji Historycznej …, ss. 274–275.
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Ptaśnika w roku 1913. Pierwsze lata pracy ekspedycji rzymskiej 
umożliwiły edycję 4 pierwszych tomów Monumenta Poloniae 
Vaticana w latach 1913–1915, które obejmowały akta kamery 
apostolskiej i nuncjatury. część źródeł watykańskich, których 
nie wydano dalej pozostała w tekach rzymskich. Po odzyska-
niu niepodległości działalność akademii umiejętności wraz 
z organizacją dalszych poszukiwań archiwalnych kontynuowała 
Polska akademia umiejętności, która utworzyła stację rzymską.
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Ks. Marek Truszczyński (Łomża)

katechizacJa w diecezJi łOmŻyńskieJ 
w Latach 1945–1989

w P r O wa d z e N i e

w erygowanej 28 października 1925 roku diecezji łom-
żyńskiej religia była szkolnym przedmiotem obowiązkowym, 
który wykładali księża i nauczyciele świeccy. uzyskiwali oni 
misję kanoniczną od biskupa na polecenie inspektorów szkol-
nych, 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.

d i e c e z J a  ł O m Ż y ń s k a

teren łomży i powiatu łomżyńskiego w okresie po ii wojnie 
światowej był bardzo zaniedbany i wręcz określało się go jako 
biedną Polskę d1. 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 roku do miasta 
nie dochodziła jeszcze kolej ze względu na zniszczone toro-
wiska. Nie wzrastała liczba ludności, gdyż słabo rozwijający 

1  cz. Brodzicki, Łomża i powiat łomżyński w latach II wojny światowej i 
trudnych latach powojennych, warszawa 2004, s. 190.
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się przemysł powodował przeniesienie się wieku rodzin do 
łodzi, na śląsk czy na ziemie Odzyskane. konieczne było 
wyburzenie licznych budynków i rozbiórka obiektów sakral-
nych, prace remontowe i budowlane prowadzone były przez 
wiele lat. mieszkańcy pracowali z wielkim oddaniem, czego 
przykładem odbudowa zburzonego kościoła w wiźnie, za-
kwalifikowanego przez ministerstwo kultury i sztuki jako 
zabytek kultury narodowej2.

stosunki władzy państwowej z duchowieństwem bezpośred-
nio po wyzwoleniu w 1945 roku można by na podstawie kilku 
przykładów określić jako względnie dobre. Jednakże w raportach 
wojewódzkiego urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bia-
łymstoku odnotowano, ze stosunek kościoła do nowej władzy 
był lojalny, lecz oczekujący i nieufny3. archiwa państwowe 
zachowały informacje np. o zaproszeniu proboszcza z zamb-
rowa 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 wy-
boru Prezydenta kraju. w uroczystościach miało wziąć udział 
całe społeczeństwo, głównie organizacje polityczne i społeczne 
oraz szkoły i urzędy4. w związku z tym zażądano od bpa k. 
łukomskiego, by z chwilą otrzymania wiadomości o wyborze 
Prezydenta nakazał uderzyć w dzwony kościelne w całej diecezji 
– temu żądaniu biskup jednak się sprzeciwił5.

Ogólne nastroje na linii państwo – kościół w diecezji były 
takie same jak w całej Polsce, gdyż władze państwowe coraz 
krytyczniej oceniały postawę duchowieństwa. szczególnie raziły 
wypowiedzi księży na kazaniach, dlatego urząd Bezpieczeństwa 
dążył do rozwinięcia sieci agenturalnej wśród duchowieństwa 
i środowisk przykościelnych, a informatorów pozyskiwano przez 

2  ibidem, s. 278.
3  J. stefaniak, Duchowieństwo katolickie wobec władz państwowych w woj. 

białostockim w latach 1945–1956, „studia Podlaskie” 2000, t. X, s. 147.
4  w. Jemielity, Diecezja Łomżyńska…, s. 283.
5  archiwum Państwowe w łomży (aPł) starostwo Powiatowe w łomży, sygn. 

6, k. 13; sygn. 11 k. 3; sygn. 32 k. 5, 6.
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zastraszenie, wykorzystywano problemy zawodowe i rodzinne. 
Nie wpłynęło to jednak na postawę biskupów łomżyńskich6.

władze państwowe uważały, że kuria kreuje negatywny 
obraz układów politycznych w państwie i tym samym niewłaś-
ciwie 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 rządu7. Na sesjach 
rad powiatowych i rad gminnych w sposób krytyczny oceniono 
ekskomunikę papieską, która dotyczyła katolików należących 
do partii8.

zagadnieniem najistotniejszym dla ujednoliceniu stanowi-
ska 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 po-
mocniczym, ks. Pawłem rydzewskim, w marcu 1949 r. na ten 
temat, potwierdziła taką przykrą praktykę. ze strony kościelnej 
wskazano na ograniczanie działalności katechetów i utrudnianie 
pracy wychowawczej wśród młodzieży przez duchowieństwo9.

zgodnie z istotą Okólnika z dnia 13 września 1945 r. za-
częto otwierać szkoły bez nauki religii, a od 1947 r. całkowicie 
usuwać krzyże ze szkół, obniżać liczbę godzin religii, zaka-
zywać działania stowarzyszeń religijnych na terenie szkół10. 
towarzyszyły temu naciski partyjne na rady rodzicielskie oraz 
tworzenie świeckich organizacji w szkołach państwowych. Nie 

6  meldunek szefa PuBP w łomży do szefa wuBP w Białymstoku [b.d.], iPN 
Białystok, akta 045/1523, k. 237–238.

7  aPł, starostwo Powiatowe w łomży, sygn. 7 k. 21, 26, 36, 43, 54.
8  aPł, Powiatowa rada Narodowa w łomży, sygn. 3 k. 35.
9  aPł starostwo łomżyńskie, sygn. 7 k. 53.
10  m. strzelecka, Rola wychowania w powojennej rzeczywistości politycznej 

w publicystyce „Tygodnika Powszechnego” (1945–1953), w: w. wojdyła (red.), 
Wychowanie a polityka: między wychowaniem narodowym a państwowym, toruń 
1999, s. 145–151.
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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 V 1948 roku. Procesja 
przeszła ulicami miasta, a uczestniczyło w niej około 10 tysięcy. 
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 re-
ligijnych. Podobna uroczystość odbyła się 30 maja tegoż roku 
z udziałem blisko 5 tysięcy mieszkańców, w jej czasie miesz-
kańcy wywieszali flagi państwowe, także 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. Lewszyka11.

władze od 1949 r. bardzo mocno zacieśniły nadzór nad 
działalnością kościoła w całej Polsce, co miało też negatywny 
wpływ na sytuację kościoła łomżyńskiego. 7 i 1949 r. wydane 
zostało o polecenie zebrania w terenie szczegółowych materiałów 
dotyczących wszystkich przejawów aktywności duchowieństwa. 
szczególne zainteresowanie budziła działalność na terenie szkół, 
wśród organizacji młodzieżowych i w „caritasie”. Jako tereny 
największego wpływu duchowieństwa wymieniono powiaty: 
łomżyński, augustowski, wysokomazowiecki, częściowo grajew-
ski i bielski. zachowane w archiwach dokumenty poświadczają 
liczne doniesienia do powiatowych władz na temat wypowie-
dzi do młodzieży już bpa s. k. łukomskiego, a następnie bpa 
cz. falkowskiego, na przykład 30 X 1949 r. w zambrowie 
o zdejmowaniu krzyży w szkołach oraz o wypowiedzi, aby „nie 
wyrośli z nich komuniści”12.

różnorodne i skomplikowane zagadnienia, związane z kształ-
towaniem się działań katechetycznych bezpośrednio po ii woj-
nie światowej na terenie diecezji łomżyńskiej, a także innych 

11  aPł starostwo Powiatowe 1946, nr 7, s. 28–29, s. 30b, s. 60b.
12  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, iPN w Białymstoku, akta 
045/1548, k. 139v.
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w Polsce północno-wschodniej wskazują, że bezpośrednio po 
wojnie wystąpił bardzo trudny okres pod względem tworzenia 
się jednolitej grupy społecznej na tym terenie. często polityczne, 
etniczne i kulturowe rozbieżności spotykały się jednak we wspól-
nym temacie – trosce o wychowanie najmłodszego pokolenia 
i utrwalania tradycji religijnych. Opieka ze strony duchowień-
stwa, walka o nauczanie i wychowanie religijne wspomagały 
środowiska rodzinne potwierdzając, czym jest to wychowanie 
i jaką rolę odgrywa przyswajanie sobie wartości ponadczasowych, 
które głosi kościół. ten trudny czas tworzenia normalności po 
tragediach wojennych był jednak nadal niestabilny w kwestiach 
ideologicznych, gdyż społeczeństwo polskie zetknęło się z na-
rzuconą organizacją życia świeckiego, opartego na tworzonych 
z racji chwili przepisach prawa, zetknęło się z nienawiścią roda-
ków – członków partii komunistycznej i urzędnikami, z pełna 
mocą respektującymi narzucony system marksizmu i leninizmu.

Okres na przełomie lat: 1950 i 1960. XX wiek na tere-
nie diecezji scharakteryzować można następująco: 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 roku religia została usunięta z większości szkół, 
głównie średnich, a wcześniej zdecydowanie przeszkadzano 
w jej prowadzeniu13. Na ogólną liczbę szkół w całym okręgu 
białostockim, których było 1311, w roku szkolnym 1949/1950 
bez religii było 354, a w następnym już 743. dwukrotnie wzrosła 
też liczba szkół tPd. szkół średnich z religią w roku szkolnym 
1952/1953 było 18, a dwa lata później już tylko dwie. w tym 
okresie liczba szkół bez religii zwiększyła się z 19 do 2614.

w większości parafii/miejscowości północno-wschodniej 
Polski utrudnienia w prowadzeniu katechezy szkolnej i para-

13  h. misztal, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 1996, s. 270.
14  aaN ministerstwo Oświaty, sygn. 450. zestawienie; audsw, sygn. 5a/15.
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fialnej były znaczne. w maju 1950 roku młodzież nie mogła 
wziąć udziału w nabożeństwie szkolnym w Ostrołęce, gdyż dy-
rekcja 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 odgórnych15. Niektórzy księża, 
pełniący funkcję katechetów, także katechetki, nie otrzymywali 
zezwolenia na nauczanie w szkołach podstawowych. Biskup 
cz. falkowski wydał oświadczenie w sprawie nauczania religii 
w kościołach16 oraz 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 śniado-
wie, szczepankowie i miastkowie17.

Proboszczowie w latach 1950–1954 starali się o pozwo-
lenie na tworzenie kaplic szkolnych – miejsc w domach para-
fialnych czy innych mieszkaniach, w których można by uczyć 
dzieci i młodzież religii oraz chociaż sporadycznie odprawiać 
msze św. w listopadzie 1952 roku prośbę o kaplice wiosko-
we wystosował do biskupa ks. srzednicki z Ostrowi mazo-
wieckiej; głównie chodziło o katechizację dzieci i młodzieży, 
ale w innych miejscowościach także o zgodę na odprawianie 
w kaplicach mszy św. dla chorych i starców18. takie zapotrze-
bowanie było np. w wioskach Borawskie, Okrasin, mściochy 
i innych wioskach diecezji łomżyńskiej, w Porytem chciano 
zachować salę w domu parafialnym po wprowadzeniu nowej 
ustawy mieszkaniowej19. zgodę na tworzenie kaplic szkolnych 
wyraził biskup s. łukomski w 1950 roku, ale już po poświęceniu 
władze państwowe zakwestionowały prawne istnienie kaplic, 
powodem był między innymi brak nadania im imienia świętych. 

15  akta ks. s. Ołdakowskiego, adł.
16  sprawozdanie z pracy wydziału V wuBP w Białymstoku za wrzesień 1950 r., 

iPN w Białymstoku, k. 127-128.
17  k. sychowicz, UB w Łomży – powstanie i działalność (1944–1956), Białystok 

2009, s. 171.
18  akta parafii Ostrów mazowiecka, adł.
19  akta parafii Poryte, adł.
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gdy 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 mieszkańców parafii20.

Jako przykłady można podać zdarzenia z parafii: sokoły21; 
z zambrowa22; ze zbójnej23.

Już więc w latach 50. XX wieku konieczne było staranie 
się o nauczanie dzieci poza budynkiem szkolnym. Natomiast 
w szkołach, gdzie nauczano jeszcze religii, rozpoczęła się ak-
cja zdejmowania krzyży z sal szkolnych, co przybrało wręcz 
formę tzw. walki o krzyże. w działaniach umieszczania krzyży 
w pomieszczeniach szkolnych – brały udział i dzieci, i ich ro-
dzice, z wielkim poparciem duchownych. Jednakże powtórne 
zawieszanie krzyży było sporadyczne, jak np.: w miejscowości 
Jakać dworna (gmina śniadowo)24; w wąsoszu25. O próbie 
zawieszenia krzyży w szkole w rutkach zaborowo we wrześ-
niu 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 sie-
mieniu26 i w wiźnie27. władze partyjne odniosły z pewnością 
sukces, co wynika z podsumowania za rok 1955, skoro religia 
nauczana była tylko w czterech szkołach podstawowych powiatu 

20  akta parafii radziłów, adł.
21  akta parafii kobylin, adł.
22  akta parafii zambrów, adł.
23  akta rajmunda Bargielskiego, adł.
24  informacja nr 48/54, 20 X 1954, Białystok, aPB akta kw PzPr w Białym-

stoku 33/V/23, k. 22.
25  akta parafii wąsosz. ks. skomoroszko do biskupa, wąsosz, 13.09.1955, adł.
26  sprawozdanie kwartalne z pracy PudsBP w łomży za okres od 1 Vii 1955 r. 

do 10 iX 1955 r., 27 iX 1955 r., łomża, iPN w Białymstoku, k. 21.
27  metody działalności kleru w czasie rekolekcji o obecnie na terenie szkół 

podstawowych, 1955 r., łomża, akta Powiatowego urzędu Bezpieczeństwa w 
łomży, kc PzPr w łomży, 45, k. 304–307.



—  223  —

Katechizacja w Diecezji Łomżyńskiej w latach 1945–1989

łomżyńskiego. chwalono księży, którzy nie reagowali podczas 
usuwania krzyży28.

kolejne lata cechowało 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. wądołow-
skiemu. 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. skrodzkiego z parafii w Przytułach29. Jeżeli na terenie 
województwa w roku szkolnym 1952–53 pracowało jeszcze 18 
katechetów, dwa lata później już tylko dwóch30. urząd Bezpie-
czeństwa 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 księży o uczczenie święta 3 maja31.

tylko nieliczni księża mieli zatrudnienie na pełnym etacie 
szkolnym (pełnili funkcje prefektów), a inni uczyli na podstawie 
umowy z inspektorem. coraz częstsze stawały się przypadki 
zawieszania tychże prefektów w funkcji wykładowców religii 
w szkołach, rozwiązywania z nimi stosunku służbowego32.

duchowieństwo diecezji łomżyńskiej – pod patronatem 
swoich biskupów – poświęcało bardzo wiele uwagi zagadnieniom 
katechezy. archiwum diecezji zachowało sprawozdania na temat 

28  k. sychowicz, UB w Łomży – powstanie i działalność (1944–1956), Białystok 
2009,s. 187.

29  sprawozdanie z pracy wydziału Xi wuBP w Białymstoku za kwiecień 1953 r., 
8 V 1953 r., Białystok, iPN w Białymstoku, k. 79.

30  aaN ministerstwo Oświaty, sygn. 417, sytuacja w szkolnictwie polskim 
w latach 1953–1955, zał. nr 1: szkolnictwo średnie ogólnokształcące.

31  sprawozdanie z pracy PuBP w łomży za maj 1954 r., 1 Vi 1954 r., łomża, 
iPN w Białymstoku, k. 57–59.

32  akta osobowe ks. Józefa roszkowskiego, adł. akta osobowe ks. Jana 
skrzeczkowskiego, ks. Jana szurnickiego, ks. Jana rogowskiego, ks. czesława 
rakowskiego, adł.
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przygotowywanych katechez dla młodzieży z lat 1945–197033, 
także wskazówki w sprawie metod stosowanych w nauczaniu 
religii z lat 1949–196034. właściwe akta prezentują też pra-
cę wydziału katechetycznego, który z wielkim poświeceniem 
starał się wspomóc działania duchowieństwa we wszystkich 
miejscowościach35.

wpływ biskupa cz. falkowskiego na wiernych swojej diecezji 
był bardzo duży już na początku lat 50. XX wieku. starał się on 
nadać katechezie, tak szkolnej, jak i parafialnej, szeroki zakres. 
archiwa państwowe – na podstawie donosów – wskazują taką 
działalność biskupa, jak chęć rozpowszechnienia broszur i książek 
o tematyce religijnej, organizowanie pielgrzymek do często-
chowy, krakowa i innych miast36. wielką wagę przywiązywał 
on 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 roku – obdarowywał dzieci cukierkami37. List pasterski 
biskupa uczęszczania do kościoła, pielgrzymowania do miejsc 
kultu maryjnego oraz modlitwy za tych, którzy odłączyli się od 
kościoła38. z bólem stwierdzał bp cz. falkowski w listach do 
dziekanów (styczeń 1955 r.), że wyraźnie słabnie uczęszczanie 
ludności na msze święte, podkreślał znaczenie uczestnictwa 
wiernych, głównie młodzieży w nabożeństwach. Jakkolwiek 
widział przyczyny tego w dużej odległości wiosek od kościoła, 

33  sprawozdania na temat przygotowania katechez dla młodzieży w latach 
1945–1970, adł, k. 270, p. 1; sprawozdania na temat przygotowania katechez 
dla młodzieży w latach 1958–1970, adł, k. 274, p. 17; akta sprawozdań kate-
chetycznych w latach 1950–1960, adł, k. 274, p. 14.

34  metody nauczania religii w diecezji łomżyńskiej w latach 1949–1960, adł, 
k. 270, nr 4.

35  akta kurialne wydziału katechetycznego 1957, adł, k. 270, nr 7.
36  analiza działalności kleru wszystkich szczebli na terenie woj. białostockiego 

za rok 1953, 23 i 1954 r. Białystok, archiwum Państwowe w Białymstoku (dalej: 
aPB) kw PzPr w Białymstoku; 33/V/26k. 114.

37  sprawozdanie z pracy wydziału Xi wuBP w Białymstoku za czerwiec 1953 r., 
aiPN Białystok, 045/1205, k. 39.

38  sprawozdanie z pracy wydziału Xi wuBP w Białymstoku za listopad 1953 r., 
aiPN Białystok, 045/1205, k. 88.
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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 oso-
bistych wycieczek, lecz pokrzepienia i pociechy; nawoływał do 
głoszenia kazań, a nie ich odczytywania39.

Lata 1956–1961 wyraźnie wskazały, jak perfidna, zakłamana 
jest polityka rządu komunistycznego wobec duchowieństwa 
i społeczeństwa polskiego. Już porozumienie z 1950 r. było tylko 
papierkowym dokumentem, którego nie przestrzegano, a dalsze 
uzgodnienia po październikowej odwilży tylko wzmocniły admi-
nistrację państwową i władze partyjne, iż można wiele mówić, 
można nie odpowiadać na pisma i podejmować działanie zgodne 
z „linią partii”. w okręgu białostockim stan szkół z religią to 
360 placówek wobec 1233, czyli 77% placówek bez religii40.

Źródeł antykościelnych i antyreligijnych poczynań było 
bardzo wiele, raziły autorytet Prymasa s. wyszyńskiego, pro-
gram wielkiej Nowenny, protesty rodziców i coraz częściej 
uwidoczniające się antypaństwowe akcje społeczne. kościół nie 
miał jednak mocnych środków na przeciwstawienie się rozrasta-
jącemu się aparatowi inwigilacji i szykan, czym bez ograniczeń 
dysponowała administracja państwowa.

d e c y z J e  a d m i N i s t r a c y J N e  r O k u  1 9 6 1

wysiłek państwa komunistycznego ukierunkowany na laicy-
zację społeczeństwa wydawał się przynosić osiągnięcia w chwili 
stosowania w praktyce ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju 

39  informacja o treści listu pasterskiego do duszpasterzy znalazła się w mate-
riałach kw PzPr w Białymstoku. zob. Bp łomżyński do księży dziekanów, 25 i 
1955 r. łomża, aPB kw PzPr w Białymstoku, 33/V/33, k. 159.

40  aaN ministerstwo Oświaty, sygn. 440, zestawienie ogólne, szkoły pod-
stawowe 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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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 administracja państwowa starała się także nie 
dopuścić do systematycznego uczęszczania dzieci i młodzieży 
na zajęcia z religii w wyznaczonych miejscach, na przykład 
wywożąc młodzież na wykopki.

zarzuty wobec duchownych dotyczyły szczególnie przedkła-
dania – 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, na przykład nie zezwo-
lono na zmianę parafii, karano grzywną za rzekome prowadzenie 
punktu katechetycznego w kościele parafialnym bez zgłoszenia41. 
wielu proboszczów było zagrożonych usunięciem z parafii42.

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 w kaplicach. w uzasadnieniach stoso-
wanych 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 pie-
niężnych za odmowę sprawozdania można podać: karę 1000 zł 
grzywny dla proboszcza z kuzi (1963); egzekucję aparatu ra-
diowego wartości 1800 zł proboszczowi z Nowogrodu (1963), 
karę 1500 zł dla proboszcza z kobylina (1963), karę 1000 zł 
dla proboszcza z małego Płocka (1967). Jednakże liczba punk-

41  akta osobowe ks. ks.: rajmunda Bargielskiego, Pawła gąsowskiego, stani-
sława Jakuckiego, telesfora Podbielskiego, Józefa Januszewskiego, mieczysława 
Lewszyka, adł; akta osobowe Jana rogowskiego, adł.

42  akta osobowe antoniego kochańskiego, adł.
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tów katechetycznych stale zwiększała się, czego przykładem 
następujące dane: ogółem w Polsce w 1979 było ich 21 229 
– w diecezji łomżyńskiej 1296, w większości w budynkach 
kościelnych – 648, pozostałe w domach prywatnych – 38, a bez 
pozostałe stałego miejsca. w 1987 w kraju 22 207, ale ich 
liczba w diecezji łomżyńskiej zmniejszyła się do 1176, z czego 
zwiększyła się ich liczba w domach prywatnych do 18643. Na 
terenie diecezji katowickiej punkty katechetyczne tworzone 
były od początku lat 60-tych XX w. i tak w maju 1960 r. ist-
niało już 627. w latach siedemdziesiątych aż 95% punktów 
katechetycznych znajdowało w budynkach kościelnych. Była 
to największa średnia w całym kraju44.

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 województwach45.

rejestracja punktów katechetycznych nie była jednak spra-
wą prostą46. 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 proboszcz47. Podobna sytuacja – kary 
pieniężne od 1000 zł – występowała w diecezji katowickiej. 
Jednakże liczba punktów katechetycznych stale zwiększała się, 
czego przykładem następujące dane: ogółem w Polsce w 1979 r. 
było ich 21 229 – w diecezji łomżyńskiej 1296, w większości 
w budynkach kościelnych – 648, pozostałe w domach prywat-
nych – 38, a bez pozostałe stałego miejsca. w 1987 r. w kraju 
22 207, ale ich liczba w diecezji łomżyńskiej zmniejszyła się do 

43  adł. katecheza w latach 1965–1989, k. 3.
44  r. adamiak, represje wobec katechizacji w diecezji katowickiej w latach 

1945–1961, mps pr. mgr Biblioteka wtL uś, katowice 2007.
45  konferencje dziekanów, adł, sygn. 232.
46  katechezy, punkty katechetyczne, adł, k. 274, sygn. 122.
47  ibidem.
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1176, z czego zwiększyła się ich liczba w domach prywatnych 
do 186. Na terenie diecezji katowickiej punkty katechetyczne 
tworzone były od początku lat 60-tych XX w. i tak w maju 
1960 r. istniało już 627. w latach siedemdziesiątych aż 95% 
punktów katechetycznych znajdowało w budynkach kościelnych. 
Była to największa średnia w całym kraju.

wydarzenia polityczne od 1980 r. spowodowały wielkie 
przemiany w społeczeństwie i radykalną zmianę w podejściu 
ministerialnych władz szkolnych do nauczania religii. zarządzenie 
z 23 X 1981 r. w sprawie umożliwienia dzieciom i młodzieży 
szkolnej uczestniczenia w katechezie parafialnej stanowiło pod-
stawę do wprowadzenia religii do szkół. katecheza nie wróciła 
do szkół mocą aktów ustawodawstwa z 17 V 1989 roku, jednak 
zawarte tam przepisy i dążenia rodziców doprowadziły do po-
wrotu religii do szkół w roku szkolnym 1990/1991. działania 
kościoła do 1989 roku opierały się na postanowieniach soboru 
watykańskiego ii, jednak w Polsce duchowieństwo zmagało się 
z wyjątkowo poważnym zagadnieniem – przeciwstawienia się 
marksistowskiej ideologii, która dominowała w poczynaniach 
władz państwowych i kierowała postanowieniami prawnymi, 
które miały wymowę antyreligijną.

P O d s u m O wa N i e

Na całość zdarzeń w zakresie katechizacji w czasach Pol-
skiej rzeczypospolitej Ludowej rzutowały decyzje realizowane 
praktycznie przez władze komunistyczne. systematyczne usu-
wanie religii ze szkół, stawianie zasadniczych przeszkód w jej 
nauczaniu w punktach katechetycznych, nienawistny stosunek 
do duchowieństwa i do katechetów świeckich, utrudnianie pracy 
uczelniom katolickim, odebranie prawa ludziom chorym czy 
uwięzionym do prowadzenia praktyk religijnych nie były je-
dynym celem, jaki postawiły sobie władze państwowe w walce 
z kościołem. szeroko podjęte próby inwigilacji duchowieństwa, 
szykanowanie, aresztowania na podstawie bezzasadnych oskar-
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żeń, kary finansowe, brak pozwolenia na odbudowę i rozwój 
budownictwa sakralnego szeroką 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 w święta, wpisywa-
nie na listę członków partii pod karą utraty pracy, utrudnia-
nie odbywania praktyk religijnych to tylko nieliczne działania 
władzy komunistycznej na rzecz laicyzacji życia i kształtowa-
nia 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.

Należy przyjąć, że sytuacja w diecezji łomżyńskiej, jak 
i innych diecezjach w Polsce w temacie katechizacji dzieci 
i młodzieży zasadniczo się od siebie nie różniła. wiara, tra-
dycja, przywiązanie do kościoła, wierność treściom dekalogu 
spowodowały, że społeczeństwo doczekało się powrotu religii 
do szkół, a młode pokolenie może uczestniczyć w katechezie 
przyczyniającej się do utrwalania niezniszczalnych wartości. 
diecezje te, oddalone od siebie, różniące się jedynie specyfiką 
terenu, łomżyńska-rolnicza i katowicka – przemysłowa, tak samo 
poprzez działania swych włodarzy oraz całego duchowieństwa 
parafialnego uczestniczyły w czasach Polskiej rzeczypospolitej 
Ludowej w walce o nauczanie religii dzieci i młodzieży w szko-
łach, a w latach 1961–1989 w punktach katechetycznych. du-
chowieństwo wspierało rodziny, by te upominały się o moralne 
wychowanie młodego pokolenia w imię wiary katolickiej, rodzice 
wspomagali duchownych, by nie zaprzestali swoich działań na 
rzecz uświadamiania dzieciom i młodzieży, jak stosować Boże 
przykazania w codziennym życiu. wielką rolę w podtrzymywa-
niu wiary społeczeństwa diecezji katowickiej odegrała kultura 
regionalna kurpiowszczyzny, Podlasia i mazowsza.
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chrzest POLski w asPekcie PrasOzNawczym 
PO 1989 rOku

Półwiecze, które minęło od obchodów 1000-lecia chrztu 
Polski charakteryzuje się nie tylko wielkimi zmianami społecz-
nymi, politycznymi czy ekonomicznymi, ale także rewolucyjną 
przemianą medialną. stanowi to wielkie wyzwanie dla badań 
prasoznawczych, bowiem dopiero po zebraniu w całość wyników 
badań i ocen udziału różnorodnych mediów (prasy, radia, tV, 
internetu) w kształtowaniu takich kampanii społecznych1, jak 
obchody millenium chrztu Polski czy obecnie obchody 1050. 
rocznicy chrztu Polski, można określić zakres oddziaływania 
mediów na ich odbiór społeczny lub skutki polityczne2. Niniejszy 
referat jest jedynie próbą przedstawienia skali zmian, jakie dokonały 
się w mediach po 1989 roku, z uwzględnieniem ich znaczenia 
dla badań prasoznawczych3 dotyczących obchodów milenijnych.

1  zwrócił na to uwagę prof. dr hab. Janusz gołota w art. Echa sporu milenij-
nego na łamach „Trybuny Mazowieckiej” i „Gościa Niedzielnego” (1966), zeszyt 
Naukowy OtN nr 29 (2015), s. 183–195.

2  w drugiej połowie lat 60. XX w. władze PrL przeprowadziły kilka wielkich 
politycznych kampanii prasowych. Jedną z kampanii skierowano w 1964 r. prze-
ciwko literatom. stało się to po tzw. „Liście 34”, będącym wyrazem niezadowo-
lenia z polityki kulturalnej i medialnej władz. List opracował antoni słonimski, 
a podpisały go 34 osoby. kolejną z wielkich kampanii (będącą w swej istocie 
antyizraelską, antysyjonistyczną i antysemicką) przeprowadzono w 1968 r., zob. 
r. habielski, Polityczna historia mediów w Polsce w XX w., warszawa 2009, s. 
257–273. Na temat kampanii prasowej zob. m. mazur, Propagandowy obraz 
świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956–1980. Model analityczno- 
-koncepcyjny, warszawa 2003, s. 25–41.

3  prasoznawstwo, medioznawstwo – nauka o zawartości i odbiorze prasy oraz 
innych środków masowego komunikowania, czyli radia i telewizji, później jako 
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Po roku 1989 media masowe, a przede wszystkim domi-
nujące coraz wyraźniej telewizja i internet, znajdowały wielo-
krotnie możliwość nawiązywania do zarówno mitologicznej, 
jak i historycznej oraz społecznej treści obchodów millenijnych. 
takimi medialnymi wydarzeniami (media events)4, które stały 
się powodem dla podejmowania kampanii społecznych, rozu-
mianych jako zestaw różnych działań podejmowanych przez 
media, zaplanowanych w konkretnym czasie, skierowanych do 
określonej grupy docelowej, której celem jest doprowadzenie 
do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec okre-
ślonego problemu społecznego5, stały się m.in. pielgrzymki 
papieża Jana Pawła ii do Ojczyzny, ratyfikowanie konkordatu, 
przełom lat 1999 i 2000, czy tegoroczne światowe dni mło-
dzieży połączone z obchodami roku miłosierdzia i z wizytą 
papieża franciszka, a także wiele innych wydarzeń i rocznic 
o mniejszym zasięgu i ciężarze społecznym.

Już w preambule konkordatu ratyfikowanego przez sejm rP 
8 stycznia 1998 roku za prezydentury aleksandra kwaśniewskie-

ogół periodycznych środków masowego przekazu (tzn. dzienniki, czasopisma, 
radio i telewizja), Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/praso-
znawstwo;3961769.html.

4  wydarzenia medialne gromadzą przed ekranami miliony widzów i internautów, 
emocjonalnie zaangażowanych i poddających się atmosferze historycznej chwili. 
wydarzeń medialnych się nie ogląda, ale przeżywa i celebruje. w badaniach me-
dioznawczych uznaje się wydarzenia medialne, jako gatunek narracyjny opisany 
na przełomie wieków przez elihu katza i daniela dayana w wydanej w 1992 r., 
a przetłumaczonej w Polsce w 2008 r. publikacji Wydarzenia medialne. Historia 
transmitowana na żywo. zob.: magdalena hodalska, Wydarzenia medialne i ma-
ratony katastrof – jak trauma i terror zmieniają teorię komunikacji, „zeszyty Pra-
soznawcze”, kraków 2015, t. 57, nr 4 (220) s. 678–693).

5  szerzej: Beata tarczydło, Kampania społeczna w teorii i praktyce, „studia 
ekonomiczne”, 2013, t. 157, s. 225–234, która stwierdza, że na ogół w tego 
typu przedsięwzięciach chodzi o osiągnięcie efektu edukacyjnego poprzez in-
formowanie, wyjaśnianie, skłanianie do aktywności, poruszanie trudnych bądź 
wstydliwych tematów uwzględniających interes społeczny. są to więc swoiste 
kampanie komunikacyjno-promocyjne realizowana najczęściej przy współpracy 
różnych podmiotów, mająca na celu rozwiązanie jakiegoś problemu społecznego, 
promocję wartości lub zmianę postaw. umożliwiające różne typy wsparcia – fi-
nansowe, rzeczowe, kadrowe, usługowe.



—  232  —

aNtONi kustusz

go, który podpisał go 23 lutego 1998 roku, by wszedł w życie 
15 kwietnia tegoż roku stwierdzono przecież, że dokument ten, 
obowiązujący zarówno kościół, jak i państwo polskie, został 
przyjęty z uwzględnieniem roli odegranej przez kościół „w ty-
siącletnich dziejach Państwa Polskiego”. Był to niewątpliwy efekt 
dorobku i doświadczeń, jakie wynikały z obchodów milenijnych 
zarówno po stronie kościoła, jak i państwa polskiego. doświad-
czenie te owocowały także przy planowaniu oraz organizacji 
obecnych obchodów jubileuszowych, uwzględniających nową 
rzeczywistość medialną.6

konieczne jest istnienie odpowiednich mediów, najczęściej 
rozumiany jako termin oznaczający prasę, radio i telewizję jako 
tak zwane media masowe, to znaczy instytucje produkujące prze-
kazy informacyjne i rozrywkowe, rozpowszechniane masowo 
i docierające jednocześnie do wielkich, rozproszonych zbioro-
wości odbiorców, aby kampanie społeczne przyniosły społecz-
nie oczekiwane rezultaty i by komunikaty dotyczące ważnych 
wydarzeń medialnych objęły zasięgiem masowych odbiorców.7

Jakież są te współczesne media w Polsce, jeśli twierdzimy, 
że w okresie po 1989 roku przeszły one rewolucyjną zmianę? 
według raportu dr Olgi kurek-Ochmańskiej system medialny 
w Polsce po 1989 roku charakteryzuje się prawie całkowitą 
prywatyzacją sektora prasowego; otwarciem rynku medialnego 
na kapitał zagraniczny; demonopolizacja działalności kolpor-
tażowej; utworzeniem krrit jako organu konstytucyjnego; 
stworzeniem sektora mediów publicznych i komercyjnych 
(w mediach elektronicznych) oraz likwidacją monopolistycznej 
uprzywilejowanej pozycji „rsw-prasa, książka, ruch”. ważny-
mi zmianami w systemie prasowym stała się także likwidacja 
instytucjonalnej, prewencyjnej cenzury państwowo-partyjnej; 

6  Bardzo ciekawego materiału do analizy dostarcza w tym względzie Plan 
Obsługi medialnej obchodów jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski przygotowany 
i opublikowany przez katolicką agencję informacyjną. godną podziwu inicjatywą 
medialną jest także bardzo nowoczesny portal internetowy www.chrzest966.pl, 
funkcjonujący pod honorowym patronatem Prezydenta rP.

7  Słownik Wiedzy o Mediach, warszawa 2009, s. 9
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możliwość funkcjonowania w eterze nadawców komercyjnych; 
obowiązujący system sądowej rejestracyjny prasy; rynek pra-
sowy wydawcy zastąpiony rynkiem prasowym czytelnika i re-
klamodawcy, a także to, iż działalność w sferze mediów stała 
się działalnością gospodarczą (każdy program czy tytuł jest 
towarem, który produkuje się głównie z chęci zysku).8

Przypomnijmy najważniejsze wydarzenia w historii mediów 
po 1989 roku, kiedy to powstała „gazeta wyborcza” – pierwszy 
wolny dziennik ogólnopolski; w 1990 – likwidacja gukPiw, a więc 
oficjalne zniesienie cenzury; w 1992 – ustawa o krritv; w 1993 
– Polsat – pierwsza komercyjna ogólnopolska stacja telewizyjna; 
w 1994 powstają radio zet, rfm fm – pierwsze komercyjne 
ogólnopolskie stacje radiowe; w 1994 – radio maryja uzyskało 
koncesję ogólnopolską; w 1995 zrodziła się wirtualna Polska – 
pierwszy portal internetowy; w 1997 powstała tVN – konkuren-
cyjna dla Polsatu telewizyjna stacja komercyjna; w 2001 powstaje 
„Newsweek” – nowy wzór tygodnika opiniotwórczego; w 2001 
– utworzono „metro” – pierwszy bezpłatny dziennik ogólnopolski, 
obecnie już zlikwidowany; w 2001 – tVN 24 powstaje pierwszy 
całodobowy kanał informacyjny; w 2003 wyszedł „fakt” – pierwszy 
tabloid wzorowany na niemieckim „das Bild”; w 2010 podjęto 
prace nad nową ustawą medialną, które obecnie zrodziły wizję 
mediów narodowych i komercyjnych, w latach: 2012, 2013 i 2014 
trwał proces cyfryzacji telewizji, a następnie Polskiego radia9.

Jak więc widać procesy te były bardzo dynamiczne, obej-
mowały różne obszary systemu medialnego, sprzyjały wzbo-
gaceniu oferty informacyjnej i rozrywkowej, umacniały rolę 
mediów w świadomości społecznej i politycznej, a jednocześnie 
rozszerzały sferę badań prasoznawczych. zważywszy więc, że 
obecnie tylko na rynku prasowym funkcjonuje około 5000 
czasopism10, a oferta mediów elektronicznych i wizualnych jest 

8  Współczesne media w Polsce, www.wsiz.rzeszow.pl.
9  Op. cit.
10  Pod pojęciem „czasopismo” należy rozumieć „druk periodyczny ukazujący 

się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku” (art. 7. ustawy 
o prawie prasowym).
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coraz bogatsza, to nawet dla cząstkowych badań prasoznaw-
czych pozostaje wiele do zrobienia, tym bardziej, że przed 1989 
roku brakowało możliwości do swobodnego i obiektywnego 
prowadzenia porównawczych badań medioznawczych.

w celu ustalenia, jak w badaniach prasoznawczych obiło 
się echo tak znaczącej kampanii społecznej, jaką były obchody 
tysiąclecia chrztu Polski, przeprowadziłem kwerendę źródeł 
opublikowanych w internecie, analizę katalogów bibliograficz-
nych Biblioteki Narodowej oraz innych dostępnych wydawnictw. 
wbrew oczekiwaniom zestawienie to nie poraża obfitością.

w tomie XVi (2013) „rocznika historii Prasy Polskiej” 
ukazał się bardzo dobrze udokumentowany artykuł anity 
młynarczyk-tomczyk z instytutu historii uniwersytetu Jana 
kochanowskiego w kielcach Ostatni rok Jubileuszu Tysiąclecia 
Państwa Polskiego (1966) na łamach kieleckiego „Magazynu” 
„Słowa Ludu”, w którym autorka konstatuje, że łącznie w ostat-
nim roku obchodów tysiąclecia Państwa Polskiego na łamach 
„magazynu” odwoływano się do tych uroczystości 82 razy. Poja-
wiło się 14 informacji dotyczących obchodów, zarówno w skali 
ogólnokrajowej, jak i wojewódzkiej,18 artykułów historycznych, 
firmowanych specjalnym znakiem wodnym symbolizującym 
tysiącletnie dzieje, 16 publikacji polemizujących z kościołem, 
a przede wszystkim z jego zapatrywaniem na dzieje Polski, 26 
felietonów, reportaży, artykułów, wywiadów podejmujących 
najczęściej różnorodną tematykę regionalną oraz 3 recenzje i 5 
informacji o różnych konkursach, m.in. historycznych. dane 
te wskazują, iż „magazyn” aktywnie włączył się w obchody. 
Najbardziej wartościowe, ze względu na brak monografii i kielc 
i kielecczyzny, były artykuły, felietony i reportaże podejmujące 
tematykę regionu kieleckiego, jako „jednego z ważnych ośrod-
ków w tysiącletniej państwowości polskiej”. zwrócono uwagą 
na te wydarzenia, które pozwoliły trwale wpisać się w dzieje 
narodu polskiego, a mianowicie udział kielecczyzny w cało-
kształcie procesów państwowotwórczych, rolę staropolskiego 
zagłębia Przemysłowego, czy aktywność narodowowyzwoleńczą 
kielczan. Niewątpliwie publikując tak szeroką gamę różnych 
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artykułów „magazyn” przyczynił się do pogłębienia świadomości 
historycznej mieszkańców kielc i okolic. dodatkowo sprzyjały 
temu publikacje źródeł, recenzje ciekawych książek i inicjowanie 
różnego typu konkursów historycznych. Nie należy również 
zapominać, że publikacje o charakterze historycznym wielo-
krotnie stały się pretekstem do wypowiedzenia się w ważnych 
kwestiach, na przykład konieczności ochrony zabytków. Nie-
stety karty „magazynu” stały się też, zgodnie z żądaniem władz 
państwowych, miejscem polemik z kościołem. temu celowi 
służyły artykuły wiesława mercika. warto jednak zaznaczyć, 
że chociaż akcentował on przede wszystkim „ciemne strony 
aktywności kościoła i duchowieństwa”, to dostrzegał, choć 
w znacznie mniejszym stopniu, również pozytywy. dlatego też 
artykuły jego autorstwa — chociaż nacechowane ideologiczno-
-wychowawczym ostrzem — dalekie były od tendencyjności11. 
autorka informuje we wstępie, że kielecki „magazyn” to ty-
godnik społeczno-kulturalny „słowa Ludu”, organu komite-
tu wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii robotniczej. 
w 1966 r., w trakcie kościelnych uroczystości millenijnych, 
prasa partyjna miała skutecznie polemizować z kościelną wizją 
dziejów, zastępując ją świecką tematyką. „magazyn” „słowa 
Ludu” zadanie to wykonał.12

równie cenną publikacją podejmującą próbę porównań 
prasoznawczych jest artykuł Janusza gołotyEcha sporów milenij-
nego na łamach„Trybuny Mazowieckiej” i„Gościa Niedzielnego” 
(1966 rok)” opublikowany w XXiX zeszycie Naukowym OtN 
za 2015 rok13. autor postanowił pokazać prasę jako źródło 
informacji o przeszłości. zdaniem Janusza gołoty w prasie 
opisane jest bowiem wiele jednostkowych wydarzeń, o których 

11  Ostatni rok Jubileuszu Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966) na łamach 
kieleckiego„Magazynu”„Słowa Ludu”, anita młynarczyk-tomczyk, „rocznik 
historii Prasy Polskiej”, t. XVi (2013) z. 2 (32). s. 170.

12  tamże, s. 154
13  Echa sporów milenijnego na łamach„Trybuny Mazowieckiej” i„Gościa Nie-

dzielnego” (1966 rok), Janusz gołota, zeszyt Naukowy Ostrołęckiego towarzystwa 
Naukowego XXiX (2015), s. 183–195,
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trudno dowiedzieć się z opracowań syntetycznych. Przytacza 
ona nazwiska, obrazuje metody, jakimi posługiwała się władza 
w manipulowaniu społeczeństwem, chociażby w doborze in-
formacji, a zdaniem Janusza gołoty„w analizie prasy nie mniej 
ważne, jak wyartykułowanie faktów opisanych, jest dostrzeżenie 
wydarzeń pominiętych przez redakcje pism.”14. dlatego w ar-
tykule przedstawiono przebieg obchodów jubileuszowych na 
mazowszu zderzając źródła historyczne z przeglądem ich„echa” 
na łamach obu porównywanych pism. w konkluzji prof. Janusz 
gołota podkreślił, że inicjatywa obchodów milenijnych należała 
do kościoła. Poczynania instytucji państwowych stanowiły tylko 
reperkusję; a w wyniku tych obchodów na pewno nastąpiła 
aktywizacja społeczeństwa zarówno w sensie religijnym, du-
chowym, jak i kulturowym, materialnym, poczucie siły wspól-
noty. Być może to wtedy zaistniały przesłanki do roku 1968, 
tragicznego roku 1970 i powszechnego wzmożenia poczucia 
podmiotowości obywatelskich. wskazane wydarzenia to tylko 
przykłady obustronnej walki o rząd dusz, rozegranej przy okazji 
obchodów tysiąclecia chrztu Polski. upływający czas wskazał 
zwycięzców – wnioskuje Janusz gołota.15

czy jednak o zwycięstwo chodziło w tym kilkudziesięcio-
letnim procesie, który rzutował tak wyraźnie na historię Polski, 
a który, bądź co bądź pozostawił wiele cennych materialnych 
i społecznych śladów w naszej współczesnej rzeczywistości, 
jak choćby te istniejące do dziś„tysiąclatki”, czy dokończo-
na w roku obchodów 1050. rocznicy świątynia Opatrzności 
Bożej w warszawie. Oczywiście można rzecz całą sprowadzić 
do kampanijnej walki rywalizujących stron ówczesnego sporu 
politycznego, a nawet milenijnej wojny PrL z kościołem – tak 
jak to czynią historycy związani z instytutem Pamięci Narodowej, 
którzy obecnie znajdują się wśród najbardziej aktywnych badaczy 
opisujących i wyjaśniających wydarzenia z 1966 roku związane 
z millenium chrztu Polski, a które władze PrL przedstawiały 

14  tamże, s. 184,
15  tamże s. 193
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jako tysiąclecie Państwa Polskiego. w kwietniowym przeglądzie 
tegorocznej prasy iPN na swojej stronie poinformował, iż na ła-
mach „wprost” dr Bartłomiej Noszczak z warszawskiego OBeP 
iPN, który rozmawiał na ten temat z red. Jakubem mielnikiem, 
stwierdza wprost, że wydarzenia te należy wpisać do kalendarza 
polskich miesięcy, w których Polacy wypowiadali posłuszeństwo 
komunistycznej władzy. Licząc od 1956 r., to było 125 miesięcy 
ściśle koordynowanej akcji nie tylko religijnej, ale także politycz-
nej kontestacji. Nie znamy dokładnej skali i geografii represji 
w czasie milenium; z pewnością nie była mała, mamy przykła-
dy nękania nawet bardzo młodych ludzi. w tym sensie wielkie 
święto polskiego katolicyzmu w 1966 roku było niestety także 
świętem przez łzy – powiedział historyk. Natomiast michał kur-
kiewicz z samodzielnego wydziału komunikacji społecznej iPN 
w dzienniku „fakt” wyraził pogląd, że antyklerykalna kampania 
zawiodła. W ostatnią noc 1966 r. w całym kraju biły kościelne 
dzwony. Był to znak, że zaczęło się drugie tysiąclecie chrześci-
jaństwa w Polsce. Podobnego zdania jest prof. antoni dudek, 
przewodniczący rady iPN: Duchowieństwo – mimo utraty wielu 
instytucji i uszczuplenia stanu majątkowego – wyszło zwycięsko 
ze starcia z ekipą Gomułki. Siły Kościoła – co pokazały wyraźnie 
następne dwie dekady – rosły proporcjonalnie do kruszenia się 
systemu politycznego PRL i jego ideologicznego bankructwa. Dla 
wielu, zwłaszcza młodych, Polaków uczestnictwo w masowych 
uroczystościach milenijnych stanowiło istotne doświadczenie ży-
ciowe, rodzaj swoistej duchowej szczepionki, impregnującej ich na 
indoktrynację ze strony ateistycznego i autorytarnego państwa. 
Niektórzy z nich – jak wynika z relacji – stali się później aktyw-
nymi działaczami opozycji przed sierpniowej oraz „Solidarności” 
– czytamy w tym samym przeglądzie.16

moim zdaniem nie mieliśmy wówczas do czynienia ze stanem 
wojny pomiędzy Państwem a kościołem (choć wiele zaangażo-

16  http://www.ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/media-o-ipn/35587,PrzegLąd-me-
diOw-9-11-kwietnia-2016.html dot. dzieje.pl, 9 kwietnia; „wprost”, „fakt”, 11 
kwietnia 2016.
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wanych osób po obu stronach tak to widziało, a nawet pojawiły 
się ofiary), ale ze zderzeniem się dwóch odmiennych kampanii 
społecznych, które wykorzystały media, administrację, oświatę 
i wiele innych obszarów życia społecznego do przedstawienia 
i utrwalenia swoich racji ideologicznych i politycznych. każda 
ze stron, a więc zarówno kościół, jak i PzPr, a w ślad za nią 
także państwo dysponowały centrum, które zaplanowało głów-
ne założenia swoich kampanii opisane w nowennie, uchwale 
sejmu czy uchwale Biura Politycznego kc PzPr dotyczących 
obchodów milenijnych, wydawały wytyczne, dysponowały włas-
nymi mediami, uruchomiły środki finansowania, kadry i tak 
dalej. uruchomienie tak szeroko zaplanowanych i tak masowo 
realizowanych konkurencyjnych kampanii społecznych i reli-
gijnych musiało doprowadzić do wielu konfliktów, a wywołane 
wówczas emocje i zaangażowanie społeczne po obu stronach 
utrwalały ich efekty w perspektywie historycznej. Pamiętajmy, 
iż każdy z uczestników obchodów żył i działał w przekonaniu 
o swoim„wiecznym” istnieniu i posłannictwie.

zbadanie różnorodnych aspektów ówczesnego sporu dotyczą-
cego historii chrztu Polski stanowi ważny klucz do zrozumienia 
współczesnych i przyszłych przesłanek funkcjonowania państwa 
i kościoła w Polsce, ich historii i wzajemnych relacji. dlatego 
trzeba odnotować, że w ostatnim czasie nasiliły się inicjatywy 
ogólnopolskich, jak i międzynarodowych konferencji nauko-
wych, związanych z jubileuszem chrztu Polski, które w swoich 
programach zawierają liczne referaty prasoznawcze odnoszące 
się tematyki milenijnej.17 między innymi na ogólnopolskiej 
konferencji naukowe po tytułem „1966. milenium chrztu Pol-
ski prymasa stefana wyszyńskiego” zorganizowanej 7 marca 
2016 roku przez uniwersytet katolicki stefana wyszyńskiego 
w warszawie wygłoszono następujące referaty w sesji„media 

17  Już 26–27 października 2011 roku wydział Nauk Politycznych i dziennikar-
stwa uam w Poznaniu zorganizował międzynarodową konferencję Naukową„ 
wielkie rocznice w dyskursie publicznym i pamięci społecznej”, na której przed-
stawił referat dr Paweł stachowiak (Poznań) Obchody milenium chrztu Polski 
jako element „kościelnej polityki pamięci”.
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o milenium chrztu Polski”, którą moderowała dr ewa k. czacz-
kowska z uksw: prof. dr hab. Jan Żaryn, uksw, Tysiąclecie 
chrześcijańskiej Polski w emigracyjnej „Myśli Polskiej”; ks. dr 
hab. prof. uksw andrzej adamski, Obraz obchodów milenij-
nych w tytułach prasowych PZPR; dr małgorzata strzelecka, 
umk, Prasa ruchu Znak o milenium chrztu Polski oraz mgr 
robert mieczkowski, uksw, Media Pax-u wobec tysiąclecia 
chrztu Polski.

Natomiast w programie konferencji organizowanej przez 
iPN 12–13 maja w warszawie „Pół wieku milenium. religijne, 
polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski 
(1956–1966/1967)” dr Bartłomiej Noszczak z iPN stwierdził, 
że Zależy nam na uchwyceniu dynamiki ówczesnych zdarzeń, 
ich bogactwa i różnorodności. Chcielibyśmy znaleźć odpowiedź 
na wiele „około milenijnych” pytań: Czym w istocie zakończył 
się wieloletni cykl przygotowań Kościoła do wielkiego jubileuszu 
chrztu Polski? Czy pięćdziesiąt lat temu było możliwe jego godne 
uczczenie? Czy mimo obiektywnych przeszkód Milenium było 
sukcesem, a może wprost przeciwnie – nie spełniło wszystkich 
pokładanych w nim nadziei i okazało się, na przykład w dłuższej 
perspektywie, porażką polskiego Kościoła? Czy i jakie skutki 
Milenium odczuwamy do dziś? Czy o Milenium w ogóle pamię-
tamy i czy chcemy pamiętać? Dlaczego rok 1966 jest najsłabiej 
rozpoznany spośród innych ważnych dat – tzw. polskich miesięcy? 
Czy możemy to zmienić?18

w programie tak zapowiedzianej konferencji znalazły się 
następujące wystąpienia prasoznawcze: dr anna Patecka-frau-
enfelder  (uniwersytet łódzki) – Reakcja prasy zachodnionie-
mieckiej na list biskupów polskich do biskupów niemieckich; 
andrzej władysław kaczorowski (warszawa) – Obchody milenijne 
na łamach „Słowa Powszechnego; agnieszka fic (uniwersytet 
wrocławski) – Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego (1960– 
1966) w dolnośląskiej prasie lokalnej; dr renata knyspel-ko-
peć (instytut geopolityki w częstochowie) – „Nie my prosimy 

18  http://archiwa.pl/wydarzenia/konferencja-naukowa-pol-wieku-milenium.
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o wybaczenie”. PZPR wobec jubileuszu milenijnego w akcji pro-
pagandowej przeciwko „Orędziu” biskupów polskich w świetle 
„Głosu Koszalińskiego”; łukasz Jędrzejski (uniwersytet marii 
curie-skłodowskiej w Lublinie) – Spór o Milenium w optyce 
Polskiej Kroniki Filmowej; milena Przybysz (iPN łódź) – Spór 
o Milenium z perspektywy „Kultury” paryskiej. Oznacza to, 
że wątek ten był w bardzo silnie reprezentowany i może, po 
opublikowaniu wygłoszonych referatów, wnieść wiele nowego 
do oceny około milenijnej kampanii medialnej.

do spisu tych ważnych wydarzeń badawczych wejdzie, 
mam nadzieję, także nasza konferencja OtN, której prezenta-
cje prasoznawcze również stanowią wkład do tej problematyki 
badawczej.

P O d s u m O wa N i e

z konieczności zarysowałem tylko niektóre zagadnienia 
związane w tematem referatu. Badania na ten temat są cząstkowe, 
odłamkowe i rozproszone. Przestrzeń medialna, którą dysponu-
jemy po 1989 roku, jest jednak tak swobodna i wielobarwna, 
że badanie tak ważnego wątku, jakim jest niewątpliwie chrzest 
Polski19 dopiero rozpoczyna się i potrwa jeszcze wiele lat. tym 
bardziej, że w efekty zarówno kampanii polityczno-społecznej, 
jak i religijnej podjętych w latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku, wracają obecnie do świadomości społecznej choćby 
poprzez obchody jubileuszy pięćdziesięciolecia zbudowanych 
wówczas, według oficjalnych statystyk 1457 szkół tysiąclecia 
Państwa Polskiego zwanych„tysiąclatkami”, z których wiele 
w tym czasie, wbrew zapewne intencjom ich budowniczych, 
wybrało imię religijno-kościelnego patrona szkoły np. kardynała 
stefana wyszyńskiego czy Jana Pawła ii. również kampania 

19  chrzest Polski uznawany jest przez Polaków za jedno z najbardziej znaczą-
cych, przełomowych dla losów naszego kraju wydarzeń, które miały miejsce przed 
rokiem 1918 – uważa tak 70% badanych przez cBOs. zob.: komunikat z badań 
nr 56/2016 http://www.cbos.pl.
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medialna związana z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski, 
uwzględniająca całe bogactwo i różnorodność polskiej i zagra-
nicznej przestrzeni medialnej, znajdzie się w moim przekonaniu 
w centrum zainteresowania obecnych i przyszłych medioznaw-
ców, socjologów i kulturoznawców.

trzeba także cieszyć się z tego, że dąb tysiąclecia posadzony 
w 1961 roku20 przed szkołą Podstawową nr 4 w Ostrołęce rośnie 
nadal i mam nadzieję, że będzie żył jeszcze przez wiele setek lat.

20  Z historii szkoły (zob.:) www. http://zs4ostroleka.pl/historia-szkoly.
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Ks. Andrzej Kopiczko (Olsztyn)

POczątki chrześciJaństwa w Prusach 
i utwOrzeNie BiskuPstw w 1243 rOku.
zarys PrOBLematyki

Próby chrystianizacji Prus1 już w X wieku podjęła Polska, 
która sama przyjęła chrzest dopiero w 966 roku. kierowała się 
przy tym intencją likwidacji pogaństwa wśród plemion zamieszku-
jących południowo-wschodnie wybrzeże Bałtyku. Przy poparciu 
księcia Bolesława chrobrego wyprawił się do Prus wojciech 
sławnikowic2, ale jego misja nie trwała długo. wiemy, że wraz 
z przyrodnim bratem radzimem gaudentym oraz Benedyktem 
Boguszą dotarli do ziemi Prusów, najprawdopodobniej w oko-

1  karol górski nazwą „Prusy” obejmuje ziemie leżące między morzem Bałtyckim, 
wisłą, Osą, linią północnej granicy Polski z 1939 r., biegnącą wzdłuż Narwi, Biebrzy 
i Niemna. ale w Xiii w. zasięg terytorialny Prus był określany szerzej. kryterium 
podziału stanowiły granice zamierzonej metropolii pruskiej, która miała objąć zie-
mię chełmińską, Jaćwież, a nawet kurlandię. terytorium to łączył podobny język, 
kultura i tradycja. – k. górski, Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, 
wrocław 1977, s. 15. Przed powstaniem metropolii w Prusach stolica apostolska 
traktowała ziemię chełmińską odrębnie, jako dziedzictwo konrada mazowieckie-
go. uznał to 3 Viii 1243 r. papież grzegorz iX. – Preussisches Urkundenbuch, 
t. 1, cz. 1, wyd. r. Philippi, c.P. wölky, königsberg 1882 (dalej: PruB, t. 1, cz. 
1), s. 83–84 (nr 108). ale w czasie organizowania się państwa krzyżackiego w 
Prusach ziemię chełmińską uznawano już za jeden region z Prusami. – P. dusburg, 
Chronicon terrae Prussiae, w: Scriptores rerum Prussicarum, t. 1, wyd. t. hirsch, 
m. töppen, e. strehlke, Leipzig 1861, s. 54; Piotr z dusburga, Kronika ziemi 
pruskiej, przetłumaczył s. wyszomirski, wstępem i komentarzem historycznym 
opatrzył J. wenta, toruń 2004, s. 43–44. Por. r. Bodański, Początki hierarchii 
kościelnej w Prusach, cz. 1, studia warmińskie (dalej: sw), 1979, t. 16, s. 305. 
Por. w. długokęcki, Uwagi o genezie i rozwoju wczesnośredniowiecznych Prus do 
początków XIII wieku, Pruthenia, 2006, t. 2, s. 9–54. Por. a. kopiczko, Ustrój 
i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525–1772, Olsztyn 1993, s. 9–14.

2  J. Nastalska-wiśnicka, Wojciech św., w: Encyklopedia katolicka (dalej: ekat.), 
t. 20, Lublin 2014, kol. 837–840.
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lice dzisiejszego elbląga. trasa mogła przebiegać od gdańska 
rynną mierzei wiślanej (w tamtych czasach mierzeja składała 
się z łańcucha wysp oddzielonych głębiami – niem. tief) przez 
zalew i jezioro drużno do grodu pruskiego cholin. Jednak 
po 5 dniach, 23 kwietnia 997 roku, na terenie wsi święty gaj3 
został zamordowany przez tubylców przez uderzenie toporem 
lub włócznią4. wiara przodków plemion pruskich okazała się 
silniejsza od perswazji i misji ewangelizacyjnej św. wojciecha. 
z owoców tego męczeństwa skorzystało jednak młode państwo 
polskie. książę Bolesław chrobry wykupił ciało św. wojciecha 
i umieścił w gnieźnie, które w 999 roku papież sylwester ii 
ustanowił siedzibą metropolii5.

kolejna misja, którą też znamy stosunkowo dobrze, związana 
jest już z postacią św. Brunona. i tym razem protektorem oka-
zała się Polska. Od momentu założenia metropolii w gnieźnie 
obszar dorzecza wisły znalazł się w całości w gestii polskiego 
kościoła. wprawdzie król Niemiec henryk ii rościł również 
pretensje do tych ziem, ale ze względu na dużą odległość jego 
wpływy były niewielkie6. to zadecydowało o kontynuowaniu 
działań misyjnych pod patronatem Bolesława chrobrego. w tym 
celu we wrześniu 1008 r. przybył do Polski niemiecki zakonnik 

3  Pomijamy tu inne hipotezy, związane ze śmiercią św. wojciecha, zwłaszcza 
tradycję sambijską (obok pomezańskiej). zob. s. mielczarski, Przyczyny śmierci św. 
Wojciecha, sw, 1982, t. 19, s. 19–30; tenże, Itinerarium pruskie św. Wojciecha jako 
problem historiograficzny, sw, 1993, t. 30, s. 81–88; ł. i J. Okulicz-kozarynowie, 
Tło osadnicze wyprawy św. Wojciecha do Prus. Realia archeologiczne i perspektywy 
badawcze, tamże, s. 89–106

4  r. gustaw, Wojciech–Adalbert, w: Hagiografia polska, t. l, Poznań 1971, s. 
572–610.

5  B. kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (966–1939), Lublin 1969, 
s. 301 [13]; tenże, Gnieźnieńska archidiecezja, w: ekat., t. 5, Lublin 1989, kol. 
1173–1175.

6  Por. J. tyszkiewicz, Pobyty Brunona z Querfurtu w Polsce, w: Święty Brunon. 
Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła, red. a. 
kopiczko, Olsztyn 2009, s. 161–171. O idei uniwersalizmu cesarskiego i wynika-
jących z tego konsekwencji dla niezależności kościołów w Polsce i na węgrzech, 
zob. J. strzelczyk, Otton III i Brunon z Kwerfurtu wobec kwestii uniwersalizmu 
średniowiecznego, tamże, s. 17–28; P. urbańczyk, Stan chrystianizacji regionu 
bałtyckiego w czasach Brunona z Kwerfurtu, tamże, s. 137–148.
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Brunon z kwerfurtu. Już na początku 1009 r. wraz z osiemna-
stoma towarzyszami wyruszył na wyprawę misyjną do plemion 
pruskich, na pogranicze galindzko-jaćwieskie7. kronikarz wi-
pert w „Passio” pisze, że wskutek przejścia próby ognia przez 
św. Brunona udało mu się przekonać wielu pogan do przyjęcia 
nowej wiary. wśród nich wymieniony został naczelnik (król) 
pruski Nethimer i 300 osób dorosłych8. Jednak inny książę tej 
ziemi uwięził misjonarzy, następnie kazał ściąć św. Brunona, 
a 18 jego towarzyszy powiesić. tak zakończyła się misja, choć 
do dziś nie ustalono dokładnie gdzie. Jako datę wymienia się 
albo 14 lutego, albo 9 marca 1009 roku.9

wraz z osłabieniem międzynarodowej pozycji Polski i władzy 
królewskiej za rządów mieszka ii, ustały też próby chrystianiza-
cji sąsiadów z północy10. co prawda Bolesław krzywousty, po 
pokonaniu zbigniewa i zjednoczeniu kraju, wyprawiał się na 
terytorium plemienia pruskiego sasinów w latach 1108–1118, 
ale celem tych działań był raczej podbój niż ewangelizacja11. 
kronikarz Jan Leo zanotował jednak, że „dobry ten władca 
starał się wpierw pozyskać serca Prusów podsyłając pewnych 
kanoników [...], aby im ponownie głosili chrystusa, o którymjuż 

7  w. Jemielity, Święty Brunon z Kwerfurtu, sw, 1982, t. 19, s. s. 48–49. autor 
próbuje też ustalić miejsce śmierci apostoła. więcej na temat hipotez związanych 
ze śmiercią św. Brunona w pracy zbiorowej pt. Święty Brunon. Patron lokalny 
czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła, red. a. kopiczko, Olsztyn 
2009, s. 109–211.

8  e. kowalczyk-heyman, Gdzie nawracał i gdzie zginął biskup Bruno z Kwerfur-
tu?, w: Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności 
Kościoła, red. a. kopiczko, Olsztyn 2009, s. 180–181; r. Prejs, Źródła historyczne 
do życia i męczeństwa świętego Brunona, tamże, s. 297–298.

9  Najnowsze ustalenia o misji św. Brunona u g. Białuńskiego, Brunon z Kwerfurtu. 
Pamięć i kult, Pruthenia, 2013, t. 8, s. 167–179, tenże, Misja prusko-litewska biskupa Bru-
nona z Kwerfurtu, Olsztyn 2010, J. tyszkiewicz, Brunon z Kwerfurtu w Polsce i kra jach 
sąsiednich w tysiąclecie śmierci, Pułtusk 2009, s. 121–128.

10  w latach 1076–1086 taką misję podejmował król duński kanut iV na tere-
nie sambii. – a. kopiczko, Sambijska diecezja, w: ekat., t. 17, Lublin 2012, kol. 
964; w. długokęcki, Uwagi o genezie i rozwoju wczesnośredniowiecznych Prus 
do początków XIII wieku, s. 13.

11  Por. a. dobrosielska, B. radzicki, Między Cholinem a Rzymem. Zmiana jako 
autopojeza systemu społecznego Prusów, Pruthenia, 2013, t. 8, s. 29–32.
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wcześniej słyszeli. ci założywszy siedziby w ziemi chełmińskiej 
na sposób pustelników głosili Prusom wyruszając na zmianę. 
i zaiste nie bez owocu”12. sytuacja szybko odwróciła się pod 
wpływem fałszywych oskarżeń o chęć „podbicia sobie tym spo-
sobem kraju” [tzn. Prusów. – a.k.]. dalej pisze kronikarz: „gdy 
przeto krzywousty zobaczył, że tą drogą i łagodnością niczego 
nie dokona, zimą roku chrystusa 1108, gdy zamarzły jeziora 
i bagna, z powodu których kraina ta w innych porach jest trud-
no dostępna, najechał na Prusów, a spustoszywszy kraj ogniem 
i mieczem wielką zdobycz w ludziach i bydle uprowadził”13. 
wszystkie te wyprawy raczej utwierdziły Prusów w pierwotnej 
religii14. śmierć na ziemi pruskiej poniósł w czasie kolejnej 
wyprawy 18 października 1166 r. książę sandomierski henryk 
(syn Bolesława iii krzywoustego)15.

Źródła odnotowują także krucjatę misyjną biskupa mo-
rawskiego z Ołomuńca, henryka zdica (zdzika)16. zwrócił się 
on do papieża o zezwolenie na prowadzenie misji w Prusach 
i rzeczywiście 31 stycznia 1141 r. je otrzymał, ale z uwagą, że 
powinien jak najszybciej powrócić do swojej diecezji. wyprawę 
przedsięwziął wiosną tego roku, ale po krótkim czasie, 1 kwiet-
nia 1141 r., musiał powrócić na morawy17. zapewne więc nie 
przyniosła ona widocznych rezultatów.

Na początku Xiii wieku w dzieło misyjne włączył się za-
kon cystersów z wielkopolskiego łekna. z bulli „homo, qui 
cum in honore esset” papieża innocentego iii, wydanej 26 paź-

12  Jan Leon, Dzieje Prus. z braniewskiego wydania roku 1725 przełożył bp 
Julian wojtkowski, Olsztyn 2008, s. 69.

13  tamże, s. 69, 70.
14  tamże, s. 73.
15  tamże, s. 74; a. dobrosielska, B. radzicki, Między Cholinem a Rzymem, s. 

35 (tam też o wyprawach Bolesława kędzierzawego, brata księcia sandomierskiego 
henryka i syna Bolesława iii krzywoustego).

16  s. kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej?, cz. 2, toruń 
1904, s. 3; P. dusburg, Chronicon terrae Prussiae, s. 246; a. dobrosielska, B. 
radzicki, Między Cholinem a Rzymem, s. 33.

17  PruB, t. 1, cz. 1, s. 1–2 (nr 1, 2, 3); r. Bodański, Początki hierarchii kościelnej 
w Prusach, cz. l, s. 319.
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dziernika 1206 roku dowiadujemy się, że gdy tamtejszy opat, 
gotfryd-Boguchwał, udał się do Prus, aby uwolnić współbraci 
zakonnych18 z niewoli u pogan, spotkał się z niespodziewa-
ną życzliwością19. to przekonało go, że istnieją już dogodne 
warunki do podjęcia pracy misyjnej. Potrzebne było jednak 
zezwolenie stolicy apostolskiej. w tym celu udał się do rzymu, 
gdzie uzyskał szczegółowe uprawnienia20. zastanawiający jest 
fakt, że papież pominął arcybiskupa gnieźnieńskiego, którym 
w tym czasie był henryk kietlicz (1199–1219). zapewne in-
nocenty iii nie chciał urazić księcia władysława Laskonogiego, 
który, chociaż popierał cystersów, był w niełasce u metropolity 
gnieźnieńskiego21. wiadomo też, że tenże książę rywalizował 
z danią o wpływy na Pomorzu22.

w 1210 r. udała się do papieża inna grupa cystersów pro-
wadzących misje w w Prusach. wynikiem tej wizyty była nowa 
bulla z 4 września 1210 r. „celestis agricola”, na mocy której 
innocenty iii powierzył arcybiskupowi gnieźnieńskiemu hen-
rykowi kietliczowi opiekę duszpaster ską nad Prusami do czasu, 
kiedy liczba nawróconych pozwoli na mianowanie oddzielnego 
biskupa23. w tym czasie odsunięto już od chrystianizacji Prus, 
pod wpływem danii, dotychczasowych inicjatorów – cystersów 
z łekna i samego gotfryda-Boguchwała24. Natomiast na jego 
miejsce przewidziano chrystiana25, protegowanego przez dwory 

18  informacja ta wskazuje, że już wcześniej zakonnicy podejmowali misje w Prusach.
19  PruB, t. 1, cz. 1, s. 2–4 (nr 4).
20  J. Powierski, Na marginesie najnowszych badań nad problemem misji cyster-

skiej w Prusach i kwestia Santyra, „komunikaty mazursko-warmińskie” (dalej: 
kmw), 1968, nr 2, s. 243; s. m. szacherska, Opactwo oliwskie a próba ekspansji 
duńskiej w Prusach, „kwartalnik historyczny”, 1967, nr 4, s. 941.

21  k. górski, Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, s. 22; J. Powierski, 
Na marginesie najnowszych badań nad problemem misji cysterskiej w Prusach, s. 
243–244.

22  r. Bodański, Początki hierarchii kościelnej w Prusach, cz. l, s. 320.
23  PruB, t. 1, cz. 1, s. 4 (nr 5).
24  a. dobrosielska, B. radzicki, Między Cholinem a Rzymem, s. 13.
25  wymieniony wraz z filipem w bulli z 4 iX 1210 r. Jednak filip poniósł 

śmierć z rąk pogańskich Prusów 4 V 1213 r. – r. Bodański, Początki hierarchii 
kościelnej w Prusach, cz. l, s. 329.
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panujące na Pomorzu i przez danię. sam gotfryd-Boguchwał 
mógł się narazić papieżowi przez przywłaszczenie godności 
biskupa. Na pewno nie otrzymał jej od stolicy apostolskiej. 
Przypuszcza się, że mianował go książę władysław Laskono-
gi, korzystając z rozpowszechnionego w tym okresie prawa 
inwestytury26.

wraz z oddaleniem wielkopolskich cystersów wzrosły więc 
wpływy arcybiskupa gnieźnieńskiego. Podstawę prawną, okre-
ślającą zakres jego działalności, stanowiły znane już bulle papie-
skie z lat 1206–1212, które polecały mu: udzielanie pomocy 
misjom, objęcie ich opieką pasterską i sprawowanie kontroli 
nad akcją angażowania misjonarzy27. 13 sierpnia 1212 r. arcy-
biskup henryk kietlicz otrzymał od papieża innocentego iii 
władzę kościelną w Prusach28, natomiast 16 kwietnia 1217 r. 
został upoważniony do zorganizowania tam wyprawy krzyżowej 
z terenów dwóch sąsiadujących księstw polskich29. Ponieważ nie 
skorzystał z otrzymanych uprawnień, papież 11 maja 1219 r. 
zwolnił go z tych obowiązków30, nie wiedząc, że arcybiskup 
zmarł już 22 marca tego roku31.

wracając do cystersów należy dodać, że również kapituła 
generalna tego zakonu w 1210 r. postawiła chrystiana32 na 
czele całej misji na ziemiach pruskich, który za bazę wypado-

26  a. dobrosielska, B. radzicki, między cholinem a rzymem, s. 13; r. Bodań-
ski, Początki hierarchii kościelnej w Prusach, cz. l, s. 320, 324–326; a.m. wyrwa, 
Klasztory cysterskie w Łeknie i Wągrowcu, Bydgoszcz 2010, s. 37.

27  mówi o tym jeszcze dokument z 10 Viii 1212 r., adresowany do kapituły 
generalnej cystersów. – PruB, t. 1, cz. 1, s. 5 (nr 6).

28  PruB, t. 1, cz. 1, s. 6 (nr 7). Nieco później, być może w 1214 r. abp henryk 
kietlicz otrzymał władzę legata w Prusach. – r. Bodański, Początki hierarchii 
kościelnej w Prusach, cz. l, s. 328.

29  PruB, t. 1, cz. 1, s. 11–12 (nr 16).
30  tamże, s. 21 (nr 30).
31  J. dyl, Henryk Kietlicz, w: ekat., t. 6, Lublin 1993, kol. 713–715.
32  O nim m.in. k. zielińska-melkowska, Święty Chrystian – cysters – misyjny 

biskup Prus (próba nowego spojrzenia), „Nasza Przeszłość”, 1994, t. 83, s. 35–61; 
k. Białoskórska, Św. Chrystian – primus episcopus Prusciae i jego misyjne biskup-
stwo. Kilka uwag o perspektywach i potrzebie dalszych badań, „Nasza Przeszłość”, 
2001, t. 96, s. 425–446.
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wą obrał gród zantyr33 (obecnie Biała góra koło malborka), 
darowany przez księcia gdańskiego mściwoja i. uczestniczył 
z dwoma wodzami pruskimi, warpodą i suruabuno w czwar-
tym soborze lateraneńskim w 1215 r., gdzie od innocentego iii 
uzyskał poparcie dla swej akcji misyjnej, połączonej ze zbrojnym 
podbojem Prus. Przed 18 ii 1216 r. otrzymał też od tego papie-
ża nominację na biskupa Prus i wówczas rozpoczął ożywioną 
działal ność34. wspierali go w tym książęta i biskupi polscy. 
Od władysława Odonica, konrada mazowieckiego, biskupa 
płockiego gedko oraz innych możnowładców otrzymał różne 
nadania i darowizny35.

Niestety, nie posiadamy żadnej kroniki działalności tego 
biskupa. z zachowanych dokumentów jednak wynika, że jego 
misja jeszcze przed przybyciem krzyżaków przynosiła obfi-
te owoce. wielu Prusów za jego przyczyną przyjęło chrzest. 
Przed 1231 r. chrystianizacją objęta była cała Pomezania i po-
łudniowo-zachodnia Pogezania (ziemia Pasaluk)36. Na pewno 
przed 1226 r. istniały kościoły w Postolinie37 i w komorowie38 
pod sztumem, nie licząc świątyń zbudowanych przez samych 

33  a. szorc, Dzierzgoń. Od początku do dni naszych (1248–1998), dzierzgoń 
1998, s. 21.

34  t. manteuffel, Próba stworzenia cysterskiego państwa biskupiego w Prusach, 
„zapiski towarzystwa Naukowego w toruniu”, 1952, r. 18, s. 169; tegoż, Papie-
stwo i cystersi ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w Polsce na przełomie XII 
i XIII w., warszawa 1955, s. 104; g. Labuda, Polska i krzyżacka misja w Prusach 
do polowy XIII wieku, „annales missiologicae”, 1937, t. 9, s. 257; r. Bodański, 
Początki hierarchii kościelnej w Prusach, cz. l, s. 330.

35  a. radzimiński, Die Kirche im Deutschordensstaat in Preussen (1243–1525). 
Organisation – Ausstattung – Rechtsprechung – Geistlichkeit – Gläubige, toruń 
2014, s. 18; tenże, Kościół w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach 1243–1525. 
Organizacja – uposażenie – ustawodawstwo – duchowieństwo – wierni, malbork 
2006, s. 11.

36  gerard Labuda pisze nawet, że do 1216 r. mogła być już schrystianizowana 
cała zachodnia Pomezania łącznie z ziemią lubawską. – m. Biskup, g. Labuda, 
Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, gdańsk 1988, s. 87.

37  J. wiśniewski, Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej 1243–
1821 (1992), elbląg 1999, s. 343.

38  tamże, s. 448.
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cystersów39. Jego zasługi zostały docenione w „Opisie ziem” 
(”descriptio terrarum”). Określony został jako „mąż Boży”, 
który głosił „słowo Boże” i nawrócił Prusy, choć – jak zauważa 
karol górski – przez Prusy rozumiał jedynie Pomezanię, Poge-
zanię, warmię, Natangię i Barcję, bez ziem Jaćwieży i sambii40.

mimo tak poważnych osiągnięć, nad misją pruską zawisło 
duże niebezpieczeństwo. Przywiązanie tubylczej ludności do 
dawnej religii zaktywizowało pogaństwo pruskie do samoobrony. 
ataki zwróciły się przeciw neofitom i misjonarzom przy rów-
noczesnym wzmożeniu napadów na sąsiednie ziemie polskie. 
Prusowie opanowali i spustoszyli ziemię chełmińską i mazowsze 
(1217 r.)41. wówczas papież honoriusz iii wezwał cały świat 
chrześcijański do obrony nawróconych i krucjaty przeciwko 
Prusom42. udzielił też chrystianowi szeregu pełnomoc nictw. 
miał prawo werbowania ochotników na wyprawę krzyżową do 
Prus43, udzielania zezwolenia na wejście sił zbrojnych i delego-
wania władzy do udzielania odpustów nie tylko uczestnikom 
krucjaty pruskiej, ale także jałmużnikom zbierającym ofiary na 
potrzeby misji44. mógł też erygować katedry biskupie45, udzie-
lać zezwoleń na działalność misyjną w Prusach, nakładać kary 
kościelne na nieposłusznych46 oraz karać tych, którzy wtargnęli 
tam bez jego pozwolenia47.

krucjata doszła do skutku w 1222 r.; wzięli w niej udział m.in. 
Leszek Biały, konrad mazowiecki, henryk Brodaty, arcybiskup 
gnieźnieński wincenty z czarnkowa oraz rycerstwo. w jej wyni-

39  k. górski, Problemy chrystianizacji w Prusach, Inflantach i na Litwie, kmw, 
1982, nr 3, s. 151; s. kujot, Dzieje Prus Królewskich, t. 21, roczniki tNt 21, 
toruń 1914, s. 491.

40  k. górski, Problemy chrystianizacji w Prusach, Inflantach i na Litwie, kmw, 
1982, nr 3, s. 152.

41  s. kujot, Dzieje Prus Królewskich, s. 457.
42  PruB, t. 1, cz. 1, s. 16 (nr 22); s. kujot, Dzieje Prus Królewskich, s. 527.
43  J. Plastwig, Chronicon de vitiis Episcoporum Warmiensiwn. ssrerwarm i, s. 47
44  PruB, t. 1, cz. 1, s. 11 (nr 16 z 16 iV 1217 r.), s. 13 (nr 17 z 5 V 1218 r.).
45  tamże, s. 14 (nr 19 z 5 V 1218 r.).
46  tamże, s. 18 (nr 25 z 15 V 1218 r.).
47  tamże, s. 18 (nr 26 z 16 V 1218 r.). Por. c. deptuła, Chrystian, w: ekat. t. 

3, Lublin 1985, kol. 293–294.
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ku została odzyskana ziemia chełmińska i przekazana w opiekę 
biskupowi chrystianowi. w 1223 roku, z powodu kolejnego 
powstania pogańskich Prusów, krucjata została powtórzona48.

w tym samym czasie zrodził się też projekt podboju i chrystia-
nizacji Prus siłami zakonów rycerskich. Jako pierwsi pojawili się 
na Pomorzu joannici, nieco później templariusze. Nie rozwinęli 
jednak szerszej działalności i podobnie jak „bracia dobrzyń scy” 
nie odegrali większej roli w pruskiej akcji misyjnej. dopiero 
krzyżacy, czyli zakon Braci szpitala Najświętszej maryi Panny 
w Jerozolimie domu Niemieckiego, sprowadzeni w 1226 r., 
pozostawili niezatarty ślad na tych ziemiach. zagwarantowawszy 
swoje prawa dzięki złotej Bulli cesarza fryderyka ii (1226)49, 
rozpoczęli walkę przeciw pogańskim Prusom. Jak wiemy, nie 
dbali oni ani o nowe nawrócenia, ani o dalszą chrystianizację, 
lecz dążyli do pomnożenia posiadłości. Nieświadomy tych ce-
lów papież popierał ich działalność, co uwidoczniło się w za-
twierdzeniu przywilejów krzyżackich, łącznie z tzw. falsyfikatem 
kruszwickim50. zdobycze zakonne w Prusach papież grzegorz 
iX uznał za własność św. Piotra i stolicy apostolskiej (bez ziemi 
chełmińskiej) i oddał je w wieczyste posiadanie krzyżakom jako 
lenno papieskie51. w zamian krzyżacy zobowiązali się do pła-

48  r. Bodański, Początki hierarchii kościelnej w Prusach, cz. l, s. 337–338.
49  złota bulla cesarza fryderyka ii z rimini 26 iii 1226. – PruB, t. 1, cz. 1, s. 

41–43 (nr 56). według najnowszych badań dokument powstał w czasie pobytu 
cesarza w Niemczech, pomiędzy majem a sierpniem 1235 r. krzyżacy dotarli 
wówczas już do kwidzyna i planowali dalszą ekspansję wzdłuż wisły, Nogatu 
i zalewu wiślanego. – t. Jasiński, Początki władztwa terytorialnego, w: Zakon 
Krzyżacki i jego państwo w Prusach. Wybór tekstów źródłowych, red. a. radzi-
miński, toruń 2005, s. 21–22.

50  Obecnie znów ten dokument z czerwca 1230 r. (PruB, t. 1, cz. 1, s. 58–60 
(nr 78) uważany jest za autentyczny. Por. t. Jasiński, Uwagi o autentyczności 
przywileju kruszwickiego z czerwca 1230 r. w: Personae – Colligationes – Facta, 
toruń 1991, s. 226–239; m. dorna, Przyczynek do genezy państwa krzyżackiego 
w Prusach, „zapiski historyczne”, 2008, t. 73, s. 7–35; tenże, Uwagi o interpre-
tacji tzw. układu włocławskiego pomiędzy biskupem Chrystianem a Krzyżakami 
ze stycznia 1230 roku, kmw, 2013, nr 2, s. 190.

51  PruB, t. 1, cz. 1, s. 83–84 (nr 108 (akt z 3 Viii 1234); m. Biskup, g. Labuda, 
Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, s. 127–128.
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cenia rocznego czynszu. sama ich działalność chrystianizacyjna 
została oceniona krytycznie, także we wspomnianym „Opisie 
ziem”. autor odnotowuje, że reprezentowali oni siłę zbroj-
ną, a nie ewangelizacyjną. Nie znali języka łacińskiego, a tym 
bardziej pruskiego. Nowej wiary mieli nauczać dominikanie 
i franciszkanie, znający język polski i pruski52.

30 maja 1236 r. wspomniany papież grzegorz iX upoważnił 
legata wilhelma z modeny do podziału Prus na trzy diecezje53, 
ale i ten zamiar nie został zrealizowany. zadecydowały o tym 
zapewne stosunki miedzy papieżem a zakonem krzyżackim, 
które w tym czasie zaczęły się pogarszać. Legat wilhelm in-
formował stolicę apostolską o nadużyciach popełnianych 
przez krzyżaków w Prusach. w tym samym czasie również 
biskup chrystian, wydostawszy się z niewoli (w którą popadł 
w 1233 r.), interweniował u papieża. zarzucał on krzyża-
kom m.in. ograbienie posiadłości biskupich, zdewastowanie 
miasta i grodu zantyr, przywłaszczenie dochodów biskupich 
oraz odwodzenie pogan od chrztu, by przez to łatwiej ich było 
utrzymać w poddaństwie54.

Papież uwzględnił skargę chrystiana i nakazał ją zbadać 
biskupowi z miśni55 oraz kilku innym duchownym z tejże die-
cezji. mieli oni nakłonić obie strony do pojednania. gdy jed-
nak w 1241 r. grzegorz iX zmarł, w kurii rzymskiej nastroje 
zmieniły się na korzyść zakonu krzyżackiego56.

utworzenie biskupstw na ziemiach pruskich przeprowadził 

52  k. górski, Problemy chrystianizacji w Prusach, Inflantach i na Litwie, kmw, 
1982, nr 3, s. 153; k. górski, „Descriptio terrarum”. Nowe źródło do dziejów 
Prus w XVIII w., „zapiski historyczne”, 1981, t. 46, z. 1, s. 7–16.

53  PruB, t. 1, cz. 1, s. 94 (nr 125). Pierwszą taką misję otrzymał wilhelm z mo-
deny już 31 Xii 1224 r., ale nie przyniosła ona rezultatów. – PruB, t. 1, cz. 1, s. 39 
(nr 53). Por. a. radzimiński, Kościół w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach 
1243–1525, s. 12.

54  g. Labuda, Polska i krzyżacka misja w Prusach do polowy XIII wieku, s. 
351–352; r. Bodański, Początki hierarchii kościelnej w Prusach, cz. l, s. 350–351.

55  PruB, t. 1, cz. 1, s. 100–102 (nr 134). zapewne chodzi o henryka. – https://
www.deutsche-biographie.de/gnd135950163.html#ndbcontent (pobrane 19 Xi 
2016).

56  r. Bodański, Początki hierarchii kościelnej w Prusach, cz. l, s. 343, 352.
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już skutecznie następca grzegorza iX, papież innocenty iV 
(1243–1254). w tym celu wydał trzy dokumenty. w pierwszym, 
z 29 lipca 1243 r., upoważnił legata wilhelma do podziału Prus 
na trzy diecezje oraz wyodrębnienia czwartej w ziemi chełmiń-
skiej i lubawskiej57. Podkreślając zasługi zakonu krzyżackiego, 
polecił wybrać spośród jego braci kandydatów na biskupów 
i udzielić im sakry. Nakazał również podzielić dobra ziemskie 
w nowych diecezjach na trzy części i obdarzyć nimi krzyżaków 
oraz właściwych biskupów. tego samego dnia wilhelm wydał 
dokument wykonawczy „Noverit universitas vestra”58. ustalił 
w nim granice diecezji chełmińskiej i trzech innych, nazwanych 
później pomezańską, warmińską i sambijską. dla diecezji pome-
zańskiej, z centrum w kwidzynie, granice przypadały na Osie, 
wiśle, jeziorze drużno i rzece wąskiej (Passaluk). Obszar diecezji 
warmińskiej miały wyznaczać: od zachodu morze Bałtyckie, 
od północy rzeka Pregoła (Lipza), na południu jezioro drużno 
i rzeka wąska, na wschodzie zaś polityczne granice Litwy. dla 
diecezji sambijskiej został wyznaczony teren jeszcze niezdobyty 
między morzem Bałtyckim, rzeką Niemiec (memele) i Pregołą 
aż po Litwę. Biskup wilhelm, zgodnie z zaleceniem papieża, 
zarządził też rozdzielenie dóbr ziemskich w poszczególnych 
diecezjach na trzy części. z tego 2/3 miało należeć do zakonu 
krzyżackiego, a 1/3 do biskupa. wytyczeniem tych granic zajęli 
się specjalnie powołani arbitrzy59.

57  Codex Diplomaticus Warmiensis, t. 1: 1238–1340, wyd. c.P. woelky, J.m. 
sage, mainz 1860 (dalej: cdw i), s. 3 (regestr, nr 11; dokument ten czasem jest 
mylnie datowany na dzień następny.

58  Neues Preussisches Urkundenbuch. Ostpreussischer Theil II Abteilung 2: Ur-
kunden des Bisthums Samland, z. 1, wyd. c.P. woelky, h. mendthal, Leipzig 
1891–1905, s. 1 (nr 1); r. Bodański, Początki hierarchii kościelnej w Prusach 
(1206–1255), cz. 2, sw, 1981, t. 18, s. 287.

59  dokument cyrkumskrypcyjny legata wilhelma wydany na podstawie dokumentu 
papieskiego z 29 Vii w anagnie. – PruB, t. 1, cz. 1, s. 64 (nr 83), s. 103-104 (nr 
139), s. 108–109 (nr 143); cdw i, s. 5–8 (nr 5); r. Bodański, Początki hierarchii 
kościelnej w Prusach, cz. l, s. 343, 352; a. radzimiński, Kościół w państwie Zako-
nu Krzyżackiego w Prusach 1243–1525, s. 13. cały problem dotyczący ustalenia 
daty i nazwy rzeki wąska, zob. u r. Bodańskiego, Początki hierarchii kościelnej 
w Prusach (1206–1255), cz. 2, s. 288–289.
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kolejny dokument wydany przez papieża, a skierowany do 
biskupa chrystiana, „hiis, quae per dilectos filios” z 30 lipca 
1243 r., zawierał formalną erekcję diecezji60. Podobny charakter 
miał list apostolski „Justis potentium desideriis” z 8 paździer-
nika 1243 r., adresowany do wielkiego mistrza krzyżackiego 
gerharda von malberga61.

w przypadku diecezji warmińskiej, mimo formalnej erekcji, 
początkowo uważano ją raczej za tytularną ze względu na to, że 
nie posiadała własnego biskupa, a jej terytorium nie było jeszcze 
w całości zdobyte. wprawdzie na mocy brewe z 6 października 
1246 r. papież polecił konsekrować na biskupa warmii domi-
nikanina wernera, ale zarządzenie to ze względu na trudności 
stawiane przez zakon nie zostało wykonane62. dopiero 11 
lutego 1249 r. innocenty iV bullą „dedisse tibi dicimur” polecił 
arcybiskupowi Prus albertowi suerbeer mianować i konsekro-
wać na biskupa warmińskiego henryka streitberga z zakonu 
krzyżackiego. ale do bulli nie zostały dołączone ekspedycje do 
kapituły, duchowieństwa czy wiernych diecezji, bo ta istniała 
tylko tytularnie. Pierwsza nominacja nie wniosła też nic nowego, 
ponieważ biskup henryk przebywał poza diecezją i wkrótce 
zmarł63. tak więc faktyczny poczet biskupów warmińskich rozpo-
czął dopiero inny brat zakonny, anzelm. sakry biskupiej udzielił 
mu legat papieski, kardynał Piotr, biskup z albano, w asyście 
trzech biskupów: z cambrai, tournai i arras. działo się to 28 
sierpnia 1250 r. we flandryjskim mieście Valenciennes. treść 
świadectwa sakry biskupiej, wystawionego przez legata Piotra, 
jest nam znana dzięki informacji zawartej w bulli „Porrecta 

60  PruB, t. 1, cz. 1, s. 109–110 (nr 144); cdw i, s. 8–9 (nr 6). Pismo to ma 
charakter dokumentu zatwierdzającego decyzje legata. Por. B. kumor, Granice 
metropolii i diecezji polskich (966–1939), s. 275 [169].

61  cdw i, s. 10 (nr 7).
62  B. kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (966–1939), s. 275 [169]. 

h. schmauch, Die Besetzung der Bistümer im Deutschordensstaate, Zeitschrift 
für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands (dalej: zgae), 1919, t. 20:, 
s. 701.

63  cdw i, s. 41–42 (nr 20); B. kumor, Granice metropolii i diecezji polskich 
(966–1939), s. 275 [169].
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nobis”, wydanej 6 października 1250 r. przez innocentego iV, 
w której papież potwierdził nominację64.

Biskup anzelm, objąwszy diecezję w zarząd, przystąpił do orga-
nizowania w niej życia kościelnego, gospodarczego i politycznego. 
Najpierw, zgodnie z postanowieniem papieskim, dokonał wytyczenia 
granic między włościami biskupimi i zakonu krzyżackiego. Podział 
ten został udokumentowany w piśmie wystawionym w elblągu 
27 kwietnia 1251 r. część biskupia (1/3 diecezji) znalazła się po-
między dobrami zakonnymi, bowiem biskup anzelm twierdził, 
że w ten sposób „a dextris et a sinistris pace protectionis gaudere 
possit”65. tego samego dnia wystawiono również inny dokument, 
określający zasady współżycia z zakonem. Bracia otrzymali prawo 
korzystania z łąk położonych na terenie warmii biskupiej, mogli 
na tym obszarze nabywać dobra, ustanawiać nauczycieli i zakładać 
szpitale. Przyjęto również propozycję bicia wspólnej monety66.

kolejny dokument, potwierdzający wytyczone granice, ukazał 
się w chełmnie 27 grudnia 1254 r. Biskup anzelm ponownie 
oświadczył, że „usytuowanie ziemi należącej do niego wyda-
je mu się korzystne, ponieważ umożliwi ono jej obronę przez 
zakon przed napadami pogan”67. za stolicę diecezji obrano 
Braniewo. tutaj też postanowiono wybudować katedrę. do-
kument wystawiony 27 stycznia 1264 r. w elblągu donosił, iż 
w 1260 r. wzniesiono kościół katedralny pod wezwaniem św. 
andrzeja apostoła68. kolejnym dziełem biskupa anzelma było 
erygowanie kapituły w czerwcu tego roku69.

64  cdw i, s. 44–45 (nr 23); t. Pawluk, Anzelm – pierwszy biskup warmiński, 
„warmińskie wiadomości diecezjalne”, 1978, nr 2–3, s. 112. w tym dokumencie 
użyto po raz pierwszy zwrotu „diecezja warmińska”. wcześniej określano ją jako 
„trzecia diecezja”.

65  cdw i, s. 47–49 (nr 26); t. Pawluk, Anzelm – pierwszy biskup warmiński, s. 113.
66  tamże, s. 50–51 (nr 27).
67  tamże, s. 61–64 (nr 31); J. m. saage, Die Grenzen des ermländischen Bisthums-

sprengel seit dem 15. Jahrhundert, zgae, 1860, t. 1, s. 47–64.
68  cdw i, s. 85–87 (nr 48): „ad laudem et honorem domini Nostri Jesu 

christi ecclesiam ad titulum sancti andree apostoli in civitate que Braunsberg 
appellatur erigimus cathedralem volentes in eadem diuini nominis cultum prę 
omnibus augmentati”.

69  fakt ten znamy z dokumenty z 27 i 1264 r. – PruB, t. 1, cz. 2, s. 95–97 (nr 107).
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równocześnie podjęto rozbudowę sieci parafialnej. Ba-
dania poświęcone akcji osadniczej potwierdzają zakończenie 
zasadniczego jej zrębu dopiero z końcem XiV w. Najpraw-
dopodobniej 43 fundacje przypadają na pierwszą połowę tego 
wieku, a 31 wiąże się z jego drugą połową70. 31 marca 1255 r. 
papież aleksander iV na mocy bulli „cum universis ecclesiae” 
włączył rozwijającą się organizacyj nie diecezję warmińską do 
metropolii ryskiej, której podlegała aż do XVi w. Odtąd diecezja 
warmińska mogła istnieć i rozkwitać zarówno pod względem 
duchowym, jak i materialnym71.

w przypadku diecezji chełmińskiej, poza dokumentami z 29 
i 30 lipca 1243 r. ważny był list apostolski z 8 października 
tego roku pod nazwą „iustis petentium desideriis”. Pierwszym 
biskupem został prowincjał polskich dominikanów henryk, 
konsekrowany przez papieża innocentego iV pod koniec 1245 r. 
w Lyonie. stolicą diecezji została chełmża. choć początkowo 
związano ją z metropolią gnieźnieńską, to już 9 stycznia 1246 r. 
włączono ją do metropolii Prus, inflant i estonii, a 31 marca 
1255 r. do nowo utworzonej metropolii w rydze. związek ten 
trwał do ii pokoju toruńskiego (1466 r.)72.

Pierwszy organizator życia religijnego w diecezji chełmińskiej, 
biskup henryk, zapewnił uposażenie, utworzył w 1251 r. kapi-
tułę katedralną oraz pierwsze parafie. zagwarantował również 
pewną niezależność od zakonu krzyżackiego, ale tę diecezja 
utraciła w 1264 r., kiedy to następny biskup fryderyk z hausen, 
inkorporował kapitułę do zakonu i umożliwił mu bezpośredni 
wpływ na obsadę ordynariuszy73.

w sąsiedniej diecezji pruskiej, czyli pomezańskiej, pierwszym 
biskupem w grudniu 1248 r. został ernest. w 1250 r. uzyskał od 
zakonu krzyżackiego ziemię wokół kwidzyna jako dominium 

70  a. Olczyk, Sieć parafialna biskupstwa warmińskiego do roku 1525, Lublin 
1961, s. 62–63.

71  cdw i, s. 68–73 (nr 35); B. kumor, granice metropolii i diecezji polskich 
(966–1939), s. 259–263 [153–157].

72  tamże, s. 330–332 [42–44].
73  B. kumor, Chełmińska diecezja, w: ekat., t. 3, Lublin 1985, kol. 113–123.
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i w tym mieście założył katedrę. kapitułę katedralną erygował 
w 1284 r. jego następca biskup albert. Od początku tworzono 
też sieć parafialną, choć historycy podkreślają, że pierwsze parafie 
powstały przed 1236 r., a zatem przed oficjalnym powołaniem 
diecezji w 1243 r. miały one swoje siedziby w zantyrze i Po-
stolinie. Jednak pierwsze świątynie zostały zniszczone podczas 
pierwszego powstania pruskiego. ich odbudowę nakazywał 
traktat dzierzgoński z 1249 roku.74

w czwartej diecezji pruskiej, zwanej sambijską, pierwsze 
kontakty mieszkańców z chrześcijaństwem miały miejsce już 
w połowie X w. za pośrednictwem danii i biskupstwa magde-
burskiego. Po oficjalnym erygowaniu biskupstwa pierwszym 
ordynariuszem został przed 1251 r. tetward, a po nim 10 lutego 
tego roku Jan von diest. Obydwaj jednak nie objęli diecezji, 
ponieważ była jeszcze w stadium organizacji. faktyczne rzą-
dy rozpoczął dopiero w maju 1254 r. henryk von strittberg. 
to on rozpoczął budowę rezydencji w rybakach i ustanowił 
siedzibę w królewcu. kapitułę katedralną erygował w 1285 r. 
biskup krystian z miluzy w łączności z wielkim mistrzem za-
konu krzyżackiego konradem von feuchtwangen. wpływ 
na tworzenie sieci parafialnej mieli komturowie krzyżaccy75. 
również biskupi i kanonicy byli całkowicie zależni od zakonu. 
Prace misyjne na tych terenach przebiegały dużo wolniej ze 
względu na duży obszar, oddalenie od centrum i małą gęstość 
zaludnienia76.

Podsumowując powyższe ustalenia, należy przyjąć, że chry-
stianizacja Prus odbywała się w kilku etapach, z których każdy 
obejmował inną cześć terytorium i był prowadzony przez inne 
grupy misjonarzy. Najpierw została schrystianizowana Pome-

74  J. wiśniewski, Pomezańska diecezja, w: ekat., t. 15, Lublin 2011, kol. 1354–
1361; B. kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (966–1939), s. 266–269 
[160–163].

75  a. kopiczko, Sambijska diecezja, w: ekat., t. 17, Lublin 2012, kol. 964–967; 
B. kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (966–1939), s. 271–274 [165–168].

76  k. górski, Problemy chrystianizacji w Prusach, Inflantach i na Litwie, kmw, 
1982, nr 3, s. 160–161. O granicach diecezji pisze też a. radzimiński, Kościół 
w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach 1243–1525, s. 13–16.
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zania, w mniejszym stopniu Pogezania, a główną pracę misyjna 
prowadzili cystersi pod kierunkiem biskupa chrystiana. drugi 
etap objął warmię Natangię i Barcję. tu w mniejszym stopniu 
docierały wpływy cystersów, a główny ciężar spoczywał już 
na duchowieństwie diecezjalnym, częściowo wykształconym 
dopiero po erygowaniu diecezji. Najpóźniej chrześcijaństwo 
dotarło na ziemie biskupstwa sambijskiego, a pracę misyjną 
prowadziło tu w dużej mierze duchowieństwo krzyżackie.
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POtrydeNcki PeJzaŻ kuLturOwy PółNOcNych 
Prus króLewskich. wyBraNe zagadNieNia

Pejzaż kulturowy północnych Prus królewskich kształtowa-
ny przez stulecia stanowi temat interesujących historycznych 
badań. współcześnie poprowadzone szlaki kulturowe: cysterski, 
kościołów północnych kaszub, pałaców i dworów, otwierają 
przed nami nowe obszary poznawania własnej tożsamości. Na 
potrzeby tego artykułu skupimy się na siedemnastowiecznym 
fenomenie kulturowym ziemi puckiej, będącej w tym czasie 
reprezentatywną północną częścią Prus królewskich.

Podziały własnościowe ziem północnych Prus królewskich 
rozkładały się pomiędzy własności szlacheckie, starościńskie, 
kościelne. szczególną pozycję zajmowały zwarte posiadłości 
opactwa cysterskiego w Oliwie, norbertanek w Żukowie oraz 
klasztoru benedyktynek w Żarnowcu, a wcześniej przed 1589 
rokiem cysterek, położone wokół ich siedziby. dwa klucze go-
spodarcze dóbr opactwa oliwskiego w starzynie i w mostach 
znacząco wpływały na obraz kulturowy tego terenu. z tym 
ostatnim sąsiadowały bezpośrednio wsie norbertanek żukow-
skich i kartuzów, tworzące razem kompleks dóbr kościelnych 
obejmujący całą kępę Oksywską1.

europę od wczesnego średniowiecza kształtowała funda-
mentalna idea jedności wywodząca się z imperialnej tradycji Pax 
Romana. Jedności zarówno politycznej, jak i religijnej. Obie te 
sfery społecznego działania miały wspólny korzeń, misję chrystia-

1  k. mikulski, Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI 
do końca XVII wieku, rocznik tNt nr 86, z. 2, toruń 1994, s. 61.
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nizacyjną, opierającą się na fundamentalnym nakazie chrystusa 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody…2. ta dynamiczna 
wizja skutecznie budowała chrześcijańskie uniwersum, ogarniając 
coraz szersze kręgi kulturowe. istotną rolę w tej misji posiadały 
zakony, z całą ich różnorodnością zadań wyznaczonych regu-
łami. mnisza dewiza ora et labora benedyktyńskiej koncepcji 
rozwoju życia duchowego skutkowała rozwojem form życia 
monastycznego poświęconego Bogu. wśród nich cystersów, 
którzy modlitwą i pracą wspólnot klasztornych, gęsto usianych 
po całej europie, przyczyniali się do integracji kulturowej ponad 
istniejącymi podziałami narodowościowymi3. Jednoczenie eu-
ropy poprzez wspólnotę idei i form społeczno-gospodarczych 
to proces ciągły, wciąż trwający w historii, a dla którego cystersi 
stali się aktualnym wyzwaniem.

ziemia pucka weszła w orbitę świata szarych mnichów dzięki 
darowiznom książęcym na rzecz opactwa cysterskiego w Oliwie 
i jego dominium gospodarczego sięgającego aż po brzegi Bał-
tyku4. miejscowości należące do cystersów, takie jak starzyno 
i starzyński dwór, mechowo, a także werblinia, domatowo, 
domatówko, darzlubie, Leśniewo stanowiły od początku Xiii 
wieku aż do transformacji zaborczej w 1772 roku zwartą domenę 
tak zwaną starzyńską grangię, wyróżniającą się na przestrzeni 
dziejów kaszubskiej Nordy zakonną gospodarnością5. również 

2  Por. mt 28, 19-20. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata”; mk 16, 15–20; łk 24, 47–48; J 20, 21–23.

3  Niezwykle cenne przemyślenia w tej materii formułuje znawca zagadnień 
cysterskich prof. a. m. wyrwa; por. a. m. wyrwa, Podróże cystersów oraz idea, 
organizacja i promocja szlaku cysterskiego w Polsce, w: Studia Periegetica, z. 2, 
Podróże, drogi i szlaki kulturowe, Poznań 2008, s. 87–129; a. m. wyrwa, Opactwa 
cysterskie na Pomorzu. Zarys dziejów i kultury, Poznań 1999.

4  g. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. 1. Czasy średniowieczne, 
gdańsk 2006, s. 133–137.

5  adP g-63a, karta 31. wizytacja B. złockiego; por. andrzej groth, Miejsco-
wości obecnej Gminy Puck w świetle Katastru Fryderycjańskiego z roku 1773, 
w: zeszyty gminy Puck 6/2009, s. 37–47, 53–58, 105–111, 123–128. Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, t. Vi, s. 798–803, 
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dobra cysterskie na kępie Oksywskiej dzielonej z żukowski-
mi norbertankami miały wczesne pochodzenie. Potwierdzone 
dokumentem księcia świętopełka z 23 kwietnia 1224 roku 
obejmowały między innymi takie miejscowości, jak mosty, Pier-
woszyno, kosakowo, dębogórze6. Pierwsze wzmianki pisane 
o tych miejscowościach to przede wszystkim poświadczenia 
o ich przynależności do dominium cysterskiego, wymieniane 
w dokumentach prawnych. ciekawym przykładem, różnie in-
terpretowanym w najnowszej historiografii, było przekazanie 
przez sambora księcia Pomorza już w 1188 roku villam Putzk 
klasztorowi w Oliwie 7, natomiast jego syn sobiesław ii w 1215 
roku zmienił decyzję ojca, dając mnichom w zamian starzyno8. 
interpretacją najbardziej racjonalną tego zdarzenia wydaje się 
ta, oparta na ówczesnym prawie polskim, że spadkobiercy mają 
prawo weryfikować podejmowane wcześniej decyzje, co do 
których powinna zaistnieć zgoda wszystkich męskich członków 
rodu9.

dla ziemi puckiej powiększające się dobra cysterskie stwa-
rzały sytuację wyraźnej dominacji społeczno-ekonomicznej za-
konu. Nadanie wsi Żarnowiec cystersom oliwskim przez księcia 
pomorskiego nastąpiło około 1215 roku i było potwierdzane 
później kilkakrotnie, między innymi przez księcia świętopełka 
w 1220 roku. Proces ustanawiania przez opata oliwskiego kon-
wentu cysterek w Żarnowcu dokonał się prawdopodobnie około 
1235roku, a sam klasztor wzmiankowany był już w źródłach 
w 1245 roku i w 1267 roku. Ostateczne zatwierdzenie filiacji 
i jej nadań nastąpiło w 1279 roku przez księcia gdańskiego 

warszawa 1886. słownik pośród informacji na temat opactwa oliwskiego wymienia 
miejscowości ziemi puckiej z dominium cysterskiego: starzyn, darzlub, werblino, 
domatowo, domatówko, mechowo, Leśniewo.

6  Pom. ub., nr 25.
7  g. Labuda, Historia Kaszubów…, s.134; zob. J. Powierski, B. śliwiński, k. 

Bruski, Studia z dziejów Pomorza w XII wieku, słupsk 1994.
8  aPgd. 940/415, Liber Privilegiorum Monasterii Olivensis.
9  Błażej śliwiński, Dzieje Pucka w świetle najstarszych źródeł pisanych, w: 

Historia Pucka, red. a. groth, gdańsk 1998, s. 59.
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mściwoja ii10. kolejnego potwierdzenia przywilejów klasztor-
nych dokonał wielki mistrz krzyżacki Ludolf von könig w 1342 
roku. konwent żarnowiecki był wyłączony spod władzy biskupa 
miejsca, ale jako jedyny klasztor cysterek na Pomorzu podlegał 
opatowi klasztoru macierzystego11. Był zależny od opactwa 
w Oliwie. miało to swoje ograniczenia w samodzielności decyzji 
zakonnych, wyboru przeoryszy, nieposiadaniu tytułu ksieni przez 
przełożoną i tym podobnych. cysterki żarnowieckie w wieku 
XV posiadały: 9 wsi, 3 przysiółki, 2 jeziora. Natomiast folwark 
w XVi wieku liczył 200 hektary uprawianej ziemi. zakonnice 
prowadziły też słynną szkołę dla dziewcząt z rodzin szlache-
ckich, specjalizującą się w hafcie liturgicznym, a także szpital. 
Okres reformacji zniszczył wspólnotę mniszek, klasztor się wy-
ludnił. wskutek stopniowo malejącej gospodarności konwent 
dotknęła bieda. wówczas, po kilku surowych napomnieniach, 
wynikających z przeprowadzanych wizytacji, biskup włocław-
ski, hieronim rozdrażewski, za zgodą papieską wyjął klasztor 
spod władzy cystersów oliwskich i przekazał benedyktynkom 
kongregacji chełmińskiej, których przełożoną była wówczas 
znana reformatorka w duchu odnowy trydenckiej kościoła 
pomorskiego magdalena mortęska12. zorganizowała nową 
wspólnotę pod władzą zofii klińskiej, benedyktynki. wobec 
ostrych protestów cysterek kierowanych do opata wizytatora 
klaudiusza germain oraz za jego pośrednictwem do stolicy 
apostolskiej, bp hieronim rozdrażewski rozwiązał w 1590 roku 

10  m. Borkowska, Legenda Żarnowiecka, gdańsk 2008, s. 19–31.
11  a. m. wyrwa, Opactwa cysterskie na Pomorzu, s. 25–26.
12  w czerwcu 1589 biskup hieronim rozdrażewski ze świadkiem, opatem 

pelplińskim Leonardem rembowskim, dokonali zwizytowania klasztoru żarno-
wieckiego. wobec braku poprawy i złej woli ze strony zarządzającej ksieni ka-
tarzyny kleszczeńskiej biskup zdjął ją z pełnionej funkcji. Jeszcze tego samego 
miesiąca ksieni magdalena mortęska z czterema benedyktynkami z chełmna na 
prośbę ordynariusza przyjechała do Żarnowca. z ostatnich trzech cysterek jedna 
opuściła zakon, a dwie przeniesiono do norbertanek żukowskich. rozpoczęła się 
epoka benedyktynek, która trwała, aż do kasaty klasztoru w 1834. Pomieszczenia 
klasztorne przejęła parafia. dobra ziemskie natomiast podległy sekularyzacji już po 
1772 roku i zostały przejęte przez skarb państwa pruskiego. w 1810 r. wprowa-
dzono też zakaz naboru do nowicjatu, aby zamknąć możliwość rozwoju konwentu.
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klasztor cysterek mocą wcześniej uzyskanej papieskiej zgody. 
Natomiast w claustrum żarnowieckim osadził konwent mniszek 
benedyktyńskich obserwancji chełmińskiej13. zaistniała kolejna 
epoka duchowości św. Benedykta w tym miejscu, nacechowa-
na reformatorskimi zabiegami chełmińskiej ksieni magdaleny 
mortęskiej. Otwarły nową kartę historii duchowej i społecznej 
ziemi puckiej. Odnowiona przez magdalenę mortęską regu-
ła benedyktyńska, zatwierdzona przez papieża klemensa Viii 
w 1605 roku, objęła swą ożywiającą formą żeńskie wspólnoty 
benedyktyńskie w Polsce. klasztor chełmiński stał się macierzystym 
dla klasztorów w toruniu, Żarnowcu, Nieświeżu, Bysławku, 
Jarosławiu, Lwowie, sandomierzu i sierpcu14.

miejscowości ziemi puckiej starzyno i mechowo należące 
do opactwa oliwskiego stały się już w średniowieczu siedzibami 
parafii, wydzielonymi z terenu pierwotnej wielkiej puckiej pa-
rafii. w obu tych wsiach zbudowano drewniane kościoły, które 
doświadczyły na przestrzeni wieków zmiennej koniunktury 
gospodarczej, obcych agresji, pożarów. do naszych czasów do-
trwały obiekty powstałe już z nowożytnych fundacji opackich, 
choć lokalne w swojej formie architektonicznej, wyróżniają się 
interesującym wyposażeniem15. to ono właśnie staje się dla nas 
istotnym ikonograficznym przesłaniem.

aleksander kęsowski w roku 1648 rozpoczął budowę „na 
starym korzeniu” nowego kościoła w starzynie, tytularnej siedzibie 
północnej grangii opactwa oliwskiego, leżącej w wydzielonych 

13  czaplewski P., Biskupa Rozrażewskiego itineraria czyli rozkład podróży wi-
zytacyjnych po Pomorzu, w: ztN, t. 3, nr 7, toruń 1915, s. 118–122; por. m. 
Borkowska, Legenda Żarnowiecka, s. 73-83.

14  t. glemma, Historiografia diecezji chełmińskiej aż po rok 1821, w: Nova 
Polonia Sacra, kraków 1926, s. 108–109; t. glemma, Kronika Benedyktynek 
Chełmińskich (1578-1619), w: „zapiski towarzystwa Naukowego w toruniu”, 
t. 6, 12 (1925), s. 166.

15  w. drzeżdżon, Z dziejów kościoła i parafii Świętego Michała Archanioła 
w Sta rzynie, Pelplin 2006, s. 83–89; P. rumanowski, Tajemnice mechowskiej 
świątyni, w: „zeszyty gminy Puck” 4/2007, s. 110–119. d. dettlaff, J. P. dett-
laff, Kościoły Ziemi Puckiej w Roku Jubileuszowym, Bydgoszcz 2000, s. 101–102 
i 109; J. P. dettlaff, d. dettlaff, Oblicza moich Kaszub… Gmina Puck, Bydgoszcz 
2004, s. 41–47, 65, 99–105.
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dobrach opackich. w Annales Monasterii Olivensis” pod datą 
7 marca 1648 roku zapisano: „Hoc mense R-mus D. abbas 
Alexander Kęsowski coepit aedificare ecclesiam Starzini, quae 
etiam cum omnium admiratione intra paucos menses perfecta 
est16.Budowę zakończono w 1649 roku, zachowując dla kościoła 
poprzednie wezwanie św. michała archanioła17. Powstał obiekt 
murowany, na miejscu poprzedniego drewnianego, nienadają-
cego się już do remontu. wpisał się w wiejski pejzaż cechami 
późnorenesansowymi z elementami sięgającymi do form goty-
ckich, godny głoszenia chwały Pana. został bogato wyposażony 
w piękny sprzęt liturgiczny sygnowany herbem opata fundatora. 
złotnictwo, czyli kielichy, monstrancja, pacyfikał, wykonane 
przez wybitnych mistrzów gdańskich andreasa i mackensena 18, 
hansa gronaua iii19, siegfrieda Örnstera20 są używane w liturgii 
parafialnej po dzień dzisiejszy…21 zwraca uwagę wielowątkowe, 
teologiczne przesłanie zawarte w programie ikonograficznym 
ołtarzy i dzieł złotniczych, zwłaszcza poprowadzonym tematem 
mariologicznym i chrystologicznym w aspekcie fundamental-
nej katechezy. to refleksja nad katechetyczną akcją katolicką 
czasu Tridentinum. sobór trydencki zwrócił uwagę na wyraz 
zewnętrzny liturgii i ceremonii związanych ze sprawowaniem 
Najświętszej Ofiary. Położył nacisk na wymiar kontemplatywny 
tajemnic obecnych w tych widzialnych znakach religijnej czci. 
surowy nakaz troski o prawdę teologiczną zawartą w dziełach 

16  Annales Monasterii Olivensis, s. 316.
17  Annales Monasterii Olivensis, s. 316; por. J. heise, Die Bau-und Kunst-

denkmäler. Der Kreise Carthaus, Berent und Neustadt, h. 1, danzig 1884, s. 73.
18  kzs, t. 5, z. 2, s. 57; por. m. gradowski, a. kasprzak-miler, Złotnicy na 

Ziemiach Północnej Polski, cz. 1, warszawa 2002, s. 101; e. czihak, Die Edel-
schmiedekunst früherer Zeiten in Preussen. Westpreussen, Leipzig 1908, s. 59–60; 
d. dettlaff, Dzieła złotnicze Andrzeja I Mackensena na Ziemi Puckiej. Komunikat, 
w: zeszyty gminy Puck 3 (2004), s. 97–103.

19  m. gradowski, a. kasprzak-miler, Złotnicy na Ziemiach Północnej Polski, 
s. 104. może hans gronau iii, jedyny prawdopodobnie z tej dynastii działający 
w latach 50. XVii w.

20  kzs, t. 5, z.2, s. 56–57.
21  m. f. woźniak, Złotnictwo sakralne Prus Królewskich, t. 1, toruń 2012, 

s. 65–68, 140–141, 184, 332.
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artystycznych umieszczanych w kościołach, o ich przyzwoitość 
i jasność przekazu, miał zapewnić jej wiarygodność i skuteczność 
katechezy. aleksander kęsowski zadbał o swoją fundację22.

ten niewielki wiejski kościół zachwyca niepojętą tajemnicą 
ludzkiej egzystencji… Na ścianie tęczowej świątyni szeroko roz-
winięta polichromia sądu Ostatecznego, eschatologiczna wizja 
paruzji chrystusa, obejmująca arkadę wejścia do prezbiterium. 
malowidło pochodzi z czasu cysterskiej budowy kościoła po 
1648/1649 roku i powstało niewątpliwie w ramach funda-
cji opata aleksandra kęsowskiego. Było i jest teologicznym 
komunikatem podstawowej chrześcijańskiej prawdy o życiu 
wiecznym i zbawieniu człowieka. Porta aeternitatis, prawdzi-
wa Brama wieczności. w tym małym kościółku przechowano 
dla pokoleń zobrazowaną esencję myśli trydenckiego katechi-
zmu wiary, […] tak też po śmierci i wstąpieniu w niebo Syna 
Bożego, z wielkim pragnieniem onego drugiego Pańskiego dnia 
żądać mamy, „oczekiwając błogosławionej nadziei i przyjścia 
chwały wielkiego Boga” (Tit. 2,13)23. znany powszechnie temat 
teologiczny paruzji chrystusa oglądamy jako pięknie malarsko 
rozwiniętą adorację Tajemnicy Zbawienia, ogarnięci surową re-
fleksją czasów ostatecznych. sobór trydencki w swoim dekrecie 
o usprawiedliwieniu zwraca uwagę na istotną formę i potrzebę 
przedstawiania przed oczy wiernym, co dobrze czynią aż do 
końca24 oraz ufającym Bogu, tajemnicę życia wiecznego i jako 
łaskę miłosiernie przyobiecaną przez chrystusa synom Bożym, 
i jako zapłatę, która mocą obietnicy samego Boga ma być wiernie 
wypłacona za ich dobre czyny i zasługi25.

22  kzs, t. 5, z. 2, s. 54–57.
23  Por. Katechizm Rzymski według uchwały Ś. Soboru Trydentskiego dla plebanów 

ułożony, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XIII. Po łacinie wydany na 
polski język w lat cztery po Soborze przez Imci księdza Walentego Kuczborskie-
go Archidyakona Pomorskiego przetłumaczony; teraz zaś z małymi poprawkami 
i niektórymi dodatkami przedrukowany. tom i. O Wierze, Jasło 1866, s. 76–83; 
Rozdział VIII. Ztamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

24  Bt, mt 10,22; 24,13.
25  Breviarum Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 2007, 

s. 192–193; por. Bt, 2tm 4,7n.
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Polichromia Sądu Ostatecznego na ścianie tęczowej kościoła 
parafialnego w starzynie, została wykonana według miedzio-
rytu flamandczyka Jana sadelera, na podstawie dzieła mona-
chijczyka christopha schwarza. Podstawowym wzorcem dla 
sztychów Jana sadelera mógł być rysunek Das Jüngste Gericht 
christopha schwartza, wykonany sepią, lawowany szarością, 
prawdopodobnie z 1578 roku, przechowywany w staatsgalerie 
stuttgart. Na tej podstawie Jan sadeler wykonał wiele wersji 
graficznych tematu Sądu Ostatecznego, popularyzowanych po-
wszechnie w europie. znane są też jego grafiki tego samego 
tematu według innych twórców epoki np. martena de Vos26. 
malarz polichromii starzyńskiej nie jest znany, ale nie należy 
wykluczać autorstwa cysterskiego warsztatu z Oliwy.

w osiemnastym stuleciu, naznaczonym dramatem rozbio-
rów i utratą suwerenności Polski kolejny opat oliwski Józef 
Jacek (hiacynt) rybiński zaistniał szczególnymi dokonania-
mi, zwłaszcza rozbudową założenia klasztornego i przyległego 
parku oraz wyposażeniem kościoła opackiego między innymi 
w cenne organy, jak również fundacją budowy kościoła w me-
chowie i renowacją kościoła św. Jakuba w Oliwie. Pochodząc 
z wołynia, przebył daleką drogę, by stać się uczniem kolegium 
jezuickiego w starych szkotach pod gdańskiem. ta szkoła będąc 
ostoją polskości uchodziła za ortodoksyjną i katolicko ofensyw-
ną, zwłaszcza w kontekście protestanckiego gdańska27. miała 

26  kzs, t. 5, s. 55. Obaj wymienieni twórcy są przytaczani przy szukaniu powią-
zań twórczych pomorskiego malarstwa siedemnastowiecznego; por. h. geissler, 
Christoph Schwarz, w: Kindlers Malerei Lexikon, B.11, münchen 1982, s. 131–133.

27  J. dygdała, Rybiński Jacek Józef (1702–1782), w: Polski Słownik Biograficzny, 
t. 33, kraków 1991–1992, s. 322–325; z. Nowak, Oświecenie w Gdańsku, w: red. e. 
cieślak, Historia Gdańska, t. 3, 1655–1793, gdańsk 1993, s. 678; por. wikipedia, 
Józef Jacek Rybiński (ur. 28 lutego 1701 w torczynie, zm. w 1782 w Oli wie) – cysters, 
ostatni opat klasztoru w Oliwie. torczyn, Wołanie z Wołynia, www.wolaniecom.
parafia.info.pl. w torczynie, w letniej rezydencji bpa łuckiego Bernarda maciejow-
skiego opracowano projekt Unii Brzeskiej. miasto to znane jest też z tzw. Supliki 
torczyńskiej (1767), anonimowego manifestu chłopskiego skierowanego przeciw 
szlachcie. domagano się w nim ograniczenia pańszczyzny oraz przyznania chło-
pom prawa do ziemi. kolportowany w języku polskim i ukraińskim na terenach 
województw: ruskiego, wołyńskiego i lubelskiego.
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dobre edukacyjne tradycje i poparcie polskich królów, którzy 
odwiedzali ją z racji wizyt w gdańsku28. Przygotowała go do 
dania świadectwa wierze na miarę czasów, w których przyszło 
mu żyć. dla ziemi puckiej stał się jednym z fundatorów dba-
jącym o obiekty przynależne do dóbr opackich, a zwłaszcza 
o zbudowany na miejscu poprzedniego kościół w mechowie.

wieś mechowo malowniczo położona w jarze wśród wzgórz, 
na skraju Puszczy darzlubskiej, zachwyca swoim urokliwym 
ludowym klimatem. układ zasiedlenia owalnicowy, mimo róż-
nicy poziomów usytuowania działek z siedliskami. kościół 
lokowano skrajnie, w zachodniej części wioski, po stronie 
północnej, na brzegu wzniesienia. Parafia została erygowana 
zapewne tuż po roku 1300, kiedy wieś kupili cystersi. istnieje 
również pogląd, podobnie jak w wypadku starzyna, mówiący 
o wcześniejszym powstaniu parafii i kościoła. wskazuje się 
tutaj na czas własności wsi przez rycerza radzisława29, ale nie 
ma na to żadnych źródłowych dowodów. kościół parafialny 
pw. św. Jakuba st. i św. mikołaja Bpa w mechowie fundowany 
przez opata Józefa Jacka rybińskiego wtopił się w stylistykę 
architektury północy swoją ryglową konstrukcją. w kronice 
Jerzego schwengla pojawiła się informacja o opacie franciszku 
zalewskim, poprzedniku Jacka rybińskiego, podczas którego 
rządów kościół miałby być zbudowany, a za czasów rybińskiego 
tylko poświęcony30. wizytacje biskupie wskazują jednoznacznie 
opata Jacka rybińskiego budowniczym świątyni w mechowie. 

28  z. Nowak, Między barokiem a oświeceniem, w: red. edmund cieślak, Historia 
Gdańska, t. 3, 1655–1793, gdańsk 1993, s. 290; por. J. fankidejski, Utracone 
kościoły i kaplice, gdynia 2011, s. 191–192.

29  st. kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej diecezyi chełmińskiej. Studium 
historyczne, w: rtNt, r.9, toruń 1902, s. 138. st. kujot stoi na stanowisku 
wcześniejszego podziału wielkiej parafii puckiej na mniejsze duszpasterskie ośrodki, 
m.in. starzyno, mechowo.

30  Ad Historiam Ecclesiasticam Pomeraniae. Aparatus pauper subsidia literaria 
poscens a viris bonis et doctis collectus ad interima Georgio Schwengel cartusiae 
priore 1749, curavit Bruno czapla, w: Fontes XVI–XIX, 1912–1915, toruń, s. 260. 
za kroniką tak samo piszą: f. schultz, Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego, 
gdańsk-Puck-wejherowo 2011, s. 673 oraz a. Liszewski, t. sadkowski, Kaszubskie 
drewniane kościoły, gdańsk 2006, s. 98.
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wyposażenie pochodzące z fundacji oliwskiej jest starsze od 
architektury obiektu31.

Ołtarz główny i ołtarze boczne tworzą czytelny program 
katechetyczny skierowany do wiernych. Obraz główny Wnie-
bowzięcia i Koronacji NMP, jest głosem w dyskusji teologicznej 
tamtego czasu, ale też daje wyraz żywej cysterskiej maryjnej 
pobożności – pośredniczka do Pośrednika wg teologii cystersa 
św. Bernarda z clairvaux32. tutaj maryja doznaje najwyższej 
łaski koronacji na królową nieba i ziemi. Deszcz kwiatów, który 
symbolicznie opadł na grupę apostołów i niewiasty jest symbo-
lem skutecznego wstawiennictwa i trwającej opieki…33

w zwieńczeniu ołtarza głównego w mechowie umieszczo-
no obraz przedstawiający chrystusa, jako Fons Vitae, temat 
ikonograficznie określany również nazwą Siedmiu Sakramen-
tów Świętych34. Przedstawienie podobne do obrazu z katedry 
pelplińskiej35, niegdyś cysterskiego kościoła opackiego. wokół 
chrystusa siedzącego na podwójnej czarze fontanny źródła ży-
cia, poniżej, umieszczono przedstawienia personifikujące grupy 
sprawcze poszczególnych sakramentów kościoła. Na pierwszym 
planie chrzest i bierzmowanie, dwa sakramenty konstytuują-
ce chrześcijanina w społeczności Ludu Bożego, a tym samym 
w funkcjonowaniu publicznym człowieka wiary. dalej sakra-
ment pokuty, eucharystia, ostatnie namaszczenie, kapłaństwo 
i małżeństwo. chrystus z rozłożonymi rękoma okazuje rany po 
przebytej męce krzyżowej, owinięty tylko czerwoną szatą wokół 
bioder. z pięciu ran, boku, dłoni i stóp, tryska strumieniami krew, 
spływając do dolnej czary fontanny wypełniając ją po brzegi36. 
siedem sakramentów biorących swą moc z odkupieńczej mocy 

31  z. kropidłowski, Dobra materialne…, s.161; por. Piotr rumanowski, Ta-
jemnice mechowskiej świątyni, s. 110–119.

32  st. kędziora, Bernard z Clairvaux, iV. myśl teologiczna, w: ek, t. 2, Lublin 
1976, s. 304.

33  Lchk, Himmelfahrt Mariens, s. 143–144; Lchk, Krönung Mariens, s. 192–193.
34  Lcik, Sakramenten, t. 4, sz. 6–9, il. 3; Diecezja chełmińska, zarys historyczno-

-statystyczny, red. P. czaplewski, Pelplin 1928, s. 513.
35  kzs, t. 5, s. 24.
36  Lcik, Blut, Heiliges, t. 1, szp. 309–312.
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krwi chrystusa, są źródłem życia kościoła Powszechnego. w tym 
nowożytnym temacie ikonograficznym Fons Vitae wykorzystano 
średniowieczne wątki ideowe Vir Dolorum37, w nawiązaniu do 
cierpiącego biblijnego Sługi Jahwe z księgi proroka izajasza38. 
w przedstawieniach tych zmartwychwstały chrystus, ale jesz-
cze nieuwielbiony, jako „Mąż Boleści”, ukazywał swoje rany 
przebytej męki ukrzyżowania39.

wyjątkowe dzieła ołtarza głównego nie są sygnowane. te-
mat autorstwa jest wciąż otwarty, ale związki formalne dzieł 
wskazują na krąg warsztatu hermana hana. Oba obrazy nie 
były malowane do tego retabulum, są nieco większe i widać, 
że zostały tylko dobrane do istniejącej konstrukcji.

dwie znaczące postacie opatów oliwskich: aleksandra kęsow-
skiego (XVii w.) i Józefa Jacka rybińskiego (XViii w.) w dwóch 
kolejnych stuleciach wybudowały ważne dla kultury regionu 
kościoły, stając się fundatorami i mecenasami sztuki, ale przede 
wszystkim misjonarzami wiary. Podjęte tematy teologiczne stały 
się istotnym głosem katechetycznym w dyskusji teologicznej 
nowożytności. Nabrały charakteru prostego wyłożenia prawd 
wiary, służąc zrozumiałym znakiem plastycznym rozwojowi 
duchowości wiernych. sztuka, architektura i rzemiosło stały się 
językiem cysterskiej komunikacji międzykulturowej przekazując 
formą plastyczną syntezę myśli filozoficznej i teologicznej na 
przestrzeni dziejów. historyczne dziedzictwo cysterskie miało 
odbicie w zleceniach na rzecz wybitnych artystów i rzemieśl-
ników40, a stało się to możliwe nawet dla wiejskich kościołów. 
wielkie osobowości fundatorów i umiejętności angażowanych 
artystów do tworzenia dzieł na rzecz tych kościołów były gwa-
rancją poziomu artystycznego. stanowiły solidne filary europej-
skiej sztuki na północnych kresach Pomorza Nadwiślańskiego41.

37  Lchk, Dornenkrönung, s. 80-81; Schmerzensmann, s. 279–280.
38  Bt, iz 53,3-5; por. Lcik, Schmerzensmann, t. 4, szp. 87–95.
39  h. witczyk, g. Jurkowlaniec, Mąż Boleści, w: ek, t. 12, Lublin 2008, szp. 

332–336.
40  t. grzybkowska, Artyści i patrycjusze Gdańska, warszawa 1996, s. 13.
41  t. grzybkowska, Złoty wiek malarstwa gdańskiego, warszawa 1990, s. 158–165.
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społeczeństwo Pomorza Nadwiślańskiego od zawsze żyło 
i rozwijało się pod presją przemian dokonujących się w sferze 
identyfikacji narodowych i wyznaniowych. ta bardzo skompliko-
wana rzeczywistość, zarówno ze względu na agresje polityczne, 
przemiany gospodarcze, kulturowe, jak i religijne, wpłynęła 
na radykalizację stanowisk osobistych. Nowożytność owoco-
wała ważnymi kulturowo doświadczeniami, powszechną już 
akceptacją społeczno-polityczną reformacji i nieco spóźnioną 
konstruktywną odpowiedzią kościoła katolickiego dekretami 
soboru trydenckiego. Pokłosie protestantyzmu, które wniosło 
rozprzężenie w dyscyplinę duchowieństwa, klasztorów, wier-
nych na północnych kaszubach znalazło swoje rozwiązanie 
w aktywnie wdrażanych reformach soborowych.

w tym tyglu sprzeczności społeczno-religijnych zaczęła ro-
dzić się nowa wartość duchowa dla mieszkańców północnych 
kaszub. w swarzewie, małej wiosce w zakolu zatoki Puckiej, 
rozłożonej na wysokim brzegu kępy swarzewskiej, na północ 
od Pucka, powstało miejsce kultu maryjnego. tradycja lokacji 
tego miejsca jest zapewne jeszcze polska, ale uprawomocniona 
w czasach krzyżackich na prawie chełmińskim dekretem komtura 
winricha von kniprode z 16 października 1340 roku. Nadaje 
sołtysowi konradowi dobra swarzewo z nakazem zasiedlenia.42. 
w tym czasie prawdopodobnie jeszcze nie erygowano parafii, 
bo w przywileju nie ma wzmianki o wydzieleniu ziemi na jej 
obsługę, ale wkrótce do tego musiało dojść. z księgi rachunko-
wej komturstwa gdańskiego z 1400 roku można wnioskować 
o przeznaczeniu 2 łanów na obsługę plebana43. Pierwszy kościół, 
wzmiankowany w 1421 roku z określeniem filialnej podległości 
wobec parafii w łebczu44, nosił od początku wezwanie Naro-
dzenia Najświętszej maryi Panny45, potwierdzony w wizytacji 

42  k. ciesielska, i. Janosz-Biskupowa, Księga Komturstwa Gdańskiego, w: tNt, 
fontes 70, warszawa-Poznań-toruń 1985, s. 116.

43  f. schultz, Dzieje powiatu…, s. 717.
44  tamże, s. 719.
45  J. Perszon, Króluj nama wiedno, Luzino 1993, s. 63; por. J. więckowiak, 

Królowa Polskiego Morza, gdynia 1992. Por. f. schultz, Dzieje powiatu…, s. 720.
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biskupa hieronima rozdrażewskiego46. w tym pejzażu rodzi się 
publiczna cześć dla gotyckiej figury matki Boskiej z dzieciątkiem. 
wykonana z drewna lipowego, polichromowana i złocona, po-
chodzi z 1 połowy XV wieku47. Na początki Jej kultu wskazują 
legendy wzajemnie się uzupełniające. uratowani w szalejącym 
sztormie holenderscy żeglarze złożyli wotywnie figurę matki 
Boskiej z dzieciątkiem, którą posiadali na statku, w pierwszej 
napotkanej miejscowości. Było to swarzewo. Ponieważ nie po-
trafili się porozumieć z mieszkańcami, pozostawili ją na studni. 
wkrótce stwierdzono, że woda z tej studni nabrała właściwości 
uzdrawiających. ze czcią zbudowano nad studzienką kaplicz-
kę. miejsce to, z rzeźbą madonny, zaczęło być uznawane za 
cudowne, gromadząc wokół wielu potrzebujących…

ze względu na szacunek i cześć dla matki Boskiej Jej wize-
runek został przeniesiony do kościoła na helu. tutaj podczas 
protestanckich zamieszek rzeźbę maryi usunięto z kościelnego 
ołtarza i wyrzucono do wody zatoki. Niesiona falami przypły-
nęła na powrót do swarzewa, gdzie na strądzie odnaleźli ją 
mieszkańcy i uroczyście umieścili rzeźbę najpierw w kapliczce, 
a później w swarzewskim kościele oddając Jej cześć. tyle le-
gendarnego przesłania.

ksiądz Jakub fankidejski w swoich opracowaniach o historii 
kościołów i miejscach kultu ówczesnej diecezji chełmińskiej 
podaje powód przeniesienia figury matki Boskiej do starego 
helu, zapewne ze względu na brak kościelnego zaplecza w swa-
rzewie. umieszczono rzeźbę w kościele, który był pobudowany 
już około roku 1142 pod wezwaniem Najświętszej maryi Panny. 
kult maryi trwał aktywnie, a odpusty i pielgrzymki gromadziły 
ludzi. kiedy około 1450 roku przenoszono lokacyjnie centrum 
helu na bezpieczniejsze miejsce, wybudowano nowy kościół 
parafialny pw. św. ap. Piotra i Pawła. Proboszcza notuje się 

46  z. kropidłowski, Dobra materialne…, s. 112. ks. prałat sebastian Liwierzyński 
na początku protokołu odnotował i potwierdził wezwanie kościoła.

47  tamże, s. 63; rzeźba pierwotnie relikwiarzowa. t. chrzanowski datuje figurę 
na rok ok. 1430, wskazując na krąg stylowy ołtarza św. Jakuba z kościoła maria-
ckiego w gdańsku. Por. s. Bogdanowicz, Dzieła sztuki sakralnej…, s. 260–264.
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tutaj już w 1482. stara świątynia stopniowo podupadała, aż do 
czasu protestanckiej reformacji, kiedy usunięto wizerunek Bożej 
matki, a budowlę ostatecznie opuszczono i doprowadzono do 
zniszczenia48. w roku 1525 magistrat helski obierając nowego 
proboszcza henryka zobowiązuje go do głoszenia słowa Bożego 
zgodnie z nauką Lutra, tak jak czyniono to już w gdańsku49. 
wnioskować należy, że jest to rok graniczny pobytu wizerunku 
Najświętszej maryi Panny w helu. Później odnaleziona na swa-
rzewskim brzegu powróciła do miejsca swojego pierwotnego 
kultu. dokument wizytacyjny z 1583 roku podkreśla „istniejącą 
tradycję” oddawania czci wizerunkowi maryi, wskazując tym 
samym na odległy czas powstania tego fenomenu50. świadectwem 
trwających cudownych zdarzeń jest dokument inwentarza wy-
posażenia kościoła spisany z datą 5 października 1648 roku, 
zachowany przy sprawozdaniu wizytacyjnym bpa mikołaja gnie-
wosza, który między innymi elementami złotnictwa liturgicznego 
wymienia wota dziękczynne, kosztowności oraz srebrną sukienkę 
i promienie z „obrazu” matki Bożej, jak również srebrne korony 
ozdobione brylantami z głów maryi i Pana Jezusa oraz berło. 
inwentarz ten posłużył później jako poświadczenie depozytu 
złożonego w klasztorze brygidek w gdańsku, zabezpieczonego 
tam podczas szwedzkiego potopu51.

historię wędrówki cudownej figury obrazuje tablicowy 
obraz-mapa wiszący na północnej ścianie współczesnego koś-
cioła w swarzewie. stanowi najstarszą dokumentację ikono-
graficzną kultu Pani swarzewskiej, a zarazem bardzo wczesną 
ikonografię geograficzną zakola zatoki Puckiej z Półwyspem 
helskim. Potwierdza fakt pielgrzymek kroczących do sank-
tuarium, o rozbudowanej formule procesyjnej, z wiodącym 

48  Por. J. fankidejski, Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej diecezji chełmińskiej 
podług urzędowych akt kościelnych i miejscowych podań, gdynia 2011, s. 83; J. 
fankidejski, Utracone kościoły i kaplice, gdynia 2011, s. 212–213.

49  tamże, s. 212. w tym czasie hel, tak jak i Puck, był objęty królewskim 
zastawem króla kazimierza Jagiellończyka wobec gdańska.

50  f. schultz, Dzieje powiatu…„ s. 719.
51  Por. z. kropidłowski, Dobra materialne, wyposażenie i dochody…, s. 118; 

J. Perszon, Króluj nama wiedno, s. 63.
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krzyżem, chorągwiami, feretronami, zwraca uwagę na temat 
opieki maryi nad rybakami i marynarzami zagrożonymi sztor-
mami na morzu, przedstawia wreszcie schematyczne wizerunki 
świątyń i miejscowości wokół zarysowanego zakola. Jest tam też 
namalowany stary kościół w helu, pierwszy kościół w swarze-
wie, udokumentowany wizytacjami biskupimi, oraz zaznaczone 
siedemnastowieczne forty władysławowo i kazimierzowo na 
Półwyspie helskim. tablica fundowana w 1684 r. przez pro-
boszcza swarzewskiego ks. Jerzego michała dieringa, podczas 
rządów diecezją ordynariusza kujawsko-pomorskiego biskupa 
Bonawentury madalińskiego (1680–1691). stąd namalowany 
ponad horyzontem wzburzonego morza na obrazie-mapie jego 
herb „Larissa”. dzieło odnowiono w 1770 z inicjatywy miejsco-
wego proboszcza i dziekana puckiego ks. mikołaja damba.52. 
Plastyczne wotum, dokument czasu potwierdzający fenomen 
miejsca trwający, aż po współczesność... historia tzw. „Krót-
kie opisanie” dziejów cudownej figury znajduje się również 
na tablicy o późnobarokowym wykroju z 1775 roku, wiszącej 
niegdyś w kapliczce nad studzienką, oryginał obecnie umiesz-
czony w kościele53.

kolejne wizytacje biskupie wskazują na dawność i trwałość 
oddawania czci matce Bożej na tej kaszubskiej, nadmorskiej zie-
mi. archidiakon pomorski andrzej albinowski 17 marca 1678 
roku zanotował, że kościół jest pod wezwaniem „Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny”, cały murowany z jedną ścianą sza-
chulcową. Potwierdził też stary przekaz o tym, że prezbiterium 
wybudowane zostało z wotów żeglarzy, a potem dobudowano 
nawę główną z portykiem. Opisując wnętrze kościoła zwrócił 
uwagę na umieszczenie licznych srebrnych wotów ku czci Naj-
świętszej maryi Panny54. tradycję tytułu: „Narodzenia NMP” dla 
wezwania kościoła potwierdza też obraz-mapa w objaśnieniach 
zdarzeń pod literą „d”, kiedy mowa o wezwaniu kaplicy zbu-

52  kzs, s. 62–63. Por. s. majkowski, Sanktuarium Maryjne Królowej Polskiego 
Morza w Swarzewie, gdańsk 2003, s. 17–19.

53  tamże, s. 19-21.
54  z. kropidłowski, Dobra materialne, wyposażenie i dochody…, s. 119–120.
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dowanej przez żeglarzy, kiedy nie było jeszcze kościoła w swa-
rzewie55. Osiemnastowieczne wizytacje archidiakona krzysztofa 
szembeka z 1702 i archidiakona Jana krzysztofa Jugowskiego 
z 1711 r. przybliżają nam fakt czci oddawanej figurze maryi 
poprzez informacje o umieszczeniu rzeźby w małym ołtarzu 
bocznym, po stronie lekcji, w narożniku prezbiterium oraz 
wotach dziękczynnych umieszczonych wokół56. kartuz geo-
rgius schwengel w swojej kronice podaje, że około 1720 roku 
proboszcz swarzewski, będący również strzeleńskim i łebskim, 
Joannis Bogucki zbudował na miejscu starego nowy kościół. 
Przód nawy z muru solidnego a tył z muru pruskiego57. kolejny 
wizytator, archidiakon Bazyli złocki, w 1766 roku odnotował 
niezwykle ważną informację o kulcie maryjnym w swarzewie. 
w 1747 roku w odbudowywanym od lat dwudziestych tego 
wieku kościele, został wstawiony nowy ołtarz główny, w którym 
umieszczono centralnie cudowną figurkę matki Bożej. Nazy-
wano ją słynącą cudami i otaczającą opieką kaszubskich ryba-
ków58. znalazła ostatecznie swoje zaszczytne miejsce zarówno 
w obiekcie sakralnym, jak i w świadomości lokalnej ludności. 
stała się kluczem integrującym emocje religijne całego północ-
nego obszaru kaszub, rozwijające się stopniowo od późnego 
średniowiecza. w tradycję kaszubską wrosły pielgrzymki do 
tronu swarzewskiej Pani, królowej Polskiego morza. stały się 
naturalnym rytmem życia religijnego Nordy. integrują rybaków 
i rolników, są okazją i świadectwem tworzenia wspólnoty wia-
ry. w dwa letnie maryjne odpusty: na szkaplerzną w pierwszą 
niedzielę po 16 lipca gromadzący ludzi morza, i na siewną 
w pierwszą niedzielę około 8 września, kiedy to kaszubi „lądo-
wi”, szukają pomocy u swojej Orędowniczki. Był czas, że nawet 
z odległych miejsc kaszubskiej ziemi szły pątnicze kompanie 
do stóp Bożej matki. sanktuarium w ostatnim czasie znacznie 
rozbudowało swoja bazę lokalową, otwiera się na rozwijający 

55  Por. s. majkowski, Sanktuarium Maryjne…, s. 18.
56  z. kropidłowski, Dobra materialne, wyposażenie i dochody…, s. 122–123.
57  Ad Historiam Ecclesiasticam Pomeraniae…, s. 259.
58  z. kropidłowski, Dobra materialne, wyposażenie i dochody…, s. 128.
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się ruch pielgrzymkowy, ale i turystyczny również. stwarza 
szansę poszukiwania wartości ponadczasowych w refleksji nad 
sobą i światem, w zadumie przed cudowną figurą matki Boga.

Północne Prusy królewskie od połowy XVii wieku zyskały 
nową formę kultu, bazującą na religijnym doświadczeniu mistycznej 
przestrzeni, kalwarię wejherowską. kult Bożej męki, tajemnicy 
Odkupienia przeżywanej w odtworzonych realiach naturalnego 
pejzażu. akcent położony został jednak na wspomnienie miejsc 
świętych i odtworzenie ich „genius locis” w naszej rzeczywistości 
kulturowej, w plenerze wybranym i dostosowanym do ideowych 
założeń59. Nawiązanie do Jerozolimy i ewangelicznych wydarzeń 
pasyjnych przez pryzmat osobistych doświadczeń pielgrzymów 
do ziemi świętej czasów krzyżowców oraz wieków następnych 
wpisało się w nurt trydenckiej odnowy kościoła. Pojawiło się 
dzieło, które stało się w dobie katolickiej kontrreformacji swe-
go rodzaju elementarzem pasyjnej duchowości i wzornikiem 
zakładania kalwarii europejskich. christianus crucius adri-
chomius60, holenderski duchowny napisał „Theatrum Terrae 
Sanctae et Biblicarum Historiarum cum tabulis geographicis 
aere expressis. Ierusalem sicut tempore floruit”, wydane już po 
jego śmierci w kolonii w 1590 roku61. wielokrotnie wznawiane 
i popularne również na naszych ziemiach. kalwaryjskie drogi 
zaczęły gromadzić liczne rzesze wiernych, inicjując ruch pątniczy 
czytelny, aż po czasy współczesne, dając też szansę indywidualne-
mu doświadczeniu tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania 

59  z. Bania, Święte miary jerozolimskie. Grób Pański. Anastasis. Kalwaria, war-
szawa 1997, s. 103–107.

60  znane są jego dwa dzieła: Vita Jesu Christi wydane w antwerpii w roku 1578 
oraz wskazywane w dysertacji Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum Historiarum 
cum tabulis geographicis aere expressis. Ierusalem sicut tempore floruit wydane 
w kolonii (cz. 2 1584) 1590. zawarł w nim opis ziemi świętej i Jerozolimy z 
miejscami związanymi z męką Pańską; por. http://pl.wikipedia.org/wiki/chri-
stian_kruik_van_adrichem; f. gryglewicz, Adrichem, Adrichomius, Christiaan 
van, w: ek t. 1, Lublin 1973, szp. 110.

61  a. mitkowska, Kalwarie europejskie jako pielgrzymkowe ogrody pamięci, w: 
Czasopismo Techniczne z. 7. Architektura z. 2-A, Politechnika krakowska 2012, s. 
22–24; por. a. mitkowska, Polskie Kalwarie, wrocław 2003, s. 259–267.
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chrystusa. Od samego początku kalwaria wejherowska zaczęła 
nabierać charakteru miejsca pielgrzymkowego zyskując sobie 
nazwę kaszubskiej Jerozolimy.

w klasztornym kościele franciszkańskim rozwinął się kult 
Najświętszej maryi Panny, który przetrwał do czasów współczes-
nych. Obraz z 2 połowy XVii wieku przedstawia ujętą w całej 
postaci maryję z dzieciątkiem na ręku, w typie ikonograficznym 
„Madonny Apokaliptycznej”.

integracja społeczności katolickiej północnych Prus kró-
lewskich wokół tajemnic pasyjnych i maryjnych w kontekście 
wprowadzanych reform kościoła oraz problemów wciąż aktywnej 
reformacji nabierała nowego kulturotwórczego znaczenia. zaryso-
wane w tym artykule tylko wybrane obszary kreacji kulturowych 
pozwalają ocenić bogactwo przesłania potrydenckiej odnowy 
w Prusach królewskich. szlaki kulturowe, w tym Pomorski 
szlak cysterski biegnący przez ziemię pucką, wprowadzają nas 
w krąg europejskiego kulturowego uniwersum opartego na 
żywotnych korzeniach kościoła katolickiego.

Wykaz skrótów

adP archiwum diecezjalne w Pelplinie
aag archiwum archidiecezji gdańskiej w gdańsku Oliwie
Bt Biblia tysiąclecia, wyd. Pallotinum, Poznań-warszawa 1971
ek encyklopedia katolicka, kuL, t. 1–16, Lublin 1973–2012
ick k. künstle, ikonographie der christichen kunst, t. 1-2, freiburg
 1926–1928
kzs katalog zabytków sztuki w Polsce
Lchk Lexikon christlicher kunst, red. Jutta seibert, freiburg–Basel–wien 
1980
Lcik Lexikon der christlichen ikonographie, red. e. kirschbaum, t. 1–8, 
 rom-freiburg-Basel-wien, 1968–1976
réau réau L., iconographie de l’art chrétien, t. 1–3, Paris 1955–1959
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350 Lat ewaNgeLizacJi kOściOła i Parafii
POd wezwaNiem świętegO aNtONiegO
PadewskiegO w OstrOłęce

w P r O wa d z e N i e

chciałbym podziękować organizatorom tej konferencji na-
ukowej za uwzględnienie problematyki duszpasterstwa i ewan-
gelizacji kościoła pw. św. antoniego w Ostrołęce. w historię 
1050. rocznicy chrztu Polski wpisuje się także sanktuarium 
św. antoniego, które pełni bardzo ważną rolę we współczes-
nej ewangelizacji ze względu na swoje położenie w centrum 
naszego miasta.

Pojęcie duszpasterstwo używane było w kościele przez wieki 
do roku 1979. termin nowa ewangelizacja po raz pierwszy 
wprowadził papież Jan Paweł ii w Nowej hucie w 1979 roku. 
są to jednak pojęcia podobne określające samą posługę kościoła 
prowadząca do krzewienia wiary kiedyś i dziś.

P r z y B y c i e  O J c ó w  B e r N a r d y N ó w

d O  O s t r O ł ę k i  i   i c h  P O s ł u g a  d u s z Pa s t e r s k a

Powstanie fundacji
formalnie Ojcowie Bernardyni przybyli do Ostrołęki dnia 

13 czerwca 1666 r. Jako bracia mniejsi obserwanci, prowadzący 
ubogi tryb życia, otwarci na wiernych miasta, realizujący nowe 
formy życia religijnego, wzbudzili fakt zainteresowania przy-
byszami wśród ludności ostrołęckiej i okolic1.

1  Por. kalinowska B., Bernardyni w Ostrołęce 1664–1864, Ostrołęka 2011, s. 27.
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Północno-wschodnie mazowsze, które miały ziemie: wiską, 
łomżyńską, różańską i nurską, nie posiadały na swoim teryto-
rium licznych kościołów zakonnych. Nie było tutaj licznych 
klasztorów w porównaniu do innych dzielnic Polski, także sa-
mego mazowsza. głównie powstawały zakonne budowle na 
mazowszu Płockim2.

Fundator
Liczne fundacje bernardyńskie w XVi wieku i w XVii wie-

ku, były spowodowane dużą ilości powołań do tego zakonu. 
Życie żebracze stawało się wzorcowe dla polskiej szlachty, co 
przekładało się na pobożne gesty. zamożni Polacy, czy też mniej 
zamożni, przekazywali swe dary na budowę klasztoru, koś-
cioła, czy zespołu obiektów sakralnych. fundatorem staje się 
osoba, która inicjuje, wystawia dokument i prowadzi proces 
fundacyjny, we wszystkich jego etapach. fundatorami ponadto 
są ci, którzy przyczynili się do sprowadzenia zakonników do 
danej miejscowości. Pozostałe osoby, pomagające w realizacji 
fundacji, są współfundatorami.

fundacja bernardyńska w Ostrołęce nie posiada dokumentu 
fundacyjnego. Przekazy pośrednie za fundatora uznają przed-
stawiciela szlachty polskiej – tomasza gocłowskiego. to on jest 
wskazany jako fundator, do momentu złożenia intencji fundacji, 
aż poprzez kolejne etapy jej powstawania3.

Miejsce budowli
miejsce budowy kościoła i klasztoru nie było przypadkowe. 

Było poza granicami, jak w większości domów bernardyńskich. 
ta lokalizacja mogła być wyborem samych bernardynów pod-
czas rozmów z tomaszem gocłowskim. Lokalizację nakazywały 
konstytucje, według założeń założyciela św. franciszka z asyżu. 

2  tamże, s. 28-29.
3  Por. kalinowska B., Bernardyni w Ostrołęce 1664–1864, Ostrołęka 2011, s. 

47–48; por. gapski h., Bracia Bernardyni w Rzeczypospolitej obojga narodów. 
Przestrzeń zakonna i miejsce w społeczeństwie. (w:) Pięćset pięćdziesiąt lat obecności 
oo. Bernardynów w Polsce (1453–2003), s. 28, 34..
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Obserwanci, podejmując lokalizację z dala od centrów miast 
i miasteczek, podkreślali swoją skromność, pokorę i bliskość 
z ludźmi stojącymi nisko w hierarchii społecznej. Ponadto ber-
nardyni lokalizowali swoje klasztory z dala od dróg, by życie 
zakonne nie było zakłócone zewnętrznymi warunkami życia4.

mimo oddalenia, bliskość miasta była potrzebna, ze wzglę-
du na wyrzeczenie posiadania dóbr ziemskich. często też były 
wybierane przez fundatorów, słabo rozwinięte miejscowości, ze 
względu na stworzenie silnych ośrodków duszpasterskich dla 
szerokich rzesz społeczeństwa. Bliskie sąsiedztwo miasta, sprzy-
jało kontaktom z ludnością. Poza murami miasta, bernardyni 
obejmowali duszpasterstwem ludność uboższą, zamieszkującą 
przedmieścia5.

Jednym z najstarszych kościołów na tym terenie oprócz 
kościoła farnego był pobernardyński zespół poklasztorny w Os-
trołęce założony w 1664 roku przez tomasza gocłowskiego6. 
Był to obiekt klasztorny do 1864 roku. Potem przejęli duszpa-
sterstwo w tym kościele księża diecezjalni. Przy fundacji kościoła 
w Ostrołęka ważnym elementem była wojna ze szwedami, której 
uczestnikiem był fundator klasztoru tomasz gocłowski. Był 
on pisarzem wieluńskim, pod starostą grodzkim łomżyńskim, 
sędzią nurskim i uznawanym powszechnie działaczem sejmiko-
wym. Będąc w podeszłym wieku, nie mając potomstwa, tomasz 
gocłowski postanowił wraz ze swoją żoną ufundować klasztor 
w Ostrołęce. Natomiast w 1666 roku po uzyskaniu zgody władz 
zakonnych, biskupa płockiego Jana gembickiego i króla Jana 
kazimierza bernardyni przystąpili do budowy klasztoru. 15 
lutego 1696 roku, po 30 latach prac budowlanych dokonano 
konsekracji świątyni przez biskupa płockiego andrzeja chry-
zostoma załuskiego. Po wybudowaniu świątyni przystąpiono 
do budowy klasztoru. głównym fundatorem klasztoru został 

4  Por. kalinowska B., Bernardyni w Ostrołęce 1664–1864, Ostrołęka 2011, 
s. 72; por. marciszewska m., Klasztor bernardyński w społeczeństwie polskim 
1453–1530, s. 101.

5  tamże, s. 72–73.
6  Por. grzegorczyk z., Przewodnik, Ostrołęka 2011, s. 8.
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sędzia nurski ignacy Niedziałkowski. Pod koniec XViii wieku 
założono drogę krzyżową i wykonano polichromię przedstawia-
jącą życie świętego antoniego Padewskiego. dzieło to wykonał 
bernardyn brat walenty Żebrowski.

Przynależność administracyjna
w zakresie administracji kościelnej, klasztor św. antoniego 

Padewskiego od początku swego istnienia znajdował się w die-
cezji płockiej7. w XV wieku diecezja została podzielona na trzy 
archidiakonaty: dobrzyński, płocki i pułtuski, te natomiast na 
dekanaty8. Omawiana parafia była w archidiakonacie pułtuskim 
oraz w dekanacie ostrołęckim9.

ten podział z XV wieku przetrwał do dnia 30 czerwca 
1818 r.10 wówczas to papież Pius Vii Bullą „ex imposita Nobis” 
erygował diecezję augustowską czyli sejneńską.

w 1866 r. utworzono w królestwie Polskim 10 guberni i 85 
powiatów w miejsce istniejących 5 guberni i 39 powiatów11.

dnia 28 X 1925 r. papież Pius Xi bullą „Vixdum Poloniae 
unitas” utworzył diecezję łomżyńską. w jej skład weszły parafie 
z byłej diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej oraz dekanaty 
czyżewo, Ostrołęka i Ostrów mazowiecka z diecezji płockiej. 
Pierwszym ordynariuszem nowo utworzonej diecezji łomżyń-
skiej został ksiądz biskup r. Jałbrzykowski12.

7  Por. Jemielity w., Podział administracyjny diecezji wigierskiej, diecezji augu-
stowskiej czyli sejneńskiej i diecezji łomżyńskiej, „studia łomżyńskie” 1989, t. 
2, s. 167.

8  Por. muller w., Diecezja płocka od II poł. XVI w. do rozbiorów, „studia 
Płockie”, s. 156.

9  Por. Żebrowski t., Zarys dziejów diecezji płockiej, Płock. Płockie wydawni-
ctwo diecezjalne 1976, s. 20.

10  Por. góralski w., Reforma organizacji dekanalnej w diecezji płockiej w 1693 r.  
„studia Płockie” 1984, t. 12, s. 117

11  Por. Jemielity w., zarys dziejów diecezji łomżyńskiej, (w:) łwd 1987, nr 2, s. 7.
12  Por. Jemielity w., schematyzm jubileuszowy diecezji łomżyńskiej 1925–1975. 

łomża 1975, s. 15.
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P O s ł u g a  d u s z Pa s t e r s k a  k s i ę Ż y

d i e c e z J a L N y c h  w  k O ś c i e L e  r e k t O r a L N y m

Duchowieństwo
Bezpośrednio odpowiedzialnym za parafię był proboszcz, 

zwany często plebanem. spotyka się także tytuł komendarza, 
czyli administratora13.

kapłan ubiegający się o beneficjum musiał złożyć tzw. egzamin 
konkursowy oraz dostarczyć życiorys i świadectwo dziekana 
o dotychczasowej pracy ponadto domagano się potwierdze-
nia co najmniej jednorocznego stażu wikariuszowskiego. Od 
1850 r. zaostrzono warunki i wymagano dodatkowo deklaracji 
o nie przynależności do tajnych związków, dowody przysięgi 
homagialnej oraz świadectwo sądu Pokoju o prowadzeniu akt 
cywilnych14. Nominację na beneficjum dawał biskup, ale jej 
otrzymanie było zależne od wpływów kolatora.

Życie religijne wiernych
Po trzecim rozbiorze Polski w wyższych warstwach społeczeń-

stwa panował liberalizm religijny, który nie dotarł do chłopów 
rzemieślników, czy drobnej i średniej szlachty15. w tym czasie 
wytworzył się wzorzec religijności patriotycznej. Nastąpił wzrost 
kultu świętych, a najbardziej matki Boskiej częstochowskiej. 
Po powstaniu styczniowym, kasata zakonów wpłynęła na zanik 
życia zakonnego.

Po ukazie tolerancyjnym z 1905 roku nastąpiła odnowa życia 
religijnego. wówczas położono mocno nacisk na wykształcenie 
księży oraz na nowe metody w katechizacji16.

13  Por. wiśniowski e., Diecezja płocka u progu czasów nowożytnych, „studia 
Płockie” 1975, t. 3. s. 144.

14  Por. Jemielity w., Diecezja Łomżyńska, łomża 1990. s. 139–147.
15  Por. dylągowa h., Od upadku państwa polskiego po powstaniu listopadowym 

(w:) Chrześcijaństwo w Polsce, Lublin 1980, s. 211–213.
16  Por. Olszewski d., W okresie ucisku i głębokich przemian społecznych, (w:) 

Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966–1945, s. 259–268.
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Sakramenty święte
c h r z e s t
sprawowanie tegoż sakramentu w XiX wieku i na początku 

XX wieku w Polsce odbywało się zgodnie z przepisami rytuału 
Piotrowskiego17. właściwym miejscem chrztu był kościół para-
fialny i tam też go udzielano. wyjątkowo tylko kapłani mogli 
chrzcić w domach prywatnych lub na plebanii.

B i e r z m o w a n i e
minister ordinanus bierzmowania był biskup18. sakramentu 

tego udzielał podczas wizytacji pasterskiej19. do tego sakramen-
tu dopuszczano dzieci od siódmego roku życia, górnej granicy 
wieku nie ustalono ze względu na potrzeby wiernych20. do tego 
sakramentu dopuszczano tylko znających zasady wiary świętej 
i mających świadomość przyjmowania tegoż sakramentu.

s p o w i e d ź
z nakazu prawa kościelnego wynikał obowiązek przystę-

powania do sakramentu pokuty21. Biskupi pisali, iż „kościół 
nakazuje prawowitemu katolikowi, aby przynajmniej raz w roku 
przed własnym spowiadał się plebanem lub za jego pozwole-
niem, z powodu mogących zachodzić przeszkód, przed innym”. 
również zapowiedział, iż ukarze suspensą każdego kapłana, 
który wyspowiada obcych parafian bez wyraźnego zezwolenia 
ich proboszcza22.

17  Por. sołowianiuk J., Sakramenty: chrztu, eucharystii i pokuty w diecezji augu-
stowskiej czyli sejneńskiej w latach 1818–1925, Lublin 1984, (maszynopis), s. 27.

18  Por. schenk w., Liturgia sakramentów świętych: chrzest, bierzmowanie, eu-
charystia. initiatio christiana, s. 47.

19  Por. Jemielity w., Diecezja Łomżyńska, s. 217.
20  Por. arłm, akta kancelarii kurialnej dotyczące wizytacji generalnych 1829-

1900, sygn. ii 154 k. 157.
21  Por. sołowianiuk J., Sakramenty chrztu, eucharystii i pokuty w diecezji au-

gustowskiej czyli sejneńskiej, s. 67.
22 Por. Jemielity w., Diecezja Łomżyńska, s. 225.



—  285  —

350 lat ewangelizacji kościoła i parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego…

e u c h a r y s t i a
w parafii Ostrołęka Najświętszy sakrament przechowywa-

no w tabernakulum ogniodpornym, znajdującym się w ołtarzu 
wielkim. w 1864 r. w parafii Ostrołęka procesje z Najświętszym 
sakramentem odbywały się: w uroczystość Bożego ciała i w 
ciągu całej jej oktawy, w odpusty na św. antoniego Padewskiego 
oraz w dniu zmartwychwstania Pańskiego23. wystawienia Naj-
świętszego sakramentu czyniono w puszce lub w monstrancji.

kult Najświętszego sakramentu pogłębił się przez wpro-
wadzenie nabożeństwa czterdziestogodzinnego. w 1779 r. bp 
Poniatowski zarządził, aby to nabożeństwo stanowiło w diecezji 
nieprzerwany w ciągu roku różaniec eucharystyczny, przekazywany 
wzajemnie przez kościół drugiemu kościołowi wyznaczonemu 
w załączonej do tego rozporządzenia tabeli24.

N a m a s z c z e n i e  c h o r y c h
Biskupi zwracali baczną uwagę na zaopatrywanie chorych 

w sakramenty święte. kapłan jechał w komży, w stule oraz 
z bursą. kapłan składał Najświętszy sakrament na stole między 
świecami, przyklękał i podchodził do chorego, kropił go wodą 
święconą, odmawiając „asperges me domine”. Później siadał 
obok chorego, spowiadał go, a następnie zapraszał wszystkich 
zebranych do mieszkania. wierni odmawiali modlitwę nazna-
czoną przez kapłana, a ksiądz w tym czasie sprawował obrzędy 
ostatniego namaszczenia, udzielał komunii świętej i na koniec 
błogosławił chorego i zgromadzonych ludzi25.

m a ł ż e ń s t w o
kapłan w owym czasie oprócz błogosławieństwa małżeń-

stwa w kościele, sprawował jednocześnie stanowisko urzędnika 
stanu cywilnego. Przed tym sakramentem proboszcz ogłaszał 

23  arłm, sygn. i 394 k. 9.
24  Por. grzybowski m., Życie religijno-moralne w diecezji płockiej 1773–1785, 

„studia Płockie”, s. 116.
25  Por. ołowianiuk J., Sakramenty chrztu, eucharystii i pokuty w diecezji augu-

stowskiej czyli sejneńskiej, s. 96–97.
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zapowiedzi. w 1864 roku biskup diecezji przypominał, aby 
księża nie błogosławili małżeństwa bez ogłoszenia uprzednio 
trzech zapowiedzi26. Od udzielania ślubów wyłączono niedzie-
le, aby wierni nie zaniedbywali uczestnictwa we mszy św. i nie 
znieważali jej pijatykami. w 1864 roku z polecenia konsystorza 
proboszczowie błogosławili małżeństwa we wtorki lub czwartki 
w godzinach popołudniowych27.

k a p ł a ń s t w o
w kościele parafialnym św. antoniego Padewskiego w Ostro-

łęce nie odbywały się święcenia kapłańskie, to jednak pochodzi 
z niej wielu kapłanów. w tej świątyni ci kapłani sprawowali 
swoje msze święte Primicyjne. to świadczy, że kest ona żywą 
parafią, z której pochodzą kapłani diecezjalni i zakonni28.

Nabożeństwa niedzielne
w 1864 roku porządek nabożeństw w parafii Ostrołęka 

przedstawiał się w sposób następujący: w niedzielę lub święta 
o godzinie ósmej była śpiewana jutrznia, godzinki, różaniec. 
Następnie o godzinie 10.30 odbywała się procesja, po niej mod-
litwa Pańska, zdrowaś maryjo, wierzę w Boga, 10 przykazań 
Bożych, po czym głoszono naukę moralną. Przed mszą ksiądz 
czytał wypominki za zmarłych. Po skończonej sumie śpiewano 
anioł Pański. Po południu odprawiano nieszpory a także śpiewa-
no litanie do Pana Jezusa lub do Najświętszej maryi i Panny29.

w 1864 r. porządek i czas nabożeństw niedzielnych i świą-
tecznych był jednakowy dla całej diecezji. w parafii Ostrołęka 
porządek przedstawiał się następująco: w wigilię świąt i niedzieli 
nieszpory o godzinie 15.00 w zimie i o godzinie 14.00 latem. 
Następnie w niedzielę o godzinie 7.45, śpiewano różaniec lub 
godzinki, o godzinie 9.45 aspersja, a po niej kapłan odmawiał 
z ludem modlitwy poranne i głosił naukę pastoralną. O godzi-

26  Por. Jemielity w., Diecezja Łomżyńska, s. 236.
27  tamże, s. 238.
28  rocznik diecezji łomżyńskiej z 2009 r., s. 409.
29  arłm, sygn i 390 k. 9.
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nie 11.00 była msza św. śpiewana w czasie której kapłan głosił 
kazanie. Po mszy śpiewano „święty Boże”, a na zakończenie 
„anioł Pański”. O godzinie 15.00 zimą i 16.00 latem odbywały 
się nieszpory30.

Stowarzyszenia parafialne
Jednym z przejawów pobożności omawianych czasów były 

bractwa i stowarzyszenia religijne, w których zrzeszała się część 
ludności parafii31. w 1888 r. w parafii Ostrołęka wymieniono 
trzy bractwa: różańca świętego na cześć imienia Jezusa i Naj-
świętszej marii Panny, ustanowienie w 1312 r. przez papieża 
syxtusa iV w 1478 r. potwierdzone; Bractwo szkaplerza Naj-
świętszej marii Panny z góry karmel powstałe w 1322; Bractwo 
szkaplerza Niepokalanego Poczęcia Najświętszej marii Panny, 
utworzone w 1671 r32. w 1919 r. w parafii były bractwa ró-
żańcowe i tercjarze św. franciszka. Bezpośrednim przełożonym 
bractw był proboszcz33.

Nauczanie
w Polsce pierwsze wzmianki o szkołach parafialnych po-

jawiły się w pierwszej połowie Xiii wieku, a w XiV wieku 
szkoła taka była powszechnym zjawiskiem. w 1917 r. powstała 
czteroklasowa szkoła średnia, która mieściła się w zabudowa-
niach klasztornych. w szkole uczono zawodów oraz czytać, 
pisać, liczyć, a także chrześcijańskiej nauki. Posiadały także 
elementarze gramatyki34.

30  arłm, sygn. i 394 k. 18.
31  Por. grzybowski m., Życie religijno-moralne w diecezji płockiej 1773–1785, 

„studia Płockie”, s. 119.
32  arłm, akta kancelarii kurialnej tyczące się bractw, sygn. ii 309 k. 150.
33  arłm, nr 1 k. 4.
34  Por. Jemielity w., Parafialne szkoły elementarne w guberni augustowskiej 

1815–1848, „rocznik Białostocki” 1972, t. 12, s. 266–267
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w  O s t r O ł ę c e

Powstanie parafii
dnia 1 września 1970 roku ksiądz biskup mikołaj sasinow-

ski wydał dekret, na mocy którego, skierowano do Ostrołęki 
księdza Józefa Biernackiego. dokument zawierał nominację 
księdza Józefa Biernackiego na proboszcza parafii p.w. Na-
wiedzenia Najświętszej maryi Panny w Ostrołęce oraz zlecał 
renowację klasztoru pobernardyńskiego i kościoła. ksiądz Józef 
Biernacki przystąpił do renowacji klasztoru35.

dnia 1 listopada 1978 roku biskup mikołaj sasinowski 
erygował nową parafię pw. św. antoniego w Ostrołęce w daw-
nym zespole poklasztornym bernardynów, którzy byli w latach 
1664–1864. Powstały nowa parafia i dekanat. Pierwszym pro-
boszczem został ksiądz Józef Biernacki.

10 czerwca 2007 r. sprowadzono do parafii relikwie św. 
antoniego Padewskiego aż z Padwy we włoszech.

dnia 13 czerwca 2010 roku biskup stanisław stefanek, 
ustanowił parafię ostrołęcką sanktuarium św. antoniego Pa-
dewskiego. Przybywają tutaj liczni wierni„ którzy doznają łask 
za przyczyną świętego. Podczas uroczystości biskup stefanek 
odczytał dekret i zachęcił do czci św. antoniego Padewskiego.

w 2011 roku sprowadzono relikwie świętego Jana Pawła ii.
z licznym udziałem wiernych odbywają się doroczne odpusty 

św. antoniego 13 czerwca każdego roku. Ponadto w kościele jest 
czczona matka Boża Niepokalana. Licznie przybywają wierni na 
odpust 8 grudnia, na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NmP36.

Proces Ewangelizacji
cel ewangelizacji ma swój początek w nakazie Pana Jezusa 

chrystusa skierowanym do apostołów i ich następców: „idźcie 

35  Por. Jemielity z., Zarys dziejów diecezji łomżyńskiej, w: łwd.
36  Por. grzegorczyk z., Przewodnik, s. 8–10.
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na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (mk 
16,15)37 „idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i syna, i ducha świętego” (mt 28, 19). dzieło 
ewangelizacji jest darem od Pana, który człowiek otrzymał wraz 
z mocą ducha świętego. tylko duch święty uzdalnia człowieka, 
by korzystał z tego daru i posługiwał się tym darem. duch święty 
w dniu Pięćdziesiątnicy uzdolnił apostołów swoją mocą, by Jego 
mocą uzdolnieni zmienili swoje życie, czyli stali się świadkami 
chrystusa. apostołowie wyruszyli z tą misją na cały świat. każdy 
kto usłyszał zaproszenie Jezusa chrystusa przez siebie i otrzymał 
moc ducha świętego ma obowiązek głoszenia Bożego słowa. 
każdy człowiek powinien usłyszeć dobrą Nowinę o Jezusie chry-
stusie, bo bez Jezusa chrystusa jest pozbawiony życia wiecznego. 
każdy człowiek jest spragniony miłości, którą jest Jezus chrystus. 
On daje prawdziwe życie: „Ja Jestem drogą, Prawdą i Życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie” 
(J 14, 6); „Jeżeli nie ogłoszę tego innym, to znaczy że sam nie 
jestem jeszcze o tym przekonany”38

Jak ewangelizować?
rozważając o sposobach ewangelizacji, zawsze będzie się 

szukać odpowiedzi, które dają kilka niezwykle skutecznych 
technik, bądź chcą otrzymać szczegółowy program, prosty do 
zrealizowania krok po kroku. Jednakże pamiętać należy, iż treść 
ewangelizacji stanowi osoba żywego Jezusa chrystusa, wobec 
czego nie chodzi o skupianie się na „cudownych” metodach, lecz 
właśnie na jego Osobie. Nośnik ewangelii to konkretna osoba 
(jej bogactwo, talenty), dlatego wszystko, co czyni jednostka 
ludzka może stanowić nośnik ewangelii39. ewangelizować czło-
wiek uczy się poprzez ewangelizowanie i poszerzanie swojego 
serca przez modlitwę oraz życie według ducha. cały proces 

37  Por. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2012.
38  Por. Blachnicki f., Wielki Nakaz Misyjny, piąta konferencja do Ruchu Agape.
39  Por. ewangelizacja jest naturalną konsekwencją i owocem realizacji programu 

formacyjnego ruchu, a zarazem jedyną weryfikacją i sprawdzianem autentyzmu 
tej formacji, s. 3.
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ewangelizacji, który łączy się z miejscem, czasem i formą, któ-
rych się używa stanowią sprawę indywidualnego dotarcia do 
człowieka i ingerencji ducha świętego, jak również osobistego 
zaangażowania w to dzieło.

Krzewienie wiary
wiara w teologii współczesnej, stanowi równocześnie dar 

Boga, a także wolny oraz świadomy akt człowieka. Polega ona 
na szukaniu, rozważaniu oraz pełnieniu Jego woli. wiara nie jest 
jednorazowym aktem jednostki ludzkiej, lecz ciągłym procesem 
skłaniającym ją do nawrócenia oraz rozwoju40.

Nie może być rozumiana statycznie (czyli, że raz uwierzył, 
wierzy zawsze). Nie jest także samym przekonaniem o istnieniu 
Boga. wiara musi się cały czas rozwijać, doskonalić, pogłębiać, 
ponieważ skarb wiary nosi w naczyniach glinianych, które za-
wsze mogą się rozbić41.

Ewangelizacja w parafii
ewangelizacja w parafii św. antoniego Padewskiego jest 

potrzebna po to, aby po pierwsze, przywrócić zaufanie do Pana 
Boga i kościoła osób, które się od niej oddaliły, i po drugie – by 
wskazać, że to właśnie kościół ma wszelkie środki potrzebne 
człowiekowi do zbawienia. Parafia stanowi ostateczne umiejsco-
wienie kościoła, który mieszka wśród swoich synów i córek i nie 
jest wyłącznie zimną strukturą, lecz rodziną i domem jedności 
wszystkich swych członków. Podstawową funkcją parafii jest 
przekazywanie wiary oraz wprowadzenie do życia prawdziwie 
chrześcijańskiego, podtrzymywanie i odnawianie życia ewange-
licznego dzięki ciągłemu procesowi nawracania się ku Bogu42.

40  Por. szańca, J., Katecheza prowadząca do wiary dojrzałej, (w:) hd 46 (1977) 
nr 2, s. 178.

41  Por. rusecki m., Wiara, jako odpowiedź człowieka na Boże objawienie, (w:) 
Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie, rusecki m., Pudełko, e. (red.) 
Lublin 1955, s. 52.

42  Por. Synod Biskupów – Drugie Zgromadzenie Specjalne poświęcone Europie, 
Orędzie końcowe, „ L’Osservatore romano”, wydanie polskie, nr 12/1999 s. 50.
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głównym zadaniem św. antoniego Padewskiego jest re-
ewangelizacja parafian, która służy pogłębieniu osobistej relacji 
wiernych z Jezusem chrystusem. kolejnym zadaniem jest pomoc 
osobom odwiedzającym parafię w przeżywaniu miłości Boga.

Należy podkreślić, że parafie nie mogą skupiać się tylko na 
katechizowaniu swoich wiernych, bowiem wiara pozbawiona 
doświadczenia szybko się wypala i osłabia się przy pierwszym 
kryzysie. dlatego nie jednokrotnie zachodzi potrzeba pobu-
dzenia „ziarna wiary” do wzrostu poprzez ewangelizację, po 
to by móc w następnej kolejności ukierunkowywać człowieka 
na dojrzałe życie chrześcijańskie43.

Grupy ewangelizacyjne w parafii
w każdej parafii bardzo ważną rolę pełnią wspólnoty oraz 

grupy modlitewne, których zadaniem jest przyczynienie się do 
tego, by parafia stała się wspólnotą wspólnot, by każdy człowiek 
mógł odnaleźć w niej swoje miejsce rozwoju duchowego oraz 
posługi innym ludziom44.

w ramach Parafii działa:
grupa Odnowy w duchu świętym Brama Pana (spotkania 

w czwartki o 19.00) jako grupa w parafii powstała w 1997 roku. 
Odnowa w duchu świętym w kościele katolickim, zwana tak-
że katolicką Odnową charyzmatyczną spotyka się co tydzień 
na dwu – trzygodzinnych spotkaniach modlitewnych, których 
głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa.

kółka różańcowe – przynależność do żywego różańca po-
lega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. w skład 
jednego koła wchodzi 20 osób – tyle ile tajemnic różańcowych. 
koło różańcowe nazywa się różą. każdy z uczestników ma 
wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. 
Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zela-
torem (od łac. zelus – gorliwy).

43  Por. mularska a., Misja Warszawy w parafiach, http://www.ewangelizacja-
-warszawy.pl/parafie,dostęp styczeń 2010.

44  tamże.
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grupa modlitewna miłosierdzia Bożego (spotkania – co-
dziennie godzina 15.00). w październiku 1937 roku w krako-
wie, Pan Jezus polecił czcić godzinę swej śmierci i choć przez 
chwilę w modlitwie odwoływać się do wartości oraz zasług Jego 
męki. siostra faustyna zanotowała w swoim „dzienniczku” 
orędzie Jezusa dotyczące modlitwy w godzinie miłosierdzia 
oraz sposobu jej praktykowania: ”staraj się w tej godzinie od-
prawić drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeśli 
nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp 
na chwilę do kaplicy oraz uczcij moje serce, które jest pełne 
miłosierdzia w Najświętszym sakramencie; a jeśli nie możesz 
wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, 
chociaż przez króciutką chwilę”.godzina miłosierdzia to forma 
kultu, podczas której wierni czczą moment konania Jezusa na 
krzyżu, to jest godzinę 15.00.

młodzież Oazowa – ruch światło-Życie (znany powszechnie 
jako Oaza) to jeden z ruchów odnowy kościoła rzymskoka-
tolickiego.

ruch gromadzi ludzi różnego wieku oraz stanu, czyli mło-
dzież, dzieci, dorosłych, a także kapłanów, zakonników, za-
konnice, członków instytutów świeckich i rodziny w części 
rodzinnej, jaką jest domowy kościół (określany również jako 
Oaza rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup for-
mację ruch światło – Życie stara się formować dojrzałych oraz 
świadomych chrześcijan i służyć ożywianiu lokalnych wspólnot 
kościoła – parafii, dekanatów i diecezji.

schola (a) młodsza – spotkania w sobotę o godzinie 10.00 
i w  niedzielę o godzinie 11.00, (b) starsza – spotkania w nie-
dzielę o godzinie 18.00. schola liturgiczna pełni istotną rolę 
w zgromadzeniu liturgicznym. dokument soborowe piszą o niej 
w następujący sposób: „do niej bowiem należy troska o po-
prawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie 
właściwych im części liturgii a także wspomaganie czynnego 
uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii.

chór męski (spotkania odbywają się w niedzielę o godzinie 
10.00 i piątek o godzinie 19.00). w konstytucji o liturgii soboru 
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watykańskiego ii rozdział Vi zatytułowany został de musica 
sacra – O muzyce sakralnej. czytamy tam, że śpiew kościelny 
związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią 
uroczystej liturgii.

ministranci i lektorzy  (spotkania – sobota godzina 
9.00) ministrante�z łaciny oznacza służyć. ministrant jest więc 
osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas eucharystii 
czy też nabożeństw. Przez swoją posługę tak blisko ołtarza służą 
nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi 
do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest msza święta.

Liturgia godzin (spotkanie odbywają się w niedziele o godzinie 
18:00) Liturgia godzin, nazywana potocznie brewiarzem, to 
nic innego jak codzienna modlitwa kościoła; zadośćuczynienie 
ewangelicznym słowom chrystusa: ”zawsze trzeba się modlić 
i nie ustawać” (łk18,1). Liturgia godzin ma na celu przede 
wszystkim uświęcenie całego dnia45.

Pokolenie Jana Pawła II
Pokolenie Jana Pawła ii powstało podczas pontyfikatu pa-

pieża polaka na przestrzeni 27 lat. to jest okres, który był dla 
ludzi młodych szczególnym czasem przyjęcia nauczania papieża, 
jako swego programu życia. Nie tylko młodzież w kraju, lecz 
i młodzi Polonii świata. Najbardziej oddają jego treść świade-
ctwa młodych ludzi, którzy należą do parafii św. antoniego 
Padewskiego w Ostrołęce.

z pontyfikatem papieża Polaka rozpoczął się nowy czas dla 
kościoła na całym świecie. Papież Polak otworzył kościół dla 
wierzących i niewierzących. zaczął pielgrzymować jak św. Paweł 
apostoł po całym świecie. szczególny kontakt nawiązał z mło-
dzieżą świata, organizując światowe dni młodzieży. Pierwsze 
odbyły się w rzymie, kolejne były na wszystkich kontynentach, 
w 1991 roku zostały zorganizowane w częstochowie.

45  Por. www.sanktuarium.ostroleka.pl.
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W nauczaniu ostatnich papieży
dzieło nowej ewangelizacji zostało zdominowane przez świa-

domość kościoła katolickiego, w ostatniej dekadzie XX wieku. 
Nowa ewangelizacja stała się głównym zadaniem i programem 
jego pracy duszpasterskiej46. stanowi ona ponowne wezwa-
nie kościoła do głoszenia ewangelii światu, który w wyniku 
ateizmu, sekularyzmu, a także innych form laicyzacji, nie zna 
pełnego orędzia zbawienia Jezusa chrystusa47. Jak zauważa J. 
majka współczesna rzeczywistość, która coraz dynamiczniej się 
rozwija, niemalże wymyka się spod kontroli człowieka, który 
nie potrafi zapanować na własnymi wytworami był ani nad 
sobą samym48.

termin „nowa ewangelizacja” wprowadził po raz pierwszy 
Jan Paweł ii w Nowej hucie, podczas podróży apostolskiej 
do Polski, która miała miejsce w 1979 roku. takimi słowami 
wówczas przemówił papież: „kiedy postawiono opodal tego 
miejsca nowy drewniany krzyż, było to w okresie millenium. 
Otrzymaliśmy znak, iż na progu nowego tysiąclecia – w te 
nowe czasy oraz nowe warunki – wchodzi na nowo ewange-
lia (...). rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, 
a przecież ta sama, co pierwsza. krzyż trwa, mimo, że zmienia 
się świat. dziękujemy dzisiaj przy krzyżu nowohuckim, za ten 
nowy początek ewangelizacji”49.

46  Por. figura m., Nowa ewangelizacja jako cenne zadanie Kościoła, „commu-
nio” 1993, nr 8. s. 7–18.

47  Por. Pawlina k., Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1939 roku, 
warszawa 1995, s. 44.

48  Por. majka J., Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 
współczesnym, (w:) Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1986, s. 521–536.

49  Por. Jan Paweł ii, Homilia podczas Mszy Świętej w sanktuarium Krzyża 
Świętego w Mogile – Nowej Hucie (9 VI 1979). (w:) Pielgrzymka do Ojczyzny, 
warszawa 1979, s. 278, 279.
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Kościelne instytucje nowej ewangelizacji
czasy dzisiejsze stawiają nowe wyzwania natury religijno – 

kościelnej, pojawiła się potrzeba odbudowy życia duchowego 
oraz kościelnego, której nieodłącznymi elementami powinny być:

po pierwsze – nowe doświadczenie Boga,
po drugie – nowe spojrzenie na przeszłość,
po trzecie – nowe widzenie teraźniejszości.
kościół jako instytucja nowej ewangelizacji, powinien się 

jawić jako sakrament komunii50. Natomiast w stosunku do 
problemów, które pojawiają się wewnątrz kościoła trzeba od-
powiedzieć odnową wiary jednostek i wspólnot kościelnych51.

zadanie nowej ewangelizacji powinno w dalszym ciągu 
polegać na promocji człowieka oraz rodziny, wyrażającej się 
w obronie życia, godności i praw człowieka jak również rodziny, 
w kształtowaniu sumienia, w trosce pasterskiej o właściwy oraz 
pełny rozwój zarówno człowieka jak i rodziny, a także w opiece 
nad małżeństwami i rodzinami znajdującymi się w sytuacjach 
trudnych albo nieprawidłowych52.

kościół nie ma być jedyną instytucją głoszącą nową ewan-
gelizację, ponieważ w dziele ewangelizacji powinni być za-
angażowani wszyscy a przede wszystkim instytucje świeckie 
(szkoły, uczelnie). Nowe podmioty to świeccy – przede wszyst-
kim rodzice, nauczyciele, ruchy oraz stowarzyszenia, które 
powinny pomyśleć jakie podjąć inicjatywy w celu głoszenia 
nowej ewangelii53.

50  czajkowski m., Nowa ewangelizacja. Podstawy biblijne, „znak” 1992, nr 
10, s. 58, 59.

51  Jan Paweł ii, Synod Biskupów poświęconych Europie. Rozważania przed 
modlitwą Anioł Pański, „L’Osservatore romano” 1996, nr 9, s. 26.

52  Por. Jan Paweł ii, Wielki dar Boży. Homilia wygłoszona na zakończenie Jubi-
leuszu Rodzin (15 X 2000), „wiadomości kai” 2000, nr 43, s. 24, 25.

53  Por. Rodzina drogą ewangelizacji, http://www.franciszkanska3.pl/rodziny-
-droga-nowej-ewangelizacji,a,17332, dostęp styczeń 2013; por. Benedykt XVi, 
Ewangelizacja i rodzina są nieodłączne. Przemówienie do uczestników XX zgro-
madzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny (1.12.2011), „L’Osservatore 
romano” 2(2012), s. 30–31.
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Propozycje Synodu Biskupów na temat Nowej Ewangelizacji
Ojciec święty Benedykt XVi zamykając obrady zgroma-

dzenia specjalnego synodu Biskupów dla Bliskiego wschodu, 
istotnie podkreślił, iż temat Nowej ewangelizacji powinien 
zajmować dominujące miejsce w planach nauczania kościoła. 
często przywoływana była pilna potrzeba nowej ewangelizacji 
również dla Bliskiego wschodu. także utworzenie Papieskiej 
rady do spraw Nowej ewangelizacji ma odpowiedzieć na tę 
głęboką potrzebę. stąd, po zasięgnięciu rady biskupów świata 
oraz konsultacji z radą zwyczajną sekretariatu generalnego 
synodu Biskupów, Papież Benedykt XVi postanowił poświęcić 
jego ogólne zgromadzenie zwyczajne w 2012 roku tematowi: 
Nova evangelizatio ad christianam fidem tradendam – czyli 
Nowa ewangelizacja dla przekazu chrześcijańskiej wiary54.

Papież przypomniał, iż decyzję o poświęceniu zgromadzenia 
ogólnego synodu Biskupów w 2012 roku tematowi nowej ewan-
gelizacji trzeba odczytywać w zakresie całościowego planu, którego 
ostatnimi etapami było utworzenie dykasterii ad hoc55; a także 
ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum domini56; 
plan ten wyrasta z dążenia do odnowy działalności ewangeliza-
cyjnej, ożywiającego nauczanie oraz posługę apostolską Papieży 
Pawła Vi oraz Jana Pawła ii. Od czasów soboru watykańskiego 
jawi się coraz bardziej wyraźnie jako środek, za pośrednictwem 
którego można stawiać czoło wyzwaniom świata, który przecho-
dzi szybkie przemiany, a także jako sposób na to, jak żyć obecnie 
darem zjednoczenia w duchu świętym, by doświadczyć Boga, 
który jest dla ludzi Ojcem, głosząc wszystkim dobrą Nowinę – 
ewangelię – o Jezusie chrystusie oraz dając o niej świadectwo.

54  Por. Benedykt XVi, Homilia na zamknięcie Specjalnego Zgromadzenia Synodu 
Biskupów dla Bliskiego Wschodu (24 października 2010), „L’Osservatore romano”, 
25–26 października 2010, s. 8.

55  Por. Benedykt XVi, List apostolski „motu proprio” Ubicumque et semper usta-
nawiający papieską Radę Nowej Ewangelizacji (21 września 2010), in: L’Osservatore 
romano, 13 października 2010, s. 4–5.

56  Por. Benedykt XVi, Posynodalna Adhortacja apostolska Verbum Domini 
(30 września 2010), nn. 96. 122, „L’Osservatore romano”, 12 listopada 2010, 
s. 96, 111–112.
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Wyzwania roku wiary
w Liście apostolskim Porta fidei z dnia 11 października 

2011 roku, Ojciec święty Benedykt XVi ogłosił rok wiary, 
który rozpoczął się on dnia 11 października 2012 roku, w 50. 
rocznicę otwarcia soboru watykańskiego ii, a zakończony został 
dnia 24 listopada 2013 roku, w uroczystość Jezusa chrystusa, 
króla wszechświata. rok wiary ma stać się okazją, która sprzy-
ja temu, aby wszyscy wierni głębiej zrozumieli, iż podstawą 
wiary chrześcijańskiej jest spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, 
która nadaje życiu nową perspektywę, a poprzez to decydują-
ce ukierunkowanie57. wiarę, bazującą na spotkaniu ze zmar-
twychwstałym chrystusem, można odkrywać w jej integralności 
oraz w pełnym blasku. także we współczesnych czasach wiara 
stanowi dar, który należy na nowo odkryć, pielęgnować oraz 
dawać o nim świadectwo, aby Bóg sprawił, iż każdy z ludzi 
doświadczy z radością, jak pięknie jest być chrześcijaninem58.

w tym duchu ewangelizacji obecny papież franciszek za-
inaugurował w watykanie rok święty pod hasłem ” miłosierni 
jak Ojciec” w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NmP 8 
grudnia 2015 r. Był Nadzwyczajny Jubileusz miłosierdzia, któ-
ry zakończył się w uroczystość chrystusa króla, 20 listopada 
2016 r. Bardzo ważnym wydarzeniem w ramach ewangelizacji 
były światowe dni młodzieży w krakowie, którym przewodni-
czył papież franciszek. centralne uroczystości poprzedziły dni 
w diecezjach, także nasza parafia włączyła w te uroczystości. do 
naszej parafii przyjechała młodzież z włoch z diecezji udine.

Nowy Program duszpasterski zachęca nas do dalszej ewan-
gelizacji proponując słowa chrystusa „idźcie i głoście światu 
ewangelie”. my też idźmy i głośmy światu ewangelię, każdy 
na swój sposób, zgodnie z własnym sumieniem.

57  Por. Benedykt XVi, Encyklika Deus caritas est, 25 grudnia 2005, s. 1.
58  Por. Benedykt XVi, Homilia w święto Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2010.
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wyBraNe zagadNieNia z dzieJów kOściOła 
OstrOłęckiegO

Jest niemożliwe w jednym artykule, zawarcie całych, nie-
zmiernie bogatych dziejów ostrołęckiego kościoła, toteż celowo 
przyjąłem formułę mieszczącą się już w samym tytule, iż będą to 
jedynie „wybrane zagadnienia”. Po pierwsze pamiętać musimy 
przecież, że dzieje te obejmują ponad sześć wieków, a po drugie, 
że pod określeniem działalność kościoła kryje się wiele spraw 
takich budowa kościołów, tworzenie i funkcjonowanie parafii 
oraz jej przynależność organizacyjna, działalność księży czy też 
ewangelizacja wiernych. spróbuję więc odnieść się tylko do 
niektórych problemów takich jak tworzenie parafii, dekanatów 
i diecezji, związanych rzecz jasna z naszym miastem oraz życie 
i dokonania niektórych księży.

Jeszcze kilka lat temu o ostrołęckim kościele było niewiele 
drukowanych opracowań. w zasadzie wymienić można było 
jedynie dwie publikacje. Pierwsza z nich to niewielka książeczka 
w postaci maszynopisu opracowana w oparciu o oryginał kroniki 
kościelnej, jeszcze przed ii wojną światową, autorstwa miejsco-
wego historyka-regionalisty pod tytułem „historia klasztoru OO 
Bernardynów w Ostrołęce” henryka wierzchowskiego1 druga 
zaś to praca pod tytułem „600 lat parafii w Ostrołęce” czesława 
Parzycha2 opublikowana z okazji sześćsetnej rocznicy kościoła 
farnego. dodać należy do tego niewielką, popularną publika-

1  henryk wierzchowski, Historia klasztoru OO Bernardynów w Ostrołęce 
(Ostrołęka 1938), mps w zbiorach mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. delegatura w Ostrołęce.

2  czesław Parzych, 600 lat parafii w Ostrołęce (Rys historyczny), Ostrołęka 1999 r.
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cję ks. witolda Jemielitego „Parafie Ostrołęki i okolicy”3 oraz 
„diecezja łomżyńska”4 tegoż autora. w numerze Xiii „zeszytów 
Naukowych ” Ostrołęckiego towarzystwa Naukowego z 1999 r. 
znalazło się dziewięć artykułów związanych z dziejami i funk-
cjonowaniem kościoła w Ostrołęce i na północnym mazowszu5.

w ostatnich kilku latach pojawiło się kilka wartościowych, 
drukowanych opracowań ściśle związanych z kościołem ostrołę-
ckim. w kolejności ich ukazania się są to: Barbary kalinowskiej 
Bernardyni w Ostrołęce 1664–18646, ks. witolda Jemielitego 
Diecezja łomżyńska. Zagadnienia wybrane (1925–2011)7 zbio-
rowa praca pod redakcją marii Przytockiej Ecclesia ostrolen-
censis. Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce8, małgorzaty Lubeckiej 
Kościół katolicki w powiecie ostrołęckim wobec polityki państwa 
w latach 1944–19669 oraz ks. zdzisława grzegorczyka Dzieje 
i ewangelizacja kościoła i parafii św. Antoniego Padewskiego 
w Ostrołęce w latach 1864–201010.

Podstawową jednostką w administracji kościelnej jest parafia, 
która raz utworzona zazwyczaj istnieje przez stulecia. Parafie 

3  witold Jemielity, Parafie Ostrołęki i okolicy, łomża 1990.
4  tenże, Diecezja łomżyńska, łomża, 1990.
5  Rola parafii pw. Nawiedzenia NMP w życiu społeczno-religijnym i kulturalnym 

Ostrołęki i okolic, „zeszyty Naukowe” Ostrołęckiego towarzystwa Naukowego, 
Numer Xiii, Ostrołęka 1999, s. 9–75; są tam m.in. artykuły prof. Jerzego kło-
czowskiego, Parafia w tradycyjnej kulturze europejskiej i polskiej, prof. eugeniusza 
wiśniowskiego Powstanie i rozwój organizacji parafialnej na północnym Mazowszu 
do początków XVIII wieku oraz ks. prof. witolda Jemielitego Szkolnictwo parafialne 
na terenie północno-wschodniego Mazowsza.

6  Barbara kalinowska, Bernardyni w Ostrołęce 1664–1864, Ostrołęka 2011.
7  ks. witold Jemielity, Diecezja łomżyńska. Zagadnienia wybrane (1925–2011), 

łomża 2012.
8  Ecclesia ostrolencensis. Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Nawiedze-

nia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce, Praca zbiorowa pod redakcją marii 
Przytockiej, Ostrołęka 2013.

9  małgorzata Lubecka, Kościół katolicki w powiecie ostrołęckim wobec polityki 
państwa w latach 1944–1966, Ostrołęka 2016

10  ks. zdzisław grzegorczyk, Dzieje i ewangelizacja kościoła i parafii św. An-
toniego Padewskiego w Ostrołęce w latach 1864–2010. 350 lat ewangelizacji 
Ostrołęki, częstochowa 2016.
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łączą się dekanaty, a dekanaty w diecezje, zwane również wi-
kariatami rejonowymi, przy czym granice dekanatów i diecezji 
ulegają częstym zmianom. istniały lub istnieją jeszcze pośrednie 
szczebla takie jak archidiakonaty i ośrodki duszpasterskie.

Powstawanie i rozwój parafii datuje się od Xiii w. a szczegól-
nie ważne były tu postanowienia soboru laterańskiego (1215 r). 
Parafie stały się ośrodkami duszpasterskimi, a księża zostali 
duszpasterzami, którzy mieli nauczać ludzi, głosić kazania, kon-
trolować zachowania. wręcz rewolucyjna nowością był nałożony 
na każdego dorosłego chrześcijanina obowiązek spowiadania 
się co najmniej raz do roku u swego kapłana. Przy parafiach 
obowiązkowo zaczęły funkcjonować szkoły.

 Pierwszy kościół w Ostrołęce powstał prawdopodobnie 
w XiV wieku. Być może kaplica lub mały kościół istniały jesz-
cze przed nadaniem osadzie prawa miejskiego tj. przed 1373 
rokiem11. Natomiast pierwszy kościół, o którego założeniu 
zachował się dokument źródłowy, pochodził z 1399 roku. Jest 
to zresztą jeden z najstarszych zachowanych do dnia dzisiej-
szego dokumentów dotyczących dziejów miasta, więc warto 
fragment jego przytoczyć: My więc Jan książę Mazowsza, pan 
i książę Rusi, oznajmiamy wszystkim i poszczególnym, współ-
czesnym i przyszłym zainteresowanym, ogólnie wszystkim, ze 
my, pragnąc przyjść z pomocą zbawieniu naszemu, naszych 
przodków i następców, i w doczesności zapewnić odpowiednie 
środki, po zasięgnięciu opinii naszych wiernych doradców, na 
chwałę Wszechmogącego Boga, kościołowi parafialnemu św. 
Mikołaja w Ostrołęce ufundowanemu, nadajemy jedną włó-
kę miary chełmińskiej. (…) Sporządzone i dane w Ostrołęce 
w najbliższy czwartek po oktawie Objawienia Pańskiego (Trzech 
Króli) w roku Pańskim 139912. kościół ten przetrwał niecałe 
dwa wieki bowiem w 1563 roku został zniszczony przez po-
żar, który wybuchł w Ostrołęce. Po odbudowaniu ponownie 

11  wprawdzie nie zachował się dokument lokacyjny dotyczący Ostrołęki, lecz 
w 1373 r. w przekazie związanym z nadaniem wójtostwa światosławowi romie 
przez księcia mazowieckiego siemowita iii, występuje określenie miasto Ostrołęka. 

12  archiwum diecezjalne w Płocku (adP), acta episcopalia (aep), s. 82–83.
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spalony w 1608 roku, po czym przez wiele lat był budowany 
i konsekrowany ostatecznie w 1696 roku.

kolejnym kościołem w Ostrołęce był kościół bernardyński 
pw. św. antoniego Padewskiego ufundowany przez tomasza 
gocłowskiego sędziego nurskiego, posła wielu kadencji i boga-
tego szlachcica z ziemi łomżyńskiej. uroczyste wprowadzenie 
zakonników miało miejsce w 1666 roku konsekracja przez bisku-
pa płockiego andrzeja chryzostoma załuskiego w 1696 roku.

trzeci kościół w Ostrołęce i parafia pw. św. wojciecha znajduje 
się w wojciechowicach. Początkowo była to cerkiew rosyjska 
wybudowana na początku XX wieku. w 1916 r. przejęli ją 
katolicy. w okresie międzywojennym (od 1921 r.) uczęszczali 
do niej żołnierze z 5 Pułku ułanów zasławskich i 12 dywizjonu 
artylerii konnej. Po ii wojnie ludność cywilna (do 1952 r. gdzie 
kościół został zamknięty – budowa celulozy i elektrociepłow-
ni). w 1957 r. ponownie otwarty, od 1975 r. duszpasterstwo 
zaczęło sprawować stowarzyszenie apostolstwa katolickiego 
(Pallotyni). 1 kwietnia 1981 r. utworzono w pełni samodzielną 
parafię. tradycyjnie ostrołęccy księża pallotyni są honorowymi 
kapelanami 5 Pułku ułanów zasławskich.

Następne parafie i kościoły to: parafia pw. zbawiciela 
świata (samodzielny ośrodek duszpasterski powstał 1 grudnia 
1986, a samodzielna parafia 3 grudnia 1989 r. parafia pw. św. 
franciszka powstała 11 września 1994 r., pw. NmP Opiekunki 
rodzin – ośrodek duszpasterski 24 października 1999, a parafia 
10 września 2000 roku.

tak więc aktualnie mamy w mieście sześć kościołów i sześć 
parafii, przy czym niektóre parafie obejmują wiernych spoza 
miasta (szczególnie dotyczy to parafii pw. Nawiedzenia NmP), 
a z kolei niektórzy mieszkańcy miasta mają swoje siedzibę swej 
parafii poza Ostrołęką, na przykład ulica kolejowa.

Parafia w Ostrołęce powstała prawdopodobnie, podobnie 
jak i pierwszy kościół, w drugiej połowię XiV wieku. Jej granice 
i liczba wiernych ulegały ciągłym zmianom. Parafia ostrołęcka 
należała do dekanatu łomżyńskiego i była przez kilka wieków 
największą terytorialnie parafią na mazowszu (miasto Ostrołęka 
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i tereny Puszczy zielonej). kolejna parafia na kurpiach (my-
szyniecka) powstała dopiero w XVi w. kadzidlańska w XViii.

z dniem 1 stycznia 1978 r. dekretem ks. bp łomżyńskiego 
mikołaja sasinowskiego nastąpił podział parafii ostrołęckiej. 
w 1978 r. do kościoła poklasztornego przeniesiono siedzibę 
parafii, a dawny kościół parafialny pw. NNmP stał się na krótko 
kościołem pomocniczym. z dniem 1 stycznia 1982 r z parafii 
św. antoniego wydzielono parafię NNmP. kolejne parafie to 
parafia św. wojciecha, zbawiciela świata, św. franciszka z asyżu 
i NmP Opiekunki rodzin.

Jeśli chodzi o przynależność do diecezji to od samego po-
czątku aż do 1925 roku była to diecezja płocka. Okręg biskupi 
zwany później diecezją mazowiecką (płocką) powstał około 
1075 roku. Było to piąte biskupstwo w Polsce (Poznań, kraków, 
kołobrzeg, wrocław od 1000 r.). Pierwszym biskupem płockim 
był marek, rządzący diecezją od 1075 roku do 1088 roku, kiedy 
to został usunięty z urzędu, przez arcybiskupa gnieźnieńskiego 
marka, pod zarzutem schizmy. kolejnym biskupem został marek, 
który podobnie zresztą jak jego protektor arcybiskup marek 
związany był z antypapieżem klemensem iii i w 1095 roku na 
mocy synodu z Piacency pozbawiony urzędu13.

w 1925 r. na mocy bulli papieża Piusa Xi utworzona zo-
stała diecezja łomżyńska z byłej diecezji augustowskiej czyli 
sejneńskiej i części diecezji płockiej, w tym dekanatu ostrołę-
ckiego. Pierwszy biskupem został abp romuald Jałbrzykowski 
(1925–1926), kolejnym stanisław kostka łukomski (1926–1948). 
zmarł 28 X 1948 r. w wyniku odniesionych ran w wypadku 
samochodowym wracając z warszawy gdzie przewodniczył 
ceremonii pogrzebowej prymasa kardynała augusta hlonda. 
Po nim biskupem łomżyńskim został ks. czesław falkowski.

w 1443 r. powołano archidiakonat w Pułtusku dla wschod-
nich obszarów diecezji płockiej (główny cel kontrola i wizy-
towanie parafii). w 1530 r. w archidiakonacie pułtuskim były 

13  t. Żebrowski, Kościół (X–XIII w.), w: Dzieje Mazowsza, tom i, Pułtusk 
2006, 168 s.
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dekanaty w: ciechanowie, łomży, Nurze, Przasnyszu, Pułtusku, 
wiźnie i wyszkowie.. dekanat ostrołęcki został utworzony 
prawdopodobnie w 1776 r. (1775 ew. 1772). Należały do niego 
parafie: Ostrołęka (1399 r.), rzekuń (1413), Nowa wieś 1535), 
kadzidło 1740), myszyniec 1774), krasnosielc 1386), zaręby 
(1686) i Baranowo (1776). Pierwszym dziekanem (od 1752 r.) 
był ks. stanisław kostka zacharkiewicz, dotychczasowy dziekan 
łomżyński. kolejni dziekani: ks. antoni dzierżański, ks. marcin 
szweykowski, ks. Józef Budny, ks. wojciech antoni dłużniew-
ski, ks. marian marcin skowroński, ks. Józef krężelski, ks. 
Józef stelmach (stalmach), ks. kajetan śmiechowski, ks. antoni 
wołyński, ks. franciszek Olszewicz, ks. Józef Pielaszewski, ks. 
feliks marceli dublasiewicz, ks. władysław serejko, ks. edmund 
walter, ks. eugeniusz kłoskowski, ks. eugeniusz gosiewski, 
ks. Bronisław tałandzewicz, ks. dr Józef Biernacki, następnie 
dwóch dziekanów: ks. zygmunt Żukowski (od 1984 r.) i ks. dr. 
wiesław Białczak w farze (od 2010 r.) i ks. czesław roszkowski 
(1988–1989), ks. witold Bruliński (1989–2006, ks. dr zdzisław 
grzegorczyk (2006 – nadal) w kościele pobernardyńskim.

W ciągle rozwijającym się dekanacie ostrołęckim dokonuję 
podziału i z dniem 1 stycznia 1985 r. – czytamy w dekrecie biskupa 
łomżyńskiego Juliusza Paetza – tworzę Dekanat Ostrołęka-Południe 
w składzie parafii: Ostrołęka św. Antoniego Padewskiego wraz 
z planowanym ośrodkiem duszpasterskim w Ostrołęce-Osiedlu, 
Czerwin, Kleczkowo, Piski, Rzekuń wraz z kaplicami dojazdowymi 
w Borawem, Kamiance i Przytułach, Troszyn. Dekanat Ostrołęka 
– Północ parafie: Ostrołęka pw. Nawiedzenia NMP, Ostrołęka 
pw. św. Wojciecha wraz z ośrodkiem w Laskowcu, Dąbrówka 
Ostrołęcka, Kadzidło wraz z planowaną kaplicą dojazdową w Le-
lisie, Nowa Wieś, samodzielny ośrodek duszpasterski w Obierwi, 
samodzielny ośrodek duszpasterski w Wachu14

dwa lata później, dekretem z 24 marca 1987 r., bp J. Pa-
etz, dla przejrzystości nazewnictwa dekanatów utworzonych 

14  rozporządzenia urzędowe łomżyńskiej kurii diecezjalnej (rułkd)1984, 
nr 4, s. 71
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z większych dekanatów miejskich, ustanowił nowe nazwy dla 
dekanatów m.in. w Ostrołęce. dekanat Ostrołęka – Południe 
zmienił nazwę na dekanat pw. św. antoniego Padewskiego, 
a dekanat Ostrołęka-Północ na dekanat pw. Nawiedzenia Naj-
świętszej maryi Panny w Ostrołęce15. w 1982 r. biskup łomżyński 
ustanowił rejony duszpasterskie w miastach gdzie były dwa 
dekanaty tj. w augustowie, łomży i Ostrołęce. w Ostrołęce był 
to rejon duszpasterski z dziekanem dekanatu Ostrołęckiego 
Nawiedzenia NmP16.

Biskup stefanek dekretem z 6 stycznia 1998 r. dokonał 
nowego podziału diecezji na 24 dekanaty argumentując to 
następująco: W celu usprawnienia współpracy kapłanów i ich 
owocniejszego wspólnego działania duszpasterskiego, w myśl 
postanowień kan. 374 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego dokonuje 
nowego podziału Diecezji Łomżyńskiej na wikariaty rejonowe 
(dekanaty). Niniejszym powołuje pięć nowych dekanatów oraz 
zmieniam dotychczasową dekanalną przynależność niektórych 
parafii17. w związku z utworzeniem dekanatu kadzidlańskie-
go i rzekuńskiego zmianie uległ zasięg obydwu dekanatów 
ostrołęckich. i tak dekanat św. antoniego Padewskiego objął 
parafie: Borawe, Ostrołęka pw. NmP częstochowskiej, św. 
antoniego Padewskiego, Ostrołęka pw. św. franciszka z asyżu, 
Ostrołęka pw. św. wojciecha, Ostrołęka pw. zbawiciela świata 
(Od 2010 r. wyłączona parafia Borawe, włączona Ostrołęka pw. 
NmP Opiekunki rodzin). dekanat Ostrołęcki Nawiedzenia 
NmP: dąbrówka k. Ostrołęki, łęg starościński, Nowa wieś, 
Olszewo Borki, Ostrołęka pw. Nawiedzenia NmP i Żebry 
Perosy18.

Liczebność parafii w Ostrołęce (dane z 2010 r.) – św. anto-
niego – 11 218, Nawiedzenia NmP – 11 300. zbawiciela świa-
ta – 10 680, św. wojciecha 2 995 (od 1981 r.), św. franciszka 

15  ru łkd 1987, nr 1, s. 79.
16  ru łkd 1992, nr 4, s. 81.
17  „łomżyńskie wiadomości diecezjalne”, 1992, nr 4, s. 81.
18  tamże.
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z asyżu – 8350, Opiekunki rodzin – 286019. razem około 45 
tysięcy osób. uczestniczących w mszy św. około 40%.

Osób niewierzących „na granicy zobojętnienia w wierze” 
około 500–1000 osób. z osób innych wyznań są to przede 
wszystkim tzw. świadkowie Jehowy20. Posiadają „w mieście 
„salę królestwa” wybudowaną w latach 1990–1992, (dwa zbo-
ry – Ostrołęka Pomian i Ostrołęka-wojciechowice, około 150 
osób). inne mniejszości katolickie to: adwentyści (około 20 osób 
w 2005 r.) zielonoświątkowcy (około 40 osób – 2005 r.), bap-
tyści (około 10 osób)21. warto przypomnieć, że w XX wieku na 
terenie naszego powiatu były dwie dość liczne grupy wiernych 
innych wyznań – mariawici (kilkaset osób z dzisiejszych gmin 
kadzidło i Lelis oraz „hodurowcy” (Polski kościół Narodowy) 
w malinowie, również kilkaset osób.

O kościele w dużej mierze decydowali i decydują księża 
w szczególności proboszczowie, zwani też plebanami lub ko-
mendarzami czyli administratorami. w ciągu ponad ponad 
sześciu wieków dziejów Ostrołęki ich liczba wynosiła kilkuset, 
w tym proboszczów około 60, z tym że rzecz jasna są to tylko 
dane szacunkowe. w publikacji o kościele farnym pod redakcją 
marii Przytockiej podana jest liczba 44 znanych z imienia (kilku 
początkowych tylko z imienia, następni z imienia i nazwiska, 
w tym (24 od początku tj. 1426 r. do 1754 r.), (13 od 1754 
do 1931 i 7 od 1932 do chwili obecnej. Przeciętna okresu 
sprawowania probostwa wynosi więc około 13 lat (najdłużej 
ks. zygmunt Żukowski 1982-2010 tj. 28 lat). Pierwszy pleban 
ostrołęcki o znanym imieniu to Jan (1426 r.) pierwszy znany 
z imienia i nazwiska to Paweł Nasierowski (1525–1534)22.

19  ks. witold Jemielity, Diecezja Łomżyńska, łomża 2012, s. 166–167.
20  zarejestrowani zostali 15 maja 1989 r. w urzędzie ds. wyznań pod nazwą 

„strażnica-towarzystwo Biblijne i traktatowe, zarejestrowany związek wyznania 
świadków Jehowy w Polsce”.

21  Jan mirończuk, Mniejszości wyznaniowe chrześcijańskie w Ostrołęce i powiecie 
ostrołęckim (Od schyłku XVIII wieku do czasów współczesnych), Ostrołęka 2007 r.

22  kazimierz Paczuski, maria Przytocka, Plebani ostrołęccy od początku do 
1754 roku, w: Ecclesia ostrolencensis..., s. 463.
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w parafii pw . św. antoniego Padewskiego było czterech 
proboszczów (od 1978 r. do 2016) – ks. Józef Biernacki (1978–
1988), ks. czesław roszkowski (tylko jeden rok – 1988–1989), 
ks. witold Bruliński (1989–2006) i ks. zdzisław grzegorczyk 
(od 2006 r.). Po kilku księży proboszczów było także w pozo-
stałych parafiach ostrołęckich. dziekanów było 24

Oczywiście każdy z księży pracujących w Ostrołęce wniósł 
wiele dobrego do funkcjonowania kościoła. trudno rzecz jasna 
podać dokładne ich biogramy. Pozwoliłem więc na przedstawienie 
informacji o kilku duszpasterzach związanych z naszym miastem. 
Będą to trzej księża proboszczowie, jeden rektor kościoła po-
bernardyńskiego i jeden wikariusz. Jest to mój wybór autorski, 
uznałem, że są to kapłani o których warto wspomnieć prezen-
tując dzieje kościoła ostrołęckiego. Żeby nie hierarchizować ich 
zasług przedstawię ich sylwetki w kolejności chronologicznej. 
Pierwszy z nich to ksiądz proboszcz wojciech dłużniewski.

w połowie XiX w. niemal, ze równocześnie zostały odrestau-
rowane obydwa ostrołęckie kościoły: farny oraz Bernardynów. 
zostały one bardzo zniszczone podczas bitwy. w klasztorze 
bowiem bronili się „czwartacy”, których wyparto ostatecznie 
ogniem z dział, zaś kościół farny niemal cały dzień znajdował 
się na linii ognia. w wyniku tego całkowitemu zniszczeniu uległ 
dach, naruszone zostało sklepienie, spłonęła też dzwonnica 
i stopione dzwony. ucierpiały także domy na placu kościelnym, 
i dom kościelny, w którym mieściła się szkoła i wikariat. środki na 
odbudowę świątyń pochodziły przede wszystkim z dobrowolnych 
składek mieszkańców i pewnym wsparciu finansowym władz 
państwowych. Przy odbudowie kościoła farnego wbudowano 
w jego zewnętrzne ściany kule armatnie pochodzące z wojen 
szwedzkich oraz bitwy z 26 maja 1831 roku, które istniały jeszcze 
do końca lat siedemdziesiątych XX wieku. Na nowo otoczony 
został murem cmentarz przykościelny, i cmentarz parafialny, 
wybudowano murowaną dzwonnicę, wyremontowano organy, 
odnowiono wnętrze kaplicy matki Boskiej różańcowej wraz 
z obrazem i umieszczono w niej nowy obraz pod wezwaniem 
ukrzyżowania chrystusa oraz zbudowany został dom kościelny. 
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wszystkie te prace prowadził niezwykle zasłużony dla Ostrołęki 
proboszcz wojciech dłużniewski.

z osobą tego właśnie kapłana wiąże się tzw. legat, czyli 
zapis na rzecz miasta znajdujący się w archiwum głównym 
akt dawnych w warszawie23, a którego obszerne fragmenty 
pozwolę przytoczyć. czynię to zarówno ze względu na ważność 
zapisu jak też w celu zaprezentowania ówczesnego języka nieco 
odbiegającego od współczesnego: Testament własnoręczny księ-
dza Wojciecha Dłużniewskiego, proboszcza kościoła parafialnego 
Ostrołęki, spisany w dniu trzecim (piętnastym) kwietnia tysiąc 
osiemset pięćdziesiątego szóstego roku. (...) Ja niżej na podpisie 
wyrażony, będąc zdrowym na umyśle, a słabym na ciele, dręczony 
codziennie boleścią w boku prawym i dlatego spodziewającym 
się nagłego zgonu, czynię następujące rozporządzenie moje co 
do pogrzebu mojego i co do pozostałości po mnie.

1. Pogrzeb ma być skromny bez żadnej wystawy, na który 
przeznaczam złotych sześćset, z których kapłani przybyli na mój 
pogrzeb, organiści i słudzy kościelni mają być opłaceni, Kapłani 
tak świeccy, jak i zakonni raczą przyjąć po złotych trzydzieści, 
organiści po złotych dziesięć i słudzy kościelni także po złotych 
dziesięć. Nadto klasztorowi ostrołęckiemu przeznaczam złotych 
100 i dziekanowi oddzielnie złotych 100. Na jałmużnę dla ubo-
gich chrześcijan i Żydów przeznaczam po złotych 100

2. Domek mój własny na ulicy Farskiej położony, najbliższy 
kościoła, gdzie mieszka p. Litzbrand przeznaczam i zapisuję dla 
ubogich parafian, moich starców obojga płci, który ma nosić 
tytuł: Christo in parperibur i oddaje go pod zarząd magistratu 
ostrołęckiego, pod nadzorem Naczelnika powiatu ostrołęckiego, 
rządu gubernialnego, komisji Rządzącej (...) Ubodzy mogą w nim 
mieszkać, i z kwesty utrzymywać się pod nadzorem wybranego 
dla siebie przełożonego

3. Drugi mój własny domek gdzie mieszka Pan Domeby oby-
watel, po moim zgonie ma być sprzedany. Fundusz zaś z niego 
zebrany ma być do masy mojej zaliczonym, z której do sumy 

23  agad, rada główna Opiekuńcza szpitali (dalej rgOs), sygn. 309
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zapisanej do kościoła ostrołęckiego dwa tysiące złotych. Dla 
kościoła ojców bernardynów złotych tysiąc

Na egzekutorów tego mojego testamentu przeznaczam:
1. Dębskiego – Naczelnika powiatu
2. Andrzeja Palichowskiego – burmistrza Ostrołęki
Pieniądze miały być wpłacone do Banku Rządowego War-

szawskiego i z tej kwoty sukcesywnie wypłacane odsetki24.
z powyższego zapisu wynika olbrzymia i rzadko spoty-

kana wówczas i obecnie szczodrobliwość księdza wojciecha 
dłużniewskiego, który cały majątek swego życia przeznaczył 
na cele charytatywne oraz dość duża zamożność proboszcza 
ostrołęckiego, którą można go szacować na kilkaset tysięcy 
złotych, co z kolei wystawia dobre świadectwo ofiarności miesz-
kańcom Ostrołęki i okolic, z których ofiar przede wszystkim 
owa zamożność księdza wynikała. faktem jest, iż dzięki temu 
w Ostrołęce kościoły wzmocniły się pod względem materialnym 
oraz, że rozpoczął funkcjonowanie jakże bardzo potrzebny dom 
dla ubogich i bezdomnych.

kolejny kapłan to wikariusz ostrołęckiego kościoła farnego, 
ksiądz michał wiśniewski, związany z powstaniem styczniowym. 
Po otrzymaniu święceń kapłańskich rozpoczął w 1861 r. swą 
pracę jako wikariusz w Ostrołęce25. 26 maja w 30. rocznicę 
bitwy ostrołęckiej w powstaniu styczniowym po odprawieniu 
nabożeństwa w kościele farnym kilkutysięczna rzesza wiernych 
udała się na miejsce bitwy gdzie był pomnik carski i skromny 
katolicki krzyż. tam właśnie ks. wiśniewski wygłosił płomienne 
przemówienie o cierpieniach i prześladowaniach Polaków, zachę-
cając ich równocześnie do powstania26. kiedy w październiku 
roku 1861 władze carskie ogłosiły wprowadzenie w króle-
stwie Polskim stanu wojennego ponownie ks. wiśniewski głosił 

24  tamże.
25  P. kubicki, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny, sandomierz 

1933, t. 2, cz. i, s. 637–638; ks. michał m. grzybowski, Ks. Michał Wiśniewski 
(1834–?), w: Ecclesia ostrolencensis, Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce, Ostrołęka 2013, s. 484.

26  z. Niedziałkowska, Ostrołęka. Dzieje miasta, Ostrołęka 2002, s. 171–172.
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„podburzające kazania” oraz zbierał pieniądze na „rewolucyjne 
sztandary”. aresztowany został wraz z proboszczem rzekuńskim 
ks. michałem Nowkiem i osadzony w twierdzy modlińskiej, a na-
stępnie wysłany do kogorywa w guberni kostromskiej. z okazji 
wstąpienia na tron rosyjski w 1862 r. aleksandra ii pozwolono 
mu wrócić do kraju, po czym ponownie został aresztowany 15 
czerwca 1863 r. i skazany na zesłanie do wołogodzkiej gdzie 
spędził 12 lat swego życia.

kolejny to ksiądz stanisław Pędzich, rektor kościoła po-
bernardyńskiego w Ostrołęce w latach 1911–1914. Podczas 
i wojny światowej wywieziony w głąb rosji (był m. in. kapłanem 
w ukraińskiej Odessie) powracając do kraju i Ostrołęki w 1919 
roku. w czasie wojny polsko-radzieckiej aresztowany, a następnie 
zamordowany 22 sierpnia 1920 roku pod szczuczynem27. Jego 
pamięci poświęcone jest epitafium w kościele pw. św. antoniego 
Padewskiego, jego imię nosi też jedna z ostrołęckich ulic.

ksiądz edmund walter, proboszcz parafii ostrołęckiej w latach 
1931–1939. Bardzo zasłużony dla Ostrołęki. za jego czasów 
wybudowany został nowy dom parafialny, powiększony cmentarz, 
ogrodzony kościół i plebania, wymienione pokrycie dachowe 
i rozpoczęta rozbudowa fary. Podczas okupacji aresztowany 
przez hitlerowców 6 kwietnia 1940 r. skatowany w ostrołęckim 
areszcie i wywieziony do obozu koncentracyjnego w działdowie. 
Potem był obóz w dachau, gusen, ponownie dachau i Linz, 
gdzie zmarł 28 maja 1942 r. w kościele pw. N NmP jest tablica 
Jemu poświęcona oraz jedno z ostrołęckich rond28.

trudno będzie na zakończenie dokonać jakiegoś podsumo-
wania bowiem poruszane tematy są dość luźno ze sobą związane, 
można jedynie stwierdzić, że dotyczą one szeroko rozumianych 
dziejów ostrołęckiego kościoła.

27  „miesięcznik Pasterski Płocki”, 1920, nr 12; st. Pajka, słownik Biograficzny 
kurpiowszczyzny XX wieku, kadzidło 2008, s. 788.

28  ks. wojciech guzewicz, Ks. Edmund Walter (1864–1942), w: Ecclesia ostro-
lencensis, op. cit. s. 478; ks. witold Jemielity, Diecezja łomżyńska, Zagadnienia 
wybrane (1925–2012), łomża 2012, s. 203.
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POdLasie – wsPółistNieNie róŻNych Nurtów 
chrześciJaństwa (XVi–XX w.)

w P r O wa d z e N i e

Podlasie stanowi interesujący przykład pogranicza różnych 
ludów i religii. celem prezentowanej pracy jest właśnie ukaza-
nie zjawiska egzystowania na omawianym obszarze wiernych 
obrządku wschodniego, rzymskokatolickiego i licznych wyznań 
protestanckich. zakreślone szerokie ramy chronologiczne oczy-
wiście pozwalają jedynie na wskazanie zasadniczych zjawisk 
(dzieje polityczne a kształtowanie się struktur kościelnych, 
wpływ czynników państwowych czy też właścicieli majątków 
na wytwarzanie się określonych sytuacji religijnych, relacje 
międzywyznaniowe) i próby ich zrozumienia.

Na wstępie warto zwrócić uwagę, że historyczna kraina Pod-
lasie rozciąga się obecnie na obszarze województwa podlaskiego, 
a ściślej jego centralnej i południowej części oraz skrawkach 
wschodnich województwa mazowieckiego i północnych lubel-
skiego. Jako że jest krainą pogranicza, warto odnotować jego 
brzmienie po białorusku – Podlaszsza, ukraińsku – Pidlaszszia, 
litewsku – Palenke. etymologia polska poszła śladem Bogumi-
ła s. Lindego (kraj bliski lasów, a więc zwracający uwagę na 
sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej) lub zygmunta glogera (kraj 
bliski Lachów, pod-lasze, sugerując krańce zasięgu etnicznego 
Polaków, a co za tym idzie także rusinów czy Litwinów)1.

1  B. s. Linde, Słownik języka polskiego, t. iV, Lwów 1858, s. 222; z. glo-
ger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, kraków 1900, s. 201, za: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Podlasie, dostęp 12.11.2016.
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Na temat sytuacji wyznaniowej na Podlasiu w perspektywie 
historycznej powstało wiele prac. większość z nich przedsta-
wia dzieje określonego wyznania, zwykle jednak w kontekście 
współistnienia/rywalizacji z innymi wyznaniami; szczególnie 
cenną inicjatywę stanowią prace zbiorowe, pisane z różnych 
perspektyw historycznych2. ze względu na skomplikowane 
dzieje polityczne omawianej krainy, źródła archiwalne zostały 
zdekompletowane i obecnie znajdują się w kilku państwach, co 
niewątpliwie utrudnia poszukiwania badawcze; jedynie wytwo-
rzone po 1944 r. przebywają w całości głównie w archiwum 
Państwowym w Białymstoku oraz w archiwach kościelnych.

w  d O B i e  P O L s k i e J  t O L e r a N c J i / N i e t O L e r a N c J i 

( O k r e s  r z e c z y P O s P O L i t e J  s z L a c h e c k i e J )

Omawiana kraina od początków państwowości polskiej 
i ruskiej stała się obszarem ścierających się wpływów politycz-
nych i co za tym idzie – religijnych. Najważniejszym grodem, 
po zburzeniu pierwotnych mazowieckich w zbuczu, klukowi-
czach i zajączkach w Xi w., stał się drohiczyn. ruskie latopisy 
podają o istnieniu w tym grodzie prawosławnej świątyni pw. 
Przeczystej Bogarodzicy3. gdy na przełomie Xii i Xiii w., ko-
rzystając z rozbicia dzielnicowego rusi, gród przejęli książęta 
mazowieccy, utrwaliły się tam rządy katolickie. współistnienie 
obu nurtów chrześcijaństwa stało się faktem.

w XiV w., w związku z powstaniem silnego państwa litew-
skiego (jeszcze pogańskiego), Podlasie weszło w skład Litwy, 
od 1413 r. stanowiło zachodnio-południową część wojewódz-
twa trockiego. 29 sierpnia 1513 r. w. ks. litewski i król polski 
zygmunt stary polecił utworzenie odrębnego województwa 
podlaskiego, które to znów zmieniło przynależność państwową 

2  Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan 
badań, red. m. kietliński, k. sychowicz, w. śleszyński, Białystok 2005.

3  za: t. Jasztołt, Fundacje kościelne na Podlasiu do końca XV wieku, w: Kościoły 
a państwo, s. 21.
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na mocy aktu sejmowego z 5 marca 1569 r. Przywilej przywró-
cenia ziemi Podlaskiej do Korony Polskiej. Ostatecznie więc 
zwyciężyła „polska wersja” Podlasia.

dominację katolicyzmu na Podlasiu zakłóciło pojawienie się 
i rozwój protestantyzmu, a ściślej uformowanego w połowie XVi 
w. kościoła ewangelicko-reformowanego. Jak zauważa badaczka 
nowożytnego kalwinizmu w wielkim księstwie Litewskim i na 
pograniczu z koroną, kościół ten w ostatniej ćwierci XVi w. 
liczył 6 dystryktów, w tym podlaski ze zborami w: zabłudowie, 
sidrze, węgrowie, Nurcu, Jamnie, Nipokojczycach, Orli i sielcu4.

spośród wymienionych zborów szczególnie ważną rolę od-
grywał ten znajdujący się w węgrowie. samo miasto stało się 
najważniejszym ośrodkiem reformacji na Podlasiu: „Najstarsze 
archiwalia dotyczące węgrowa pochodzą z roku 1414. szlaki 
kupieckie z warszawy do wilna i moskwy oraz z gdańska 
na ukrainę spotykały się przy placu targowym osady, która 
w 1441 r. uzyskała prawa miejskie. Pomyślny rozwój miasta 
sprawił, że w XVii w. węgrów stał się miniaturą ówczesnej 
rzeczypospolitej. Na wspólnym obszarze egzystowali przed-
stawiciele różnych kręgów kulturowych i religijnych: rzymsko-
katolickiego, protestanckiego i prawosławnego. do nich, na 
większą skalę, dołączyli w ii pol. XVii w. Żydzi. mieszkańcy 
węgrowa: Polacy, szkoci, rusini, Niemcy i Żydzi wnieśli do 
jego historii własne wartości”5.

węgrów do połowy XVi w. katolicki, po przejęciu go przez 
spowinowaconych radziwiłłów i kiszków, przeszedł burzliwe 
dzieje wyznaniowe. w 1558 r. anna kiszka usunęła proboszcza 
katolickiego, a kościół został przejęty przez zbór ewangelicko-
-reformowany. Pierwszym pastorem został słynny Piotr z gonią-
dza, współpracujący z marcinem krowickim, tłumaczem Biblii 
Brzeskiej. w 1569 r. Jan kiszka, syn anny, będący pod wielkim 

4  m. Liedke, Dystrykt podlaski w strukturze Kościoła ewangelicko-reformowa-
nego w Wielkim Księstwie Litewskim do końca XVIII wieku – źródła i stan badań, 
w: Kościoły a państwo, s. 68–69.

5  R. Postek, dyrektor Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, w: m. Żerański, 
Ewangelicy w Węgrowie. Przewodnik turystyczny, cieszyn 2009, s. 5.
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wpływem matki, ale także Piotra z goniądza (oboje w tym czasie 
byli już zwolennikami antytrynitaryzmu, który wyodrębnił się 
w łonie kościoła kalwińskiego), zaczął usuwać pastorów kal-
wińskich na rzecz zwolenników arianizmu. w następnym roku 
ufundował drukarnię kalwińską, gdzie wydrukowano traktat Piotra 
z goniądza O Synu Bożym. Już jednak w 1575 r., nieco zrażony 
do radyklanych poglądów ariańskich, ożenił się z katoliczką 
elżbietą Ostrogską. Następny mąż wdowy elżbiety, krzysztof 
radziwiłł „Piorun” był już wrogiem antytrynitarzy i w 1592 r. 
przepędził arian z węgrowa. Brat zmarłego Jana kiszki – stanisław 
w 1607 r. przyjął katolicyzm i rozpoczął rekatolicyzację w swoich 
majątkach. syn „Pioruna”, krzysztof radziwiłł młodszy, mimo 
że kalwinista, zwrócił katolikom kościół w węgrowie i nakazał 
budowę drewnianego zboru. z ostatniego budynku mogli też, 
na mocy przywileju właścicieli węgrowa, korzystać wierni koś-
cioła ewangelicko-augsburskiego (luteranie), którzy erygowali 
tu też parafię. w 1664 r. Bogusław radziwiłł sprzedał węgrów, 
z wyłączeniem nieruchomości obu parafii ewangelickich, katoli-
kowi Janowi k. krasińskiemu. sytuacja protestantów stopniowo 
pogarszała się w następnych dziesięcioleciach.

węgrów stanowi swoistą soczewkę wyznaniowych stosun-
ków Podlasia, jak i całej rzeczypospolitej w XVi i w XVii 
wieku. mimo coraz bardziej polskiego charakteru Podlasia, 
ciągle pozostawało ono z dużym udziałem elementu ruskiego, 
prawosławnego. wraz z ofensywą reformacji panowie i szlachta, 
właściciele poszczególnych majątków Podlasia, przyjmowali 
wyznania protestanckie, przeważnie kalwinizm i arianizm. Jed-
nak z narastaniem tendencji kontrreformacyjnych (działalność 
jezuitów, obsadzanie godności urzędniczych przez katolików za 
panowania zygmunta iii) wyższe warstwy społeczne ulegały 
rekatolicyzacji, a w przypadku panów pochodzenia ruskiego/
prawosławnego można mówić o drugiej już konwersji6. zjawi-
sko to przybliża tab. 1, która ukazuje tendencje wyznaniowe 

6  m. Liedke, Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego 
Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych, Białystok 2004, s. 74–204.
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senatorów wielkiego księstwa Litewskiego, którzy przecież 
pozostawali właścicielami znacznej części ziem Podlasia.

t a b e l a  1
Senatorowie świeccy W. X. Lit. wg wyznań w latach 1572–1668

rok
katolicy wraz z unitami Protestanci Prawosławni

liczba % liczba % liczba %

1572
1586
1596
1606
1632
1637
1648
1655
1668

3
6
9
15
25
21
19
17
25

13,5
26,0
37,5
60,0
100
88,0
76,0
71,0
100

16
13
10
9
– 
2
4
3
– 

73,0
56,5
42,0
36,0

– 
8,0
16,0
12,0

– 

3
4
5
1
– 
1
2
4
– 

13,5
17,5
20,5
4,0
– 

4,0
8,0
17,0

– 

Źródło: h. Lulewicz, Skład wyznaniowy senatorów świeckich Wielkiego Księstwa 
Litewskiego za panowania Wazów, „Przegląd historyczny” 1977, nr 68/3, s. 427.

z m i e N N e  d z i e J e  k O N f r O N t a c J i

k a t O L i c k O - P r aw O s ł aw N e J  ( O d  u N i i

B r z e s k i e J  d O  P O w s t a N i a  i i  r P )

Na temat okoliczności, a przede wszystkim skutków unii 
brzeskiej napisano już sporo, w dodatku zmienia się ocena tego 
wydarzenia7. Niewątpliwie jednak należy zauważyć, że z punktu 
widzenia cerkwi zjawisko to pozostaje bolesnym doświadcze-
niem pierwszego rozłamu (kolejny nastąpił wraz z reformami 
Nikona i powstaniem wyznania starowierców).

Po wydaniu uniwersału do rusinów przez zygmunta iii 
we wrześniu 1595 r. i opowiedzeniu się za unią z kościołem 
łacińskim większości biskupów prawosławnych na synodzie 
w Brześciu w październiku 1596 r., doszło do powstania koś-
cioła unickiego (greckokatolickiego) . Przeciwnicy unii ogłosili 
jednak na soborze jej nieważność, a biskupom-jej zwolennikom 

7  t. chynczewska-hennel, Unia brzeska XVII stulecia w polskiej historiografii, 
„Białoruskie zeszyty historyczne” 1996, nr 6.
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uznali za nieważne święcenia kapłańskie. cerkiew pogrążyła 
się w sporze i walce wewnętrznej.

sytuacja prawosławia w rzeczypospolitej za panowania 
zygmunta iii pozostawała bardzo trudna jako wyznania „zde-
legalizowanego” (dyzunici, schizmatycy). Nawet po „zalegali-
zowaniu” prawosławia przez władysława iV, jego położenie 
w rzeczypospolitej nadal było niekorzystne – większość do-
tychczasowych wiernych pozostawała poza cerkwią, a wraz 
z pogłębiającą się polonizacją i katolicyzacją elit ruskich skut-
ki synodu brzeskiego wydawały sięnieodwracalne. znów jed-
nak zadziałały czynniki polityczne. zmieniały się losy świątyń 
i majątków obu wyznań w związku z prowadzonymi wojnami 
polsko-rosyjskimi – na początku XVii w. to wojska polskie gra-
biły schizmatyków, od połowy wieku „inicjatywę” zwalczania 
„wrogiego” wyznania przejęły wojska rosyjskie8. duże wsparcie 
dla prawosławia i zwalczanie unitów nastąpiło za Piotra i, któ-
rego wojska przemieszczały się na wschodzie państwa polskiego, 
a sam władca rosyjski dopuszczał się własnoręcznych mordów 
na bazylianach – zakonnikach unickich9.

z początków XViii w. pochodzą relacje dotyczące kultu na 
górze grabarce w ziemi drohickiej. Na mocy dokumentu z lipca 
1717 r., wydanego przez opata supraskiego i unickiego metro-
polity kijowskiego Leona kiszkę, rozpoczęto tam odprawianie 
nabożeństw dziękczynnych, w związku z zahamowaniem epidemii 
cholery. szukanie początków kultu na Świętej Górze do dziś budzi 
kontrowersje – badacze prawosławnej proweniencji twierdzą o śred-
niowiecznym, a więc przedunickim, rodowodzie tego miejsca, nie 
mając jednak na to, jak sami przyznają, naukowych dowodów10.

8  t. matelski, Grabież kościelnych dóbr kultury na pograniczu polsko-litewsko-
-białoruskim (od najazdu moskiewskiego 1654 r. do zakończenia II wojny świato-
wej), w: Kościoły a państwo, s. 83 i n.

9  P. czyżewski, Szlachta grodzieńska wobec unii kościelnej na początku XVIII 
wieku, w: Kościoły a państwo, s. 77.

10  a. Bobryk, Święta Góra Grabarka jako ośrodek pielgrzymkowy, „Białoruskie 
zeszyty historyczne” 2006, nr 26, s. 109–110; J. maroszek, Grabarka. Początki 
sanktuarium w świetle nieznanych źródeł, „gryfita” 1997, nr 1(1), s. 34–35 uważa 
stanowisko prawosławne za niehistoryczne, opierające się na legendach.



—  316  —

JaN mirONczuk

ważnym ośrodkiem prawosławia, a następnie unickim była 
też supraśl w powiecie grodzieńskim a województwie trockim. 
Jeszcze na początku XVi w. został tu ulokowany prawosławny 
monaster. w początkach XVii w., w związku z rywalizacją 
prawosławnych fundatorów chodkiewiczów i unickich metro-
politów, mnisi zdecydowali się na przejście do unii z kościołem 
katolickim11. w 1695 r. przy zakonie uruchomiono słynną dru-
karnie, wydającą książki w językach polskim, łacińskim i cer-
kiewnosłowiańskim.

katolickie zwycięstwo na Podlasiu zostało zachwiane wraz 
z zaborami, a właściwie najpierw przejęciem przez rosję tzw. 
obwodu białostockiego w 1807 r., a następnie zwierzchnictwa 
nad królestwem Polskim po kongresie wiedeńskim. wielkim 
obrońcą prawosławia okazała się neofitka katarzyna ii, która 
ostro przystąpiła do likwidacji unii, doprowadzając swe dzieło 
niemal ostatecznie12. Po czasowym zelżeniu nacisku na grekoka-
tolicyzm za panowania Pawła i aleksandra, ostry kurs powrócił 
za mikołaja i, który po wstępnej akcji represyjnej wobec elit 
unickim, m.in. bazylianów, w marcu 1839 r. zatwierdził akty 
inicjatorów zjednoczenia unii z prawosławiem13. władze carskie 
szybciej uporały się z likwidacja unii na ziemiach zabranych, 
w tym w obwodzie białostockim, natomiast w królestwie Pol-
skim, gdzie mieszkało 220 tys. unitów, głównie w guberniach 
podlaskiej i lubelskiej, akcja ta została zakończona dopiero 
w 1875 r.14

sytuacja uległa kolejnej zmianie w wyniku wydarzeń re-
wolucyjnych w rosji i dekrecie tolerancyjnym mikołaja ii 

11  http://www.monaster-suprasl.pl/pod-jarzmem-unii, dostęp 24 listopada 2016 r.
12  Por. J. kłoczowski, L. mullerowa, J. skarbek, Zarys dziejów Kościoła kato-

lickiego w Polsce, kraków 1986, s. 179–180.
13  J. rzońca, Kościół unicki na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim za 

Mikołaja I i jego likwidacja 1839 r., w: Kościoły a państwo, s. 155–156.
14  J. kłoczowski, L. mullerowa, J. skarbek, Zarys dziejów Kościoła, s. 237; 

m. rutkowski, funkcjonowanie pozarzymskokatolickich struktur organizacyjno-
-wyznaniowych w Królestwie Polskim wczesnej ery paskiewiczowskiej, w: Kościoły 
a państwo, s. 158 i n.
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w kwietniu 1905 r.15 Prawosławni, a byli unici, na Podlasiu 
i Lubelszczyźnie w liczbie 200 tys. w latach 1905-1906 prze-
szli do kościoła katolickiego. Nie było natomiast zgody władz 
carskich na odbudowę kościoła unickiego. sprawa ta ruszyła 
dopiero po odbudowie rzeczypospolitej po wielkiej wojnie.

P O d  k O L e J N y m i  r z ą d a m i  w  X X  w.

druga rzeczpospolita odziedziczyła po swojej poprzedniczce 
wielokulturowość społeczną, w tym wyznaniową. w dużej mierze 
spowodowane to było czynnikami obiektywnymi – położeniem 
geograficznym, na styku występowania głównych religii chrześ-
cijańskich. Pośród województw ii rP wyróżniała się natomiast 
białostockie, która objęło niemal całe historyczne Podlasie. Nie 
bez racji stwierdzał ostatni przed ii wojną światową wojewoda 
białostocki, henryk Ostaszewski: „Żadne województwo w Pol-
sce nie łączy ziem o tak rozmaitej przeszłości historycznej, jak 
obecne województwo białostockie”16.

t a b e l a  2
Wyznania chrześcijańskie w woj. białostockim wg powiatów 

(stan na 30 września 1921 r.)

Powiaty Ludność 
łącznie

rzym-
sko-ka-
tolicy

Prawo-
-sławni

ewan-
gelicy

maria-
wici

greko-
-kato-
licy

staro-
-obrzę-
dowcy

Bap-
-tyści

augustów 62.384 56.400 683 289 – 23 932 –

Białowieża 17.879 2.363 14.058 106 – – – – 

Białystok 186.754 113.491 18.295 3.347 – 415 4 33

Bielsk Podl. 129.216 64.311 48.672 140 56 27 – 1

15  J. łupiński, Ukaz tolerancyjny cara Mikołaja II z 17/30 kwietnia 1905 roku, 
„seaculum christianum: pismo historyczno-społeczne” 2001, nr 1, s. 183–200.

16  aPB, uwB, sygn. 121 (kwestia wzmocnienia polskiego stanu posiadania), 
s. 1–33, Pismo wojewody białostockiego nr PP 7906/1/tjn./39 z 26 iV 1939 r. 
do msw dep. Polit., za: J. mironczuk, Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie 
w XX wieku, warszawa 2015, s. 31.
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Powiaty Ludność 
łącznie

rzym-
sko-ka-
tolicy

Prawo-
-sławni

ewan-
gelicy

maria-
wici

greko-
-kato-
licy

staro-
-obrzę-
dowcy

Bap-
-tyści

grodno 150.443 61.910 56.150 328 – 19 16 8

kolno 63.656 57.633 125 200 – 12 – – 

łomża 101.865 83.804 268 758 – 16 – 1

Ostrołęka 73.836 66.942 111 79 71 2 – – 

Ostrów 94.457 78.238 173 1233 – – – –

sejny 19.704 16.329 228 257 – 4 1736 – 

sokółka 90.264 72.225 9357 31 – 26 – – 

suwałki 70.412 54.710 427 5822 226 12 1969 –

szczuczyn 58.178 50.561 151 144 – 11 33 – 

wołkowysk 115.261 53.308 47.954 260 – 26 – – 

wysokie 
maz. 70.975 62.002 740 81 – 20 – –

łącznie 1.305.284 894.227 197.392 13.075 353 613 4690 43

Źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. tom V. Województwo 
białostockie, warszawa 1924.

uwaga: poza wymienionymi w tabeli wyznaniami, uwzględniono jeszcze: jedi-
nowiercy, obrządku ormiańskiego, sektanci, adwentyści.

Pierwszy Powszechny Spis Ludności z 30 września 1921 r. 
był dokonywany w warunkach jednego roku od zakończenia 
działań wojennych na omawianym terenie; trwał jeszcze powrót 
bieżeńców po deportacji z 1915 r., a także proces reemigracji, 
głównie z ameryki. to wszystko oznaczało, że dane spisowe 
dalekie były od uchwycenia stabilizacji społecznej. Nie zmienia 
to jednak faktu, że władze uzyskały ważne dane o strukturze 
społecznej.

dnia 30 września 1921 r., według spisu na terenie woje-
wództwa białostockiego mieszkało łącznie 1 305 284 osób 
(tab. 2). 894 tys. osób (67,8% całej ludności) określiło się jako 
rzymskokatolicy i jeśli weźmie się pod uwagę 194 tys. żydów 
(15%), to oznaczało, że mniejszości chrześcijańskie obejmowa-
ły ponad 215 tys. osób (ponad 16% ludności). zdecydowaną 



—  319  —

Podlasie – współistnienie różnych nurtów chrześcijaństwa (XVI–XX w.)

większość pośród nich stanowili prawosławni, którzy w powiecie 
białowieskim byli przeważającą większością.

wśród wyznań chrześcijańskich poza wymienionymi w tab. 
2, w spisie odnotowano: 293 jednowierców (staroobrzędow-
cy popowcy, „w jednej wierze” z kościołem prawosławnym) 
w powiecie sejneńskim, 23 adwentystów (18 w powiecie biel-
skim i 5 w Białymstoku), 5 wiernych kościoła ormiańskiego 
(3 w Białymstoku i po 1 w grodnie i kolnie), 4 sektantów 
(w łonie kościoła wschodniego) w powiecie bielskim, a także 
łącznie 241 bezwyznaniowców i 74 niewiadomego wyznania.

zastana sytuacja wyznaniowa w 1921 r. była skutkiem 
wcześniejszych procesów społecznych, w dużej mierze podyk-
towanych względami politycznymi, jak np. kolonizacja ludności 
niemieckiej ewangelickiej pod koniec XViii w. i na początku 
XiX w. czy jeszcze bardziej walka caratu z unitami. Nowymi 
wyznaniami, które pojawiły się dopiero na początku XX w. byli 
mariawici, baptyści czy adwentyści – dwa ostatnie, ze względu 
na świeżość, występowały początkowo marginalnie.

wejrzenie w strukturę wyznaniową województwa białosto-
ckiego daje także spis ludności z 9 grudnia 1931 r. (tab. 3). Liczba 
ludności wzrosła o 1/4, a zwłaszcza prawosławnych – o ponad 
50%. Poza przyrostem naturalnym, głównym czynnikiem były 
tu dalsze powroty po wspomnianej deportacji carskiej17, w tym 
emigranci polityczni z rosji radzieckiej, w jakieś mierze jeszcze 
też reemigracja z zachodu. Poza zjawiskiem migracji, wystąpiły 
też inne procesy (o czym niżej), które spowodowały znaczący 
(bo aż o około 100%) wzrost liczebny grekokatolików (unitów) 
wraz ze wschodnio-słowiańskim obrządkiem i innych wyznań 
chrześcijańskich. Należy w tym miejscu zauważyć, że przedsta-
wicielami tej ostatniej kategorii w poszczególnych powiatach 
byli: w augustowskim – staroobrzędowcy, w suwalskim – sta-
roobrzędowcy i mariawici, w ostrołęckim – mariawici i wierni 
Polskiego Narodowego kościoła katolickiego (PNkk), w łom-
żyńskim i ostrowskim – wierni PNkk i badacze Pisma świętego, 

17  tamże, s. 36.
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w szczuczyńskim – staroobrzędowcy i badacze Pisma świętego, 
w sokólskim – sekta Proroka Eljasza (zob. dalej, później wystąpiła 
także w powiecie bielskim)18. Bardziej skomplikowana sytuacja 
wyznaniowa występowała natomiast w powiatach wschodnich: 
białostockim, bielskim, grodzieńskim, wołkowyskim, gdzie poza 
wymienionymi już z innych wyznań chrześcijańskich, szerzyły 
się sekty ewangeliczne (zob. tab. 4).

t a b e l a  3
Wyznania chrześcijańskie w woj. białostockim wg powiatów 

(stan na 9 grudnia 1931 r.)

Powiat Ludność 
łącznie

rzymsko-
-katolicy

greko-
katolicy 
i inni 
obrządku 
wschod-
niego

Prawo-
sławni

Lute-
-ranie

kalwi-
niści

inne
wy-
znania 
chrześ-
cijań-
skie

augustowski
m. Białystok
Białostocki
Bielski
grodzieński
łomżyński
Ostrołęcki
Ostrowski
sokólski
suwalski
szczuczyński
wołkowyski
wysoko-maz.

74.751
91.101

140.078
202.410
213.105
168.167
112 587
99.741

103.135
110.121
68.215

171.327
89.103

67.821
41.495

105.685
91.215
89.122

145.230
103.871
85.540
81.030
87.350
60.763
76.373
78.584

35
126
116
328
217
84
44
56
63

173
39

169
41

840
7502

21.919
91 421
86 988

211
122
104

13.266
1346

161
80.452

335

230
1 585

569
128
200
867
113

1395
8

6168
51

138
74

25
101

95
49

118
70
17
15

7
130

17
48
12

1336
123

75
430
140

45
177

14
8

5817
12

613
4

łącznie 1.643.841 1.114.080 1.491 304.678 11.526 704 8794

Źródło: drugi Powszechny spis Ludności z dn. 9 grudnia 1931 r. województwo 
białostockie, gus rP, warszawa 1938, s. 27–29.

18  aPB, uwB, sygn. 121 (kwestia wzmocnienia polskiego stanu posiadania), s. 
1-33, Pismo wojewody białostockiego nr PP 7906/1/tjn./39 z 26 iV 1939 r. do 
msw dep. Polit., gdzie podano ówczesny stan wyznań: staroobrzędowcy – w pow. 
augustowskim – 1425, suwalskim – 6320, mariawici – w suwalskim 180, w bielskim 
20, sekta Proroka eljasza – w bielskim 120. Jeśli chodzi o „sekty” w powiatach 
łomżyńskim, ostrołęckim i ostrowskim (1 kwietnia 1939 r. zostały odłączone od 
woj. białostockiego i przyłączone do woj. warszawskiego) por. J. mironczuk, 
mniejszości wyznaniowe (rozdziały „mariawici”, „Polskokatolicy”, świadkowie 
Jehowy”); tenże, Polski Narodowy kościół katolicki w łomży – powstanie, rozwój 
zanik (1928–1944), „studia łomżyńskie”, t. XX, łomża 2010, s. 33–49.
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uwaga: – poza wymienionymi w tab. wyznaniami, uwzględniono jeszcze: 
ewangelicko-unijne, mojżeszowe inne niechrześcijańskie, nieokreślone ibezwy-
znaniowi oraz niepodane.

również władze wojewódzkie, a zwłaszcza wydziały wyzna-
niowe prowadziły własne spisy ludności, które głębiej ujmowały 
badaną problematykę. Lustracja struktury wyznaniowej woje-
wództwa białostockiego w poszczególnych powiatów została 
przeprowadzona w okresie maj-grudzień 1929 r. przez edwarda 
Pietrzykowskiego, referenta wyznaniowego urzędu wojewódz-
kiego w Białymstoku . z istniejących wówczas 13 powiatów 
(w 1922 r. zlikwidowano powiat białowieski, w 1925 r. sejneń-
ski, kolneński zaś dopiero w 1931 r., a więc już po omawianej 
lustracji) nie zachowały się dane z łomży, Ostrołęki, suwałk 
i wysokiego maz. zachowany materiał pozostaje niezwykle 
ważnym źródłem wiedzy zarówno o organizacji „polityki wy-
znaniowej” na poziomie powiatów (praca referentów wyzna-
niowych, sposoby uzyskiwania informacji, współpraca z policją, 
stosunkach politycznych i narodowościowych), jak i samych 
wyznań religijnych (występowania, ich zarządzania i in.).

t a b e l a  4
Organizacja wyznaniowa w starostwach Białystok 

(stan na październik 1929 r.) i Bielsk Podl. (stan na maj 1929 r.)

wyznanie Białystok Bielsk Podl.

Ogólna
organizacja

sprawy wyznaniowe od lutego 
1928 r. prowadzi referendarz Józef 
godzisz?, który prowadzi także refe-
rat gminy, sprawy opieki społecznej, 
rolne, wodne i konserwatorskie. 
referat aprobuje i podpisuje zastęp-
ca starosty

sprawy wyznaniowe prowadzi 
z przerwami od 1925 r. urzędnik 
roman Błachowski, który załatwia 
również sprawy opieki społecznej, 
gminne, rolne, wodne i statystyki. 
referat ma siłę pomocniczą w oso-
bie urzędniczki Leontyny Niewia-
rowskiej. sprawozdania podpisuje 
starosta względnie jego zastępca

rzymsko-
katolickie

29 parafii i 2 filiały. ewidencja 
duchowieństwa, świątyń, cmentarzy 
i majątku kościelnego prowadzona 
jest należycie. informacje o księżach 
zbiera starostwo za pośrednictwem 
policji. karty rejestracyjne dla 
kartoteki wyznaniowej wypełniają 
proboszczowie

ewidencja prowadzona jest należy-
cie. informacje o duchowieństwie 
zbierane są bez udziału Policji 
Państwowej. O zmianach na stano-
wiskach duchownych informują sta-
rostwo wójtowie. karty rejestracyjne 
są wypełniane częściowo
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wyznanie Białystok Bielsk Podl.

katolickie 
wschodnio-
-słowiańskiego 
obrządku

Na terenie powiatu jest jedna parafia 
w fastach, która posiada świątynię 
i duchownego. szerszej działalności 
unici nie przejawiają. karty reje-
stracyjne dla kartoteki wyznaniowej 
wypełnione

2 parafie (kuraszewo i kośna) 
z liczbą dusz do 800 osób. Parafia 
w kośnie dotychczas nieuznana przez 
władze państwowe. ewidencja para-
fii, świątyń i duchowieństwa prowa-
dzona jest należycie. cmentarze są 
wspólne z ludnością prawosławną.

prawosławne 6 parafii i 1 filiał. wszyscy duchow-
ni, oprócz ks. maksymczuka-rektora 
filii w kcianach? są lojalni. ewiden-
cja prowadzona jest należycie

ewidencja duchowieństwa, parafij, 
filij prowadzona jest należycie. in-
formacje o duchowieństwie zbierają 
organa bezpieczeństwa publicznego. 
znaczna większość duchowieństwa 
wykazuje lojalność wobec Państwo-
wości Polskiej

ewangelicko-
-augsburskie

Parafia w Białymstoku, licząca 
ok. 3400 wiernych., narodowości 
prawie wyłącznie niemieckiej. Pastor 
lojalny. karty rejestracyjne dla karto-
teki wyznaniowej wypełnione

Jest kaplica w m. ciechanowcu 
i kilkudziesięciu wyznawców

ewangelicko-
-reformowane

filia w Białymstoku, około 100 
wiernych. Posiada dom modlitwy, 
stałego duchowieństwa niema. karty 
rejestracyjne wypełnione

– 

baptyści zarejestrowany zbór, 88 wyznaw-
ców, zam. w Białymstoku, supraślu, 
załukach gm. gródek, dorożkach 
gm. zawyki, solniki gm. zabłud-
owo. wyznawcy są narodowości 
polskiej, białoruskiej i niemieckiej. 
karty rejestracyjne wypełnione

zbór niezalegalizowany. Na ewiden-
cji dom modlitwy i 68 wyznawców 
z ludności białoruskiej

ewangeliczni 
chrześcijanie 
Jakoniuka-
-Jaroszewicza

– we wsi andryjanki zamieszkuje 
55 sekciarzy, przynależnych do 
sekty tego wyznania w kobryniu. 
Przełożonym jest brat założyciela 
sekty. sekta nie jest uznana przez 
rząd Polski

adwentyści 
dnia siódmego

12 wyznawców zam. w Białymsto-
ku i gm. zabłudowo, świątyni nie 
posiadają

zbór niezalegalizowany. Na ewiden-
cji dom modlitwy i 32 wyznawców 
z ludności białoruskiej

badacze Pisma 
świętego

10 wyznawców na terenie powiatu, 
świątyni nie posiadają

Jest 22 sekciarzy. zbór niezalegali-
zowany

misja Barbi-
kańska

misja liczy 40 wyznawców (na-
wróconych Żydów) i około 200 
sympatyków. Jest dom modlitwy 
z czytelnią i dom dla katechumenów

– 

mojżeszowe 7 gmin wyznaniowych. ewidencja 
duchowieństwa członków zarządu 
i ludności prowadzona jest należycie. 
starostwo zbiera materiał dotyczący 
obecnej gospodarki gmin wyznanio-
wych. karty rejestracyjne wypełnione

8 gmin wyznaniowych. ewidencja 
duchowieństwa, rzezaków rytual-
nych, świątyń i majątku prowadzona 
jest należycie. karty rejestracyjne 
wypełnione, lecz nie przedłożone 
województwu
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Źródło: aaN, mwriOP, sygn. 313 (wydziały wyznaniowe w województwach 
1919-1929), Protokoły referenta wyznaniowego uwB edwarda Pietrzykowskiego 
z lustracji przeprowadzonych w pow. Białystok w dn. 7-8 X 1929 r. i Bielsk Podl. 
w dn. 16-19 V 1929 r.

uwaga: ? – niepewna czytelność; – – brak wyznania.

ii rP stanowiła prawdziwą mozaikę wyznaniową już na 
wstępie swego istnienia. w dodatku, głównie z powodu wzmo-
żonego ruchu reemigracyjnego, przybywali, zarówno z rosji, 
jak i ameryki, przedstawiciele nowych wyznań, którzy zaczęli 
je szerzyć na gruncie istniejących religii, co oczywiście budzi-
ło duże niezadowolenie duchownych katolickich czy prawo-
sławnych – trzecie z wyznań już tradycyjnych, ewangelickie, 
przeważnie miało już za sobą okres „erozji” baptyzmem z ii 
połowy XiX w.19, choć i ono nie pozostało wolne od własnych 
„sekt”. w materiale źródłowym, głównie ze sprawozdań sytua-
cyjnych wojewody białostockiego, przedstawiano wydarzenia, 
gdy wraz z rozwojem danego wyznania dochodziło do sytuacji 
konfliktowych. można śmiało postawić tezę, że każde z trady-
cyjnych wyznań chrześcijańskich miało swoich najgroźniejszych 
przeciwników właśnie z rodzimego środowiska, stąd darzono 
ich szczególną wrogością. Pewna forma nieufności i niechęci 
pozostawała także pomiędzy głównymi wyznaniami.

wraz z odzyskaniem niepodległości władze ii rP stanęły 
przed wieloma zadaniami, które w dużej mierze wynikały ze 
spuścizny zaborowej. Jeśli chodzi o wyznania religijne, zwłaszcza 
prawosławie traktowano jako element wcześniejszego zniewolenia, 
stąd ze szczególną gorliwością likwidowano jego pozostałości. 
sytuacja była ułatwiona na terenach o zdecydowanej większości 
katolickiej, gdzie prawosławie „zagnieździło się” dopiero w ii 
połowie XiX w., a więc w zachodnich i północnych powiatach 
ówczesnego województwa białostockiego (zob. tab. 5).

19  w archiwum głównym akt dawnych w zespole akt centralne władze 
wyznaniowe królestwa Polskiego znajduje się obszerna jednostka akt sygn. 1036 
(urządzenie duchowieństwa ewangelickiego i sekty baptystów 1862–1878), gdzie 
można znaleźć wiele interesującego materiału o szerzeniu się baptyzmu w para-
fiach kościoła ewangelicko-augsburskiego; por. też h. r. tomaszewski, Baptyści 
w Polsce w latach 1858–1918, warszawa 1993.
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stosunek zaś prawosławia wobec odrodzonej rzeczypospo-
litej warunkował także jego ocenę roli kościoła katolickiego: 
„dnia 8 b.m. [8 maja 1927 r. – J.m.] ks. Józef reszeć, białoru-
sin, wygłosił w Białymstoku odczyt n.t. „święci cyryl i metody 
a narody słowiańskie” […] O tendencjach ks. reszecia świadczy 
zwrot przez niego podkreślony, że „religia katolicką jest jakby 
ekspozyturą policji politycznej i służy li tylko dla celów polo-
nizacji białorusinów”. Obecnych na odczycie około 300 osób, 
przeważnie uczniów seminarjum nauczycielskiego”20.

Jeszcze większym „zagrożeniem” dla prawosławia były jego 
wewnętrzne „odłamy”. Jeśli chodzi o staroobrzędowców, to 
wyznanie zostało uznane przez władze polskie w 1928 r.; na 
terenach swojego występowania (powiaty augustowski i suwal-
ski) stanowiło „większość” wobec prawosławia, z którym nie 
rywalizowało w większym stopniu. inaczej wyglądały stosunki 
z pozostałymi „odłamami”.

w okresie caratu władze zwalczały unitów, władze polskie 
już nie miały w tym interesu. Porównując dane spisowe z 1921 r. 
i 1931 r., można zauważyć ponad dwukrotny wzrost liczby 
grekokatolików i katolików obrządku wschodnio-słowiańskiego, 
czego nie da się wyjaśnić jedynie powrotami po wspomnianej 
deportacji rosyjskiej. właściwie chodziło o wspomniany ob-
rządek wschodnio-słowiański, inaczej bizantyjsko-słowiański, 
powstały po 1924 r., zwany też neounią, w odróżnieniu od 
kościoła greckokatolickiego21. zwłaszcza w powiecie bielskim 
nastąpił rozwój nowego obrządku, gdzie wg lustracji istniały 
dwie parafie z liczbą dusz do 800 osób (tab. 4), co nawet wy-
raźnie przekraczało dane spisowe.

Prawosławni niejednokrotnie traktowali rozwój nowego 
unityzmu jako „dywersję” władz polskich: „władysław Lazu-
chrodzki z wilna ksiądz obrządku wschodniego wygłosił w Biel-

20  aPB, uwB, sprawozdania sytuacyjne tygodniowe wojewody białostockiego 
za maj-wrzesień 1927 r. (dalej: sprawozdania 1927), k. 7, sprawozdanie za okres 
6–13 maja 1927 r.

21  m. Papierzyńska-turek, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec 
prawosławia 1918–1939, warszawa 1989, s. 407–408.
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sku cykl odczytów propagandowych […] Ludność prawosławna 
komentuje wystąpienie […] jako akcję […] z ramienia władz 
państwowych”22.

Największy rozwój neounityzmu nastąpił w powiecie biel-
skim, gdzie ostatecznie erygowano trzy parafie (kuraszewo, 
kośna, szczyty)23. cerkiew podjęła kontrakcję „dnia 1 ub.m. 
[1 kwietnia 1930 r. – J. m.]na teren unickiej parafji kośniań-
skiej w gminie kleszczele, powiatu bielskiego przybyli księża 
prawosławni łotocki z milejczyc i turowski z rogacz w celach 
agitacji antyunickiej. m.in. żądali oni od miejscowej ludności 
składania przez nią podpisów na specjalnie opracowanym poda-
niu o zniesienie parafji unickiej w kośnie […] Po odwiedzeniu 
wsi dasze, Żuki i Pietrowszczyzna, gdzie doznali niepowodzeń 
w swej misji, księża łotocki i turowski zaniechali dalszej agi-
tacji antyunickiej”24. akcja w kuraszewie była zaś prowadzona 
w bardziej zdecydowany sposób i większymi siłami25, jednakże 
i tu prawosławni musieli pogodzić się z czasowym pozostaniem 
parafii obrządku wschodnio-słowiańskiego.

również w powiecie białostockim powstała parafia neounicka 
w fastach. do próby sił doszło też w pobliskiej parafii prawosławnej 
w starosielcach: ” dnia 8 ub.m. [8 czerwca 1930 r. – J.m.] doszło 
do incydentu pomiędzy ludnością prawosławną a unitami. dnia 
tego przybył na zaproszenie mieszkańca topiłki aleksandra do 
starosielc ks. unicki gapanowicz w celu odprawienia nabożeństwa 
w kaplicy prawosławnej na miejscowym cmentarzu. w czasie 

22  aPB, uwB, sprawozdania 1927, k. 39, sprawozdanie za okres 29 maja – 
4 czerwca 1927 r.; podobnie J. mironczuk, Ruch ewangeliczny, s. 94–95: „na 
początku 1932 r. we wsi parafialnej dubicze-cerkiewne gminy Orla „ludność 
prawosławna ujawnia tendencje przejścia na unję i przekształcenia miejscowej 
cerkwi prawosławnej na unicka. agitację w tym kierunku prowadzi Onofryjuk 
Paweł, który pozyskał dla siebie 80 włościan”. akcji przeciwdziałał jednak miej-
scowy proboszcz prawosławny „który wyjaśnia ludności, że unja popierana jest 
przez władze państwowe dla celów polonizacji białorusinów [sic!]”

23  g. sosna, d. fionik, Pasynki i okolice, http://kamunikat.fontel.net/www/
knizki/historia/sosna/pasynki/pasynki_03.htm, dostęp 20 sierpnia 2015 r.

24  aPB, uwB, sygn. 62, k. 89-90, sprawozdanie za kwiecień 1930 r.
25  zob. J. mironczuk, Ruch ewangeliczny, s. 95.
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odprawianego przez ks. gapanowicza nabożeństwa prawosławni 
rzucali przykre pod jego adresem uwagi, a następnie zażądali by 
ks. gapanowicz opuścił cerkiew, gdyż mają oni swego duchowne-
go prawosławnego i nie pozwolą polonizować się przez unitów 
[…] w nabożeństwie brało udział około 300 osób, w tem ponad 
50% prawosławnych”26. tym razem to jednak prawosławni „byli 
górą” i nie powstała tam żadna placówka neounii.

t a b e l a  5
Wyznania chrześcijańskie w starostwach augustowskim 

(stan na wrzesień 1929 r.) i szczuczyńskim (stan na maj 1929 r.)

wyznanie augustów szczuczyn

Ogólna
organizacja

sprawy wyznaniowe od listopada 
1925 r. prowadzi urzędnik Jan 
metelicki, który prowadzi także 
sprawy karno-administracyjne 
i konserwatorskie. referat aprobuje 
starosta i podpisuje sprawozdania. 
starosta zastrzegł sprawę opiniowa-
nia duchowieństwa

sprawy wyznaniowe prowadziod 
1926 r. urzędnik władysław 
Jankowski, który załatwia również 
sprawy przemysłowe i gminne. 
sprawozdania podpisuje starosta 
względnie jego zastępca

rzymsko-
katolickie

19 parafii . ewidencja duchowień-
stwa, świątyń, cmentarzy i majątku 
kościelnego prowadzi się. informa-
cje o księżach zbiera starostwo za 
pośrednictwem policji. czterech 
proboszczów Litwinów, a to ks. 
kijewski w raczkach, ks. gogos 
w szczerbie, ks. sorent w mika-
szówce i ks. warkałło w Perstuniu, 
nie posiada obywatelstwa polskiego. 
wymienieni księża, prócz ks. go-
gosa, niechętnie usposobieni są do 
Państwowości Polskiej

ewidencja prowadzona jest nale-
życie. informacje o księżach zbiera 
osobiście starosta bez pośrednictwa 
policji. O zmianach na stanowiskach 
duchownych informują starostwo 
wójtowie względnie posterunki 
policji. Jest klasztor w wasoszu, 
w którym raz do roku odprawia się 
nabożeństwo. zakonników nie ma. 
karty rejestracyjne są wypełniane 
częściowo

prawosławne Na terenie powiatu przed wojną 
światową istniało 10 parafij, które 
są zlikwidowane, ponieważ stałej 
ludności prawosławnej jest do 100 
dusz. Prócz tego są azylanci-kozacy 
do 300 osób. cerkiew w augu-
stowie rozebrana, w kościelnej 
zniszczona, cerkwie w hołynce, 
Perstuniu, rygałówce, teolinie 
zmienione na kościoły rzym.-kat., 
w raczkach, Lipsku i sopoćkiniach 
są zamknięte

– 

26  aPB, uwB, sygn. 62, k. 146, sprawozdanie za czerwiec 1930 r.
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staro-
obrzędowe

istnieją dwie gminy: Pijawne-ruskie 
i gabowe-grądy (do tej pory nie 
zarejestrowana) wyznawców na 
terenie powiatu jest do 1000 dusz 
narodowości rosyjskiej. karty reje-
stracyjne dla kartoteki wyznaniowej 
są wypełnione

Na terenie powiatu we wsiach 
tajenko i karczewo gminy Pruska 
zamieszkuje 28 staroobrzędowców, 
przynależących do gminy staroob-
rzędowców w gabowych-grądach

ewangelicko-
-augsburskie

Na terenie powiatu zamieszkuje do 
200 wyznawców, przynależących do 
filiału w augustowie parafii w su-
wałkach. stałego duchowieństwa 
nie ma i nabożeństwo parę razy 
w roku odprawia pastor z suwałk

w szczuczynie jest filia parafji 
ew.-aug. w łomży, lecz bez stałego 
duchownego. zarządza filiałem 
kollegium kościelne, zatwierdzone 
przez konsystorz ew.-augs. w war-
szawie. w grajewie przy świątyni 
jest jedynie dozór cmentarny. 
ewidencja świątyń oraz statystyka 
wyznania prowadzona jest należycie

Źródło: aaN, mwriOP, sygn. 313 (wydziały wyznaniowe w województwach 
1919–1929), Protokoły referenta wyznaniowego uwB edwarda Pietrzykowskie-
go z lustracji przeprowadzonych w pow. augustów w dn. 24 iX 1929 r. i pow. 
szczuczyn w dn. 9–11 V 1929 r.

swoje „odłamy” miał też i dominujący w Polsce kościół 
katolicki i nie chodzi tu o obrządki (poza łacińskim, grecko-
katolicki, ormiański i opisywany wschodnio-słowiański), ale 
o nowe wyznania, które były traktowane z niechęcią, a nawet 
wrogością. starsze z nich to mariawityzm, uznany dekretem tole-
rancyjnym mikołaja ii w 1906 r., a następnie ustawą z 1912 r.27 
Jako wyznanie zalegalizowane miał wsparcie państwa polskiego, 
natomiast atakowany był przez kler katolicki, jak i część pub-
licystów. w województwie białostockim mariawici ostatecznie 
skupili się w powiatach ostrołęckim i więcej w suwalskim, a więc 
poza właściwym Podlasiem.

warto w tym miejscu przybliżyć stanowisko urzędu wo-
jewódzkiego w Białymstoku w zakresie ogólnej polityki władz 
w tzw. umacnianiu polskiego stanu posiadania na terenach mie-
szanych narodowościowo i wyznaniowo. w materii wyznaniowej 
szczególnym zagrożeniem było, wedle władz, prawosławie i jego 
rosyjskość: „siła i sukcesy akcji rosyjskiej tkwią głównie w tym, 
iż większość duchownych cerkwi prawosławnej rekrutuje się 

27  st. rybak, Mariawityzm. Studium historyczne, warszawa 1992.
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jeszcze przeważnie z pośród rdzennych rosjan o przekonaniach 
nacjonalistycznych, usiłujących kontynuować dawną politykę 
carską, zbieżną zresztą dzisiaj z polityką z.s.r.r.”, należy więc: 

„a) Przeprowadzić gruntowną rewizję obywatelstwa wszyst-
kich rosjan przybyłych do Polski po roku 1918-ym. akcję taką 
przeprowadzić bezwzględnie i wszystkich rosjan, zamieszka-
łych w północno-wschodniej połaci kraju, a przeszkadzających 
procesom asymilacyjnym – pozbawić obywatelstwa i wysiedlić 
z granic kraju.

b) dążyć bezwzględnie i konsekwentnie do wprowadzenia 
wyłącznie języka polskiego w życiu cerkwi prawosławnej, a w 
szczególności w nauce religii i kazaniach.

c) stale i konsekwentnie usuwać ze stanowisk duchownych 
w cerkwi prawosławnej ludzi przesiąkniętych duchem i kulturą 
rosyjską, a w ich miejsce powoływać jednostki wychowane 
w duchu polskim i sprawie polskiej oddane”28.

spojrzenie władz sanacyjnych, zorientowanych, po śmierci 
marszałka Piłsudskiego w 1935 r., nacjonalistycznie, warunko-
wało z drugiej strony nastawieniem mniejszości narodowych 
i wyznaniowych do państwa polskiego.

sytuacja ponownie uległa zmianie we wrześniu 1939 r., 
gdy do Polski wkroczyła armia czerwona. Po „wyborach” do 
zgromadzeń lokalnych w październiku 1939 r. województwa 
białostockie (z wyłączeniem powiatu suwalskiego i części augu-
stowskiego, zajętych przez Niemców), poleskie i nowogródzkie 
– jako tzw. Białoruś zachodnia-zostały włączony do Bsrr. Ob-
szar Białorusi zachodniej podzielono na obwody: białostocki, 
brzeski, piński, baranowicki. Ostatecznie w styczniu 1940 r., 
w ramach unifikacji, obwód białostocki podzielono na rejony 
(mniejsze niż dawne powiaty): 3 grodzkie (Białystok, grodno, 
łomża) i 23 wiejskie, a te na sielsowiety (mniejsze niż dawne 
gminy). z terenu b. województwa białostockiego rejony mo-
stecki i zelwiański włączono do obwodu baranowickiego, a haj-

28  aaN, uwB, sygn. 266/i-1 (Problem umacniania polskiego stanu posiadania), 
sprawozdanie (tajne) uwB z 26 iV 1939 r. do msw dep. Polityczny, s. 138–144:
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nowski, kleszczelowski i siemiatycki do obwodu brzeskiego29. 
w styczniu 1940 r. w obwodzie białostockim (20,9 tys. km²) 
zamieszkiwało 1368,8 tys. osób, z czego w 13 miastach i 26 
miasteczkach – 434 tys. osób30, a na wsi – około 935 tys. osób.

spośród wyznań krytycznie ustosunkowanych do legity-
mowania radzieckich władz wyróżniał się katolicyzm31. Nowe 
władze początkowo dość wstrzemięźliwie, porównując warunki 
w zsrr, odniosły się do religii i duchowieństwa32. Po pewnym 
czasie represje nasiliły się. w czerwcu 1941 r. nastąpiła jednak 
zmiana władzy, w związku z agresją iii rzeszy na zsrr.

w 1944 r. na tereny byłej ii rP ponownie wkroczyła armia 
czerwona, a wraz z nią władza ludowa33. działalność wyzna-
niowa na wyzwalanych spod okupacji niemieckiej terenach 
znalazła się pod nadzorem władz komunistycznych. ustaliła się 
też granica województwa białostockiego (i Polski) na wschodzie.

Ostatnia zmiana terytorialna na omawianym terenie nastąpiła 
w związku z reformą administracyjną, która weszła w życie 1 
stycznia 1999 r. Powrócono wówczas do dawnych nazw dziel-

29  w. Jemielity, Podziały administracyjne powiatów bielskiego, siemiatyckiego i 
hajnowskiego w latach 1919–1990, „studia łomżyńskie” 1998 (t. iX), s. 128; t. 
kabot, Polityka władz sowieckich w regionie białostockim w latach 1939–1941 
(na przykładzie rejonu hajnowskiego), [w]: Radziecka agresja 17 września 1939 r. i 
jej skutki dla mieszkańców ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. studia 
i materiały pod red. m. gnatowskiego, Białystok 2000, s. 155 i n.; J. J. milewski, 
Województwo białostockie, s. 108.

30  m. gnatowski, Antyreligijna działalność władz radzieckich w regionie biało-
stockim w świetle dokumentów, „studia Podlaskie”, t. Vii, Białystok 1997, s. 149.

31  sprawozdanie sekretarza komitetu rejonowego w grajewie z 29 ii 1940 r. 
z przygotowań do wyborów, w: m. gnatowski, Region łomżyński w latach 1939–41 
w świetle radzieckich dokumentów, „studia łomżyńskie” 1996, t. Vii, s. 229: 
„kowalewski aleksander (ksiądz w. Białoszewo) 18/ii-40 r. w kościele, gdzie uczest-
niczyło około 400 osób, mówił: „wiarołomnie postępują Polacy, którzy popierają 
władzę radziecką. Bolszewizm wkrótce zostanie w proch rozbity, a polsko-katolicka 
władza zwycięży” (tłum. z ros. własne).

32  m. gnatowski, Antyreligijna działalność władz radzieckich. s. 150–151.
33  Jeśli chodzi o Białostocczyznę, to kolejno były wyzwalane przez armię czer-

woną spod okupacji niemieckiej: hajnówka – 18 lipca 1944 r., Białystok – 27 
lipca, Bielsk Podlaski – 30 lipca, łomża – 13 września, suwałki i gołdap (utracony 
czasowo, wobec kontrofensywy niemieckiej 4 listopada) – 23 października – por. 
J. J. milewski, Województwo białostockie, s. 144 i n.
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nic rzeczypospolitej. i tak powstało województwo podlaskie, 
które w znacznie bliższym stopniu niż białostockie przypo-
minało kształtem nowożytne Podlasie. Na terenie obecnego 
województwa mieszka 1,2 mln ludzi i pozostaje ono najbardziej 
zróżnicowanym w Polsce, zarówno pod względem narodo-
wym, jak i wyznaniowym (m. in. ok. 300-tysięczna mniejszość 
prawosławna, a także liczne zbory protestanckie „małej refor-
macji”). Na terenie rzymskokatolickiej archidiecezji białosto-
ckiej i diecezji drohiczyńskiej katolicy stanowią odpowiednio 
81,1% i 72,5% ogółu ludności – to najniższe, obok diecezji 
warszawsko-praskiej (78,9%) odsetki katolików w Polsce, co 
oznacza odpowiednio duży odsetek innych wyznań34. Podlasie 
to typowy region pogranicza35.

P O d s u m O wa N i e

Podlasie stanowiło od początków państwowości teren ście-
rania się wpływów polsko-rusko-litewskich, a co za tym idzie 
dwóch nurtów chrześcijaństwa. sąsiedztwo z Prusami przyniosło 
przybycie Niemców, co w dalszych stuleciach przyniosło poja-
wienie się trzeciego nurtu w chrześcijaństwie – ewangelickiego. 
Protestantyzmu nie można jednak sprowadzać do narodowości 
niemieckiej – w okresie reformacji reprezentowany był licznie 
między innymi przez panów litewskich, a w okresie ii rzeczy-
pospolitej Polskiej przez ludność rusińską.

w rozwoju, a także ograniczeniach różnych wyznań chrześ-
cijańskich na Podlasiu sporą rolę odgrywała polityka aktualnych 
władz politycznych. w tej kwestii można wymienić: ultraka-
tolicką działalność zygmunta iii (inspiracje w przygotowaniu 
unii brzeskiej, nieprzyznawanie urzędów innowiercom po ro-
koszu sandomierskim), zwalczanie unitów przez romanowów, 

34  Wyznania religijne w Polsce 2012–2014, główny urząd statystyczny, war-
szawa 2016, s. 33.

35  m. Barwiński, Podlasie jako region pogranicza, „studia z geografii Politycznej 
i historycznej” 2014, s. 281–306.
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umacnianie polskości przez „późną” sanację czy w ogóle próby 
ateizacji przez władze komunistyczne radzieckie, później PrL. 
te działania przekładały się, po części, na zmiany w proporcjach 
poszczególnych nurtów chrześcijaństwa.

w dziejach chrześcijaństwa na Podlasiu ważną rolę odegrały 
(i nadal odgrywają) określone miejscowości jako ośrodki religijne. 
i tak warto wymienić: drohiczyn (najważniejszy gród Podlasia 
we wczesnych dziejach i miejsce najstarszych kościołów i parafii 
prawosławia i katolicyzmu), węgrów (jedno z centrów reformacji 
polskiej – kalwinizmu i arianizmu), supraśl (drukarnia unicka, 
a obecnie prawosławna akademia supraska), grabarka (święta 
góra prawosławia), Białystok (siedziba archidiecezji katolickiej, 
a także miejsce wielu zborów protestanckich).
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