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WYKAZ SKRÓTÓW 

ADT Archiwum Diecezjalne w Tarnowie 

AAPrz. Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu 

ADT Archiwum Diecezjalne w Tarnowie 

ADS Archiwum Diecezjalne w Siedlcach 

AKMK Archiwum Kurii Metropolitalnej Krakowskiej 

APMB Archiwum Parafii pw. św. Mikołaja w Bochni 

ASKSS Archiwum Sióstr Klarysek w Starym Sączu 

ASUT Archiwum Sióstr Urszulanek w Tarnowie 

AUJ Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

BBWR Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem 

CBS Centralne Biuro Szkolne (s. 25) 

CIC Codex Iuris Canonici 

KEN Komisja Edukacji Narodowej 

MWRiOP Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

ND Narodowa Demokracja 

NPR Narodowa Partia Robotnicza 

OSK Okręg Szkolny Krakowski 

OSL Okręg Szkolny Lwowski 

OZN Obóz Zjednoczenia Narodowego 

PBW Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

PKL Polska Komisja Likwidacyjna 

PPS Polska Partia Socjalistyczna 

PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa 

PSChD Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji 

PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 

RP Rzeczpospolita Polska 

RR Rada Regencyjna Królestwa Polskiego 

RSK Rada Szkolna Krajowa 

SChN Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe 

SChNNSP Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe Nauczycielstwa Szkół 

Powszechnych 
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SL Stronnictwo Ludowe 

TNSW Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych (od 1919 r. Towarzystwo 

Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych) 

TRS Tymczasowa Rada Stanu w Królestwie Polskim 

TSL Towarzystwo Szkoły Ludowej 

UJK Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 

ZHP Związek Harcerstwa Polskiego 

ZN Zjednoczenie Narodowe 

ZNL Związek Ludowo-Narodowy 
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WSTĘP 

1. Analiza tematu 

Tematyka niniejszej rozprawy dotyczy roli edukacji religijnej w procesie 

wychowania uczniów szkół gimnazjalnych w Okręgu Szkolnym Krakowskim (OSK)1 w 

Polsce lat 1918-1939. Podejmuje, więc w szerszym zakresie problematykę ogólną 

dotyczącą wychowania uczniów szkół średnich w tym okresie, natomiast w 

szczegółowym zakresie kwestie postaw religijnych uczniów, jednego z zagadnień 

ważnych w całokształcie problematyki wychowawczej tegoż szkolnictwa. W II 

Rzeczypospolitej (II RP) ważność problematyki wychowawczej w szkolnictwie średnim 

wynikała z faktu jej ścisłego związku z koniecznością odbudowy świadomości 

narodowej i obywatelskiej polskiego społeczeństwa. 

Wychowanie religijne dzieci i młodzieży zawsze stanowiło przedmiot 

szczególnej troski władz kościelnych i państwowych, jak również społeczeństwa 

polskiego. W trudnych latach utraty niepodległości, wobec ograniczeń nałożonych na 

szkolnictwo przez zaborców, szczególną rolę w propagowaniu na ziemiach polskich 

wychowania chrześcijańskiego odgrywał Kościół rzymskokatolicki. Wraz z 

organizowaniem się na nowo struktur odrodzonego państwa, uwidoczniło się 

zainteresowanie kwestią nauczania i wychowania religijnego nie tylko ze strony 

Kościoła, ale także ze strony władz państwowych. Stąd też przed ludźmi zajmującymi 

się wychowaniem religijnym w tym okresie otwierało się niezwykle ważne i trudne 

zadanie wymagające nie tylko dobrego przygotowania i odpowiednich kwalifikacji, ale 

przede wszystkim umiejętności dostrzeżenia, ze wychowanie religijne stanowi 

komponent całościowego wychowania człowieka. Niezwykle trafnie ujął to jeden z 

cenionych polskich katechetyków ks. Zygmunt Bielawski (1877-1939) pisząc: 

warunkiem owocnej pracy wychowawczej jest harmonijne wychowanie pełnego 

człowieka, kształcenie pełnego charakteru. Wychowawca religijny nie może być ani 

intelektualistą, ani woluntarystą. Jego metoda wychowawcza nie może być 
 

1 OSK obejmował ówczesne województwa krakowskie i kieleckie (od 1 października 1928 r.). Należy 
zauważyć, że po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. szkolnictwo w województwie krakowskim było 
podporządkowane Radzie Szkolnej Krajowej (RSK), następnie od 27 maja 1919 r. władzom centralnym 
w Warszawie, później od 8 sierpnia 1921 r. Okręgowi Szkolnemu Lwowskiemu, wreszcie od 18 
września 1921 r. własnemu okręgowi w Krakowie i powołanemu od 1 stycznia 1922 r. kuratorium. Z 
kolei szkolnictwo ludowe województwa kieleckiego po 1918 r. początkowo podlegało władzom 
centralnym, a w latach 1922-1928 okręgowi szkolnemu w Warszawie. 
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jednostronną, lecz musi być integralną! Nie może uwzględniać tego, lub owego czynnika 

organizmu moralnego człowieka, musi wpływać wychowawczo na wszystkie2. 

Nie ulega wątpliwości, że istotą szeroko rozumianego procesu wychowania 

religijnego dzieci i młodzieży była edukacja religijna. Wybitny polski katecheta i 

pedagog ks. Walenty Gadowski (1861-1956) pisał: nauka religji stanowi grupę, na 

którą składa się sześć przedmiotów: cztery główne a dwa pomocnicze. Celem 

wychowania religijnego jest łączyć ludzi z Bogiem na stałe, a przez to doprowadzić ich 

do zbawienia. Właśnie one sześć przedmiotów pomagają ku temu skutecznie, obejmując 

całą duszę i usposabiając do łączenia się z Bogiem nie tylko w życiu prywatnem, ale i 

społecznem. Dzieje biblijne kształcą wyobraźnię i stronę emocjonalną, a podają wzory 

życia prywatnego i społecznego. Katechizm ujmuje prawdy Boże w rozumowe 

całokształty logiczne i budzi przekonania religijne, co jest trwałą podstawą życia 

religijnego, jako chwilowe, choćby nader intensywne uczucia. Nauka obrzędów działa, 

jako pogląd, a uczy korzystać ze środków łaski Bożej. Dzieje Kościoła wpływają znów 

na wyobraźnię i są w stanie wyrobić przeświadczenie, że Kościół jest instytucją Bożą. W 

żywotach świętych podają nadto mnóstwo wzorów do naśladowania. Pieśni religijne 

budzą i uszlachetniają uczucia, a zarazem przysposabiają do czynnego udziału w 

religijnem życiu parafji. (…) Modlitwy podnoszą duszę bezpośrednio ku Bogu3. 

Należy jednak zauważyć, że proces wychowania religijnego dokonywał się nie 

tylko poprzez systematyczną katechizację dokonującą się w szkole i w kościele, ale 

także miał miejsce na polu pozalekcyjnym, zwłaszcza poprzez działalność szkół, jak 

również licznych bractw, stowarzyszeń i organizacji nie tylko przykościelnych, ale 

także typowo świeckich. 

Wychowanie religijne było po części wkomponowane w założenia 

wychowania narodowego i zarazem patriotycznego. Odwołanie do wartości 

chrześcijańskich i umacnianie ducha polskości było niezwykle ważne w okresie 

wymazania Polski z map Europy, pokazując, jak bardzo elementy religijne związane z 

historią i kulturą są częścią polskiej tożsamości. Prezentując pewne aspekty 

wychowania religijnego w OSK w okresie międzywojennym należy zwrócić uwagę na 

kontekst autonomicznej Galicji. Z jednej strony wychowanie religijne służyło 

kształtowaniu lojalności wobec władzy zaborczej, z drugiej jednak w miarę upływu 
 

2 Z. Bielawski, Podstawy wychowania religijnego, cz. 2, Integralność w wychowaniu religijnem, Lwów, 
nakład autora, 1922, s. 3-4. 

3 W. Gadowski, Szkice katechez do Małego Katechizmu dla 3-ej i 4-ej klasy powszechnej, wyd. 2 

przerobione, Miejsce Piastowe, Wydawnictwo Drukarnia Zakładów Wychowawczych, 1930, s. 5-6. 
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czasu, wraz ze wzrostem w społeczeństwie nastrojów patriotycznych, wzmacniało idee 

narodowe. Dla tworzącego się w trudnych warunkach politycznych, ekonomicznych i 

społecznych polskiego organizmu państwowego, miało to ważne znacznie. 

Zaangażowanie w proces wychowania duchowieństwa oraz znacznej części nauczycieli 

oraz postawy dzieci i młodzieży prezentowane w Galicji zaowocowały potem w 

niepodległej Polsce patriotyzmem. 

Okres międzywojenny to zupełnie inne realia wdrażania założeń ideowych 

wychowania religijnego w odniesieniu do autonomicznej Galicji. Po ponad 123 latach 

naród polski odzyskuje wolność, pozbywa się zaborczych pozostałości oraz wdraża 

tworzące się wówczas modele wychowawcze. 

Zakres ideowego wpływu na wychowanie religijne w dużej mierze uzależniony 

był od postaw działaczy społecznych, polityków, ugrupowań politycznych, nauczycieli 

oraz duchowieństwa4. 

Idee niepodległościowe kształtowały wychowanie patriotyczne, które przyjęło 

nowe i szczególne oblicze po klęsce powstania styczniowego w 1863 r. Postulaty walki 

o niepodległą Polskę, a co za tym idzie uwrażliwienia na wychowanie patriotyczne, 

głosili Aleksander Świętochowski, Bolesław Prus, Piotr Chmielowski i Stanisław Prus 

Szczepanowski. Dla wolnej Polski, ku „pokrzepieniu serc” tworzył swoje powieści 

Henryk Sienkiewicz, Artur Grottger malował obrazy z cyklu Polonia, Lituania, a S. P. 

Szczepanowski starał się wykreować ideał człowieka – obywatela, bohatera i 

pracownika w jednej osobie (Myśli o odrodzeniu narodowym oraz O polskich 

tradycjach w wychowaniu w 1912 r.)5 

Ważną rolę dla tego typu wychowania odegrał znany historyk literatury 

polskiej, Stanisław Pigoń. Wielokrotnie w swej twórczości podnosił kwestię 

wychowania narodowego i patriotyzmu6. 

Wpływ na przyszłe wychowanie narodowe i tworzenie nowego pojęcia 

patriotyzmu miały też powstające ugrupowania narodowe. Ich czołowy ideolog, Roman 

 
4 A. Zakrzewska, Edukacja religijna dzieci i młodzieży szkolnej okresu międzywojennego źródłem 

humanizacji życia społecznego, „Paedagogia Christiana” Vol. 30 (2012), nr 2, s. 51. 
5 M. Lipowska, Koncepcja wykształcenia ogólnego w programach szkoły polskiej z lat 1919-1922, Toruń, 

Łódź, PWN, 1961 (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego; t. 10, z. 2), s. 38-40, 85; M. Lipowska, 

Koncepcje wychowania w polskich programach szkolnych okresu międzywojennego, [w:] Rozprawy z 

dziejów oświaty, red. Ł. Kurdybacha, t. 12, Wrocław, Warszawa, Kraków 1969, s. 8; S. Wołoszyn, 
Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próbna syntetycznego zarysu na tle powszechnym, wyd. 2 

poszerz., Kielce, „Strzelec”, 1998, s. 154. 
6 S. Pigoń, Do podstaw wychowania narodowego, wyd. 2. rozsz., Lwów, nakład i dr. Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich, 1920, s. VII-VIII. 
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Dmowski, w pracy Myśli nowoczesnego Polaka wyraźnie preferował ideał Polaka 

silnego i bezwzględnego w walce o swe prawa, przedkładającego interesy narodowe 

ponad klasowo-społeczne, a ignorującego równocześnie prawa narodów słabszych. 

Stefan Wołoszyn zauważa, że naczelna idea R. Dmowskiego sprowadzała się 

zasadniczo do hasła Być Polakiem, narodowcem i dążyć do odzyskania politycznego 

samoistnego bytu państwowego7. 

W podobnym duchu wypowiadał się Zygmunt Balicki, czołowy działacz Ligi 

Narodowej i założyciel Związku Młodzieży Polskiej „ZET” (1887 r.). Swoje idee 

wychowawcze omówił w książce Zasady wychowania narodowego8. 

Idea narodowa i mocno zakorzeniony patriotyzm oraz religijność przejawiały 

się i w praktyce życia codziennego, wywierając mocny wpływ na postawy 

społeczeństwa i jego przywódców zarówno przed, jak i po uzyskaniu niepodległości. 

Wychowaniem narodowym i rozwijaniem patriotyzmu, nie tylko przed, ale i po 

odzyskaniu niepodległości zajmowało się szereg badaczy. Poza wcześniej 

wymienionymi należy jeszcze wspomnieć przynajmniej: Ludwika Bandurę, 

Mieczysława Baranowskiego, Edwarda Gabryelskiego, Ludwika Skoczylasa, Izę Janke, 

Władysława Mariana Borowskiego i Lucjana Zarzeckiego. W swoich rozważaniach i 

opracowaniach kładli nacisk na wychowanie przygotowujące młodego człowieka do 

wywiązywania się z obowiązków wobec narodu i państwa. Szkoła w ich ujęciu powinna 

rozwijać u wychowanków takie wartości jak dobro, prawda, piękno, sprawiedliwość i 

patriotyzm, a wszystkie one powinny być przepełnione duchem religijności. 

Idea wychowania narodowego i zdefiniowanego w niej patriotyzmu była 

pewną wizją Narodowej Demokracji (ND). Socjolog L. Zarzecki starał się ją rozwijać i 

upowszechnić w sposób naukowy. W jego poglądach wychowawczych szkoła powinna 

z jednej strony oprzeć się na tradycji narodowej, a z drugiej wychowana w ten sposób 

młodzież miała obowiązek tę tradycję pomnażać9. 

 
7 J. Falkowska, Wychowanie narodowe jako wyzwanie dla polskiej edukacji. Poglądy Stanisława Pigonia 

(1885-1968), [w:] Z dziejów polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, red. W. Szulakiewicz, Toruń, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009, s. 78, 80; W. Szulakiewicz, 
Władysław Seredyński. Studium z dziejów pedagogiki galicyjskiej, Rzeszów, Wydawnictwo WSP, 1995, 
s. 7. 

8 R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, wyd. 3 powiększ., Lwów, Towarzystwo Wydawnicze: 

H. Altenberg, Warszawa, E. Wende, 1907, s. 223-224, 242. 
9 I. Janke, Cel ogólnoludzki i narodowy, „Szkoła” 1930, nr 1, s. 1, 32; E. Juśko, Wychowanie narodowe i 

państwowe w szkołach miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego w okresie II Rzeczypospolitej, „Zeszyty 
Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 18 (2011), nr 1, s. 48, 49. 



 

10 

Za tego typu wychowaniem opowiadali się i niektórzy ministrowie Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego (WRiOP) tacy jak: Stanisław Grabski, Stanisław 

Głąbiński i wiceminister Tadeusz Łopuszański. S. Grabski wyraźnie opowiedział się za 

nim w sejmie dopiero w 1925 r. Zaproponował tam wówczas nową wizję programu 

wychowania narodowego, mającą pomóc w budowie i umacnianiu ówczesnego państwa 

polskiego. 

Okres II Rzeczpospolitej jest więc czasem, w którym możemy mówić o 

promocji zasadniczo trzech głównych koncepcji wychowania:  

• narodowego (1918-1926), od odzyskania niepodległości do przewrotu 

majowego; 

• państwowego (1926-1935); 

• obywatelsko-państwowego (1935-1939) 

 

Największy nacisk na rolę religii w wychowaniu kładł model narodowy (1918-

1926), następnie obywatelsko-państwowy (1935-1939), , a najmniej państwowy (1926-

1935)10. Przede wszystkim w pierwszym, a następnie w trzecim modelu 

wychowawczym wychowanie religijne miało sprzyjać kształtowaniu tożsamości 

narodowej oraz postaw patriotycznych i moralno-obywatelskich. W drugim nurcie 

wychowawczym czynniki rządzące przypisywały mu głównie rolę służącą do 

legitymizacji rządów sanacyjnych. Najbardziej zróżnicowane były poglądy na rolę i 

znaczenie wychowania religijnego w latach 1918-1926, kiedy o władzę w Polsce 

rywalizowały różne opcje polityczne, od prawicowych po lewicowe. Jedne z nich 

przypisywały mu rolę wiodącą, drugie marginalną, a jeszcze inne eliminowały go z 

systemu wychowawczego11. 

 
10 A. Niedojadło, Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach powszechnych Okręgu Szkolnego Kra-
kowskiego w latach 1918-1939, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wy-

dawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Lublin-Tarnów 2013, s. 7. 
11 Zob. szerzej: A. Niedojadło, Założenia ideowe wychowania narodowego i próby jego realizacji w poli-
tyce władz oświatowych i kościelnych w pierwszych latach II RP, [w:] Homo Religiosus. Homo Politicus. 

Współpraca czy konflikt, red. E. Juśko, R. B. Sieroń, S. Sorys, Tarnów - Łapczyca 2015, 76 – 88; A. Nie-

dojadło, Postawy i zachowania duchowieństwa wobec wychowania narodowego, państwowego i działal-

ności polskiej szkoły powszechnej w Okręgu Szkolnym Krakowskim w czasach II Rzeczypospolitej, [w:] 

Wartości chrześcijańskie w XX i XXI wieku. Zagrożenia i szanse, red. E. Juśko, R. Sieroń, S. Sorys, Wy-
dawnictwo Regis, Tarnów - Łapczyca 2015, s. 192-203; K. S. Skoczylas, Stosunek teologów katolickich 
w Polsce do wychowania państwowego przed II wojną światową, „Teologia i Człowiek” 50(2020)2, s. 

143-165. 
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Wychowanie religijne mogło objąć całe młode pokolenie jedynie na etapie 

szkolnictwa powszechnego, z racji obowiązku szkolnego na tym etapie kształcenia. 

Negatywnie odbijały się na nim, szczególnie w latach 30. XX wieku, konflikty 

polityczne i podziały społeczne. Obchody świąt kościelnych, jak i wszelkiego typu 

uroczystości i imprezy obchodzone zarówno w kościele, jak i w szkole, mocno 

oddziaływały w tym czasie zarówno na młodsze, jak i starsze pokolenie. Poza funkcją 

religijną pełniło również funkcje: dyscyplinującą, wychowawczą, kształcącą, ideową, 

poglądową, propagandową, kulturalną oraz inne pełniące mniej ważną od 

wymienionych rolę. 

Program wychowania narodowego preferujący właściwe mu postawy 

patriotyczne i religijne zmierzał do ukształtowania obywatela polskiego. W pierwszych 

latach odradzania się państwa polskiego był zasadniczo jedyną ofertą ideologiczną 

wychowania młodego pokolenia Polaków. Nie stał się jednak obowiązującym 

systemem wychowania młodzieży w szkole polskiej, lecz jedynie wykorzystywano jego 

pewne elementy, ulegające też ciągłym przewartościowaniom. Przewrót majowy 1926 

r. wniósł też nowe spojrzenie i zmiany w zakresie wychowania. Pojawia się nowy 

system wychowania zwany państwowym12. 

Zasady prawne nauczania religii wytyczyła Konstytucja marcowa 1921 r. 

Szczegółowe postanowienia w tej kwestii zawierał artykuł 120, który przewidywał: 

1. Obowiązkowe nauczanie religii w szkołach publicznych, tj. utrzymywanych 

w całości lub w części przez państwo bądź ciała samorządowe i kształcących uczniów 

poniżej osiemnastego roku życia: konstytucyjny przymus nauki religii nie obowiązywał 

w szkołach prywatnych i wyższych. 

2. Objęcie nauczaniem religii w szkołach publicznych wszystkich uczniów, 

którzy bez względu na wolę rodziców lub opiekunów nie mogli się od niego pod 

żadnym pozorem uchylić. 

3. Przekazanie związkom religijnym nadzoru i kierownictwa nad nauczaniem 

religii, z zastrzeżeniem naczelnego prawa nadzoru dla państwowych władz szkolnych13. 

Podstawy prawne systemu nauczania religii w szkołach i zakładach naukowych 

ujęte w Konstytucji odzwierciedlały charakter ówczesnej polityki oświatowej państwa, 

 
12 M. Lipowska, Koncepcje wychowania..., dz. cyt., s. 9, 10. 
13 Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, „Dziennik Ustaw” 1921, nr 

44, poz. 267, s. 653-655. 
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uznającej edukację religijną za doniosły czynnik procesu kształcenia i wychowania 

dzieci i młodzieży. 

Postanowienia Konstytucji marcowej (zwłaszcza określające stosunek państwa 

do Kościoła katolickiego)14 pełne urzeczywistnienie znalazły w konkordacie15 

zawartym przez rząd polski ze Stolicą Apostolską 10 lutego 1925 r. w Rzymie16. W 

zakresie nauczania religii zapisy art. XIII konkordatu stanowiły: 

1. Nauka religii katolickiej jest obowiązkowa dla młodzieży katolickiej we 

wszystkich typach szkół (z wyjątkiem szkół wyższych) państwowych, publicznych i 

samorządowych oraz w szkołach prywatnych korzystających z subwencji państwowych 

lub samorządowych albo posiadających prawa szkół państwowych lub publicznych. 

2. Nauczycieli religii mianują władze szkolne jedynie spośród osób 

upoważnionych do tego celu przez biskupów ordynariuszy. Odebranie nauczycielowi 

takiego upoważnienia pozbawia go prawa nauczania religii. 

3. Nauczyciele religii muszą posiadać dyplomy naukowe, uprawniające ich do 

pracy w ww. szkołach, wystawione przez wyższe seminaria duchowne. 

4. Odpowiednie władze kościelne nadzorować będą nauczanie religii pod 

względem merytorycznym i moralnego postępowania nauczycieli17. 

Postanowienia zawarte w konkordacie spotkały się z różnorodną opinią i oceną 

ze strony społeczeństwa polskiego. Już w toku debaty sejmowej nad konkordatem 

krytykę wywołał wspomniany art. XIII, gdyż uznano, że postanowienia traktujące o 

nauczaniu religii w szkołach wykraczają poza ramy prawne ustalone przez konstytucję 

(art. 120)18. Przykładem tego, był określony w konkordacie status szkół prywatnych, 

które aby uzyskać pełnię praw przysługujących szkołom publicznym, zobowiązane 

zostały do wprowadzenia obowiązkowego nauczania religii. Sprzeciw budził także 

zapis o powoływaniu kandydatów na nauczycieli religii oraz sprawowaniu nadzoru nad 

 
14Tamże, s. 654. 
15 W. Mysłek, Kościół katolicki w Polsce w latach 1918-1939. (Zarys historyczny), Warszawa, „Książka i 

Wiedza”, 1966, s. 28-29. 
16 Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Rzymie dnia 10 lutego 

1925 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1925 r.), „Dziennik Ustaw” 1925, nr 72, poz. 
501. 

17 E. Jarmoch, K. Rosa, Religia w szkołach i katechizacja, [w:] Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. 

Rocznik statystyczny, red. L. Adamczuk, W Zdaniewicz, Warszawa 1991, s. 252-253. 
18 Konkordat Polski ze Stolicą Apostolską. Stenograficzny przebieg obrad w sejmie nad przyjęciem 

konkordatu, Lwów 1925. (Pełna relacja). 
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ich moralnym zachowaniem przez władze kościelne19. Dla duchowieństwa katolickiego 

postanowienia konkordatu były odpowiedzią na postulaty i dążenia Kościoła w Polsce. 

Konstytucja marcowa i konkordat w swoich postanowieniach wytyczyły jedy-

nie ogólne granice prawne, sankcjonujące wzajemne stosunki Kościoła i państwa. 

Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawierały przepisy i rozporządzenia 

okołokonkordatowe, w których aktem szczególnej doniosłości było Rozporządzenie 

Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 grudnia 1926 r. o 

nauce szkolnej religii katolickiej20. Przepis ten od nazwiska ministra i premiera rządu 

nazywany był okólnikiem Bartla. Wprowadzał przymus uczestniczenia młodzieży 

szkolnej w praktykach religijnych pod opieką księży prefektów (§7)21. 

Sytuację prawną nauki religii w szkołach na początku lat 30-tych określała 

także Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa22. Została ona opracowana 

przez ówczesnego Ministra WRiOP Janusza Jędrzejewicza i dlatego w literaturze często 

nazywana jest ustawą jędrzejewiczowską23. Był to jeden z najważniejszych aktów 

prawnych dwudziestolecia międzywojennego, regulujący po raz pierwszy w sposób 

kompleksowy i jednolity całokształt struktury szkolnictwa na terytorium kraju24. 

Już we „Wstępie” ustawy wyraźnie zaakcentowano doniosłe znaczenie 

wychowania religijnego i moralnego w szkole, stawiając je na pierwszym miejscu przed 

wyrobieniem umysłowym i fizycznym. 

Reasumując, należy więc zaznaczyć, iż mimo pewnych oporów części 

polityków, a także środowiska nauczycielskiego, religia zaistniała zarówno w 

wychowaniu, jak i w dydaktyce w okresie formowania założeń wychowania 

narodowego. Ustawodawstwo polskie okresu międzywojennego zrealizowało większość 

postulatów wyznaniowych wysuwanych przez Kościół katolicki. Zapewniono mu 

szeroką autonomię i przyznano szereg przywilejów, wyróżniając w sposób szczególny 

pozycję katolicyzmu w stosunku do innych wyznań w Polsce. Podstawy prawne 
 

19 W. Wójcik, Konkordat polski z 1925 roku. Próba oceny, [w:] Kościół w II Rzeczypospolitej, red. Z. 

Zieliński, S. Wilk, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1980, s. 23; T. Włodarczyk, Konkordaty. 

Zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, Warszawa 1974, s. 269; S. T., Podoleński, 
Konkordat a szkoła i wychowanie, „Przegląd Powszechny” R. 42 (1925), t. 166, s. 125. 

20 „Dziennik Urzędowy MWRiOP”, 1927, nr 2, poz. 25, s. 51-53. 
21 Praktyki religijne młodzieży szkolnej katolickiej należą do całości nauczania i wychowania religijnego. 

Młodzież szkolna jest obowiązana brać w nich udział. (…) Czuwanie według istniejących rozporządzeń 
nad wykonaniem przez młodzież wspólnych praktyk religijnych jest obowiązkiem, księży prefektów 
dyrekcji i kierownictw szkół i członków grona nauczycielskiego. 

22 „Dziennik Ustaw”, 1932, poz. 389, s. 639-645; „Dziennik Urzędowy MWRiOP” R. 15 (1932), nr 4, 
poz. 39, s. 122.137. 

23 „Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej”, 1932, nr 61, s. 88-92. 
24 S. I. Możdżeń, Historia wychowania 1918-1945, Kielce, Wydawnictwo „Stachurski”, 2000, s.113. 
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systemu wychowania religijnego określiła Konstytucja marcowa, a jej postanowienia 

ugruntował konkordat i kolejna ustawa zasadnicza z 1935 r. W zakresie nauczania 

religii wyraźnie zaznaczyło się przychylne stanowisko władz oświatowych w stosunku 

do Kościoła, wyrażające się w praktyce wydaniem szeregu aktów prawnych i 

rozporządzeń, które sprzyjały umacnianiu pozycji religii rzymskokatolickiej w 

szkołach. 

2. Stan badań 

Realizacja problemu badawczego określonego tytułem rozprawy pozwala 

zawsze na pogłębienie istniejącego stanu wiedzy w zakresie badanego problemu. W 

niniejszej pracy doktorskiej dotyczy on roli religii w procesie wychowawczym w 

gimnazjach OSK w okresie II RP. Obszar badań koncentruje się na OSK lat 1918-1939 

i dotyczy szkół średnich – gimnazjów. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż 

nie prowadzono w zasadzie na badań nad tak sformułowanym problemem badawczym, 

na takim obszarze i w takim zakresie czasowym. W wyniku czego, stan wiedzy na ten 

temat jest skromny i wymaga podjęcia badań. 

Biorąc pod uwagę historiografię tej tematyki należy zauważyć, że jest ona 

nieliczna i szczątkowa. Zagadnienie roli religii i postaw religijnych uczniów w 

kontekście problematyki wychowania uczniów często marginalnie pojawiło się w 

ramach analizy problemów wychowawczo-opiekuńczych występujących w szkołach 

średnich w opracowaniach traktujących ogólnie o szkolnictwie powszechnym. 
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Mapa 1. Okręgi i obwody szkolne w roku 1933 

 

Źródło: Władze szkolne w latach 1917/1918–1937/1938. Zbiór ustaw, dekretów, rozporządzeń, okólników 

i zarządzeń dotyczących ustroju i organizacji władz szkolnych Rzeczypospolitej Polskiej, opr. T. 

Serafin, cz. 4, Mapy, Warszawa, „Nasza Księgarnia”, 1938, mapa 1. 

Należy natomiast stwierdzić, iż wiele ogólnych uwag poświęconych 

problematyce wychowania religijnego w epoce zaborów zawiera praca Edwarda 

Walewandra, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła 

katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku, wyd. 2, Lublin 1996. 

Z nowszych opracowań na temat wychowania religijnego w szkołach Drugiej 

Rzeczypospolitej w okresie poprzedzającym uchwalenie Konstytucji kwietniowej 

należy wymienić Leonarda Grochowskiego, Wychowanie religijne katolickie w szkołach 
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II Rzeczypospolitej lat dwudziestych. Treści i funkcje25; Jana Szczepaniaka, Troska 

Kościoła o nauczanie i wychowanie religijne w szkole w latach 1918-192726; B. 

Reinera, Problematyka prawno-społeczna nauczania religii w szkołach w Polsce. 

(1918-1939)27; czy Edwarda Jarmochy i Krzysztofa Rosy, Religia w szkołach i 

katechizacja28 i inne zawarte w bibliografii. 

Wymienione prace traktują jednak wychowanie religijne w sposób ogólny w 

kontekście całokształtu szkolnictwa i roli Kościoła katolickiego. Tak sformułowany, 

zwarty w temacie rozprawy, nie był przedmiotem analizy zarówno w kontekście 

ogólnopolskim, jak i poszczególnych okręgów szkolnych, w tym także OSK. 

Ogólnikowe informacje na temat wychowania religijne zawierają również publikacje 

dotyczące historii wychowania i szkolnictwa. 

Mimo więc ukazywania się publikacji ogólnego typu, nadal nie ma jednak 

całościowego, szczegółowego opracowania, które by w sposób syntetyczny 

przedstawiało problem roli edukacji religijnej w procesie wychowania młodzieży II RP. 

Tak więc w tym wymiarze niniejsze opracowanie będzie miało charakter pionierski. 

3. Podstawa źródłowa i opis źródeł 

Podstawowym obszarem źródłowym warsztatu pracy badacza tego zagadnienia 

są materiały archiwalne. W przypadku wyżej wymienionego problemu główny materiał 

źródłowy stanowią Sprawozadania szkolne dyrektorów szkół średnich (Podkarpacka 

biblioteka cyfrowa i inne). Merytorycznie zasygnalizowany problem został 

przedstawiony w oparciu o ten materiał źródłowy. Dostarczają one wielu informacji 

charakteryzujących organizację pracy kierowanych przez nich szkół, w tym również w 

zakresie wychowania, stanowiąc przy tym niezwykle cenne źródło informacji o 

ówczesnej rzeczywistości szkolnej. 

Ponadto materiał źródłowy stanowią: 

• ówczesne akty prawne, 

• Kronika Rady Szkolnej Krajowej za lata 1918/19, 

 
25Katolicka a liberalna myśl wychowawcza w Polsce w latach 1918-1939, red. K. Bartnicka, E. 

Walewander, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 2000, (Biblioteka Pedagogiczna. Seria A, Studia, t. 

3), s. 239-279. 
26 Kraków, Wydawnictwo WAM, 1997, (O katolicką szkołę polską; 1). 
27 Opole, Instytut Śląski, 1964, (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu). 
28 Dz. cyt. 
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• księgi pamiątkowe szkół, 

• księgi jubileuszowe, 

• wspomnienia i pamiętniki. 

Materiał źródłowy stanowi również ówczesna prasa. Zdecydowana większość 

tych źródeł występuje w wersji cyfrowej. Miejscem kwerendy źródłowej były przede 

wszystkim Archiwa Państwowe, kościelne oraz szkolne. 

4. Metodologia badań 

Celem prowadzonych badań było określenie roli edukacji religijnej w procesie 

wychowania uczniów gimnazjum Polsce lat 1918-1939. Przedmiotem pracy była 

natomiast edukacja religijna rozumiana, jako proces przekazywania młodzieży 

określonych wartości kształtujących ich osobowość i dostarczający jej niezbędnych 

wartości do budowania świadomości narodowej i społecznej. 

Analiza źródeł wykorzystanych w tej rozprawie oraz dostępna literatura 

przedmiotowa, pozwalają na sformułowanie głównego problemu badawczego, którym 

jest określenie roli edukacji religijnej w procesie wychowania młodzieży gimnazjów 

OSK w Polsce międzywojennej. Przyjęta hipoteza zakłada, iż edukacja religijna miała 

istotne znaczenie w procesie kształtowania się wartości narodowych, patriotycznych i 

obywatelskich w świadomości ówczesnych młodych ludzi, co zostało pozytywnie 

zweryfikowane ich postawami w trudnym dziejowo okresie II wojny światowej i w 

Polsce nowej powojennej rzeczywistości. 

Ze względu na cel i przedmiot badań, niniejsza praca zawiera w sobie elementy 

wiedzy pedagogicznej oraz historycznej i socjologicznej. Wskazuje to na potrzebę 

zastosowania w postępowaniu badawczym pedagogicznych badań historycznych. 

Bowiem w przypadku tym, by móc dokładnie opracować zagadnienia dotyczące 

problemu pracy, należy uwzględnić nie tylko kontekst pedagogiczny, ale i historyczny. 

Wiązanie współczesnych badań pedagogicznych z historią wydaje się, zatem zasadne29. 

Teresa Hejnicka-Bezwińska uzasadnia to w następujący sposób: Pedagogika i 

historia osadzone w paradygmacie interpretacyjnym (fenomenologiczno-

hermeneutycznym) nauk humanistycznych skazane są na integrację (…) Historyczno-

 
29 S. Palka, Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwa 

Psychologiczne, 2006, s. 69. 
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pedagogiczna perspektywa poznawcza (pedagogiczno-historyczna – jak mówią inni) 

służy rekonstruowaniu i ujawnianiu sensów oraz znaczeń fenomenu edukacji w 

określonym miejscu i czasie historycznym30. 

Badania historyczne, jak wynika z analiz, mieszczą się w strategii badań 

jakościowych, opartych na wyjaśnieniach idiograficznych. Schemat tych badań, można 

sytuować w typie weryfikacyjno-eksploracyjnych badań teoretycznych31. 

Cechą szczególną i wyróżniającą badania historyczne w rozumieniu Krzysztofa 

Konarzewskiego jest niedostępność badanego obiektu, czyli to, że badacz nie może 

wywierać wpływu na wydarzenia z przeszłości, eksperymentować, kontrolować 

zmiennych czy powtarzać pomiarów32. Badaniom historycznym podobną cechę 

przypisuje Stanisław Palka, który twierdzi, że ich cechą charakterystyczną jest 

pośredniość poznania, czyli fakt, że badane zjawiska nie istnieją współcześnie. Badacz 

przyjmuje badaną rzeczywistość, jako zastaną, może ją tylko poznawać pośrednio za 

pomocą źródeł historycznych33. Można je podzielić na źródła pierwotne i wtórne. Do 

źródeł pierwotnych zaliczamy wytwory badanych społeczności (np.: uchwały organów 

władzy, protokoły posiedzeń rady szkolnej, dzienniki klasowe, itp.) a także relacje, 

wspomnienia świadków wydarzeń. Źródła wtórne natomiast opierają się na źródłach 

pierwotnych34. 

Ze względu na problem główny, jakim jest rola edukacji religijnej w procesie 

wychowania uczniów szkół gimnazjalnych w OSK w Polsce lat 1918-1939 oraz sposób 

badania, główną metodą, którą posłużono się w postępowaniu badawczym jest metoda 

monografii pedagogiczno-historycznej. 

Wincenty Okoń definiuje monografię, jako pracę naukową, przedstawiającą 

wszechstronne opracowanie wybranego zagadnienia – na podstawie wyników badań 

własnych, ogólnokrajowych, ogólnonarodowych35. Monografia stanowi metodę badań, 

której przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placówki lub 

 
30 T. Hejnicka-Bezwińska, Integracja perspektywy poznawczej i historycznej w procesie wytwarzania 

wiedzy naukowej o edukacji, [w:] Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, red. S. Palka, Kraków, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 33, zob. też: S. Palka, Metodologia…, dz. cyt., s. 
69-70. 

31 K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i 

Profesjonalne, 2008, s. 341. 
32 K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa, WSIP, 2000, 

s. 84. 
33 S. Palka, Metodologia…, dz. cyt., s. 72. 
34 K. Konarzewski, Jak uprawiać…, dz. cyt., s. 84. 
35 W. Okoń, Monografia, [w:] W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa, Wydawnictwo 

Edukacyjne „Żak”, 1996, s. 177. 



 

19 

instytucjonalne formy działalności wychowawczej, lub jednorodne zjawiska społeczne, 

prowadzące do gruntownego rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności 

działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń prognoz rozwojowych36. 

W ujęciu pedagogicznym, monografia dotyczy głównie opisu i analizy 

funkcjonowania określonej instytucji opieki, wychowania i kształcenia oraz różnych 

instytucjonalnych form działalności wychowawczej37. Można, zatem uznać, że cechą 

charakterystyczną badań monograficznych jest dążenie do poznania instytucji 

oświatowych oraz realizowanych w nich różnych rodzajów i form działalności 

dydaktycznej czy wychowawczej38. W przypadku tematu pracy, poznanie roli 

tarnowskich nauczycieli religii w wychowaniu młodzieży. 

Z uwagi na to, że źródłem tej metody były badania prowadzone na gruncie 

różnych nauk społecznych, historycznych czy antropologicznych, Albert Wojciech 

Meszke twierdzi, że można mówić o różnych typach monografii, np. socjologicznej, 

pedagogicznej, etnograficznej, czy historycznej39. Przedmiotem badań 

monograficznych, bez względu na dyscyplinę naukową, jest według Ireny Lepalczyk 

jeden fakt, jedno zdarzenie, zagadnienie czy instytucja40. 

Ze względu na fakt, że funkcjonowanie badanych instytucji oświatowych, ich 

zasad i form organizacyjnych jest wewnętrznie złożone i niejednorodne, konieczne było 

zastosowanie różnych technik, przez które realizowana może być monografia41. 

Praca ma w przeważającej części charakter monografii pedagogicznej. 

Podstawową metodą dla pracy, będzie więc monografia pedagogiczna. Spośród 

stosowanych w pedagogice metod badawczych istotną wydaje się wskazanie na metodę 

monograficzną, wokół której w literaturze panuje pewne zamieszanie. Słownik języka 

polskiego PWN nie wyróżnia metody monograficznej, jako takiej, a kwestię traktuje 

znacznie szerzej, wychodząc od pojęcia „monografia” (od gr. – mónos – jedyny, sam, 

pojedynczy; gráphein – pisać, rysować), czyli praca naukowa poświęcona jednemu 

 
36 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. 2 [i. e. 3] 

popr. i rozsz., Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001, s. 76. 
37 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000, 

s. 298. 
38 A. W. Maszke, Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, 2008, s. 160. 
39 Tamże, s. 159. 
40 I. Lepalczyk, Metoda monografii w badaniach pedagogicznych, [w:] Metodologia pedagogiki 

społecznej, red. R. Wroczyński, T. Pilch, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, s. 10. 
41 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań…, dz. cyt., s. 77. 
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zagadnieniu, tematowi, wydarzeniu, a nawet życiorysowi jednej osoby, dzieląc ją 

przykładowo na: historyczną, biograficzną, językoznawczą i literaturoznawczą42. 

Zatem na gruncie pedagogiki za metodę monograficzną (ang. monographic 

method) należy przyjąć taką metodę postępowania, której przedmiotem jest opis 

instytucji wychowawczych w rozumieniu placówki lub instytucjonalnych form 

działalności wychowawczej. Metoda ta ma prowadzić do gruntownego rozpoznania 

struktury instytucji oświatowo-wychowawczej lub organizacji społeczno-kulturalnej, 

sięgnięcia w głąb jej działalności, zasad i efektywności działań wychowawczych i 

organizacyjnych in statu quo ante oraz zaproponowania koncepcji prognoz 

rozwojowych pro futuro. Cechą wyróżniającą badań monograficznych w sensie 

formalnym jest ich ścisła lokalizacja instytucjonalna, stad niektórzy metodolodzy 

uważają, że metoda monograficzna to naukowo przeprowadzona swoista wizytacja 

danej placówki. Metoda monograficzna pozwala na porównywania wybranych 

zagadnień w rożnych związkach czasowych lub przestrzennych danej placówki czy 

instytucji społeczno-wychowawczej. Jest łatwa do zastosowania, może oddać wprost 

nieocenione zasługi do weryfikacji założonych i rzeczywistych funkcji placówek 

oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i kulturalno-oświatowych43. 

Źródłem tej metody według przedmiotu poznania są badania dotyczące 

jednostronnego opisu procesu w obrębie wybranej instytucji, organizacji: gr. monos – 

jedyny, grapho – piszę44. Monografia w badaniach pedagogicznych dotyczy głównie 

opisu i analizy funkcjonowania określonej instytucji opieki, wychowania i kształcenia 

oraz różnych instytucjonalnych form działalności wychowawczej (…). Przedmiotem 

metody monograficznej są często struktury sformalizowane (…) ze szczególnym 

uwzględnieniem pełnionej tam funkcji opiekuńczej, wychowawczej lub kształcącej45. 

W postępowaniu badawczym, wykorzystano przede wszystkim badanie i 

analizę dokumentów w sposób krytyczny, co jest podstawową techniką metody 

monograficznej. Badanie dokumentów i materiałów jest techniką badawczą służącą do 

gromadzenia wstępnych, opisowych, także ilościowych informacji o badanej instytucji 

czy zjawisku wychowawczym. Jest także techniką poznawania biografii i opinii 

 
42 E. Sobol, L. Drabik, Słownik języka polskiego PWN, t. 2, L-P, Warszawa 2007, s. 196. 
43T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne „Żak”, 1995, s. 46. 
44 A. W. Maszke, Metody i techniki…, dz. cyt., s. 159. 
45 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków, Impuls, 1999, s. 304. 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Elzbieta-Sobol,a,72384862
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Lidia-Drabik,a,74645955
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wyrażonych w dokumentach. Samodzielnie rzadko może występować w roli instrumentu 

naukowego poznania46. 

Dokumenty wykorzystane podczas postępowania badawczego zostały poddane 

zarówno analizie jakościowej jak i statystycznej. Z uwagi na to, w pracy prócz badania i 

analizy źródeł, wykorzystano technikę statystyczną, która w pedagogice stanowi 

podstawę opracowania materiału badawczego. 

Postępowanie badawcze, mające na celu przedstawienie problematyki zawartej 

w temacie pracy, prowadzone było w kilku etapach: sformułowanie problemu 

badawczego, zgromadzenie materiału źródłowego i przeprowadzenie jego selekcji, 

dokonanie krytycznej oceny treści materiałów źródłowych, przyjęcie do opracowania 

treści pozytywnie zweryfikowanych, uporządkowanie zakwalifikowanych treści, 

wyłonienie przesłanek użytecznych do wnioskowania badawczego przydatnego do 

rozwiązania problemu, wyjaśnienie faktów i zjawisk badanych, wnioskowanie o faktach 

i zjawiskach, rozwiązanie problemu oraz opracowanie syntezy47. 

Metoda monograficzna może być realizowana przez wiele różnorodnych 

technik badawczych. Podstawową techniką okazuje się badanie dokumentacji (często 

archiwalnej), choć nierzadko wprowadza elementy obserwacji uczestniczącej, ankiety, 

wywiadu, socjogramu a nawet eksperymentu wychowawczego. Niekiedy mogą być 

także wykorzystane elementy eksperymentu wychowawczego. Jedno jest pewne, w 

metodzie monograficznej, zgodnie z zasadami poprawności metodologicznej, trudno 

poprzestać na jednej technice badań. Przy zastosowaniu tej metody koniecznym wprost 

jest zastosowanie szeregu technik przy użyciu różnych narzędzi badań48. 

W metodologii badań pedagogicznych ważną funkcję spełniają techniki badań 

pedagogicznych, czyli czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi 

wskazaniami, pozwalające na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii i 

faktów. W sensie rzeczowym technika jest podrzędna w stosunku do metody i jest 

sposobem zbierania i gromadzenia materiałów oraz źródeł do badań. Techniki mają 

 
46 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii…, dz. cyt., s. 98. 
47 S. Palka, Metodologia. Badania…, dz. cyt., s. 74-75. 
48 A. Kamiński, Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, [w:] Metodologia 

pedagogiki społecznej, red. R. Wroczyński, T. Pilch, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wydawnictwo PAN, 1974, s. 74-75; toż, [w:] J. Półturzycki, Aleksander Kamiński, Warszawa-Radom, 

Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy, 2006, s. 278-279. 
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charakter instrukcji, ograniczonych do pojedynczych czynności, a ich cechą powinny 

być użyteczność i skuteczność stosowania49. 

Wśród nich wyróżnia się: 

• analizę treści, 

• badanie dokumentów i materiałów, 

• obserwację, 

• wywiad diagnostyczny, 

• ankietę, 

• eksperyment, 

• techniki projekcyjne, 

• techniki statystyczne. 

Analiza treści polega na badaniu wiadomości zapisanych w opracowaniach, 

dokumentach, wspomnieniach i innych przekazach. 

Badanie dokumentów i materiałów jest techniką badawczą służącą do 

ewaluacji wstępnych, opisowych, a także ilościowych informacji o badanej instytucji 

czy zjawisku. 

Analiza dokumentów jest techniką, która pozwala rozpoznać, odczytać i 

zinterpretować zdarzenia i procesy na podstawie ich wytworów. Działanie to polega na 

interpretowaniu treści pod kątem celów badawczych. Dokumentem natomiast jest każda 

rzecz stanowiąca źródło informacji o przedmiocie50. 

Dokonano tego za pomocą narzędzia badawczego, jakim będzie kwestionariusz 

analizy dokumentów. W metodzie monograficznej należy zwrócić uwagę na 

korzystanie z różnych źródeł informacji, jako warunku poprawnego zastosowania tej 

metody. 

5. Struktura pracy 

Konstrukcja pracy została podyktowana przez problematykę zaznaczoną w 

temacie oraz charakter dostępnego materiału źródłowego. Pod względem konstrukcji 

rozprawa składa się z sześciu rozdziałów. 

 
49 T. Pilch, Zasady badań…, dz. cyt., s. 42. 
50 A.W. Maszke, Metody i techniki…, dz. cyt., s. 252. 
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Celem nakreślenia kontekstu historyczno prawnego dla wychowania 

religijnego w rozdziale pierwszym przedstawiono sytuację szkolnictwa w odradzającej 

się RP wraz z jego prawnymi uwarunkowaniami. Służy temu krótka analiza aktów 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania szkolnictwa. Podstawowym celem 

wydawanych przepisów było ujednolicenie podstaw organizacyjnych szkolnictwa 

powszechnego. Przełomowym wydarzeniem w historii edukacji w okresie 

międzywojennym była tzw. reforma jędrzejewiczowska, która nadała trwałe kształty 

całości systemu szkolnego II RP. Ponadto w rozdziale pierwszym starano się w sposób 

ogólny dokonać prezentacji sieci szkół w OSK, zwracając uwagę na fakt, że od 1928 r. 

w obręb tego okręgu wchodziła również Kielecczyzna, która przed odzyskaniem 

niepodległości znajdowała się w Kongresówce, następnie w 1918 r. podlegała władzom 

centralnym, a w 1922 r. została włączona do okręgu szkolnego w Warszawie. Pokazując 

proces kształtowania się OSK starano się także zwrócić uwagę na uwarunkowania i 

trudności galicyjskiego systemu oświaty, gdyż to tereny dawnego zaboru austriackiego 

stanowiły początkowo główny obszar działania OSK. 

Sukcesywnie w rozdziale drugim przedstawiono krótki zarys tradycji 

nauczania religii w Polsce od czasów najdawniejszych do 1918 r. Oczywiście historia 

katechizacji sięga o wiele dalej, aniżeli historia Polski, dlatego nakreślając ten zarys 

odwołano się do czasów działalności pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa, aby w ten 

sposób nie tylko pokazać całościowy rozwój nauczania religii, ale też pokazać 

konteksty jego dalszego rozwoju w Polsce. Przyjmując tezę za ks. prof. Romanem 

Murawskim, że mowa św. Piotra wygłoszona w Dniu Pięćdziesiątnicy była pierwszą 

katechezą Kościoła i zapoczątkowała jego misję ewangelizacyjną w świecie51, krótko 

nakreślono katechezę in statu nascendi, aby pokazać jej najważniejsze zadanie, czyli 

przekaz nauczania Jezusa Chrystusa i dawanie świadectwa tegoż nauczania w 

codziennym życiu. Rozwój szkół chrześcijańskich na przełomie VI i VII w. 

spowodował, że obok formacji intelektualnej, szkoły takie stawały się miejscem 

przekazu zasad wiary, stąd też w rozdziale drugim ukazano systematyczny rozwój 

szkolnictwa, także tego związanego z Kościołem, aż do czasu ukształtowania się 

systematycznej katechezy mającej miejsce podczas lekcji religii, co dokonało się za 

przyczyną Johanna Ignaza Felbigera. Sytuacja szkolnictwa w Galicji uzupełnia 

 
51 R. Murawski, Historia katechezy, cz. 1, Katecheza w pierwszych wiekach, Warszawa, Wydawnictwo 

Salezjańskie, 2011, s. 19. 
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omawiany zarys historyczny i pokazuje pewne fundamenty, na których budowano 

katechizację po odzyskaniu niepodległości na terenach OSK. 

Pojawienie się klasowo-lekcyjnego systemu nauczania religii było wynikiem 

koncepcji wspomnianego J. I. Felbigera, czy autora klasowo-zbiorowego systemu 

nauczania Johannesa Sturma, a zarazem impulsem do podjęcia przez wielu pedagogów 

dyskusji na temat nauczania religii w szkole oraz roli wychowania religijnego w 

integralnym rozwoju człowieka. Nie ulega wątpliwości, że każda dyskusja, czy 

polemika, o ile jest prowadzona w sposób merytoryczny prowadzi do lepszego poznania 

zagadnienia, pokazując przy tym różne spojrzenia i różne systemy wartościowania. Stąd 

też sukcesywnie w rozdziale drugim przedstawiono również pogląd przedstawicieli 

Kościoła oraz władz państwowych i oświatowych na kwestię edukacji religijnej, a 

następnie dla całości spojrzenia spróbowano odpowiedzieć na pytanie, na ile 

wychowanie religijne można rozpatrywać, jako zasadniczy składnik wychowania 

narodowego, patriotycznego i społeczno-moralnego. 

Skuteczną pracę wychowawczo-katechetyczną warunkują również możliwości, 

które otrzymuje nauczyciel katecheta. Owszem, kluczem do sukcesu będzie jak 

najlepsza formacja katechety, jednak, na jakość jego pracy mają także wpływ 

dodatkowe uwarunkowania, czasem nawet niezależne od katechety i katechizowanych. 

Należy do nich zaliczyć odpowiednio ułożone i dobrane programy nauczania, 

możliwość dysponowania różnego rodzaju pomocami naukowymi czy też klimat 

sprzyjający zakładaniu różnego rodzaju organizacji uczniowskich, prowadzenia 

uroczystości religijno-patriotycznych, czy nawet troski o właściwie wyposażony 

księgozbiór szkolny. Wszystkie te czynniki mają wpływ na skuteczność pracy 

katechetycznej, a podstawą do jak najlepszej organizacji różnych form edukacji 

religijnej są odpowiednio wypracowane mechanizmy i rozwiązania prawne 

dopuszczające szereg różnego rodzaju możliwości działania. Stąd też w trzecim 

rozdziale przedstawiono podstawy prawne nauczania religii, a także założenia 

programowe tego procesu oraz pomoce, głównie podręczniki do nauki religii. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że skuteczność edukacji i wychowania 

religijnego w dużej mierze zależy od formacji intelektualnej i moralnej, a także od 

osobistej postawy katechetów. Dlatego treść czwartego rozdziału stanowi prezentacja 

środowiska nauczycieli religii, a więc zagadnienia, które dotyka nie tylko obszaru 

związanego z obsadą personalną nauczycieli religii, ale przede wszystkim ich 
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wykształcenia i kwalifikacji, przykładu życia, a także ich roli w procesie wychowania 

młodzieży. 

W rozdziale piątym zwrócono uwagę na pozalekcyjne formy działalności 

szkół, podkreślając przy tym znaczenie różnego rodzaju uroczystości o charakterze 

religijno-patriotycznym oraz nakreślono cele i działalność kilku wybranych organizacji, 

w tym przede wszystkim uczniowskich, co jest czytelnym dowodem na fakt, ze 

wychowanie religijne nie zamykało się tylko na przeprowadzonych lekcjach, ale 

wykraczało poza ramy miejsca i czasu pracy szkoły. Bogactwo tych form dało asumpt 

do ich przedstawienia i omówienia w ostatnim, szóstym rozdziale. 

Podsumowanie, wnioski i postulaty badawcze ujęte zostały w zakończeniu 

pracy. Do pracy został również dołączony aneks. 

Realizacja tematu rozprawy – przedstawienie wpływu edukacji religijnej na 

proces wychowawczy uczniów szkół średnich w OSK w okresie międzywojennym w 

szerokim kontekście – mam nadzieję nie tylko wyeksponuje znaczenie pierwiastka 

religijnego w procesie wychowawczym, ale również pokaże wzajemne powiązanie i 

przenikanie wychowania religijnego, patriotycznego i narodowego. Praca ma więc 

również na celu inspirowanie do dalszych badań w obszarze jej problematyki. Mam 

świadomość, iż sformułowany w pracy problem badawczy nie został ostatecznie 

wyczerpany, a dalsze badania nad nim mogą poszerzyć zakres wiedzy o nowe fakty i 

doprowadzić do nowych wniosków. 

W czasie badań nad problematyką korzystałem z życzliwości i pomocy wielu 

osób, którym pragnę podziękować. W sposób szczególny pragnę to uczynić w stosunku 

do promotora Pana prof. dr hab. Romana Pelczara, którego cenne uwagi zarówno w 

kwestiach formalnych, jak i merytoryczno-metodycznych umożliwiły mi zrealizowanie 

i osiągnięcie zamierzonego celu. 

Szczere podziękowania składam również wszystkim pracownikom archiwów i 

bibliotek, z jakich korzystałem w trakcie swojej pracy oraz dyrektorom szkół za 

umożliwienie mi wglądu do szkolnych zasobów archiwalnych. 
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ROZDZIAŁ 1. SZKOLNICTWO W POLSCE ORAZ W OKRĘGU SZKOLNYM 
KRAKOWSKIM W OKRESIE II RZECZYPOSPOLITEJ 

1.1. Uwarunkowania prawno-organizacyjne szkolnictwa w Polsce międzywojennej 

W chwili odzyskania niepodległości w 1918 r. szkolnictwo powszechne w 

Polsce było zróżnicowane zarówno pod względem organizacyjnym, jak programowym i 

dydaktycznym. Jego strukturę i działalność określały różnego rodzaju przepisy prawne, 

dyktowane głównie polityką wynarodowienia ludności polskiej. Jego właściwe 

funkcjonowanie utrudniały rażące braki w infrastrukturze lokalowo-materialnej oraz w 

zakresie przygotowania ilościowego i jakościowego kadry nauczycielskiej. W tej 

sytuacji priorytetowym kierunkiem działania władz oświatowych było dążenie do 

ujednolicenia ustroju szkolnego, wyrównania zaległości szkolnych okresu zaborów oraz 

stworzenie i realizacja zadań, stojących przed szkolnictwem w niepodległym państwie 

polskim52. Najważniejszą sprawą, jaką w zakresie problematyki ustroju i organizacji 

szkolnictwa należało rozwiązać już w pierwszych miesiącach państwowości polskiej, 

było upowszechnienie oświaty elementarnej oraz udostępnienie nauczania w szkole 

średniej uczniom tych klas społecznych, które nie mogły z niej korzystać w okresie 

zaborów. 

Nowe władze polskie podejmujące działalność praktyczną i normatywno-

prawną miały możliwość skorzystania na dorobku szkolnictwa zaborców oraz 

wykorzystania projektów ustroju i organizacji szkolnictwa, przygotowanych podczas 

trwania pierwszej wojny światowej i przedyskutowanych na zjazdach nauczycieli. 

Tymczasowy Rząd Ludowy, który uformował się w Lublinie w nocy z 6 na 7 

listopada 1918 r. w manifeście ogłaszał powstanie państwa polskiego, złożonego z 

wszystkich ziem zamieszkałych przez ludność polską, z dostępem do morza oraz 

zapowiadał zwołanie sejmu ustawodawczego ma podstawie pięcioprzymiotnikowego 

prawa wyborczego53, równouprawnienie wszystkich obywateli, 8-godzinny dzień pracy, 

rozwiązanie Rady Regencyjnej (RR) i jej rządu54. W obszernym programie rządu 

lubelskiego, z Ignacym Daszyńskim na czele, sformułowane zostały także zasadnicze 

 
52 K. Trzebiatowski, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918-1932, Wrocław 1970, s. 109. 
53 Powszechne (także z udziałem kobiet, co było całkowitą nowością), równe, tajne, bezpośrednie i 

proporcjonalne. 
54 A. Próchnik, Pierwsze piętnastolecie Polski Niepodległej. Zarys dziejów politycznych, Warszawa 1957, 

s. 27-29. 
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postulaty oświatowe, zgodne z dążeniami socjalistów, ruchu ludowego i postępowego 

nauczycielstwa, a mianowicie: powszechność i obowiązkowość nauczania na stopniu 

elementarnym oraz bezpłatność i świeckość szkoły55. Kolejny rząd niepodległej Polski 

stworzony 18 listopada 1918 r. pod przewodnictwem Jędrzeja Moraczewskiego 

zapowiadał obok reform ekonomicznych realizację postępowego programu 

oświatowego. Realizacją polityki oświatowej tego rządu zajął się Ksawery Franciszek 

Prauss, wybitny reprezentant polskiej lewicy społecznej i nauczycielskiej. Posiadał 

doświadczenie pedagogiczne uzyskane w szkołach średnich oraz podczas działalności w 

Centralnym Biurze Szkolnym, a od 1917 r. we władzach kierowniczych Zrzeszenia 

Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych (ZNPSP)56. Pod jego kierownictwem 

został opracowany program oświatowy MWRiOP, który ogłoszono w dniu 18 grudnia 

1918 r.57 Program oświatowy K. F. Praussa zakładał zjednoczenie szkolnictwa 

wszystkich zaborów, przygotowanie ustaw szkolnych celem przedłożenia ich sejmowi 

do uchwalenia, wprowadzenie 7-letniego obowiązku szkolnego oraz bezpłatnej 7-

klasowej szkoły powszechnej jednakowej dla wszystkich dzieci, dającej podstawę 5-

letniemu gimnazjum i średniej szkole zawodowej. Za najniższy typ szkoły powszechnej 

uznał K. F. Prauss 5-letnią szkołę o 2 siłach nauczycielskich oraz dwuletnią 

obowiązkową naukę uzupełniającą58. 

Rząd J. Moraczewskiego po dwóch miesiącach podał się do dymisji, a nowym 

gabinetem miał zarządzać Ignacy Paderewski. W rządzie tym, opanowanym w 

znacznym stopniu przez prawicę, ministrem oświaty został Jan Łukasiewicz, profesor 

Uniwersytetu Warszawskiego, który przystąpił niebawem do prac mających na celu 

realizację koncepcji ustrojowej K. F. Praussa i głównych założeń jego polityki 

oświatowej59. W centrum zainteresowań MWRiOP znalazły się w pierwszym rzędzie 

przygotowania do ogólnopolskiego zjazdu nauczycielskiego, który miał zająć 

stanowisko w kwestii nowego, polskiego systemu oświatowo-wychowawczego. 

Zdaniem J. Łukasiewicza głównym warunkiem reformy szkolnictwa, powinny być 

rezultaty zjazdu oświatowego. Z tego też względu, mimo, że istniejący stan szkolnictwa 

 
55 Proklamacja rządu lubelskiego z 7 XI 1918 r. [w:] F. Honowski, Parlament i rząd w Polsce 

niepodległej, Warszawa 1938, s. 7. 
56 J. Schoenbrenner, Walka o demokratyczną szkołę polską w latach 1918-1922, Warszawa, PZWS, 1963, 

s. 92. 
57 S. Sempołowska, Ministerium Oświaty i jego prace dotychczasowe [w:] Sempołowska S., Pisma 

pedagogiczne i oświatowe, wyboru dokonał i poprzedził wstępem M. Falski, Warszawa 1962, s. 272-

273. 
58 Tamże, s. 274. 
59 J. Schoenbrenner, Walka o demokratyczną…, dz. cyt., s. 105. 
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wymagał ustawowego uregulowania, nie przedłożono sejmowi przygotowanych 

uprzednio projektów ustaw szkolnych, a najistotniejsze sprawy szkolne unormowano w 

drodze dekretów60. 

Pierwszym aktem prawnym władz polskich w dziedzinie szkolnictwa 

powszechnego był Dekret o obowiązku szkolnym, z dnia 7 lutego 1919 r.61 Artykuł 

pierwszy tego dekretu stwierdzał, że wykształcenie w zakresie szkoły powszechnej było 

obowiązkowe dla wszystkich dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Obowiązek szkolny mógł 

być realizowany w publicznych szkołach powszechnych i innych szkołach lub w domu, 

o ile obowiązujące treści nauczania odpowiadały programowi szkół powszechnych. W 

obu tych ostatnich przypadkach, uczeń był zobowiązany zdać egzamin sprawdzający 

poziom jego wiedzy, przeprowadzany przez inspektora szkolnego. Dekret ustalał, więc 

przede wszystkim obowiązek kształcenia, ale nie obowiązek uczęszczania do publicznej 

szkoły powszechnej. Realizowany mógł być on w 7-klasowych szkołach, jak również w 

4-5 letnich szkołach początkowych z 2 lub 3-letnią nauką uzupełniającą. Od 

realizowania obowiązku szkolnego zostały zwolnione dzieci chore fizycznie, 

niedorozwinięte umysłowo oraz mieszkające od szkoły w odległości większej niż 3 km 

lub oddzielone od niej przeszkodą naturalną. Dzieci mające kłopoty ze zdrowiem na 

podstawie orzeczenia lekarskiego mogły uzyskać roczne lub trwające dłużej odroczenie 

obowiązku szkolnego. Do zakładania szkół zobowiązane zostały gminy, przy czym 

miejscowości liczące mniej niż 40 dzieci i położone w granicach tej samej gminy miały 

być łączone w obwody szkolne. 

W dniach 25-26 czerwca 1919 r. odbył się w Warszawie zjazd inspektorów 

szkolnych byłego zaboru rosyjskiego, na którym został im przekazany dekret wraz z 

uściślającą go Instrukcją w sprawie opracowania sieci szkolnej62. Dopuszczała ona 

możliwość tworzenia obwodów szkolnych z miejscowości leżących na terenie różnych 

 
60 F. W. Araszkiewicz, Szkoła średnia ogólnokształcąca w Polsce w latach 1918-1932, Wrocław, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 26. 
61 „Dziennik Urzędowy MWRiOP”, R. 2 (1919), nr 2, poz. 2, s. 27-31; „Dziennik Praw Państwa 

Polskiego” 1919, nr 14 (z 8 lutego), poz. 147. Dekret o obowiązku szkolnym zatwierdzony został 
konstytucyjnie przez Sejm Ustawodawczy na posiedzeniu w dniu 22 lipca 1919 r. – Konstytucyjne 

zatwierdzenie dekretu o obowiązku szkolnym, „Dziennik Urzędowy MWRiOP”, R. 2 (1919), nr 8, poz. 
3, s. 219. 

62 M. Falski, Materiały do projektu sieci szkół powszechnych na obszarze województw: warszawskiego, 
łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego i białostockiego oraz m.st. Warszawy, Warszawa, skł. gł. 
"Książnica-Atlas" T-wa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1925, s. 5; Z. Ruta, Szkolnictwo powszechne w 

okręgu szkolnym krakowskim 1918-1939, Wrocław, Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980, 
s. 24. 
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gmin, jeżeli gwarantowało to podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły oraz polecała 

tworzenie w każdej gminie przynajmniej jednej szkoły 7-klasowej. 

Stopień organizacyjny szkoły uzależniała Instrukcja od liczby dzieci w 

obwodzie według następujących norm: od 40 do 60 dzieci – szkoła jednoklasowa, 60 do 

100 – dwuklasowa, około 150 – trzyklasowa, około 200 – czteroklasowa, około 250 – 

pięcioklasowa, około 300 – sześcioklasowa, około 350 – siedmioklasowa63. 

Wspomniany dekret zobowiązywał opieki szkolne do prowadzenia metryk, 

które winny zawierać wykaz wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Spis ten opieki 

szkolne otrzymywały rokrocznie od wójta, magistratu lub innego organu lokalnej 

administracji. Za nie zapisanie dziecka do szkoły bądź nieregularne uczęszczanie, 

rodzice albo opiekunowie mogli zostać ukarani karą pieniężną lub karą aresztu. 

Przepisy dekretu zgodnie z rozporządzeniem z dnia 8 sierpnia 1919 r. przewidywały 

także wprowadzenie nauki uzupełniającej64. Dotyczyło to dzieci, które po ukończeniu 

nauczania w okresie krótszym niż siedem lat do 14 roku życia winny uczęszczać na 

naukę uzupełniającą, odbywającą się przynajmniej 4 godziny tygodniowo w ciągu 

całego roku szkolnego. Przepis ten z powodów ekonomicznych nie został jednak nigdy 

wdrożony. 

7 lutego 1919 r. wydany został również Dekret o kształceniu nauczycieli szkół 

powszechnych w Państwie Polskiem, stabilizujący pięcioletnie seminaria 

nauczycielskie, które miały stanowić zasadniczą formę przygotowania kandydatów na 

nauczycieli szkół elementarnych65. O przyjęcie do seminariów nauczycielskich mogli 

ubiegać się uczniowie, posiadający wykształcenie w zakresie szkoły powszechnej 

najwyższego stopnia organizacyjnego, zdolności fizyczne niezbędne do wykonywania 

zawodu nauczycielskiego oraz nieprzekroczony 20 rok życia. Dekret przewidywał 

utworzenie państwowych i prywatnych seminariów nauczycielskich. Nauka w 

państwowych seminariach miała być bezpłatna. Zasadniczym brakiem nowo 

tworzonych zakładów kształcenia nauczycieli było to, że nie traktowano ich na równi ze 

 
63 Z. Ruta, Szkolnictwo powszechne…, dz. cyt., s. 9. 
64 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zaprowadzenia 

nauki uzupełniającej w myśl dekretu o obowiązku szkolnym, z dn. 8 sierpnia 1919 r., „Dziennik 

Urzędowy MWRiOP” R. 2 (1919), nr 9, poz. 4, s. 246-247, „Monitor Polski” 1919, nr 186 (z 20 

sierpnia), s. 1; M. Pęcherski, M. Świątek, Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917-1969. 

Podstawowe akty prawne, Warszawa, PWN, 1978, s. 28; 
65 „Dziennik Urzędowy MWRiOP” R. 2 (1919,) nr 2, poz. 3, s. 32-37, „Dziennik Praw Państwa 

Polskiego” 1919, nr 14 (z 8 lutego), poz. 185; J. Kulpa, Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych w 
Polsce w latach 1918-1939, Wrocław, Warszawa, Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wydawnictwo PAN, 1963, s. 48, 156. 
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szkołami średnimi ogólnokształcącymi, a absolwenci seminariów nie otrzymali prawa 

kontynuowania nauki w szkołach wyższych66. 

Sprawa obowiązku nauczania na szczeblu szkoły powszechnej była na tyle 

istotna, iż stała się przedmiotem dyskusji politycznych, które doprowadziły do 

wprowadzenia tego zagadnienia do Konstytucji z dnia 17 marca 1921 roku67. 

Konstytucja uchwalona na 221 posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego poświęciła 

sprawom oświatowym i wychowawczym kilka artykułów, które stanowiły, że 1) każdy 

obywatel ma prawo nauczać, założyć szkołę lub zakład wychowawczy (art. 117); 2) 

wszystkie szkoły i zakłady wychowawcze, zarówno publiczne, jak i prywatne podlegają 

nadzorowi władz państwowych (art. 117); 3) nauka w zakresie szkoły powszechnej jest 

obowiązkowa dla wszystkich obywateli państwa, a czas, zakres i sposób pobierania tej 

nauki określi odrębna ustawa (art. 118); 4) nauczanie w szkołach państwowych i 

samorządowych jest bezpłatne, a uczniom wyjątkowo zdolnym, a niezamożnym, 

państwo zapewni stypendia na utrzymanie w szkołach średnich i wyższych (art. 119); 5) 

nauka religii w szkołach państwowych i samorządowych jest obowiązkowa dla 

młodzieży do lat 18, a kierownictwo i nadzór nauki religii należy do właściwego 

związku religijnego z zastrzeżeniem naczelnego nadzoru dla państwowych władz 

szkolnych (art. 120)68. 

W toku długich dyskusji w sejmie oraz w szerokiej działalności 

uświadamiającej stronnictw politycznych, organizacji społecznych i nauczycielskich 

przygotowane były również ustawy o budownictwie szkolnym oraz zakładaniu, 

utrzymywaniu i organizacji szkół powszechnych69. Projekty obu ustaw szkolnych 

złożone zostały w Izbie przez MWRiOP w połowie 1920 r., ale w związku z wojną i 

trudnościami ekonomicznymi kraju dopiero na początku 1922 r. stały się przedmiotem 

pracy Sejmu na jego posiedzeniach plenarnych70. Ustawy ostatecznie zostały uchwalone 

przez Sejm w dniu 17 lutego 1922 r.71 

 
66 J. Kulpa, Kształcenie nauczycieli…, dz. cyt., s. 74. 
67 Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku…, dz. cyt., art. 118: W zakresie szkoły powszechnej nauka jest 

obowiązkowa dla wszystkich obywateli Państwa. 
68 Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku…, dz. cyt. 
69 K. Trzebiatowski, Szkolnictwo powszechne…, dz. cyt., s. 73. 
70 Tamże, s. 75. 
71 Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych, 

„Dziennik Ustaw”, 1922, nr 18, poz. 143; „Dziennik Urzędowy MWRiOP”, 1922, nr 12, poz. 110; 
Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o budowie publicznych szkół powszechnych, „Dziennik Ustaw”, 1922, 
nr 18, poz. 144; „Dziennik Urzędowy MWRiOP”, 1922, nr 12, poz. 111. 
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Ustawa o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych 

określała podstawowe warunki organizacyjne w realizowaniu powszechnego nauczania, 

a mianowicie: obwody, sieć szkolną, liczbę dzieci decydującą o stopniu organizacyjnym 

szkoły oraz obowiązki państwa i samorządów terytorialnych wobec szkolnictwa 

powszechnego. Nazwa „obwód szkolny” użyta przez Ustawę w r. 1922 zmieniała 

przede wszystkim poprzednie określenie „rewir szkolny”, jednak w świetle Ustawy nie 

promień, jak w Dekrecie czy w Instrukcji, lecz droga dziecka do szkoły nie mogła 

przekraczać 3 kilometry72. Opracowanie sieci szkolnej zostało powierzone inspektorowi 

szkolnemu przy współudziale samorządu szkolnego, a zatwierdzanie kuratorowi okręgu 

szkolnego na podstawie opinii powiatowego organu samorządu szkolnego. Plan sieci 

szkolnej powinien opierać się na założeniu, że wszystkie dzieci w wieku szkolnym 

mogą korzystać z nauki w szkole powszechnej, możliwie najwyższego stopnia 

organizacyjnego. Najważniejszą normą, którą musi się uwzględniać przy ustaleniu 

prawidłowo przewidzianej sieci szkolnej, jest skupienie w obwodzie szkolnym 

określonej liczby dzieci w wieku obowiązku szkolnego. Nowa ustawa uzależniała 

stopień organizacyjny szkoły od liczby dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym. 

Obowiązek zakładania i utrzymywania publicznych szkół powszechnych ciążył 

na państwie i gminie. Skarb państwa ponosił koszty wynagrodzenia nauczycieli, miał 

zaopatrywać szkoły w pomoce naukowe, książki do bibliotek szkolnych oraz niezbędne 

druki, natomiast gminy zostały zobowiązane do ponoszenia wszystkich wydatków 

rzeczowych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania szkół. 

Ustawa o budowie publicznych szkół powszechnych, uchwalona równocześnie 

z ustawą o utrzymywaniu szkół, nakładała na gminy obowiązek dostarczania szkołom i 

nauczycielom odpowiednich pomieszczeń, gruntów pod zabudowę, na boiska i ogrody 

szkolne oraz wznoszenia nowych budynków szkolnych, mieszkalnych i gospodarczych. 

Zasadniczo obszar gruntu na szkołę z boiskiem i ogrodem ustalony został dla szkół 1-, 

2-, 3- klasowych na 0,55 ha, a dla szkół 4-, 5-, 6- i 7-klasowych na 0,85 ha. Na budowę 

szkół i domów mieszkalnych dla nauczycieli mogły być przyznawane gminom przez 

państwo zasiłki w wysokości 50% ich kosztów, a na pokrycie pozostałych kosztów 

gminy mogły otrzymywać również ze skarbu państwa długoterminowe pożyczki. 

 
72 Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu…, dz. cyt., art. 4. 
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Powyższe przepisy szkolne wprowadzały na terenie całego kraju jednolite 

podstawy organizacyjne szkolnictwa powszechnego, które z niedużymi zmianami 

przetrwały do 1932 r. 

Obok unormowań dotyczących obowiązku szkolnego czy sposobu organizacji 

szkoły powszechnej u progu niepodległości podjęto prace nad systemem nadzoru 

oświaty. Dla funkcjonowania organów nadzoru w zakresie oświaty najważniejszą 

regulacją była Ustawa z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz 

szkolnych73 Na jej mocy zwierzchni nadzór i kierownictwo w Polsce nad systemem 

oświaty powierzono ministrowi WRiOP74. Zgodnie z przepisami tejże ustawy państwo 

zostało podzielone na okręgi szkolne kierowane przez kuratorów okręgu szkolnego. 

Okręg szkolny obejmował jedno lub kilka województw. Z góry zastrzeżono, że czas 

oraz kolejność tworzenia okręgów szkolnych, a także obszar ich właściwości oraz 

siedzibę władz oznaczyć miał minister WRiOP. 

Na czele okręgu szkolnego stał kurator okręgu szkolnego, który był 

mianowany przez Naczelnika Państwa na wniosek ministra WRiOP, uchwalony przez 

Radę Ministrów75. Tryb powoływania kuratorów okręgów szkolnych wyraźnie 

wskazuje, jak ważną rolę mieli oni spełnić w systemie edukacji szkolnej. Artykuł 4-

przedmiotowej ustawy ustanawiał zakres działania kuratora okręgu szkolnego, 

uposażając go w szereg kompetencji. Do najważniejszych należały: administrowanie 

instytucjami wychowawczymi i oświatowymi oraz szkołami ogólnokształcącymi 

podlegającymi zarządowi państwa oraz szkołami zawodowymi w zakresie przekazanym 

przez ministra WRiOP. Dodatkowo kurator wykonywał nadzór, opiekę i kontrolę nad 

szkolnictwem, wychowaniem przedszkolnym i pozaszkolnym oraz oświatą okręgu. W 

 
73 „Dziennik Ustaw” 1920, nr 50, poz. 304; „Dziennik Urzędowy dla Okręgu Szkolnego Lwowskiego” R. 

25 (1921), nr 3, s. 92-94. 
74 Zakres właściwości rzeczowej tego ministerstwa regulował Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej 

organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem, z dnia 3 stycznia 1918 r., („Dziennik Ustaw” 
1918, nr 1, poz. 1; „Dziennik Praw Królestwa Polskiego” 1918, nr 1 (z 1 lutego), poz. 1), który w art. 
26 stanowił, że do zadań Ministra Oświaty i Wyznań należy zarząd szkolnictwa wszelkich stopni i 
typów, opieka nad nauką, literaturą i sztuką, nad archiwami, bibliotekami publicznymi, czytelniami, 

muzeami i teatrami oraz wykonywanie wszelkich praw i opieki Państwa w sprawach wyznaniowych. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 stycznia 1921 r. było podstawą do przekazania Ministrowi 
WRiOP spraw szkolnych i oświatowych na obszarze byłej dzielnicy pruskiej („Dziennik Ustaw” 1921, 
nr 7, poz. 38; „Dziennik Urzędowy MWRiOP”1921, nr 1 (z 15 stycznia), poz. 5). Statut Organizacyjny 
MWRiOP przewidywał, iż w Ministerstwie wyodrębniono 5 departamentów: Szkolnictwa 
Ogólnokształcącego, Szkolnictwa Zawodowego, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ogólny i Wyznań 
Religijnych. Ponadto istniał niewłączony do departamentów Wydział Archiwów. Departamenty ustalały 
teoretyczne podstawy danego działu, opracowały właściwe programy, regulaminy i podręczniki oraz 

sprawowały zarząd i nadzór nad danym działem szkolnictwa. Struktura ta była jeszcze w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego kilka razy zmieniana. 

75 Ustawa z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym…, dz. cyt., art. 3. 
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obowiązku kuratora okręgu szkolnego należało rozstrzyganie odwołania od orzeczeń i 

zarządzeń podległych władz i urzędów. Ponadto układał projekt budżetu okręgu 

szkolnego, który przedstawiał ministrowi WRiOP. Uprawnieniem kuratora było także 

przekazywanie funduszy na utrzymanie szkolnictwa w okręgu w ramach już 

zatwierdzonego budżetu. Szczególnym jego uprawnieniem było zatwierdzanie 

dyrektorów prywatnych szkół średnich ogólnokształcących i seminariów 

nauczycielskich, mianowanie urzędników do VII kategorii płacy włącznie, przenoszenie 

w granicach okręgu niestałych nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i 

seminariów nauczycielskich, mianowanie kierowników publicznych szkół 

powszechnych. 

Kurator okręgowy przedstawiał też ministrowi WRiOP propozycje w kwestii 

mianowania wizytatorów okręgowych, inspektorów szkolnych i nauczycieli 

państwowych szkół średnich ogólnokształcących i seminariów nauczycielskich oraz 

urzędników od VI kategorii płacy wzwyż, mianował członków rad szkolnych 

powiatowych i rad opiekuńczych państwowych szkół średnich ogólnokształcących i 

seminariów nauczycielskich. Uprawnienia powyższe na stanowisku kuratora okręgu 

szkolnego można nazwać, jako rozległy wpływ na system edukacji szkolnej w okręgu, 

bowiem obejmował on uprawnienia finansowe, jak i realny wpływ na obsadę 

personalną nauczycieli w szkołach i urzędników, nadzorujących oświatę. 

Artykuł 5 ustawy o tymczasowym ustroju oświaty dawał ministrowi WRiOP 

możliwość powołania, do współdziałania z kuratorami, rad szkolnych okręgowych. W 

skład rad szkolnych okręgowych wchodzić mieli przedstawiciele organizacji 

zawodowo-pedagogicznych, społecznych oraz reprezentanci wyznań religijnych 

uznawanych przez RP, do których należała znaczna część ludności w danym okręgu. 

Ustawa stanowiła jednocześnie, że wraz z utworzeniem okręgu i mianowaniem kuratora 

przestawały działać na obszarze okręgu wszystkie organy administracji szkolnej z 

wyjątkiem powiatowych, gminnych i miejscowych. Jednocześnie przepis art. 6 

przywołanej ustawy stanowił, że uprawnienia dotychczasowych organów 

administracyjnych w oświacie były przekazywane kuratorowi, jeśli nie zostały 

zastrzeżone do kompetencji ministra WRiOP lub przeniesione na inne organy 

podporządkowane temu ministrowi. Ustawa o tymczasowym ustroju oświaty w art. 9 

zniosła wszelką zależność władz i urzędów szkolnych od organów administracji 

politycznej. 
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Kolejny okres prac nad reformami oświatowymi przypada na lata 1926-1932. 

Można w nim wyróżnić dwa podokresy: pierwszy, obejmujący lata 1926-1929, od 

przewrotu majowego do wybuchu wielkiego kryzysu gospodarczego, oraz drugi 

obejmujący lata 1929-1932, od początku kryzysu do tzw. jego „dna” i „reformy 

jędrzejewiczowskiej” w oświacie. Przewrót majowy zdynamizował dyskusję wokół 

oświaty i wzbudził w środowisku nauczycielskim nadzieję na oczekiwane przez nich 

zmiany. Spełnieniem tych nadziei wydawało się exposé sejmowe premiera i 

jednocześnie Ministra WRiOP Kazimierza Bartla, w którym zapowiedział przystąpienie 

do prac nad reformą szkolnictwa76. 

Została powołana Komisja Reformy szkoły, której program poparło 

nauczycielstwo szkół powszechnych i średnich. Rezultatem prac Komisji był projekt 

ustawy ogłoszony już przez następnego Ministra WRiOP Gustawa Dobruckiego. 

Podstawowym postulatem tego aktu prawnego miała być 7-letnia szkoła powszechna. 

Na jej bazie miały powstać dwa typy szkół średnich ogólnokształcących: 5-letnia, 

zróżnicowana na dwa kierunki, humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy, dająca 

wstęp na studia wyższe, oraz 3-letnia szkoła średnia ogólnokształcąca, dająca jedynie 

możliwości dalszej edukacji w szkołach wyższych nieakademickich77. 

Dalsze prace nad przebudową szkolnictwa przejął powołany w czerwcu 1928 r. 

nowy gabinet Ministra oświaty, Kazimierza Świtalskiego. Krótka jego działalność 

przygotowała grunt do opracowania założeń nowej reformy. Już jesienią 1931 r. 

sprecyzowano cele i zadania wychowania państwowego. Kwestiami organizacyjnymi, 

programami nauczania i problemem wyboru podręczników zajął się kolejny Minister 

Sławomir Czerwiński78. 

W okresie jego kadencji pojawiły się wątpliwości w odniesieniu do projektu 

jednolitej szkoły, opartej na modelu 7+5. Nasunęła się wówczas koncepcja 

jednorocznego „zazębiania”. Polegała ona na tym, że szkoła średnia ogólnokształcąca 

miała opierać się nie na siedmiu, lecz na sześciu klasach pełnej 7-letniej szkoły 

powszechnej. Stwarzała zatem szansę na zastosowanie selekcji niewykluczającej jednak 

 
76 K. Trzebiatowski, Szkolnictwo powszechne…, dz. cyt., s. 249. 
77 A. Niedojadało, Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach powszechnych Okręgu Szkolnego 

Krakowskiego w latach 1918-1939, Lublin, Tarnów, Towarzystwo Naukowe KUL, 2013, s. 31. 
78 E. Juśko, Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Lublin, Towarzystwo 

Naukowe KUL, 2003, s. 45. 
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przyjętej uprzednio zasady zapewnienia wszystkim uzdolnionym jednostkom dostępu 

do najwyższych szczebli kształcenia się – bez względu na ich pochodzenie społeczne79. 

Okres od roku szkolnego 1925/26 do 1927/28 kończył etap niżu 

demograficznego. Problem zmian w oświacie był palący. W tym czasie poprawiła się 

sytuacja kadrowa, wzrósł poziom wykształcenia nauczycieli, przestał istnieć problem 

pedagogów niewykwalifikowanych, powoli zwiększał się stopień organizacji szkół80. 

Minister S. Czerwiński zmarł niespodziewanie 4 sierpnia 1931 r. Abstrahując 

od uczuć czysto osobistych, będących wyrazem mego stosunku do zmarłego, jako 

uczciwego i rozumnego człowieka, pierwszego ministra oświaty, który wiedział, o co mu 

chodzi i miał dość odwagi, by swoim myślom dać wyraz – byłem zaniepokojony myślą o 

przyszłości. Zdawałem sobie bowiem sprawę, że istnieje poważna możliwość zwrócenia 

się do mnie z propozycją objęcia tej teki – pisał Janusz Jędrzejewicz81. 12 sierpnia 1931 

r. Janusz Jędrzejewicz przyjął nominację na Ministra WRiOP. Obejmując tekę ministra 

postanowił przede wszystkim uprościć pracę ograniczając biurokrację, przez co 

rozumiał redukowanie ilości papierów i podwładnych, z którymi będzie musiał mieć do 

czynienia. Na stanowiskach wiceministrów pozostali ksiądz Bronisław Żongołłowicz i 

Kazimierz Pieracki, który odegrał bardzo ważną rolę w pracy nad reformą szkolnictwa. 

Księdzu B. Żongołłowiczowi podlegały departamenty szkół wyższych, wyznań 

religijnych i sztuki oraz archiwa państwowe, natomiast K. Pierackiemu – szkolnictwo 

powszechne, średnie i zawodowe82. 

Rozpoczynając prace nad redagowaniem projektów ustaw J. Jędrzejewicz 

przekazał wiceministrom K. Pierackiemu i ks. B. Żongołłowiczowi swoje wytyczne:  

1. Ustrój szkolny ma być oparty na zasadzie jednolitości szkolnictwa, przeprowadzonej 

konsekwentnie przez całość jego budowy.  

2. Również konsekwentnie ma być przeprowadzona zasada wielokrotnej selekcji 

młodzieży i kierowania jej do odpowiadających jej zdolnościom i zainteresowaniom 

różnych działów szkolnictwa. 

3. Wielki nacisk ma być położony na szkolnictwo zawodowe wszelkich typów i stopni i 

podniesienie jego znaczenia w społeczeństwie nazbyt skłonnym do uważania jedynie 

szkół ogólnokształcących za pełnowartościowe szkoły.  

 
79 K. Trzebiatowski, Szkolnictwo powszechne…, dz. cyt., s. 344. 
80 E. Juśko, Szkolnictwo powszechne…, dz. cyt., s. 44. 
81 J. Jędrzejewicz, W służbie idei. Fragmenty pamiętników i pism, Londyn 1972, Oficyna Poetów i 

Malarzy, s. 123. 
82 J. Jędrzejewicz, W służbie idei..., dz. cyt., s. 119, 126. 
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4. Ma być podniesione ogólne przygotowanie intelektualne kandydatów do szkół 

akademickich w drodze ustalania specjalnych metod i programów dających się 

zastosować do odpowiednio wyselekcjonowanej młodzieży.  

5. Rozbudowa programowa ma być dostosowana do ram ustrojowych z tym, że 

ośrodkiem, ku któremu grawitować mają w miarę możliwości programy 

poszczególnych przedmiotów nauczania – winna być Polska i jej sprawy. Program 

ma, więc objąć język, historię i kulturę, w szczególności zaś wysiłki, jakie naród 

dokonał za pośrednictwem swych wielkich ludzi, ze specjalnym uwzględnieniem 

wysiłków zbrojnych łącznie z naszą walką o niepodległość aż do ostatnich czasów.  

6. W związku z tą przebudową programów podkreślone muszą być momenty 

wychowawcze: religijny, narodowy, społeczny, a szczególnie państwowo-

obywatelski, najmniej u nas kultywowany w warunkach stuletniej niewoli i 

uzależnienia od obcej, nienawistnej państwowości83. 

W dniu 24 lutego 1932 r. projekt ustawy o ustroju szkolnictwa wszedł pod 

obrady plenarne Sejmu. Dyskusja nad nim odbyła się jednak pod nieobecność posłów 

Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), Stronnictwa Ludowego (SL), Narodowej Partii 

Robotniczej (NPR) i Chrześcijańskiej Demokracji (Polskie Stronnictwo 

Chrześcijańskiej Demokracji – PSChD), którzy na znak protestu opuścili salę obrad 

Sejmu84. Krytyka koncepcji oświatowo-wychowawczych sanacji i projektu ustawy ze 

strony posłów opozycji nie miała większego wpływu na jego treść i dalsze losy, gdyż 

projekt został uchwalony głosami większości rządowej w dniu 24 lutego 1932 r. w kilka 

dni później Sejm uchwalił również ustawę o prywatnych szkołach oraz zakładach 

naukowych i wychowawczych. Ustawy jędrzejewiczowskie, zatwierdzone przez Senat 

11 marca 1932 r., określiły profil ideowo-wychowawczy szkolnictwa w Polsce, jego 

ustrój i organizację na najbliższe lata przed wybuchem II wojny światowej. 

W Ustawie o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 r., będącej ukoronowaniem 

zabiegów rządów sanacyjnych o pełne dostosowanie wychowania do ich politycznych 

interesów85, podkreślano we wstępie, że wprowadza takie zasady ustroju szkolnictwa, 

które mają Państwu ułatwić organizację wychowania i kształcenia ogółu na 

świadomych swych obowiązków i twórczych obywateli Rzeczypospolitej, obywatelom 

 
83 J. Jędrzejewicz, W służbie idei..., dz. cyt. 
84 F. W. Araszkiewicz, Geneza ustaw z roku 1932 o szkolnictwie państwowym i powszechnym, „Przegląd 

Historyczno-Oświatowy” R. 14 (1971), z. 4.], s. 578-585. 
85 Z. Ruta, Szkolnictwo powszechne…, dz. cyt., s. 146. 
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tym zapewnić jak najwyższe wyrobienie religijne, moralne, umysłowe i fizyczne oraz jak 

najlepsze przygotowanie do życia, zdolniejszym zaś i dzielniejszym jednostkom ze 

wszelkich środowisk umożliwić osiągnięcie najwyższych szczebli naukowego i 

zawodowego wykształcenia86. 

Z powyższych sformułowań wynika, że na pierwszym miejscu wśród zadań 

stojących przed szkołą zostało wysunięte wychowanie obywatelsko-państwowe oraz 

„wyrobienie religijne” młodzieży. 

Postanowienia szczegółowe nowej ustawy, po raz pierwszy określającej cele 

i zadania wszystkich typów szkół, otwierał artykuł dotyczący przedszkoli. Dla dzieci 

w wieku od 3 lat ukończonych do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego organizuje się 

przedszkola, które mają na celu wychowanie fizyczne i psychiczne przez stworzenie 

odpowiednich ku temu warunków87. To jedno zdanie miało duże znaczenie, gdyż w ten 

sposób wprowadzono oficjalnie nazwę przedszkole dla wszystkich placówek 

wychowania przedszkolnego, określając ich miejsce w systemie oświaty, jako instytucji 

poprzedzających szkołę i przygotowujących do niej. Po raz pierwszy ustawa mówiła o 

przedszkolach, nadając im tym samym podstawę prawną najwyższej rangi. Nie 

sprecyzowała jednak, na kim ma spoczywać obowiązek zakładania i utrzymywania 

przeszkoli, stając się przez to aktem czysto formalnym. 

Szkoły oraz zakłady naukowe i wychowawcze dzieliły się według nowej 

ustawy ustrojowej ze względu na tytuł własności na: a) państwowe, utrzymywane 

wyłącznie przez państwo, b) publiczne, utrzymywane przez państwo wspólnie z 

samorządem terytorialnym lub gospodarczym, c) prywatne, będące własnością 

stowarzyszeń, instytucji lub osób prywatnych. Ustawa utrzymywała 7-letni obowiązek 

szkolny, rozpoczynający się w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończyło 

7 lat. Należy tu przypomnieć, że w województwie krakowskim istniał dotychczas na 

wsi 6-letni obowiązek szkolny i rozpoczynał się po ukończeniu 6 lat. Zatem dopiero 

ustawa z 1932 r. uregulowała zagadnienie obowiązku szkolnego w sposób jednolity dla 

całego państwa z wyjątkiem Śląska. Obowiązek szkolny mogły dzieci wypełniać przez 

pobieranie nauki w publicznej szkole powszechnej lub innej oraz w domu. Za podstawę 

organizacyjną i programową ustroju szkolnego przyjęto 7-letnią szkołę powszechną 

najwyższego stopnia organizacyjnego, czyli szkołę III stopnia. Szkoła powszechna 

 
86 Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju…, dz. cyt. 
87 W. Garbowska, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932-1939, Wrocław, Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich, 1976, s. 51. 
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miała za zadanie dać na poziomie, odpowiadającym wiekowi i rozwojowi dziecka, 

potrzebne ogółowi obywateli jednolite podstawy wychowania i wykształcenia ogólnego 

oraz przygotowanie społeczno-obywatelskie z uwzględnieniem potrzeb życia 

gospodarczego88. 

Artykuł 11 ustawy o ustroju szkolnictwa dzielił szkołę powszechną na trzy 

szczeble programowe. Pierwszy szczebel programowy obejmował elementarny zakres 

wykształcenia ogólnego, drugi miał stanowić rozszerzenie i pogłębienie szczebla 

pierwszego, a trzeci przygotować również pod względem społeczno-obywatelskim i 

gospodarczym. Pod względem organizacyjnym ustawa dzieliła szkoły powszechne na 

trzy stopnie. Szkoła I stopnia realizowała całkowicie pierwszy szczebel programowy 

oraz najważniejsze składniki programowe szczebla drugiego i trzeciego. Szkoła II 

stopnia realizowała pierwszy i drugi szczebel programowy oraz najważniejsze składniki 

szczebla trzeciego. Szkoła III stopnia realizowała wszystkie trzy szczeble programowe 

w pełnym zakresie. Dla młodzieży, która wypełniła obowiązek szkolny miały być 

organizowane odpowiednie szkoły i kursy dokształcające. Obowiązkowi dokształcania 

podlegała, według artykułu 15 ustawy, młodzież do 18 roku życia włącznie. 

Wydany na podstawie tej ustawy Statut publicznych szkół powszechnych 

siedmioletnich z 21 listopada 1933 r.89, określał zadania szkoły, ogólne zasady 

organizacyjne, obowiązki kierownika i nauczycieli, organizację procesu dydaktyczno-

wychowawczego oraz zagadnienia dotyczące uczniów90. Zadania szkoły powszechnej 

określone zostały zgodnie z postanowieniami ustawy o ustroju szkolnictwa. Każda 

szkoła dzieliła się na klasy, z tym jednak, że Statut ustalał nowe pojęcie „klasy” i 

„oddziału”. Klasą nazywa się grupę uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się 

wszystkich przedmiotów według jednego wspólnego programu. Takie pojęcie klasy w 

Statucie odpowiadało dotychczasowym oddziałom szkoły powszechnej. I tak 

dotychczas szkoła 1-klasowa miała cztery oddziały, szkoła 2-klasowa pięć oddziałów, a 

szkoły 3-7-klasowe posiadały po siedem oddziałów. Według nowego statutu przy 

większej liczbie uczniów klasa dzieliła się na oddziały, dotychczas pojęciu temu 

odpowiadały „oddziały równoległe”. O poziomie organizacyjnym szkoły miała 

decydować, podobnie jak dotychczas, liczba dzieci zapisanych do szkoły. Należy 
 

88 Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju…, dz. cyt., art. 11. 
89 Ogłoszony Rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 

listopada 1933 r. (Nr. I Pr.-4053/33) o organizacji publicznych szkół powszechnych, „Dziennik 
Urzędowy MWRiOP”, 1933, nr 14, poz. 194. 

90 Statut publicznych szkół powszechnych siedmioletnich. Załącznik do rozporządzenia Ministra WRiOP z 

dnia 21 listopada 1933 r. (Nr. I Pr.-4053/33), „Dziennik Urzędowy MWRiOP”, 1933, nr 14, poz. 194. 
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dodać, że art. 6 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. uzależniał stopień organizacyjny szkoły 

od liczby dzieci w wieku obowiązku szkolnego, zamieszkałych w danym obwodzie. 

Natomiast zarządzenie ministra WRiOP z 31 sierpnia 1926 r. uzależniało organizację 

szkoły od liczby dzieci zapisanych do niej. Statut nie brał też pod uwagę liczby dzieci 

mieszkających w obwodzie, lecz liczbę uczniów w szkole. 

Według Statutu z dnia 21 listopada 1933 r. szkoła powszechna I stopnia o 1 lub 

2 nauczycielach, i licząca do 120 uczniów, miała cztery klasy, z których pierwsza i 

druga były jednoroczne, klasa trzecia – dwuletnia (rocznik 3 i 4), a klasa czwarta – 

trzyletnia (rocznik 5,6 i 7). Szkoła powszechna II stopnia o 3 i 4 nauczycielach i liczbie 

uczniów od 121 do 210 posiadała sześć klas, w tym pięć (I-V) jednorocznych i klasa 

szósta dwuletnia. Szkoła powszechna III stopnia o 5, 6, 7 lub więcej nauczycielach przy 

liczbie uczniów od 211 do 310 i powyżej posiadała siedem klas o kursie jednorocznym. 

Statut podkreślał przy tym, że w okresie wyjątkowo trudnych warunków finansowych 

ogólne liczby uczniów w szkole każdego stopnia mogą być o 20 większe od obecnie 

obowiązujących i mogą wynosić: w szkole I stopnia o 1 nauczycielu – 80 uczniów, a w 

szkole o 2 nauczycielach – 140 uczniów; w szkole II stopnia o 3 nauczycielach – 180 

uczniów, w szkole o 4 nauczycielach – 230 uczniów; w szkole III stopnia o 5 

nauczycielach – 280 uczniów, w szkole o 6 nauczycielach – 330 uczniów91. 

Nowy ustrój szkolny spowodował pogorszenie sytuacji w dziedzinie 

organizacji szkolnictwa, zwłaszcza na wsi. Znalazło to wyraz w rozbiciu szkoły 

powszechnej na trzy stopnie i trzy szczeble programowe, podwyższeniu liczby dzieci 

przypadających na 1 nauczyciela oraz zaliczeniu przez statut do niższych stopni wielu 

szkół, które miały wszelkie dane do zakwalifikowania do stopni wyższych92. Statut 

zaliczył bowiem dotychczasowe szkoły 1- i 2-klasowe (z 1 i 2 nauczycielami) do szkół I 

stopnia, szkoły 3- i 4-klasowe (o 3 i 4 nauczycielach) do szkół II stopnia, a dopiero 

szkoły 5-, 6-, i 7-klasowe (o 5, 6 i 7 nauczycielach) do szkół III stopnia. Wynikiem 

takiego zaszeregowania szkół była likwidacja klas siódmych w szkołach II stopnia oraz 

klas piątych w szkołach I stopnia. 

W miejsce dotychczasowej 8-letniej szkoły średniej wprowadzono 6-letnią 

edukację obejmującą 4-letnie gimnazjum i 2-letnie zróżnicowane liceum. Podział 

szkoły średniej na dwa ogniwa: niższe (gimnazjum) i wyższe (liceum), umożliwiające 

 
91 Statut publicznych…, dz. cyt., § 92. 
92 M. Falski, Koncepcja szkoły powszechnej i jej roli w ustroju szkolnictwa w okresie międzywojennym w 

Polsce, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1958, t. 1, s. 169-217. 
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wstęp na wyższe studia, nadawał szkole średniej elastyczniejszą strukturę i niósł 

perspektywy szerszego jej upowszechnienia. Wydzielenie trzech typów liceum: 

humanistycznego, matematyczno-przyrodniczego i klasycznego odpowiadać miało 

strukturze zainteresowań i potrzebom kształcenia właściwych kadr93. 

Bardziej dogłębnie niż dotychczas zainteresowano się szkołami zawodowymi. 

W ustawie znalazł się zapis wyodrębniający trzy typy tego rodzaju placówek: 

dokształcające, typu zasadniczego i przysposobienia zawodowego. Podstawą sieci szkół 

zawodowych były szkoły typu zasadniczego, które dzieliły się na niższe, gimnazjalne i 

licealne. Najniższy stopień oparty został na szkole powszechnej I stopnia. Gimnazja 

zawodowe bazowały natomiast na szkole II i III stopnia, a szkoły zawodowe stopnia 

licealnego – tylko na gimnazjum ogólnokształcącym. Dużym sukcesem autorów ustawy 

były ustalenia dotyczące szkolnictwa zawodowego, likwidujące jego dotychczasową 

deprecjację. Wprowadzenie gimnazjów i liceów zawodowych nadawało szkołom 

zawodowym rangę przyznawaną dotychczas szkołom ogólnokształcącym94. 

Ustawa została bezkrytycznie przyjęta jedynie w kręgach związanych z 

obozem rządzącym. W ustawie zauważalne jest dawkowanie wiedzy uzależnione od 

pochodzenia społecznego i stanu majątkowego. Każdy stopień organizacyjny 

szkolnictwa przeznaczony był zasadniczo dla określonych warstw społeczeństwa. 

Ustawa nie gwarantowała pełnej drożności ścieżki edukacyjnej zredukowanej wyraźnie 

do szeregu: szkoła powszechna II stopnia, gimnazjum ogólnokształcące z łaciną, liceum 

ogólnokształcące, studia wyższe. Ograniczała w ten sposób młodzieży ze środowisk 

robotniczych i chłopskich, stanowiącej większy procent uczniów szkół zawodowych niż 

średnich ogólnokształcących, możliwość uzyskania nie tylko wykształcenia wyższego, 

lecz także pełnego średniego. Chcąc złagodzić krytykę ze strony opozycji ministerstwo 

w 1937 r. wydało Okólnik 71 w sprawie ułatwienia uczniom szkół powszechnych 

stopnia I i II przechodzenia i uczęszczania do szkół wyższego stopnia lub innego typu95. 

W ustawie zasadniczo pominięto kwestię bezpłatności szkoły, którą 

gwarantowała Konstytucja marcowa. Budziła zatem uzasadniony niepokój, ponieważ 

rząd zamierzał wprowadzić opłaty za naukę nawet w szkołach powszechnych96. 

Przyjęty akt prawny nie określał jednoznacznie żadnych konsekwencji w 

stosunku do osób uchylających się, w głównej mierze na wsi, od wypełniania 
 

93 Niedojadało A., Wychowanie narodowe…, dz. cyt., s. 35. 
94 Tamże. 
95 „Dziennik Urzędowy MWRiOP” 1937, nr 9, poz. 310. 
96 W. Ozga, Organizacja szkolnictwa w Polsce, Warszawa, PZWS, 1960, s. 90. 
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obowiązku szkolnego. Jeden z artykułów ustawy stał się, więc jedynie ogólnikiem 

niemającym pokrycia w praktyce. Należy mieć jednak na względzie, iż czas realizacji 

uchwalonych przepisów prawnych przypadał na okres wielkiego kryzysu 

ekonomicznego i wyżu demograficznego polskiej młodzieży w wieku szkolnym. 

Egzekwowanie przymusu szkolnego w tym czasie, kiedy dla kilkuset tysięcy dzieci i 

młodzieży w wieku szkolnym brakowało miejsca w placówkach oświatowych, byłoby 

też czystą fikcją97. 

Zalety wprowadzonych przepisów dostrzegano szczególnie w sferze 

dydaktycznej i psychologicznej. Ważną decyzją było przesunięcie granicy wieku 

rozpoczynania nauki na szczeblu średnim na 12-13 lat, a podejmowania wykształcenia 

specjalistycznego na 13-16 lat. Podkreślić też należy wszechstronność problematyki 

ujętej w ustawie, zajmującej się problematyką wszystkich szkół. Ustawa stworzyła 

nowoczesny system kształcenia nauczycieli, z zapewnieniem dostępu do wyższych 

uczelni, co było posunięciem nowatorskim w procesie rozwoju i kształtowania tego 

istotnego społecznie zawodu. 

Na potrzeby ustawy zostały przygotowane doskonałe pod względem 

merytorycznym i pedagogicznym programy nauczania i podręczniki. Opracowane były 

one w latach 1932-1935 przez grupy autorskie złożone głównie z pedagogów 

teoretyków, specjalistów przedmiotowych i doświadczonych metodyków. Centralnym 

hasłem programów był temat: „Polska i jej kultura”. Nowe koncepcje nauczania dla 

polskich szkół były bardzo pochlebnie odbierane przez znaczące autorytety w 

dziedzinie pedagogiki. Podkreślano w nich przede wszystkim prawidłowy dobór treści, 

korelację międzyprzedmiotową, pozostawienie nauczycielowi inicjatywy własnej w 

rozwiązaniach metodycznych oraz uwzględnienie kwestii regionalnych i 

środowiskowych. 

Reforma polskiego systemu oświaty zauważona została przez pedagogów 

europejskich i amerykańskich. Interesował się nią m. in. Międzynarodowy Komitet 

Współpracy Intelektualnej w Genewie, będący organem Ligi Narodów. Do Polski 

przyjeżdżali ministrowie oświaty innych państw, chcąc na miejscu poznać stan 

polskiego szkolnictwa. L. Grochowski odnotowuje omówienia i komentarze 

zamieszczone w nowojorskim tygodniku „School and Society”, niemieckim 

miesięczniku „Deutsche Volkserziehung”, opinie wyrażone przez środowiska 

 
97 A. Niedojadało, Wychowanie narodowe…, dz. cyt., s. 36. 
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pedagogiczne we Francji, Jugosławii. Choć często wypowiedzi te były dość 

ogólnikowe, a obserwacje powierzchowne, polskie reformy jednoznacznie oceniano 

pozytywnie, podkreślając zwłaszcza dążenia do ujednolicenia szkolnictwa i 

unowocześnienia metod pracy pedagogicznej. Cieszyła zwłaszcza pochlebna opinia 

wielkiego autorytetu prof. Jeana Piageta, który w 1933 r. odwiedził Polskę98. 

Lata 1932-1939 były okresem wdrażania reform, które objęły cały system 

szkolnictwa na wszystkich terytoriach II RP. W ciągu tych siedmiu lat w sytuacji kraju 

i oświaty zaszły jednak pewne zmiany. Nie wytrzymały próby czasu koncepcje 

wychowawcze sanacji i okres od 1935 r., a zwłaszcza lata 1937-1939 to czas pewnej 

reorientacji ideału. Zmarli wówczas Adam Skwarczyński, Józef Piłsudski, rozwiązano 

Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR), powstał Obóz Zjednoczenia 

Narodowego (OZN). Anna Radziwiłł tłumaczy, że były to lata, kiedy sanacja ma już za 

sobą pierwsze próby realizacji wychowania państwowego i to próby nieudane. 

Wychowanie państwowe obdarzone pieczątką pochodzenia „z góry”, poparte 

szykanami personalnymi wobec nauczycieli i młodzieży straciło uznanie u większości 

społeczeństwa. Sanatorzy czuli się coraz starsi i coraz bardziej bezpotomni. (...) 

Równocześnie nabierała ostrości walka z lewicą wszelkich odcieni, odbierając coraz 

bardziej prymat starej alternatywie: kierunek państwowy czy narodowy99. Uchwalenie 

konstytucji kwietniowej, traktowanej jako manifest ideowy sanacji, śmierć J. 

Piłsudskiego, przejęcie władzy przez grupę Edwarda Rydza-Śmigłego, głoszącego hasła 

konsolidacji narodu i „uzbrajania moralnego” oraz zmiany w sytuacji zewnętrznej kraju, 

a zwłaszcza rosnące zagrożenie ze strony Niemiec, powodowały stopniowe 

odchodzenie od pierwotnej wersji wychowania państwowego i ewoluowanie w 

kierunku nurtu obywatelsko-narodowego. Stanowisko takie zajmował Wojciech 

Świętosławski piastujący od 1935 r. tekę Ministra WRiOP, który na plan pierwszy 

wysunął wyrabianie postaw patriotycznych, kultywowanie polskich odrębności 

narodowych i umacnianie zbiorowego instynktu samozachowawczego100. 

Zmiany te to jednak tylko jeden z elementów, które utrudniają ocenę założeń 

reformy. Podstawowe znaczenie miał tutaj brak czasu – do wybuchu wojny nie zdążono 

 
98 E. Juśko, Szkolnictwo powszechne…, dz. cyt., s. 47. 
99 A. Radziwiłł, Ideologia wychowawcza sanacji i jej odbicie w polityce szkolnej w latach 1926-1939, 

„Kwartalnik Pedagogiczny” R. 59 (2014), nr 1/2, s. 290. 
100 H. Konopka, Spór o oblicze ideowo-polityczne szkoły polskiej 1918-1939, [w:] H. Konopka, H. 

Wójcik- Łagan, A. Stępnik, Problemy edukacji historycznej i obywatelskiej młodzieży w latach 1918-

1939. Zbiór studiów, red. J. Maternicki, Warszawa, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk 
Politycznych, 1986, s. 54. 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=title%2Cexact%2CKwartalnik%20Pedagogiczny.&search_scope=NLOP_IZ_NZ&vid=48OMNIS_NLOP%3A48OMNIS_NLOP
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utworzyć planowanej sieci szkół zawodowych, zwłaszcza dokształcających, zaledwie 

rozpoczęto przekształcanie seminariów dla wychowawczyń przedszkoli, zabrakło roku, 

aby choć jeden rocznik opuścił licea pedagogiczne i zawodowe. Odbyły się pierwsze 

matury w liceach ogólnokształcących, ale nie zdołano zebrać ich wyników, absolwenci 

nie mogli jesienią podjąć studiów. W wielu wypadkach szkoły były jeszcze na etapie 

rozruchu, brakowało nowych podręczników, nauczyciele wdrażali się dopiero do 

nowych warunków i charakteru pracy. Równocześnie bardzo silnie zaciążyły na 

szkolnictwie polskim lat 30-tych trudności ekonomiczne, na które nałożył się wzrost 

potrzeb związanych z wejściem w wiek szkolny wyżu demograficznego. Nie wiadomo 

więc, jak sprawdziłby się nowy system szkolnictwa, gdyby zaistniały warunki do 

pełnego jego wdrożenia. W związku z tym właściwie nie ma możliwości dokonania 

całościowej oceny reformy jędrzejewiczowskiej, a jedynie jej założeń. 

Polskie reformy oświatowe, razem z najważniejszą, jaką była reforma 

jędrzejewiczowska, poddane zostały surowej ocenie i zdały znakomicie 

najpoważniejszy egzamin z pragmatyzmu polityczno-patriotycznego w czasie kampanii 

wrześniowej 1939 r. i w latach okupacji niemieckiej. Tajne nauczanie na ziemiach 

polskich bazowało na reformie jędrzejewiczowskiej, ona też stała się wzorem dla 

odbudowy zrujnowanego polskiego szkolnictwa po zakończeniu II wojny światowej. 

1.2. Sieć szkół i ich funkcjonowanie w Okręgu Szkolnym Krakowskim 

w II Rzeczpospolitej 

W pierwszym okresie niepodległości szkolnictwo na terenie byłej Galicji 

opierało się na stanie prawnym i organizacyjnym, kształtowanym w czasach zaboru. 

Rada Szkolna Krajowa (RSK), najwyższa magistratura oświatowa w zaborze 

austriackim101 i utworzona 31 października 1918 r. w Krakowie Polska Komisja 

Likwidacyjna (PKL) podporządkowały się w listopadzie MWRiOP w Warszawie. 

Pismem z dnia 4 listopada 1918 r. Minister WRiOP Antoni Ponikowski mianował 

delegatem tegoż ministerstwa na terenie byłej Galicji Fryderyka Zolla, który zachował 

nadal kierownictwo RSK, jako jej wiceprezydent102. Nowo mianowany delegat 

MWRiOP zyskał upoważnienie do porozumienia się w sprawach szkolnictwa z PKL, 

 
101 Juśko E., Z dziejów polskiego szkolnictwa na terenie Galicji w dobie „wielkiej wojny”, Tarnów, 

Łapczyca, Wydawnictwo REGIS, 2015, s. 11-20 Polityka i działalność Rady Szkolnej Krajowej. 
102 Zmiany w szkolnictwie, „Dziennik Urzędowy RSK”, R. 22 (1918), nr 11, s. 218. 
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urzędami galicyjskimi oraz ministerstwami austriackimi w Wiedniu. W okresie walk 

polsko-ukraińskich we wschodniej Galicji zorganizowana została w Krakowie 

Ekspozytura RSK (działała od 6 listopada 1918 r. do 15 lipca 1919 r.), która miała na 

celu utrzymanie ciągłości kierownictwa władzy drugiej instancji, otaczanie opieką 

szkolnictwa na wolnych terenach, nadzorowanie i wizytowanie szkół, zastosowanie 

programów polskich szkół do zmienionych warunków politycznych, przygotowanie 

szkolnictwa w Galicji do podporządkowania się polskiemu Ministerstwu WRiOP w 

Warszawie103. 

Władzą szkolną pierwszej instancji była w dalszym ciągu rada szkolna 

okręgowa, której podlegało szkolnictwo w powiecie. Przewodniczącym rady był z 

urzędu starosta, natomiast inspektor szkolny, jako jej członek, sprawował nadzór 

pedagogiczny nad szkołami ludowymi. Procesy unifikacyjne, które rozwijały się po 

odzyskaniu własnej państwowości we wszystkich dziedzinach, nie przybrały 

początkowo większych rozmiarów na terenie byłego zaboru austriackiego. W dziedzinie 

szkolnictwa wstępne prace reorganizacyjne zapoczątkowane zostały w jesieni 1918 r., 

ale nie spowodowały one jednak istotniejszych zmian w dotychczasowym systemie 

oświatowo-wychowawczym. W rozporządzeniu przejściowym o szkolnictwie z 7 

listopada 1918 r. PKL utrzymała w mocy obowiązujące w Galicji i na Śląsku 

Cieszyńskim przepisy szkolne wydane przez władze austriackie i organy samorządowe. 

Pozostawiono na swoich stanowiskach wszystkich pracowników administracji szkolnej 

i nauczycieli, którzy zostali zobowiązani do złożenia nowej przysięgi służbowej104. 

19 lutego 1921 r., w myśl rozporządzenia ministra WRiOP o realizacji ustawy 

z 4 czerwca 1920 r. O tymczasowym ustroju władz szkolnych, powołano Kuratorium 

okręgu szkolnego lwowskiego, obejmujące województwa: krakowskie, lwowskie, 

stanisławowskie i tarnopolskie. Organizację, rolę oraz zadania Kuratorium, poza 

ustawą, określały: rozporządzenie ministra WRiOP z 8 lutego 1921 r. 105, 

 
103 Zmiany w szkolnictwie, dz. cyt., s. 220; Posiedzenia Rady szkolnej krajowej, „Dziennik Urzędowy 

RSK” R. 23 (1919), nr 5, s. 87. 
104 „Dziennik Rozporządzeń PKL”, 1918, nr 1, poz. 7; F. W. Araszkiewicz, Szkoła średnia…, dz. cyt., s. 

47. 
105 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 lutego 1921 roku 

wydane w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie tymczasowego ustroju 
władz szkolnych na obszarze b. Galicji, „Dziennik Urzędowy MWRiOP”, R. 4 (1921), nr 4 (47), poz. 
36, s. 94-98. 
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rozporządzenie kuratora okręgu szkolnego lwowskiego z 1 marca 1921 r. 106 i wydany w 

1924 r. Statut Kuratoriów Okręgów Szkolnych (wszedł w życie 1 stycznia 1925 r.)107. 

Na mocy rozporządzenia ministra WRiOP z dnia 18 września 1921 r. 

wydzielono z obszaru Okręgu Szkolnego Lwowskiego (OSL) terytorium woj. 

krakowskiego i w jego granicach utworzono OSK z siedzibą kuratora w Krakowie108. 

Kuratorium krakowskie zostało utworzone z dniem 14 października 1921 r., jednak 

faktycznie zaczęło funkcjonować dopiero od 1 stycznia 1922 r.109. Pierwszym 

kuratorem został Jan Owiński mianowany w dniu 12 października 1921 r.110. 

Rozmieszczenie i struktura organizacyjna szkolnictwa powszechnego w 

województwach południowych, ukształtowane w okresie zaboru austriackiego nie 

uległy w pierwszych latach niepodległości poważniejszej reorganizacji i rozbudowie. W 

r. szkolnym 1918/19 było na tym terenie 5 070 szkół powszechnych, z tego 82,3% 1- i 

2-klasowych, a 1,4% szkół 6-klasowych111. Na taki stan rzeczy złożyły się zniszczenia 

wojenne i działania w latach 1919-1920, pobór nauczycieli do wojska, zajmowanie 

budynków szkolnych na potrzeby armii, przenoszenie się nauczycieli na tereny zaboru 

rosyjskiego i pruskiego, a także położenie większego nacisku na rozwój szkolnictwa 

powszechnego w byłym Królestwie112. 

Z tabeli 1 wynika, że z chwilą odzyskania niepodległości sytuacja w 

szkolnictwie galicyjskim była gorsza niż przed wojną, co wyraziło się spadkiem ilości 

szkół, nauczycieli i uczniów. W ciągu najbliższych trzech lat nastąpiła poprawa, ale w r. 

szkolnym 1921/22 do szkół powszechnych w województwach południowych nie 

uczęszczało jeszcze 25,7% dzieci w wieku szkolnym. W okresie przedwojennym 

procent realizacji obowiązku szkolnego był tu znacznie wyższy, w roku szkolnym 

1910/11 wynosił 87,4%. 

 

 
106Rozporządzenie Kuratorium Okręgu szkolnego Lwowskiego do wszystkich Rad szkolnych powiatowych 

na terenie Małopolski oraz Rad szkolnych miejskich we Lwowie i w Krakowie w sprawie nowego 
tymczasowego ustroju podwładnych władz szkolnych, z dnia 1 marca 1921 r., „Dziennik Urzędowy dla 
Okręgu Szkolnego Lwowskiego” R. 25 (1921), nr 3, s. 99-112. 

107 Ogłoszony Rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 
listopada 1924 roku w spawie statutów Kuratorjów Okręgów Szkolnych „Dziennik Urzędowy 
MWRiOP”, 1924, nr 19, poz. 191, s. 324-326. 

108 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Narodowego z dnia 18 września 1921 r. w 
przedmiocie zmiany granic okręgu szkolnego lwowskiego i utworzenia okręgu szkolnego krakowskiego, 

„Dziennik Ustaw” 1921, nr 82, poz. 575. 
109 M. Pollak, Powstanie i pierwsze lata istnienia Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego (od 

1.01.1922 do 31.08.1925), „Małopolskie Studia Historyczne” T. 5 (1962), z. 3/4 (18/19), s. 107-133. 
110 Ruch służbowy, „Dziennik Urzędowy MWRiOP”, 1921, nr 20, poz. 211, s. 410. 
111 Miesięcznik Statystyczny, 1920, t. 1, z.1-3, s. 23. 
112 K. Trzebiatowski, Szkolnictwo powszechne…, dz. cyt., s. 114. 
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Tabela 1 Zmiany w stanie szkolnictwa powszechnego w województwach 
południowych w latach 1911/12-1921/22 

Rok szkolny 
Liczba 

Szkół Nauczycieli Uczniów 

1911/12 5 580 16 518 1 170 906 

1918/19 5 205 15 653 910 524 

1920/21 6 728 16 210 9 474 461 

1921/22 6 589 18 674 1 038 675 

Źródło: „Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej” R. 3 (1924), s. 158. 

Pogorszeniu uległa także sytuacja w zakresie izb lekcyjnych. W roku 1911/12 

władze szkolne Galicji dysponowały 5 580 budynkami z 15 568 izbami lekcyjnymi. W 

tej liczbie było jednak 22% budynków nieodpowiednich. W czasie wojny uległo 

zniszczeniu około 2 700 budynków szkolnych, wskutek czego dla samego przywrócenia 

stanu przedwojennego należało zbudować, co najmniej 3 tys. nowych izb113. 

Tabela 2 Szkolnictwo powszechne w województwie krakowskim w roku szkolnym 

1920/21 

Powiaty 

Szkół 

Nauczycieli Uczniów 
Ogółem 

Uwzględnionych 

(Szkoły ujęte w 

sprawozdaniu 

statystycznym 

GUS) 

Biała 56 54 237 12 915 

Bochnia 129 128 345 20 365 

Brzesko 101 100 289 17 398 

Chrzanów 93 84 353 20 965 

Dąbrowa 61 60 163 11 000 

Gorlice 78 77 190 11 355 

Grybów 65 57 113 8 146 

 
113 „Głos Nauczycielski” 1921, nr 10-12, s. 126. 
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Jasło 74 73 212 11 981 

Kraków (m.) 67 67 625 22 728 

Kraków 64 64 234 13 112 

Limanowa 82 80 260 12 350 

Mielec 88 88 198 13 310 

Myślenice 68 62 208 13 522 

Nowy Sącz 137 132 328 18 358 

Nowy Targ 82 80 177 11 572 

Oświęcim 46 41 164 9 098 

Pilzno 55 53 111 6 992 

Podgórze 49 46 102 6 302 

Ropczyce 67 53 162 10 307 

Spisz – Orawa 39 35 41 2 735 

Tarnów 92 87 257 14 717 

Wadowice 95 94 287 15 770 

Wieliczka 83 81 209 11 136 

Żywiec 79 78 234 16 795 

Ogółem 1850 1774 5499 312 929 

Źródło: „Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej”, R. 2 (1923), s. 282. 

Ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna i zniszczenia wojenne kraju wpłynęły 

również na możliwości rozwoju szkolnictwa w woj. krakowskim w pierwszym okresie 

po odzyskaniu niepodległości. 

W stosunku do czasów zaboru austriackiego szkolnictwo powszechne zostało 

tu nieznacznie rozbudowane pod względem ilościowym, natomiast w kwestii struktury 

organizacyjnej nie zaszły żadne istotne zmiany. W roku szkolnym 1921/22 w 

porównaniu do roku 1911/12 liczba szkół powszechnych publicznych wzrosła z 1 550 

do 1 781, liczba nauczycieli z 4 757 do 6 292, zaś liczba uczniów spadła z 324 834 do 

310 978114. Na ogólną liczbę 1 774 szkół powszechnych czynnych (szkół nieczynnych 

było 76) w roku 1920/21 w województwie krakowskim było: 1- i 2-klasowych – 1 392, 

86 – 7-klasowych oraz 296 – 3-6-klasowych115. Do szkół 1- i 2-klasowych uczęszczało 

 
114 Szkolnictwo w Małopolsce, oprac. S. Lehnert, Lwów, Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1924, tab. 

IX. 
115 Szkolnictwo w Małopolsce…, dz. cyt., s. 10-11. 



 

48 

wówczas 181 799 uczniów (58%), a do szkół 6- i 7-klasowych – 45 709 (14,5%). Dane 

statystyczne z roku szkolnego 1920/21 wykazują w Krakowskiem 1 686 szkół 

powszechnych z polskim językiem nauczania, 63 z językiem ukraińskim, 12 z językiem 

niemieckim, 11 z językiem polskim i ukraińskim, 1 z językiem polskim i niemieckim 

oraz 1 z językiem żydowskim116. 

Na jesień 1924 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie, po zapoznaniu 

się z planami sytuacyjnymi obwodów szkolnych, dokonało ściślejszego ustalenia 

stopnia organizacyjnego poszczególnych szkół, wydając orzeczenia organizacyjne 

zgodnie z art. 6 ustawy z 17 lutego 1922 r. O akcji tej informowano w „Głosie 

Nauczycielskim” w styczniu 1925 r. podkreślając, że: rozwija się ona na terenie 

Krakowskiego Okręgu szkolnego bardzo korzystnie. Kuratorium przeprowadzając 

reorganizację szkolnictwa postępuje w ten sposób, że zwija szkoły niższego typu, w 

szczególności jedno- i dwuklasówki i przyłącza dzieci tych szkół do szkół najbliższych z 

tym, aby dziecko miało najwyżej 3 km drogi do danej szkoły, dostępnej przez cały rok. 

W tym czasie przebywał w Krakowie Marian Falski, autor wielu projektów 

reorganizacji i przebudowy sieci szkolnej, który zwiedził szkoły w kilku powiatach 

celem stwierdzenia, w jakim tempie postępuje reorganizacja szkolnictwa powszechnego 

w kierunku ujednostajnienia szkół 7-klasowych117. 

Wysiłki władz szkolnych w województwie krakowskim zmierzające do 

podwyższenia stopnia organizacyjnego szkół powszechnych, jak wynika z tabeli 3 nie 

przyniosły zadowalających wyników. W strukturze szkolnictwa przeważały dalej szkoły 

najniżej zorganizowane, 1- i 2-klasowe, które stanowiły 58,7% wszystkich szkół, zaś 

pełne szkoły 7-klasowe tylko 11,9%. W szkołach 1- i 2-klasowych uczyło się ogółem 

33% uczniów, w szkołach najwyższego stopnia organizacyjnego, 7-klasowych 30,6% 

uczniów, z tego większość bo 87,7% w szkołach w mieście, a tylko 10,8% w szkołach 

wiejskich118. 

 
116 „Miesięcznik Statystyczny”, 1922, z. 7, s. 344-346. 
117 „Głos Nauczycielski”, 1925, nr 1-2, s. 24. 
118 Szkoły powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 1925/26, Warszawa, nakładem 

Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych, Kuratorium Okręgu Szkolnego we Lwowie, 1927, s. 
CLI, CLVII, CLXIV. 
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Tabela 3 Poziom organizacyjny publicznych szkół powszechnych w województwie 
krakowskim w roku szkolnym 1925/26 

 Ogółem 1-kl 2-kl 3-kl 4-kl 5-kl 6-kl 7-kl 

Szkół% 
1 791 583 

32,5% 

469 

26,2% 

248 

13,9% 

153 

8,5% 

73 

4,1% 

52 

2,9% 

213 

11,9% 

Uczniów % 
263 719 37 267 

14,1% 

49 931 

18,9% 

36 508 

13,8% 

28 994 

11% 

16 684 

6,3% 

14 205 

5,3% 

80 130 

30,6% 

Źródło: Szkoły powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 1925/26, Warszawa, nakładem 
Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych, Kuratorium Okręgu Szkolnego we Lwowie, 
1927, s. CL, CLIV. 

Po przewrocie majowym w szkolnictwie powszechnym na terenie 

województwa krakowskiego, podobnie jak w całym kraju zmagano się z polityką 

oszczędnościową, wynikającą z postanowień ustawy o zapewnieniu równowagi 

budżetowej z 22 grudnia 1925 r. Zarządzenia władz oświatowych dotyczące 

szkolnictwa powszechnego w roku szkolnym 1926/27 pogorszyły warunki pracy 

nauczycieli oraz spowodowały zmiany w organizacji szkół. Ograniczono rozkład 

godzin w ten sposób, że od początku roku szkolnego 1926/27 liczba godzin nauki 

tygodniowej w pierwszym oddziale szkół 4-, 5-, 6-klasowych wynosiła 18 godzin 

(dotychczas 21), a drugim oddziale 21 (dotąd 24)119. 

Z początkiem roku szkolnego 1932/33 wprowadzone zostały w województwie 

krakowskim przepisy o 7-letnim obowiązku szkolnym, podobnie jak w pozostałych 

częściach kraju. W okresie przejściowym 1932/33-1938/39 obowiązywały tu jeszcze 

dawne przepisy, utrzymujące na wsi dla starszych roczników 6-letni obowiązek 

szkolny120. 

 
119 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 kwietnia 1926 r. w 

sprawie zmiany rozkładu godzin w dwu najniższych oddziałach szkół powszechnych 4, 5, 6 i 7-

klasowych z polskim językiem nauczania, „Dziennik Urzędowy MWRiOP” 1926, nr 9, poz. 102, s. 217. 
120 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1932 r. o 

częściowem wykonaniu ustawy z dnia 11 marca o ustroju szkolnictwa, „Dziennik Ustaw” 1932, nr 51, 
poz. 485; „Dziennik Urzędowy MWRiOP” R. 15 (1932), nr 4, poz. 41, s. 138-139. 
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ROZDZIAŁ 2. EDUKACJA RELIGIJNA I WYCHOWANIE RELIGIJNE W 

MYŚLI PEDAGOGICZNEJ, KOŚCIELNEJ I PRAWNEJ W 

POLSCE 

2.1 Tradycje nauczania religii i wychowania religijnego w szkołach polskich do 

1918 r. 

Początki katechezy wiążą się z narodzinami Kościoła. Najpełniej o tym wyraził 

się Jan Paweł II pisząc: Wraz z wydarzeniem Pięćdziesiątnicy rozpoczął się czas 

Kościoła. Ten czas Kościoła oznacza także początek ewangelizacji apostolskiej. 

Przemówienie Szymona Piotra jest pierwszym aktem ewangelizacji (…). Narodziny 

Kościoła idą w parze z narodzinami ewangelizacji. Można powiedzieć, że jest to 

również początek katechezy121. W oparciu o te słowa można skonkludować za ks. prof. 

Romanem Murawskim, że mowa św. Piotra wygłoszona w Dniu Pięćdziesiątnicy była 

pierwszą katechezą Kościoła i zapoczątkowała jego misję ewangelizacyjną w świecie122. 

Począwszy od dnia Zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, 

apostołowie i uczniowie Pańscy nauczali, głosili dobrą nowinę o zbawieniu i udzielali 

chrztu. Wypełniali w ten sposób misyjny testament pozostawiony im przez 

zmartwychwstałego Pana: idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, 

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 

wszystko, co wam przekazałem (Mt 28, 19-20). I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i 

głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 

zbawiony (Mk, 16, 15-16). Słowa będące nakazem od zmartwychwstałego Chrystusa 

stanowią pierwotne źródło, z którego narodziła się cała misja nauczania Kościoła. 

Z kart Dziejów Apostolskich wynika, że misje nauczania apostołowie uważali 

za jedną z najważniejszych form swej działalności. Do jej pełnienia wykorzystywali 

każdą porę dnia, będąc zarówno w miejscach prywatnych, jak i publicznych. 

W Nowym Testamencie pojawiają się różne terminy określające posługę 

nauczania i głoszenia orędzia zbawienia. Autorzy pism Nowego Testamentu opierali się 

na określeniach znajdujących się w powszechnym użyciu, które były znane i zrozumiałe 

zarówno dla odbiorców żydowskich, jak i pogańskich, ale pierwsi chrześcijanie poprzez 

 
121 Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Citta del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1987, 

s. 10. 
122 R. Murawski, Historia katechezy, cz. 1, dz. cyt., s. 19. 
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odniesienie do misji nauczania nadali im znaczenie zupełnie nowe. Część z nich 

przyjęła się w tradycji Kościoła i zaczęto ich używać, jako terminów technicznych dla 

oznaczenia określonych form nauczania. Najczęściej występują następujące grupy 

czasowników i ich wyrazy pochodne: ewangelizować (gr. euaggelizomai); obwieszczać, 

głosić, przepowiadać (gr. keryssein); nauczać (gr. didaskein); katechizować (gr. 

katechein); świadczyć (gr. martyrein); ten ostatni występuje głównie u św. Jana123. 

Czasownik katechein występuje 8 razy w pismach Nowego testamentu: 4 razy 

u św. Pawła i 4 razy u św. Łukasza. Od strony etymologicznej składa się z dwóch słów: 

z przedrostka kata i czasownika echeo. Czasownik echeo oznacza brzmieć, 

rozbrzmiewać; przedrostek kata wskazuje na kierunek – z góry na dół. Łącząc oba 

słowa razem katechein oznacza dosłownie: rozbrzmiewać. Chodzi o głos ludzki, 

którego rozbrzmiewający dźwięk wywołuje u słuchającego go człowieka echo124. 

Od samego początku swego istnienia Kościół usiłował wyrazić swą naukę w 

formie pisanej oraz nadać jej odpowiednią strukturę. Najbardziej przekonywującym 

świadectwem są Ewangelie, którym w gruncie rzeczy przyświecał cel katechetyczny, tj. 

przekaz zbawczego orędzia i wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa, pogłębiony przez 

teologiczną refleksję ich autorów i doświadczenie wiary pierwszych wspólnot 

chrześcijańskich. Należy je odczytywać w perspektywie określonych etapów 

wtajemniczenia chrześcijańskiego. Były one jakby podręcznikami, za pomocą których 

następowało wprowadzenie w życie chrześcijańskie. Zdaniem kard. Carlo Marii 

Martini’ego Ewangelię św. Marka można nazwać Ewangelią katechumena, bowiem 

spełniała funkcję pierwszego pouczenia katechetycznego o charakterze 

ewangelizacyjnym, przygotowującego jednocześnie do chrztu; Ewangelię św. Mateusza 

– Ewangelią katechety, ponieważ przeznaczona była dla już ochrzczonych, ale 

potrzebujących inicjacji do podjęcia zadań i obowiązków w życiu wspólnot 

chrześcijańskich; Ewangelię św. Łukasza – Ewangelią głosiciela Ewangelii, bowiem 

służyła w przygotowaniu ochrzczonych do podjęcia misji ewangelizacyjnej wśród 

innych ludzi; Ewangelię św. Jana – Ewangelią prezbitera, tj. dojrzałego chrześcijanina, 

ponieważ adresowana była do tych, którzy przeszli już wcześniejsze etapy inicjacji, ale 

 
123 R. Murawski, Historia katechezy [w:] Historia katechezy i katechetyka fundamentalna. Praca 

zbiorowa, red. J. Stala, Tarnów, „Biblos”, 2003, s. 24. 
124 Tamże, s. 24. 
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pragnęli teraz poddać swe doświadczenie wiary kontemplacji w kontekście całokształtu 

orędzia zbawczego125. 

Jednocześnie podjęto starania, by treść orędzia zbawczego zamieścić 

w skróconej i skondensowanej formie, za pomocą tzw. formuł wiary, które stanowią 

zalążek późniejszych prawd wiary126. Stanowiły one streszczenie pierwotnej katechezy i 

były jakby odzwierciedleniem głoszonego przez apostołów kerygmatu o zbawczym 

dziele Jezusa Chrystusa. 

Pierwsze systematyczne ujęcie i uporządkowanie prawd wiary znajduje się w 

Liście do Hebrajczyków (6, 1-2): Stąd też, pominąwszy podstawy nauki o Chrystusie, 

przystąpmy do spraw poważniejszych, byśmy nie zakładali od nowa fundamentu, 

(którym jest) zerwanie z uczynkami martwymi, wiara w Boga, nauka dotycząca obmyć, 

wkładania rąk, zmartwychwstania umarłych czy sądu wiecznego127. Autor przedstawia 

sześć tematów, które wchodziły w zakres katechezy wstępnej przed chrztem i 

systematyzuje je w pary: nawrócenie i wiara, nauka dotycząca obmyć (nauka o 

chrztach) i wkładania rąk, zmartwychwstanie i sąd. Tekst ten odzwierciedla 

najpełniejszy fragment usystematyzowanego nauczania w Nowym Testamencie. Ks. 

arcybiskup Henryk Józef Muszyński (Prymas Polski 2009-2010) nazywa go 

katechizmem apostolskim Kościoła pierwotnego, gdyż zawiera systematyczny wykład 

nauki apostolskiej128. 

Wraz z rozwojem i powiększaniem się liczby wiernych Kościoła, zaczęło 

pojawiać się coraz więcej pism o charakterze katechetycznym. Najbogatszy dorobek 

miał w tym względzie okres patrystyczny, zwłaszcza IV w., który został nazwany 

„złotym wiekiem katechezy”129. Można te pisma podzielić na trzy grupy: pierwszą 

stanowią zbiory katechez i kazań. Zawiera ona wspaniałe zbiory katechez Cyryla 

Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma, Teodora z Mopsuestii, czy też późniejsze dziełko 

 
125 J. Kochel, Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym Carlo Maria Martiniego, Opole, 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 1999, (Opolska Biblioteka Teologiczna, nr 31), 

s. 99-100. 
126 H. Langkammer, Teologia Nowego Testamentu, cz. 2, Paweł, List do Hebrajczyków, Wrocław, 

Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1985, s. 21. 
127 Tekst według Biblii poznańskiej: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków 

oryginalnych ze wstępami i komentarzami, T. 4, Nowy Testament, oprac. zespół pod red. Mariana 
Wolniewicza, wyd. 3, Poznań, Księgarnia Św. Wojciecha, 1994. 

128 H. Muszyński, Fundamentalne prawdy katechizmu apostolskiego według HBR 6, 1-2, „Studia 
Pelplińskie” (1977), s. 237-262. 

129 R. Murawski, Historia katechezy, cz.1, dz. cyt., s. 167-168. 
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Marcina z Bragi O pouczeniu ludności wiejskiej130 (ok. 574 r.) oraz pochodzące z 

pierwszej połowy VI w. Kazania do ludu Cezarego z Arles131. W drugiej grupie 

znalazły się pisma zawierające syntetyczny i w miarę całościowy wykład nauki wiary, 

nienazywane jeszcze katechizmami. Należą tu Wykład nauki apostolskiej (ok. 190 r.) 

Ireneusza z Lyonu132 (stał się w istocie pierwszym katechizmem dla dorosłych), Wielka 

katecheza Grzegorza z Nyssy (ok. 386 r.)133. W trzeciej grupie znajdują się podręczniki 

katechetyczne zawierające wskazania dotyczące katechizowania. 

Równocześnie Kościół podjął starania, by nauczanie, najpierw ustne, a potem 

pisane otrzymało odpowiedni układ, tj. strukturę134. Kardynał Joseph Ratzinger zwrócił 

uwagę, że już w katechezie apostolskiej można dostrzec zalążek struktury, czyli 

podziału treści, jaki będzie obowiązywał w późniejszej katechezie Kościoła, a następnie 

zostanie utrwalony w katechizmach. W konferencji wygłoszonej w 1983 r. w Paryżu 

powiedział: Struktura katechezy ukazuje się za pośrednictwem głównych wydarzeń z 

życia Kościoła, które odpowiadają istotnym wymiarom życia chrześcijańskiego. W ten 

sposób narodziła się już na początku, struktura katechetyczna, której rdzeń wyrasta z 

początków samego Kościoła. (…) Obejmuje ona: Symbol Apostolski, Sakramenty, 

Dekalog, Ojcze nasz. Te cztery klasyczne i pierwszorzędne składniki katechezy służyły w 

ciągu wieków za układ i streszczenie nauczania katechetycznego135. Konkludując tę 

wypowiedź, należy stwierdzić, że tradycyjna struktura katechezy, która występuje w 

katechizmach Kościoła, jest zakorzeniona w Biblii, sięga w rzeczywistości początków 

Kościoła. 

Wielkim wyzwaniem dla Kościoła była bogata rzeczywistość nauczania i 

wychowania w ówczesnych szkołach, które kształciły młodzież w duchu kultury 

antycznej, nie zawsze zgodnej z wartościami i zasadami chrześcijaństwa. Nie istniały 

jeszcze szkoły chrześcijańskie, które mogłyby być przeciwwagą dla szkoły klasycznej. 

Idee wychowania chrześcijańskiego, musiały więc zmierzyć się z formacją młodzieży 
 

130 O pouczeniu ludności wiejskiej, tł. W. Wójcik, [w:] Marcin z Bragi, Dzieła, wstęp i oprac. M. 
Starowieyski, J. Naumowicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008, s. 182-217. 

131 Św. Cezary z Arles, Kazania do ludu (1-80), przekł. S. Ryznar i J. Pochwat, wstęp J. Pochwat, całość 
przejrz. A. Baran, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2011, (Źródła Myśli Teologicznej; 57). 

132 Ireneusz z Lyonu, Wykład nauki apostolskiej, wstęp, przekł. i oprac., W. Myszor, Kraków, 
Wydawnictwo WAM, 1997, (Źródła Myśli Teologicznej; 7). 

133 Św. Grzegorz z Nyssy, Wybór pism, tł. W. Kania, wstęp i oprac. E. Stanula, Warszawa, Akademia 
Teologii Katolickiej, 1974 r., s. 5-26 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 14). 

134 R. Murawski, Historia katechezy, cz. 1, dz. cyt., s. 58. 
135 J. Ratzinger, Przekazywanie i źródła wiary. Konferencja wygłoszona w katedrze Notre Dame w Paryżu 

– 16 stycznia 1983 r., [w:] Powstanie i znaczenie katechizmu Kościoła Katolickiego w wypowiedziach 
papieża Jana Pawła II i kardynała Josepha Ratzingera, tł. i oprac. J. Królikowski, Poznań, 
„Pallotinum”, 1997, s. 80-81. 
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uczęszczającej do greckich gimnazjów i łacińskich collegia iuvenum. Nie prowadzono 

jednak walki z instytucją szkoły antycznej. Nie było podziału na świecką kulturę 

antyczną i kulturę religijną, zarezerwowaną tylko dla chrześcijan. Istnieli nauczyciele 

chrześcijańscy, którzy prowadzili nauczanie pogan, i chrześcijanie, którzy uczęszczali 

do szkół pogańskich. Krytykowano pogańskie treści nauczania, ale nie kwestionowano 

potrzeby ogólnego wykształcenia136. Dzieci z rodzin chrześcijańskich byli nauczani w 

zakresie wiedzy ogólnej w klasycznych szkołach, gdzie zdobywali wiedzę z kultury 

świeckiej niezbędnej dla podejmowania funkcji administracyjnych i społecznych. 

Negatywne treści próbowano niwelować przez dokładną formację młodych we 

wspólnotach kościelnych i w rodzinach. 

Pojawiają się jednocześnie pewne działania, które mają na celu kształtowanie 

formacji chrześcijańskiej w środowisku szkół publicznych. W Dziejach Apostolskich 

czytamy, ze Paweł przebywając w Efezie dyskutował w szkole Tyrannosa, nauczyciela 

retoryki i gramatyki137. Nie potępiano nauczycieli chrześcijańskich uczących w tych 

szkołach. W Tradycji Apostolskiej Hipolita Rzymskiego podaje się, co prawda, że 

nauczyciel nie powinien nauczać nauk tego świata, ale podkreśla się równocześnie, że 

jeśli nie ma innego zawodu dającego mu utrzymanie, wówczas jest 

usprawiedliwiony138. Warto dodać, że spośród wychowanków nauczycieli pogańskich 

są wielcy uczeni chrześcijańscy: Atenagoras, Ojcowie Kapadoccy, Jan Chryzostom, 

Tertulian, Cyprian czy August, Klemens Aleksandryjski. Podobnie szkoły gramatyki 

otwierali też nauczyciele chrześcijańscy – Orygenes utworzył taką w 202/203 r. i 

przeprowadzał nauczanie katechetyczne na polecenie biskupa Demetriusza139. 

Podejmowane są też pierwsze próby organizowania systematycznej nauki 

chrześcijańskiej. Pierwszymi nauczycielami stają się świeccy, którzy choć nie posiadali 

oficjalnej misji nauczania, byli uznawani przez Kościół. W II w. doktryny Chrystusa 

nauczał Ptolemeusz. Powstają też pierwsze szkoły katechetyczne, w połowie II w. 

założył taką św. Justyn w Rzymie. W początkach III w. dużą popularnością cieszyły się 

szkoły prowadzone przez Klemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa140. 

 
136 H.-I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 

1969, s. 444. 
137 Dzieje Apostolskie, 19, 9, [w:] Pismo święte…, dz. cyt., s. 330. 
138 Paprocki, H., Hipolita Rzymskiego „Tradycja Apostolska”. Wstęp, przekład, komentarz, „Studia 

Theologica Varsaviensia” R. 14 (1976), nr 1, s. 145-169. 
139 Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna; O męczennikach palestyńskich, z grec. tł., zaopatrzył 

wstępem, objaśnieniami, skorowidzami A. Lisiecki, Poznań, Fiszer i Majewski Księgarnia 
Uniwersytecka, 1924, (Pisma Ojców Kościoła w Polskiem Tłumaczeniu, t. 3), VI, 3,3;15. 

140 R. Murawski, Historia katechezy, cz. 1, dz. cyt., s. 178. 
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Epoka średniowiecza to okres narodzin społeczeństwa chrześcijańskiego, które 

przez swoje instytucje i dorobek kulturalny wywierało silny wpływ na cały proces 

nauczania i wychowania. Porządek feudalny, z podziałem na stany: duchowieństwo, 

rycerstwo, mieszczaństwo i chłopstwo, wpływał na charakter wychowania. Młodych 

przede wszystkim uczono obowiązków swego stanu określonych przez tradycję i 

zwyczaje. Podstawą wychowania jednakową dla wszystkich stała się religia nauczana 

przez duchowieństwo parafialne141. 

W średniowieczu uległa całkowicie zmianie sytuacja ewangelizacyjna i 

duszpasterska Kościoła. Zaniknął katechumenat dorosłych i rozpoczęto chrzcić dzieci. 

Zaistniała nowa sytuacja, w której należało nauczać wiary ludzi już ochrzczonych. 

Przyjęcie sakramentu chrztu nie było już celem katechezy, ale stawało się punktem 

wyjścia. Program pracy duszpasterskiej stał się teraz dużo uboższy i przybrał formę 

wykładu najbardziej podstawowych prawd wiary w oparciu o Symbol wiary i Modlitwę 

Pańską. Program odnowy życia religijnego i ubogacania procesu nauczania rozpoczęto 

w czasach karolińskich. Ożywienie też nastąpiło później podczas odnowy 

zapoczątkowanej przez Sobór Laterański142. 

Zarówno w starożytności, jak i w czasach średniowiecza brakowało 

instytucjonalnej, zorganizowanej katechezy i duszpasterstwa młodzieży. Rodzina, 

szkoła, społeczeństwo i zgromadzenia liturgiczne w kościołach parafialnych, przez 

proces socjalizacji religijnej, wprowadzały w sposób naturalny i spontaniczny w wiarę i 

życie chrześcijańskie. Wiara była wynoszona z domu. Rodzina pełniła funkcję dawnego 

katechumenatu, gdyż to właśnie w niej dokonywało się wprowadzenie w wiarę po 

przyjęciu chrztu. Instytucje kościelne wspomagały rodzinę w tym zadaniu przez nauki 

kierowane do rodziców podczas niedzielnych i świątecznych kazań w kościołach. 

Wychowanie młodych spoczywało na rodzicach. Wielką wartość i skuteczność 

wychowawczą średniowiecznego katechumenatu rodzinnego zauważa ks. Franciszek 

Blachnicki: przez blisko tysiąc lat nie było w Kościele żadnej nauki religii ani żadnej 

katechizacji. Mimo to Kościół się rozwijał i to nawet dynamicznie, był misyjny, 

ekspansywny, zmieniał życie ludzi. Powstała średniowieczna Civitas christiana, gdzie 

 
141 K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa, „Żak”, Pułtusk, Wyższa Szkoła 

Humanistyczna, 2001, s. 66. 
142 Zmiany dokonane decyzjami Soboru Laterańskiego IV nazywane są „zwrotem pastoralnym XIII 

wieku”. A. Vauchez, Zwrot duszpasterski w Kościele na Zachodzie [w:] Historia chrześcijaństwa. 
religia, kultura, polityka, t. 5, Ekspansja Kościoła rzymskiego 1054-1274, red. A. Vauchez, red. wyd. 

pol. J. Kłoczowski, Warszawa, Wydawnictwo Krupski i S-ka, 2001, s. 612. 
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wszystkie dziedziny życia były przeniknięte duchem chrześcijańskim. Wszystko dlatego, 

że działał katechumenat rodzinny, domowy143. 

W VI i VII w., zaczął zanikać starożytny system edukacji klasycznej i zaczęły 

powstawać szkoły chrześcijańskie. Na początku były one w większości przeznaczone 

dla kandydatów do życia zakonnego i kapłańskiego, z czasem zaczęto przyjmować 

młodzież świecką. Była to jednak formacja bardziej religijna niż świecka. 

Obowiązujący wcześniej klasyczny program kształcenia oparty na siedmiu sztukach 

wyzwolonych (trivium – gramatyka, retoryka, dialektyka; quadrivium – geometria, 

astronomia, arytmetyka, teoria muzyki) stawał się właściwie już tylko „mglistym 

wspomnieniem”144. Wielkie zasługi w tej dziedzinie należy przypisać reformom Karola 

Wielkiego w VIII i IX w., a także soborom: Laterańskiemu III (1179 r.) i Laterańskiemu 

IV (1215 r.)145. 

Szczegółowy charakter kształcenia młodych ludzi zależał od rodzaju 

powstających szkół. W szkołach klasztornych przygotowywano do życia zakonnego. 

Były one odzewem na intensywnie rozwijający się ruch monastyczny, zarówno na 

zachodzie, jak i wschodzie Europy. Na wschodzie formacja miała charakter bardziej 

ascetyczny (modlitwa, praca, lektura Pisma Świętego), na zachodzie podejmowano 

próby połączenia nauki z ascezą, uczono czytać i pisać, powstawały biblioteki 

klasztorne i skryptoria, mile widziana była lektura własna i wspólna146. 

W szkołach biskupich i prezbiterialnych kształcono kandydatów do stanu 

duchownego. Powstawały w krajach Europy zachodniej, w Galii i w Hiszpanii. Ich 

zakładanie nakazywały Synody w Toledo w 527 r. i w Vaison w 529 r.147 

Szkoły parafialne powstawały na bazie szkół prezbiterialnych wskutek 

otwarcia się ich na formację świeckich. Wspomniany synod w Vaison, postanawiał, aby 
 

143 F. Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie? Katechumenat na dzisiejszą godzinę, Kraków, 
Wydawnictwo Światło-Życie Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego, 2008, s. 66-67. 

144 M. Banniard, Wczesne średniowiecze na Zachodzie, przekł. A. Kuryś, Warszawa, Oficyna 
Wydawnicza „Volumen”, 1998, s. 155. 

145 Obydwa sobory nakazywały upowszechnienie szkół kościelnych oraz nakładały na kapituły katedralne 
obowiązek wyznaczenia specjalnego beneficjum dla magistra, aby mógł za darmo uczyć biedniejszych 
uczniów. III [Trzeci] Sobór Laterański, kan. XVIII [w:] Dokumenty soborów powszechnych. Tekst 

grecki, łaciński, polski, t. 2, (869-1312). Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran 

IV, Lyon I, Lyon II, Vienne, układ i oprac. A. Baran, H. Pietras, Kraków, Wydawnictwo WAM – Księża 
Jezuici, 2004, (Źródła Myśli Teologicznej; 26), s. 193; Sobór Laterański IV, Konst. 11, O nauczycielach 
szkolnych [w:] Dokumenty soborów…, t. 2, dz. cyt., s. 247. 

146 R. Murawski, Początki szkół chrześcijańskich, [w:] Ku doświadczeniu wiary. Księga dedykowana 

Księdzu Profesorowi Andrzejowi Offmańskiemu w 70. rocznicę urodzin i 40. rocznicę pracy naukowo-

dydaktycznej, red. nauk. K. Kantowski, W. Lechów, Szczecin, Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 2012, s. 364-371. 

147 P. Riché, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej (VI-VIII wiek), Warszawa, Volumen, „Pax”, 1995, 
(Nowa Marianna), s. 133. 
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proboszczowie gromadzili w parafiach młodych ludzi i przygotowywali ich na swoich 

następców. Powinni ich kształcić duchowo, uczyć psałterza, wprowadzać w lekturę 

Biblii i pouczać o prawie Bożym. Dzięki temu typowi szkół mogli się uczyć świeccy148. 

Nakazy soboru były w swej istocie powołaniem szkół parafialnych. 

Pierwowzorem szkoły parafialnej stała się założona przez papieża Grzegorza 

Wielkiego Szkoła Śpiewu (Scola Cantorum) w Rzymie149. Szkoły kościelne, w tym 

także parafialne, szybko rozwijały się w czasach Karola Wielkiego. Papież Eugeniusz II 

nakazał w 826 r. zakładanie szkół w każdej diecezji, co powtórzył i uzupełnił Leon IV 

w 853 r., nakazując organizowanie szkół przy każdym kościele parafialnym. 

Decydujące znaczenie w rozwoju szkolnictwa w Europie Zachodniej zarówno 

wyższego, jak i parafialnego miał ruch intelektualny łączenia wiary z rozumem zwany 

rewolucją scholastyczną XII w., wszechstronnie rozwijaną w XIII w. głównie przez 

dominikanów. Generalnie okres od 1050 do 1350 r., to czas urbanizacji Europy i 

dużego fermentu intelektualnego, debat i sporów w wielkich klasztorach i ośrodkach 

biskupich, w powstających uniwersytetach i na soborach. W toku tych dysput 

wypracowano podstawy nauki i teologii, zasady zbliżenia hierarchii do ludu, lepszego 

wykształcenia kleru oraz nowego chrześcijańskiego wychowania całych zbiorowości 

ludzkich150. Służyć temu miało bardziej racjonalne podejście do problemów religii i 

nauczanie podstawowych prawd wiary poprzez kazania i sztukę oraz pogłębiony kult 

eucharystyczny i maryjny. Szczególne znaczenie miał tu sobór laterański IV z 1215 r., 

jeden z największych soborów średniowiecza, nakazujący zakładanie szkół przy lepiej 

uposażonych kościołach parafialnych w celu kształcenia chłopców, kandydatów do 

stanu duchownego oraz uświetniania nabożeństw (śpiew liturgiczny)151. Wśród wielu 

postanowień soboru, znalazły się też: obowiązek corocznej spowiedzi poprzedzonej 

rachunkiem sumienia, czyli refleksją nad własnym postępowaniem, umocnienie parafii, 

która w kulturze europejskiej zyskała na znaczeniu, jako jednostka organizacji 

terytorialnej i zarazem specyficzna grupa społeczna tak w sensie kościelnym, jak i 

świeckim. Parafia, instytucja bardzo trwała, była zarówno podstawą tworzenia szkół, 

jak też innych instytucji społecznych, np. szpitali (przytułków), czy też bractw tak 

 
148 P. Riché, Edukacja i kultura…, dz. cyt., s. 470. 
149 S. Litak, Edukacja początkowa w polskich szkołach w XIII-XIII wieku, Lublin, Towarzystwo Naukowe 

KUL, 2010, (Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce; t. 1), s. 43. 
150 J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa, "Volumen", 

"Klon", 1994, (Nowa Marainna), s. 73-101. 
151 A. Karbowiak, Dzieje wychowania i szkół w Polsce, [t.1], W wiekach średnich, cz. 1, Od 966 do 1363 

roku, Petersburg, K. Grendyszyński, 1898, s. 172. 
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powszechnych i ważnych z punktu widzenia wychowania. Wszelkie postanowienia 

ogólnokościelne wdrażane były w życie poprzez Kościół parafialny i związaną z nim 

szkołę. Uzewnętrzniany zaś w Kościele i szkołach rok liturgiczny, oparty na 

najważniejszych wydarzeniach biblijnych, stał się programem wychowawczym i 

podstawą cywilizacyjną społeczeństw chrześcijańskich152. 

Nauczanie religii pojawiło się na ziemiach polskich wraz z pierwszymi 

szkołami założonymi przez Kościół katolicki. W zależności od sytuacji społeczno-

politycznej i eklezjalnej podlegało ono różnego typu przeobrażeniom. Podkreślić jednak 

należy, że mimo najróżniejszych przeszkód, wynikających z aktualnej sytuacji 

politycznej, nauczanie religii znajdowało się w wykazie szkolnych przedmiotów. 

Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa przez państwo polskie, nasz kraj wszedł w 

krąg kultury Europy Zachodniej. Pierwsze polskie szkoły powstają dopiero od XI w., 

głównie przy kapitułach katedralnych i kolegiackich. Największe zasługi w rozwoju 

chrześcijańskiego szkolnictwa, w pierwszej fazie organizacyjnej państwa polskiego, 

posiadają trzy miasta: Kraków, Gniezno, Płock153. 

W XIII i XIV w. wraz ze zjednoczeniem kraju po okresie rozbicia 

dzielnicowego, ustabilizowała się także sieć parafialna wraz ze szkolnictwem 

parafialnym. O ile w XIV w. na Zachodzie Europy nastąpiły klęski i „czarna śmierć”, w 

Polsce nastąpił wszechstronny wzrost gospodarczy i demograficzny, który procentował 

rozwojem kultury, przede wszystkim kultury religijnej i szkolnictwa. Rozpoczął się 

także wielki proces budowy podstaw polskiego szkolnictwa, poprzedzony podobnym 

ruchem w Europie Zachodniej i kontynuowany w epoce odrodzenia. Charakteryzował 

się on masowym napływem młodzieży do szybko powstających szkół. Przyczynami 

tego zjawiska były zmiany w Kościele oraz umacnianie się instytucji państwa. Wzrost 

wystawności liturgicznej w Kościele, stanowiącej środek przybliżenia religii szerokim 

masom ludności, pociągnął za sobą zapotrzebowanie na świecką służbę pomocniczą. 

Od XIV, a zwłaszcza XV w. datuje się zwyczaj angażowania chłopców, jako 

ministrantów i wykonawców śpiewów kościelnych154, co wymagało przynajmniej 

elementarnego wykształcenia. Stało się to jedną z ważnych przyczyn rozwoju 

 
152 A. Karbowiak, Dzieje wychowania…, dz. cyt. 
153 M. Rechowicz, Początki i rozwój kultury scholastycznej (do końca XVI wieku), [w:] Dzieje teologii 

katolickiej w Polsce, t. 1, Średniowiecze, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1974, s. 36. 
154 J. Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, przeł. E. Bąkowska, Warszawa, PIW, 1987, (Rodowody 

Cywilizacji), s. 314. 
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szkolnictwa parafialnego. Jego podstawowym celem, aż do czasów Oświecenia, było 

oprócz przygotowywania kandydatów na księży, właśnie kształcenie ministrantów. 

W XV w. większość polskich miast i miasteczek, a nawet bogatsze parafie 

wiejskie, posiadały własną szkołę parafialną155. Antoni Karbowiak, na podstawie 

fragmentarycznych źródeł przyjmował, że w okresie 1364-1432 funkcjonowało w 

Polsce około 170 szkół parafialnych, 37 klasztornych, 30 kolegiackich, 16 katedralnych, 

a w latach 1433-1510 było ich już odpowiednio 577, 18, 30, 17156. 

W programie nauczania kładziono nacisk na uczenie pacierza i psalmów oraz 

naukę czytania i pisania. Zdarzały się próby uczenia łaciny, śpiewu kościelnego i 

ministrantury157. W szkołach, które powstały przy katedrach i kolegiatach, a także w 

mniejszym zakresie przy klasztorach, kształciły się osoby przygotowujące się do stanu 

duchownego. Stan taki trwał do końca XVI w., czyli do czasu, gdy zaczęły powstawać 

seminaria duchowne. 

Szkoły parafialne przybrały charakter ogólnostanowy, a uczyło się w nich 

zwykle od kilku do kilkunastu chłopców w wieku 7-20 lat. Najliczniejsze szkoły liczyły 

50-100 uczniów158. Należy jednak zaznaczyć, że rozwój szkolnictwa nie był 

równomierny w całym państwie. Największe wpływy miało ono w Wielkopolsce, 

Małopolsce i na Pomorzu, a najmniejsze we wschodnich rejonach Polski i na 

Mazowszu. Największy rozkwit szkolnictwa parafialnego przypadał na czasy rządów 

Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy i trwał około 50 lat159. 

Właśnie XVI w. jest przełomowy, jeśli chodzi o organizację szkolnictwa za 

sprawą dwóch soborów powszechnych: V Soboru Laterańskiego (1512-1517) oraz 

Soboru Trydenckiego (1545-1563). 

Duchowni zgromadzeni na Soborze Laterańskim domagali się większego 

dowartościowania nauki religii w działających szkołach. Podkreślano, że zbyt wielką 

wagę przykłada się do nauczania przedmiotów świeckich, a mało naucza się prawd 

wiary. Jeden z dekretów soborowych mówił: Ponieważ, „usposobienie człowieka jest 

 
155 S. Kot, Historia wychowania, t. 1, Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII, wyd. 4, Warszawa, 

Wydawnictwo Akademickie Żak, 2010, s. 192. 
156 A. Karbowiak, Dzieje wychowania i szkół w Polsce, t. 2, Wieki średnie, Cz. 2, Okres trzeci od 1364 do 

1432 roku, Petersburg, nakładem Księgarni Kazimierza Grendyszyńskiego, drukarnia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego, 1898 1903, s. 441-442. 

157 M. Rechowicz, Początki i rozwój…, dz. cyt., s. 49. 
158 M. Krajewski, Historia wychowania i myśli pedagogicznej. Zarys wykładu, wyd. 3 uzup. i popr., 

Płock, Wydawnictwo Naukowe Novum, 2006, s. 78. 
159 S. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, Kielce, Sandomierz, Wydawnictwo Diecezjalne, 2005, 

s. 251-252. 
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złe już od młodości” i od dzieciństwa przyzwyczaić się do dobrego jest wielkim dziełem 

i osiągnięciem, postanawiamy i zarządzamy, że przełożeni szkół i nauczyciele powinni 

nauczać i odpytywać swoich chłopców czyli uczniów nie tylko w zakresie gramatyki, 

retoryki i pozostałych tego typu sztuk, a także będą zobowiązani nauczać tego, co 

dotyczy religii, jakie są przykazania Boże, artykuły wiary, święte hymny i psalmy, 

żywoty świętych, a w dni świąteczne nie mają się uczyć niczego innego, jak tylko 

dotyczących religii i dobrych obyczajów. Są zobowiązani kształcić ich w nich, do nich 

zachęcać i nakłaniać, na ile mogą. Mają chodzić do kościołów nie tylko na msze, lecz 

także na nieszpory i słuchanie liturgii godzin, i podobnie skłaniać uczniów do słuchania 

kazań i nauk, i nie mogą im wykładać niczego przeciwko dobrym obyczajom ani co by 

prowadziło do bezbożności160. 

Reformacja i wystąpienie Marcina Lutra zmieniły oblicze religijne Kościoła 

katolickiego. Przełomową rolę, dla dziejów Kościoła katolickiego i szkolnictwa, 

odegrał Sobór Trydencki. W soborowym Dekrecie o nauczaniu i głoszeniu (1546 r.) 

nakazano biskupom, aby zatrudniać nauczyciela, który będzie nauczał gramatyki 

kleryków i innych ubogich uczniów, aby następnie (z Bożą pomocą) mogli oni przejść 

do studiów Pisma Świętego161. Słowa stanowiły zachętę do zakładania szkół 

parafialnych, w których młodzi ludzie będą przygotowywani do dalszego kształcenia, 

ze szczególnym uwzględnieniem Pisma Świętego. Pismo Święte miało być także 

wykorzystywane i uwzględniane w nauczaniu religijnym w szkołach zakonnych i 

gimnazjach publicznych162. 

W postanowieniach soboru znalazła się instrukcja w kwestii erygowania 

kolegiów (seminariów duchownych) przeznaczonych dla młodych ludzi z danego 

miasta albo danego kraju, jeżeli ich liczba jest niewielka. Tam mają być utrzymywani, 

nauczani zasad religii oraz kształceni w dziedzinie dyscypliny kościelnej. Do takiego zaś 

kolegium będą przyjmowani kandydaci w wieku przynajmniej dwunastu lat, urodzeni w 

prawowitym związku małżeńskim, umiejący dobrze czytać i pisać, którzy dają nadzieję, 

że są odpowiedni, i że mają wolę, aby zawsze służyć w Kościele163. Została ustanowiona 

w ten sposób nowa forma organizacyjna szkolnictwa, która jednocześnie poprowadzi do 

 
160 V [piąty] Sobór Laterański, Reforma kurii i innych [instytucji], [w:] Dokumenty soborów 

powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 4, (1511-1870), Lateran V, Trydent, Watykan I, układ i 
oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2005, (Źródła Myśli Teologicznej; 33), s. 
97-99. 

161 Sobór Trydencki, Dekret o nauczaniu i głoszeniu, [w:] Dokumenty soborów…, t. 4, dz. cyt., s. 243. 
162 Tamże, s. 245. 
163 Sobór Trydencki, Dekret o reformie, [w:] Dokumenty soborów…, t. 4, dz. cyt., s. 707. 
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całkowitego oddzielenia kształcenia osób świeckich od osób pragnących służyć w 

Kościele. Była to decyzja, która spowodowała daleko idące konsekwencje w ówczesnej 

reorganizacji szkolnictwa. Została otwarta przestrzeń do nowych form organizacyjnych 

i nauczania religii nie tylko osób kandydujących do stanu duchownego. 

Zarządzenia soborowe zostały przeniesione również na grunt polskiego 

szkolnictwa. Wśród wielu rewolucyjnych instrukcji soborowych należy wskazać na 

reformę szkolnictwa elementarnego oraz inicjatywy związane z powstawaniem nowych 

sieci szkół, np. szkół zakładanych i prowadzonych przez jezuitów, którzy w swoich 

działaniach łączyli ówczesne humanistyczne oczekiwania społeczne z kształceniem 

charakterów w oparciu o praktyki religijne164. W proces edukacji włączyły się również 

inne zgromadzenia zakonne: dominikanie, franciszkanie, karmelici oraz pijarzy165. 

Od XVI w. właściwie w większości parafii funkcjonowały szkoły parafialne. 

Poziom nauczania pozostawiał wiele do życzenia, obejmował naukę czytania i pisania, 

naukę modlitw, szczególnie psalmów, łaciny i śpiewu kościelnego. Do szkoły 

uczęszczała niewielka liczba uczniów, co wynikało z braku potrzeby kształcenia się, 

trudności komunikacyjnych, by dotrzeć do szkoły. Na tym tle lepiej kształtowała się 

sytuacja w szkołach katedralnych, kolegiackich i zakonnych166. 

W szkołach parafialnych uczono głównie pacierza, katechizmu, śpiewu 

kościelnego i służenia do Mszy świętej. W słynnym liście pasterskim do proboszczów 

biskupa Bernarda Maciejowskiego w 7 artykule poświęconym szkolnictwu wyraźnie 

określono, że przedmiotem nauczania miała być Modlitwa Pańska, Pozdrowienie 

Anielskie, Skład Apostolski, Przykazania Boże i kościelne. Starsi uczniowie mieli zaś 

na pamięć opanować resztę katechizmu, ministranturę oraz stosownie do wieku 

wiadomości dotyczące czytania, pisania i rachunków167. Już pod koniec XVI w. w 

środowisku katolickim opowiadano się za potrzebą uczenia dzieci prawd wiary od 

najmłodszych lat. Trudno jest sobie wyobrazić ówczesne życie liturgiczne bez udziału 

uczniów szkół parafialnych168. Funkcje społeczne tych placówek były olbrzymie, stąd 

 
164 B. Natoński, Szkolnictwo jezuickie w dobie kontrreformacji, [w:] Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w 

Polsce. Wybór artykułów, [wstęp, wybór i oprac. J. Paszenda], Kraków, Wydawnictwo WAM Księża 
Jezuici, 1994, s. 41. 

165 S. Wielgus, Filozofie w Rzeczypospolitej, Płock, Płocki Instytut Wydawniczy, 2002, s. 38. 
166 M. D. Knowles, D. Obolensky, Historia Kościoła, [t.] 2, 600-1500, Warszawa, Instytut Wydawniczy 

„Pax”, 1988, s. 456. 
167 I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich. Wybór tekstów ze zbioru Jana Wężyka 

z r. 1761, Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1981, s. 122-123. 
168 E. Ziarniewicz, Udział polskich szkół parafialnych w liturgii od XVI do XVIII wieku, „Studia 

Liturgiczne” T. 6 (1990), s. 11-61. 
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celowość kontynuacji studiów w tym zakresie, która umożliwia ukazywanie ważnego 

kontekstu kulturowego w codziennym życiu dawnych społeczeństw. 

Poziom nauczania w takich placówkach zależał od tego czy szkoła znajdowała 

się na wsi czy w mieście, oraz od stopnia zamożności danego miasta. Na przykład w 

Krakowie, w Tarnowie, Wieliczce, budynki szkolne były dość okazałe i co ważne były 

murowane, w środku zaś znajdowały się przestronne sale i ławki dla uczniów. Jeśli 

chodzi o szkolnictwo wiejskie, to najczęściej lekcje odbywały się w osobnych izbach 

przy kościołach169. W miastach, które na ogół z wiadomych powodów były 

zamożniejsze niż wioski uczyli bakałarze, magistrzy, a nawet doktorzy filozofii – o 

czym decydował Uniwersytet Krakowski. Gwarantowało to znacznie wyższy poziom 

nauczania w tych szkołach niż w czasach średniowiecznych170. W szkołach parafialnych 

umiejscowionych na wsi nauczycielami byli zwykle tzw. klechowie, osoby bez studiów, 

które pełniły funkcje sług kościelnych lub organistów – otrzymywali oni 

wynagrodzenie od chłopów oraz od proboszcza171. W miastach poziom szkół 

parafialnych dorównywał niekiedy szkołom średnim. Miał tam zazwyczaj dwa stopnie: 

elementarny i gramatykalny172. Działo się tak, gdyż nauczyciele zatrudniani w nich 

wprowadzali program średni sztuk wyzwolonych do szkół, a nawet filozofię. 

Ustawodawstwo kościelne nakazywało, by nauczyciele byli mężami uczonymi, w 

szkołach parafialnych powinni uczyć ludzie posiadający przynajmniej stopień 

bakałarza173. 

Z racji różnorodności programowej w szkołach parafialnych, która trwała aż do 

początku XVII w., postanowiono ją usystematyzować, co nastąpiło w roku 1612. 

Wówczas synod diecezjalny krakowski, zwrócił się z prośbą do Uniwersytetu 

Krakowskiego o ułożenie ustawy regulującej szkolnictwo parafialne na wsi i w mieście. 

Szkoła miała przede wszystkim kształtować wiarę i pobożność wśród uczniów. 

Podstawą programu nauczania w szkołach parafialnych miały być dzieła wybitnych 

autorów tamtych czasów, z wyłączeniem jednak prac reformatorskich, które Kościół 

uważał wówczas za herezję. W programie nauczania duża rola przypadła nauce łaciny i 

greki. Analizowano dzieła Cycerona, Owidiusza, Wergiliusza w nauce łaciny, natomiast 

nauka greki ograniczała się do nauki podstawowych zasad gramatycznych na podstawie 

 
169 S. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, dz. cyt., s. 252. 
170 Tamże. 
171 Historia wychowania, t. 1, red. Ł. Kurdybacha, wyd. 2, Warszawa, PWN, 1967, s. 373. 
172 S. Kot, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 274. 
173 S. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, dz. cyt., s. 252. 
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Ewangelii, listów Grzegorza z Nazjanzu, bajek Ezopa, apoftegmatów Plutarcha i 

innych. Wprowadzono do nauczania także naukę o dziejach ojczystych, a także naukę 

kalendarza, muzyki i arytmetyki. Nauka miała odbywać się 4 godziny przed południem 

i 4 godziny popołudniu, co stanowiło o wiele wyższy wymiar czasowy niż np. w 

szkołach jezuickich, gdzie nauka trwała 5 godzin. Dla początkujących uczniów liczba 

godzin była jednak o połowę mniejsza. Na wsiach uczono głównie Katechizmu, a także 

śpiewu, czytania pisania i podstaw łaciny, w dużej mierze w nauce posługiwano się 

językiem polskim. Nauka odbywała się tam systematycznie jedynie jesienią i zimą, z 

racji obowiązków związanych z uprawą roli174. 

Do szkół parafialnych mogli uczęszczać tylko chłopcy, zdarzały się jednak 

przypadki, w których uczęszczały do nich także dziewczęta (XVIII w.). Nauczanie 

dziewcząt było powierzone żonom nauczycieli, ewentualnie jeżeli należała ona do 

wyższego domu, jej kształceniem zajmował się dom rodzinny, dwór, ewentualnie 

klasztory. Warto wspomnieć przy tym, że możliwość kształcenia miały przede 

wszystkim dziewczęta z domów szlacheckich i mieszczańskich. Mogły one zdobywać 

edukację także w szkołach zakonnych (np. zakon katarzynek). 

W wyniku ciężkiej sytuacji Rzeczpospolitej w XVII w., spowodowanej 

toczącymi się wojnami z Rosją, Turcją i Szwecją, w tym najbardziej dotkliwym 

potopem szwedzkim oraz co za tym idzie postępującym regresem ekonomicznym i 

społecznym, a także wprowadzeniem przez szlachtę zakazu uczęszczania do szkół 

dzieci chłopskich, szkoły parafialne na wsiach zaczęły zanikać175. 

Do połowy XVIII w. szkolnictwo polskie prawie w całości znajdowało się pod 

kuratelą Kościoła katolickiego. W I połowie XVIII w. największą ilość szkół posiadał 

zakon Jezuitów. Zakon ten został sprowadzony do Polski przez kardynała Stanisława 

Hozjusza w 1564 r. W programie najstarszego na ziemiach polskich kolegium, 

założonego w 1565 r. w Braniewie, umieszczona jest nauka religii, która integralnie 

wiązała się z nauką katechizmu. W 1773 r. jezuici mieli 67 kolegiów. Drugie miejsce 

zajmowali pijarzy z 27 kolegiami, następnie bazylianie z 9 kolegiami, Zgromadzenie 

Kleryckie Księży Życia Wspólnego („komuniści”) mieli 2 kolegia, a teatyni posiadali 1 

kolegium176. 

 
174 S. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, dz. cyt., s. 252-253. 
175 M. Krajewski, Historia wychowania…, dz. cyt., s. 79. 
176 S. Litak, J. Skarbek, Kościół na ziemiach polskich 1715-1848, [w:] L. J. Rogier, G. Sauvigny, J. 

Hajjar, Historia Kościoła, t 4, 1715-1848, Warszawa, Instytut Wydawniczy „Pax”, 1987, s. 437. 
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Szczególny rozwój szkolnictwa jezuickiego w Polsce przypada na wiek XVII. 

Przyczyną dużej popularności wychowania jezuickiego w szkołach, było przede 

wszystkim to, że odbywało się ono bezpłatnie. Spotkało się to z zainteresowaniem rzesz 

szlacheckich, które w większości przypadków skąpiły na wychowanie swoich synów, 

dlatego bezpłatne szkolnictwo stanowiło dla nich dogodne wyjście z sytuacji177. 

Najczęściej tworzoną przez nich formą szkół były gimnazja pięcioletnie z 

sześcio- lub siedmioletnim rozkładem zajęć. Trzy pierwsze klasy były nastawione na 

pamięciowe opanowanie gramatyki łacińskiej. Natomiast czwarta klasa 

charakteryzowała się zwrotem w stronę zapoznania się z dziełami łacińskich poetów 

oraz stanowiła przygotowanie do dwuletniej klasy piątej, w której z kolei przeznaczono 

większość czasu na naukę poprawnej wymowy178. 

Szkoły jezuickie, szczególnie w XVII w. wykazywały wysoki poziom 

nauczania. Było to odzwierciedleniem długoletniego przygotowania zakonników do 

pełnienia funkcji nauczyciela. Dużym plusem w edukacji jezuickiej były także budynki 

szkolne, w których się odbywały się zajęcia. Gmachy kolegiów jezuickich był duże i 

przestronne, posiadały wygodne sale oraz gabinety dla nauczycieli, a także dobrze 

wyposażone biblioteki. Minusem nauczania jezuickiego był dosyć jednostronny system 

kształcenia, nastawiony w głównej mierze na retorykę i głoszący hasła nietolerancji 

religijnej179. Wartym podkreślenia jest fakt, że szkolnictwo jezuickie było nastawione 

na wychowywanie elit, nie zaś ludu z niższych warstw społecznych. Było to 

spowodowane czystym pragmatyzmem zakonników. Jezuici nastawieni w nauczaniu na 

szerzenie aspektów religijnych, pragnęli przywiązać do Kościoła stan szlachecki, 

umacniając tym samym jego znaczenie w państwie180. 

W omawianym okresie, znaczną rolę odegrał także Zakon Pijarów. Wiązało się 

to z nurtem wielkich reform szkolnych, których prekursorem i propagatorem był ks. 

Stanisław Konarski. Przyczynił się do powstania licznych i nowoczesnych kolegiów 

pijarskich. Największą sławą cieszyło się Collegium Nobilium, założone w 1740 r. w 

Warszawie. Ks. S. Konarski przedstawił jasne zasady, którymi miało kierować się 

kolegium. W De viro honesto pisał: Zgodnie z naszym zadaniem i najgorętszym 

życzeniem będziemy się usilnie starali wychowywać tu młodzież szlachecką według 

 
177 Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 422-423. 
178 Tamże. 
179 Tamże, s. 424-425. 
180 S. Kot, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 230. 
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nakazów praw chrześcijańskich i ojczystych, przede wszystkim na ludzi uczciwych, a 

następnie na dobrych obywateli181. 

Do kolegiów uczęszczali najbogatsi obywatele państwa, w przyszłości 

tworzący elitę społeczną. Reforma szkolna, której autorem był ks. S. Konarski, 

zakładała zbliżenie szkoły do życia, społeczeństwa i narodu. Było to przeciwwagą do 

dotychczasowego modelu wychowania pobożnego ludu. Szkoły pijarskie kształciły 

ludzi na światłych, uczciwych i dobrych obywateli. Szkoła miała być instytucją 

wychowującą obywateli znających najlepsze osiągnięcia narodu i patrzących krytycznie 

na rzeczywistość krajową182. W Collegium Nobilium uczono języków: francuskiego i 

niemieckiego, przedmiotów ścisłych, geografii, historii i filozofii racjonalistycznej. W 

programie nauczania uwzględniona była także nauka tańca, musztry wojskowej i jazdy 

konnej. Uczniowie mieli zorganizowany przez szkołę czas od godziny 5.30 do 21.00 w 

dni powszednie, zaś w niedziele i święta od 6.30 do 21.00183. 

Nowe reformatorskie spojrzenie na ówczesne szkolnictwo nie spowodowało 

wykluczenia spośród przedmiotów nauczania lekcji religii. Wręcz przeciwnie, można 

określić, że w pewnym sensie dowartościowano nauczanie religii oraz całe wychowanie 

oparto na wartościach chrześcijańskich184. Reformy ks. S. Konarskiego pociągnęły ku 

zmianom inne ówczesne szkoły. Także jezuici w XVIII w. zaczęli zmieniać wizerunek 

swoich szkół, stawiając akcent, bardziej niż dotychczas, na wychowanie patriotyczne i 

obywatelskie. Utworzone zostały elitarne kolegia dla dzieci szlacheckich, jak Collegium 

Nobilium we Lwowie (1794 r.), w Wilnie (1751), Lublinie (1753), Poznaniu (1756), 

Warszawie (1753)185. 

Najdonioślejszym wydarzeniem, mającym kolosalne skutki dla polskiego 

szkolnictwa, było utworzenie Komisji Edukacji Narodowej (KEN). Jak podkreśla 

Stefan Ignacy Możdżeń, dzięki temu Polska wysunęła się na czoło państw europejskich, 

stwarzając nowoczesny system szkolnictwa. Powołanie do życia KEN było 

bezpośrednim skutkiem kasaty zakonu jezuitów. 14 października 1773 r. na wniosek 

podkanclerza litewskiego Joachima Chreptowicza, na sejmie delegacyjnym, 

zatwierdzającym I rozbiór Polski, w warunkach terroru państw zaborczych, płatnych 

 
181 S. Konarski, De viro honesto et bono cive ab ineunte aetate formando, [w:] Źródła do dziejów 

wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1, Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia, wybór i 
oprac. S. Wołoszyn, Warszawa, PWN, 1965, s. 561. 

182 S. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, dz. cyt., s. 384. 
183 M. Krajewski, Historia wychowania…, dz. cyt., s. 109-110. 
184 Tamże, s. 385. 
185 Tamże, s. 386. 
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zdrajców, zwolenników Rosji, uchwalono powołanie KEN. Uchwała stanowiła, że 

wszystkie szkoły publiczne zostały objęte nadzorem państwowym. Była to jedna z 

pierwszych władz edukacyjnych w Europie (po Wenecji i Austrii). W ten sposób proces 

nauczania i wychowania, po wielu wiekach kurateli kościelnej, przeszedł pod opiekę 

władz państwowych. Nie można zapominać, że powołanie nowej instytucji oświatowej 

zostało dokonane ze znacznym udziałem duchowieństwa, które było obecne przy 

przygotowaniach, jak i w powstaniu KEN. Pierwszym prezesem Komisji został Michał 

Poniatowski, biskup płocki. Nowy organ oświatowy, nawiązując do reform ks. S. 

Konarskiego, dążył do wychowania dobrego człowieka – chrześcijanina i Polaka186. W 

1783 r. dokonano reformy szkół średnich, autorem projektu był ks. Grzegorz 

Piramowicz. Kraj został podzielony na wydziały szkolne: małopolski, wielkopolski, 

wołyński, mazowiecki i ukraiński. Każdy wydział posiadał szkołę wydziałową, 

składająca się z sześciu klas, z rocznym kursem nauki. Powołano też szkoły 

podwydziałowe, realizujące ten sam program nauczania, co w szkołach 

wydziałowych187. 

Decyzją KEN zostały dokonane zmiany programowe. Plany nauczania szkół 

średnich uległy zmianom. Dodano nowe przedmioty: historia narodowa, nauka moralna, 

prawo, higiena. Religia miała też szczególne miejsce, nauczanie jej miało chronić 

młodzież przed szerzącym się libertynizmem i niedowiarstwem. W instrukcjach dla 

wizytatorów znalazł się obowiązek sprawdzania, czy nauka religii jest nauczana w 

szkole (według ustaleń miano jej uczyć 3 lata w szkole i 4 lata w kościele). Z planu 

nauczania szkół wojewódzkich sześcioklasowych z 1783 r. wynika, że nauczanie religii 

znajduje się w grupie nauk moralno-prawnych i jest wykładane według wspomnianego 

podziału oraz dodatkowo kształci się następujące przedmioty: nauka moralna (po jednej 

godzinie tygodniowo przez pierwsze cztery lata), powtórzenie nauki moralnej z 

poprzednich lat (po 1 godzinie tygodniowo przez rok w klasie V); wypisy łacińskie do 

nauki moralnej (po 1 godzinie tygodniowo przez rok w klasie V); wypisy łacińskie do 

nauki moralnej i prawa (po 1 godzinie tygodniowo przez rok w klasie VI); moralna 

nauka i prawo (po 3 godziny tygodniowo w klasie V oraz 7 godzin tygodniowo w klasie 

VI)188. Na podstawie przytoczonego planu nauczania można stwierdzić, że bardzo duże 

znaczenie dla reformatorów miała nauka religii. Wyrazem tego była też jedna z ustaw, 

 
186 M. Krajewski, Historia wychowania…, dz. cyt., s. 389. 
187 Tamże, s. 393. 
188 Tamże, s. 394. 
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w której napisano, że religia i prawdziwa pobożność (…) jest najistotniejszą częścią 

edukacji189. 

Nadzór oświatowy szkół parafialnych również został nakazany przez KEN. 

Chociaż szkoły parafialne nie należały do zakresu działalności Komisji, to udzielano 

licznych porad programowych i dydaktycznych oraz zachęcano duchowieństwo 

i szlachtę do ich zakładania. Podkreślić w tym miejscu należy, że od początku istnienia 

szkoły parafialne sytuowane były ustawodawstwem kościelnym, nadawanym przez 

synody prowincjonalne i diecezjalne. Proboszcz, więc miał bezpośredni nadzór nad 

wychowaniem i nauczaniem dzieci w szkołach parafialnych. O efektywności nauczania 

religii w tych szkołach trudno wydać jednoznaczną ocenę. Niewątpliwie obok 

duchownych, dzięki którym duch polski przetrwał próbę czasu, zdarzali się też tacy, 

których wkład był znikomy i posługa pozostawiała wiele do życzenia. Ostro krytykował 

takich księży ks. Hugo Kołłątaj, który pisał: co zaś gorszego, że nawet katechizmy, ta 

najprostsza nauka wiary, nie były jednakie; sposób ich dawania tyle był przykry i 

niemiły ludowi, że bardzo rzadko gdzie chciano się go uczyć, rzadziej jeszcze można 

było co z tej nauki pojąć, a w każdej parafii szła ta nauka jak się plebanowi podobało. 

Człowiek przeszedłszy z jednej parafii do drugiej, postrzegał, że nic prawie nie umiał 

dla odmienności i dziwactw w uczeniu190. 

Szkoły parafialne były wizytowane przez biskupów lub ich wysłanników. 

Przedmiotem takiej wizytacji był zazwyczaj całokształt życia szkoły, a więc istnienie, 

uposażenie, nauczyciel, uczniowie, czas, kiedy odbywało się nauczanie, warunki oraz 

wyniki nauczania191. Z ówczesnych sprawozdań powizytacyjnych wynika, że szkoły 

parafialne były koedukacyjne. Ich istnienie uzależnione było od gorliwości i inicjatywy 

poszczególnych biskupów. Podkreślić tu należy ogromną rolę biskupa wileńskiego 

Ignacego Massalskiego i biskupa płockiego M. Poniatowskiego192. Ten ostatni, w Liście 

pasterskim z 1775 r. usilnie zachęcał, aby proboszczowie tworzyli szkoły parafialne, 

które – jak pisał – nie są jakąś nowością, ale praktyką znaną i stosowaną w Kościele od 

wieków. W programie szkoły parafialnej powinna znaleźć się nauka katechizmu, jak i 

inne przedmioty. O konieczności zakładania szkół parafialnych ponownie wypowiedział 

się w zarządzeniu Ordinationes generales z 1777 r., zaznaczając, że dzieci mają uczyć 
 

189 M. Krajewski, Historia wychowania…, dz. cyt., s. 395. 
190 H. Kołłątaj, Pamiętnik o stanie duchowieństwa katolickiego polskiego i innych wyznań w połowie 

XVIII wieku, Poznań, wyd. z rękopisu J. Żupański, 1840, s. 39. 
191 M. M. Grzybowski, Szkolnictwo elementarne na Mazowszu Północnym na przełomie XVIII i XIX 

wieku w świetle wizytacji kościelnych (1764-1830), Płock 1987, s. 12. 
192 Tamże, s. 12. 
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się prawd wiary, czytania, pisania, arytmetyki i innych pożytecznych wiadomości193. 

Biskup I. Massalski, zwracał się do proboszczów diecezji wileńskiej z tą samą prośbą, 

powołując się na postanowienia Soboru Trydenckiego194. Apele wspomnianych 

biskupów kierowane do proboszczów są wyrazem kryzysu, jaki dotknął szkolnictwo 

parafialne. Podyktowany on był wieloma przyczynami, wśród głównych wymienić 

należy pojawienie się nowej organizacji szkolnictwa wprowadzonej przez KEN. Od 

chwili jej powstania liczba szkół parafialnych zaczęła się zmniejszać. Przykładem może 

być diecezja wileńska, w której proces likwidacji szkół parafialnych postępował bardzo 

szybko: w 1777 r. istniało aż 330 szkół parafialnych, w 1782 r. już tylko 251, a w 1791 

r. zaledwie 10195. 

W drugiej połowie lat 70. i w pierwszej połowie lat 80. XVIII w. powstało 

kilka projektów KEN, mających na celu podniesienie poziomu edukacji i liczby 

uczniów w szkołach parafialnych, m.in. jeden z nich przewidywał tworzenie szkół 

parafialnych przez dziedziców lub posesorów ziemskich. Właściciele dóbr mieli 

wydzielać ze swoich łanów cześć gruntu, na której budowano by szkołę, utrzymywaną 

później przez mieszkańców wsi – gromadę. Komisarze radzili powierzyć kierownictwo 

nad nią któremuś z ludzi luźnych mieszkających we wsi, najlepiej żebrakowi, 

umiejącemu czytać i pisać196. Byłoby to połączenie tworzenia sieci szkolnictwa 

elementarnego z innym oświeceniowym kierunkiem działania państwa, mającego na 

celu przeciwdziałanie zjawisku żebractwa i włóczęgostwa oraz znalezieniu „luzakom” 

odpowiedniego zajęcia, pożytecznego dla całego społeczeństwa. Szkoła według tego 

zamysłu powstała w mieście Kurów w ziemi lubelskiej. Jej założycielem był Ignacy 

Potocki, pisarz wielki litewski. Nauczyciel otrzymywał roczne wynagrodzenie w 

wysokości 500 zł, a szkoła pozostawała pod nadzorem kanonika kamienieckiego i 

proboszcza kurowskiego Grzegorza Piramowicza, który uzyskał pochwałę podczas 

wizytacji w 1787 r., za oddanie 600 zł na ubogie i zdolne dzieci, a także za nagradzanie 

ich pilności w nauce ubraniem197. Szkoła ta była jednak wyjątkiem dla całego kraju. 

Istotne zmiany w funkcjonowaniu szkół elementarnych w Polsce nastąpiły pod 

koniec 1789 r. Sejm Wielki uchwalił konstytucję – Komisje porządkowe cywilno-

 
193 M. M. Grzybowski, Szkolnictwo elementarne…, dz. cyt., s. 14. 
194 S. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, dz. cyt., s. 396. 
195 S. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, dz. cyt., s. 397. 
196 Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 160. 
197 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (AUJ), rkps 8, Raport Szkoły Głównej, s. 44-45. 
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wojskowe, województw, ziem i powiatów w Koronie198, które były pierwszymi 

nowożytnymi instytucjami administracji terenowej w dziejach Rzeczypospolitej. 

Oprócz głównych zadań, związanych z rekrutowaniem i utrzymywaniem armii oraz 

prowadzeniem sądów cywilno-wojskowych, komisjom powierzono sprawy tzw. materii 

ekonomicznej, m.in. bezpieczeństwa publicznego, nadzór nad miarami, wagami i 

drogami, jak również szkolnictwem parafialnym (§ 8, art. O materii ekonomicznej 

wojewódzkiej)199. Był to pierwszy przepis o szkołach parafialnych, mający status 

uchwały sejmowej. Ich zakładanie oraz utrzymanie powierzono proboszczom, którzy 

byli zobowiązani pod groźbą doraźnej kary finansowej, do wysyłania corocznych 

raportów o stanie szkoły, liczbie i postępach w nauce jej uczniów. Określonym 

minimum edukacji była nauka pisania, czytania i rachunków, tak samo jak w Przepisie 

z 1774 r.200 nie wspomniano o religii, która jednak występowała, jako przedmiot 

zważywszy, że nauczyciele odpowiadali przed proboszczami (choć częściowo 

finansowani byli przez całą społeczność danej miejscowości). W zamyśle posłów Sejmu 

Wielkiego, w szkołach elementarnych miały kształcić się zwłaszcza dzieci 

mieszczańskie i chłopskie, w celu rozwoju handlu, przemysłu i utrzymania 

rozbudowanej armii201. 

Do połowy XVIII w. szkoły pozostawały całkowicie pod wpływem Kościoła, a 

wychowanie religijne należało do spraw samo przez się zrozumiałych. Tymczasem już 

w II połowie XVIII stulecia stopniowo coraz bardziej interesowali się nim przywódcy 

państw i księstw. Epoka Oświecenia wyzwoliła w nich potrzebę uniezależnienia się od 

Kościoła. Tym samym poczuli się bardziej odpowiedzialni za wychowanie młodego 

pokolenia. Ogólna regulacja pruskiego prawa szkolnego z 1769 r. nie przyniosła jeszcze 

radykalnej zmiany, ale w roku 1794 r. szkoły, zwłaszcza w Prusach, uważało się już 

wyłącznie za sprawę państwa. Nauka religii nadal odbywała się w szkole, ale już nie z 

racji szacunku dla chrześcijańskiej nauki. Stała się po prostu narzędziem wychowania 

dobrego obywatela. 

W sposób zasadniczy do przekształcenia się nauczania religii w jeden z 

przedmiotów szkolnych przyczynił się opat augustianów z Żagania Johann Ignaz 

Felbiger, działający wespół ze swoim przełożonym Benedyktem Strauchem. J. I. 

 
198 Volumina Legum, t. 9, Ab an. 1782 ad an. 1792, przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w 

Warszawie od roku 1732 do roku 1782 wydanego, Kraków, Akademia Umiejętności, 1889, s. 146-156. 
199 Volumina Legum, t. 9, dz. cyt., s. 156. 
200 Przepis do szkół parafialnych, (PBW w Krakowie, sygn. Br. 2810), s. 7-13. 
201 W. Kalinka, Sejm Czteroletni, t. 1, Kraków, drukarnia „Czasu”, 1880, s. 582-587. 
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Felbiger uchodzi za reformatora pedagogiki katolickiej i organizatora szkolnictwa 

ludowego w Austrii i Niemczech. Był inspiratorem nowej organizacji szkolnictwa 

wieku Oświecenia wprowadzonej przez cesarzową Marię Teresę202. W 1774 r. wydał 

trzystopniowy katechizm opracowany w głównej mierze przez B. Straucha. Jak wynika 

z przedmowy, pierwsza część apeluje do pamięci, druga do rozumu, trzecia do woli. Był 

to układ podyktowany racjami pedagogiki wieku Oświecenia, która cel nauczania religii 

ujmowała w kategoriach religii naturalnej, nastawionej moralistycznie. Radzi tak zwaną 

„etyczność religijną”. Stąd katechizm Felbigera – i inne jemu podobne – przedkładał 

naukę etyki nad naukę wiary, teologię naturalną nad objawioną, sakramenty traktował, 

jako środki dla etycznego życia, a nie jako znaki zbawienia. Obok katechizmu 

wprowadził J. I. Felbiger do szkolnej nauki religii także historię biblijną, opracowaną 

również przez B. Straucha. Miała ona za zadanie uzasadnić, ze strony historii, nauki 

wiary. Zgodnie z duchem Oświecenia winna była stanowić rodzaj historii religii. W niej 

uczeń miał znaleźć argumenty dla wiary, motywy oraz przykłady dla poprawnego 

etycznego postępowania203. 

W 1774 r. także teologia pastoralna staje się dyscypliną uniwersytecką204. Z 

polecenia cesarzowej Marii Teresy, za sprawą reformatora Franza Stephana 

Rautenstraucha, katechetyka weszła w skład teologii pastoralnej. Nastąpił bujny rozwój 

katechetyki, która rozwijała się pod silnym wpływem pedagogiki Oświecenia. W 

pierwszych ujęciach tej dyscypliny punkt wyjścia stanowiła analiza pojęć nauczania i 

wychowania, a nie objawienia Bożego. Była traktowana głównie, jako nauka o 

zasadach i regułach nauczania, zaczerpniętych z doświadczenia oraz z filozofii, 

analizującej naturę ducha ludzkiego. Cel nauczania katechetycznego był wprawdzie 

określany religijnie, ale ponownie w kategoriach religii naturalnej i nastawionej 

moralistycznie205. Jak podaje ks. F. Blachnicki, podobne ujęcie pojawiło się w 

pierwszym podręczniku katechetyki, którego autorem był ks. Józef Krukowski. 

Katechetyka według niego była nauką o prawidłach nauczania ludzi, zwłaszcza dzieci, 

zasad wiary świętej i powinności chrześcijańskich206. 

 
202 W. Kubik, Rozwój myśli dydaktycznej w polskiej literaturze katechetycznej w latach 1895-1970. 

Studium z zakresu katechetyki formalnej, Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1987, s. 15. 
203 W. Kubik, Rozwój myśli…, dz. cyt. 
204 J. Charytański, Katechetyka a teologia praktyczna, „Ateneum Kapłańskie”, 66 (1974), t. 82, z. 2 (391), 

s.233-236. 
205 F. Blachnicki, Katechetyka wczoraj i dziś. Próba definicji katechetyki, „Katecheta” R. 13 (1969), nr 6, 

s. 241-249. 
206 F. Blachnicki, Katechetyka fundamentalna. Skrypt dla studentów KUL, Lublin, KUL, 1970, s. 11. 
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Młoda dziedzina wiedzy, jaką stała się katechetyka doby Oświecenia, w 

miejsce mechanicznego memoryzowania niezrozumiałych treści, próbowała przy 

pomocy metody dialogowej, zwanej sokratyczną, czynić zrozumiałym podawany 

materiał i rozwijać samodzielne myślenie dzieci w zakresie prawd religijnych, 

dostosowując się do ich stopni rozwoju i pojmowania. Podporządkowywała objawienie 

moralno-pedagogicznym tendencjom epoki, sprowadzając nauczanie niejako do religii 

naturalnej. Troszczyła się o dostosowanie języka do nowoczesnej naturalnej mowy 

dziecka, aby mu przekazać pewne całości uporządkowane bardziej logicznie i 

psychologicznie niż teologicznie207. 

Podsumowując w wieku XVII i XVIII treść nauczania na stopniu kształcenia 

podstawowego czerpano przede wszystkim z rzeczywistości otaczającej człowieka, ze 

stworzonego porządku natury, i to nawet wówczas, gdy się odrzucało boski porządek 

stworzenia, jak to czynił Jean-Jacques Rousseau. W związku z wprowadzeniem 

obowiązku szkolnego kładło się nacisk na odrębne przedmioty nauczania. Na szczeblu 

nauczania elementarnego, obok czytania, pisania, rachunków, geometrii, wprowadzono 

elementy kosmografii, historii powszechnej, fizyki, ekonomii, polityki, a także naukę 

śpiewu, religii i moralności. Pojawiły się elementy zajęć w gospodarstwie domowym, 

rolnictwie, rzemiośle. Wszystko to miało służyć wychowaniu moralnemu. Głównym 

celem bowiem było właśnie wychowanie moralno-etyczne. Nawet nauczanie 

katechizmu i historii biblijnej podporządkowywało się racjonalizmowi i moralizmowi 

epoki, traktując naukę religii wyłącznie, jako przedmiot szkolny. Naturalizm brał w niej 

górę nad objawieniem, antropocentryzm nad teocentryzmem pierwszych wieków i 

średniowiecza. U progu XIX stulecia katechetyka przestała być dyscypliną, która za 

swe zadanie uważała troskę o przekaz wiary i życia Kościoła dorastającej generacji, 

lecz zaczęła się zajmować przedmiotem zwanym religią, czyli określoną częścią 

nauczania podejmowanego przez szkołę. Miejsce katechetyki, zajmuje więc pedagogika 

religijna, która głównie stara się przemyśleć wychowawcze i kształcące zadania nauki 

religii w powiązaniu z psychologiczno-socjologicznymi problemami szkoły i ucznia. 

Sam proces nauczania w omawianym okresie rozważało się powierzchownie, 

bardziej filozoficznie niż psychologicznie. W miejsce dawnego, mechanicznego uczenia 

się na pamięć, pobudzano dzieci metodą dialogową do samodzielnego zastanawiania 

się. Pomagało się im zrozumieć podawaną treść, ale zgodnie z duchem epoki 

 
207 W. Kubik, Rozwój myśli…, dz. cyt., s. 16. 
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ukierunkowaną moralno-etycznie. Wielką wagę przywiązywano do roli nauczyciela, 

który prowadził nauczanie zbiorowe klasowo-lekcyjnym systemem nauczania208. 

Na ziemiach polskich w XIX stuleciu, mimo, że zaborcy uzurpowali sobie 

prawo do kształtowania szkolnictwa według własnych zasad, to jednak pozwalano na 

ograniczoną działalność oświatową Kościoła. Pomimo wysiłków, by Kościół katolicki 

podporządkować i uczynić go jedną ze swych agend, nie chciano jednak stworzyć 

państwa o całkowicie ateistycznym obliczu209. Stąd też nauczanie religii, w polskich 

szkołach znajdujących się pod zaborami, nie zostało usunięte. Przez różne działania 

starano się mieć wpływ na to nauczanie, tak by ono przynosiło wymierne korzyści 

panującemu zaborcy210. Trzeba też pamiętać, że relacje z zaborcami na przestrzeni 

ponad stuletniej niewoli układały się różnie. Szczególnie po zrywach 

niepodległościowych, takich jak Powstanie Listopadowe, czy Powstanie Styczniowe, 

działania państw zaborczych podejmowały wzmożoną walkę ze wszystkim tym, co 

kojarzyło się z polskością, w tym także z wszelkimi aspektami nauczania religii 

rzymskokatolickiej. 

Wyjątkowo dotkliwe dla szkolnictwa polskiego okazały się bezlitosne 

działania zaborców rosyjskiego i pruskiego. Rosja otwarcie podjęła zaprogramowane 

działania rusyfikacyjne na szeroką skalę, zakazując m.in. stosowania języka polskiego 

także w nauczaniu religii, wprowadzając na jego miejsce język rosyjski, usiłując 

rusyfikować nabożeństwa katolickie, zamykając wiele szkół gimnazjalnych i 

powiatowych. Podobne restrykcje dotyczyły także szkolnictwa pijarskiego211. W 

zaborze pruskim szkolnictwo polskie poddano bezwzględnej germanizacji. Język 

niemiecki był obowiązkowy we wszystkich obszarach życia, także w oświacie. Podjęto 

otwartą walkę z Kościołem katolickim, czego wyrazem był tzw. kulturkampf. Nauka 

religii odbywała się w języku niemieckim, co wywoływało bunt wśród ludności 

polskiej. Przybierał on formę strajków szkolnych, jak słynny strajk we Wrześni w 1901 

r. Wobec zbuntowanych uczniów, stających w obronie języka ojczystego, rząd jeszcze 

 
208 W. Kubik, Rozwój myśli…, dz. cyt., s. 17. 
209 M.M. Grzybowski, Szkolnictwo elementarne…, dz. cyt., s. 62. 
210 Józef Sonnenfels, działacz masoński, profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego postulował, aby nauczanie 

religii w życiu państwa stanowiło pierwszorzędną rolę. Pisał on: Jest ona najłagodniejszym 
obowiązkiem społecznym, poucza o cnocie przez czcigodne zasady, uzupełnia braki prawodawstwa. 
Panujący musi te lejce trzymać w swoich rękach, a jego troska musi być zwrócona ku temu, by u ludu 
religia zajęła miejsce wychowania. Cyt. za M. M. Grzybowski, Szkolnictwo elementarne…, dz. cyt. 

211 E. Mitek, Pedagogika dla teologów. Historia, teoria, liturgia, ruchy, Opole, Wydawnictwo Świętego 
Krzyża, 1995, s. 82. 
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bardziej nasilił represje: strajkujących uczniów bito, wydalano ich ze szkół, więziono 

rodziców i księży, nakładano rujnujące kary pieniężne212. 

Inaczej wyglądała sytuacja w Galicji. U progu autonomii w 1869 r. na terenie 

zaboru austriackiego 46,08% ludności stanowili mieszkańcy wyznania rzymsko-

katolickiego, 42,53% deklarowało grekokatolicyzm, a 10,58% było Izraelitami. Stan ten 

utrzymywał się z niewielkimi zmianami do początku XX w.213 Poszczególne wyznania 

miały zagwarantowane prawo do odrębnej edukacji religijnej dzieci w szkołach zgodnie 

z zapisami Ustawy z dnia 25 maja 1868 r. regulującej stosunki państwo – Kościół na 

terenie Galicji214. 

W 1868 r. nauczyciele galicyjscy uzyskali cenną możliwość wymiany swoich 

doświadczeń zawodowych oraz dokształcania, wraz z tym z inicjatywy środowisk 

pedagogicznych powołano najpierw Towarzystwo Pedagogiczne, a następnie związany 

z nim periodyk „Szkoła. Pismo poświęcone sprawom szkół ludowych i średnich tudzież 

seminariów nauczycielskich”215. 

Wraz z powołaniem w 1867 r. w Galicji RSK i rozpoczęciem epoki autonomii, 

pojawiły się opinie o zagrożeniu, jakie nowe przepisy i rozporządzenia mogą stanowić 

dla dotychczasowej pozycji Kościoła, jako opiekuna szkół. Obawy te starano się 

niwelować, w pierwszym numerze „Szkoły”, pojawił się artykuł Uwagi nad obawami 

tych, co w nowej ustawie w Radzie Szkolnej Krajowej niekorzyść dla Kościoła chcą 

upatrywać autorstwa Andrzeja Oskarda216. W swoim wykładzie podkreślał, że szkoła 

zawsze powinna służyć rodzinie, Kościołowi i państwu jednocześnie. Przypominał, że 

oświata w Austrii i na terenie Galicji podlegała w minionym czasie różnorakim 

przeobrażeniom, którym instytucja Kościoła nie była przeciwna. Ponadto, nowe zasady 

funkcjonowania szkół uchwalili posłowie katoliccy, a w ustawach zachowano 

prerogatywy biskupów dotyczące wpływu na zatrudnienie nauczycieli religii czy dobór 

 
212 E. Mitek, Pedagogika dla teologów, dz. cyt., s. 84. 
213 B. Hołub, Studium historyczno-geograficzne narodowości w Galicji Wschodniej w świetle spisów 

ludności w latach 1890-1910, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio B, Geographia, 

Geologia, Minerologia et Petrographia” Vol. 68 [cz.] 2 (2013), s. 25-27. 
214 Jej § 2 stwierdzał, że pozostawia się opiekę, kierownictwo i bezpośredni nadzór nad nauką religii i 

religijnymi ćwiczeniami dla różnych wyznawców w szkołach ludowych i średnich odnośnemu 
Kościołowi lub religijnemu stowarzyszeniu. Ustawa z dnia 25 maja 1868 r. mocą, której wydaje się 
zasadnicze ustanowienia względem stosunku szkoły do Kościoła, „Szkoła” R. 2 (1868), z. 7, s. 61. 

215 A. Świątek, Problem patriotycznego wychowania ludu na łamach lwowskiej „Szkoły” w czasach 
autonomii galicyjskiej, [w:] Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii 
edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 169-

184. 
216 A. O[skard], Uwagi nad obawami tych, co w nowej ustawie o Radzie Szkolnej Krajowej niekorzyść dla 

Kościoła chcą upatrywać, „Szkoła” R. 1 (1868), z. 1, s. 10-18. 
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książek obowiązujących przy jej nauczaniu. Autor przypominał, że w składzie Rady 

zasiadać miało każdorazowo po dwóch duchownych, a w zakresie kształcenia religii 

dzieci i młodzieży zachowano dotychczasowe rozporządzenia. Jego zdaniem szkoła nie 

utraci charakteru katolickiego, dopóki będzie miało w niej miejsce nauczanie religii i 

zasad moralności. Podkreślał, że wychowanie religijne nie odbywa się wyłącznie na 

terenie szkoły, jej podstawy kształtują rodzice i ogólna atmosfera domu. Dziecko 

przychodzi do szkoły z pewnym bagażem postaw i przekonań religijno-moralnych, 

które nauczyciel może jedynie wzmacniać. Zatem w relacjach szkoła – dom powinna 

panować w tym zakresie zgodność przekonań i postaw217. Ważną rolę miał pełnić 

nauczyciel, który powinien oznaczać się czystością charakteru i bogobojnością. Tylko 

taki nauczyciel zapewnić mógł właściwe nauczanie religii w szkole: Jakimże sposobem 

wychowawca katolicki, który wierzy, że istota ludzka do dwóch światów należy, że cel 

człowieka jest jeden ziemski, drugi nadziemski, mógłby pomyśleć o wykluczeniu 

Kościoła od współudziału w sprawie wychowania? Czemżeby się wtenczas różniło 

wychowanie od hodowania i tresowania zwierząt, gdybyśmy spuścili z oka wyższy cel 

ten życia naszego, który wskazał Chrystus?218. 

Przepisy ustawy z 14 maja 1869 r. stanowiły, że obowiązek nauczania religii w 

szkołach ciąży na odnośnych kościołach i stowarzyszeniach219. Przedmiotu religii uczyć 

miały osoby duchowne – katecheci, lub ordynowani świeccy. W projekcie ustawy o 

katechetach i nauczycielach religii w szkołach ludowych publicznych znalazły się 

zapisy, że te osoby są zobowiązane do zrealizowania minimum 17, a maksymalnie 25 

godzin tygodniowo w ramach stałych poborów. O mianowaniu katechetów i nauczycieli 

religii decydowała KRS, po zasięgnięciu opinii okręgowych władz szkolnych oraz 

„wyznaniowej władzy zwierzchniej”220. 

Chętnych do nauczania religii w szkołach ludowych często brakowało. Wśród 

przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się przeciążenie pracą duszpasterską i problemy z 

wynagrodzeniami, a także niechęć do pracy pedagogicznej. 

Na łamach pisma „Szkoła” w 1884 r. Bolesław Baranowski221 stwierdził, że do 

pierwszych zadań szkoły należy prowadzić uczniów do poznania i wykonywania 

 
217 A. Oskard, Uwagi nad obawami…, dz. cyt., s. 14. 
218 Tamże, s. 15. 
219 R. Starkel, W sprawie katechetów, „Szkoła” 1886, nr 42, s. 330. 
220 Projekt ustawy o katechetach i nauczycielach religii w szkołach ludowych, „Szkoła” 1888 nr 40, s. 

369-370. 
221 B. Baranowski, inspektor szkolny na powiat lwowski i miasto Lwów, aktywny działacz Towarzystwa 

Pedagogicznego i redaktor Szkoły, krajowy inspektor szkolny szkół ludowych i seminariów 
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wszystkich obowiązków, które każdy chrześcijanin – katolik znać i wykonywać 

powinien222. Postulował też, by wprowadzić jednolite dla wszystkich szkół galicyjskich 

zasady regulujące obowiązkowe praktyki religijne uczniów i nauczycieli. Sformułował 

też własne propozycje w tym zakresie. W wersji minimalistycznej, gdy w danej 

miejscowości pracował tylko jeden ksiądz, miały one obejmować uroczyste 

nabożeństwa z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego ze śpiewem Veni 

Creator i Te Deum, uczestnictwo we Mszy św. w dni świąteczne (takie jak m.in. Środa 

Popielcowa czy dzień imienin cesarza – 4 października) oraz spowiedź wielkanocną. 

Obowiązków było więcej, gdy na parafii pracowało dwóch lub więcej duchownych. 

Uczniowie wtedy w okresie jesiennym oraz letnim mieli obowiązek codziennego 

uczestniczenia w Mszy św., a w pozostałych miesiącach musieli uczestniczyć w 

nabożeństwach niedzielnych i świątecznych. Rozszerzono też obowiązek uczestnictwa 

w spowiedzi św. – uczniowie mieli do niej przystępować 2 lub 3 razy do roku. 

Baranowski zalecał, by we wszystkich tych praktykach uczniom towarzyszyli 

nauczyciele. Zalecał, by tak prowadzone wychowanie religijne było nie dla oka, lecz z 

przekonania i zrozumienia ich pożyteczności i potrzeby nieodzownej wykonywane223. 

Kilka lat później na łamach pisma ukazały się szczegółowe przepisy dla 

nauczycieli ludowych dotyczące między innymi wychowania religijnego młodzieży, co 

istotne, ustalone przez nich samych224. Wychowawcy mieli obowiązek dbać o 

chrześcijańskie pozdrowienie przy wchodzeniu dzieci do klasy, rozpoczynanie i 

kończenie lekcji od modlitwy i pieśni religijnej. W zakres ich obowiązków należało 

tłumaczenie dzieciom treści modlitw oraz nadzór nad opanowywaniem pamięciowym 

tekstu poszczególnych pieśni. Oni sami mieli być wzorem dla uczniów, swoim 

zachowaniem podczas modlitw wskazywać właściwą postawę. 

Edukację religijną należało rozpoczynać we wczesnym etapie rozwoju dziecka, 

od najmłodszych lat przyzwyczajać je do praktyk religijnych w gronie najbliższym, aż 

staną się one dla niego naturalne. Jednocześnie polecano nauczanie elementów 

biblijnych w formie krótkich opowiadań. Zalecano śpiew, muzykę, ikonografię, by 

 
nauczycielskich, członek RSK. Baranowski Bolesław Adam, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 1, 

Abakanowicz Abdank Bruno-Beynart Wojciech, red. W. Konopczyński, Kraków, Polska Akademia 
Umiejętności, 1935, s. 276. 

222 B. Baranowski, Praktyki religijne uczniów, „Szkoła” 1884, nr 19, s. 149. 
223 Tamże, s. 151. 
224 Przepisy dla nauczycieli szkół ludowych, pospolitych i wydziałowych, dotyczące wychowania, 

nauczania oraz prowadzenia młodzieży (uchwalone przez konferencję okręgową nauczycieli okręgu 
szkolnego przemyskiego w roku 1885 i zatwierdzone przez C. K. Radę Szkolną okręgową w Przemyślu, 

„Szkoła” 1887, nr 15-18, s. 114-115. 
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dziecko w wyniku tak prowadzonej nauki postrzegało Boga, jako stwórcę świata. 

Rodzice, nauczyciele, wychowawcy mieli unikać w swoim nauczaniu wszelkiego 

fanatyzmu, przesady, gróźb, przymusu. Cały wysiłek powinni skupić na dbaniu o 

kształtowanie w dzieciach „głosu sumienia”, czyli swoistego związku religii z 

moralnością: Świadomość religijna jest najlepszą przewodniczką życia, ona bowiem 

chroni od pyszałkostwa w powodzeniu, podnosi w nieszczęściu, zapala i pociąga umysł 

do ideałów, uśmierza wzburzone namiętności i pobudza wolę do działania w kierunku 

przez się wytkniętym225. 

Bronisław Trzaskowski, jeden z czołowych reprezentantów koncepcji 

wychowania narodowego krytykował koncepcję rozpoczynania nauki religii w 

początkowym etapie nauczania od pamięciowego nauczania katechizmu czy historii 

biblijnych. Doradzał, by na tym etapie wprowadzono proste opowiadania dostosowane 

do dotychczasowych przeżyć i doświadczeń dziecka. Stopniowo w trakcie nauki 

proponował wzbogacać je elementami z nauki historii Biblii. Nauce religii na tym 

etapie powinny towarzyszyć wierszyki i piosenki albowiem w ogólności nie należy przy 

nauce religii pomijać poetycznej strony umysłu ludzkiego, która jak wiadomo gra 

niepoślednią rolę w religijnym rozwoju człowieka226. Dopiero ostatnie lata nauki w 

szkole ludowej to odpowiedni moment na syntezę elementów historycznych, 

dogmatycznych i etycznych edukacji religijnej. 

Nauczanie katechetyczne Kościoła ulegało na przestrzeni wieków 

różnorodnym przeobrażeniom. Istota jednak tego nauczania, pojmowanego, jako 

pouczenie w wierze, pozostawała w zasadzie zawsze taka sama, mimo pewnych 

zachwiań, jakie zaszły w jego rozumieniu w okresie Oświecenia. Można by wyodrębnić 

różne okresy: katechumenat rodzinny – w średniowieczu, katechumenat parafialny – od 

XVI w. (po Soborze Trydenckim), katechumenat szkolny – od XVIII w. Te 

wyszczególnione formy katechumenatu, pojmowanego bardzo szeroko, bowiem 

powstały w konkretnych okresach czasu i stanowiły jakąś odpowiedź duszpasterską i 

katechetyczną Kościoła na stawiane mu wówczas wyzwania, nie pełniły roli pełnej 

katechezy, stawiając akcent na jeden szczególny jej wymiar, związany z określonym 

miejscem, nie kwestionując przy tym pozostałych. 

 
225 A. Adamus, Kształcenie uczuć, „Szkoła” 1891, nr 41, s. 485. 
226 B. Trzaskowski, Kilka uwag w sprawie religijnego wychowania młodzieży, „Szkoła” 1892, nr 1, s. 13. 
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Teksty modlitwy szkolnej przed rozpoczęciem lekcji i po jej zakończeniu, 
zatwierdzone przez biskupów polskich 

 

Źródło: ADT, sygn. ASZ IX, nlb. 
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2.2 Poglądy współczesnych pedagogów polskich na miejsce religii w szkolnictwie 

polskim 

Korzenie współczesnej dydaktyki sięgają XVII w. Nie można zapominać, że 

fundament teorii nauczania stworzył Arystoteles. Jako pierwszy „zajął się” 

podstawowym zagadnieniem dydaktyki: jaki przebieg powinien mieć proces nauczania, 

niezależnie od tego, jakiego przedmiotu ktoś się uczy. Rozwiązanie, które polecił, 

opierało się po pierwsze na zbadaniu psychologicznego procesu uczenia się, po drugie 

na rozróżnieniu dwu rodzajów rozumowania (dedukcja, indukcja). Oparł, więc teorię 

nauczania na wynikach psychologii i logiki. Dlatego też należy go uznać za ojca 

dydaktyki ogólnej227. 

Pedagogiem, który uzasadnił i spopularyzował zapoczątkowany przez J. 

Sturma228 klasowo-lekcyjny system nauczania powszechnego był Jan Amos Komeński 

(1592-1670)229. Był on prekursorem koncentrycznego, to znaczy cyklicznego układu 

materiału w programie nauczania. Postulując nauczanie powszechne, opracował 

czterostopniowy, jednolity system szkolny, odpowiadający przyjętym przez niego 

czterem okresom rozwoju człowieka (od narodzin do 24 roku życia)230. 

Pierwszy stopień przedszkolny – do 6 roku życia – stanowiła szkoła 

macierzyńska, czyli wychowanie w rodzinie. Nauczycielką dziecka była matka. 

Dziecko powinno poznać otaczający je świat oraz najprostsze elementy nauk, których 

miało się uczyć w szkole. Szczególną rolę w tym etapie przypisywał J. A. Komeński 

trosce o zdrowie, wychowanie fizyczne, wychowanie moralne i religijne. 

Drugi – sześcioletni okres nauki – stanowiła obowiązkowa dla wszystkich 

dzieci 6-klasowa szkoła elementarna. Miała przekazywać encyklopedyczną wiedzę we 

wszystkich dziedzinach użytecznych w życiu. W programie obok nauki czytania, 

pisania, rachunków, geometrii, znalazły się elementy kosmografii, historii powszechnej, 

ekonomii, fizyki, polityki oraz śpiew, nauka religii i moralności. 

 
227 B. Nawroczyński, Zasady nauczania, wyd. 3 [powojenne], Wrocław, Warszawa, Kraków, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, 1961, s. 17. 
228 J. Sturm (1507-1589) był autorem klasowo-lekcyjnego systemu nauczania zbiorowego i nowego typu 

szkoły łacińsko-humanistycznej, zwanej gimnazjum. Uczniowie w tym samym lub zbliżonym wieku 
tworzyli odrębne klasy. Obszerny materiał nauczania ujmowano w programy szczegółowe: roczne, 
kwartalne, miesięczne i dzienne. Proces nauczania oparty był na metodzie werbalnej, pamięciowej, nie 
dbano w ten sposób o rozwój zdolności myślenia uczniów. Por. Ł. Kurdybacha, Myśl pedagogiczna 
Jana Sturma [w:] Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 350. 

229 W. Okoń, Proces nauczania, wyd. 4, Warszawa, PZWS, 1961, s. 24. 
230 Ł. Kurdybacha, System pedagogiczny Jana Amosa Komeńskiego [w:] Historia wychowania, t.1, dz. 

cyt., s. 502. 
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Trzecim – podobnie sześcioletnim stopniem kształcenia – była szkoła średnia, 

czyli łacińska, przeznaczona dla chłopców zdolniejszych. W zakresie programu 

znalazły się przedmioty szkoły elementarnej, lecz poszerzone, dodatkowo wchodziły: 

dialektyka, retoryka, astronomia, nauka o przyrodzie oraz etyka. 

Czwarty stopień kształcenia stanowiły studia uniwersyteckie. 

J. A. Komeński umieszczał religię i naukę moralności w rzędzie innych 

przedmiotów. Wychowanie religijne uważał jednak za ukoronowanie wszelkiego 

wychowania. Uważał, że stworzony porządek natury wyznacza treści nauczania. 

Postulował, że sama natura wyznacza cel nauczania, które równało się wychowaniu. 

Wyodrębnił trzy ściśle ze sobą powiązane zadania stojące przed wychowaniem. 

Najpierw należało uczniom pomóc w poznaniu rzeczywistości stworzonej, a następnie 

w odkryciu etyczno-praktycznych norm postępowania, wynikających z istoty 

poznanych rzeczy. Sądził, bowiem, że stworzona rzeczywistość ma charakter 

normatywny. Z kolei dobrze spełnione zadania teoretyczne i etyczne winny były 

skierować człowieka do Boga. Natura zdaniem J. A. Komeńskiego dostarcza nie tylko 

treści, ale wyznacza także metodę nauczania, która powinna być zgodna z jej 

prawidłami. W związku z tym w każdym nauczaniu punkt wyjścia miało stanowić 

poznanie zmysłowe. Od niego należało stopniowo przechodzić do uogólnień, prowadzić 

uczniów od rzeczy do słów, od spraw łatwych do trudniejszych, od bliskich do dalekich, 

od prostych do bardziej złożonych. Z poznaniem przy pomocy zmysłów (poglądowym) 

i ujmowaniem go w słowa winno się łączyć trzecie i końcowe stadium procesu 

nauczania mianowicie ćwiczenie w opanowaniu wiedzy, które jednak polegało tylko na 

tym, że uczniowie – zaczynając od zdolniejszych – po wykładzie nauczyciela i jasnym 

zastosowaniu danej rzeczy, kolejno w tym samym porządku powtarzali wszystko to, co 

powiedział nauczyciel231. 

W procesie nauczania J. A. Komeńskiego najważniejszy jest pogląd, który 

występuje na początku. Dopiero po zaznajomieniu się ucznia z przedmiotem przechodzi 

się do wyrażenia poznawanego przedmiotu słowem. W trzecim etapie podejmuje się 

ćwiczenia pojmowane jednak bardziej werbalnie niż działaniowo232. W ten sposób 

znakomity ten teoretyk przesunął pracę nauczyciela i ucznia z wyuczania się słów na 
 

231 W. Okoń, Proces nauczania…, dz. cyt., s. 23. 
232 Pod koniec życia J. A. Komeński przywiązywał jednak duże znaczenie do myślenia i do działania. 

Rozumiejąc człowieka, jako istotę, która poznaje, mówi i działa, zarysował on plan przebudowy logiki, – 

jako sztuki dobrego poznawania, gramatyki, – jako sztuki dobrego mówienia oraz proponował stworzyć 
trzecią podstawową dyscyplinę – pragmatykę, to jest sztukę dobrego działania. W. Okoń, Proces 

nauczania…, dz. cyt., s. 23 i 24. 
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poznanie faktów i natury, stając się ojcem zasady poglądowości w nauczaniu. Cały 

zbiór zasad nauczania i wynikających z niego przepisów powiązał w jeden system, który 

starał się wyprowadzić z jednego podstawowego założenia. Nazwał je naturą233. Z niej 

wyprowadzał wszystkie swoje dociekania na temat nauczania. Wypracowaną przez 

niego metodę nauczania nazywa się naturalną. Za jej pomocą J. A. Komeński pragnął 

przekazać uczniom także wiedzę religijną. 

Innym klasykiem pedagogiki jest J. J. Rousseau (1712-1778). Podobnie jak J. 

A. Komeński wypowiadał się za nauczaniem i wychowaniem zgodnym z naturą. 

Postrzegał ją jednak w zupełnie innym znaczeniu. Przeciwstawiał ją kulturze. Pokładał 

wiarę w nieskażoność ludzkiej natury, którą niszczy stworzona przez człowieka kultura. 

Stąd oceniał kulturę negatywnie, jako tę działalność, która zniszczyła porządek 

stworzenia. Wychowaniu przypisywał rolę wyłącznie wspomagającą spontaniczny 

proces przywracania pierwotnego ładu w istocie ludzkiej. Wyróżniał pewne stopnie w 

tym procesie. Dostrzegał mianowicie wyraźne zjawisko rozwoju człowieka, ale nie jego 

indywiduum234. 

Stopnie rozwoju ujmował w kategoriach rozwoju ludzkości – zgodnie 

oczywiście z własnym deistycznym wyobrażeniem. Małe dziecko – pierwsza faza 

wychowania – miało otrzymać wszystko, co jest mu biologicznie potrzebne, ale od 

początku winno było się uczyć opanowywać fałszywe potrzeby natury (nie mogło być 

rozpieszczane). W drugiej fazie, od 3 do 12 roku życia, która odpowiadała rozwojowi 

człowieka pierwotnego, wychowanie należy ograniczyć do ćwiczeń fizycznych ciała i 

zmysłów – bez przybliżania dziecku zasad moralności i religii. J. J. Rousseau uznawał 

je jeszcze za niezdolne do ich przyjęcia. W przeciwieństwie do J. A. Komeńskiego, 

oddzielał, więc świat natury od świata moralnego. Od 12 do 15 roku życia miało 

dziecko rozwijać myślenie, rozum, budować własny świat. Dopiero ostatnia faza 

rozwoju mogła być okresem odkrywania praw serca. Myśliciel uważał, bowiem, że 

dopiero wtedy religia i moralność znajdują przystęp do człowieka. 

Zgodnie z przyjętą pedagogiczną koncepcją J. J. Rousseau prezentował w 

swoim dziele Emil całkiem praktycznie zasadę spontanicznego aktywizowania się 

procesu nauczania. Swojemu wychowankowi nie dostarczał formalnej wiedzy, lecz 

stwarzał warunki sprzyjające samorzutnemu obserwowaniu świata – Księgi przyrody, 

doświadczaniu i wysnuwaniu wniosków. Rolę nauczyciela wychowawcy sprowadzał do 

 
233 B. Nawroczyński, Zasady nauczania…, dz. cyt., s. 18. 
234 W. Kubik, Rozwój myśli…, dz. cyt., s.12. 
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tworzenia takich warunków, jakie sprzyjają spontanicznemu rozwojowi naturalnych 

zdolności dziecka, jego potrzeb i zainteresowań235. 

Treść nauczania, zatem nie stanowiła dla J. J. Rousseau istotnego problemu; 

wręcz się nim nie interesował. Natomiast był pedagogiem, który rozszerzył zakres 

wiadomości o dziecku. Zwrócił uwagę, że rozwój umysłowy przebiega przez pewne 

określone stadia. Popełnił wprawdzie wiele błędów przy rozróżnianiu i opisywaniu tych 

stadiów, na skutek niedoskonałości zastosowanych metod badania, niemniej jednak 

przez swą niedokładność pobudził m.in. Johanna Heinricha Pestalozziego do bardziej 

dokładnego i intensywnego zainteresowania się dzieckiem236. 

Jan Henryk Pestalozzi (1746-1827) był najbardziej twórczym kontynuatorem 

myśli J. A. Komeńskiego, ale uwzględniał również poglądy J. J. Rousseau237. 

Przyjmował za tym ostatnim nowy, znacznie jednak pogłębiony, sposób 

pedagogicznego spojrzenia na dziecko, na jego rozwój, a jednocześnie nie gubił 

zagadnienia treści nauczania. Stąd to, w przekonaniu J. H. Pestalozziego, nauczanie 

i wychowanie początkowe miało nie tylko kształcić umysł, dostarczać dzieciom 

elementarnych wiadomości i umiejętności zawartych w programie (nauka czytania, 

pisania, rachunków oraz elementów geometrii, geografii i przyrodoznawstwa), lecz 

także rozwijać fizycznie, moralnie i społecznie238. Kształcenie w szkole łączył, zatem J. 

H. Pestalozzi z zajęciami praktycznymi w gospodarstwie rolnym, rzemiośle. Uczył 

stosowania nabytej wiedzy w praktyce, traktując działalność praktyczną zarazem, jako 

środek wychowania moralnego239. 

Próbując ocenić dorobek J. H. Pestalozziego od strony metody nauczania, 

trzeba podkreślić, że udoskonalił zasadę poglądowego nauczania oraz zasadę 

stopniowania trudności: przechodzenia w nauczaniu od rzeczy bliskich do dalekich, od 

 
235 W. Okoń, Proces kształcenia, „Kwartalnik Pedagogiczny” R. 28 (1983), nr 1, s. 5. 
236 B. Nawroczyński, Zasady nauczania…, dz. cyt., s. 20. 
237 Duży wpływ na twórczość J. J. Rousseau, jak i J. H. Pestalozziego wywierał także empirysta angielski 

John Locke (1632-1704). Uwagi o nauczaniu wypowiedziane przez J. Locke’a w formie listów do 
przyjaciela (Myśli o wychowaniu) stanowiły, zdaniem B. Nawroczyńskiego, system dydaktyczny 
wyprowadzony z założeń sensualistycznych i poparty wielu trafnymi obserwacjami na temat procesu 
poznawczego. B. Nawroczyński, Zasady nauczania…, dz. cyt., s. 19. 

238 K. Poznański, Jan Henryk Pestalozzi, [w:] Historia wychowania, t. 2, red. Ł. Kurdybacha, Warszawa, 
PWN, 1968, s. 82-86. 

239 Trzeba mieć na uwadze, że w momencie głoszenia poglądów przez J. H. Pestalozziego, powszechnie 
wysuwa się już żądanie upowszechnienia szkolnictwa ludowego (Ł. Kurdybacha, Wychowanie i 

szkolnictwo w Anglii w początkach XIX wieku [w:] Historia wychowania, t. 2., dz. cyt., s, 15-20. Idee 

fizjokratów, francuskich encyklopedystów znajdują posłuch w wielu krajach Europy. W Polsce 
powstaje pierwsza centralna władza szkolna – KEN, która kształcenie ludu uważa za jedno ze swoich 
głównych zadań. Nic wiec dziwnego, że także centrum uwagi J. H. Pestalozziego zajmuje nauczanie 
elementarne (początkowe), organizowane dla wszystkich dzieci. 
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łatwych do trudniejszych, od prostych do złożonych. Całe nauczanie starał się 

dostosować do psychiki dziecka, do odpowiednich stopni rozwoju umysłowych i 

moralnych sił dziecka. Rozwój tych sił uważał także za główny cel nauczania240. 

W procesie nauczania wyróżnił cztery momenty. Pierwsze miejsce zajmowało 

spostrzeganie przedmiotów, zgodnie z przyjętą zasadą poglądowości. Nauczyciel 

musiał umiejętnie kierować oglądaniem rzeczy, aby na tym fundamencie uczniowie 

mogli samodzielnie zdobywać jasne wyobrażenia przedmiotów, szczególnie ich kształtu 

i liczby. Poprzez porównywanie przedmiotów uczniowie mieli wysuwać jasne 

określenia. Dopiero na końcu tego procesu znajdowało zastosowanie słowo241. Liczbę, 

kształt, słowo (mówienie) zaliczył J. H. Pestalozzi do głównych elementarnych środków 

poznania. Był pewien, że za pomocą tych środków człowiek poznaje zewnętrzne cechy 

przedmiotów. Liczba uczy dziecko ujmować przedmiot, jako jedność, wyodrębniać go 

spośród innych. Zapoznanie się z kształtem przedmiotu prowadzi dziecko do 

uchwycenia jego rozmiarów i proporcji. Słowo jest nazwą przedmiotu, jego 

dźwiękowym unaocznieniem. 

Choć proces nauczania pojmował głębiej od swoich poprzedników zasadniczy 

brak w poglądach Pestalozziego – zdaniem W. Okonia – polegał na tym, że widząc 

słusznie początek nauczania w spostrzeganiu, nie umiał wykryć przejścia od spostrzeżeń 

i wyobrażeń do pojęć. Sugerując się swymi trzema elementarnymi środkami, 

zatrzymywał on uwagę dziecka na zewnętrznych i często nieistotnych cechach, nie 

doprowadzając go do wykrycia typowych ogólnych cech przedmiotów242. Niemniej 

jednak, jak podkreślał Kazimierz Sośnicki, u J. H. Pestalozziego daje się zaznaczyć 

wyraźne rozczłonkowanie następujących po sobie faz nauczania243, a jego osiągnięcia, 

podobnie jak J. A. Komeńskiego, stanowią trwały dorobek myśli pedagogicznej. 

Na szczególną uwagę zasługuje spojrzenie J. H. Pestalozziego na dziecko i 

jego wychowanie etyczno-religijne. Będąc przekonanym, że dziecko od zarania życia, 

jako istota etyczna, spotyka się z rzeczywistością wymagań etycznych, wychowanie 

uważał za równoznaczne z kształceniem sumienia. Nie chciał jednak niczego narzucać z 

zewnątrz, stosować nagród czy kar. Postulował, że dziecko ma się otwierać na 

wezwanie sumienia zgodnie z naturą, ale proces ten może w jego przekonaniu 

 
240 W. Okoń, Proces nauczania…, dz. cyt., s. 25. 
241 Tamże, s. 26. 
242 W. Okoń, Proces nauczania…, dz. cyt., s. 27. 
243 K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, wyd. 2 rozsz., Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959, 

s. 254. 
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dochodzić do głosu jedynie na podłożu jego więzi z matką. Kontakt matki z dzieckiem, 

atmosferę domu uważał J. H. Pestalozzi za fundament wszelkiego dalszego 

wychowania. Ta podstawowa relacja, opierająca się na potrzebie miłości ze strony 

dziecka i troski matki o dziecko, stawia dziecku pierwsze wymagania i umożliwia mu 

odpowiedź miłości. Na jej gruncie kształtuje się stosunek dziecka do Boga. Ta relacja 

jest także uwarunkowaniem oraz znakiem, że od pierwszych dni życia dziecko jest 

istotą etyczną i zarazem religijną. Jego rozwój religijny idzie w parze z rozwojem uczuć 

miłości, zaufania i wdzięczności. Należy je uczyć ich odnoszenia do ludzi i do Boga244. 

J. H. Pestalozzi w przeciwieństwie do J. J. Rousseau akceptował boski 

porządek stworzenia, a chrześcijańską wiarę uważał za samo przez się zrozumiałe 

uwarunkowanie poglądów i myślenia. Doprowadził w ten sposób naturalny system 

wychowania niemal do doskonałości, a potrzebę norm oraz ich uzasadnienie uważał za 

sprawę istotną – choć żył w epoce, w której wiara, że dziecko jest dzieckiem rodziców i 

jednocześnie dzieckiem Boga – nie była już czymś samo przez się zrozumiałym. 

Na gruncie edukacji pedagogicznej na ziemiach polskich również tworzone 

były projekty wychowania, w których wskazywano na znaczenie pierwiastka 

religijnego. 

Wychowanie religijne w publikacjach podejmujących problematykę dziedzin 

wychowania jest rozumiane, jako system wychowania oparty na podporządkowaniu 

działalności edukacyjnej założeniom jakiegoś wyznania245. Trzeba też podkreślić, że jest 

ono tylko jedną z dziedzin wychowania i ma służyć dzieciom i młodzieży o określonym 

wyznaniu religijnym. Jest to wychowanie do życia religijnego, zakorzenionego, 

w całościowym rozwoju osobowości człowieka246. Przegląd poglądów należy rozpocząć 

od Władysława Seredyńskiego, który był autorem pierwszego w języku polskim 

podręcznika do pedagogiki Pedagogika polska w zarysie, pracy opublikowanej w 1868 

r. Podjął się w niej próby przedstawienia, jak napisał we wprowadzeniu, wiedzy 

teoretycznej i praktycznych wskazówek o wychowaniu, wiedzy przeznaczonej dla 

młodzieży przygotowującej się do zawodu nauczyciela247. Przedstawiając różne teorie 

wychowania, przyjął następujące kryteria rozważań: przeznaczenie człowieka, 

pojmowanie natury człowieka, rozumienie środków i warunków wychowania. W swych 
 

244 W. Kubik, Rozwój myśli…, dz. cyt., s.14. 
245 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 2 rozsz., Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne „Żak”, 

1998, s. 445-446. 
246 J. Falkowska, Ambasadorki wychowania. Poglądy pedagogiczne polskich kobiet w II połowie XIX i 

początkach XX wieku, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2018, s. 146. 
247 W. Seredyński, Pedagogika polska w zarysie, Wydawnictwo Karola Wilda, Lwów 1868, s. IV. 
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rozważaniach odniósł się do sprawy wychowania fizycznego, kształcenia zmysłów 

poznania, uczuć i woli. W dalszych przemyśleniach autor przedstawił tematykę 

kształtowania godności własnej jednostki, nakreślał uwarunkowania jej rozwoju. Za 

najbardziej istotną cechę w kształtowaniu godności ludzkiej uznał pokorę, stąd zalecał, 

aby tak kierować wychowaniem, aby duma i pycha nie miały przewagi nad pokorą. 

Wychowanie chrześcijańskie, któremu poświęcił osobny paragraf, rozpatrywał z punktu 

widzenia idealnego celu wychowania oraz środków wychowania, dzieląc je na 

przyrodzone i nadprzyrodzone. Przyjął założenie, że Chrystus, jako najdoskonalsza 

istota jest dla całej ludzkości ideałem, a więc jest nim także dla wychowania. 

Przekonywał, że w dziejach chrześcijaństwa wciąż aktualne są takie środki wychowania 

jak: przykład, nauka i zwyczaj. Mówiąc o kształceniu duchowym wychowanka, 

wskazywał na znaczenie w wychowaniu dobra i prawdy. Na pierwszym miejscu stawiał 

uczucie prawdy, a podsumowując refleksje na jej temat – pisał: Najwyższą prawdą jest 

Bóg, a miłość ku Niemu jest prawdy miłością. Obudź, więc uczucie religijne, podnieś 

wychowanka do miłości Boga, a rozbudzone i dobrze pokierowane uczucia prawdy w 

stały już i nieugasły i spokojny miłości promień rozniecisz248. Natomiast uczucie dobra 

złączył z sumieniem. Z jego przemyśleń wynikało przesłanie, że wykształcenie, że 

nauczenie poczucia dobra, to najlepszy sprzymierzeniec sumienia. Ten obszar procesu 

wychowania łączył z etyką: Z nauk, jak estetyka kształci i podnosi uczucie piękna, a 

logika uczucie prawdy wzmaga i bogaci, tak uczucie dobra pokrzepia, ustala i pewny, 

samodzielny nadaje mu charakter249. 

Z kolei Bolesław Mańkowski, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, za 

podstawę nie tylko wychowania, ale i nauki uznawał pierwiastek religijny. Sugerował, 

że łączy on proces nauczania i wychowania. W tekście Synteza nauki szkolnej w duchu 

narodowym i religijno-etycznym dużo miejsca poświęcił ideom wychowawczym, które 

według niego sprzyjają edukacji i wychowaniu w szkole250. Postulował, że dopiero 

wykształcenie w młodym człowieku zdrowych zasad, przyniesie dobre skutki 

wychowania. Dla pedagoga wychowanie było sztuką, która musi mieć idee przewodnie, 

bez nich będzie tylko rzemiosłem. Do najważniejszych idei zaliczył: narodowo-

społeczną, ogólnoludzką i religijno-etyczną251. Zajmował się rolą chrześcijaństwa w 

 
248 W. Seredyński, Pedagogika polska…, dz. cyt., s. 167. 
249 W. Seredyński, Pedagogika polska…, dz. cyt., s. 170. 
250 B. Mańkowski, Synteza nauki szkolnej w duchu narodowym i religijno-etycznym, „Muzeum” R. 5 

(1889), z. 3, s. 157-164. 
251 Tamże. 
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rozwoju społecznym i kulturalnym młodzieży, a przede wszystkim w kształtowaniu 

postaw jednostki. Jego zdaniem znaczenie idei przewodnich polega na tym, że są 

drogowskazem w ciężkich chwilach życia oraz sprawiają, że hartuje się silna wola. Są 

one niezbędne, aby jednostka połączyła się ze społeczeństwem. Dlatego wychowanie 

szkolne ma spełniać rolę zaszczepienia i pielęgnowania idei narodowej i idei etyczno-

religijnej. Proces wychowania należy tak realizować, aby rozwijać wyższe uczucia 

etyczno-religijne i społeczne. 

Na temat znaczenia uczuć religijnych w wychowaniu swój sąd przedstawił 

także Władysław Marian Borowski. Rozważania na ten temat wpisywał w kontekst 

wychowania narodowego, przedstawiając różnorodne jego uwarunkowania. Opierając 

się na przemyśleniach wielu przedstawicieli pedagogiki polskiej i obcej przekonywał: 

Uczucie religijne, chroniąc nasz naród od upadku ducha i zagłady kulturalnej (…) było 

i jest czynnikiem, wydobywającym z dusz ludzkich najistotniejsze pierwiastki kultury 

narodowej252. Według W. M. Borowskiego religia była i jest dla narodu polskiego 

źródłem sił moralnych potrzebnych każdemu człowiekowi indywidualnie, ale też 

całemu społeczeństwu. Uznawał pogląd, że religia określa ideały porządku świata 

moralnego i ma potężny wpływ na postępowanie ludzi oraz ich stosunek względem 

innych współbraci. W kwestii znaczenia idei chrześcijańskich w życiu jednostki 

wyrażał pogląd, że chrześcijaństwo sprzyja optymizmowi i radości życia a także 

uspołecznia jednostkę. Religia może też zwalczyć uczucie egoizmu w życiu człowieka: 

Religia jest niezbędnym czynnikiem spoistości państwowej i społecznej. Skupia jednostki 

około wspólnego ideału i tym samym tworzy najsilniejsze więzy współistnienia. Życie 

społeczne, pełne walk, zawiści, zmagania się rozmaitych prądów, interesów musi mieć 

łączność na gruncie wspólnego ideału… takim ideałem może być tylko religijny253. 

Mając na myśli kształtowanie uczuć religijnych, stawiał je obok uczuć altruistycznych, 

społecznych i osobistych, do których zaliczał: miłość własną i ambicję oraz odwagę. 

Reasumując swoje rozważania na temat znaczenia religii w wychowaniu narodowym i 

społecznym, zauważał, że sprzyja ona kształtowaniu niezależności charakteru jednostki 

i podporządkowaniu się najpierw ideałowi ducha, a potem sile i potędze tego świata254. 

O powiązaniach religii z wychowaniem wypowiadał się także Kazimierz 

Króliński w opracowaniu o charakterze podręcznikowym przeznaczonym dla zdających 

 
252 W. M. Borowski, Wychowanie narodowe, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo M. Arcta, 1922, s. 139. 
253 Tamże, s. 143. 
254 Tamże, s. 142. 
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egzamin z pedagogiki i dydaktyki. Poruszał problem kształcenia uczuć i woli, a także 

omawiał kwestie zasad oraz metod wychowawczych. W dziedzinie uczuć, obok 

zmysłowych, estetycznych i moralnych, wymieniał religijne. Przedstawiając ich istotę, 

pisał: Uczucia religijne mają swe źródło w idei Boga, wspierają uczucia moralne a 

zapełniają zupełny spokój duszy. Kształci się je przez naukę religii, nabożeństwa, 

przykład wychowawców, lekturę, etc.255. Zauważał, że kształcenie uczuć powiązane jest 

z kształceniem charakteru: Harmonijne wykształcenie uczuć i woli wyrabia zacny 

charakter religijno-moralny i to jest ostateczny cel wychowania256. Wskazując zasady 

kształcenia silnej woli, uznał, że każdy powinien dążyć do ideału, jakim jest osiągnięcie 

silnej i rozumnej woli, a konsekwencją ostateczną będzie silny charakter religijno-

moralny. Podając dwanaście zasad, którymi powinno się kierować, uważa, że 

najważniejsza dotyczy wychowania, które ma być religijne. Aby miało taki charakter 

niezbędne są odpowiednie instytucje, które realizują proces wychowania: rodzina, 

szkoła, Kościół257. W Kościele wychowanie następuje wskutek uczestnictwa w 

uroczystościach, obrzędach, kazaniach, przez krzewienie zasad wiary i miłości. 

O wychowaniu, zwłaszcza społecznym i moralnym, w którym pierwiastek 

religijny odgrywał istotną rolę wypowiadał się Henryk Rowid. Szczególne wymagania 

stawiał wychowawcy, zwłaszcza, jeśli chodzi o realizację wartości, które jego zdaniem 

stanowiły podstawy systemu wychowania. Podstawowe zadanie stojące przed 

nauczycielem, to kształtowanie w wychowanku poszanowania cudzej własności i czci, 

poszanowanie pracy ludzkiej, prawdomówność i dotrzymywanie słowa, 

obowiązkowość i rzetelność w wykonywaniu podjętych zadań, sprawiedliwość, 

poszanowanie wolności i godności człowieka. Streścił to w przesłaniu: Rola 

wychowania polega nie tylko na wpajaniu tych zasad, ale także na kształtowaniu 

umiejętności stosowania ich w życiu indywidualnym i zbiorowym. Podstawą 

wychowania religijnego jest idea Boga i zasada miłości bliźniego, jako najwyższa i 

absolutna wartość tkwiąca w nauce Chrystusa258. W opinii H. Rowida, tylko nauczyciel 

wypełniający odpowiednio te zadania ma wykształcone sumienie pedagogiczne, gdyż 

realizuje określone wartości i dąży do osiągnięcia najwyższej wartości pedagogicznej, a 

jest nią dobro dziecka. Ciekawe spostrzeżenia wysunął także w kwestii autorytetu 

 
255 K. Króliński, Pedagogika i dydaktyka wraz z ogólnymi zasadami logiki, wyd. 2, Lwów, Wydawnictwo 

wszechświat, 1922, s. 18. 
256 Tamże, s. 19. 
257 Tamże, s. 27. 
258 H. Rowid, Podstawy i zasady wychowania, Warszawa, „Nasza Księgarnia”, 1946, s. 181. 
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wychowawcy. Dokonał klasyfikacji autorytetu w ogóle, dzieląc go na autorytet 

wyższego i niższego rzędu. Do pierwszej kategorii zaliczył naukowy, artystyczny, 

religijny i moralny. Autorytety wyższego rzędu, wpływając na młodzież, wyzwalają 

energię twórczą i umożliwiają poszukiwanie własnych dróg rozwoju osobowości. 

Dokonując ich charakterystyki, pisał: Najważniejszym wśród chrześcijan autorytetem 

jest Chrystus, jako wewnętrzny głos budzący sumienie ludzkie i jako wieczyste źródło 

wyzwolenia człowieka. Elementy stanowiące treść autorytetów wyższego rzędu składają 

się też na autorytet pedagogiczny259. 

Sens powyższych rozważań znakomicie oddaje myśl Witolda Rubczyńskiego, 

filozofa i nauczyciela akademickiego, z której wypływa przesłanie, że bez religijnych 

podstaw wychowanie byłoby kruche. Wartość przytoczonych poglądów tkwi w tym, że 

wypowiadały je osoby zasłużone w pracy nad stworzeniem teoretycznych podstaw 

wychowania w Polsce i w kształtowaniu pedagogicznym. Tak rozumiane wychowanie 

prezentowane było w opracowaniach zalecanych w kształceniu pedagogicznym tak w 

seminariach nauczycielskich, jak i na poziomie uniwersyteckim. Polscy autorzy prac 

pedagogicznych, jednoznacznie wskazywali religię, jako ważny element koncepcji 

wychowawczych, co znalazło odzwierciedlenie w rozważaniach dotyczących różnych 

aspektów wychowania. Przede wszystkim uznawano, że religia jest istotnym 

czynnikiem kształtowania postaw młodych Polaków i przygotowania ich do życia 

społecznego260. 

Zdaniem wielu pedagogów tworzących w II połowie XIX i w początkach 

XX w., obok rodziny, to szkoła miała do spełnienia ważne zadania w wychowaniu 

religijnym młodego człowieka. O słuszności i wadze nauczania religii w szkole pisała 

m.in. Lucyna Mieroszewska. Uznawała religię za najważniejszy dla dziecka przedmiot 

szkolny. Stwierdzała, że istotny jest sposób, w jaki nauczyciele tę naukę przekazują. 

Zauważyła, że wielu dorosłych ludzi, którzy w dzieciństwie uczyli się na pamięć 

katechizmu, w dojrzałym wieku pozostali głusi sercem zarówno na Boga, jak i potrzeby 

bliźniego. Pisała: Religia bez ogniska w sercu, bez przekonania wewnętrznego, bez 

moralności w czynach, jest czczą formą, oszukaństwem, chwaleniem Boga wargami261. 

Metoda nauczania religii przywiązująca więcej wagi do bezmyślnego powtarzania fraz, 
 

259 Tamże, s. 259. 
260 W. Szulakiewicz, Religia i wychowanie w polskiej myśli pedagogicznej, [w:] Religie a wychowanie do 

dialogu. Idee edukacyjne, filozoficzno-antropologiczne i teologiczne, red. M. S. Wierzbicki, Warszawa, 

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 2018, s. 43. 
261 L. Mieroszewska, Rady praktyczne o początkowym wychowaniu dzieci. Epoka od 1 do 5 roku, 

Warszawa, w Drukarni Alexandra Gins, 1856, s. 423. 
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zamiast do rzeczywistego wzbudzania uczucia miłości do Boga oraz empatii wobec 

bliźniego jest nauką bezzasadną, przynoszącą mało lub nieprzynoszącą żadnych 

korzyści262. Darzyła szacunkiem najbardziej tych wychowawców, którzy w swojej 

nauce potrafią jak najlepiej przygotować młodzież do miłowania i szanowania 

bliźniego, a także tych, którzy w największy sposób potrafią wpłynąć na czyny swych 

uczniów. 

L. Mieroszewska chciała też rodzicom wskazać prawidłowe podejście do 

nauczania religii. Chciała, aby zrozumieli, że wychowanie religijne, to rodzaj sztuki, 

ponieważ w dużej mierze odnosi się do sfery duchowej człowieka. Należy w tym 

działaniu używać czynności praktycznych, bazujących na doświadczeniu tego, kto tę 

naukę przekazuje. 

Wychowanie małego dziecka do końca XVIII w. było powierzane wyłącznie 

rodzinie, a w niej przede wszystkim matce. Kobieta pełniąc rolę żony i matki była 

podziwiana i cieszyła się uznaniem. Powszechne przekonanie o biologicznym podłożu i 

boskim porządku tych ról, uświęconym tradycyjną obyczajowością, zapewniało 

kobiecie wysoką pozycję w kulturze i tradycji polskiej263. Podstawowym zadaniem 

kobiety było sprawowanie opieki nad dziećmi i domem oraz pomoc mężowi w pracach 

polowych. L. Mieroszewska w swoich rozważaniach na temat roli matki w wychowaniu 

wy szła od założenia, że każda matka, ze względu na doczesne i przyszłe życie swojego 

dziecka, chce je wychować na człowieka religijnego264. Religia daje jej siłę i 

wytrwałość do zmagania się z codziennymi trudnościami, do wytrwania w dobrym i 

wypełnianiu wielu obowiązków. Z tego względu widziała ona potrzebę wychowania 

każdego człowieka w wierze i pragnieniu czynienia dobra. Autorka była też 

przekonana, że religia jest najdoskonalszą drogą do prawdziwego szczęścia i źródłem 

cnót. Potrzebne jest wpajanie nauki sposobem praktycznym i moralnym, a więc 

obyczajem (przykład dany od rodziców) i nauką. Z kolei pierwszym obowiązkiem 

każdego chrześcijanina, a więc jego powinnością, jest modlitwa. 

Podobne stanowisko prezentowała Stefania Marciszewska-Posadzowa, która 

pisała: Najpierw musi być matka. Matka, uważająca swój stan, jako służbę Bożą, siebie, 

 
262 Tamże. Na poparcie tego twierdzenia autorka przytoczyła w tym miejscu Pierwszy List św. Pawła do 

Koryntian (1 Kor 13), a więc biblijny Hymn o Miłości. 
263 J. Falkowska, Wychowanie religijne w rodzinie. Dwugłos Lucyny Mieroszewskiej (1818-1893) 

i Stefanii Marciszewskiej-Posadzowej (1874-1955), [w:] Religie a wychowanie…, dz. cyt., s. 51. 
264 L. Mieroszewska, Rady praktyczne…, dz. cyt., s. 415. 
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jako służebnicę Pańską265. Przywoływała przykłady wydarzeń z historii, w których to 

właśnie kobieta odegrała znaczącą rolę. Sądziła, że także matki jej współczesne, jeśli 

pragną szczęścia i pokoju dla swoich dzieci, powinny ten obowiązek podjąć z równą 

gorliwością jak pierwsze niewiasty chrześcijańskie. Wpływ ten, a więc działanie 

wychowawcze, może być świadome i planowe, ale też nieświadome i przypadkowe. 

Dlatego też zachęcała, by najwcześniej jak to możliwe rozpocząć pracę na polu 

wychowania. Uważała, że dobry początek jest zadatkiem błogich owoców266. 

Porównywała dziecko do siewnego ziarna, pisząc, że jest ono istotą równie delikatną i 

kruchą, a więc wymaga szczególnej i czujnej opieki. Ten najwcześniejszy okres życia 

dziecka-człowieka jest jednym z najważniejszych267. Dlatego też podkreślała, że trzeba 

dołożyć wszelkich starań, aby w tym okresie nie popełnić błędów wychowawczych, 

które mogą być bardzo zgubne i wpłynąć na dalsze życie człowieka. To ważne i 

odpowiedzialne zadanie zostało powierzone przez Stwórcę matce. 

Jadwiga Zamoyska przypisywała dużą rolę nauczycielom religii a także 

rodzicom, którzy objaśniają dzieciom prawdy wiary268. Wyrażała przekonanie, że 

nauczyciel powinien posiadać znacznie większą wiedzę, niż wymaga tego podstawa 

programowa. Ucząc dzieci streszczonego katechizmu, sami powinni poszukiwać i 

dowiadywać się więcej, aby jak najlepiej i najpełniej zrozumieć istotę rzeczy, których 

nauczają269. Znaczenie wychowania religijnego w jej opinii łączyło się z zagadnieniem 

pracy duchowej, jako zaplanowanego i systematycznie rozwijanego własnego życia 

moralnego i religijnego. Prowadzi ona do pełni człowieczeństwa, gdyż ukierunkowuje 

działania w perspektywie życia wiecznego, jako ostatecznego celu człowieka. 

Wychowanie religijne natomiast było ważnym elementem wychowania w ogóle270. 

Przyczynę tego, że ludzie często, pomimo powierzchownych praktyk religijnych, żyją 

próżniaczo i jałowo, są niesłowni i niesumiennie wypełniają swoje obowiązki lub 

całkiem się od nich uchylają, widziała autorka w braku głębszej znajomości słowa 
 

265 S. Marciszewska-Posadzowa, Matka – fundament wychowania moralnego, Poznań, Wydawnictwo 
Seminarium Zagranicznego, 1948, s. 6. 

266 Tamże. 
267 Tamże. 
268 J. Zamoyska, O wychowaniu, Poznań, Biblioteka Kórnicka, 1907, s. 17. 
269 Autorka zalecała czytanie Pisma św., które jej zdaniem pomaga lepiej zrozumieć zasady 

katechizmowe i jest ono niejako streszczeniem katechizmu. Podkreślała, że w społeczeństwie panuje 
fałszywe przekonanie o tym, że Kościół zabrania czytania Pisma św. Była przekonana o zgubnym 

wpływie reformacji, w myśl, której każdy ma prawo do własnego tłumaczenia i interpretacji Biblii. W 
konsekwencji Kościół ograniczył te praktyki, jednak nie zakazał samodzielnej lektury. Dlatego tym 
bardziej należy z tego korzystać. W czasach współczesnych autorce Kościół do tego zachęcał, pod 
warunkiem poprawnego tłumaczenia i z odpowiednim komentarzem. 

270 J. Falkowska, Ambasadorki wychowania…, dz. cyt., s. 151. 
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Bożego. J. Zamoyska twierdziła, że tak jak każda nauka powinna opierać się na swoich, 

jasno określonych prawach, tak i wiara, która prowadzić ma do Boga, powinna być 

oparta na słowie Bożym w taki sposób, aby nie była chwiejna i zawodna271. 

Swój pogląd na temat zadań szkoły w wychowaniu religijnym wygłosiła 

również Cecylia Plater-Zyberkówna. Pisząc o sprawach polskich szkół, jednoznacznie 

stwierdziła, że jest ona przyszłością narodu. Postulowała utworzenie nowego 

szkolnictwa, bardziej odpowiadającego potrzebom czasu i wymogom narodu272. 

Poddawała krytyce szkołę pozbawioną religii katolickiej, co więcej stwierdziła, że jest 

to policzek wymierzony w chrześcijański naród i zarazem zamach na jego szczęśliwą 

przyszłość. Twierdziła, że nie wystarczy, aby szkoła była polska, musi być dobra, 

odpowiadać potrzebom jednostek oraz kraju, zapewniać rozwój moralny, umysłowy, 

fizyczny273. Dla autorki, dobra szkoła oznacza, że nie tylko uczy, ale i wychowuje, a 

także rozwija całego człowieka i kształci wszelkie szlachetne pierwiastki274. Dodawała, 

że w wychowaniu tak rozumianym należy obrać kierunek chrześcijański. Z kolei 

chrystianizm rozumiała, jako nurt głoszący hasła równości, wolności, braterstwa i 

wszechstronnego postępu. Szkołę, więc, w jej opinii należy oprzeć na zasadach 

chrześcijańskich, ponieważ naród polski jest w dużej mierze chrześcijański. 

Sprzeciwiała się szkołom bezwyznaniowym: Zerwać jest łatwo z wiarą i zasadą 

moralną, ale zbudować cokolwiek na to miejsce, któż dotąd potrafił275. 

Po I wojnie światowej katolicka pedagogika postrzegana była w Europie, jako 

ta, która poprzez głoszenie stałych wartości, z prymatem Boga i idei miłości, jest w 

stanie przywrócić ład społeczny i doprowadzić do odrodzenia życia duchowego 

człowieka276. W odrodzonej Polsce wiele środowisk również podzielało ten pogląd. 

Feliks Araszkiewicz stwierdził nawet, że w odrodzonej Polsce religia stanowiła 

stosunkowo stały element ideału wychowania reprezentowanego przez wszystkie klasy 

rządzące277, co doprowadziło do tego, że katolicka doktryna wychowawcza zaznaczyła 

swoje miejsce również w rzeczywistości edukacyjnej. Wynikało to także z faktu, iż w 

 
271 Tamże. 
272 C. Plater-Zyberkówna, W sprawie szkoły polskiej, Warszawa 1906, (W Imię Postępu i Prawdy), 

s. 5-6. 
273 C. Plater-Zyberkówna, W sprawie szkoły…, dz. cyt., s. 8. 
274 Tamże. 
275 Tamże, s. 13. 
276 J. Kuchta, Nowe kierunki i dążenia współczesnej katolickiej pedagogiki. (Na tle obrazu chaosu we 

współczesnym wychowaniu), Lwów, nakładem Księgarni R. Schweitzer, 1939, (Lwowska Biblioteczka 
Pedagogiczna. Nowa Seria; nr 1), s. 77. 

277 F. Araszkiewicz, Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa, PWN, 1978, s. 275. 
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katolicyzmie dostrzegano potencjał zjednoczeniowy narodu polskiego, który po 123 

latach niewoli i odmiennej polityki prowadzonej wobec niego przez trzech zaborców 

wymagał scalenia w duchu odzyskania tożsamości narodowej i państwowej oraz 

poczucia odpowiedzialności społecznej278. 

Ludwik Chmaj w Kierunkach i prądach pedagogiki współczesnej z 1938 r. 

zauważa, że zwolennicy wychowania chrześcijańskiego, również ci, którzy mieli wpływ 

na międzywojenną teorię i praktykę pedagogiczną, dostrzegali w edukacji religijnej 

jedyne źródło uczłowieczenia kultury, pozbawienia z niej szkodliwych elementów, a 

także jej duchowego pogłębienia. Uważali, że prawdziwe wychowanie musi być w 

swojej istocie chrześcijańskie, ponieważ tylko religia Chrystusa rozgranicza 

bezwzględnie ducha od natury, a ustanawiając jednocześnie między nimi ścisły stosunek 

wychowawczy, zaprowadza ład wewnętrzny w duszy i dostarcza trwałej podstawy do 

pracy samowychowawczej279. 

Nauczanie i wychowanie religijne traktowano, jako źródło pełni rozwoju 

człowieka, podkreślając, że formułowane cele wychowawcze dotyczą całego człowieka 

– jego ciała i duszy, jego życia doczesnego i wiecznego. Kierując się niezmiennie 

„pedagogiką Chrystusa” sprostało aktualnym potrzebom, zaletom i wadom państwa, 

narodu, grupy społecznej, czy jednostki. Była to pełna identyfikacja z nauczaniem Piusa 

XI zawartym w encyklice Divini Illius Magistri (O chrześcijańskim wychowaniu 

młodzieży280) z 1929 r., określanej, jako „wielka karta” wychowania chrześcijańskiego. 

Wśród polskich teoretyków katolickiego wychowania religijnego, którzy z 

pewnością oddziaływali na rzeczywistość edukacyjną okresu międzywojennego, 

wyróżnia się przede wszystkim osoby duchowne. Należą do nich: ks. Bronisław 

Kulesza, ks. Jan Kuchta, ks. Zygmunt Bielawski, o. Fryderyk Klimke, ks. Franciszek 

Sawicki, ks. Konstanty Michalski, ks. Karol Mazurkiewicz, ks. Michał Klepacz, ks. 

Walery Jasiński, ks. Wincenty Granat, ks. Jan Stepa, ks. Andrzej Krzesiński, o. Jacek 

Woroniecki, ks. Władysław Karasiewicz, ks. Stanisław Podoleński, ks. Nikodem 

Cieszyński, ks. Jan Ciemniewski, ks. Jan Salamucha, s. Barbara Żulińska, ks. Stanisław 

Dunin-Borkowski, ks. W. Gadowski, ks. dr Kazimierz Werbel, ks. Mieczysław 

Węglewicz, ks. Henryk Weryński, ks. Wacław Niemyski, Karol Górski, dr Ludwika 

Jeleńska, ks. Jan Fondaliński, Zygmunt Kukulski, ks. Zygmunt Choromański, o. 

 
278 A. Zakrzewska, Edukacja religijna…, dz. cyt., s. 47. 
279 L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa, PZWS, 1962, s. 440. 
280 Pius XI, Divini Illius Magistri, “Acta Apostolicae Sedis”, t. 22 (1930), s. 58. 



 

92 

Edward Kosibowicz, ks. bp Stanisław Adamski281. Wiele z tych osób wniosło znaczący 

wpływ na rozwój oświaty i życia społecznego. Na uwagę zasługują szczególnie 

dokonania ks. Zygmunta Bielawskiego, który był znanym i poważanym profesorem 

katechetyki i pedagogiki chrześcijańskiej. 

Ks. Zygmunt Bielawski, jako znawca nauki religii podkreślał, że 

chrześcijańskie wychowanie obejmuje wszystkie sfery ludzkiego życia, w tym również 

życia społecznego, aby je podnieść, nim kierować i udoskonalić wedle przykładu i nauki 

Chrystusa282. Wynika to z faktu, że cel ogólny wychowania chrześcijańskiego zawiera 

w sobie także zadanie społeczne – przygotowanie wychowanka do podjęcia pracy na 

rzecz dobra i rozwoju społeczeństwa, w którym żyje283. 

Ks. Z. Bielawski stał na stanowisku, że wychowanie w duchu chrześcijańskim 

nie wyłącza zadań świeckich, ale łączy w jedną całość cele indywidualne i społeczne: 

Praca nad swym zbawieniem w Królestwie Bożym na ziemi, to religijna strona naszego 

zadania życiowego; wypełnienie zaś obowiązków na obranych stanowiskach w służbie i 

dla rozwoju społeczeństwa, w którym żyjemy, to strona świecka jednego i tego samego 

zadania życiowego. Stąd też nie ma dwóch celów wychowawczych, obok siebie 

położonych: celu ziemskiego i wiecznego, ale jest jeden jedyny cel wychowania, łączy je 

w sobie284. Ks. Z. Bielawski zaznaczył przy tym, że: pedagogika (…) religijna musi 

wytworzyć w duszy wychowanków prawdziwe zrozumienie przykazania miłości 

bliźniego (…) odnośnie do narodów i państw innych i całej ludzkości, jako też 

zrozumienie nie tylko obowiązków miłości, ale i sprawiedliwości wobec własnego 

państwa i form społecznych we własnym państwie285. 

Dużą wagę przywiązywał ks. Z. Bielawski w procesie wychowawczym do 

właściwego prowadzenia katechezy, która ma wyrabiać w wychowanku wartości 

religijno-moralne, gdyż religia chrześcijańska nierozerwalnie wiąże się z życiem 

etycznym, a katechetyka jest zobowiązana do tworzenia wartości etycznych w 

katechumenie. Stąd katechetykę określał mianem pedagogiki religijno-moralnej286. 

Kościół podzielał stanowisko ks. Z. Bielawskiego i innych pedagogów, którzy 

w edukacji, w tym również religijnej upatrywali źródeł pełni prawdziwej harmonii życia 

 
281 J. Kuchta, Nowe kierunki i dążenia…, dz. cyt., s. 89-94. 
282 Z. Bielawski, Wychowanie religijne, Warszawa, „Nasza Księgarnia”, 1936, s. 27. 
283 Tamże. 
284 Z. Bielawski, Wychowanie religijne, dz. cyt., s. 29. 
285 Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna. (Katechetyka), Lwów, Towarzystwo „Biblioteka 

Religijna”, 1934, s. 56-57. 
286 Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna…, dz. cyt., s. 57. 
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społecznego. Stał na stanowisku, że bez religii nie można nikogo wychować na dobrego 

człowieka287. Stąd też ks. bp Józef Pelczar przypominał u progu odzyskania przez 

Polskę niepodległości, że od zawsze Kościół katolicki troszczy się, aby prawdą 

i prawem Chrystusa przeniknięty był każdy człowiek i wszystkie jego dziedziny życia, 

w tym również sfera wychowania szkolnego, a także życie społeczne288. 

Biskupi podkreślali przy tym, że najważniejszy cel i zadanie wychowania 

katolickiego, jakim jest uzdolnienie wychowanka do osiągnięcia chwały Bożej i 

szczęścia wiecznego, muszą być ściśle związane z celem drugorzędnym, a mianowicie 

podjęciem przez niego samodzielnej troski o swoje szczęście doczesne oraz 

wypełnieniem obowiązków swojego stanu i obowiązków wobec społeczeństwa289. 

W praktyce szkolnej II RP edukacja religijna najpełniej objawiała się w 

szkołach katolickich, w których cały proces dydaktyczny i wychowawczy przenikały 

wartości ewangeliczne. W pozostałych zaś obecna była w formie obowiązkowych zajęć 

szkolnych – lekcji nauki religii oraz praktyk religijnych, a także fakultatywnego 

angażowania dzieci i młodzieży w działalność szkolnych organizacji religijnych. 

Program nauczania religii, zgodnie z deklarowanym przez kościół wychowaniem 

religijno-moralnym, obejmował swoim zakresem zagadnienia etyczne, które znalazły 

się tuż po tematyce dogmatycznej290. Stąd też przy nakreślaniu celów nauczania religii 

w programach dla szkół powszechnych umieszczono na pierwszym miejscu nadanie 

wychowaniu szkolnemu charakteru religijno-moralnego, zaznaczając dalej, że nauka 

religii ma prowadzić nie tylko do poznania i utrwalenia prawd religijnych, rozbudzenia 

uczuć religijnych, gotowości do służby Bożej i udziału w obrządkach katolickich czy 

podejmowania żywego związku z Kościołem, ale także do wyrobienia prawego 

sumienia i umocnienia woli291, co bez wątpienia pozwalało na podjęcie szeregu zadań 

ukierunkowanych na podniesienie jakości życia społecznego. Co prawda w szkołach 

średnich cel nauczania religii sformułowany został w sposób lakoniczny i mówił 

jedynie o ukształtowaniu światopoglądu katolickiego i wyrobieniu chrześcijańskiego 

charakteru292, to jednak dzięki temu dawał duże możliwości podjęcia działań 

 
287 A. Szymański, Stanowisko religii w szkole, wydanie 2, na nowo oprac., Poznań–Warszawa, Księgarnia 

św. Wojciecha, 1921, (Głosy na Czasie; nr 47), s. 12. 
288 J. Szczepaniak, Troska Kościoła…, dz. cyt., s. 19. 
289 Tamże, s. 19-20. 
290 L. Grochowski, Wychowanie religijne…, dz. cyt., s. 245. 
291 Tamże, s. 246. 
292 Tamże. 



 

94 

wychowawczych na polu kształtowania postaw w dziele służby humanizacji życia 

społecznego. 

Pedagodzy katoliccy zasadniczo przychylnie nastawieni byli do wchodzących 

do szkół ideałów wychowawczych i starali się wprowadzać ich elementy na lekcjach 

religii. W świetle nauki Kościoła ukazywali ich dodatnie i ujemne strony. Kiedy trzeba 

było promować ideał wychowania narodowego, podkreślali, że chcąc pracować z 

młodzieżą realnie w duchu religijnym nie wolno pomijać zalet i braków charakteru 

narodowego. Zachęcali, więc do równoległej pracy nad duszą polską i nad jej 

przymiotami religijno-moralnymi293. Podobnie było wobec wychowania państwowego. 

Prof. Klemens. Jędrzejewski autor książki Podstawy wychowania państwowego (Płock 

1933); podkreślał, że między nim a wychowaniem religijno-moralnym nie ma 

zasadniczej różnicy. Konflikt zaś może powstać wówczas, gdy państwo pod płaszczem 

przygotowania młodzieży do współżycia i współpracy w ramach organizacji 

państwowej narzucać będzie ideologię i etykę niezgodną z zasadami moralnymi294. Ks. 

dr Józef Roskwitalski, ceniony w ówczesnym czasie wykładowca pedagogiki i 

katechetyki, uważał, że odnośnie wychowania obywatelsko-państwowego należało na 

gruncie nauki religii poruszyć przede wszystkim problem katolickiej koncepcji państwa, 

a także obowiązku współpracy państwa i Kościoła w sprawach moralności publicznej, 

bezpieczeństwa obywateli, zapewnienia im godziwych warunków życia oraz rozwoju 

kultury duchowej i materialnej295. 

Na przełomie lat 20. i 30. minionego stulecia dominowały w metodyce metoda 

monachijska (nawiązująca do herbartowskich stopni formalnych) i szkoła twórcza ks. dr 

Josepha Adriana z Erfurtu (będąca ulepszeniem stopni formalnych przez wprowadzenie 

elementów szkoły twórczej, szkoły pracy). Ta ostania była wielokrotnie 

upowszechniana na łamach polskich czasopism katechetycznych296. Pojawienie się 

ogromnej liczby nowych teorii dydaktycznych w środowisku katechetyków najczęściej 

było uznawane za odzwierciedlenie chaosu i zamętu ówczesnej kultury, jej dążeń, 

porywów, ducha czasu – z jednej strony, a z drugiej – psychicznego nastawienia 

ówczesnej młodzieży i jej aspiracji. Ks. dr J. Roskwitalski mówił między innymi o 
 

293 T. D. Długosz, Nasze wytyczne, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” R. 11 (1922), z. 4-6, s. 

98. 
294 K. Jędrzejewski, Podstawy wychowania państwowego, Płock, Wydawnictwo Dobra Prasa, [1933], 

(Bibljoteczka Niwy), s. 17. 
295 J. Szczepaniak, Episkopat w obronie katolickiego charakteru polskiej szkoły 1927-1937, Kraków, 

Polskie Towarzystwo Teologiczne „Unum”, 2000, s. 17. 
296 W. Karasiewicz, Szkoła twórcza w nauczaniu religii według ks. Dra Adriana, „Ateneum Kapłańskie” 

R. 16 (1930), t. 25, z. 5, s. 492-500. 
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towarzyszącej im krańcowości dążeń i relatywizmie wielu koncepcji, powodujących w 

konsekwencji chaos w naukowym „gmachu” pedagogiki297. Mówiono o możliwości 

znalezienia „pereł” wśród tych koncepcji, lecz zarazem twierdzono, że: konieczna jest 

analiza krytyczna teorii dydaktycznych, by nie przyjąć do nauczania religii 

pierwiastków wrogich i obcych298. W analizie krytycznej ks. J. Roskwitalski na 

przykład zalecał wyodrębnić w każdej nowej teorii jej cel, środki i metody nauczania, 

by odkryć oddziałujące na każdą teorię dydaktyczną (stojące u jej podstaw) teorie 

psychologiczne, epistemologiczne, etyczne, socjologiczne, teorie kultury. Analiza 

krytyczna ma za zadanie odsłonić, które z nich przeniknęły daną teorię dydaktyczną299. 

Ks. J. Roskwitalski rozpatrując teorię Johna Deweya, uznaje jego poglądy 

dydaktyczne za osadzone w pragmatyzmie i w psychologii woluntarystycznej. 

Podkreśla mierzenie przez pragmatyzm prawdy wszelkich poglądów ich praktyczną 

użytecznością oraz sprowadzenie „ja” do procesu dziejącego się (ja jest dla niego 

działalnością – pisze o Deweyu) – fakty te przyjęte na własność stwarzają w człowieku 

ognisko potencjalnej energii dążącej do samorealizacji według kryterium: to jest 

prawdą, co jest użyteczne. Uzupełnienie epistemologicznej przesłanki elementami 

socjologicznymi czyni tę i podobne teorie dydaktyczne, wyprowadzone organicznie z 

teorii polityczno-socjalnych czy filozoficzno-psychologicznych”300, niemogącymi mieć 

zastosowania w nauce religii. Przenoszenie ich środków i metod nauczania do nauki 

religii byłoby przeflancowaniem chwastów na pole, mające być zasiane zbożem. 

Aczkolwiek zaprzeczyć nie można, że nawet podobne teorie dydaktyczne dały naszym 

pedagogom pewien impuls, choć nie zawsze szczęśliwy, do „nowej” dydaktyki 

religijnej301. 

Powyższe słowa w pewnym zakresie demaskują motywy sięgania przez 

katechetykę po teorie czy rozwiązania nowego wychowania: warstwa założeniowa 

wychowania nie może mieć wpływu, warstwa operacyjna – tak. Dotyczy to teorii, niosą 

one, bowiem filozoficzne i psychologiczne założenia i rodzący się z ich udziałem 

światopogląd. Ks. J. Roskwitalski nie odnosi się aż tak krytycznie do teorii 

dydaktycznych, w których wpływy światopoglądowe się nie zaznaczają lub pozostają 

na drugim planie, których celem jest wyższa skuteczność dydaktyczna proponowana na 
 

297 J. Roskwitalski, Nowe teorie dydaktyczne wobec zadań nauki religii, „Miesięcznik Katechetyczny 
i Wychowawczy” R. 27 (1938), z. 1, s. 7. 

298 Tamże. 
299 J. Roskwitalski, Nowe teorie…, dz. cyt., s.8. 
300 Tamże, s.10. 
301 Tamże, s. 11. 
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podstawie nowych osiągnięć psychologii lub zmian kulturowych związanych z duchem 

czasu. Cały ruch nowych szkół w pierwszych dekadach XX w. Ks. J. Roskwitalski 

określa następująco: zniknąć ma przepaść między oficjalną szkołą a prywatnym życiem 

młodzieży. Nauka szkolna ma się stać tą podstawą i tą komórką, która twórczym i 

ożywczym swym wpływem ogarnia całą psychikę młodzieży, przenika ją do głębi i tak 

kształtuje osobowość wychowanka302. Ks. J. Roskwitalski uważa, że nowe prądy 

pedagogiczne są odbiciem nie tylko nowoczesnej filozofii, lecz także problemów 

współczesnego życia, dlatego mają one charakter światopoglądowy. Na potwierdzenie 

swych słów zwraca się do [rosyjskiego pedagoga] Sergiusza Hessena, który pisał: 

dzisiaj światopoglądowe nastawienie świadomości kulturalnej stało się znakiem czasu. 

Daleko poza kręgiem marksizmu wśród zawodowych filozofów nawet, światopogląd 

zwyciężył już prawie naukę i naukową filozofię!303. Konstatacja tego faktu przez ks. J. 

Roskwitalskiego jest rzeczowa: szkoły światopoglądowe są żądaniem nowych 

pedagogów. Nie ma on złudzeń, że może nie wszystkich, że nie wszędzie. Zastrzega 

tylko, że zdaje sobie sprawę z różnorodności inspiracji powstawania nowych szkół, ale 

dla przejrzystości jednego z fragmentów swoich rozważań przyjmuje ten element, jako 

najbardziej charakterystyczny. Wskazuje, że jest 1935 r. i szkoły światopoglądowe 

wprowadzono już w Rosji, Włoszech i Niemczech. W Holandii i Belgii nawet 

uniwersytety podzieliły się na katolickie, kalwińskie, wolnomyślne. W tym ruchu 

Kościół chce znaleźć dla siebie miejsce, żądając katolickiej szkoły wyznaniowej (takie 

powstaną dopiero w 1939 r.)304, która będzie miała światopogląd katolicki. Ks. dr Józef 

Rychlicki pisze: szkoła zawsze była, jest i będzie wykładnikiem religijno – moralnych i 

politycznych, społecznych i socjologicznych poglądów, jakim hołduje ludzkość w takim 

czy innym czasie305. 

Asekuracyjna postawa wobec nowego wychowania (i zdecydowanie 

negatywna wobec szkół stworzonych przez komunizm, narodowy socjalizm i faszyzm – 

co oczywiście nie jest włączane w nurt nowego wychowania) nie spowodowała jednak 

braku paralelnych zjawisk w obu głównych wówczas w Polsce nurtach pedagogicznych 

 
302 J. Roskwitalski, Nowe prądy pedagogiczne wobec zasad katolickich, „Miesięcznik Katechetyczny 

i Wychowawczy” R. 24 (1935), z. 10, s. 419. 
303 S. Hessen, Istota i znaczenie poglądu na świat, z niem. tł. J. Suchodolska, „Kultura i Wychowanie” 

R. 1 (1933), z. 1, s. 10. 
304 J. Kostkiewicz, Teoretyczne podstawy szkoły katolickiej w pracach polskich pedagogów 20-lecia 

międzywojennego [w:] Tożsamość współczesnej szkoły katolickiej, red. A. Maj, Lublin, Wydawnictwo 

KUL, 2015, s. 46. 
305 J. Rychlicki, Szkoła tradycyjna a szkoła twórcza, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” R. 24 

(1935), z. 10, s. 433. 
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– pedagogice katolickiej i nowym wychowaniu. Do tych zjawisk występujących po obu 

stronach należą: zainteresowanie dzieckiem i krytyka szkoły herbartowskiej. 

Zainteresowanie dzieckiem i krytyka szkoły herbartowskiej (powodowana 

dbałością o rozwój efektywnych, nowoczesnych metod nie tylko nauczania religii, lecz 

także wychowania rozumianego integralnie) oraz zwrot ku nowym projektom 

dydaktycznym są zjawiskami istotnymi (w latach 1918-1925) w tym kierunku rozwoju 

pedagogiki katolickiej, który został nazwany „dyskursywno-krytycznym”. 

Równoczesne (paralelne) występowanie wskazanych zjawisk może (i 

powinno) być oczywiście w pewnym zakresie pojmowane, jako wpływ ruchu nowego 

wychowania na katechetykę. Jednak uznanie go za jedyną inspirację dla tych 

zainteresowań pedagogicznych środowisk katolickich, byłoby zbyt jednostronnym 

spojrzeniem na powyższe fakty. Dla tego odnowicielskiego ruchu wśród pedagogów 

katolickich bardziej gruntowny, bardziej bezpośredni wpływ i głębszą inspirację 

stanowił ruch neotomistyczny, którego najtrwalszym następstwem w pedagogice staną 

się najpierw różnorodne koncepcje wychowania. Ruch odnowy naukowego rozwoju 

myśli katolickiej należy odczytywać przede wszystkim, jako „odpowiedź” katolicyzmu 

na umocnienie wpływów oświeceniowych, pozytywistycznych, liberalnych o 

wspólnym, laickim rysie. 

Ten ruch odnowy, między innymi katolickiej myśli pedagogicznej, 

inspirowany neotomizmem, można uznać za równoległy do nowego wychowania. Jest 

to nurt myśli, który właśnie wydobył, wzbogacił i odnowił Tomaszową koncepcję 

człowieka i jego wychowania, jednocześnie uznając otwarcie potwierdzone wyniki 

badań nauk szczegółowych. Idea aktywizacji ucznia wyrażana w hasłach nowego 

wychowania miała swoją wersję w teorii czynu, znalazła współczesny formalny wyraz i 

zalecenie aktywizacji ucznia w sferze społecznej (zadanie wychowania człowieka 

czynu) w celach działalności Akcji Katolickiej i w jej inspiracjach306. Postulaty płynące 

z nowego wychowania są, zatem odkrywane, jako idee już wcześniej zaistniałe w 

chrześcijańskiej wizji człowieka i wskazaniach ewangelicznych odnoszących się do 

relacji z bliźnim. Uruchomiono też na gruncie katolicyzmu wiele inicjatyw, paralelnych 

w swoim wyrazie zewnętrznym z ideą nowego wychowania (mimo różnych celów 

ostatecznych i różnych uzasadnień). Dzięki nim właśnie były możliwe odniesienia do 

pomysłów dydaktycznych twórców nowego wychowania (szczególnie w zakresie 

 
306 W. Jasiński, Nauczanie religii w duchu Akcji Katolickiej, „Miesięcznik Katechetyczny i 

Wychowawczy” R. 22 (1933), z. 4, s. 155-159. 
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dydaktyki ogólnej i metodyk przedmiotowych). W spuściźnie naukowej pedagogów 

katolickich 1918-1939 odnaleźć można to zainteresowanie skierowane na nowe 

wychowanie i jest ono wyraźne. Zasługuje na miano dialogowych i krytycznych 

zarazem prób adoptowania ich na gruncie pedagogiki i katechetyki połączonych z 

twórczą adaptacją do potrzeb wychowania katolickiego. Jest to szczególnie widoczne w 

zastosowaniu ich do nauczania religii. Wspólne z nowym wychowaniem działania były 

ukierunkowane na dwie sprawy: zainteresowanie dzieckiem i nowoczesne metody 

kształcenia powiązane z krytyką szkoły herbartowskiej. 

Zainteresowanie dzieckiem wiązało się z osiągnięciami psychologii, 

szczególnie rozwojowej, oraz z najnowszymi wynikami jej badań i powstaniem 

pedologii (nauki o dziecku). Tę nową wiedzę stawiano u podstaw rozwiązań 

wychowawczych. Zainteresowanie dzieckiem wyrażało się u poszczególnych 

pedagogów katolickich w formie różnych odniesień do wiedzy psychologicznej i 

wynikających z niej postulatów wychowawczych. 

Część prac dotyczyła rozwoju psychicznego dzieci, oddawania jego 

prawidłowości ze względu na inspirowanie i wspomaganie tego rozwoju nauką szkolną. 

Szczególnie tą tematykę realizują prace: ks. J. Kuchty307, dr L. Jeleńskiej308, ks. M. 

Węglewicza309, ks. Z. Bielawskiego310, ks. Władysława Karasiewicza311. 

Druga grupa publikacji akceptowała psychologiczne prawidłowości rozwoju 

dziecka w tym głownie rozwoju religijno-moralnego determinowane czynnikami 

społecznymi. Największy dorobek osiągnęli ks. J. Kuchta312 i ks. W. Niemyski313. 

Trzecia grupa prac poświęcona była rozwojowi psychicznemu dziecka w 

zakresie religijności (psychologia religijności) oraz badań rozwoju religijnego i 

wychowania religijnego w kontekście wiedzy psychologii rozwojowej. Osiągnięcia w 

 
307 J. Kuchta, Rozwój psychiczny młodzieży a praca szkolna.(Wykłady wygłoszone na Ministerjalnych 

Kursach Wychowawczych dla nauczycieli i dyrektorów szkół średnich w r. 1931/32), Warszawa, 

nakładem Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych, 1932, 
(Biblioteka Kwartalnika Pedagogicznego; nr 6). 

308 L. Jeleńska, Wzrastanie psychiczne dziecka, Poznań, Księgarnia św. Wojciecha, 1939. 
309 M. Węglewicz, Studia psychologiczne nad młodzieżą szkolną klas wyższych, Poznań, Księgarnia św. 

Wojciecha, 1924, (Głosy na Czasie; nr 53). 
310 Z. Bielawski, Pedagogika okresu dojrzewania, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy”, R. 14 

(1925), z. 9, s. 353-378. 
311 W. Karasiewicz, Katolickie dzieła wychowawcze uwzględniające nowoczesne badania psychologiczne, 

„Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” R. 27 (1938), z. 6-7, s. 314-321. 
312 J. Kuchta, Rozwój psychiczny dziecka wiejskiego, „Kwartalnik Pedagogiczny” R. 5 (1933), nr 2, s. 

157-196. 
313 W. Niemyski, Potrzeba specjalnego sposobu nauczania dzieci wiejskich. (Studjum katechetyczne), 

„Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” R. 23 (1934), z. 3, s. 117-122, z. 5, s. 199-207. 
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tej dziedzinie zanotowali ks. Z. Bielawski314, ks. prof. Jan Szukalski315, ks. dr K. 

Werbel316. 

Dużą grupę stanowią prace odnoszące wymogi programów nauczania religii do 

najnowszej psychologii rozwojowej. Motywem tworzenia psychologicznych podstaw 

programów nauczania religii jest dziecko, a dokładniej jego możliwości przyswojenia 

wiedzy religijnej i jej rozumienia. Ważne są tu też przeżycia i uczucia, w tym uczucia 

religijne. Na ten temat pisali: ks. J. Kuchta317 i ks. Jan Wacławski318. 

Zainteresowanie dzieckiem, mające wymiar pedagogiczno-psychologiczny, 

przekładało się na odniesienia do atmosfery wychowawczej. Podkreślano znaczenie 

optymizmu dziecka w odniesieniu do wykonywanych zadań dydaktycznych, zalecano 

dbałość o lepsze samopoczucie dziecka, o nie zawodzenie jego nadziei, potrzebę troski 

o pogodę ducha. Pisał na temat ks. dr J. Rychlicki319 i ks. Michał Sopoćko320, ks. dr 

Tomasz Wąsik321, ks. Stanisław Szpetnar322 i inni. 

Oprócz pedagogów, badaczy, na kształt edukacji religijnej olbrzymi wpływ 

mieli sami nauczyciele zrzeszeni w różnego rodzaju stowarzyszeniach. Ich członkowie 

byli posłami, pracowali we władzach oświatowych różnych szczebli i zabierali głos w 

wielu podstawowych kwestiach dotyczących nauczania i wychowania szkolnego. 

Stowarzyszenia oddziaływały na nauczycieli przez okólniki, referaty i wypowiedzi 

prezentowane na zebraniach. Już w czasie I wojny światowej nauczyciele szkół 

powszechnych z zaboru rosyjskiego i austriackiego nawiązali kontakty organizacyjne, 

rozpoczynając w ten sposób przygotowania do połączenia swoich stowarzyszeń. 

Połączenie nastąpiło w trakcie obrad Sejmu Nauczycielskiego 15 kwietnia 1919 r. 

 
314 Z. Bielawski, Podstawy psychologiczne w wychowaniu religijnym [cykl sześciu artykułów], 

„Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” R. 10 (1921), z. 2, s. 6-19, z. 3, s. 69-84, z. 4, s. 166-

178, z. 5, s. 290-303; R. 11 (1922), z. 1-3, s. 23-30, z. 4, s. 119-132. 
315 J. Szukalski, Psychologiczne podstawy nauczania nowego katechizmu, „Miesięcznik Katechetyczny i 

Wychowawczy” R. 24 (1935), z. 1, s. 24-33. 
316 K. Werbel, Psychologia religijności młodzieży, cz. 1 i 2, „Miesięcznik Katechetyczny i 

Wychowawczy” R. 23 (1934), z. 10, s. 425-445; R. 24 (1935), z. 1, s. 3-23. 
317 J. Kuchta, Psychologiczne podstawy…, dz. cyt., 
318 J. Wacławski, W sprawie programu nauki religii w szkołach powszechnych – słów kilkoro, 

„Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” R. 16 (1927), z. 1-2, s. 17-27. 
319 J. Rychlicki, Klasyfikowanie uczniów z nauki religii (Dokończenie), „Miesięcznik Katechetyczny i 

Wychowawczy”, R. 19, (1930), z. 4, s. 204. 
320 M. Sopoćko, Autorytet w rodzinie a wolność dziecka, „Ku szczytom” 1939, z. 3, s. 255-261. 
321 T. Wąsik, O samobójstwach młodzieży szkolnej, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” R. 18 

(1929), z. 9-10, s. 394-401. 
322 S. Szpetnar, Na zagrożonym szańcu (Młodzież pozaszkolna), „Ruch Katolicki” R. 2 (1932), nr 2, s. 41-

43. 
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Powstała wówczas organizacja ZPNSP323. Nowa organizacja odziedziczyła cały 

dorobek dzielnicowych związków założycielskich. W sprawach obecności religii i 

wychowania religijnego w szkole działacze wypowiadali się przeciw szkole 

wyznaniowej, obowiązkowości nauki religii i praktyk z nią związanych oraz 

jakiejkolwiek zależności szkoły, nawet w zakresie nauczania religii od władz 

duchownych324. 

Podczas prac nad projektem systemu oświatowego, prowadzonych w 

przededniu odzyskania niepodległości przez Biuro Szkolnictwa Polskiego i Związek 

Polskich Towarzystw Nauczycielskich, radykalne stanowiska nie zawsze dochodziły do 

głosu, ponieważ w obradach brali udział przedstawiciele różnych orientacji 

politycznych i społecznych. H. Kanarek (Rowid) przedstawiając w styczniu 1918 r. na 

krakowskim zjeździe rozkład planu nauki w szkole powszechnej, przewidywał naukę 

religii we wszystkich klasach, w wymiarze dwóch godzin. Wyznaczenie celu i zakresu 

nauki pozostawił władzom kościelnym325. 

W opinii społecznej utrwalił się, wrogi stosunek ZNPSP, do religii i Kościoła. 

Wypowiedzi związkowców o konieczności zredukowania wpływów Kościoła na szkołę 

odczytywano, jako krok w stronę usunięcia religii ze szkoły326. Katolicy muszą sobie 

zdać sprawę dobrze, iż program ZPNSP dąży do odchrześcijanienia społeczeństwa, że 

chce odebrać nam najwyższe dobro, jakim jest wiara nadprzyrodzona, a z nią połączone 

zbawienie dusz327. Powszechność tej opinii oparta była na antykościelnych 

wypowiedziach działaczy związkowych, na powiązaniach stowarzyszenia z 

lewicowymi partiami politycznymi, na antyklerykalizmie, a nawet wolnomyślicielstwie 

sporej grupy nauczycieli, na częstych konfliktach pomiędzy nauczycielami a 

duchowieństwem. 

Przeciwwagą dla ZPNSP miała być własna organizacja stworzona przez 

środowiska katolickie popierana przez biskupów. Działalność lewicy nauczycielskiej 

przekonywała nauczycieli, że koniecznym jest przyspieszenie połączenia się 

nauczycielstwa polskiego pod hasłem narodowo – chrześcijańskim (…) Stwarzamy 

sobie takie podłoże, w którym swobodnie pielęgnować będziemy obok interesów 

 
323 T. Szczechura, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1919-1939, Warszawa, „Wspólna 

Sprawa” – Wydawnictwo Oświatowe, 1957, s. 44. 
324 J. Szczepaniak, Troska Kościoła…, dz. cyt., s. 49. 
325 J. Szczepaniak, Troska Kościoła…, dz. cyt., s.51. 
326 S. T. Podoleński, Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, Warszawa 1932, s. 124. 
327 J. Szczepaniak, Troska Kościoła…, dz. cyt., s. 52. 
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zawodowych nasze narodowe i religijne ideały328. W dniach 26 i 27 września 1921 r. 

powołano Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe Nauczycielstwa Szkół 

Powszechnych (SChNNSP) w Polsce. Cel nowopowstałej organizacji określał drugi 

paragraf statutu: Stowarzyszenie ma na celu zjednoczenie ogółu nauczycielstwa szkół 

powszechnych celem wpływania, kształcenia nauczycielstwa tudzież popierania spraw 

wychowania publicznego i domowego w duchu narodowym i chrześcijańskim329. Z 

organizacją wiązano nadzieje, że przyczyni się do wprowadzenia w Polsce szkoły 

wyznaniowej, co jednak nie nastąpiło. 

2. 3 Stosunek władz Kościoła Katolickiego do nauczania religii i wychowania 

religijnego 

Ważne miejsce w systemie formacji duchowej i intelektualnej, prowadzonej 

przez Kościół, wśród dzieci i młodzieży, zajmowało nauczanie religii w szkołach. Na 

terenie Galicji dokonywało się ono na mocy konkordatu pomiędzy Austrią i Stolicą 

Apostolską. Doceniając wagę tej formy ewangelizacji, bp J. Pelczar nieustanie zachęcał 

kapłanów do gorliwego wypełniania zaszczytnego i świętego obowiązku nauczania 

młodzieży prawd bożych i prowadzenia jej do Chrystusa. Kierując się troską o 

katechizację, na synodach diecezjalnych w 1902 i 1908 r. ogłosił odpowiednie przepisy, 

zamianował komisarzy dla szkół średnich i inspektorów dla szkół ludowych. Ponadto 

wydał odpowiednie zarządzenia i zwołał konferencję księży katechetów (1903), 

dwukrotnie (1902 i 1904) wystąpił w tej sprawie w Sejmie, a także w 1906 r. skierował 

specjalny list pasterski do duchowieństwa O nauczaniu katechizmu330. 

Biskup J. Pelczar podczas każdej nadarzającej się okazji, przypominał, że 

głównym zadaniem polskiej szkoły było nie tylko kształcenie i przekazywanie wiedzy, 

ale przede wszystkim wychowanie młodego pokolenia w duchu ideałów narodowych i 

ewangelicznych: Szkoła ma nie tylko otwierać przed młodzieżą księgę wiedzy ludzkiej, 

ale także opowiadać jej o Bożych tajemnicach i sprawach, nie tylko darzyć ją światłem 

prawdy, ale także wyrabiać w niej silne zasady religijne, czysty obuczaj, szlachetny 

charakter, poczucie obowiązku, zamiłowanie pracy, prawa, ideału i innych dwóch 

 
328 J. Szczepaniak, Troska Kościoła…, dz. cyt. 
329 Tamże, s. 72. 
330 J. Pelczar, List pasterski do Duchowieństwa o nauczaniu katechizmu, „Kronika Diecezyi Przemyskiej” 

R. 5 (1905), z. 11, s. 323-328; S. Krzywiński, Działalność duszpasterska Józefa Sebastiana Pelczara 
biskupa przemyskiego w latach 1899-1924, Przemyśl 2003, s. 102-107. 
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wielkich matek naszych – Kościoła i Ojczyzny – słowem, winna być zarówno mistrzynią 

młodzieży jak jej wychowawczynią331. 

Bolesną przestrogą według biskupa powinny być dla Polaków wydarzenia, 

jakie miały miejsce w 1905 r. we Francji. Podjęto tam zdecydowano walkę z religią, 

usuwając ją z życia publicznego. Działania wrogów Kościoła doprowadziły do 

zeświecczenia społeczeństwa, stanowiąc rozpłodnik anarchii we wszelkiej sferze332. Tę 

smutną prawdę potwierdzała, w ocenie Ordynariusza, opinia jednego z wolnomyślicieli 

francuskich Julesa Simona, który oceniając trudną pod względem moralnym sytuację 

społeczną, uważał, że szkoła bez Boga wydała łotrów i złoczyńców333. Zdaniem biskupa 

J. Pelczara, rzekomi reformatorzy wychowania bez Boga oszukali naród obiecując mu 

złoty wiek postępu myśli ludzkiej, a w rzeczywistości doprowadzili do upadku 

moralnego: Szkoła bezwyznaniowa stała się rozsadnikiem materializmu i socjalizmu, a 

wychowanie ateistyczne wydało plemię anarchistów, dla których nie tylko religia, ale 

cnota, władza, powaga, własność, wolność, to czcze przesądy, a których ideałem jest 

rewolucja społeczna, mająca ziemię całą zalać strugami krwi, i zasypać gruzami334. 

Obawiając się, aby podobna sytuacja nie miała miejsca wśród społeczeństwa 

polskiego, biskup prosił kapłanów o gorliwą, ofiarną i bezinteresowną pracę podczas 

katechizacji dzieci i młodzieży. Prosił katechetów pracujących w szkołach, aby otaczali 

uczniów ojcowską miłością i w ten sposób zdobywali ich przywiązanie, a także 

posłuszeństwo. Szczególną troską powinni obejmować młodzież zaniedbaną moralnie 

oraz biedną, potrzebującą wsparcia materialnego i duchowego335. W posłudze kapłanów 

widział gruntowną formację młodego pokolenia, mającej na celu pogłębienie wiary i 

uczynienie jej bardziej przystępnej w oparciu o prawdy objawione oraz najnowsze 

osiągnięcia nauki336. 

Podczas wystąpienia w sejmie galicyjskim, biskup J. Pelczar zwrócił się do 

szerokiego kręgu osób odpowiedzialnych za formację polskiej młodzieży z 

ponadczasowym apelem: Jeżeli dobrze życzymy ludowi i społeczeństwu, a życzymy tak 

wszyscy, oprzyjmy cała pracę około szerzenia oświaty ludowej w szkole i poza szkołą na 

wiecznych i jedynie trwałych podwalinach religii, czyli pamiętajmy na piękne słowa 
 

331 Sprawozdanie z konferencji XX. Katechetów, odbytej w Przemyślu dnia 20 sierpnia 1903, „Kronika 
Diecezji Przemyskiej”, T. 3 (1903), z. 12, s. 440. 

332 W. Jedynak, Troska biskupa Józefa Sebastiana Pelczara o katolickie wychowanie młodego pokolenia, 

„Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 8 (2001), s. 223-234. 
333 W. Jedynak, Troska biskupa…, dz. cyt. 
334 Tamże. 
335 Sprawozdanie z konferencji…, dz. cyt., s. 434. 
336 Tamże, s. 440. 
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naszego poety (Krasińskiego), że iskry trzeba, ale z nieba, nie z ziemi, by zbudzić ze snu 

olbrzyma337. 

U progu odzyskania niepodległości, zasadniczym celem i zadaniem 

wychowania katolickiego, zdaniem biskupów i pedagogów związanych z Kościołem, 

było doprowadzenie wychowanków do celu ostatecznego i najważniejszego, za jaki 

uważano chwałę Bożą i szczęście własne w zbawieniu wiecznym338. Za środek do 

osiągnięcia owego celu wskazywano wszelką działalność wychowawczą, której 

skutkiem będzie pełny psychofizyczny rozwój człowieka, a przede wszystkim 

dojrzałość moralno-duchowa. Abp lwowski Józef Bilczewski w znanym liście 

skierowanym do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich z 1917 i 1918 r. 

podał następującą definicję charakteru chrześcijańskiego: Charakter chrześcijański to – 

niewzruszona stałość, wierność, konsekwencja, którą człowiek, wsparty łaską Bożą, 

okazuje w swym myśleniu, chceniu, we wszystkich swoich czynach i zaniechaniach, 

kierując się zawsze i wszędzie wskazaniami wiary, podporządkowanymi jednej 

najwyższej zasadzie. Innymi słowy: człowiek z charakterem chrześcijańskim to- 

osobowość duchowo i moralnie jednolita, która w myśl zasad objawionych na 

powinności swoje wobec Boga, siebie, ludzi wszystkimi myślami, słowami, czynami 

odpowiada niewzruszenie: «tak, spełnię je, niech kosztuje, ile chce», a na wszystko, co 

tym obowiązkom jest przeciwne, mówi stale «nie, nie uczynię, choćby i zżyciem nałożyć 

przyszło – non posssum, non flectar!»339. Określając w ten sposób istotę wychowania 

katolickiego, starano się przeciwstawić ideologii naturalizmu i liberalizmu 

pedagogicznego odrzucającego chrześcijańskie filary wychowania340. 

Miejscem, gdzie najczęściej spotykały się Kościół i państwo w dziele 

nauczania i wychowywania dzieci i młodzieży, była szkoła. Katolicy podkreślali, że 

szkoła była instytucją pomocniczą i dopełniającą działania wychowawcze rodziny i 

Kościoła. Abp J. Bilczewski w liście pasterskim z 1919 r. pisał, ze rząd państwowy 

 
337 W. Jedynak, Troska biskupa…, dz. cyt., s. 230. 
338 Uzdolnienie wychowanka, aby mógł samodzielnie osiągnąć swój cel pierwszorzędny tj. aby posiadł 

Boga samego na wieki, a zatem uzdolnić go, aby osiągnął samodzielnie cel drugorzędny tj. aby się 
umiał starać o swoje szczęście doczesne i wypełniać samodzielnie obowiązki stanu i obowiązki 
względem społeczeństwa, W. Gadowski, Pedagogika chrześcijańska, Tarnów 1891, s.10 (ADT PG 1.). 

339 J. Bilczewski, Charakter. List pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich, maj 
1917 – listopad 1918, [w:] tenże, Listy pasterskie. Odezwy, kazania, i mowy okolicznościowe, t. 3, 

Lwów, Kraków, Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej, 1924, s. 105-106. 
340 A. Koperska, Zasadnicze postulaty wychowania katolickiego, [w:] Księga pamiątkowa Zjazdu 

Katolickiego w Warszawie 28-30 sierpnia 1926, [Warszawa], nakładem Głównego Komitetu Obchodu 

200-letniej Rocznicy Kanonizowania św. Stanisława Kostki i Zjazdu Katolickiego w Warszawie, 

[1926], s. 156. 
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obowiązany jest darzyć pełnym zaufaniem i opieką szczególnie Kościół katolicki, który 

jest głosicielem, tłumaczem, stróżem całej czystej prawdy i etyki chrześcijańskiej i 

ułatwiać mu jego wprost od Boga zawierzone mu posłannictwo nauczania i religijno-

moralnego wychowania młodzieży, tak w murach świątyń, jak w szkołach prywatnych i 

publicznych341. Za niedopuszczalne uważano działania władz szkolnych i nauczycieli 

sprzeciwiające się religijno-moralnym zasadom wychowania katolickiego w rodzinie i 

Kościele342. Podkreślano, że szkoła nie tylko nie powinna przeciwstawiać się rodzinie i 

Kościołowi, ale powinna z nimi współpracować w dziele wychowania religijnego. Tą 

współpracę traktowano, jako obowiązek. Całość kształcenia szkolnego, wszystkie 

przedmioty, powinny się przyczyniać do prawidłowego uformowania młodzieży. 

Podobnie w sprawach wychowania szkoła nie tylko nie powinna się przeciwstawiać 

katolickiemu wychowaniu dzieci, ale nie wolno jej pomijać w procesie wychowawczym 

specyficznych dla katolicyzmu środków wychowawczych343. Uczeń-katolik ma nie tylko 

w ciągu dwóch godzin być pouczany o życiu religijnym, ale ma również w ciągu tych 

długich godzin, które spędza w szkole, żyć pełnią katolicyzmu344. Wyrazem podobnych 

poglądów był list bpa Stanisława Zdzitowieckiego z Włocławka do dyrektorów 

polskich szkół prywatnych z października 1908 r., opublikowany po raz kolejny w 

styczniu 1917 r. Pisał w nim: Gorąco przeto i usilnie proszę W-go pana Dyrektora, aby 

wraz z nauczycielami swojej szkoły pracował nie tylko nad oświeceniem umysłu 

młodzieży, ale w równej mierze, jeżeli nie większej – nad jej wychowaniem moralnym, 

urobieniem charakteru i zaszczepieniem w szlachetnych sercach głębokiej religijności i 

moralności, opartej na nauce Chrystusowej. Nie mniej usilnie proszę, aby w tej pracy 

nauczyciele popierali usiłowania XX. Prefektów i dopomagali im w szelki możliwy 

sposób przy spełnianiu ich ciężkich obowiązków345. 

Mimo gotowości do współpracy z państwem, Kościół przeciwstawiał się 

wyłącznej roli państwa w dziedzinie szkolnictwa i wychowania. Stał w obronie prawa 

rodziców do zakładania prywatnych szkół, samorządowych i organizacyjnych. 

Uznawano, że szkolnictwo rządowe skłonne było do rutyny i konserwatyzmu. Ambitne 

pomysły pedagogiczne, innowacje w reformie szkolnictwa zazwyczaj rodziły się w 
 

341 J. Bilczewski, Obowiązki powojenne. List pasterski roku wojny 1919, 19 marca 1919, [w:] tenże, Listy 

pasterskie, t. 3, dz. cyt., s. 238. 
342 A. Koperska, Katolickie wychowanie młodzieży. Obowiązki szkoły, [w:] Księga pamiątkowa…, dz. 

cyt., s. 108-109. 
343 A. Koperska, Katolickie wychowanie…, dz. cyt., s. 109. 
344 Tamże. 
345 S. Zdzitowiecki, List Pasterza do dyrektorów szkół polskich prywatnych z dn.06.10.1908 r., „Kronika 

Diecezji Kujawsko Kaliskiej” R. 11 (1917), nr 1, s. 6. 
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środowiskach mniejszościowych, a nie w gabinetach ministerialnych i urzędach 

powołanych do nadzorowania poziomu i rozwoju edukacji346. 

Kościół katolicki nie rościł sobie prawa do uzależnienia całego szkolnictwa 

(wyjątek stanowiły zakłady wychowania duchownych). Podkreślał jednak prawo do 

zakładania i prowadzenia szkół wszystkich stopni, w zakresie jakiejkolwiek gałęzi 

wiedzy: Prawo to wynika z natury Kościoła, jako społeczności doskonałej i niezależnej, 

mającej prawo do środków potrzebnych do osiągnięcia swego celu. Szkoła jest właśnie 

jednym z tych środków, dlatego prawo zakładania szkół wszelkich stopni musi 

Kościołowi przysługiwać i to niezależnie od państwa. Szkoły założone przez Kościół nie 

podlegają władzy świeckiej347. 

Kościół stosował się do przepisów państwowych, o ile dotyczyły porządku 

ogólnego w szkole, zdrowotności i programu nauczania przedmiotów świeckich. Za 

trzecią społeczność powołaną do wychowywania katolicy uznawali Kościół. Kanon 

1322 Kodeksu Prawa Kanonicznego zwracał uwagę, że u podstaw prawa Kościoła do 

nauczania leżał nakaz Chrystusa. Ostatnie słowa, jakie wygłosił Zbawiciel na ziemi, 

brzmiały Idźcie i nauczajcie wszystkie narody348. Nakaz ten rozproszył Apostołów po 

całym świecie i wciąż zmusza Kościół do wysyłania misjonarzy na głoszenie 

najmniejszym nawet szczepom dobrej nowiny. Nakaz ten dotyczy i kapłanów, 

pracujących na uporządkowanych działkach winnicy Pańskiej, w normalnie 

zorganizowanych parafiach. Jesteśmy nauczycielami ludu wiernego. Nauczanie nasze 

idzie we wszystkich kierunkach. Katedrami nauczycielskimi są dla nas ambony, 

konfesjonały, ołtarze, nawet domy prywatne, gdy je odwiedzamy po kolędzie, 

dysponowaniu chorych i rozmaitych poświęceniach349. Misję nauczania Kościół 

traktował nie tylko w kategoriach prawa, lecz również zadania i obowiązku. Działalność 

edukacyjną uważał za jedno z najważniejszych zadań papieża i biskupów. Biorąc za 

podstawę słowa Chrystusa: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi350, 

mówiono o potrójnym zadaniu Kościoła. Ma ona naprzód zdobywać dusze dla 

Chrystusa, dla Jego Królestwa, ma następnie duszom tym ułatwić spełnianie 

 
346 J. Urban, O szkołę katolicką, „Przegląd Powszechny” R. 36 (1919), t. 141/142, [nr] luty (422), s. 90. 
347 A. Gerstmann, Nowy Kodeks prawa kościelnego o szkołach i wychowaniu młodzieży, „Miesięcznik 

Katechetyczny i Wychowawczy” R. 10, (1921), z. 5, s. 320. 
348 Mt. 28, 19. 
349 I. Babicz, Organizacja dzieła Katechizacji w parafii, „Ateneum Kapłańskie” R. 22 (1936), t. 37, 

s. 480. 
350 Mt, 28, 18. 
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obowiązków wobec władcy absolutnego i króla, Chrystusa Pana, a w końcu pomagać 

jego wyznawcom w uzyskaniu nagrody za duchowną mu wierność351. 

Prawodawca podkreślał, że prawo do wychowania i nauczania przysługiwało 

Kościołowi niezależnie od zgody i pozwolenia władzy świeckiej352. Ks. Adam 

Gerstmann, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, pisał: Kościół ma 

prawo i obowiązek wychowania całej ludzkości podług zasad Chrystusa na dobrych 

chrześcijan, na dobre sługi Boże, na prawych obywateli Civitas Dei, a tą droga 

zapewnić im zbawienie wieczne353. Podkreślano, że Kościół nie tylko nie potrzebował 

zgody i pozwolenia, ale państwo nie miało prawa ingerencji i jakiejkolwiek kontroli nad 

głoszeniem i tłumaczeniem nauki objawionej. Wychowanie – oprócz uświęcania i 

zbawienia – należało do posłannictwa Kościoła, do spraw czysto kościelnych354. Z tego 

powodu należy wyłącznie do zakresu działania Kościoła głoszenie nauki objawionej w 

Kościele i szkole, obrona prawd i zasad katolickich przed zarzutami ze strony 

przeciwników, rozstrzyganie sporów i wątpliwości w sprawach wiary i moralności, oraz 

swobodne i niczym nieskrępowane podawanie tych rozstrzygnięć do wiadomości 

wiernych355. 

Problematyce katolickiego wychowania poświęcona jest encyklika Piusa XI 

Divini Illius Magistri z 1929 r.356. List ten skierowany został do katolickich biskupów 

i wszystkich wiernych. Papież podejmuje w nim rozmyślania nad kilkoma kwestiami. 

W pierwszym rzędzie przypomina zasady katolickiego wychowania, które 

charakteryzuje zasadnicza ciągłość i niezmienność pomimo upływu czasu. Po drugie, 

papież wskazuje główne zagrożenia stojące przed młodzieżą i wychowawcami, które 

wynikają z aktualnej sytuacji Kościoła w świecie. Po trzecie zaś – wzywa do 

przeciwstawienia się, w oparciu o niezmienne zasady Kościoła, licznym atakom 

skierowanym przeciw niemu357. 

 
351 S. Okoniewski, Obowiązki Kościoła w sprawie katolickiego wychowania młodzieży, [w:] Księga 

pamiątkowa…, dz. cyt., s. 98. 
352 Codex Iuris Canonici (CIC), Civitas Vaticana, Libreria Editrice Vaticana, 1983, c. 1322, par. 2. 
353 K. Piętka, Gerstmann Adam, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 5, red. L. Grzebień, 

Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1983, s. 434. 
354 J. Bilczewski, Kazanie wypowiedziane z okazji Zjazdu Biskupów w katedrze gnieźnieńskiej u grobu św. 

Wojciecha w dniu 26 sierpnia 1919 r., [w:] tenże, Listy pasterskie, t. 3, dz. cyt., s. 470. 
355 F. Madeja, Stosunek Kościoła do państwa, Kraków, „Mamito”, 1921, s. 38. 
356 Oficjalne wydanie tekstu łacińskiego ukazało się w „Acta Apostolicae Sedis", t. 22 (1930), s. 55-86, 

Polski przekład: Pius XI, Encyklika papieża Piusa XI, o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. 31 

grudnia 1929 r., Warszawa, Wydawnictwo Te Deum, 1999. 
357 Pius XI, Encyklika papieża…, dz. cyt., s. 55. 
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Papież powołuje się na klasycznych autorów starożytności chrześcijańskiej, 

Ojców Kościoła (św. Bazyli, Tertulian, św. Augustyn, św. Hilary, św. Jan Chryzostom), 

ale także na pogańskich pisarzy antycznych (Horacy, Kwintylian, Seneka). Służyć to 

ma ukazaniu, że wykształcenie w Europie, nie tylko w obrębie Kościoła, sięgało przez 

wieki do wzorów antycznych, do edukacji humanistycznej, literackiej opierającej się na 

nauczaniu języków klasycznych i twórców greckich czy rzymskich. Wszyscy oni 

wskazywali doniosłą rolę religii dla społeczeństwa. Papież podkreśla, że Kościół opiera 

swą kulturę, tożsamość w oparciu o wybitne dzieła i stąd kształcenie pozostaje na 

wysokim poziomie wynikającym z wielowiekowej tradycji. W refleksji papieskiej, 

człowiek i jego edukacja traktowane są, jako składnik trzech różnych, powiązanych 

różnymi zależnościami społeczności358. Pierwszą stanowi rodzina, drugą państwo, a 

trzecią Kościół. Zgodnie z zasadą sprawiedliwości rozdzielczej państwo powinno 

zapewnić społecznościom chrześcijańskim katolickie wychowanie młodzieży w 

szkołach, które zakłada lub nadzoruje. Odnosząc się do zalet dobrej szkoły, papież 

wskazuje, że dobry katolik staje się zarazem dobrym obywatelem359. 

W rozważaniach na temat wychowania religijnego, warto przytoczyć dorobek 

bpa Michała Klepacza. Początek jego życia przypadł na ostatnie lata kończącego się 

wieku XIX, a w historii Polski to okres dojrzewania do zrzucenia kajdan niewoli. Hasła 

rodzącego się proletariatu, wywodzącego się z ubóstwa i przenikniętego poczuciem 

zniewolenia, zrosły się z jego młodym życiem. Wywodził się z rodziny, w której silne 

były wartości chrześcijańskie, dlatego nie uległ indoktrynacji politycznej. Czas 

kapłańskiego dojrzewania, pokrywający się z okresem odzyskania niepodległości, to 

okres wypełniony pogłębianiem wiedzy i pracą wychowawcy młodzieży duchownej i 

świeckiej. To także okres wielkiego zainteresowania problemami szkolnictwa i 

pedagogiki. W tym czasie (1930) pisze dla duchownych książkę Duchowieństwo wobec 

nowoczesnych prądów w szkole polskiej360, a w 1937 r. ukazuje się poszerzona jej 

wersja, z myślą o świeckich pod nowym tytułem Kierunki organizacyjne oraz ideały 

wychowawcze we współczesnym szkolnictwie polskim361. 

Pochylając się nad problematyką ideałów wychowawczych bp M. Klepacz 

pragnął dać młodzieży mocne fundamenty w budowaniu szczęścia osobistego, jak i 

 
358 Pius XI, Encyklika papieża…, dz. cyt., s. 69. 
359 Tamże, s. 79. 
360 M. Klepacz, Duchowieństwo wobec nowoczesnych prądów w szkole polskiej, Kielce 1930. 
361 M. Klepacz, Kierunki organizacyjne oraz ideały wychowawcze we współczesnym szkolnictwie polskim, 

wyd. 2, Katowice, Księgarnia i Drukarnia Katolicka, 1937. 
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narodowego. Przypominał, że szkoła ma nie tylko przekazywać wiedzę, ale i 

wychowywać wszechstronnie, stąd potrzeba kształcenia charakteru stała się 

najwyższym zadaniem człowieka i jego wychowawcy. Ideał wychowania społecznego 

(narodowo-państwowego) to dalszy krok w procesie zdobywania wiedzy. Autor w swej 

analizie pedagogicznej przechodzi przez wszystkie liczące się wspólnoty, poczynając od 

rodziny, a na społeczności ludzkiej kończąc. W wychowaniu ogólnoludzkim 

przestrzegał przed skrajnym pacyfizmem, pisząc: pamiętać o wychowaniu 

ogólnoludzkim, ale poprzez narodowość, przez gotowość do obrony swego ducha 

narodowego, przez zrozumienie wartości innych narodów362. Dostrzegał wiele braków 

w wychowaniu pozareligijnym, a podkreślając doniosłą rolę religijnego, zwracał uwagę 

na konieczność reform. 

Działalność w szkolnictwie świeckim i duchownym bpa M. Klepacza przypada 

na okres kształtującej się II RP. Będąc prefektem szkół średnich i wykładowcą w 

Seminarium Duchownym w Kielcach, starał się nie tylko prowadzić interesująco lekcje 

czy wykłady, ale poszukiwał wciąż nowych metod wychowawczych, które służyły 

kształtowaniu ludzi o wysokiej kulturze intelektualnej i moralnej. Jego poglądy 

związane z organizacją szkolnictwa miały ściśle patriotyczny charakter. Chciał wnieść 

swój wkład do rozwoju szkoły polskiej, opartej na mocnych i trwałych fundamentach 

pedagogiki chrześcijańskiej. Polemizując z poglądami niektórych środowisk potrafił 

zawsze przedkładać ducha dialogu przed nietolerancyjną agresję. Wielkim poważaniem 

darzył osiągnięcia pedagogów niekatolickich np. Friedricha Wilhelma Foerstera, z 

którego dorobku czerpał inspirację do swoich działań. Nie tylko pisał o tolerancji, ale 

był sam tolerancyjny. Dużą wagę w swojej działalności piśmienniczej przywiązywał do 

systemu wartości wynikającego z wyznawania tej samej wiary – stąd propagował idee 

powstania szkoły wyznaniowej, w której cała społeczność szkolna, nauczyciele i 

uczniowie są tego samego wyznania363. 

10 lutego 1925 r. został zawarty konkordat z Watykanem364, który poszerzył 

zakres obowiązkowej nauki religii na wszystkie szkoły powszechne i średnie oraz 

usankcjonował wyłączny wpływ Kościoła na nauczanie tego przedmiotu, co więcej, 

 
362 M. Klepacz, Kierunki organizacyjne…, dz. cyt., s. 268. 
363 E. Wieczorek, Poglądy biskupa Michała Klepacza na sytuację oświatowo-pedagogiczną okresu 

międzywojennego, „Biuletyn Historii Wychowania” Nr 11-12 (2000), s. 32-34. 
364 Konkordat pomiędzy…, dz. cyt. 
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poddał jego kontroli moralność nauczycieli religii365. Aktem wykonawczym zawartego 

konkordatu było rozporządzenie ministra WRiOP, K. Bartla z 9 grudnia 1926 r., 

nazwane okólnikiem Bartla366. Rozporządzenie dało Kościołowi dalsze przywileje 

odnośnie nauczania w szkołach. Sankcjonowało bowiem obowiązkowe praktyki 

religijne dzieci i młodzieży szkolnej, zobowiązywało szkoły i nauczycielstwo do 

sprawowania nadzoru nad młodzieżą w czasie trwania tych praktyk oraz określiło 

prawne podstawy duchowieństwa do wykonywania funkcją duszpasterskich na terenie 

szkół367. Rozporządzenie wywołało sprzeciw niektórych środowisk katolików polskich i 

niemieckich. Uważali oni, że nauczyciel winien nie tylko sprawować nadzór nad 

praktykami uczniów, ale także przyświecać im dobrym przykładem, a wykonywanie 

zadań realizować z potrzeby serca i przekonania368. Nowe obowiązki nauczycielstwa 

zinterpretowali następująco: każdy, kto dobrowolnie zostaje nauczycielem z własnej 

przeto woli przejmuje na się obowiązki z powołaniem nauczycielskim związane, a 

dotyczące nauczania i wychowania młodzieży, stąd każdy nauczyciel wychowawca ma 

obowiązek dobrowolnie na się przyjęty czuwania, aby i ten czynnik wychowawczy pod 

jego okiem przez młodzież szkolną był dobrze spożytkowany i odpowiednio 

wykonywany369. 

Po przedstawieniu przez Ministra S. Czerwińskiego założeń wychowania 

państwowego księża kardynałowie August Hlond i Aleksander Kakowski wystosowali 

list do premiera Aleksandra Prystora, w którym domagali się usunięcia z projektowanej 

ustawy szkolnej przymusu ograniczającego udział Kościoła w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, a wprowadzenia zapisu, że podstawą i źródłem wychowania 

moralnego są zasady religii katolickiej. Z dezaprobatą przyjęli więc słowa Ministra 

Walerego Sławka, który proponowany przez nich zapis o katolickim wyrobieniu 

religijnym uznał za sprzeczny z konstytucyjną zasadą równouprawnienia wyznań370. 

Biskupi polscy, broniąc pozycji Kościoła i religii w szkole, odrzucili tezę sanacji o 

 
365 B. Reiner, Konkordat i jego wpływ na klerykalizację oświaty w Polsce międzywojennej, Opole, Instytut 

Śląski, 1964, (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu. Komunikaty. Seria Monograficzna; nr 47), s. 

128-138. 
366 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 grudnia 1926 r…, dz. 

cyt. 
367 L. Grochowski, Kościół Katolicki wobec wychowania szkolnego w Polsce w latach 1918-1930, 

„Rozprawy z Dziejów Oświaty” 18 (1975), s. 165-186. 
368 Bezpodstawność rezolucji Sejmu i Senatu w sprawie zarządzenia kierownika Ministerstwa W.R.iO.P. z 

dnia 9. grudnia 1926 r., „Wiadomości Diecezjalne” R. 3 (1928), nr 9/10, poz. 143, s. 65-66. 
369 J. Bieniek, Szkoła katolicka na Górnym Śląsku w oświetleniu historyczno-prawnem, Katowice 1933, s. 

242. 
370 Episkopat Polski w sprawie ustroju szkolnictwa, „Gość Niedzielny” R. 10 (1932), nr 9, s.6. 
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wyłącznym prawie państwa do wychowywania młodego pokolenia. W swych 

postulatach odnosili się do założeń encykliki z 29 czerwca 1931 roku Non abbiamo 

bisogno (Nie mamy potrzeby) i jednocześnie wskazywali na potrzebę ścisłej współpracy 

w procesie wychowawczym trzech czynników: rodziny, Kościoła i państwa371. 

Do wypowiedzi Ministra S. Czerwińskiego odniósł się także bp śląski ks. 

Arkadiusz Lisiecki. W lutym 1930 r. na Zjeździe Delegatów Kół Towarzystwa 

Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (TNSW) wypowiedział się, że wychowanie 

dzieci i młodzieży należy do Kościoła pleno senso oraz pleno iure i dlatego dziecko 

katolickie winno być kształcone i wychowywane w szkole katolickiej wyłącznie przez 

nauczyciela katolika po to, by w sercu dziecka katolickiego tak jasne i promienne 

rozpalał zorze i słońce, iżby one myślą Bożą złociły i przepoiły na wskroś całe życie tej 

młodzieży372. 

Zgodnie z zasadami prawa kanonicznego nauczanie religii we wszystkich 

szkołach podlegało kierownictwu i nadzorowi Kościoła373. Ordynariusz miejscowy miał 

obowiązek czuwać, by w szkołach znajdujących się na jego terytorium, nie nauczano 

lub nie czyniono niczego, co by było przeciwne religii i dobrym obyczajom. Obowiązek 

ten dotyczył nie tylko nauczania religii, ale również wszystkich innych przedmiotów 

nauczanych w szkołach oraz zarządzeń władz szkolnych, jeśli te miały jakikolwiek 

związek z religią i moralnością374. 

Kodeks postanawiał również, że zatwierdzanie nauczycieli religii oraz 

podręczników należało do miejscowego ordynariusza. Gdyby nauczyciele religii głosili 

naukę przeciwną wierze lub dobrym obyczajom, albo też prowadzili się niemoralnie, 

tenże ordynariusz miał prawo żądać ich usunięcia. Podobnie mógł domagać się 

wycofania książek przeciwnych religii375. 

Prawnicy i katecheci okresu międzywojennego zdawali sobie sprawę, że nie 

będzie łatwo w praktyce korzystać z tych praw wobec szkół niekatolickich. 

 
371 Episkopat Polski…, dz. cyt. 
372 Jego E[minencja] ks. biskup [A.] Lisiecki w obronie katolickiego wychowania młodzieży, „Gość 

Niedzielny” R. 8 (1930), nr 8, s. 2. 
373 CIC, dz. cyt., c. 1381, par.1. 
374 Tamże, par.2. 
375 Tamże, par.3. 
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2.4 Stosunek władz państwowych i oświatowych do edukacji i wychowania 

religijnego 

Struktura oświaty ludowej i skonstruowany do niej program oraz wewnętrzna 

organizacja szkoły ulegały w okresie zaborów wielu zmianom, w zależności od celów 

polityki narodowościowej i oświatowo-kulturalnej poszczególnych państw zaborczych. 

Ingerencja państwa do spraw oświaty i wychowania na terenach zaborów, wypływała 

nie z potrzeby upowszechniania szkolnictwa różnych szczebli, lecz miała na celu 

rozwinięcie planowej i systematycznie prowadzonej akcji wynaradawiania ludności 

polskiej. Obok konsekwentnego dążenia do wynarodowienia, celem szkolnictwa było 

utrwalenie i umocnienie panującego ustroju i władzy politycznej klas posiadających. 

Szkolnictwo ludowe zaboru austriackiego w dobie autonomicznej opierało się 

na podstawach organizacyjnych i programowych, ustalonych przez sejm galicyjski i 

RSK. Zgodnie z ustawą z 23 maja 1895 r. szkoły zostały zróżnicowane nie tylko 

według programu, ale także czasu trwania nauki szkolnej. W miastach został 

wprowadzony 7-letni, a na wsiach 6-letni obowiązek szkolny376. Władze zaborcze 

zezwoliły na nauczanie w języku polskim, ale podstawowym zadaniem szkoły 

galicyjskiej było wychowanie dzieci w duchu lojalności wobec ustroju Galicji i 

monarchii Habsburgów. Do celów i zadań szkoły ludowej dostosowany był zakres i 

kierunek kształcenia nauczycieli. Stosowane w 4-letnich seminariach nauczycielskich 

metody wychowania i wychowującego nauczania służyły realizacji interesów 

państwowości austriackiej i polityki obozu rządzącego w Galicji377. Na pierwszy plan w 

procesie kształcenia kandydatów na nauczycieli wysunięto wszczepianie postaw 

religijno-moralnych oraz przywiązania do osoby panującego i Habsburgów. Zamiast 

unowocześnienia seminariów pod względem naukowo-dydaktycznym i 

wychowawczym przyszli nauczyciele zostali pozbawieni postępowych kierunków 

pedagogicznych i społecznych, a w 1907 r. zakłady te podzielono na dwa typy: wyższy, 

przygotowujący nauczycieli szkół ludowych miejskich i niższy, kształcący pedagogów 

do nauczania w szkołach wiejskich378.Odzyskanie niepodległości w 1918 r. było 

historycznym zwycięstwem narodu polskiego, który w okresie niewoli nigdy nie 
 

376 Ustawa z dnia 23. Maja 1895, o zakładaniu i urządzeniu publicznych szkół ludowych i obowiązku 
posyłania do nich dzieci, „Dziennik Ustaw i Rozporządzeń Krajowych” 1895, cz. 12, nr 57, s. 181-192. 

377 C. Majorek, System kształcenia nauczycieli szkół ludowych w Galicji doby autonomicznej (1871-

1914), Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1971, (Prace Komisji Nauk 
Pedagogicznych; nr 16), s. 126. 

378 Tamże. 
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pogodził się z faktem utraty własnego państwa. Wraz z organizowaniem się na nowo 

struktur odrodzonego państwa uwidoczniło się zainteresowanie kwestiami oświaty i 

wychowania religijnego przez władze państwowe. 

W procesie kształtowania się systemu nauczania religii w szkołach w 

początkowym okresie powstawania odrodzonej państwowości polskiej można wyróżnić 

dwa etapy: przypadający na okres działalności Tymczasowej Rady Stanu (TRS) w 

Królestwie Polskim i RR, i obejmujący lata 1919-1921, a więc okres obrad Sejmu 

Ustawodawczego i prac nad Konstytucją Marcową379. 

Rozpoczynając swój udział w Wielkiej Wojnie w 1914 r. żadne z trzech 

mocarstw rozbiorowych nie miało w planach wyzwolenia narodu polskiego. Dopiero 

przegrane Niemiec na froncie zachodnim zmusiły państwa centralne do poczynienia 

pewnych ustępstw względem Polaków380. 5 listopada 1916 r. generał-gubernatorzy ziem 

okupowanych przez Niemcy i Austrię – Hans Hartwig von Beseler i Karl Kuk – ogłosili 

w Warszawie i Lublinie dwa jednobrzmiące manifesty obu cesarzy, zapowiadające 

utworzenie samodzielnego państwa polskiego z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym 

ustrojem381. W celu realizacji obietnic tego aktu, 6 grudnia 1916 r. utworzono w 

Warszawie TRS, której przyznano kompetencje wyłącznie doradcze i opiniodawcze382. 

Pomimo ograniczonych możliwości działania, TRS powołała tzw. Komisję Przejściową, 

która przejęła zarząd nad szkolnictwem na okupowanych przez Niemców ziemiach 

polskich byłego zaboru rosyjskiego. Podstawą prawną jej działalności było 

rozporządzenie generał-gubernatora warszawskiego H. Beselera z 12 września 1917 r. 

Analogiczne rozporządzenie wydał austriacki generał-gubernator Stanisław Szeptycki w 

Lublinie 26 września 1917 r. na mocy upoważnienia „Jego c. i k. Apostolskiej 

Mości”383. 

Podczas działalności TRS narodziła się koncepcja miejsca Kościoła 

rzymskokatolickiego w odrodzonym państwie polskim. Za pierwszy oficjalny polski 

dokument usiłujący określić stosunek państwa do Kościoła i nauki religii w szkołach 

 
379 B. Reiner, Problematyka prawno-społeczna…, dz. cyt., s. 51. 
380 M. Kukiel, Dzieje Polski porozbiorowe. (1795 1921), wyd. 4, Londyn, Puls, 1993, s. 569-571. 
381 Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty. 1912 – styczeń 1924, [oprac.] K. 

Kumaniecki, Warszawa, Kraków, nakładem Księgarni J. Czerneckiego, 1924, s. 48-49. 
382 K. Grzybowski, Historia państwa i prawa Polski, t. 4, Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa, 

Warszawa, PWN, 1982, s. 642-643. 
383 Rozporządzenie dotyczące oddania zarządu szkolnictwa Komisji Przejściowej, ustanowionej przez 

Tymczasową Radę Stanu, z dnia 26 września 1917 r., „Dziennik Urzędowy Departamentu Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego” 1917, nr 1, s. 
23-24. 
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uważa się projekt konstytucji TRS z 28 lipca 1917 r. Zawarto w nim między innymi 

postulat przymusowego nauczania religii w szkołach początkowych i średnich 

ogólnokształcących (art. 136), stwierdzając jednocześnie, że w szkole początkowej 

nauczyciel w miarę możliwości powinien być wyznania większości dzieci (art. 137)384. 

Ponadto doniosłym osiągnięciem TRS w dziedzinie szkolnictwa było niewątpliwie 

uchwalenie 10 sierpnia 1917 r. Przepisów tymczasowych o szkołach elementarnych w 

Królestwie Polskim385. Był to pierwszy akt ustawodawczy od czasów reformy 

Aleksandra Wielopolskiego, który regulował sprawy szkolnictwa. Na mocy 

Przepisów…, administracja szkolna znajdowała się nie tylko w kompetencji organów 

centralnych MWRiOP, ale także samorządu szkolnego. Zarówno do rad, jak i dozorów 

oraz opieki szkolnej mogli wchodzić przedstawiciele różnych wyznań (art. 30, 49, 

67)386. W akcie tym, znalazły się postanowienia dopuszczające nauczanie religii w 

szkołach publicznych, jak również przepisy regulujące sposób powoływania księży 

prefektów i świeckich nauczycieli religii katolickiej. Powoływał ich dyrektor 

departamentu WRiOP za zgodą władzy duchownej spośród osób posiadających misję 

kanoniczną, a w przypadku zaś nauczycieli religii innych wyznań – w porozumieniu z 

odpowiednią zwierzchnością wyznaniową (art. 26). Tymczasowe przepisy normowały 

także kwestię nadzoru nad nauczaniem religii w szkołach powszechnych. Obowiązek 

ten należał do inspektora okręgowego i do reprezentantów danego wyznania, 

mianowanych przez dyrektora departamentu MWRiOP po porozumieniu się ze 

zwierzchnią władzą duchowną (art.96). 

Rewolucja lutowa 1917 r. w Rosji przyniosła załamanie się koncepcji TRS. 

Decyzje podejmowane w Rosji i Francji odcisnęły piętno na polityce państw 

centralnych w sprawie polskiej. Efektem stała się zmiana orientacji ugrupowań lewicy 

niepodległościowej. Stopniowo przechodziły one do działań nie tylko przeciw 

okupantom, ale i przeciw związanym z nimi siłom konserwatywnym. Aresztowanie 

Józefa Piłsudskiego i internowanie części legionistów, a ponadto brak zgody na 

rozpoczęcie rzeczywistych rządów, skłoniły TRS do podania się do dymisji. Została 

 
384 Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, Wydawnictwo Kancelarji Cywilnej 

Naczelnika Państwa, 1920, s. 113-138. 
385 Z 10 sierpnia 1917 r., „Dziennik Urzędowy Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego” 1917, nr 1, poz. 1, s. 4-22. 
386 Warto w tym miejscu nadmienić, że w skład 61 rad szkolnych utworzonych tylko w r. szkolnym 

1917/1918 wchodziło aż 89 księży katolickich, 14 przedstawicieli wyznania ewangelickiego oraz 59 
reprezentantów religii mojżeszowej, a tylko 67 nauczycieli szkół elementarnych i 63 nauczycieli szkół 
średnich łącznie z seminariami nauczycielskimi, J. Schoenbrenner, Walka o demokratyczną…, dz. cyt., 

s. 61-62. 
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powołana we wrześniu 1917 r. RR, która posiadała uprawnienia ustawodawcze i 

wykonawcze i miała sprawować najwyższą władzę państwową w Królestwie Polskim z 

zastrzeżeniem stanowiska mocarstw okupacyjnych według prawa międzynarodowego387. 

RR w podobny sposób kształtowała ustawodawstwo szkolne jak TRS. Miała 

poparcie Episkopatu Polski, a jednym z jej członków był arcybiskup A. Kakowski. 

W rezultacie współpracy Episkopatu i rządu następowało dalsze krystalizowanie się 

zasad nowej polityki wyznaniowej, w myśl której starano się zapewnić Kościołowi 

katolickiemu nadrzędne stanowisko względem innych wyznań. Jednym z przejawów 

takiej działalności RR było wprowadzenie obowiązkowych egzaminów z nauki religii 

dla abiturientów w szkołach filologicznych i realnych, dla eksternistów oraz w 

ośmioklasowych szkołach handlowych i w zakładach kształcenia nauczycieli388. Dość 

znamienne było tez stanowisko ówczesnego Ministra WRiOP A. Ponikowskiego, który 

jako jeden z pierwszych odbierał przysięgę od podległych mu urzędników na Ewangelię 

świętą389. Z powyższych faktów wynika jednoznacznie, że RR wyraźnie popierała 

działalność Kościoła katolickiego w Polsce i jako pierwsza stworzyła podstawy prawne 

nauczania religii we wszystkich typach szkół, z wyjątkiem szkolnictwa wyższego. 

Przebieg dalszych wydarzeń politycznych, w tym klęska państw centralnych, 

wskazywał na restytucję państwowości polskiej. RR 11 listopada 1918 r. przekazała 

władzę wojskową i naczelne dowództwo J. Piłsudskiemu. Stanowisko premiera objął 

Jędrzej Moraczewski, a w styczniu 1919 r. premierem został mianowany I. 

Paderewski390. Dwa pierwsze rządy niepodległej już Polski rozpoczęły szereg 

demokratycznych reform społecznych także w dziedzinie oświaty. Orędzie 

wystosowane przez rząd J. Moraczewskiego a także program oświatowy pierwszego 

ministra oświaty i współtwórcy systemu oświaty w Polsce K. F. Praussa z 18 grudnia 

 
387 K. Grzybowski, Historia państwa…, dz. cyt., s. 643-644. 
388 Regulamin egzaminów dojrzałości, z dnia 5 października 1917 r., „Dziennik Urzędowy Departamentu 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego” 1917, 
nr 2, § 15 i § 57, s. 77-78, 82; Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

w sprawie egzaminów ostatecznych w ośmioklasowych szkołach handlowych, z dnia 15 kwietnia 1918 

r., „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa 
Polskiego” 1918, nr 4, poz. 6, s. 130-131; Tymczasowy Regulamin Seminarjalnych egzaminów 
dojrzałości, tamże, nr 7, poz. 10, § 16 i § 35, s. 244, 247 – wydany na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 6 listopada 1918 r., nr 12479. 

389 Urzędnicy wyznania rzymskokatolickiego składali przysięgę 10 sierpnia 1918 r. w obecności ks. bpa 
Adolfa Szelążka, wyznań ewangelickich zaś 30 sierpnia 1918 r. w obecności pastora Edwarda Gustawa 
Geislera, Protokół Aktu Przysięgi złożonej przez urzędników Ministerstwa Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego Królestwa Polskiego” 1918, nr 7, poz. 27, s. 281-282. 

390 T. Piszczkowski, Odbudowanie Polski 1914-1921. Historia i polityka, Londyn, Księgarnia Polska 
Orbis, 1969, s. 56. 
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1918 r. zajmują identyczne stanowisko w kwestii reform oświatowych. Znalazło się w 

nich sformułowanie, że jednym z najważniejszych zadań rządu będzie stworzenie 

powszechnej, świeckiej i bezpłatnej szkoły, dostępnej jednakowo dla wszystkich bez 

względu na stan majątkowy i niewywierającej przymusu wyznaniowego391. Był to, więc 

program lewicy socjalistycznej, który głosząc świecki charakter szkoły, wyraźnie 

przeciwstawiał się dążeniom Kościoła katolickiego. 

Ugrupowania prawicowe, o różnym charakterze: narodowym, 

konserwatywnym i chrześcijańsko-społecznym, skupione były w klubie 

parlamentarnym pod nazwą Związek Sejmowy Ludowo-Narodowy. W maju 1919 r. 

doszło do I Zjazdu Związku, w trakcie którego uchwalono postulaty programowe 

mające być, w zamyśle działaczy, spójnią wchodzących do niego partii politycznych. W 

praktyce jednak Związek pozostał federacją stronnictw kontynuujących działalność 

polityczną pod dotychczasowymi nazwami392. 

Związek Ludowo-Narodowy (ZNL) w swoim programie opowiadał się za 

postulatami Kościoła. W religii upatrywano istotny składnik tożsamości narodowej i 

ważne źródło siły wewnętrznej, zakładał oparcie wychowania narodowego obywateli o 

zasady katolickie393. 

Zjazd uznaje, że fundamentem wychowania zwłaszcza musi być wiara i religia, 

i że szkoła musi w kierunku swoim odpowiadać wierze i religii rodziców i dzieci, 

których wychowuje. 

Pragnąc tedy religijnego wychowania dla naszych dzieci: 

I. Uznajemy za niedopuszczalne wszelkie programy, które pod pokrywką wolności 

sumienia chcą zepchnąć religię do rzędu przedmiotów nadobowiązkowych. 

II. Potępiamy dążność do usuwania praktyk religijnych w dzisiejszych szkołach. Szkoła 

ma za zadanie nie tylko oświecać, ale i kształcić charaktery, więc praktyki religijne 

urabiające sumienie i dusze, muszą dopełniać samej nauki religii i z nią się ściśle 

wiązać. 

 
391 Tekst programu oświatowego Ministerstwa WRiOP (zwanego potocznie „Programem oświatowym 

Praussa”) zamieścił „Głos Nauczycielski” R. 2 (1918/1919), nr 5, s. 197-199. 
392 E. Maj, Religia i Kościół rzymskokatolicki w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939) 

[w:] Religia i Kościół rzymskokatolicki w polskiej myśli politycznej. 1919-1939, red. J. Jachymek, 

Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995, s. 47-49. 
393 E. Maj, Religia i Kościół…, dz. cyt. 



 

116 

III. Potępiamy stanowczo system, który wiedzy i nauczania używa, jako środka dla 

partyjnych celów i w serca dzieci wszczepia przewrotne zasady i niewiarę394. 

W dniach 26 i 27 października 1919 r. odbył się II zjazd ZLN, w czasie 

którego doszło do ostatecznego uformowania się stronnictwa o charakterze endeckim. 

Przyjęty wówczas program obowiązywał przez cały czas działalności tej partii395. W 

kwestii wychowania i nauczania potwierdzał on rozwiązania przyjęte w trakcie 

poprzedniego zjazdu. S. Grabski, prezes Zarządu Głównego, wygłaszając przemówienie 

do delegatów na październikowym zjeździe powiedział: Wychowywać naród ma 

najpierw Kościół, potem szkoła i rodzina, a także władza państwowa. Kładziemy nacisk 

na to, że czynnikiem wychowania narodu jest Kościół. Nie chcemy świeckiej szkoły, nie 

chcemy moralności bez Boga396. Słowa te spotkały się z aprobatą delegatów397. W 

punkcie XIII programu uchwalono: Moralna siłę, niezbędna by Polska swa 

niepodległość utrwaliła, dać musi wychowanie społeczeństwa w duchu religijnym i 

narodowym, w poczuciu równości obywateli przed prawem i obowiązków państwowych. 

Czynnikami wychowania tego są: Kościół, szkoła, rodziny i władza państwowa398. Zaś 

w punkcie XV dodano, że szkoła ma nie tylko uczyć, lecz i wychowywać przyszłych 

obywateli narodu w duchu religii i miłości Ojczyzny, krzewić poczucie 

odpowiedzialności, honoru i godnościnarodowej399. 

Takie stanowisko zajmowało Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe (SChN), 

które powstało w czerwcu 1925 r. Początkowo Stronnictwo kierowało się programem 

Zjednoczenia Narodowego (ZN) uchwalonym 31 lipca 1919 r. W deklaracji 

programowej nie pozostawiono cienia wątpliwości, co do zasad, na jakich będzie się 

opierała działalność partii: Wierne tolerancyjnemu zmysłowi narodu, wzrosłego na 

wzniosłym gruncie cywilizacji chrześcijańskiej, pomne niemniej, iż wiara święta 

katolicka jest religią znacznej większości Polaków i że przywiązanie do niej zrosło się w 

sercu narodu z uczuciem miłości Ojczyzny w jedną i nierozdzielną całość, stronnictwo 

 
394 Uchwała Zjazdu Związku Ludowo-Narodowego z 11/12 maja 1919 r. W sprawie stosunku do Kościoła 

katolickiego, cyt. za: A. Bełcikowska, Stronnictwa i związki polityczne w Polsce. Charakterystyki, dane 
historyczne, programy, rezolucje, organizacje partyjne, prasa, przywódcy, Warszawa, „Dom Książki 
Polskiej”, 1925, s. 74-75. 

395 J. Holzer, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa, „Książka i Wiedza”, 1974, s. 112. 
396 S. Grabski, Program Związku Ludowo Narodowego. Mowa, [w:] Sprawozdanie z II Zjazdu 

Wszechpolskiego Związku Ludowo-Narodowego, który odbył się 26 i 27 października 1919 r. w 
Warszawie, Warszawa 1919, s. 16. 

397 Tamże. 
398 Program Zjednoczenia Ludowo-Narodowego uchwalony przez Zjazd delegatów z całej Polski w dniu 

27 października 1919, Warszawa 1919, s. 14. 
399 Tamże, s. 15. 
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nasze będzie niezłomnie przestrzegało w życiu publicznym zasady wolności sumienia 

oraz powagi i czystości zasad chrześcijańskich, czuwając przy tym pilnie, ażeby uczucie 

Synowskiej czci narodu dla Kościoła i ducha katolickiego samo w niczym nie doznało 

uszczerbku lub poniżenia400. W ogłoszonych równocześnie Zasadach politycznych NZL 

wspomniano, ale bardzo ostrożnie, o szkole wyznaniowej. Szkoła polska miała 

uwzględniać wyznania401. 

Ludowcy – jak piszą prof. Jan Jachymek i Zenon Tymoszuk – uznawali 

przydatność zasad etyki chrześcijańskiej zarówno w życiu jednostki, jak i w życiu 

społeczeństw (…), dlatego, że zawierała w sobie wartości ogólnohumanistyczne, 

propagowała idee pokoju, zgodnego współżycia nie tylko jednostek, ale i społeczeństw, 

narodów i państw. W warunkach Polski religia przygotowywała grunt pod zachodnią 

kulturę, odegrała ogromną rolę w zachowaniu ciągłości narodowej402. Ludowcy 

wszystkich ugrupowań programowo stali na gruncie zasady wolności sumienia i 

wyznania, byli zwolennikami tolerancji religijnej, swobody działania różnych wyznań. 

Różnica pomiędzy dwoma największymi ugrupowaniami ludowymi: Polskim 

Stronnictwem Ludowym (PSL) „Wyzwolenie” i Polskim Stronnictwem Ludowym 

„Piast” zaznaczała się w ich podejściu do Kościoła katolickiego. Obydwa ugrupowania 

krytycznie odnosiły się do duchowieństwa. „Piast” unikał otwartej konfrontacji, 

„Wyzwolenie” wręcz przeciwnie, programowo antagonizowało duchowieństwo i 

struktury Kościoła403. „Piast” początkowo niewiele uwagi poświęcał określeniu swojego 

stanowiska względem Kościoła. W broszurze zawierającej wyznaczniki programowe z 

1916 r. napisano: uważając religię za ważny czynnik w życiu narodu, Stronnictwo 

Ludowe stoi na gruncie tolerancji religijnej404. Podobne stanowisko zaprezentował 

 
400 Deklaracja programowa Zjednoczenia Narodowego z 31 lipca 1919 r., pkt. III. Cyt. za A. Szymański, 

Programy stronnictw wobec Kościoła, „Ateneum Kapłańskie” R. 13 (1927), t. 20, z. 6, s. 4-5. 
401 Zasady polityczne NZL. Rozdział VI p.23. Cyt. za tymże, s. 5-6. 
402 J. Jachymek, Z. Tymoszuk, Religia i Kościół rzymskokatolicki w myśli politycznej ruchu ludowego 

(1918-1939) [w:] Religia i Kościół…, dz. cyt., s. 134. 
403 R. Żmuda, Stosunek polskich stronnictw ludowych do Kościoła w latach 1918-1926, „Chrześcijanin w 

Świecie” R. 15 (1983), nr 3 (114), s. 39-40. W. Witos pisał: Walki z Kościołem ani religią nigdy nie 
prowadziłem, uważając to za rzecz niepotrzebną i szkodliwą, a dalej mogę też zupełnie otwarcie 
powiedzieć, co zresztą nieraz już mówiłem: Byłem zawsze i zostałem do dziś dnia wierzącym katolikiem. 
Będąc jednak nim, nigdy nie mogłem się zgodzić, ażeby komukolwiek, a więc i biskupowi 
podporządkować swoją wolę i wyzbyć się poglądów i zapatrywań w sprawach świeckich i 
obywatelskich. Byłem zawsze zdania, że należy bezwzględnie oddzielić wiarę i Kościoła od interesów 
materialnych, wszystkich spraw polityki. Mieszanie zaś do nich spraw kościelnych i zastawianie się 
powagą Kościoła uważałem za niedopuszczalne i szkodliwe nadużycie. Chłopom też zawsze 
powtarzałem: oddajcie, co cesarskie cesarzowi, a co boskie Bogu i zachęcałem ich nawet do walki z 
wojującymi księżmi, do zgody zaś z tymi, co tej walki nie prowadzili, tamże, s. 24-25. 

404 Zdanie z broszury wydanej w 1916 r. Do czego dąży Stronnictwo Ludowe? Cyt. za A. Szymański, 
Programy stronnictw…, dz. cyt., s. 14. 
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prezes Wincenty Witos podczas przemówienia w sejmie 22 lutego 1919 r. Stojąc na 

gruncie katolickim, szanujemy wolność wszystkich wyznań405. Dopiero od połowy 1919 

r. działacze partyjni zaczęli mówić o wielkiej roli i znaczeniu religii katolickiej w 

państwie, jako wyznania większości Polaków. W sprawie nauki religii opowiadali się 

zdecydowanie za jej obowiązkowym nauczaniem w szkole406. W żadnym jednak 

programie PSL „Piast” nie wypowiedziano się w sprawie szkoły wyznaniowej407. 

Postawę PSL „Wyzwolenie” wymownie określają wypowiedzi prezesa Błażeja 

Stolarskiego i posła Eustachego Rudzińskiego. B. Stolarski na posiedzeniu parlamentu 

w lutym 1919 r. złożył w imieniu stronnictwa następującą deklarację: uznajemy religię 

za najwyższa dziedzinę życia ludzkiego. Stwierdzamy, że nasza religia katolicka jest 

religią ogromnej większości narodu, zastrzegamy się jednak przeciw nadużywaniu 

powagi i wpływu kościoła w sprawach społecznych i politycznych408. Poseł E. Rudziński 

powiedział: wszystkim wiadomo, że stronnictwo Wyzwolenie nie walczy z religią, 

przeciwnie, pragnąc uszanować uczucia religijne każdego człowieka, chce oddzielić 

religię od polityki. Natomiast duchowieństwo katolickie w Polsce, wbrew zakazowi 

papieża w polityce bierze bardzo czynny udział, uczuć religijnych ludu nadużywa do 

celów politycznych409. Oddzielenie państwa od kościoła na terenie szkoły miało polegać 

na pozbawieniu duchowieństwa jakiegokolwiek wpływu na szkołę i wychowanie oraz 

oparcie szkoły polskiej na zasadzie powszechności. Chcieli, jak głosił pierwszy 

program partii uchwalony w 1916 r., szkoły jednej dla wszystkich dzieci, bez różnicy 

stanu, narodowości i wyznania410. Zasada ta pozostała bez zmian w programie 

uchwalonym na walnym zjeździe Stronnictwa 6 marca 1921 r. Stronnictwo po raz 

kolejny przypominało, że: Dąży do wprowadzenia w życie szkoły powszechnej jednej 

dla wszystkich dzieci bez różnicy stanu, narodowości i wyznania411, a (…) szkoły winny 

być całkowicie świeckie, wolne, od jakich bądź wpływów klerykalnych412. 

 
405 Deklaracja PSL Piast w sprawach ogólnych złożona przez Wincentego Witosa, [w:] Sprawozdanie 

stenograficzne z 4. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 22. lutego 1919 r., [Warszawa] 1919, ł. 
127-132. 

406 Wypowiedź Jakuba Bojki. Zob. J. Jachymek, Z. Tymoszuk, Religia i Kościół…, dz. cyt., s. 125. 
407 A. Szymański, Programy stronnictw…, dz. cyt., s. 15-16. 
408 Deklaracja PSL Wyzwolenie złożona przez prezesa stronnictwa B. Stolarskiego, Sprawozdanie z 4 

posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1919 r., Warszawa 1919, ł. 109-113. 
409 R. Żmuda, Stosunek polskich…, dz. cyt., s. 30. 
410 Program uchwalony na I Zjeździe PSL odbytym w Lublinie 12 czerwca 1916 r., Par. 16, cyt. za A. 

Szymański, Programy stronnictw…, dz. cyt., s. 21. 
411 Program Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie uzupełniony na Walnym Zjeździe Stronnictwa 

dnia 4, 5 i 6 marca 1921, pkt 16, „Wyzwolenie” R. 8 (1921), nr 11, s. 118. 
412 Tamże. 
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Partię lewicową stanowiła PPS. Formalnie zjednoczyła ona w kwietniu 1919 r. 

partie socjalistyczne działające na terenie trzech zaborów. Socjaliści nie zamierzali – 

jak pisze dr Stanisław Michałowski – prowadzić walki z żadną religią, a wręcz 

przeciwnie wskazywali na ogromną rolę religii w życiu społeczeństwa413. PPS będąc 

zdania, że nie należy przenosić spraw wiary i sumienia na grunt polityki, konsekwentnie 

opowiadała się za rozdziałem państwa od Kościoła414. W uzasadnieniu podawali: 

Wszystko to, co mówimy dotychczas, ewentualnie, co mówić będziemy w tej sprawie, 

zmierza do tego, ażeby raczej ochronić wiarę w życiu człowieka (…) albowiem 

usuwając religię i usuwając także Kościół od walk politycznych, sprowadzamy religię i 

Kościół do tego, czem one powinny być w swojej istocie, to znaczy do wierzenia 

wyłącznie wewnętrznego415. Część katolików odebrała to, jako obłudę i element walki 

nie tylko z Kościołem, ale z religią. Jednym z postulatów stawianych przez socjalistów 

przy okazji agitacji na rzecz rozdziału, było żądanie szkoły świeckiej. W uchwalonym 

w kwietniu 1919 r. na XVI Kongresie partii programie oświadczono: Musimy ze 

względów wychowawczych dążyć do szkoły świeckiej, skupiającej dzieci różnych 

wyznań i znajdującej się pod kierownictwem władz świeckich (…) Zakłady 

wychowawcze wszelkiego rodzaju, stworzone przez duchowieństwo różnych wyznań i 

zakonne, nie mogą być ani materialnie ani moralnie popierane przez państwo416. Jako 

potwierdzenie stanowiska, wydano manifest Związku Polskich Posłów 

Socjalistycznych, skierowany do polskiego ludu pracującego oraz podjęto uchwały 

Zjazdu kulturalno-oświatowego PPS. Znalazły się w nich żądania uwolnienia szkoły od 

wpływów kleru i wyznaniowych celów wychowania417. 

Odpowiedzią na koncepcje laicyzacji oświaty, było stanowisko władz 

kościelnych, które jasno wyraził arcybiskup lwowski ormiańsko katolicki, poseł na 

Sejm Ustawodawczy i senator Józef Teofil Teodorowicz: znajdują się i tacy, którzy w 

fanatycznej nienawiści zechcą (…) w imię prawa i ustawy (…) wygnać Boga ze szkoły 

 
413 S. Michałowski, Religia i Kościół rzymskokatolicki w myśli politycznej polskiej partii Socjalistycznej 

1918-1939, [w:] Religia i Kościół…, dz. cyt., s. 135. 
414 S. Michałowski, Religia i Kościół…, dz. cyt. 
415 [Przemówienie posła K. Czapińskiego], [w:] Sprawozdanie stenograficzne ze 186 posiedzenia Sejmu 

Ustawodawczego z dnia 17 listopada 1920 roku, Warszawa 1920, ł. 59. 
416 Program PPS uchwalony na XVI Kongresie Partii w 1919 r. cyt. za A. Szymański, Programy 

stronnictw…, dz. cyt., s. 33. 
417 F. W. Araszkiewicz, Szkoła średnia…, dz. cyt., s. 76. 



 

120 

i w miejsce Jego postawić szkołę bezwyznaniową, zręcznie ukrywaną niewinnym 

epitetem szkoły świeckiej418. 

Postulaty konstytucyjnego rozdziału Kościoła i państwa oraz usunięcia religii 

ze szkół nie znalazły odzwierciedlenia w polityce ówczesnej administracji państwowej. 

Ustawa z 4 czerwca 1920 r. O tymczasowym ustroju władz szkolnych419 uaktualniła i 

pozostawiła w mocy Przepisy … z 1917 r. do czasu uchwalenia przez Sejm aktu 

prawnego o ostatecznym ustroju władz szkolnych i organów samorządu szkolnego (art. 

7). Wydany nieco wcześniej Dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w 

Państwie Polskim420 z 7 lutego 1919 r. wprowadzał obowiązek nauczania religii w 

seminariach nauczycielskich (art. 9), zobowiązując absolwentów do złożenia 

pierwszego egzaminu właśnie z tego przedmiotu (art. 23). Egzamin z religii 

obowiązywał także abiturientów średnich szkół ogólnokształcących oraz eksternistów 

pragnących uzyskać świadectwo ukończenia czterech lub sześciu klas szkoły 

średniej421. Rozporządzenia ministerialne uzgodnione z hierarchią kościelną 

wprowadzały również praktyki religijne dla młodzieży szkolnej oraz nowe programy 

nauki religii w szkołach powszechnych i średnich z odpowiednimi wskazówkami 

metodycznymi422. 

Uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 17 marca 1921 r. Konstytucja 

gwarantowała obywatelom szeroki zakres praw i swobód obywatelskich w duchu 

liberalno-demokratycznym423. Przepisy określające prawne położenie Kościoła 

katolickiego w Polsce znajdowały się w rozdziale V – „Powszechne prawa i obowiązki 

obywatelskie” (art. 110-116 i art. 120424). Szczególnie istotny był art. 111 Konstytucji, 

który gwarantował wszystkim obywatelom wolność sumienia i wyznania: Żaden 

obywatel nie może być z powodu wyznania i przekonań religijnych ograniczony w 

prawach, przysługujących innym obywatelom. Wszyscy mieszkańcy Państwa Polskiego 

mają prawo wolnego wyznawania zarówno publicznie, jak i prywatnie swej wiary i 
 

418 J. T. Teodorowicz, Ks. arcybiskup Teodorowicz o zadaniach obecnej doby, „Głos Narodu” R. 26 
(1918), nr 249 (wyd. poranne), s. 1. 

419 Ustawa z dnia 4 czerwca 1920 r…, dz. cyt. 
420 Dekret o kształceniu…, dz. cyt. 
421 Regulamin egzaminów dojrzałości, z dnia 19 stycznia 1920 r., „Dziennik Urzędowy MWRiOP” R.3 

(1920), nr 2 (22), poz. 15, §15 i §57, s. 22, 26; Regulamin egzaminów dla eksternów i eksternistek z 
kursu klas 4-ch i 6-ciu, z dnia 9 stycznia 1920 r., tamże, poz. 16, § 9, s. 29-30; Statut organizacyjny 

kursów uzupełniających dla czynnych nauczycieli szkół powszechnych, z dnia 28 grudnia 1920 r., tamże, 
R. 4 (1921), nr 1 (44), poz. 10, § 4, s. 22. 

422 B. Reiner, Problematyka prawno-społeczna..., dz. cyt., s. 60. 
423 Historia państwa i prawa Polski. 1918-1939, cz. 1, red. F. Ryszka, Warszawa, PWN, 1962, 

s. 118-128. 
424 Ustawa z dnia 17 marca 1921…, dz. cyt. 
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wykonywania przepisów swej religii lub obrządku, o ile to nie sprzeciwia się 

porządkowi publicznemu ani obyczajności publicznej425. 

Wśród uznanych prawnie wyznań najważniejsze stanowisko przyznała 

Konstytucja marcowa Kościołowi katolickiemu. Wyznanie rzymskokatolickie było 

jedynym, którego sytuację prawną określono w odrębnym artykule (art. 114). 

Podkreślono jego szczególną rolę i uprzywilejowanie, zwracając uwagę, że jest religią 

przeważającej części narodu. Traktowanie Kościoła katolickiego, jako primus inter 

pares wypływało z chęci podkreślenia historycznej roli i potęgi religii 

rzymskokatolickiej oraz jej tradycyjnych związków z narodem polskim. 

Konstytucja marcowa w stosunku do Kościoła katolickiego przyjęła zasadę 

koordynacji w powiązaniu z systemem zwierzchnictwa państwowego, natomiast w 

stosunku państwa do innych wyznań i kościołów –system zwierzchnictwa Państwa nad 

wyznaniami426. 

Oprócz przepisów mówiących o prawie wyznaniowym w Polsce okresu 

międzywojennego Konstytucja regulowała prawne zasady nauczania religii. 

Szczegółowe kwestie zawierał artykuł 120, który przewidywał: W każdym zakładzie 

naukowym, którego program obejmuje kształcenia młodzieży poniżej lat 18, 

utrzymywanym w całości lub części przez państwo lub ciała samorządowe, jest nauka 

religji dla wszystkich uczniów obowiązkową. Kierownictwo i nadzór nauki religji w 

szkołach należy do właściwego związku religijnego z zastrzeżeniem naczelnego prawa 

nadzoru dla państwowych władz szkolnych. 

Podstawy prawne regulujące system nauczania religii w szkołach i zakładach 

naukowych, ujęte w konstytucji, odzwierciedlały charakter ówczesnej polityki 

oświatowej państwa. Edukacja religijna stanowiła istotny czynnik procesu kształcenia i 

wychowania dzieci i młodzieży. 

Liberalno-demokratyczne postanowienia Konstytucji marcowej w przedmiocie 

praw i wolności obywatelskich zostały uchwalone w rezultacie kompromisu pomiędzy 

dążeniami poszczególnych ugrupowań politycznych w sejmie. Stąd też w literaturze 

przedmiotu wskazuje się na sprzeczności niektórych rozwiązań konstytucyjnych, 

zwłaszcza w kwestiach wyznaniowych427. 

 
425 Ustawa z dnia 17 marca 1921…, dz. cyt. 
426 B. Reiner, Problematyka prawno-społeczna..., dz. cyt., s. 94-102. 
427 W. Mysłek, Kościół katolicki…, dz. cyt., s. 14-22. 
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Dopełnieniem postanowień Konstytucji określających stosunek państwa do 

Kościoła był konkordat zawarty przez rząd polski ze Stolicą Apostolską 10 lutego 1925 

r. w Rzymie428. Konkordat stanowił pierwszy w historii dokument, określający 

całokształt zagadnień stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Nastąpiło w ten 

sposób formalne usankcjonowanie prac nad regulacją stanowiska prawnego Kościoła, 

łącznie z kwestią nauczania religii w szkołach. 

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji marcowej konkordat zagwarantował 

Kościołowi szeroką autonomię i pełnię wolności. Szczególnie wyraźnie stanowisko to 

określał art. 1. konkordatu stwierdzający, że: Kościół katolicki bez różnicy obrządków 

korzystać będzie w Rzeczypospolitej Polskiej z pełnej wolności. Państwo zapewnia 

Kościołowi swobodne wykonywanie jego władzy duchownej i jego jurysdykcji, jak 

również swobodną administrację i zarząd sprawami jego i majątkiem, zgodnie z 

prawami Bożymi i prawem kanonicznym429. 

Artykuł ten stanowił rozwinięcie art. 113 i 114 Konstytucji z 1921 roku, 

Kościół uzyskał w nim potwierdzenie zupełnej swobody w wykonywaniu swojej 

władzy. W dalszych 26 artykułach konkordatu zawarto pełne rozwinięcie zasad 

generalnych wyrażonych w art. 1 przyznając Kościołowi katolickiemu szereg kolejnych 

„wolności”. Jednym z najważniejszych uprawnień była pełna autonomia i 

samorządność w zakresie życia wewnątrzkościelnego oraz swoboda działania w ramach 

ustaw państwowych. Postanowienia konkordatu zapewniały władzom państwowym 

nieznaczny tylko wpływ na stosunki kościelne. Wśród nich były i takie, które 

bezpośrednio nawiązywały do pomocy władz państwowych przy wykonywaniu 

postanowień i dekretów kościelnych, w ramach obowiązujących ustaw państwowych. 

Duchowni mogli na przykład korzystać ze szczególnej opieki prawnej przy 

wykonywaniu swego urzędu. 

Nie mniej ważnym uprawnieniem uzyskanym przez Kościół była swoboda w 

kontaktach ze Stolicą Apostolską i wiernymi. W art. 2. konkordatu gwarantowano 

biskupom, duchowieństwu i wiernym swobodne i bezpośrednie porozumiewanie się z 

Watykanem, papież zaś i biskupi mogli bez żadnych ograniczeń ogłaszać w Polsce 

swoje zarządzenia, pisma i listy pasterskie. Był to jeden z licznych dowodów zaufania 
 

428 Art. 114 Konstytucji zakładał, że: Stosunek Państwa do Kościoła będzie określony na podstawie 
układu ze Stolicą Apostolską, który podlega ratyfikacji przez Sejm – Ustawa z dnia 17 marca 1921…, 

dz. cyt., s. 654. Sejm ratyfikował Konkordat 26 marca 1925 r., natomiast Senat 23 kwietnia tegoż r.; W. 
Mysłek, Kościół katolicki..., dz. cyt., s. 28-29. Pełny tekst Konkordatu: „Dziennik Ustaw” 1925, nr 72, 

poz. 501, s. 1083-1092.  
429 Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską…, dz. cyt. 
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rządu do Kościoła, które niejako zobowiązywało duchowieństwo do nienadużywania 

ambony do celów politycznych, sprzecznych z interesami państwa. Art. 25. 

gwarantował, że wszystkie przepisy państw zaborczych, ograniczające wolność 

Kościoła i będące w sprzeczności z konkordatem, zostają zniesione. Postanowienia 

konkordatu zagwarantowały, więc hierarchii kościelnej duże uprzywilejowanie w 

zakresie samorządu wewnętrznego, dając jej pełną autonomię430. 

Nie pogłębiając szczegółowej analizy ocen postanowień konkordatowych, 

należy jedynie podkreślić, że znaczna część opracowań z okresu międzywojennego 

(niezależnie od prezentowanej opcji politycznej) uważała konkordat z 1925 r. za bardzo 

liberalny i dający Kościołowi duże przywileje i swobodę działania przy wykonywaniu 

postanowień i wewnętrznych dekretów. Podobne poglądy znaleźć można także w 

literaturze obcej tego czasu, w której pisano, iż: Najwyższa władza kościelna w Polsce 

nie znajduje się w żadnej zależności od rządu polskiego431. 

Konstytucja marcowa i konkordat w swoich postanowieniach wytyczyły 

jedynie ogólne granice prawne, sankcjonujące wzajemne stosunki Kościoła i państwa. 

Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawierały przepisy i rozporządzenia 

okołokonkordatowe, w których aktem szczególnej doniosłości było rozporządzenie 

ministra WRiOP z 9 grudnia 1926 r. O nauce szkolnej religii katolickiej432. Przepis ten 

(od nazwiska ministra i premiera rządu nazywany „Okólnikiem Bartla”) wprowadzał w 

zakładach naukowych, gdzie nauczano religii, przymus uczestniczenia młodzieży 

szkolnej w praktykach religijnych pod opieką księży prefektów. 

Kolejnym aktem regulującym status prawny religii i Kościoła katolickiego w 

Polsce było podpisanie przez prezydenta I. Mościckiego w dniu 23 kwietnia 1935 r. 

nowej konstytucji, znanej pod nazwą Konstytucji kwietniowej433. Pierwsze projekty 

nowej ustawy zasadniczej przedstawiono już w 1929 r., a następnie w 1931 r., w 

których stronnictwa opozycyjne wyraźnie skupiły swoją uwagę przede wszystkim na 

 
430 W. Mysłek, Kościół katolicki..., dz. cyt., s. 34. 
431 Takie stanowisko wyraził H. Bednorz w pracy: Le Concordat de Pologne de 1925. Nomination aux 

sièges épiscopaux et aux paroisses. Commentaire avec comparaison aux autres concordats d'après-

guerre, Paryż, Éditions Domat-Montchrestien, 1938, s. 52, zob. też J. Osuchowski, Prawo wyznaniowe 

Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939. (Węzłowe zagadnienia), Warszawa, „Książka i Wiedza”, 1967, s. 
136; B. Reiner, Konkordat i jego wpływ…, dz. cyt., s. 7. 

432 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 grudnia 1926…, dz. 

cyt., s.51-53. 
433 Tekst Ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 r. ogłoszony został w „Dzienniku Ustaw” 1935, 

nr 30, poz. 227, s. 497-508; Historia polityczna Polski odrodzonej 1918-1980. (Wybór materiałów i 
dokumentów), cz. 1, 1918-1939, oprac. M. Eckert, Warszawa, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów 
Nauk Politycznych, 1981, s. 163-171. 
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zasadniczych sprawach ustrojowych państwa, wzmacniających ówczesną, sanacyjną 

władzę wykonawczą434. W sposób drugorzędny natomiast potraktowano tam problem 

dotyczący nauki religii w szkołach oraz stanowisko Kościoła katolickiego w 

państwie435. Stąd też Episkopat Polski domagał się wprowadzenia zapisów 

wzmacniających pozycję Kościoła, licząc na ujęcie w nowej ustawie zasadniczej 

wszystkich tych postulatów, których nie udało się wprowadzić do Konstytucji marcowej 

i konkordatu. 

Pomimo interwencji ze strony Episkopatu i kół kościelnych, twórcy 

Konstytucji kwietniowej wprowadzili do nowej ustawy jedynie artykuły wyznaniowe z 

poprzedniej Konstytucji, utrzymując nawet ich numerację. Nie wszystkie zgłoszone 

postulaty zostały, więc uwzględnione przez nowe władze państwowe. Fakt ten 

tłumaczono Dążeniem do uniknięcia dyskusji na temat ewentualnego rozszerzenia 

uprawnień oraz Chęcią podkreślenia, że status prawny Kościoła nie uległ zmianie436. 

Szersza dyskusja mogła doprowadzić do poważnych konfliktów między sanacją, a całą 

opozycją prawicową  lewicową, a nawet spowodować pewne rozbieżności pomiędzy 

rożnymi grupami obozu sanacyjnego. Wprowadzenie kontrowersyjnych zmian w 

niektórych artykułach nawiązujących do kwestii religijnych wywołało żywe reakcje 

zarówno ze strony opozycji, jak i samego Kościoła. 

Przejawem stopniowego wzmacniania pozycji religii w szkołach była polityka 

władz oświatowych, które chciały dalszego ujednolicenia procesu kształcenia. Miało to 

nastąpić przez skorelowanie treści programowych nauczanych przedmiotów z 

programem nauczania religii katolickiej. Wyrazem tych dążeń, było wydanie przez 

ministra WRiOP w dniu 24 marca 1936 r. Polecenia w sprawie korelacji nauki 

poszczególnych przedmiotów z nauką religii rzymsko katolickiej437. Nauczanie religii w 

ten sposób nie ograniczało się już tylko do ramowych godzin nauczania, lecz wniknęło 

w całokształt procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 

Kościół w okresie międzywojennym zyskał szeroką autonomię i szereg 

przywilejów, co wyrażało się m.in. w obu konstytucjach i podpisanym konkordacie. 

 
434 O projektach zmian konstytucyjnych zgłaszanych przez rożne ugrupowania polityczne pisali m.in.: A. 

Ajnenkiel, Sejmy i konstytucje w Polsce 1918-1939, Warszawa, PZWS, 1968, (Szkice z Dziejów 
Polski), s. 113-120 czy autorzy Historii państwa i prawa..., dz. cyt., s. 146-148. 

435 J. Osuchowski, Prawo wyznaniowe…, dz. cyt., s. 217. 
436 J. Jurkiewicz, Watykan a Polska w okresie międzywojennym 1918-1939, [w:] Szkice z dziejów 

papiestwa, red. K. Piwarski, Warszawa, „Książka i Wiedza”, 1958, s. 533; J. Jurkiewicz Watykan a 

Polska w okresie międzywojennym 1918-1939, Warszawa, „Książka i Wiedza”, 1958, s. 60. 
437 „Dziennik Urzędowy MWRiOP” R. 19 (1936), nr 2, poz. 41, s. 31. 
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Nauczanie religii, dzięki przychylnemu stanowisku władz oświatowych również 

umocniło swoją pozycję w szkołach. 

2.5. Wychowanie religijne, jako zasadniczy składnik wychowania moralno-

społecznego, narodowego i państwowego 

Problematyka wychowania religijnego nabrała szczególnego znaczenia 

zwłaszcza w specyficznym dla Polaków czasie rozbiorów i walki o niepodległość. 

Podejmowano wówczas szereg działań w kierunku wychowania nowego typu 

obywatela, który gotów byłby poświęcić się dla wspólnego dobra. Do tych zadań 

szczególnie miały przygotować polskie rodziny, jak i instytucje oświatowe, których 

celem było przekazanie ważnych i potrzebnych młodym ludziom wartości. Zmiana 

świadomości oraz postaw społeczeństwa w wyjątkowych okolicznościach politycznych, 

szczególnie młodego pokolenia, należała przede wszystkim do rodziny i szkoły. 

Wyjątkową rolę w tym procesie miała odegrać właśnie rodzina i atmosfera środowiska 

domowego wychowanków. Najpierw jednak potrzebne było staranne i gruntowne 

przygotowanie rodziców i nauczycieli. Służyć temu miały publikacje, które 

podejmowały tematykę wychowania religijnego, a których autorkami były polskie 

nauczycielki, publicystki, redaktorki czasopism i działaczki oświatowe. Wychowanie 

religijne traktowały bardzo poważnie stawiając je najwyżej w hierarchii aspektów 

wychowania. Pojawia się w ich rozważaniach określenie „wychowanie 

chrześcijańskie”, które należy rozumieć, w myśl słów W. Okonia, jako pewną istotną 

postać wychowania religijnego, opierającego się na zasadach chrześcijaństwa i 

przygotowującego wychowanków do życia według zasad Ewangelii. W wychowaniu 

chrześcijańskim ważne jest podporządkowanie się trzem cnotom ewangelicznym: 

wierze, nadziei, miłości438. 

Wychowanie religijne w publikacjach podejmujących problematykę dziedzin 

wychowania jest rozumiane, jako system wychowania oparty na podporządkowaniu 

działalności edukacyjnej założeniom jakiegoś wyznania439. Należy też zaznaczyć, że jest 

ono tylko jedną z dziedzin wychowania i ma służyć dzieciom i młodzieży o określonym 

wyznaniu religijnym. Jest to wychowanie do życia religijnego, zakorzenionego, jak 

 
438 W. Okoń, Nowy słownik…, dz. cyt., s. 445-446. 
439 Tamże. 
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podaje Georg Hansemann, w całościowym rozwoju osobowości człowieka440. Jak 

dodaje Mieczysław Łobocki, celem tak rozumianego wychowania religijnego jest 

utrwalenie w osobowości wychowanków obrazu kochającego i zapewniającego im 

poczucie bezpieczeństwa Boga441. Równie ważnym celem jest także okazywanie 

miłości Bogu i ludziom stworzonym na jego podobieństwo. Można określić, że dzięki 

wychowaniu religijnemu dzieci i młodzież znajdują uzasadnienie swego postępowania 

w motywach natury religijnej (brak tego uzasadnienia w wychowaniu laickim). Wśród 

pozytywnych cech wychowania religijnego wymienia się np. jego wpływ na człowieka, 

oddziaływanie wiary w sytuacjach kryzysowych czy sprzyjanie otwarciu się na 

transcendencje442. 

W wychowaniu religijnym doniosłą rolę odgrywają instytucje kościelne, ale 

również rodzina i szkoła. W. Okoń stwierdził, że największą rolę w tym przypadku 

spełnia dom rodzinny, w którym dziecko zdobywa swoje pierwsze przeżycia religijne 

poprzez wdrażanie go do praktyk, takich jak: nabożeństwa, modlitwy, działania 

charytatywne czy wejście w społeczność wyznaniową443. Ponadto w środowisku 

rodzinnym wychowanie to polega na pielęgnowaniu obyczajowości religijnej, ale także 

na posługiwaniu się symboliką religijną. Z kolei wychowanie religijne w szkole odbywa 

się głównie podczas lekcji religii lub poprzez organizowanie uroczystości o charakterze 

religijnym444. Dlatego wychowanie religijne ma miejsce w domu i szkole. Niebagatelną 

rolę pełnią wówczas nauczyciele i wychowawcy, którzy powinni zabiegać o stworzenie 

odpowiedniego klimatu religijnego oraz stanowić wzór do naśladowania dla młodych 

ludzi445. M. Łobocki podaje, że jedną z najskuteczniejszych metod wychowania 

religijnego jest dawanie świadectwa prawdom, które się głosi446. 

Publikacje poświęcone wychowaniu w omawianym okresie, wiele miejsca 

poświęcały wychowaniu religijnemu dzieci i młodzieży. Zastanawiano się nad tym, 

czym w istocie jest wychowanie religijne, a także podejmowano próby odpowiedzi na 

pytanie o to, w jaki sposób wychowywać w duchu religijnym. Proponowano również, 

 
440 G. Hansemann, Wychowanie religijne, przeł. [z niem.] S. Szczyrbowski, Warszawa, Instytut 

Wydawniczy „Pax”, 1988, s. 16. 
441 M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, wyd. 7, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010, s. 

287. 
442 M. Łobocki, Teoria wychowania…, dz. cyt., s. 289. 
443 W. Okoń, Nowy słownik…, dz. cyt., s. 448-449. 
444 Tamże. 
445 Wychowanie religijne i moralne, red. M. Różański, M. Sztychmiler, Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski. Wydział Prawa i Administracji, 2015, s. 27. 
446 M. Łobocki, Teoria wychowania…, dz. cyt., s. 290. 
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jak zachęcać i wdrażać dzieci od najmłodszych lat do uczestnictwa w praktykach 

religijnych, w jaki sposób dać im podstawy do tego, aby w przyszłości, jako osoby 

dorosłe, przekazywały tę wiedzę i były wzorem do naśladowania dla następnych 

pokoleń. 

Na temat wychowania religijnego i jego najważniejszych celów wypowiadała 

się w swojej twórczości L. Mieroszewska. Autorka zastanawiała się przede wszystkim, 

jak zdefiniować religijność. Uważała, że z pewnością wychowanie religijne nie polega 

na sztucznej i bezrefleksyjnej wierze. Szukając odpowiedzi, stwierdziła, że to 

wewnętrzne, głębokie przekonanie człowieka o prawdach przyrodzonych i 

objawionych. Jej zdaniem naukę religii człowiek odbywa przez całe życie od chwili 

urodzenia, ciągle je doskonaląc. Religia objawiona uzupełnia naukę prawd 

przyrodzonych, katechizm natomiast przedstawia treść zasad każdego wyznania447. 

Próbowała też znaleźć odpowiedź na pytanie, jak najskuteczniej osiągać 

nakreślone przez wychowanie cele. Jej zdaniem, trzeba zwracać uwagę dziecka na 

dzieła Boga, a wiec na cuda i tajemnice natury, i w nich doszukiwać się prawdy o nim 

samym, dostrzegać jego dobroć. Takie postępowanie powinno również prowadzić do 

ukazywania, w jaki sposób czcić i szanować trzeba prawa nadane przez Boga. Dopiero 

wówczas, gdy dziecko nabierze pierwszych przekonań i wyobrażeń o Bogu, a zarazem 

o swoim przeznaczeniu, będzie mogło z pożytkiem uczyć się katechizmu. W jej ocenie 

najważniejszym zadaniem wychowującego jest to, by tak pokierował edukacją religijną 

ucznia, aby ten zrozumiał całość religii, ale przede wszystkim kierował się w swoim 

życiu jej prawami i moralnością448. W nauce tej istotne jest, aby już od najmłodszych lat 

nadać wychowankowi pewien kierunek, podwaliny dla mającego się wykształcić i 

dojrzeć człowieka, nadać mu ogólne zrozumienie całości. Cóż po nauce pisała, w której 

pamięć ucznia pracuje nad powtarzaniem dogmatów, ale nie może się odwołać do 

żadnych znanych mu przykładów, pozostawiając tym samym jego uczucia 

niewzruszone. Jest to nauka, która nie przynosi katolikowi siły w cierpieniu, podpory w 

ciężkich chwilach codziennego życia, narzędzi do walki z pokusami ani też wzoru 

moralności. 

Postrzegając wychowanie religijne, jako trudny proces, L. Mieroszewska pisała 

także o tym, że jest ono pewnego rodzaju sztuką i wymaga szczególnej rozwagi, 

namysłu, z pewnością większego niż inne działania wychowawców. Ostatecznym, 

 
447 L. Mieroszewska, Rady praktyczne…, dz. cyt., s.123. 
448 Tamże, s. 426. 
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bowiem celem jest doskonalenie i szczęście człowieka. Religia wpajana jest dzieciom 

na dwa sposoby: obyczajem i nauką. Obyczajowej religii naucza się dzieci poprzez 

przykład rodziców, a także jak najwcześniejsze przyzwyczajanie ich do wypełniania 

religijnych powinności. Pierwszą z nich jest modlitwa, a więc oddawanie czci Stwórcy 

(zarówno w domu, jak i uczestnicząc w nabożeństwach w kościele). Była zgodna z 

większością piszących, że to zazwyczaj jest rola matki, aby już od najmłodszych lat 

uczyć swoje dzieci modlitwy. 

Nad celem wychowania zastanawiała się również Felicja Boberska. Widziała 

go przede wszystkim w kształtowaniu charakteru i przygotowaniu do życia 

wartościowego. Twierdziła, że tylko ludzie z charakterem swoją służbą pomnażali 

dobro ojczyzny, zatem łączyła je z wychowaniem obywatelskim i patriotycznym. Silny 

charakter, stanowi niespożyte i bezwzględne dobro449. Nie może go zastąpić żadna 

nauka, a od jego jakości zależy powodzenie całego narodu. Dlatego należy kształcić 

charakter dzieci, młodzieży i wychowywać ich na ludzi z charakterem. Zauważyła, że 

ze współczesnego jej wychowania nie wychodzą ludzie ani religijni w duchu i w 

prawdzie, ani obywatele wiernie, odważnie, usilnie, z zaparciem się siebie, służący 

Ojczyźnie, ani ludzie idący naprzód, walczący ze złem, siejący dobro, choćby dla 

przyszłego świata, nie dla siebie450. Z żalem przyznawała, że często wychowuje się 

„karierowiczów” i ludzi chciwych, myślących wyłącznie o swoim powodzeniu i 

zadowoleniu. 

O znaczeniu wychowania religijnego pisała J. Zamoyska. W swoich utworach 

kładła nacisk na zagadnienie pracy duchowej, jako zaplanowanego i systematycznie 

rozwijanego własnego życia religijnego i moralnego, koniecznego do realizowania 

obowiązków chrześcijańskich. Prowadzi ona do pełni człowieczeństwa, gdyż 

ukierunkowuje działania w perspektywie życia wiecznego, jako ostatecznego celu 

człowieka451. Wychowanie religijne zdaniem J. Zamoyskiej, jest ważnym, ale nie 

najważniejszym elementem wychowania w ogóle. Przyczyną tego, że ludzie często 

pomimo powierzchownych praktyk religijnych, żyją próżniaczo i jałowo, są niesłowni i 

niesumiennie wypełniają swoje obowiązki lub całkiem się od nich uchylają, widziała 

autorka w braku głębszej znajomości słowa Bożego. Ludzi tych charakteryzuje brak tej 

 
449 F. Boberska, Zasady pedagogiczne Lockego pod względem kształcenia charakteru. Odczyt z dnia 3. 

kwietnia 1878, [w:] Pisma Felicji z Wasilewskich Boberskiej, Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Piller, 

1893, s. 396-412. 
450 Tamże, s. 408-409. 
451 J. Zamoyska, O wychowaniu, dz. cyt., s. 16. 
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znajomości, ale także nie wykształcenie w nich przekonań, sądu i sumienia, tak 

potrzebnych w życiu każdego katolika. Dla J. Zamoyskiej wiara ma prowadzić do Boga 

i powinna być oparta na słowie Bożym w taki sposób, aby nie była chwiejna i 

zawodna452. 

Zofia Kowerska również traktowała religię, jako ważny element wychowania 

i kształcenia charakteru młodego człowieka. Jej zdaniem religia jest najpewniejszą 

piastunką duszy. Między pokusami i niebezpieczeństwami przeprowadzi ją czystą, jeżeli 

już nie w pierwotnej dziecięcej czystości, to przynajmniej w odzyskanej białej szacie 

przez żal szczery za grzechy453. Stąd niezwykle ważne jest wprowadzanie dziecka w 

świat wartości chrześcijańskich, którymi jako dorosły będzie mógł kierować się w 

swoim życiu. 

Wiele prac o tematyce pedagogicznej oraz społecznej napisała C. Plater-

Zyberkówna. Twierdziła, że religia ma ogromny wpływ na charakter każdego 

wychowanka. Zauważyła, jak ważną zasadą obowiązującą w wychowaniu jest to, że nic 

w wychowaniu dziecka nie zostaje bez wpływu na rozwój jego władz umysłowych, na 

jego pojęcie i uczucia454. Z kolei najważniejszy fundament wychowania, wychowawcy i 

rodzice powinni widzieć w religii. Powinna być podwaliną każdego wychowania, gdyż 

tłumaczy cel życia, podpowiada najskuteczniejsze środki wiodące do tego celu, a także 

daje odpowiedzi na każde wątpliwości życia. Bez religii życie człowieka, jak pisała, 

było chaosem455. Z jej utworów wynika jasne przesłanie, że Religią powinno być 

przesiąknięte, owiane całe wychowanie: ona powinna być osią, duszą całej pracy 

wychowawczej, jeśli pragniemy, aby nam ta praca dobre a trwałe owoce wydała456. 

Wychowanie religijne natomiast, można i trzeba rozpocząć już od najwcześniejszych lat 

dziecka. Łatwo będzie rodzicom i wychowawcom pokierować dzieckiem, które od 

najmłodszych lat uczone było, że religia i pobożność nie polegają jedynie na formach, 

ale przede wszystkim na pracy nad sobą i swoim charakterem. W religii należy szukać 

zasad mających kierować życiem człowieka w przyszłości. Przestrzegała, że kto 

spodziewa się znaleźć jakąkolwiek zasadę poza religią, ten może być głęboko 

rozczarowany457. 

 
452 J. Zamoyska, O wychowaniu, dz. cyt., s. 20. 
453 Z. Kowerska, O wychowaniu macierzyńskim, Warszawa, M. Glücksberg, 1881, s. 126. 
454 C. Plater-Zyberkówna, Kilka myśli o wychowaniu w rodzinie, Warszawa 1903, s. 66. 
455 Tamże, s. 71. 
456 Tamże, s. 72. 
457 Tamże, s. 80-81. 
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Po roku 1863 w polskiej myśli pedagogicznej usiłowano przede wszystkim 

zespolić romantyczny idealizm z pozytywistycznym realizmem. Najpełniej w tę syntezę 

wpisała się twórczość S. Prusa Szczepanowskiego. Postrzegał dużą korelację religii z 

historią Polski. Sądził, że nigdzie kierunek religijny nie pojawia się wybitniej, jak w 

polskim pojmowaniu historii własnego narodu458. Był również zdania, że żaden inny 

naród nie ma takiego wartościowego szeregu wielkich i znaczących postaci, w których 

się uosabia jego sumienie, począwszy od św. Stanisława biskupa, kardynała Zbigniewa 

Oleśnickiego i ks. Piotra Skargi po Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego. 

Wyrażał też pogląd, że u żadnego innego narodu (z wyjątkiem starożytnego narodu 

izraelskiego) religia nie łączy się tak ściśle z historią, jak w narodzie polskim. 

Zaprezentował tezę, że tak jak naród izraelski, tak i polski w każdym zdarzeniu widzi 

„palec Boży”, karę za grzechy lub błogosławieństwo za dobre uczynki. Był również 

wyrazicielem poglądu, że religia ściśle wiąże się z przeszłością Polski. Mówiąc o 

sumieniu narodu i przywołując wybitne postaci z historii Polski, chciał zwrócić uwagę 

na znaczenie religii zwłaszcza dla Polaków i ich egzystencji. Wiarę w bohaterstwo i 

geniusz polski łączył z potrzebą wiedzy i pracy. Twierdził również, że cechą wybitnie 

narodową jest pojęcie polskiego obywatelstwa. Wychodząc właśnie z tych przesłanek, 

S. Prus Szczepanowski wypracował wzór Polaka obywatela – bohatera i pracownika w 

jednej osobie. 

Skrajne tendencje w pedagogice narodowej kształtowały się przede wszystkim 

pod wpływem ideologa Ligi Narodowej, R. Dmowskiego. Jego Myśli nowoczesnego 

Polaka, opublikowane po raz pierwszy w 1902 r. na łamach „Przeglądu 

Wszechpolskiego”, zostały już ówcześnie nazwane „katechizmem nacjonalizmu 

polskiego”. Określały one zasady patriotyzmu Polaka: Przedmiotem tego patriotyzmu – 

pisał R. Dmowski – albo ściśle mówiąc nacjonalizmu (…) jest sam naród, jako żywy 

organizm społeczny, mający swą, na podstawie rasowej i historycznej, rozwiniętą 

odrębność duchową, swą kulturę, swe potrzeby i interesy. Polega ona na przywiązaniu 

do tej narodowej indywidualności, do języka, kultury, tradycji, na odczuciu potrzeb 

narodu, jako całości, na zespoleniu się z jego interesami459. Znamienne w ideologii R. 

Dmowskiego i obozu politycznego, któremu w 1939 r. personalnie i indywidualnie 

przewodził, było traktowanie narodu, jako naczelnej, absolutnej wartości, a tym samym 

odrzucanie tradycyjnej interpretacji narodu, jako tworu państwowego. 

 
458 S. Prus-Szczepanowski, O polskich tradycjach w wychowaniu, Lwów 1912, s. 11. 
459 R. Dmowski, Myśli nowoczesnego…, dz. cyt., s. 93. 
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Na grunt pedagogiki idee R. Dmowskiego przeniósł działacz endecki Z. 

Balicki, który na ten temat wypowiedział się w dwóch swoich pracach: Egoizmie 

narodowym wobec etyki i w Zasadach wychowania narodowego. Teza wyrażona w 

formule naród jest naszym najwyższym dobrem na ziemi stanowiła podstawę rozważań 

Z. Balickiego zarówno z dziedziny etyki, jak i pedagogiki460. Uznając aksjomat R. 

Dmowskiego o potrzebie egoizmu narodowego, wymagał od każdego Polaka, aby czuł 

się członkiem swego narodu i nie tylko solidaryzował się z jego interesami, ale zlał całą 

społeczną swą istotę z jego istotą i żył jego życiem461. 

Uważał, że najważniejszą częścią wychowania narodowego jest wychowanie 

obywatelskie, którego celem miało być uformowanie typu Polaka żołnierza-obywatela. 

Ideał ten nie tylko najlepiej miał odpowiadać polskim tradycjom narodowym, ale także 

wspierać walkę o prawa zniewolonego narodu. Wpisywało się to w program ND, który 

na przełomie XIX i XX w. zakładał wykształcenie wzoru Polaka, funkcjonującego w 

trzech zasadniczych odmianach, z których każda następna wzajemnie się dopełniała: 

„od człowieka aktywnego”, propagowanego przez Ligę Polską, poprzez „obywatela-

bohatera-pracownika”, którego głosił S. Prus Szczepanowski, do „żołnierza-obywatela” 

Z. Balickiego. Ten ostatni wzór posiadał cechy: obowiązkowość, karność, 

zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, umiejętność zbiorowego działania, 

podporządkowanie się woli ogółu. Do konstytutywnych składników ideału 

wychowawczego zaliczano także wartości religijne. 

W latach I wojny światowej problematykę wychowania narodowego 

podejmowali m.in. T. Łopuszański462 czy ks. Jan Gralewski463. Uzasadniali oni 

konieczność przekształcenia i doskonalenia psychiki polskiej poprzez zwalczanie wad 

narodowych np. braku wytrwałości, karności, zdolności organizacyjnych, 

powierzchowności w pracy, niezgodności słów z czynami. 

Dyskusję z lat I wojny światowej podsumowały prace Ireny Pannenkowej 

Myśli o wychowaniu narodowym464 i Władysława Mariana Borowskiego Ogólne zarysy 

 
460 Z. Balicki, Zasady wychowania narodowego. Referat przedstawiony na Polskim Kongresie 

Pedagogicznym we Lwowie dnia 1 listopada 1909, Warszawa 1909, s. 16; Balicki Z., Zasady 

wychowania narodowego, „Szkoła”, R. 43, T. 1 (1910), z. 2, s. 80. 
461 Z. Balicki, Egoizm narodowy wobec etyki. Z dodatkiem. Charaktery a życie polityczne, wyd. nowe, 

Lwów, Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Gubrynowicz i Syn; Warszawa, Gebethner i Wolff, 

1914, s. 57. 
462 T. Łopuszański, Zagadnienie wychowania narodowego, „Przegląd Pedagogiczny” 1918, nr 3, 

s. 129-143. 
463 J. Gralewski, Zadania wychowawcze szkoły narodowej w Polsce, „Wychowanie w Domu i w Szkole”, 

1915, z. 4-5, s. 629-643. 
464 I. Pannenkowa, Myśli o wychowaniu narodowem, Lwów, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 1918. 
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wychowania narodowego465. W obu pozycjach eksponowanym ideałem wychowania 

narodowego w niepodległej Polsce miał być Polak obywatel-twórca466. 

Idea wychowania narodowego nie została pogrzebana z chwilą odzyskania 

niepodległości. Przeciwnie, była owocnie rozwijana, a próbę sformułowania 

teoretycznych podstaw tej doktryny wychowawczej podjął Lucjan Zarzecki. 

Zmodyfikował, a zarazem wzbogacił dotychczasowe ideały narodowego wychowania 

wzorem „robotnika-obywatela”, człowieka przygotowanego do pracy produkcyjnej i 

jednocześnie oddanego służbie narodowi. Pisał, iż pełna osobowość ludzka, to 

osobowość obywatela, człowieka głębiej związanego ze swą zbiorowością, ze swoim 

narodem467. 

W latach dwudziestych program wychowania narodowego stał się oficjalną 

wykładnią ideologicznego wychowania społeczeństwa, wdrażaną w praktyce szkolnej. 

Najogólniej można go określić, że był to program opierający się na solidaryzmie 

narodowym, głoszącym tezę, że naród jest nosicielem i twórcą kultury. Głównym 

zadaniem wychowania stawała się przebudowa polskiej psychiki, rozwijanie zalet oraz 

zwalczanie wad narodowych. Myśl przytoczona przez Bogdana Romana 

Nawroczyńskiego, że w świetle tej doktryny wychowanie jest tworzeniem narodu468 – 

oddaje jej istotę. Należy również podkreślić, że wszyscy twórcy tej doktryny 

pedagogicznej, zarówno w formułowaniu ideału, jak i zadań wychowania, podkreślali, 

że wychowanie obywatelskie stanowi podstawę wychowania narodowego. 

W toku dyskusji, toczących się jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, J. 

Grabowski – członek Sekcji Szkolnej, powstałej w styczniu 1915 r. Ligi Państwowości 

Polskiej w swojej rozprawie Tradycja wychowawcza, postulował z kolei nadanie wy-

chowaniu charakteru państwowego469. Formułując ideał użytecznego obywatela, twier-

dził, że szkoły w niepodległej Polsce winny wychowywać młodzież na państwowców 

polskich, dla których wiarą życia byłoby głębokie przeświadczenie o świętości państwa 

i wszystkiego, co może mu zapewnić trwałość470. 

 
465 W. M. Borowski, Ogólne zarysy wychowania narodowego, Lublin–Warszawa, Wydawnictwo 

M. Arcta, S. A. Krzyżanowski, 1918. 
466 B. Jagiełło, Kształtowanie się koncepcji wychowania narodowego i wychowania obywatelskiego 

w latach poprzedzających odzyskanie niepodległości (1900-1918), „Zeszyty Naukowe Akademii 
Muzycznej w Warszawie” 1983, nr 9, s. 52-67. 

467 L. Zarzecki, Teoria osobowości i wychowania, [w:] L. Zarzecki, Wychowanie narodowe. Studia 

i szkice, wyd. pośmiertne, red. Z. Wasilewski, W. Wąsik, Warszawa 1926, s. 346. 
468 B. Nawroczyński, Współczesne prądy pedagogiczne, wyd. 2, Warszawa, „Nasza Księgarnia”, 1947, 

(Podręczna Biblioteka Nauczyciela; nr 5), s. 30. 
469 J. Grabowski, Tradycja wychowawcza, Warszawa 1917, s. 23.  
470 Tamże, s. 23. 
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Ten pogląd i ideał podjął, na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych, obóz 

piłsudczykowski, nazywany sanacją. Był to okres tworzenia przez ten obóz polityczny 

własnej ideologii społecznej i wychowawczej. Inspiracją dla pedagogów sanacyjnych 

stały się, zapewne szeroko znane i dyskutowane w Polsce, prace F. W. Foerstera, a 

przede wszystkim Georga Kerschensteinera i Johna C. Almacka. 

W piłsudczykowskiej doktrynie wychowawczej, którą określano, jako 

wychowanie obywatelsko-państwowe, państwo stało się wartością nadrzędną oraz 

punktem wyjścia rozważań o charakterze pedagogicznym. Na gruncie pedagogiki 

sanacyjnej znajdował zastosowanie następujący tok rozumowania, prowadzący do 

określenia ideału wychowawczego. Najwyższą wartością było państwo rozumiane, jako 

zbiorowy wysiłek, zbiorowa praca i zbiorowy obowiązek społeczeństwa oraz jako 

ogólna własność ogółu obywateli i ich najwyższe dobro materialne i moralne471, czyli 

najważniejsza organizacja społeczeństwa, która zespala rożne grupy i organizacje 

społeczne, zajmując wobec nich pozycję nadrzędną. Wyraźna była tendencja do 

fetyszyzacji państwa. Realizacja tej wartości najwyższej wymagała stworzenia 

określonego modelu solidarystycznego społeczeństwa pracy. Ideał człowieka 

obywatela, jakiego należało wychowywać, miał być taki, by: czynił go zdolnym do 

świadomej i twórczej pracy dla państwa, skłaniał do świadomego podporządkowania i 

ograniczenia swej woli i interesów, celom i interesom społecznym oraz państwowym, 

predysponował człowieka do konstruktywnego funkcjonowania w społeczeństwie na 

swym odcinku pracy oraz współdziałania z innymi ludźmi, oraz umożliwiał 

urzeczywistnianie pożądanego modelu życia społecznego, w którym nie miało być 

miejsca na antagonizmy i konflikty klasowe, narodowościowe i religijne472. 

Najważniejsze cechy modelu obywatela-bojownika i pracownika w jednej 

osobie, który by dzielną pracą powszednią, ale w potrzebie i świętym zapałem walki 

stwierdził swój czynny, szczery patriotyzm473, przedstawił S. Czerwiński, Minister 

WRiOP. Za jego przyczyną rozpoczęło się nagłaśniane w sanacyjnej literaturze 

pedagogicznej, pożądanych cech wychowania: umiejętność podporządkowania 

osobistego i grupowego interesu interesom państwa, silna wola i charakter, 

 
471 S. Łempicki, Polskie tradycje wychowawcze, Warszawa, „Nasza Księgarnia”, 1936, s. 215-216. 
472 Tamże. 
473 S. Czerwiński, O ideał wychowawczy szkoły polskiej, „Oświata i wychowanie”, 1 (1929), z. 4, s. 357; 

S. Czerwiński, O nowy ideał wychowawczy, warszawa, „Dom Książki Polskiej”, [ok. 1934], (Bibljoteka 
„Zrębu”), s. 43. 
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zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, samodzielność, pracowitość, zaangażowanie w 

życie zbiorowe oraz elementarne wartości moralne474. 

W kwestii wychowania państwowego wypowiadał się także znany publicysta i 

polityk A. Skwarczyński – redaktor „Gazety Polskiej”, założyciel i wydawca 

czasopisma obozu piłsudczykowskiego „Droga”, autor Myśli o nowej Polsce475. 

Stanisław Seweryn podkreślał z kolei rolę szkoły w realizowaniu założeń wychowania 

państwowego, uważając, że szkoła stanowi element łączący państwo z tradycją oraz 

ludem i to na niej spoczywa obowiązek kształtowania u młodych ludzi postaw 

patriotycznych, ma nauczyć wartości opartych na wspólnocie społecznej oraz powinna 

wpajać uczniom świadomość obowiązków wobec państwa476. 

Od połowy 1935 r., w wyniku dekompozycji obozu sanacyjnego po śmierci 

marszałka J. Piłsudskiego i po odejściu od niektórych sloganowych idei, nastąpiło 

zweryfikowanie ideologii wychowania obywatelsko-państwowego, w kierunku 

przejmowania pewnych haseł pedagogiki narodowej i katolickiej. Wobec rosnącego 

zagrożenia ze strony hitlerowskich Niemiec, któremu towarzyszyła narastająca fala 

patriotyzmu polskiego, wyraźna była ewolucja doktryny ku ideałom narodowo-

ojczyźnianym. W ówczesnych poglądach politycznych, a także w wychowaniu, 

położono nacisk na zespolenie młodzieży wokół wodza i armii oraz wyrobienie 

militarnego stanu świadomości477. 

Idee wychowania narodowego, ale i państwowego stanowią charakterystyczny 

dorobek polskiej myśli pedagogicznej z lat 1918-1939. 

 
474 M. Ziemnowicz, Wychowanie państwowe w szkole, „Przegląd Pedagogiczny”, 1931, dodatek do nr 15-

16, Referaty wygłoszone na XI dorocznym Walnym Zjeździe T. N. S. W. w Katowicach w dn. 9 wietnia 
1931 roku, [s. nlb 13-24]. 

475 E. Juśko, Wychowanie narodowe…, dz. cyt., s. 49. 
476 E. Juśko, Wpływ szkolnictwa ludowego autonomicznej Galicji na kształt polskiej szkoły powszechnej w 

latach 1918-1922. Lublin, Wydawnictwo KUL, 2006, s. 104. 
477 M. Reutt, Wychowanie militarne narodu, Warszawa, nakł. autora, 1939, s. 5. 
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ROZDZIAŁ 3. PRAWNE I PROGRAMOWE ZAŁOŻENIA EDUKACJI 

RELIGIJNEJ I WYCHOWANIA RELIGIJNEGO 

3.1. Podstawy prawne nauczania religii i wychowania religijnego 

Na mocy decyzji władz zaborczych lub rozporządzeń władz polskich uczono 

religii we wszystkich szkołach powszechnych i średnich. Kościół miał decydujący głos 

w sprawie mianowania nauczycieli, programu nauczania i wyboru podręczników. Do 

całości nauczania i wychowania religijnego wchodziły praktyki religijne. Z jednej 

strony taki stan rzeczy wydawał się być czymś normalnym, z drugiej – nie brakowało 

głosów pragnących usunąć Kościół od wpływów wychowawczych. Wiadomym było, że 

sprawa nauczania i wychowania religijnego będzie jednym z punktów spornych w 

trakcie prac nad ustawą zasadniczą. Dla polskiego Kościoła ważne były postanowienia 

zawarte w Konstytucji. Biskupi oraz zaangażowani politycznie i społecznie katolicy byli 

świadomi, że rozwiązania prawne zawarte w Konstytucji na trwałe określą miejsce i rolę 

Kościoła w państwie i będą miały decydujący wpływ na oddziaływanie katolików na 

życie społeczne i polityczne478. 

Biskup Adolf Piotr Szelążek, po analizie wzajemnych stosunków Kościoła i 

państwa na przełomie wieków, określił punkt wyjścia dla prawodawstwa polskiego w 

tej dziedzinie. Odrzucił ustawodawstwo państw zaborczych, jako wzorzec regulacji 

prawnej z powodu wrogiego stanowiska do państwowości polskiej i katolicyzmu. 

Prawo nie może być formą narzuconą narodowi polskiemu i niezgodną z jego 

potrzebami religijnymi i faktycznymi stosunkami w celu stworzenia nowych stosunków 

religijnych, obcych naszej tradycji (…) Dla Kościoła katolickiego w Polsce państwo 

Polskie jest i będzie Ojczyzną. Tak czuje cały ogół duchowieństwa katolickiego i 

wiernych. Ideałem prawodawstwa polskiego w unormowaniu stosunku religii katolickiej 

może być tylko: Pełna wolność Kościoła katolickiego479. Wolność miała polegać na 

nieskrępowanej możliwości realizacji misji Kościoła w państwie w każdej dziedzinie, 

 
478 M. Piela, Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914-1924, Lublin, Redakcja 

Wydawnictw KUL, 1994, s. 145. 
479 A. Szelążek, Charakter stosunku Kościoła i państwa w czasach ostatnich, „Przegląd Powszechny” R. 

36 (1919), t. 141/142, s. 106-107. 
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również w dziedzinie oświatowej480. W tej ostatniej sprawie było to równoznaczne z 

żądaniem szkoły wyznaniowej. 

Ze zdaniem bpa A. P. Szelążka pokrywały się uchwały Komisji Szkolnej 

Episkopatu. Zdaniem delegatów obecnych na marcowych obradach, austriacka szkoła 

międzywyznaniowa wychowała inteligencję w dużej mierze niewierzącą. Stawiając za 

wzór szkołę pruską, przedstawiciele wszystkich diecezji polskich zwrócili się do 

biskupów, by podjęli rozmowy z rządem i stronnictwami politycznymi na temat oparcia 

sytemu szkolnego na zasadzie szkoły wyznaniowej481, w przekonaniu, że wychowanie 

dzieci chrześcijańskich harmonijnie i konsekwentnie w zasadach religii chrześcijańskiej 

zdoła wyrobić charaktery religijno-moralne, zaszczepić sumienność, w spełnianiu 

obowiązków, wyleczyć z samolubstwa i usposobić do ofiarnej służby Ojczyźnie – 

Polsce482. Rozwiewając obawy przeciwników wyznaniowości szkoły, w uchwałach 

zaznaczono, że Kościół nie dąży do rządzenia szkolnictwem, ale pragnie, by go nie 

pomijano przy decyzjach w sprawach wychowania religijno-moralnego, zwłaszcza, że 

On może wpłynąć skutecznie na zharmonizowanie wychowania rodzinnego ze szkołą ku 

dobru przyszłych pokoleń483. 

Wśród wskazówek, jakie bp J. Pelczar proponował dać posłom do Sejmu 

Ustawodawczego znajdował się postulat zwalczania wysuwanej przez rząd J. 

Moraczewskiego idei szkoły bezreligijnej, a domagania się, aby wychowanie młodzieży 

we wszystkich szkołach, nie wyjąwszy uniwersytetów, było przyjęte duchem 

religijnym484. Biskupi mieli nadzieję, że parlamentarzyści zdołają przeforsować w 

trakcie prac legislacyjnych postulaty Kościoła. 

Uchwalenie Konstytucji nastąpiło 17 marca 1921 r. po długich debatach 

parlamentarnych. Redaktor Stanisław Stroński na łamach Rzeczpospolitej, trafnie 

napisał podsumowując ten okres prac nad nową ustawą: Walka toczyć się będzie dalej. 

 
480 S. Zdzitowiecki, O miłości ojczyzny, marzec 1917, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” R. 11 

(1917), s. 70. 
481 Archiwum Diecezjalne w Siedlcach (AKS), zespół Kurii Diecezjalnej, Akta Osobowe, Lit. S, Dz. III, 

Nr 12, T. 1, k. 2, Uchwały Komisji Szkolnej Episkopatu Polskiego powzięte na sesjach w dniu 2, 3, 4 

marca 1919. Uchwała powzięta na wniosek ks. Gadowskiego; AKS, zespół Kurii Diecezjalnej, Akta 
Osobowe, Lit. S Dz. III Nr 12, T. 1, k. 10. Protokół 5-tego Zebrania Komisji Szkolnej Episkopatu 

Polskiego, 4 marca 1919. 
482 AKS, zespół Kurii Diecezjalnej, Akta Osobowe, Lit. S Dz. III Nr 12, T. 1, k. 2v, Uchwały Komisji 

Szkolnej Episkopatu Polskiego powzięte na sesjach w dniu 2, 3, 4 marca 1919. 
483 Tamże. 
484 Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu (AAPrz.), Zjazdy i Biuro Episkopatu 1918-1924 (b. sygn.). 

Kilka uwag o dzisiejszych potrzebach Kościoła i narodu polskiego (przedłożył biskup przemyski Józef 
Sebastian Pelczar na Konferencji Biskupów polskich dnia 10 grudnia 1918 w Warszawie, bo z powodu 
choroby w tym zjeździe uczestniczyć nie mógł). 
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Lecz całkiem trzeźwo zdając sobie z tego sprawę, oraz nie łudząc się, by przyszły w tym 

względzie wielkie zmiany, można i trzeba sprawiedliwie uznać, że przeciwnicy 

konstytucji, nie wyłączając skrajnej lewicy, zachowali wczoraj w zupełności miarę i 

godność, a nawet okazali rzetelną troskę o to, aby w tej wielkiej chwili nie ich odrębne 

stanowisko, które zaznaczyli i które mieli prawo zaznaczyć, ale ogólne dobro narodu 

wybiło się na czoło485. 

Konstytucja marcowa opierała się na liberalno-demokratycznych zasadach: 

republikańskim ustroju państwa, trójdzielnej władzy, ustawowo zagwarantowanych 

szerokich prawach jednostki. Pod wpływem francuskich rozwiązań ustrojowych 

przyjęto w Polsce model republiki parlamentarnej. Jedynym organem pochodzącym z 

powszechnych, pięcioprzymiotnikowych wyborów był sejm, podany pod kontrolę 

drugiej izby parlamentu – senatu, powoływanego przez mniej demokratyczną 

procedurę486. 

W dziedzinie wolności i praw obywatelskich Konstytucja przyjęła zasady 

liberalne. Za najwyższe dobro uznano wolność jednostki. Państwo miało ją 

zabezpieczać i wyznaczać jej granice tak, by jednostka korzystając z wolności nie 

naruszała praw innych osób487W sprawach wyznaniowych Konstytucja zapewniała 

wszystkim obywatelom wolność religijną488. Każdy mógł publicznie i prywatnie 

wyrażać swoją wiarę, o ile to nie sprzeciwiało się przyjętemu porządkowi publicznemu 

i akceptowanym zasadom obyczajowym. Nikt nie mógł być dyskryminowany z powodu 

swojej wiary czy niewiary. Podkreślano równocześnie, że nikt z powodu swoich 

przekonań religijnych nie może naruszać porządku prawnego i praw nabytych przez 

innych oraz uchylać się od spełniania obowiązków publicznych. Nikogo też nie można 

było zmusić do spełniania czynności i obrzędów religijnych, o ile nie podlegał władzy 

rodzicielskiej489. To ostatnie zastrzeżenie dano z tego powodu, że odjęcie rodzicom albo 

opiekunom prawnym możności kierowania wychowaniem religijnym dziecka, 

 
485 S. Stroński, Wielka Chwila, „Rzeczpospolita” R. 2 (1921), nr 76 (z 18 marca), s. 3. 
486 J. Pajewski, Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1919-1926, Warszawa, PAU,1995, (Rozprawy 

Wydziału Historyczno-Filozoficznego. Polska Akademia Umiejętności; t. 79), s. 123-130. 
487 T. Dwernicki, Prawa i obowiązki obywatelskie, [w:] Nasza Konstytucja. Cykl odczytów urządzonych 

staraniem Dyrekcji Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie od 12 do 25 maja 1921, Kraków, nakładem 
autorów, skład główny w Drukarni UJ, 1922, s. 148-149. 

488 Pojęcie wolności religijnej zawierało w sobie trzy uprawnienia: wolność sumienia, wolność wyznania 
i wolność kultu. J. Sawicki, Podstawy konstytucyjne ustawodawstwa wyznaniowego w Polsce. Odczyt 

wygłoszony dnia 30 kwietnia 1936 r. w Towarzystwie Prawniczym w Warszawie, Warszawa 1936, s. 5-

6. 
489 W. Abraham, Konstytucja a stosunki wyznaniowe i Kościół [w:] Nasza Konstytucja, dz. cyt., 

s. 117-125. 
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pozbawiłoby wychowawców i opiekunów jednego z zasadniczych elementów procesu 

wychowawczego490. 

Status prawny Kościoła określał art. 114. Zawierał on określenie, że kościół 

katolicki zajmuje naczelne wśród równouprawnionych wyznań491 i rządzi się własnymi 

prawami. Szczegółowe uregulowanie stosunku Kościoła do państwa zostało odłożone 

do czasu zawarcia konkordatu pomiędzy RP a Stolicą Apostolską. Na podstawie art. 

113 wszystkie wyznania prawnie uznane, uzyskały prawo zbiorowego i publicznego 

odbywania nabożeństw, samodzielnego prowadzenia swoich spraw wewnętrznych, 

posiadania i dysponowania majątkiem, zakładania instytucji i zakładów dobroczynnych 

i wychowawczych492. 

W sprawach wyznaniowych ustawa zasadnicza nie przyjęła konsekwentnie 

żadnego systemu prawnego. Było to wynikiem kompromisu między postulatami 

ugrupowań prawicowych i lewicowych zasiadających w Sejmie Ustawodawczym493. 

Pisząc komentarz do artykułów wyznaniowych W. Abraham, profesor prawa na 

Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (UJK), zwrócił uwagę, że jedna kwestia nie 

budziła wątpliwości: Konstytucja nie przyjęła zasady odłączenia Kościoła od 

państwa494. 

Projektodawcy artykułów wyznaniowych, zapewniając Kościołowi i innym 

wyznaniom wolność i dając szeroki zakres autonomii, dali wyraz swoim poglądom 

uznającym sprawy religijne za istotny element życia społecznego i państwowego. Był to 

postulat środowisk katolickich495. Jednocześnie zostało wpisane w konstytucję pewne 

zasady przejęte z modelu państwa świeckiego: zasady wolności sumienia, 

równouprawnienia wyznań, nadrzędności obowiązków obywatelskich nad religijnymi.  

 
490 W. Abraham, Konstytucja a stosunki…, dz. cyt. 
491 Według prof. J. Brzezińskiego określenie to stwierdzało, że religia rzymskokatolicka jest właściwą 

religią państwa, jest religią narodu polskiego, jakkolwiek ustawodawca, co z ubolewaniem podkreślić 
należy, nie użył tego jedynie, naszym zdaniem, właściwego wyrazu. W. L. Jaworski, Ankieta o 

konstytucji z 17 marca 1921, Kraków, Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924, s. 402. Zupełnie inaczej 
widział tę kwestię prof. J. Sawicki. Był zdania, że katolicyzm nie zajmował stanowiska religii 
państwowej. Polska chciała zachować chrześcijański charakter państwa, nie była państwem 
indyferentnym religijnie. Za podstawę swoich stosunków do związków wyznaniowych wybrała system 
kościelno-polityczny oparty na zasadzie parytatywności. J. Sawicki, Podstawy konstytucyjne…, dz. cyt., 

s. 11-12. Wyraz „naczelne stanowisko” oznaczał, że wszystkie akty kultu religijnego, dotyczące 
państwa polskiego były wykonywane przez duchowieństwo katolickie, zgodnie z przepisami Kościoła 
katolickiego, W. L. Jaworski, Ankieta o konstytucji…, dz. cyt., s. 402. 

492 W. Abraham, Konstytucja a stosunki…, dz. cyt., s. 126-128. 
493 K. Krasowski, Episkopat Katolicki w II Rzeczypospolitej. Myśl o ustroju państwa. Postulaty, 

realizacja, Warszawa, Poznań, Oficyna Wydawnicza „Ławica”, 1992, s. 73. 
494 W. Abraham, Konstytucja a stosunki…, dz. cyt., s. 115-116. 
495 Tamże. 
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Dzięki sile parlamentarnych ugrupowań centroprawicowych i pragmatyzmowi 

lewicy, unikającej otwartego głoszenia pełnej zasady szkoły świeckiej, w Konstytucji 

znalazł się zapis wprowadzający obowiązkowość nauki religii. Zgodnie z art. 120, 

nauka religii była obowiązkowa dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia uczącej się 

w szkołach państwowych, samorządowych oraz prywatnych korzystających z pomocy 

finansowej państwa lub samorządu. Kierownictwo i nadzór nad procesem nauczania 

pozostało w rękach władzy kościelnej lub wyznaniowej z zastrzeżeniem naczelnego 

nadzoru dla państwowych władz szkolnych. 

Powyższe postanowienie dało wyraz przekonaniu większości 

parlamentarzystów o potrzebie religijnego wychowania dzieci dla kształcenia i 

wyrobienia charakterów obywateli496. Komentatorzy zgodnie twierdzili, że polska 

szkoła niższa i średnia, materialnie zależna od państwa i samorządów nie może mieć 

charakteru bezwyznaniowego. Wybór nauczyciela religii i zakres nauki religii zależał 

od władzy duchownej, ale państwo pozostawiło sobie nadzór nad całością procesu 

edukacyjnego, również w sprawach nauki religii. Mimo, że polska szkoła nie miała 

charakteru areligijnego, Konstytucja odrzuciła zasadę szkoły wyznaniowej. Szkoły 

ściśle wyznaniowe musiały być wyłącznie prywatne497. 

Uchwalona Konstytucja spotkała się ze zróżnicowaną oceną biskupów. Jednak 

wypowiedzi pozbawione akcentu krytycznego były odosobnione. Z uznaniem 

wypowiadali się o preambule Konstytucji. Pochwalali zabezpieczenie własności 

prywatnej, zasadę równości wobec prawa oraz przepisy chroniące prawa mniejszości 

narodowych i wyznaniowych498. Mimo wskazanych zalet biskupi nie kryli swojego 

rozczarowania i sprzeciwu dla niektórych przyjętych zapisów. Widzieli w nich 

umniejszenie praw Kościoła w efekcie przyjętych zasad racjonalistycznych i 

liberalnych499. Wyrażali niezadowolenie ze zrównania religii katolickiej z innymi 

wyznaniami, z nieprzyjęcia zasady powierzenia urzędu prezydenta tylko Polakowi – 

katolikowi oraz z odrzucenia postulatu szkoły wyznaniowej500. Bp Henryk Przeździecki 

– sekretarz Episkopatu, komentując ten ostatni fakt jasno powiedział: Nie pozwolimy 

 
496 W. Abraham, Konstytucja a stosunki…, dz. cyt., s. 124. 
497 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, oprac. i objaśnił J. Makowski, Warszawa, F. Hoesick, 1924, 

(Hoesicka. Teksty Ustaw Obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej; nr 1), s. 126. 
498 H. Przeździecki, Przemówienie J. E. Ks. Ordynariusza w katedrze podczas nabożeństwa dnia 20 

marca 1921 r., „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” R. 3 (1921), nr 4-6, s. 92. 
499 M. L. Fulman, Odezwa w sprawie listu Biskupów Polskich o małżeństwie, 23 stycznia 1922, 

„Wiadomości Diecezji Lubelskiej” R. 4 (1922), nr 1, s. 6. 
500 H. Przeździecki, Przemówienie J. E.…, dz. cyt., s. 92. 
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dzieciom w szkole wiary odbierać lub z niej szydzić501. Ordynariusz przemyski bp J. 

Pelczar w liście otwartym do posłów pochodzących z jego diecezji pisał: Przeciwnicy 

religii, uszykowani w partii socjalistycznej i w związkach radykalnych, zamiast 

opamiętać się, zapowiadają śmiało, że chcą przeprowadzić rozdział Kościoła i państwa, 

a szkoły zeświecczyć, to jest, wyrugować z nich naukę religii, aby przy pomocy 

nauczycieli bez wiary, – a takich niestety nie brak, – wychować młode pokolenie w 

ateizmie502. 

Kwestie związane z miejscem Kościoła w systemie edukacji po raz kolejny 

zwróciły uwagę społeczną w czasie przygotowania i ratyfikacji konkordatu między RP 

a Stolicą Apostolską. Podpisanie ostatecznej wersji konkordatu miało miejsce w 

Watykanie 10 lutego 1925 r. Ze strony Stolicy Apostolskiej konkordat został podpisany 

przez sekretarza stanu – kardynała Piotra Gasparii, a w imieniu Prezydenta RP 

konkordat podpisali: ambasador Władysław Skrzyński i S. Grabski. Konkordat został 

ratyfikowany przez Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego 30 maja 1925 r.503, a 

wymiana dokumentów ratyfikacyjnych zgodnie z oświadczeniem rządowym z 9 

czerwca 1925 r.504 (opublikowane 18 lipca 1925 r.) miała miejsce w Warszawie 2 

czerwca tego samego roku. Konkordat składający się z 27 artykułów i jednego 

załącznika został promulgowany w dzienniku ustaw 18 lipca 1925 r.505 

Układ ze Stolicą Apostolską wszedł w życie po dwóch miesiącach od wymiany 

dokumentów ratyfikacyjnych, tj. 2 sierpnia 1925 r. Konkordat regulował w sposób 

całościowy (z wyłączeniem spraw pozostawionych do ustalenia w osobnych 

porozumieniach, jak np. kwestie małżeństw i aktów stanu cywilnego) pozycję 

prawnoustrojową kościoła katolickiego w II RP506. 

W preambule konkordatu zawarto sformułowanie, że papież i prezydent 

pragnąc określić stanowisko Kościoła Katolickiego w Polsce i ustalić zasady, które w 

godny i trwały sposób kierować będą sprawami kościelnymi na ziemiach 

Rzeczypospolitej postanowili zawrzeć konkordat. Analizując tekst preambuły można 

 
501 H. Przeździecki, Przemówienie J. E.…, dz. cyt., s. 93. 
502 J. Pelczar, List otwarty [...] Józefa Sebastjana Pelczara do posłów diecezji przemyskiej, a pośrednio do 

wszystkich posłów sejmu ustawodawczego, Przemyśl 1921, s. 49. 
503 J. Wisłocki, Konkordat Polski z 1925 roku. Zagadnienia prawno-polityczne, Poznań, UAM, 1977, 

(Prawo. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; nr 87), s. 92. 
504 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 czerwca 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 

Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Rzymie dnia 10 
lutego 1925 r., „Dziennik Ustaw” 1925, nr 72, poz. 502. 

505 J. Wisłocki, Konkordat Polski…, dz. cyt., s. 93. 
506 J. Osuchowski, Prawo wyznaniowe…, dz. cyt., s. 126. 
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odnieść wrażenie, że konkordat kładł główny nacisk na sprawy kościoła i jego sytuacji 

pomijając w regulacjach interes państwa. I nie da się ukryć, że zakres korzyści, jakie 

odniosło państwo, jest znacznie węższy w porównaniu do przywilejów, jakie uzyskał 

kościół w ramach konkordatu. Zwrócić jednak trzeba uwagę na fakt, że strona polska 

zobligowana do zawarcia konkordatu na mocy art. 114 Konstytucji była bardziej 

skłonna do ustępstw, a prawicowe środowiska, które pozostawały u władzy, chciały 

także wykorzystać Kościół do celów politycznych507. 

Sprawy szkolnictwa regulował artykuł XIII, który określał zasady nauczania 

religii i funkcjonowania seminariów duchownych. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu 

nauka religii w szkołach powszechnych, z wyjątkiem szkół wyższych była 

obowiązkowa. Dalej stwierdzono, że nauka ta będzie udzielana „młodzieży katolickiej”. 

Nauczyciele musieli otrzymać misję kanoniczną do nauczania religii, a nadzór biskupa 

rozciągał się nie tylko na nauczane treści, ale także na moralność nauczycieli. 

Prośba o udzielenie misji kanonicznej do nauczania religii 

 

 
507 T. Resler, Konkordat z 1925 roku – podstawa funkcjonowania kościoła katolickiego w II 

Rzeczypospolitej, „Acta Erasmiana” T. 13 (2016), s. 36.  
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Odebranie przez biskupa misji kanonicznej oznaczało utratę prawa do 

nauczania. Tę regulację konkordatu należy rozpatrywać w związku z art. 120 

Konstytucji marcowej, który zakładał, że w każdej szkole państwowej czy 

samorządowej, w której uczy się młodzież do 18 roku życia, religia będzie 

obowiązkowym przedmiotem nauczania. W praktyce oznaczało to, że polski system 

szkolnictwa nie dopuszczał możliwości istnienia dzieci bezwyznaniowych508. Artykuł 

XIII konkordatu stwarzał wiele wątpliwości interpretacyjnych np. w odniesieniu do 

stwierdzenia „młodzież katolicka” interpretowanego zarówno przez kościół, jak i 

władze szkolne czysto formalnie (przesłanką do uznania był chrzest)509. W drugiej 

części art. XIII regulował sprawy seminariów duchownych. Miały one funkcjonować 

we wszystkich diecezjach. Zgodnie z tym przepisem biskupi diecezjalni mieli 

obowiązek prowadzenia seminarium. Uzyskanie dyplomu seminarium na gruncie 

konkordatu uprawniało do nauczania religii we wszystkich szkołach, z wyjątkiem szkół 

wyższych. 

Uchwalenie konkordatu było dopiero początkiem drogi do ostatecznego 

uregulowania relacji państwo – Kościół katolicki. Zawirowania polityczne, niejasne 

kompetencje komisji papieskiej, a także niechęć obu stron do uregulowania 

niewygodnych dla nich kwestii spowodowały, że konkordat z 1925 r. nigdy nie został 

całkowicie wykonany. 

9 grudnia 1926 r. zostało podpisane przez K. Bartla Rozporządzenie o nauce 

szkolnej religii katolickiej510. Uzupełnieniem jego był okólnik z 5 stycznia 1927 r. w 

sprawie nauki religii w szkołach powszechnych, który regulował sprawy organizacji 

nauczania religii nieuregulowane wcześniejszym rozporządzeniem511. 

Rozporządzenie o nauce szkolnej religii katolickiej składało się z 11 

paragrafów. Zostało wydane na podstawie art. 1 ustawy z 4 czerwca 1920 r. o 

tymczasowym ustroju władz szkolnych i art. 2 ustawy z 23 kwietnia 1925 r. o 

zatwierdzeniu układu ze Stolicą Apostolską. W paragrafie pierwszym powtórzono 

zasadę obowiązkowości nauki religii zawartą w art. 120 Konstytucji i art. XIII 

 
508 T. Włodarczyk, Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, vol. 2, wyd. 2 

rozsz., Warszawa, PWN, 1986, s. 311. 
509 Tamże. 
510 Archiwum Akt Nowych (AAN), PRM, Akta grup. 97–7. Pismo przewodnie K. Bartla do 

rozporządzenia o nauce religii w szkołach, 9 grudnia 1926; Rozporządzenie Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 grudnia 1926…, dz. cyt. 

511 Okólnik Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Kuratorjów Okręgów Szkolnych w 
sprawie nauki religji w publicznych szkołach powszechnych, z dnia 5 stycznia 1927 r. „Dziennik 
Urzędowy MWRiOP”, R. 10 (1927), nr 2, poz. 32, s. 75-76. 
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konkordatu. Nowością było to, że religia stawała się przedmiotem obowiązkowym 

również w szkołach prywatnych posiadających prawa szkół państwowych lub 

publicznych. Szkoła bez religii nie mogła ubiegać się o prawa publiczne. Kształcący się 

w takiej szkole uczeń nie miał możliwości uzyskania świadectwa maturalnego, 

zamykało mu to drogę na studia wyższe. 

W kolejnym paragrafie określono obowiązek organizowania nauki religii przez 

władze szkolne, gdy liczba dzieci katolickich w szkole wynosi, co najmniej dwanaście. 

Gdy ilość dzieci liczby tej nie osiąga, będą dzieci te łączone z dziećmi ze szkół 

sąsiednich. 

Trzeci paragraf mówił, że ilość godzin nauki religii ustala minister WRiOP w 

porozumieniu z kompetentnymi władzami kościelnymi. Przepis nie precyzował ilości 

godzin religii katolickiej ze względu na niejednolitą praktykę w szkolnictwie polskim. 

Ostatecznie okólnik z 5 stycznia 1927 r. stwierdzał, że nauka ma się odbywać w 

wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Norma ta objęła wszystkie religie wszystkich 

wyznań512. W paragrafie trzecim znalazły się również wytyczne, co do podręczników – 

miały one posiadać aprobatę ministerstwa i władzy kościelnej. 

Paragraf czwarty obejmował zasady ruchu służbowego: władza szkolna miała 

zawiadamiać ordynariusza katechety, jeśli ten otrzymał urlop, zyskał stabilizację, 

zmianę stanowiska służbowego, jeżeli rozwiązano z nim stosunek służbowy, wdrożono 

śledztwo dyscyplinarne, nałożono na niego karę dyscyplinarną lub porządkową oraz 

dymisję. Stanowisko władz szkolnych nie podlegało pod dyskusję. 

Następny paragraf regulował sprawy wizytacji. Dawał on prawo wizytowania 

nauki religii i prawo nadzoru nad jej procesem każdemu ordynariuszowi osobiście lub 

przez wyznaczonego przez niego wizytatora. 

Paragraf szósty mówił o prawie wizytacji władz oświatowych. Prawo takie 

posiadali wizytatorowi kuratoryjni, inspektorzy szkolni oraz kierownicy szkół średnich. 

Otrzymali zezwolenie na wizytację nauki religii pod kątem pedagogiczno-

dydaktycznym. 

W kolejnym paragrafie poruszono kwestie praktyk religijnych dzieci i 

młodzieży szkolnej. Stwierdzał on, że do całości nauczania i wychowania religijnego 

należą również praktyki religijne. Strona kościelna wprowadziła ten zapis obawiając 

się, że w razie nie ustalenia rodzaju ćwiczeń religijnych i czasu na niewyznaczonego 

 
512 Okólnik Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Kuratorjów…, dz. cyt., pkt. 1. 
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mogłoby Ministerstwo WRiOP usunąć te ćwiczenia lub ograniczyć je jednostronnie513. 

Katolicka młodzież szkolna była obowiązana brać w nich udział. Praktyki były 

normowane przez władzę duchowną w porozumieniu z MWRiOP, a wprowadzone w 

życie przez władze szkolne. Do praktyk obowiązkowych zaliczono: niedzielną i 

świąteczną mszę św. z nauką, nabożeństwo z egzortą na rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego, trzydniowe rekolekcje wielkopostne. Wspólną spowiedź św. i Komunię na 

początku i końcu roku szkolnego i w trakcie rekolekcji oraz modlitwę przed i po 

zajęciach szkolnych. Powyższy wykaz praktyk – jak pisał ks. Stanisław Tadeusz 

Podoleński (SJ) – można uznać za wystarczający; przy religijnym wychowaniu w domu 

potrafią one poprowadzić dalej dzieło rodziców i podtrzymać w młodzieży ducha 

pobożności514. 

W paragrafie ósmym zdefiniowano pozycję Księży prefektów w szkole. 

Zgodnie z punktem widzenia Kościoła, uznano księży prefektów nie tylko za 

nauczycieli religii, ale też za duszpasterzy młodzieży szkolnej w zakresie życia 

szkolnego. Za szczególny obowiązek katechetów uważano czuwanie nad życiem 

religijnym oraz na równi z innymi nauczycielami nad wychowaniem moralnym. Chcąc 

usunąć niedomagania, przypomniano katechetom o obowiązku uczestniczenia we 

wszystkich konferencjach, omawiających sprawy wychowania młodzieży szkolnej, (…) 

ze względu na stanowisko duszpasterskie zajmowane przez nich. 

W paragrafie dziewiątym postanowiono, że w budżecie szkoły średniej 

uwzględnić należy pewną sumę na potrzeby religijne. Wysokość kwoty ustalano według 

przepisów wydanych w sprawie pokrywania wydatków rzeczowych szkoły. 

W ostatnim paragrafie omawiającym sprawy nauki religii uregulowano sprawę 

śpiewu kościelnego. Przepis przewidywał, że część godzin śpiewu należało przeznaczyć 

na naukę pieśni kościelnych. 

Rozporządzenie weszło w życie 8 stycznia 1927 r., w dniu ogłoszenia w 

„Dzienniku Urzędowym RP”. 

 
513 AGG, APP 27/1, s. 10. Motywy projektu ustawy o nauczaniu religii katolickiej w szkołach 

powszechnych i średnich na podstawie konkordatu. 
514 S. T. Podoleński, Sprawa praktyk religijnych w szkole, „Przegląd Powszechny” R. 44 (1927), t. 174, 

s. 140-141. 
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3.2. Założenia programowe nauczania religii (cele, metody, środki dydaktyczne) 

Problematykę dydaktyczną, jako teorię nauczania i uczenia się, można 

rozpatrywać albo od strony treści, materiału nauczania, albo od strony sposobu 

przekazu, metody nauczania. Dlatego punkt ciężkości w dyskusjach dydaktycznych i 

katechetycznych spoczywa albo na teorii doboru treści nauczania, szukając przy tym 

odpowiedzi na pytanie, czego należy uczyć, albo na teorii przekazu wiedzy, czyli 

rozważa się sposoby nauczania i na pierwsze miejsce wysuwa się pytanie, w jaki sposób 

powinno się uczyć515. 

Potraktowanie nauczania religii na równi z innymi przedmiotami nauki 

szkolnej było szczególna spuścizną epoki Oświecenia. Wprawdzie wprowadzenie 

powszechnego, obowiązku szkolnego i objęcie wszystkich dzieci obowiązkową nauką 

religii, i to w ustabilizowanych ramach porządku szkolnego, było czymś pozytywnym, 

niemniej jednak wiązały się z tym następstwa ujemne. Nauka religii znalazła się w 

obowiązkowej szkole państwowej, jako jeden z przedmiotów szkolnych. Wiedza 

religijna ujęta w spekulatywne definicje i traktowana, jako środek wychowania 

religijno-etycznego stała się głównym celem wychowania oraz wszelkich zamierzeń 

dydaktycznych. Punkt ciężkości przesunął się z przekazu wiary i życia wiarą na uczenie 

się i wiedzę. Oznaczało to niewątpliwie pewną laicyzację katechezy nawet od samej 

strony formalnej, niezależnie od wpływu idei oświeceniowych i racjonalizmu na samą 

treść nauczania516. Stąd też na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego, a zwłaszcza w 

pierwszej połowie dziewiętnastego stulecia wśród katechetów toczy się ostra dyskusja 

na temat treści nauczania religii i pojawia się niestety niezaakceptowana powszechnie 

próba nowego spojrzenia na zagadnienie metody nauczania. 

Słusznie stwierdza ks. dr Stanisław Bizuń, że polska katecheza i katechetyka 

tak pod względem treści, jak i metody zawsze była mocno związana z nauczaniem 

religii katolickiej na Zachodzie517. Polskie katechizmy pozostają pod wpływem 

katechizmów św. Roberta Bellarmina, I. Felbigera, a już najbardziej pod wpływem 

Józefa Deharbe’a z roku 1847. Neoscholastyczne podejście do katechezy przenikało do 

nas już w roku wydania katechizmu J. Deharbe’a, kiedy to opublikowano obszerną i 

 
515 W. Kubik, Rozwój myśli…, dz. cyt., s. 31.  
516 F. Blachnicki, Katechetyka fundamentalna, „Collectanea Theologica” T. 39 (1969), nr 3, s. 70. 
517 [S. Bizuń], Bibliografia duchowna. II. Katechizm, „Pamiętnik Religijno-Moralny” 15 (1848), nr 10, s. 

361-364. 



 

147 

pochlebną jego recenzję. Pod wpływem tego katechizmu pozostawało wiele wydań 

drukowanych na ziemiach polskich w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. 

W zakresie metody – przebiegu nauczania, w dziewiętnastym stuleciu, a nawet 

jeszcze na przełomie XIX i XX w., w Polsce panowała ciągle jeszcze metoda 

dedukcyjno-egzegetyczna. W poradnikach tego okresu uwzględnia się metodę 

dedukcyjną, czyli podaje się w nich prawdy ogólne, z których wyprowadza się 

konkretne szczegóły. Katecheza posługuje się trzema stopniami: lectio (czytanie), 

explicatio (wyjaśnienie), applicatio (zastosowanie). Najpierw czyta się nową lekcję z 

podręcznika, podaje się tylko krótkie słowne lub zdaniowe wyjaśnienie. Przeczytawszy 

tekst, wyznacza się go, jako zadanie do zapamiętania. Dopiero na następnej lekcji 

nauczyciel odpytuje zadanie i przechodzi do wyjaśnień bliższych i praktycznych 

zastosowań518. 

Szkoła europejska w ciągu całego dziewiętnastego stulecia nie przechodziła 

zbyt gwałtownych wstrząsów, podobnie jak pedagogika tego stulecia519. Treść, 

wiadomości zostały w niej raz na zawsze ujęte w zakresie obowiązujących 

przedmiotów. Materiał wykładany stanowił prostą sumę współrzędnych, mało ze sobą 

związanych przedmiotów, z których każdy z osobna był tylko z góry zaplanowanym 

zbiorem wiadomości i umiejętności, podlegających przyswojeniu520. Nikt tej treści nie 

podważał, za to z całą ostrością pojawiło się pytanie o sposób nauczania. Pedagodzy 

dostrzegali, że nauczanie nie jest tylko przekazem wiadomości, pojęć czy umiejętności, 

lecz procesem, który musi być zaplanowany zarówno od strony treści, jak pod 

względem metody. Nową szkołę podejścia do tematów stopni przebiegu nauczania, 

zwaną później tradycyjną zapoczątkował Jan Fryderyk Herbart. 

J. F. Herbart był nie tylko twórcą teorii pedagogicznej, lecz również 

zamiłowanym praktykiem-nauczycielem, wychowawcą i organizatorem. Główna jego 

zasługą było wypracowanie nowej teorii nauczania. Wzorem J. H. Pestalozziego, był 

przekonany, że metoda jest główna potęgą w wychowaniu i nauczaniu. Odkrycie 

właściwej metody uważał za podstawowy czynnik w dążeniu do zmiany i człowieka, i 

 
518 W. Kubik, Rozwój myśli…, dz. cyt., s. 34. 
519 W. Okoń, Ruch eksperymentalny w szkolnictwie światowym, [w:] Szkoły eksperymentalne w świecie 

1900-1960. Praca zbiorowa, red. W. Okoń, Warszawa, „Nasza Księgarnia”, 1964, (Biblioteka Wiedzy 
Pedagogicznej), s. 5. 

520 S. Hessen, Podstawy pedagogiki, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa, „Nasza Księgarnia”, 1931, 
(Bibljoteka Dzieł Pedagogicznych; nr 25, 26 i 27), s. 125. 
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społeczeństwa521. Kult metody wynikał z całego jego systemu, który tworzył przy 

pomocy etyki i psychologii522. Pierwsza z dziedzin pomocniczych pomagała mu 

określić cel wychowania, druga – psychologia – wskazywała środki wiodące do celu. 

Punktem wyjścia dla etyki J. F. Herbarta było twierdzenie Immanuela Kanta, 

że najważniejszym dobrem moralnym jest dobra wola, a dobra wola jest posłuszna 

prawodawstwu moralnemu. Wola staje się dobrą, gdy jest posłuszna sądowi etycznemu, 

orzekającemu, że dany postępek się podoba lub nie podoba523. Ten sąd etyczny miał być 

wynikiem wychowania. Etyka pomagała, więc J. F. Herbartowi określić cel 

wychowania. Było nim kształtowanie ludzi o moralnie silnych charakterach. 

Druga z dziedzin pomocniczych – psychologia – wskazywała środki wiodące 

do celu. Wychodząc z przesłanek metafizycznych, zakładał, że podstawę świata 

zjawisk, który poznajemy zmysłami stanowią niezliczone proste byty. W wyniku 

zderzenia się ich ze sobą powstają w duszy wyobrażenia, jako elementy, z których ma 

się tworzyć cała psychika ludzka524. Wyobrażenia te pierwotnie nieruchome, pod 

wpływem bodźców zewnętrznych zostają wprowadzone w ruch. Zadaniem 

wychowawcy jest tak kierować ruchem, by w uczniu budziły się uczucia i chcenia, a w 

rezultacie tworzył się silny charakter moralny525. 

Zgodnie z tą asocjacyjną teorią psychologiczną i przekonaniem o decydującym 

znaczeniu pracy nauczyciela, właśnie metodę nauczania, rozumianą, jako przebieg 

nauczania, uczynił J. F. Herbart ośrodkiem swoich rozważań526. Skoro zaś całe życie 

psychiczne J. F. Herbart sprowadzał do mechaniki wyobrażeń, opracował ujęte w 

matematyczne formuły prawa tej mechaniki. Był przekonany, że sposób uczenia się 

odpowiada ściśle nauczaniu, a w procesie przyswajania sobie nowego materiału, 

główną rolę odgrywa uporządkowana praca uwagi ucznia. Praca ta miała polegać na 

kolejnym następowaniu po sobie aktów zgłębiania i ogarniania określonych wyobrażeń. 

Podczas zgłębiania uwaga winna była się ześrodkowywać na jasnym ujęciu szczegółów, 

wiadomości a w toku ogarniania zbierać i łączyć w całość poszczególne człony wiedzy. 

Zarówno w czynności zgłębiania, jak i ogarniania wyróżnił J. F. Herbart po 

dwa stadia. Najpierw miało miejsce zgłębianie spoczywające, czyli wydobywanie z 

 
521 B. Nawroczyński, O wychowaniu i wychowawcach. Dwanaście studiów pedagogicznych, Warszawa, 

PWN, 1968, s. 246. 
522 Tamże, s. 264-270. 
523 B. Nawroczyński, O wychowaniu i wychowawcach, dz. cyt., s. 255. 
524 B. Nawroczyński, O wychowaniu i wychowawcach, dz. cyt., s. 256. 
525 Tamże. 
526 B. Nawroczyński, Zasady nauczania, dz. cyt., s. 264. 
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niejasnej mieszaniny wielu wyobrażeń jasnego wyobrażenia i skupienie się na nim w 

celu osiągnięcia jasności. Zgłębianie postępujące powodowało przenoszenie się uwagi z 

jednego wyobrażenia na drugie, aby nastąpiło skojarzenie wyobrażeń. Ogarnianie 

spoczywające zbierało niejako wyniki zgłębiania, aby powiązać je w jedną całość 

z uprzednio nabytymi wyobrażeniami – wiadomościami. W jego wyniku tworzył się 

system pojęć. Ogarnianie postępujące natomiast sprawiało, że uczeń mógł włączyć do 

przyswajanych pojęć nowe pojęcia, czyli produkować nowe człony systemu, 

zdobywając tym samym metodę. Tak, więc przyswajanie wiadomości zdaniem [J. F.] 

Herbarta, miało prowadzić przez cztery stadia: jasności, kojarzenia, systemu i metody, i 

to w takim właśnie porządku, w tej samej kolejności. Na drodze takiego 

rozczłonkowania, w przekonaniu J. F. Herbarta, powstawała w umyśle ucznia całość 

stworzona z wyobrażeń527. 

Naukę mistrza rozwijali nadal uczniowie. Tuiscon Ziller opracowane przez J. 

F. Herbarta stopnie uznał za formalne dla zaznaczenia, że trzeba je stosować zawsze, 

bez względu na przerabianą treść nauczania528. On również najmniejszą grupę materiału 

nazywał jednostką metodyczną i do niej zarazem zacieśniał zastosowania stopni 

formalnych. On wreszcie podzielił pierwszy stopień (jasność) na dwa stadia: analizy i 

syntezy oraz zalecił rozpoczynać opracowanie nowej jednostki metodycznej od podania 

uczniom celu, do którego chce się doprowadzić529. 

Inny uczeń J. F. Herbarta Wilhelm Rein uznał analizę i syntezę za dwa 

równorzędne z innymi stopnie i z systemu czterostopniowego przeszedł na 

pięciostopniowy oraz zmodernizował nazewnictwo stopni formalnych: 1. 

przygotowanie oraz omówienie wstępne; 2. przedstawienie – podanie nowego 

materiału; 3. powiązanie nowych wyobrażeń ze sobą oraz już z wcześniej posiadanymi; 

4. zebranie lub uporządkowanie materiału pamięciowego; 5. zastosowanie zdobytej 

wiedzy ogólnej. Te właśnie pięć stopni W. Reina na całe pół wieku zdecydowały o 

sposobie ujmowania procesu nauczania530. 

W. Rein, podobnie jak T. Ziller, za czynność wstępną, której nie można 

lekceważyć, uznawał podanie uczniom celu, aby mogli świadomie i bardziej skutecznie 

pracować. Był to niewątpliwie decydujący krok naprzód w teorii nauczania, ale 

 
527 B. Nawroczyński, Zasady nauczania, dz. cyt., s. 265. 
528 K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, dz. cyt., s. 255. 
529 B. Nawroczyński, Zasady nauczania, dz. cyt., s. 267. 
530 Tamże. 
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przyjęcie na stopniu drugim określenia przedstawienie z góry niestety przesądzało 

stosowanie metody wykładowej w nauczaniu. 

Na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego stulecia, w związku z 

postępującymi badaniami w dziedzinie psychologii, pedagodzy zaczęli zdawać sobie 

sprawę, że twórcy stopni formalnych zacieśnili pogląd na uczenie się, ale nie zwrócili 

uwagi na odrębne prawa poszczególnych przedmiotów. 

Wobec ogromnej dechrystianizacji, laicyzacji państwa, kultury, życia 

społecznego a nawet rodzinnego z jednej strony, a z drugiej w obliczu szeroko 

rozwiniętej teorii dydaktycznej szkoły dziewiętnastego stulecia katecheci zaczęli powoli 

zdawać sobie sprawę z niewystarczalności stosowanej metody nauczania religii. Na 

przełomie stuleci – podobnie zresztą jak dydaktycy – nie kwestionowali jeszcze treści 

nauczania – przynajmniej w sensie zasadniczym. Powszechnym znana był krytyka 

katechizmu J. Deharbe’a. W jej następstwie w 1887 r. zlecono J. Lindenowi jego 

ulepszenie. Nowe opracowanie niewiele jednak odbiegało od oryginału. Coraz większą 

rolę w refleksji katechetów odgrywała jednak unowocześniona metoda nauczania 

innych przedmiotów szkolnych. Na przełomie stuleci katecheci nie mogli przejść 

obojętnie obok cieszącej się wielką popularnością, opracowanej przez J. F. Herbarta i 

udoskonalonej przez T. Zillera i W. Reina teorii stopni formalnych. Zanim jednak 

znalazły one zastosowanie w katechetyce zaszło kilka ważnych faktów. 

Po ogłoszeniu powstania zjednoczonego państwa niemieckiego w 1887 r. w 

Monachium, a w 1899 r. we Wiedniu oraz innych większych miastach, powstały 

związki katechetów. Monachijskim katechetom przewodniczyli: założyciel związku 

Andreas Seidl oraz ks. Heinrich Stieglitz, Gustav Götzel, wiedeńskim: J. Kundi i bracia 

Johann i W. Pichlerowie. Ponadto w 1875 r. w Monachium zaczęło się ukazywać 

czasopismo „Katechetische Blätter”, a we Wiedniu od r. 1878 „Christlich – 

Pädagogische Blätter”. Oba czasopisma umożliwiały wymianę poglądów, związki zaś 

organizowały kursy dla katechetów531. 

Pierwszy ważny dla odnowy formalno-metodycznej kurs katechetyczny miał 

miejsce w Salzburgu w dniach od 10 do 23 listopada 1903 r.532. Zgromadził on około 

500 słuchaczy różnego wieku i stanu. Wśród prelegentów był cieszący się wielkim 

autorytetem pedagog katolicki, czołowy wówczas profesor uniwersytetu praskiego, Otto 

Willman. Wygłosił referat na temat zasad i genezy dydaktyki i pedagogiki socjalnej. 

 
531 W. Kubik, Rozwój myśli…, dz. cyt., s. 41. 
532 Tamże. 
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Podczas kolejnego zjazdu Związku Katechetów w Monachium w 1906 r. wyraźnie dał 

się obserwować nowy nurt w dyskusji na temat metody naprowadzającej, którą 

nazwano metodą monachijską. Do jej teoretycznego opracowania już w 1905 r. 

przyczynił się Anton Weber, ale ojcem tej nowej metody w ścisłym znaczeniu był 

przede wszystkim ks. H. Stieglitz, autor tomiku, zawierającego zbiór metodycznie 

opracowanych katechez. 

W nawiązaniu do dydaktyki ogólnej wprowadzającej do nauczania tak zwane 

stopnie formalne i w oparciu o scholastyczną zasadę omnis cognito incipit a sensu, ks. 

H. Stieglitz opracował nową metodę nauczania religii. Herbartowskie stopnie formalne 

w opracowaniu W. Reina zastosował modyfikując i tworząc następujący schemat: 1. 

podanie celu i przygotowanie pracy; 2. wykład – przedstawienie poglądu; 3. 

wyjaśnienie, czyli wypracowanie danej prawdy z poglądu; 4. zebranie, jako syntetyczne 

ujęcie danej treści z poglądu oraz 5. zastosowanie. Sprowadzało się to do wprowadzenia 

tematu (celu) i nastawieniu psychicznym dziecka na realizację celu, po czym 

następowała prezentacja poglądu (opowiadanie), z którego wypływało wyjaśnienie 

elementów tematu, a zebranie służyło fazie zastosowania533. 

W postulatach ruchu metody – odnowy formalno-metodycznej, ciągle jeszcze 

nie kwestionowano neoscholastycznych ujęć treści nauczania. Dążono do 

udoskonalenia przebiegu nauczania, metody postępowania nauczyciela w toku 

nauczania uczniów. Zamiast stosować metodę egzegetyczną, dedukcyjną, czyli 

wychodzić od tekstu katechizmu i wyjaśniać – pytanie po pytaniu, proponowano 

prowadzić odtąd nauczanie według pięciu stopni sposobem naprowadzającym – 

indukcyjnym. Po wprowadzeniu, czyli przygotowaniu uczniów do pracy następowało 

poglądowe przedstawienie nowego materiału za pomocą obrazów, opowiadania 

stosownej przypowieści biblijnej. Potem miało miejsce wyjaśnienie prawdy 

katechizmowej, abstrahowanie z poglądu pojęć katechizmowych. Tekst biblijny pełnił, 

bowiem funkcję poglądu dla treści katechizmu. Zastosowanie poprzedzone 

streszczeniem – odpytaniem – nie posiadało czysto intelektualnego charakteru, lecz 

miało wskazywać na sytuację życia, w których mogło nastąpić urzeczywistnienie 

prawdy religijnej. Przywiązywało się wielkie znaczenie do oddziaływania na wolę 

ucznia, do prowadzenia go do czynu, chociaż w sposób bardziej teoretyczny niż 

praktyczny, czyli mimo wszystko werbalny534. 

 
533 R. Murawski, Etapy rozwoju katechezy, „Ateneum Kapłańskie” T. 71 (1978), z. (1) 417, s. 54-56. 
534 Tamże. 
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Polscy katechetyce nie pozostali obojętni wobec prób odnowy w nauczaniu 

religii. Szczególne zasługi w kształtowaniu i rozwoju myśli dydaktycznej w polskiej 

literaturze katechetycznej trzeba przypisać ks. W. Gadowskiemu – kapłanowi diecezji 

tarnowskiej. 

Tok lekcji w szkole jednoklasowej niepodzielonej wg ks. W. Gadowskiego 
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Źródło: ADT, sygn. PG VI/2, nlb. 

Ksiądz W. Gadowski już w roku 1891 na łamach „Przeglądu Powszechnego” 

wykazuje niedostatki Herbartowskiej teorii stopni formalnych535. Wprowadzenie jej 

założeń z psychologii asocjacyjnej spowodowało, że w przedstawionym toku przebiegu 

nauczania zabrakło czynności abstrahowania – tak istotnej dla prawidłowego przebiegu 

myślenia536. Pisząc o toku myślenia w zastosowaniu do nauczania elementarnego ks. W. 

Gadowski wskazywał na różnice, jakie zachodzą w rozumieniu pojęć analizy i 

syntezy537 w zależności od tego czy się je rozpatruje z punktu widzenia logiki, czy 

psychologii asocjacyjnej. Problem ten o wiele później stał się tematem rozmów na 

zjazdach katechetów niemieckich. 

Nie dziwi więc fakt, że z chwilą opracowania przez katechetyków 

monachijskich na początku dwudziestego stulecia metody nauczania religii zwanej 

„monachijską”, ks. W. Gadowski, jako pierwszy zapoznawał z nią polskich czytelników 
 

535 W. Gadowski, Kilka słów o toku myślenia w zastosowaniu do nauczania elementarnego, „Przegląd 
Powszechny” R. 8 (1891), t. 32, s. 389-395. 

536 Tamże, s. 391. 
537 W. Gadowski, Kilka słów, dz. cyt., s. 389 i 390 oraz 393. 
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na łamach „Dwutygodnika Katechetycznego i Duszpasterskiego”538. Informował, że w 

duchu tej nowej metody, każda lekcja powinna stanowić całość metodyczną, jednolitą 

tak pod względem logicznym, jak i poglądowym. Wzgląd logiczny wymagał, aby na 

lekcję składały się pojęcia pokrewne, zgrupowane wokół jednego pojęcia naczelnego. 

Jedność zaś poglądowa miała polegać na tym, że za podstawę całej jednostki 

katechetycznej służył tylko jeden środek poglądowy539. 

Jednostka lekcyjna (katechetyczna) winna była się składać z trzech stopni 

głównych i dwóch pobocznych. Stopniami głównymi były: 1. wykład, 2. wyjaśnienie, 3. 

zastosowanie; pobocznymi natomiast: a) przygotowanie i b) skupienie. Cały schemat 

nowej metody przedstawiał się więc następująco: 1. zapowiedź treści, przygotowanie, 2. 

wykład, 3. wyjaśnienie, 4. skupienie, 5. zastosowanie. Zgodnie z właściwą sobie 

krytyczną postawą, ks. W. Gadowski nadał pięciostopniowemu układowi lekcji nieco 

inny charakter. Ogólny schemat ulepszonej metody monachijskiej przedstawił i 

szczegółowo każdy z przyjętych stopni omówił na łamach „Dwutygodnika 

Katechetycznego i Duszpasterskiego”540. Wyróżnił mianowicie: 1. przygotowanie 

(praeparatio), 2. pogląd (perceptio), 3. wykład (propositio), 4. pogłębienie (explicatio), 

5. zastosowanie (applicatio). Wyeksponował, więc znaczenie poglądu w 

pięciostopniowym układzie lekcji, a wykład przesunął na miejsce trzecie, przyznając 

mu rolę wyprowadzania, abstrahowania z poglądu odpowiednich pojęć. 

Ks. W. Gadowski głosił: by nie rozrywano gwałtem natury dziecka na dwie 

części i nie pielęgnowano najpierw strony intelektualnej, a potem dopiero uczuciowej i 

moralnej. Z zapatrywaniem takim często spotkać się można: postanowienia woli 

przekazuje się ostatniemu stopniowi lekcji, a stopnie poprzednie zużywa się na 

kształcenie rozumu. Metoda monachijska żąda: należy uwzględniać całą naturę dziecka 

niepodzielną, zmysłowo-duchową. Powtarzam z naciskiem, że już opowiadanie służy nie 

tylko do uzmysłowienia, ale także do oddziaływania na chcenie zmysłowe. Właśnie ten 

podwójny charakter naszej metody zapewnia jej stanowcze pierwszeństwo wobec 

wszystkich innych metod541. 

 
538 W. Gadowski, Monachijska metoda katechizowania, „Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski” 

R. 11 (1907), nr 3, s. 88. 
539 W. Gadowski, Monachijska metoda…, dz. cyt., s. 88. 
540 W. Gadowski, Stopnie lekcji, „Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski” R. 13, [T. 13] (1908), nr 

1, s. 23-26; R. 13, [T. 13] (1909), nr 10, s. 370-375; R. 13, T. 14, (1909), nr 1, s. 401-404, nr 2, s. 447-

451, nr 6, s. 624-627, nr 7, s. 680-683; R. 14., T. 15. (1909), nr 5, s. 158-162, nr 6, s. 198-203. 
541 W. Gadowski, Monachijska metoda…, dz. cyt., s. 91. 
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Obok ks. W. Gadowskiego pojawiły się inne publikacje polskich 

katechetyków. Ks. Józef Boczar, redaktor „Gazety Niedzielnej”, w Katechetyce 

wydanej we Lwowie w 1914 r., wśród wielu poruszanych zagadnień, dużo miejsca 

poświęcił metodzie stopni formalnych542. Zgodnie z założeniami „metody 

monachijskiej” uważał, że każda katecheza ma tworzyć jednolitą całość, zwaną 

jednostką metodyczną. W jedności tej wyróżniał odrębne części, mające swój odrębny 

cel, do którego nauczający miał stosować swoje czynności. Te czynności nazywał 

stopniami katechezy. Wyróżnił cztery stopnie w katechezie: 1. przygotowanie, 2. 

wykład, 3. wyjaśnienie, 4. zastosowanie. W swoich poglądach nie uwzględniał więc 

założeń ks. W. Gadowskiego. 

Wybitnym polskim przedstawicielem katechetyki w pierwszej połowie 

dwudziestego wieku był ks. Z. Bielawski. „Metodzie monachijskiej” poświęcił dużo 

miejsca zarówno w swojej twórczości teoretycznej, jak i praktycznej. Początkowo 

szczególnie interesował się „metodą monachijską” udoskonaloną przez J. Pichlera. 

Informował, że Monachijczycy opowiadali się za jednością logiczną i poglądową, to 

znaczy dopuszczali stosowanie jednego tylko opowiadania, opisu, tekstu, jako podstawy 

do całej lekcji, dla wyprowadzenia wszystkich wniosków czy obowiązków 

wypływających z danej prawdy wiary. Ks. J. Pichler natomiast odrzucał stanowczo 

jedność poglądu – jako szablon bezcelowy a nawet szkodliwy. Przyjmował natomiast 

jedność logiczną. Każda lekcja według jego projektu miała stanowić jednostkę logiczną 

w tym znaczeniu, że powinna była włączać w swój zakres tylko pewne pojęcia 

pokrewne. Tę jedność uważał za konieczną dla jasności lekcji i możliwości 

oddziaływania na wolę dziecka543. 

Jak zauważa Z. Bielawski, ks. J. Pichler był także przekonany, że katecheta nie 

musi trzymać się niewolniczo stopni formalnych, które stanowiły podstawę lekcji 

według metody monachijskiej. Katecheta powinien był je znać i pamiętać o nich, 

zwłaszcza podczas przygotowania do katechezy, ale nie miał obowiązku czynić ich 

szablonem każdej lekcji. Katecheta mógł schemat, czyli podanie poglądu, wyjaśnienie, 

 
542 J. Boczar, Metodyka nauczania religji katolickiej dla użytku seminarjów nauczycielskich, wyd 2 

(stereotyp.), Poznań, Księgarnia św. Wojciecha, 1930, s. 43-69. 
543 Z. Bielawski, O metodzie ks. Pichlera [w:] J. Pichler, Katechezy katolickie dla szkół ludowych: na 

stopień średni i wyższy szkół jedno- lub dwuklasowych i na stopień średni szkół więcej klasowych, t. 2, 

cz. 1-2, z niem. oprac. Z. Bielawski, Kraków, nakł. Zgromadzenia Ks. Ks. Misyonarzy, 1910, s. X-XI. 
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zastosowanie i zestawienie powtórzyć dwa lub trzy razy w ciągu lekcji, ale mógł go też 

całkiem opuścić, gdy uzna, że mógłby być mało przydatny w danym przypadku544. 

W publikacjach o charakterze teoretycznym ks. Z. Bielawski w szczególny 

sposób zajmował się procesem przekazu pojęć religijnych i kształcenia woli. Wychodził 

z założenia, że chcąc dobrze uczyć, trzeba najpierw wiedzieć, jak uczeń sobie przyswaja 

treści religijne i przez jaki proces wewnętrzny musi przejść prawda religijna, aby ją 

uczeń: 1. przyjął do świadomości, 2. zrozumiał, 3. prawdę spekulatywną przetworzył w 

praktyczną. Ks. Z. Bielawski był przekonany, że każda treść religijna musi przejść 

niejako przez kilka stopni, zanim zostanie ogarnięta przez całą duszę. Mówiąc o 

procesie nauczania, przyjmował za O. Willmannem, trzy główne stopnie przyswajania 

pojęć ze strony dziecka: 1. uchwycenie (przyjęcie treści i zatrzymanie jej), 2. 

zrozumienie, 3. przerobienie545. 

Uchwyceniu prawdy przez ucznia miało służyć wyłożenie jej przez 

nauczyciela. Zrozumienie treści powinno było ułatwiać wyjaśnianie i ukazanie 

zastosowania jej w życiu. Dlatego też autor ustalał trzy stopnie psychologiczne 

przyswajania pojęć: 1. wykład, 2. wyjaśnienie, 3. zastosowanie546. Oprócz tych trzech 

wypracował szereg stopni, które nazwał pośrednimi lub podstopniami547. Wymieniał ich 

aż dwanaście, zaznaczając, że nie wszystkie katecheta musi wprowadzać na każdej 

lekcji. Niektóre powinny być uwzględnione przy nauczaniu dzieci młodszych, inne 

podczas pracy ze starszymi. Schemat przyswajania pojęć i kształcenia woli uczniów 

przebiegał następująco: pierwszy stopień stanowiło nastawienie duchowe na przyjęcie 

treści religijnej, które odbywało się za pomocą przygotowania i zapowiedzenia tematu. 

Drugi stopień – wykład prawd lub zasad odbywał się przez podanie poglądu lub 

wygłoszenie tekstu. Trzecim stopniem miało być wyjaśnienie, dokonujące się przez 

wyprowadzenie pojęć religijno-moralnych z poglądu. Na pełny przebieg pracy na tym 

stopniu miało się składać: 1. abstrahowanie pojęcia z poglądu za pomocą oddzielenia 

cech istotnych od przypadkowych, 2. zebranie cech istotnych (utworzenie pojęcia, 

złożenie definicji), 3. uogólnienie pojęcia (uzyskanego z jednego poglądu: a. przez 

wyjaśnienie wewnętrzne, rzeczowe – za pomocą refleksji, b. przez wyjaśnienie 

zewnętrzne słowne słów definicji oraz wyjaśnienie zdań; 4. tworzenie pojęć pewnych, 

czyli wyrabianie przekonań za pomocą dowodzenia i zbijania zarzutów, 5. koncentracja 
 

544 Z. Bielawski, O metodzie ks. Pichlera, dz. cyt. 
545 Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna, dz. cyt., s. 231. 
546 Tamże, s. 232. 
547 Tamże. 
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logiczna, czyli złączenie nowego pojęcia z pojęciami pokrewnymi, dawniej nabytymi 

oraz tworzenie światopoglądu. Czwartym i ostatnim stopniem głównym było 

zastosowanie, czyli wartościowanie prawd religijnych i zasad religijno-moralnych. Na 

zastosowanie składy się cztery czynności: 1. konkretyzowanie prawd religijno-

moralnych, czyli wskazanie poszczególnych przypadków w życiu, w których można 

było lub należało dane prawdy i zasady zastosować, 2. motywowanie prawd i zasad 

religijno-moralnych, celem skłonienia woli do wyboru, 3. naprowadzenie ucznia do 

podjęcia decyzji, postanowienia, 4. wykonanie postanowienia, ćwiczenie woli i 

utrwalenie w pamięci548. 

Z. Bielawski uważał, że herbartowski intelektualizm zapanował także w 

katechezie, najpierw w Niemczech, a potem przeniósł się do Polski. Wskutek tego już w 

XIX w. nastąpił upadek katechetyki. Na gruncie katechetyki przejawiało się to 

obieraniem za cel nauczania religii, a nie wychowania religijnego, co ponadto 

skutkowało traktowaniem jej jak pozostałych przedmiotów szkolnych. Stan ten 

opisywał następująco: nie wychowanie religijne, lecz kształcenie religijne, przyswajanie 

pojęć religijnych. (…) Plany przeładowano materiałem naukowym (…). Podręczniki 

pisano głównie z myślą o oddziaływaniu na rozum. Nawet w najniższych klasach 

opierano naukę religii na katechizmie i używano metody wyłącznie egzegetyczno-

objaśniającej549. 

Bielawski uznawał herbartyzm za kierunek jednostronny, miał pełną 

świadomość, że osiągnięcia współczesnej pedagogiki wskazują, iż: warunkiem owocnej 

pracy wychowawczej jest harmonijne wychowanie pełnego człowieka, kształcenie 

pełnego charakteru. Wychowawca religijny nie może być ani intelektualistą, ani 

woluntarystą! Jego metoda nie może być jednostronną, lecz musi być integralną! Nie 

może uwzględniać tego lub owego czynnika organizmu moralnego człowieka, musi 

wpływać wychowawczo na wszystkie. Psychologia odróżnia trzy podstawowe czynniki w 

organizmie moralnym człowieka: rozum, wolę i uczucia550. 

Z chwilą, gdy Polska odzyskała niepodległość, na mocy wytycznych 

zaaprobowanego przez polskich biskupów programu nauczania w 1919 r., „metoda 

monachijska” oparta o teorię stopni formalnych została uznana za oficjalną metodę 

nauczania religii w szkole. Przyjęto następujące stopnie: 1. przygotowanie, 2. 

 
548 Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna, dz. cyt., s. 233-274. 
549 Z. Bielawski, Podstawy wychowania religijnego, Lwów 1920, s. 9. 
550 Z. Bielawski, Podstawy wychowania…, cz. 2, dz. cyt., s. 4. 
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przedstawienie, 3. opracowanie (wyjaśnienie), 4. podsumowanie, 5. zastosowanie – 

przy czym stopnie drugi, i trzeci i piaty nazwano głównymi, natomiast pierwszy i 

czwarty pobocznymi551. 

Ksiądz W. Gadowski i ks. Z. Bielawski odgrywali niewątpliwie główną rolę w 

teorii katechetycznej i wydawali najwięcej materiałów przeznaczonych dla praktyki. 

Tworzyli niejako model katechezy przyjmowany przez innych. Należą do nich 

katechezy ks. W. Gadowskiego: 1. Szkice katechez na tle Małego katechizmu 

salzburskiego – drukowane w latach 1903 i 1904 w „Dwutygodniku Katechetycznym i 

Duszpasterskim”552, 2. Biblijne katechezy elementarne553, 3. Szkice katechez554 oraz ks. 

Z. Bielawskiego: 1. Przygotowanie do spowiedzi i Komunii św.555, 2. Katechezy biblijne 

na pierwszą klasę szkoły powszechnej556, 3. Katechezy biblijne na II i III klasę szkoły 

powszechnej557, 4. Katechezy na III i IV klasę szkoły powszechnej558. 

W tabeli 4 zawarto sposób ujmowania w opracowaniach praktycznych teorii 

stopni formalnych i na zastosowanie nazwy – określenia stopni formalnych. 

Jak wynika z tabeli, podstawową strukturą, jaką przyjęli obaj czołowi 

katechetyce pierwszego czterdziestolecia w materiałach przygotowanych dla praktyki 

katechetycznej, była struktura dyktowana przez teorię stopni formalnych. Poza 

katechizmami pytań i odpowiedzi główne materiały pokazujące, jak należy prowadzić 

lekcję religii, posiadają niezmienny układ. 

 
551 W. Kubik, Rozwój myśli…, dz. cyt., s. 52. 
552 W. Gadowski, Szkice katechez na tle Małego katechizmu salzburskiego, „Dwutygodnik Katechetyczny 

i Duszpasterski” R. 7 (1903), nr 2, s. 45-49; nr 4, 116-120; nr 6, 185-188; nr 7, 216-217; nr 8, 239-242; 

nr 10, 310-316; nr 12, 13 i 14, 411-417; nr 15, 16 i 17, 517-525; nr 22, 700-701; nr 23, 731-733; nr 24, 

753-754; R. 8 (1904), nr 1, s. 20-22; nr 2, 45-46; nr 3, 78-80; nr 4, 105-107; nr 5, 144-146; nr 6, 176-

177; nr 7, 212-213; nr 9, 281-282, nr 10, 306-309; nr 11, 335-3397, nr 24, 736-738. Katechizm 

salzburski był na początku XX wieku podręcznikiem obowiązującym w całej Galicji. Ks. W. Gadowski 
podjął się opracowania do niego katechez. 

553 W. Gadowski, Biblijne katechezy elementarne dla dziatwy 1 i 2 roku nauki w szkołach wiejskich, 
Tarnów, Kraków, G. Gebethner, 1906. 

554 W. Gadowski, Szkice katechez dla 3-go i 4-go roku nauki w szkołach ludowych na podstawie 
Elementarnego katechizmu katolickiego i Dziejów biblijnych, Tarnów, Stowarzyszenie Biblioteki 
Chrześcijańskiej, 1916. 

555 Z. Bielawski, Przygotowanie do spowiedzi i Komunii św., Kraków, Zgromadzenie ks. ks. Misjonarzy, 
1922. 

556 Z. Bielawski, Katechezy biblijne. Na pierwszą klasę szkoły powszechnej, wyd. 3 popr., Lwów, 
Towarzystwo „Biblioteka Religijna”, 1932. 

557 Z. Bielawski, Katechezy biblijne. Na 2 i 3 klasę szkoły powszechnej z przygotowaniem i 
przemówieniem do 1 spowiedzi i Komunji św., zastosowane do urzędowego programu, Lwów, 
Towarzystwo „Biblioteka Religijna”, 1928. 

558 Z. Bielawski, Katechezy na III i IV klasę szkoły powszechnej. O przykazaniach, dobrych uczynkach i o 

grzechu, Lwów, Towarzystwo „Biblioteka Religijna”, 1936. 
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Tabela 4 – Schemat stopni formalnych katechezy i ich nazw 

Podręcz
niki 

 

 

 

 

Określe
nia 

stopni 

Ks. W. 

Gadowski 

„Szkice 

katechez 

na tle 

Małego 
katechizmu 

salzburskie

go” 

Ks. W. 

Gadowski 

Biblijne 

katechezy 

elementar

ne (1906) 

Ks. W. 

Gadowski 

Szkice 

katechez 

(1916) 

Ks. Z. 

Bielawski, 

Przygotow

anie do 

Spowiedzi 

i Komunii 

św.(1912) 

Ks. Z. 

Bielawski, 

Katechezy 

biblijne na 

II i III kl. 

szkoły 
powszechn

ej (1928) 

Ks. Z. 

Bielawski, 

Katechezy 

biblijne na 

I kl. szkoły 
powszechn

ej (1932) 

Ks. Z. 

Bielawski, 

Przewodni

k 

metodyczn

y, (1927) – 

czyli 

Katechezy 

na III i IV 

kl. szkoły 
powszechn

ej (1936) 

1 Preparatio Przygotow

anie 

Przygotow

anie 

Przygotow

anie 

Przygotow

anie 

Przygotow

anie z 

zapowiedz

ią tematu 

Przygotow

anie 

zapowiedź 
tematu 

2   Pogląd 
bezpośred

ni lub 

biblijny 

Przykład    

3 Propositio Wykład Wykład Wykład Wykład Wykład Wykład 

4 Expicatio Pogłębieni
e 

Pogłębieni
e 

Wyjaśnien
ie 

Wyjaśnien
ie 

Wyjaśnien
ie 

Wyjaśnien
ie 

5 Aplicatio Zastosowa

nie 

Zastosowa

nie 

Zastosowa

nie 

Zastosowa

nie 

Zastosowa

nie z 

ćwiczenie
m woli 

Zastosowa

nie 

6   Ćwiczenie     

Opracowano na podstawie W. Kubik, Rozwój myśli…, dz. cyt., s. 59. 

W początkowym okresie twórczości ks. W. Gadowski stosował na oznaczenie 

stopni formalnych nazwy łacińskie: praeparatio, propositio, explicatio i applicatio. W 

podręczniku Biblijne katechezy elementarne, wydanym w 1906 r., określenia łacińskie 

zastąpił już nazwami polskimi i przyjmował tylko cztery stopnie: przygotowanie, 

wykład, pogłębienie i zastosowanie. W następnym podręczniku, wydanym w 1916 r., w 

Szkicach katechez, ks. W. Gadowski dodał jeszcze dwa stopnie: pogląd bezpośredni lub 

biblijny oraz ćwiczenie. Na przykładzie tych opracowań dostrzec można zmiany, jakich 

dokonywał autor w materiałach praktycznych, które zresztą szły w parze z rozwijaną 

przez niego teoria katechetyczną, co znajdowało swoje odzwierciedlenie w jego 

publikacjach drukowanych na łamach „Dwutygodnika Katechetycznego i 

Duszpasterskiego”. 
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Ksiądz Z. Bielawski rozpoczął swoją twórczość praktyczną w czasie, gdy 

teoria stopni formalnych przeszła już pewien etap rozwoju. Od samego początku swojej 

twórczości przyjmował cztery stopnie: przygotowanie i zapowiedź tematu, wykład, 

wyjaśnienie i zastosowanie, chociaż tylko trzy z nich uważał za zasadnicze. 

Obaj katechetycy w swojej twórczości przeznaczonej dla praktyki w sensie 

zasadniczym przyjmowali podobny schemat. Z zestawienia w tabeli wynika, że 

pierwszym stopniem dla obu katechetyków było przygotowanie, które najczęściej 

polegało na odpytaniu poprzedniej katechezy i wprowadzeniu do nowego tematu. W 

Szkicach katechez ks. W. Gadowskiego, jako drugi stopień występuje „pogląd” 

bezpośredni lub biblijny. Podobnie u ks. Z. Bielawskiego w podręczniku Przygotowanie 

do spowiedzi i Komunii św. użyto na tym stopniu nazwę „przykład”, który także pełni 

rolę poglądu. Trzecim stopniem dla obu autorów był wykład. Przy czwartym stopniu 

zachodzi minimalna różnica. Ks. W. Gadowski posługiwał się słowem „pogłębienie”, 

podczas gdy ks. Z. Bielawski nazywał ten stopień „wyjaśnieniem”. Jako piąty stopień 

obaj katechetycy przyjęli „zastosowanie”. W Szkicach katechez ks. W. Gadowski dodał 

szósty stopień „ćwiczenie”, czynność tę podkreślał również ks. Z. Bielawski, łącząc ją 

ze stopniem zastosowania. 

Reasumując dokonania obu katechetyków nie tylko omawiali dokładnie w 

pracach o charakterze teoretycznym nową metodę nauczania, lecz także stosowali ją w 

opracowanych przez siebie materiałach przeznaczonych dla praktyki katechetycznej. 

Metoda przyjęła się powszechnie i na długie lata utrwaliła w praktyce katechetycznej. 

Wśród potrzeb pedagogiki katolickiej, wobec jej ówczesnych kierunków 

rozwoju ks. dr Mieczysław Szymon Węglewicz559 dostrzegał potrzebę pójścia w 

zakresie katechetyki za wzorem św. Karola Boromeusza, czyli kształcenia i 

wychowania katolików do czynu, krzewienia pracy charytatywnej i misyjnej. O 

wychowaniu tym można powiedzieć, że jest wychowaniem do aktywności, do 

definiowania swojej tożsamości przez czyn, przez konkretne dzieło w praktyce życia. W 

 
559 Ks. dr Mieczysław Szymon Węglewicz (1889-1943), kapłan archidiecezji warszawskiej, prefekt, 

redaktor naczelny „Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego”. Pedagog, historyk 
wychowania, dydaktyk, metodyk nauczania religii. Ukończył Seminarium Duchowne w Warszawie, 
później studiował w Akademii duchownej w Petersburgu, gdzie wysyłano najzdolniejszych alumnów. 
W 1915 r. uzyskał stopień magistra teologii i święcenia kapłańskie. Reaktywuje w Warszawie Koło 
Związku Diecezjalnych Kół Księży Prefektów i zostaje jego prezesem. Od 1917 r. pracuje w 
gimnazjum W. Górskiego – kontakty te owocują pogłębieniem zainteresowań dydaktyczno-

wychowawczych: przeprowadził badania eksperymentalne nad młodzieżą szkół warszawskich 
(opublikowane w Studia psychologiczne…, dz. cyt.) W latach 1919-1927 był profesorem Seminarium 
Duchownego w Warszawie. E. Majcher, Węglewicz Mieczysław [w:] Słownik katechetyków polskich XX 
wieku. Praca zbiorowa, red. R. Czekalski, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie, 2003, s. 267-268. 
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zakresie religijnym łączy się ten rodzaj wychowania ze świadomym i pełnym udziałem 

w liturgii, Eucharystii oraz Akcji Katolickiej. W tej idei czynu w pewnym zakresie 

odzwierciedlają się idee nowego wychowania, mianowicie: aktywnego udziału ucznia 

w procesie uczenia się, uczenia się przez działanie560. 

Ksiądz M. S. Węglewicz wskazywał też na kierunek, który zapoczątkował św. 

R. Bellarmin. Wysuwa się na czoło w tym wypadku praca uczonego (teologa i 

pedagoga), który w epoce kontrowersji, zamieszania pojęć, zbałamucenia opinii i 

upadku myśli, potrafił przemówić, przekonać, obronić i ściśle wyłożyć naukę 

katolicką561, potrafił znaleźć odpowiednie metody nauczania religii katolickiej (główną 

zaletą katechizmu św. R. Bellarmina były jasność i dokładność). Ta systematyczność 

wykładu nie była już elementem nowego wychowania – w tym miejscu staje się jak wał 

ochronny przed działaniem unifikacyjnym. I w tym miejscu właśnie ks. M. S. 

Węglewicz znajduje właściwy moment na otwarcie się na jego propozycje, wskazując 

wcześniej podstawowe dogmaty, które tworzą teologię wychowania, by działały 

ochronnie, by nie tracąc ich z oczu, móc spokojnie patrzeć w innym kierunku. Ks. M. S. 

Węglewicz podkreśla, że pedagog katolicki wielokroć i nieustannie musi sobie zadawać 

pytanie, czy to, co robi, jest rzeczywiście chrześcijańskie. Zadaniem, które ks. M. S. 

Węglewicz stawia ówczesnym katechetykom, jest, aby jak ongiś św. Augustyn ochrzcił 

Platona, a św. Tomasz Arystotelesa – tak katecheci ochrzcili Hall-Questa’a, 

Decrol’ego, Bovet’a, Claparède’a e tutti quanta…562. 

Ksiądz M. S. Węglewicz, jako praktyk o świetnym przygotowaniu 

teoretycznym, pisze o potrzebie nowych podręczników. Potrzeba nam pomocy 

naukowych, chrestomatyj, enchirydionów. Czas już wielki zdobyć się wspólnymi siłami 

na zebranie bibliografii katechetyki polskiej. Oto szereg prac, które nas czekają na 

równi z organizacją młodzieży katolickiej i ligą szkół katolickich563. Opowiadał się za 

poglądowością, szerokim wachlarzem i dużą estetyką pomocy dydaktycznych w 

nauczaniu religii. 

Uznając za największego zwolennika i współtwórcę uczenia się pod 

kierunkiem Alfreda Lawrence’a Hall-Questa, ks. J. Rychlicki564 pozostaje pod jego 

 
560 M. Węglewicz, Drogowskazy katechetyczne, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” R. 22 

(1933), z. 1, s. 1-5. 
561 Tamże. 
562 M. Węglewicz, Drogowskazy katechetyczne, dz. cyt., s. 4. 
563 Tamże, s. 5. 
564 Ks. dr Józef Rychlicki (1880-1951) – doktor teologii, wykładowca katechetyki, katecheta. Urodzony w 

Bielczy k. Tarnowa, po uzyskaniu matury w 1904 r. wstąpił do Seminarium Duchownego i 
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wpływem, głosi pochwałę i wyraża aprobatę dla tej metody uczenia, przyjmuje jego 

definicję, że uczenie się pod kierunkiem polega na systematycznym postępowaniu 

szkolnym, w którym każdy uczeń otrzymuje tak dokładne wskazówki i wdrożenie w 

metody uczenia się i myślenia, że jego codzienne przygotowanie posuwa się naprzód w 

warunkach najbardziej sprzyjających doskonaleniu się w higienicznej, ekonomicznej i 

samodzielnej pracy umysłowej565. Celem uczenia się pod kierunkiem staje się osoba 

przygotowana zarówno do podejmowania zagadnień, jak i do podporządkowania swych 

doświadczeń zagadnieniom ogólnym, a ponadto taka, która zdobyła zdolności do 

inicjowania zadań, poleceń. 

Uczenie się pod kierunkiem nie jest, zdaniem ks. J. Rychlickiego poddającą się 

jakiemuś schematowi. Każdy rodzaj zajęć opiera się na innych rozwiązaniach: 

wycieczkach, zwiedzaniu muzeów, bibliotek, czy uroczystościach szkolnych – nie da 

się ich ująć w takie schematy, które będą zawsze obowiązujące. U ks. J. Rychlickiego 

dochodzą do głosu jego potrzeby: uporządkowania i dysponowania schematem. Nie 

zniechęcają one jednak autora do tej metody, omawiając, bowiem jej stałe elementy, 

zalicza do nich następujące: nauczyciel nie podaje uczniom nigdy takich wiadomości, 

których oni własnymi siłami zdobyć by nie mogli przy jego życzliwej pomocy. Nie 

wykłada, nie uczy, lecz nadzoruje tylko pracę i kieruje »uczeniem się młodzieży«566; 

praca szkolna (lekcyjna) przebiega według schematu, gdzie najpierw pojawia się część 

wspólna (podbudowa) przygotowująca do samodzielnej pracy, następnie ona – a 

nauczyciel wtedy czuwa – daje wskazówki, stawia pytania naprowadzające; 

towarzyszyć musi temu ogromna liczba pomocy naukowych: słowników, 

podręczników, encyklopedii, map, okazów, preparatów, itd., przestronność sal i 

dodatkowi, zatrudnieni w szkole nauczyciele. Problem środków dydaktycznych i bazy 

 
równocześnie rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie 
przyjął w Krakowie w 1909 r. i bezpośrednio po nich podjął studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w 
Rzymie. Tu uzyskał w 1911 r. stopień doktora teologii. Był wikariuszem w parafiach św. Józefa, św. 
Mikołaja, św. Anny i Mariackiej w Krakowie, i katechetą w paru gimnazjach krakowskich, od 1918 r. 
do wybuchu II wojny światowej był katechetą w IV Państwowym Gimnazjum H. Sienkiewicza. Tu 
prowadził bibliotekę dla ubogiej młodzieży, antykwariat szkolny, opiekował się Bratnią Pomocą 
Uczniów i Sodalicją Mariańską. Całe dwudziestolecie międzywojenne pisał dla „Miesięcznika 
Katechetycznego i Wychowawczego”, a od 1945 r. został jego redaktorem. W 1935 r. Rada Wydziału 
Teologicznego powierzyła mu zajęcia zlecone z katechetyki i pedagogiki. Wykładał: ogólne zasady 
katechetyki, szczegółową metodykę nauczania religii oraz współczesne prądy pedagogiczne. Był 
członkiem komisji egzaminacyjnej dla katechetów szkół średnich w latach 1928-1939 oraz prezesem 

koła Księży Katechetów w Krakowie, J. Szczepaniak, Rychlicki Józef [w:] Słownik katechetyków…, dz. 
cyt., s. 218-219. 

565 J. Rychlicki, Metoda pod kierunkiem a nauczanie religii, „Miesięcznik Katechetyczny i 
Wychowawczy” R. 25 (1936), z. 10, s. 447. 

566 Tamże, s. 448. 
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lokalowej ks. J. Rychlicki uznaje za główną przyczynę niepowodzenia w uczeniu się 

pod kierunkiem: ciasne budynki szkolne, zbyt liczne klasy, brak możliwości 

zatrudnienia dodatkowych nauczycieli, a także brak przygotowania uczniów – metodą 

heurezy i szkoły pracy – do sumiennej, celowej i samodzielnej nauki567. Metoda pod 

kierunkiem nie może się udać przy ciasnocie sal, nadmiarze dzieci w klasie, braku 

środków nauczania – pisał, wskazując na polską szkołę porozbiorową. 

W zastosowaniu uczenia się pod kierunkiem do nauczania religii ks. J. 

Rychlicki nie widział żadnych przeciwwskazań. Nawiązując do istotnego momentu 

uczenia się pod kierunkiem, jakim są konferencje z uczniami, na których dzielą się oni 

swoimi wątpliwościami i trudnościami w pozyskiwaniu wiedzy, czyni z tego wątku 

motyw główny, motyw przewodni w pracy katechetycznej nad zachowaniem wiary, nad 

nieutraceniem jej w wyniku pobierania przez ucznia nauki religii568. Oprócz elementu 

konferencji docenia w uczeniu się pod kierunkiem wspólne czytanie i wyjaśnianie 

podręczników do nauki religii, innych tekstów teologicznych przeznaczonych zwykle 

do nauki w domu. Kolejnym szczególnie ważnym elementem i motywem przewodnim 

uczenia się pod kierunkiem czyni ks. J. Rychlicki postać nie tyle katechety-kierownika, 

ile katechety-powiernika w sprawach wątpliwości, trudnych pytań, niezrozumienia 

objaśnień Kościoła lub ewangelii. Katecheta-powiernik, jako „nadający kierunek” i 

czuwający nad rozwojem wiary i duchowością wychowanka, to klucz do duchowego 

rozwoju wychowanka, bezkonkurencyjny argument w zalecaniu tej metody w pracy 

katechetycznej. 

Otwartość na uczenie się pod kierunkiem i jego obecność w katechetyce nie 

powoduje podjęcia innych naczelnych idei nowego wychowania – nie stwarza 

katechezy „dla życia” – „przez życie”, jakim ono jest. Rychlicki nawiązuje do tych, 

którzy pragną ocalić szkołę, by młode pokolenia znalazły drogę wyjścia z chaosu. 

Cytuje Gustawa Wynekena, który szkołę nowoczesną nazywa »świętą wyspą« wśród 

rozpętanych bałwanów i fal (…), gdzie jeszcze rozbrzmiewa niekłamany głos prawdy w 

wieczne wartości i cele, gdzie w radosnej powadze sposobi się młode pokolenie do 

zdobycia lepszej przyszłości569. Katecheza powinna pozostać „świętą wyspą” – wizją 

lepszego moralnie świata, konkluduje autor. 

 
567 J. Rychlicki, Metoda pod kierunkiem…, dz. cyt., s. 451. 
568 J. Rychlicki, Metoda pod kierunkiem a nauczanie religii (dokończenie), „Miesięcznik Katechetyczny 

i Wychowawczy” R. 26 (1937), z. 1, s. 5-14. 
569 J. Rychlicki, Szkoła tradycyjna…, dz. cyt., s. 433-441. 
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Obecność szkoły pracy w katechezie, to propozycja J. Roskwitalskiego. 

Definicja tego autora brzmi: Szkoła pracy, jako zasad nie żąda nic innego jak 

samodzielności, aktywności zamiast pasywności, produktywności zamiast bierności. 

Samodzielność może być ręczna przy rysowaniu, lepieniu i modelowaniu, natomiast 

samodzielny wysiłek duchowy w osiąganiu pewnej wiadomości odpowiada też zasadzie 

pracy570. 

Ponadto, biorąc pod uwagę poglądy Hugo Gaudiga, istotnymi czyni przeżycia, 

twierdząc, że opisywana szkoła pracy powinna doprowadzić ucznia do tego, by 

samodzielnie wybierał wrażenia, wartości i kierował swymi przeżyciami przez 

usuwanie przeszkód niedopuszczających do odbioru pewnych wrażeń, kontaktu i 

poddania się oddziaływaniu wybranych wartości571. W opublikowanej pięć lat później 

książce Szkoła twórcza w nauce religii – pojęcie szkoły pracy zostaje doprecyzowane i 

zastąpione „szkołą twórczą”. Wśród różnych kierunków szkoły pracy wyodrębnia trzy 

ich grupy: szkoła pracy ręcznej; samodzielna praca umysłowa, szkoła przeżycia i 

czynu572. Korekty w zakresie pojęcia szkoły (szkoła pracy czy twórcza) nie można 

uznawać za brak orientacji autora w przedmiocie rozważań. Nawet w niewielkim 

objętościowo tekście Znaczenie zainteresowania w nauczaniu573 widać jego ogromną 

erudycję. 

Kolejnym krokiem względem szkoły pracy będzie uznanie zasadności hasła 

samodzielności ucznia. Jeżeli w przedmiotach świeckich – uważa ks. J. Roskwitalski – 

szkoła pracy ogranicza się do robót ręcznych lub samodzielnego zdobywania materiału, 

to w religii praca polegać będzie na czynie katolickim, na samodzielnym zdobywaniu 

cnót574. Istotę własnego widzenia szkoły pracy utożsamia z tym, co katechetycy 

 
570 J. Roskwitalski, Szkoła pracy a nauczanie religii, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy”, R. 

17 (1928), z. 1, s. 1-11; z. 2, s. 60-73; z. 3, s. 115-132; z. 5, s. 209-220; z. 8, s. 382-390. 
571Tamże, z. 1, s. 6. 
572 J. Roskwitalski, Szkoła twórcza w nauce religii, Grudziądz, skład gł. Wł. Kulerski, 1932, s. 177-179. 

Pierwszą grupę szkół uznaje za mało użyteczną dla nauki religii, może ona pełnić rolę pomocniczą, np. 
przez sporządzanie rysunku, szkicu. W grupie drugiej znajdują się kierunki wychodzące od zasady 

samodzielnej pracy umysłowej. Przywołując ujęcie Hugo Gaudiga i Otto Scheibnera, zauważa, że oni 
samodzielność twórczą uczniów posunęli aż do stawiania i rozwiązywania problemów, co w nauce 
religii może się sprowadzić do tworzenia przez ucznia niejako pewników religijnych, które mogą się nie 
zgadzać z wiarą. Z powodu tej kwestii katecheci katoliccy są w sytuacji zmuszającej do ograniczenia tu 
samodzielnej inwencji twórczej uczniów. W tej sytuacji katecheci sięgają raczej po metody tradycyjne, 
nie można, więc mówić o metodach z gruntu nowych, lecz o ulepszeniu tradycyjnych. Za najbardziej 
wartościowe dla nauki religii uważa J. Roskwitalski prądy oparte na filozofii wartości i psychologii 
przeżycia. Za najbardziej zbliżające się do poglądów katolickich uważa stanowiska Edmunda Husserla i 

Maxa Schelera. 
573 J. Roskwitalski, Znaczenie zainteresowania w nauczaniu, [w:] Sprawozdania Dyrekcji państwowego 

Gimnazjum Klasycznego w Grudziądzu 1932/33, Grudziądz 1933. 
574 J. Roskwitalski, Szkoła pracy…, dz. cyt., s. 10. 
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niemieccy nazwali „religijną szkołą życia”575. Przekonania te wydają się powszechne w 

polskiej katechetyce, ks. Bronisław Pągowski pisze: Szkoła pracy da się, więc 

wprowadzić do naszych lekcji, jako zastosowanie, szukanie i wprowadzenie w życie 

odpowiednich czynów wypływających z wyłożonego materiału576. 

Kwestia czynu w życiu religijnym w ramach katechezy otwiera ją na 

uwzględnianie w nauczaniu światopoglądu katolickiego. Młodzieży poszukującej – w 

sensie światopoglądowym – radzi dawać odpowiedź subiektywnie przekonującą, 

indywidualnie dostosowaną577 – nie radzi używać tu powagi autorytetu i zapewnień o 

racjach udowodnionych: wobec dzisiejszego nastawienia młodzieży rozsądne 

uwzględnienie samodzielności w poznaniu światopoglądu katolickiego może do naszego 

Kościoła wielu i to najgorszych młodzieńców szczerze przywiązać578. Wartości, jako 

element światopoglądu – w pedagogice religii katolickiej – są tym jego elementem, na 

którego przeżywanie od dłuższego czasu kładzie się nacisk. W obrębie lekcji religii w 

inspirowaniu tych przeżyć nie wolno przeholować w wywoływaniu bojaźni przed 

Bogiem – ostrzega ks. J. Roskwitalski. Religia nie może być ciężarem – musi być 

potrzebą serca i oazą szczęścia; pokorę natomiast wolno rozumieć, jako poczucie 

znikomości w świecie, nigdy, jako niższości. Główną rolę należy dać momentom 

uszczęśliwiającym człowieka – mamy, więc postulat nowej pedagogiki religijno-

moralnej, którym jest pielęgnowanie przeżyć pięknych, wzniosłych i 

uszczęśliwiających579. I choć radość dzieciństwa jest obecna wśród idei nowego 

wychowania, to ks. J. Roskwitalski, – jako wcześniejszą – znajduje ją u św. Augustyna i 

w jego postulacie wywołania miłości, jako celu nauczania religii oraz w Piśmie św., 

którego przesłaniem jest radosna nowina. 

Kolejnym krokiem jest zagadnienie zainteresowań dziecka, które rozwija i na 

którym opiera skuteczność swego oddziaływania szkoła pracy (szkoła twórcza). Ks. B. 

Pągowski zauważa: nikt dawniej nie pytał o upodobania, skłonności i warunki 

domowe580, teraz – podkreśla – prowadzi się badania zmierzające do poznania dziecka. 

W szkole twórczej klasa pracuje w atmosferze zaufania, miłości i pogody ducha. Nie są 

to jednakże nowe momenty pedagogiczne, bo już sam Pan Jezus uczył pogodnie na tle 

 
575 J. Roskwitalski, Szkoła pracy…, dz. cyt., s. 11. 
576 B. Pągowski, Z kursu katechetycznego w Krakowie, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” R. 

24 (1935), z. 8, s. 349. 
577 J. Roskwitalski, Nowe prądy…, dz. cyt., s. 423. 
578 Tamże, s. 424. 
579 Tamże. 
580 B. Pągowski, Z kursu katechetycznego…, dz. cyt., s. 349. 
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przyrody, poglądowo i bezpośrednio trafiając przez zmysły do umysłu581, inaczej 

przemawiając do rybaków, Marii Magdaleny czy Nikodema. 

Ksiądz J. Roskwitalski swoje stanowisko związane z kwestią zainteresowań 

rysuje na tle teorii współczesnych twórców szkoły pracy (twórczej) takich jak: J. Dewey 

(Szkoła i dziecko) oraz Édouard Claparède (wstęp do książki J. Deweya w tłumaczeniu 

Heleny Błeszyńskiej). Uzupełnia je kolejnymi argumentami J. Deweya z jego publikacji 

Szkoła a społeczeństwo. Po wstępnym przywołaniu poglądów twórców nowego 

wychowania na sprawę zainteresowań, ks. J. Roskwitalski potwierdza ważność tego 

zagadnienia, pisząc: Zagadnienie zainteresowania stało się jednym z ważniejszych 

zagadnień szkoły nowoczesnej. I słusznie! Szkoła, bowiem nie tylko ma nauczać, ale też 

wychowywać, czyli słowem: szkoła winna kształcić osobowość ucznia582. 

Sam autor ma na celu uzasadnienie dwóch tez: jeśli nauczanie ma mieć 

znaczenie wychowawcze, powinno się oprzeć na zainteresowaniu oraz nauczyciel 

powinien nawiązywać do subiektywnych zainteresowań ucznia i rozwijać je przez 

zaciekawienie nową materią583. Autor podkreśla, że odwoływanie się do zainteresowań 

w kształceniu i wychowaniu nie jest zasługą twórców nowego wychowania. 

Pedagogiczna rola zainteresowań w rozwoju, w wychowaniu polega na tym, że przez 

zainteresowania do głosu dochodzą wartości. Ks. J. Roskwitalski zauważa, że 

nowoczesna psychologia wyraża nowoczesnymi słowami to, co już Juan Luis Vives 

pisał na podstawie filozofii scholastycznej, że na psychikę ludzką wpływają jedynie 

wartości. Pisze także, że w celu obiektywnej oceny tak zwanej tradycyjnej metody 

nauczania chciałbym jednakże dodać, że dobrzy wychowawcy zawsze potępiali 

jednostronny intelektualizm, podkreślając znaczenie zainteresowania w nauczaniu. 

Zasługa dzisiejszej pedagogiki polega na tym, że zagadnienie to jaśniej wypowiedziała i 

głębiej uzasadniła584. 

W ramach uzasadnienia pierwszej tezy ks. J. Roskwitalski nadaje 

zainteresowaniom we współczesnej pedagogice dwojakie znaczenie: aktualne i 

dyspozycjonalne. Pierwsza polega na zainteresowaniu ucznia materiałem nauczania na 

lekcji i pociąga za sobą jego uwagę. Uznaje je za podstawę procesu kształcenia 

osobowości. Zainteresowanie aktualne zawiera w sobie czynnik przeżycia. Odkrycie tej 

zależności wydaje się dla ks. J. Roskwitalskiego bardzo istotne, można odnieść 
 

581 B. Pągowski, Z kursu katechetycznego…, dz. cyt. 
582 J. Roskwitalski, Znaczenie zainteresowania…, dz. cyt., s. 6. 
583 Tamże, s. 6 i 8. 
584 Tamże, s. 6. 
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wrażenie, że same zainteresowania są mniej ważne, są istotne o tyle, o ile prowadzą do 

przeżycia różnorodnego spektrum wartości i uhierarchizowania ich. W czasie 

dorastania młodzież przezywa najróżniejsze wartości, o których dają nam znać ich 

skłonności, dyspozycje czy zainteresowania. Na podstawie tych przeżyć uczeń ustalił 

sobie pewien porządek wartości. Lecz ta skala wartości u młodzieży dorastającej jest na 

ogół zmienna i ściśle subiektywna (…). Istnieje jednakże obiektywny porządek wartości, 

który posiadać winien człowiek dojrzały. Celem szkoły jest, aby maturzysta cenił 

wszystko według należytego porządku, czyli posiadał obiektywną skalę wartości585. 

Dokonując podsumowania ks. J. Roskwitalski stwierdza, że wartości 

decydujące o wychowaniu są uskuteczniane przez przeżycie, to z kolei wynika z 

zainteresowań (materiałem nauczania). Ta faza pracy z uczniem jest wstępna i zarazem 

konieczna, by zaistniała druga, prowadząca do wyższych wartości. Mechanizm ten 

opisuje następująco: Staramy się zainteresować młodzież nowym materiałem nauczania 

(zainteresowania aktualne), by poprzez przeżycie wprowadzić wyższe zainteresowania 

(dyspozycjonalne) i wyższe wartości586. Zatem prowadzenie do nowych, coraz wyższych 

zainteresowań skutkuje wprowadzeniem w świat coraz to nowych, wyższych wartości. 

Pojawia się tu odmienność przeżyć zależna od wartości wiążących się (wpisanych) w 

różne obiekty zainteresowań. Zdaniem autora psychologia zainteresowań wyróżnia 

trojaką ich formę odpowiadającą wartościom rzeczowym, kulturalnym i filozoficzno-

religijnym. Analiza tych form zainteresowań – zarazem różnych, coraz wyższych 

światów wartości – służy autorowi do uzasadnienia drugiej tezy, mówiącej, że poprzez 

zainteresowanie nową materią można prowadzić do coraz wyższych zainteresowań, 

dając szansę na zaistnienie dyspozycji osobowościowych, dyspozycji pożądanych dla 

człowieka wykształconego i wolnego. 

Ksiądz W. Gadowski, nestor katechetyków polskich dwudziestolecia 

międzywojennego ocenia, że hasła szkoły twórczej jednych pobudziły do szkodliwej 

przesady, ale na innych, krytycznie myślących nauczycieli, miały korzystny wpływ. Za 

rezultat ich oddziaływania uznaje: apelowanie do samodzielności ucznia, lepsze 

organizowanie treści nauczania, stawianie bardziej przemyślanych i inspirujących 

myślenie ucznia pytań, akcentowanie przeżyć uczniów i ich samodzielny wybór 

wartości, a także rolę źródeł wiedzy w nauce szkolnej. Dla religii, która jest 

Objawieniem Bożym, więc zarazem zjawiskiem historycznym, źródłami są Pismo św. i 

 
585 J. Roskwitalski, Szkoła twórcza…, dz. cyt., s. 18. 
586 J. Roskwitalski, Znaczenie zainteresowania…, dz. cyt., s.8. 
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tradycje Kościoła587. Ks. W. Gadowski uważa, że sięganie po naukowe metody w nauce 

szkolnej w odniesieniu do tych źródeł obudzi zainteresowania uczniów, co z pewnością 

sprowokuje do pytań, a w skutek tego do pogłębienia wiedzy. Skwapliwie 

wykorzystywanie przy tym przeżyć religijno-etycznych ma szansą wyzwolić naukę 

religii z przerostu intelektualizmu i zamienić lekcję nauki religii w szkołę życia 

religijnego. Źródłowe nauczanie religii, zdaniem tego autora, usuwa katechetę na drugi 

plan, tą drogą budzi w uczniach przeświadczenie, że dana prawda jest rzeczywiście 

słowem Bożym588. Tym tropem idące propozycje dawał ks. dr Aleksy Siara (SDB)589, 

unowocześniając inny rodzaj źródeł, jakim dla rozwoju życia religijnego są życiorysy 

świętych590. Ten katechetyk podejmował też kwestie współpracy katechety-

wychowawcy z gronem nauczycielskim w celu uwzględniania korelacji 

międzyprzedmiotowej591. 

Elementami propozycji ks. W. Gadowskiego, równoległymi do tychże w 

nowym wychowaniu, są tutaj: respekt dla zainteresowań ucznia, usunięcie nauczyciela-

katechety na drugi plan, odwołanie się do przeżyć uczniów oraz uznanie źródeł 

istotnych w dziedzinie naukowej (Pismo św. – w teologii) za pomoc dydaktyczną 

(uczenie się przez badanie). Z propozycjami ks. W. Gadowskiego współgrały starania 

innych katechetyków i próby całościowych ujęć sytuacji katechetyki na tle 

wzmożonego ruchu nowego wychowania. 

Ze sprawozdania ks. B. Pągowskiego dowiadujemy się, że w momencie 

prezentacji na zjeździe katechetycznym w 1935 r. przykładu zastosowania metody 

projektów w nauczaniu religii przez ks. dr Walerego Jasińskiego metoda nie miała 

jeszcze swoich opracowań w literaturze polskiej. Ks. B. Pągowski, jako uczestnik i 

sprawozdawca zjazdu, metodę projektów postrzegał, jako tę, która daje szanse by 

 
587 W. Gadowski, Źródłowe nauczanie religii, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” R. 20 

(1931), z. 1, s. 1-4. 
588 Tamże, s. 2. 
589 Ks. dr Aleksy Siara (1880-1943) kapłan archidiecezji lwowskiej, doktor filozofii, katecheta, wizytator 

nauki religii. Uczył się we Włoszech w ośrodkach salezjańskich. Ukończył studia teologiczne. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1907 r. we Lwowie. Pracował w szkołach salezjańskich, w latach 1910-

1912 odbył studia biblijne w Palestynie. W latach 1915-1919 studiował filozofię w Wiedniu, Krakowie 

i Wrocławiu, uzyskując stopień doktora. Pełnił funkcję dyrektora gimnazjum w Aleksandrowie 
Kujawskim, potem w Tarnowskich Górach. Inkardynowany do Administracji Apostolskiej w 

Katowicach, w latach 1925-1939 katechizował w Gimnazjum Humanistycznym w Chorzowie, potem w 
Katowicach, pełnił równocześnie obowiązki wizytatora nauki religii. R. Czekalski, Siara Aleksy (1880-

1943), [w:] Słownik katechetyków…, dz. cyt., s. 222. 
590 A. Siara, Żywoty świętych w nauczaniu religii, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” R. 22 

(1933), z. 4, s. 145-154. 
591 A. Siara, Współpraca katechety-wychowawcy z gronem nauczycielskim, „Miesięcznik Katechetyczny i 

Wychowawczy” R. 24 (1935), z. 8, s. 325-336. 
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ustrzec dziecko przed tymi, którzy chcą zbyt dużo materiału włożyć w jedną lekcję, nie 

dbając o jego zrozumienie. Jego zdaniem metoda projektów umożliwia zmniejszenie 

dystansu między teorią a praktyką, – co w życiu religijnym skutkuje „wypraniem” zasad 

religijno-moralnych w takich dziedzinach życia jak: handel, przemysł, sztuka. Dla ks. 

W. Jasińskiego istotę metody projektów stanowi: postawienie ucznia wobec trudności, 

wobec zagadnienia. To zagadnienie musi mieć podłoże naturalne, z którym uczeń styka 

się w życiu. Następnie młodzież trudność tę samodzielnie rozwiązuje. Na tle tego 

rozwiązania powstaje praktyczne zastosowanie, czyn, ale czyn musi być samodzielnie 

wykonany i wykonanie jego sprawdzone592. 

Ksiądz W. Jasiński uważa, że metodę projektów traktuje wyłącznie, jako 

zabieg dydaktyczny przeciw wadom i błędom metodycznym, które się pojawiają w 

nauce religii593. Przy jej pomocy można: stawiać ucznia wobec problemu (trudności), 

który należy rozwiązać; wdrażać uczniów do samodzielnego myślenia w ramach i na 

podstawie prawd objawionych oraz do współpracy z nauczycielem przy osiąganiu celu 

lekcyjnego594, w obu punktach naśladując Jezusa Chrystusa; uwzględnić w nauce religii 

podłoże naturalne, przez które autor rozumie rzeczywistość religijną otaczającą 

młodzież; położyć nacisk na wykonanie powziętych postanowień, co zahamuje próżną 

gadaninę (moralizowanie) w sytuacjach wychowania religijnego595. W odbiorze innych 

katechetyków, zapoznających się z przykładowym zastosowaniem metody projektów w 

nauce religii, za najbardziej charakterystyczne zostało uznane postawienie ucznia wobec 

trudności, którą sam powinien pokonać596. Ks. W. Jasiński nie poprzestaje na czerpaniu 

z pomysłów twórcy metody projektów, wzbogaca ją własnymi propozycjami. Jedną z 

nich jest wypróbowanie w ognisku metodycznym stosowanie kolorowych rysunków w 

nauce religii597. 

Pierwszoplanowe miejsce w edukacji religijnej dzieci i młodzieży zajmowało 

obowiązkowe nauczanie religii w szkołach. Określone w programach wydanych w 

latach 1920-1921 – oddzielnych dla szkół powszechnych, gimnazjalnych i seminariów 

nauczycielskich, które stanowiły w omawianym okresie podstawę do nauczania religii 

 
592 B. Pągowski, Z kursu katechetycznego…, dz. cyt., s. 350. 
593 W. Jasiński, Jak prowadzić lekcje religii nowoczesną metodą projektów, „Miesięcznik Katechetyczny i 

Wychowawczy” R. 26 (1937), z. 1, s. 20-27. 
594 W. Jasiński, Jak prowadzić lekcje, dz. cyt. 
595 Tamże, s. 20-21. 
596 B. Pągowski, Z kursu katechetycznego…, dz. cyt., s. 350. 
597 W. Jasiński, Rysunki kolorowe do nauki katechizmu, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” 

R. 27 (1938), z. 4, s. 215-216. 
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w szkołach zawodowych, obejmowało skrótowe kompendium doktryny Kościoła, 

kilkakrotnie poszerzane. 

Program dla szkół powszechnych przewidywał w kl. I-VI historię biblijną i 

katechizm z podstawowymi zasadami dogmatycznymi i etycznymi oraz elementami 

liturgiki, a w kl. VII historię Kościoła; całość tego materiału trzykrotnie powtarzano i 

zarazem poszerzano598. W szkołach średnich obowiązywało w myśl programów 

dwukrotne pogłębianie tego samego materiału, a więc na pierwszym stopniu utrzymano 

biblijno-katechizmowe ujęcie, na drugim zaś traktowano go w formie odrębnych 

dyscyplin, takich jak historia Kościoła, dogmatyka i etyka599; w seminariach 

nauczycielskich, celem przygotowania abiturientów do nauczania religii w szkołach 

powszechnych, program przewidywał metodykę uczenia religii, która zajmowała 

miejsce pominiętej dogmatyki600. 

Analizując programy nauczania religii zauważyć można, że Kościół szczególną 

uwagę przywiązywał do zagadnień dogmatycznych, a następnie etycznych, pozostałe 

zaś traktował, jako dyscypliny pomocnicze. Tendencje te ujawniały się w większym 

stopniu w ramach dyskusji, jakie prowadził kler, uczący w szkołach, głównie w czasie 

Walnych Zjazdów i lokalnych zebrań Związku Diecezjalnych Kół Księży Prefektów, 

nad wydanymi programami oraz w związku z zainicjowanymi od 1926 r. pracami nad 

redakcją nowych programów. Postulowano również szersze wykorzystanie historii 

Kościoła dla pogłębienia zagadnień dogmatycznych (w kl. VII szkoły powszechnej601 i 

na IV roku seminariów nauczycielskich602), dla gimnazjów zaś projektowano skrócenie 

kursu historii kościelnej na rzecz poszerzenia zakresu dogmatyki603. 

 
598 Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych. Religia rzymskokatolicka, Warszawa 

1920. 
599 Program gimnazjum państwowego. Religia rzymskokatolicka. (Dla gimnazjum niższego i wyższego), 

Lwów, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1921. 
600 Program nauki w państwowych seminariach nauczycielskich, Warszawa 1921. 
601 J. Wacławski, W sprawie programu…, dz. cyt., s. 17 -27. 
602 P. Świerzko, Plany nauki religii w państwowych seminariach nauczycielskich, „Miesięcznik 

Katechetyczny i Wychowawczy” R. 11 (1922), nr 1-3, s. 117-119. 
603 K. Csesznak, Nowy plan nauki religii dla szkół średnich, „Miesięcznik Katechetyczny i 

Wychowawczy” R. 10 (1921), nr 5-6, s. 133-134. 
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Księga zawierająca protokoły posiedzeń Koła Księży Katechetów w Tarnowie 
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Źródło: ADT, sygn. ARz. 111, nlb. 
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Sugestie Koła Księży Katechetów w Tarnowie odnośnie programu nauczania 
religii w IV klasie szkoły średniej 
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Źródło: ADT, sygn. ASZ IX, nlb. 

Wszystkie programy jasno precyzowały cele nauczania religii. Najszerzej 

uwydatnione zostały w programach dla szkół powszechnych, a nawet – w porównaniu z 

programami dla szkół średnich – otrzymały odmienne ujęcie. Jedynie, bowiem dla tego 

szczebla kształcenia stwierdzono na pierwszym miejscu, iż nauczanie religii ma na celu 

nadanie wychowaniu szkolnemu charakteru religijno – moralnego. Przy uwydatnieniu 

następnych celów podkreślono, iż nauka religii ma prowadzić do poznania i utrwalania 
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prawd religijnych, do wyrobienia prawego sumienia, rozbudzenia uczuć religijnych i 

umocnienia woli, i co charakterystyczne, do obudzenia gotowości do służby Bożej (…) 

udziału w obrzędach katolickich (…) nawiązania i utrzymania żywego związku z 

Kościołem604. 

Uwydatniona rola nauczania religii w szkołach powszechnych, z wyraźnym 

nastawieniem, by religia stanowiła podstawę wychowania szkolnego, dowodzi, iż 

Kościół szczególną wagę przywiązywał do kształcenia właśnie na poziomie 

podstawowym605. Czynił to z dwóch względów: po pierwsze, dlatego, że dzieci i 

młodzież na tym etapie kształcenia były najbardziej podatne na wpływy wychowawcze, 

które zwykle w tym okresie życia pozostawiają najtrwalsze ślady, a po wtóre, z tego 

względu, iż przez szkoły powszechne Kościół miał dostęp do niemal całej młodzieży i 

również tą drogą sięgał swymi wpływami do starszego pokolenia wszystkich warstw 

społecznych, wśród których nurtowały dążenia nie zawsze zgodne z jego założeniami. 

Podsumowując: mimo wszczętej pod koniec osiemnastego wieku dyskusji na 

temat potrzeby zmiany treści nauczania religii, zagadnienie to na początku 

dwudziestego wieku nie stanowiło jeszcze szczególnego przedmiotu rozważań 

katechetyków. Zwyciężył nurt neoscholastyczny. Konsekwentnie katechizm wespół z 

historią biblijną o charakterze historyzującym i moralizującym oraz traktowanie Biblii, 

jako źródła poglądu dla definicji katechizmowych utrwaliło się w praktyce nauczania 

religii aż po lata trzydzieste dwudziestego wieku. Z chwilą narodzin w dziewiętnastym 

stuleciu dydaktyki ogólnej główny temat dociekań jej przedstawicieli stanowił problem 

metody nauczania. Zaczęto poszukiwać takiego rozczłonkowania procesu nauczania, 

aby przy zachowaniu logicznego następstwa etapów – stopni w pracy nauczyciela z 

uczniami można było jego przebieg uznać za najbardziej skuteczny. Teoria dydaktyczna 

stopni formalnych stała się kanonem szkoły tradycyjnej, który starano się ulepszyć, 

budować na innych założeniach psychologicznych – prawie do połowy dwudziestego 

wieku, nie myśląc jednak o jego zaniechaniu. Nauczanie miało odtąd charakter bardzo 

uporządkowany, ale zarazem intelektualistyczny i pamięciowy. Przeważały w nim 

metody nauczania oparte na słowie: wykład i opowiadanie. 

 
604 Program nauki w szkołach…, dz. cyt., s. 3. 
605 Można powiedzieć bez przesady, że w szkołach tworzą się i urabiają społeczeństwa. Najwięcej 

wychowuje szkoła powszechna ludowa, mniej średnia, jeszcze mniej wyższa. A. Zimniak, O dobrą 
szkołę, „Przegląd Katolicki” R. 29 (1923), nr 7, s. 100. 
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System dydaktyczny oparty o teorię stopni formalnych utrwalił się katechetyce 

pod nazwą „metody monachijskiej”. Swój znaczny wkład w jej rozpowszechnienie 

i ulepszenie wnieśli polscy katechetycy m.in. ks. W. Gadowski czy ks. Z. Bielawski. 

3.3. Podręczniki i materiały przeznaczone do edukacji religijnej 

W okresie zaborów na terytorium Galicji wybór podręczników do 

poszczególnych przedmiotów podyktowany był działalnością Komisji Naukowej przy 

utworzonej 24 stycznia 1868 r. RSK. Do kompetencji tej Komisji należała ocena i 

aprobata podręczników szkolnych. Drugim czynnikiem było rozpoczęcie na łamach 

prasy powszechnej dyskusji na temat konieczności podniesienia poziomu nauczania w 

szkołach średnich, pełnej polonizacji podręczników, a co za tym idzie i nauczania. W 

dyskusję zaangażowane zostały środowiska uniwersyteckie Krakowa i Lwowa, 

Akademia Umiejętności, politycy i całe środowisko nauczycieli szkół średnich, 

wypowiadające się indywidualnie, jak i działające przez organizacje nauczycielskie: 

Towarzystwo Pedagogiczne i TNSW606. Niewątpliwie zmuszało to RSK do opanowania 

sytuacji i prowadzenia spójnej polityki podręcznikowej. Reforma programów nauczania 

z 1884 r. była jednym z głównych czynników powodujących zmiany w zakresie 

wprowadzania podręczników szkolnych. Należy przy tym zaznaczyć, że była to 

pierwsza większa reforma od czasu wprowadzenia w 1848 r. Zarysu Organizacyjnego, 

która dotyczyła treści i metod nauczania607. Rozkwit piśmiennictwa podręcznikowego 

w Galicji nastąpił w latach 90. XIX w. był wynikiem nie tylko powołania Komisji 

Podręcznikowej oraz zaangażowaniem środowisk akademickich, ale też osobistym 

zaangażowaniem Michała Bobrzyńskiego, który w latach 1890-1900 pełnił funkcję 

przewodniczącego RSK. Z jego inspiracji podejmowano starania o opracowanie i 

upowszechnianie zasad pisowni polskiej, sukcesywne wprowadzanie nowych 

podręczników oraz promocję wydawnictw nauczycielskich608. Religia będąca 

przedmiotem obowiązkowym we wszystkich klasach w wymiarze 2 godzin tygodniowo 

była pewnego rodzaju fundamentem do zapewnienia właściwego wychowania 

moralnego uczniów. Szkoła, jako instytucja, była zobowiązana do zapewnienia 

 
606 W. Walat, T. Warzocha, Podręczniki szkolne w Galicji w II połowie XIX i na początku XX wieku w 

świetle prac Komisji Podręczników Szkolnych przy Radzie Szkolnej Krajowej, „Edukacja, Technika, 
Informatyka” nr specjalny 1/2018, s. 46. 

607 Tamże, s. 47. 
608 Tamże. 
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regularnego i systematycznego nauczania religii dla każdego wyznania, do którego 

należało przynajmniej 20 uczniów we wszystkich klasach łącznie. Przygotowane i 

realizowane plany nauczania musiały uwzględniać zarówno specyfikę szkoły jak też 

poszczególnych wyznań. Nauczający religii katolickiej katecheci początkowo używali 

niemieckich podręczników lub stosowali pogadankę-wykład wzbogacony podyktowaną 

do zapisania w zeszycie notatką. W pierwszej klasie obowiązywał Katechizm Józefa 

Szustera przetłumaczony przez ks. Andrzeja Zielińskiego, a następnie Katechizm 

większy opracowany przez ks. Mariana Ignacego Morawskiego oraz Wielki katechizm 

religii katolickiej. W klasie II i III popularne były historie biblijne autorstwa ks. 

Tomasza Dąbrowskiego. Popularnym podręcznikiem do historii biblijnej były Dzieje 

Starego i Nowego Przymierza dla użytku szkolnej młodzieży autorstwa ks. Antoniego 

Tyca609. Dla klas IV przeznaczony był podręcznik pt. Wykład obrzędów i religijnych 

zwyczajów świętego rzymskokatolickiego kościoła dla użytku młodzieży szkół 

gimnazjalnych i realnych Ludwika Karola Lewartowskiego610, a następnie od połowy 

lat 90 XIX w. Liturgika ks. Alojzego Jougana. W gimnazjach korzystano z podręcznika 

ks. Mateusza Jeża pt. Nauka wiary katolickiej oraz z Katolickiej dogmatyki 

szczegółowej dla szkół średnich ks. A. Jougana. Lekcje z etyki katolickiej w klasie VII 

prowadzono w oparciu o Etykę katolicką Konrada Martina tłumaczoną przez Łukasza 

Soleckiego oraz Etykę katolicką ks. Karola Szczeklika. Program kończyły lekcje 

przedstawiające tematykę z historii Kościoła, którą wykładano na podstawie Historii 

 
609 Część pierwsza Dzieje Starego Przymierza, licząca 227 stron zawierała cztery ryciny oraz mapę 

Palestyny, była pięciokrotnie wydawana – ostatnie z roku 1877. Część druga dzieje Nowego 
Testamentu, liczyła 278, zawierała dwie ilustracje i również wydawana była kilkakrotnie. Napisanie 
historii biblijnej dla młodszych uczniów gimnazjów było dla autora elementem kształtowania ich wiary 
oraz postaw. Poprzez przykłady i antyprzykłady zawarte w dziejach Starego i Nowego Testamentu 
formował ducha uczniów. M. Stinia, Nauczanie liturgiki i biblistyki na lekcjach religii w gimnazjach 

galicyjskich, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, Vol. 71 (2018), nr 2, s. 121-138. 
610 Podręcznik K. L. Lewartowskiego składał się w czterech głównych rozdziałach z wiadomości 

wstępnych przedstawiających omówienie potrzeby istnienia obrzędów w Kościele i ich istoty. Rozdział 
pierwszy był poświęcony kościołowi, jako miejscu przeznaczonemu do oddawania czci Bogu. Autor 
omawiał zewnętrzną i wewnętrzną budowę kościoła, funkcje ozdób w świątyni, opisywał szaty 
liturgiczne, naczynia oraz analizował rolę muzyki kościelnej i śpiewu kościelnego, a jako dodatek do 

tego rozdziału prezentował i wyjaśniał język liturgiczny. Drugi rozdział dotyczył obrzędów przy 
sprawowaniu sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, pokuty, Eucharystii, ostatniego 
namaszczenia, kapłaństwa oraz małżeństwa. Kolejna część podręcznika dotyczyła sakramentów 
rozumianych, jako błogosławieństwa i poświęcenia kościelne. W ostatnim rozdziale przedstawiał święta 
i uroczystości kościelne z podziałem na trzy okresy liturgiczne. W dodatku do tego rozdziału zawarto 
też informację o ćwiczeniach religijnych i powiązanych z nimi zwyczajach dotyczących pielgrzymek i 
innych form aktywności katolików. Istotą podręcznika było poznanie przez opis wszelkich 
zewnętrznych przejawów wiary, jakie powinny być znane katolikowi – tak by rozumiał ich sens w 
chwili, gdy bierze w nich udział oraz by pełniej rozumiał dynamikę kalendarza liturgicznego. 
Podręcznik był używany przez blisko dwadzieścia lat. M. Stinia, Nauczanie liturgiki…, dz. cyt. 
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kościelnej Matthiasa Robitscha i Historii Kościoła katolickiego autorstwa ks. A. 

Jougana611. 

Podręcznik do nauki religii po zatwierdzeniu przez władze kościelne i świeckie 

stawał się swoistym programem nauczania, katecheci byli bowiem zobowiązani do 

przestrzegania zawartego w nim porządku materiału. Książka miała być dla ucznia 

podstawą powtarzania lekcji, a dla uczącego wskazówką, czego i w jakiej kolejności 

uczyć. 

W sierpniu 1896 r. odbył się I Zjazd Katechetów w Krakowie, na którym 

omawiano pożądane kierunki zmian w programie nauczania religii w szkołach 

wszystkich typów612. W kongresie wzięło udział 121 duchownych z całej Galicji613. W 

zagadnieniach poruszanych najistotniejsze były: kwestie podręczników, działań 

katechetów na rzecz dyscypliny szkolnej, ożywienia praktyk religijnych uczniów oraz 

przywrócenia religii na egzaminie maturalnym. Z referatem wprowadzającym (Projekt 

zmian planu nauki religii w niższym gimnazjum) wystąpił doświadczony katecheta ks. 

Stanisław Puszet)614. Poddał krytyce przeładowanie programów i układ treści, które 

były niedostosowane do możliwości intelektualnych uczniów. Sugerował, by więcej 

czasu poświęcić na nauczanie katechizmu, a mniej historii biblijnej615. Krytycznie o 

programach i zbędnych treściach w podręcznikach wypowiadał się ks. Józef Drozd, 

katecheta w gimnazjach w Sanoku i Rzeszowie616. Zjazd zakończył się wypracowaniem 

kilku istotnych wniosków, z których najważniejsze to: konieczność rozpoczynania 

nauki religii od gruntownej znajomości katechizmu (w wymiarze dwóch lat edukacji), 

zwiększenie wymiaru nauczania historii biblijnej z roku do półtora oraz ograniczenie 

liturgiki do jednego semestru617. 

Powyższe polemiki zaowocowały przede wszystkim wydaniem kilku 

nowoczesnych podręczników do nauki liturgiki i dziejów biblijnych. W 1895 r., czyli 

rok przed kongresem ks. A. Jougan wydał swój podręcznik Liturgika katolicka do 

 
611 W. Walat, T. Warzocha, Podręczniki szkolne…, dz. cyt., s. 48. 
612 Pamiętnik I-go Zjazdu XX. Katechetów w Krakowie 27, 28, 29 sierpnia 1895 r., ułożył i wydał J. 

Bukowski, Kraków, nakładem I-go Wiecu XX. Katechetów, 1896. 
613 Tamże, s. 6. 
614 Tamże, s. 15-20. 
615 Tamże, s. 17. 
616 T. Pudłocki, Apostołowie wiary, czy posłuszni urzędnicy? Księża obrządków rzymskokatolickiego i 

greckokatolickiego w przemyskim I Gimnazjum w latach 1867-1914, [w:] Super omnia Veritas. Księga 
dedykowana księdzu Profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej, 

red. J. Wołczański, S. Nabywaniec, A. Szal, Lwów–Kraków, Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię 
Archidiecezji Lwowskiej, 2015, (Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej Obrządku 
Łacińskiego w Krakowie. Seria B, Studia; t. 11), s. 565-566, 569-576. 

617 Pamiętnik I-go Zjazdu..., dz. cyt., s. 44. 
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użytku w szkołach średnich, seminariach i szkołach wydziałowych. Ukazał się on we 

Lwowie i oprócz tekstu zawierał 16 tablic i 44 ryciny. Był to podręcznik znacznie 

nowocześniejszy, wykorzystujący materiał ikonograficzny, zwłaszcza w zakresie 

wprowadzania uczniów w podstawowe pojęcia z historii architektury kościelnej. 

Pierwsze wydanie podręcznika liczyło 140 stron, w kolejnych ograniczono objętość do 

118 stron618. Podręcznik pozwalał na w pełni świadomy udział młodzieży w 

nabożeństwach i sakramentach poprzez odczytywanie zewnętrznych symboli w 

przestrzeni sakralnej oraz rozumienie poszczególnych elementów obrzędowości 

kościelnej. Zdaniem autora, nauczanie liturgiki ma służyć pokazywaniu piękna kultu 

religijnego, ćwiczyć pobożność oraz być zachętą do ćwiczeń religijnych 

zaniedbywanych zwłaszcza w kręgach inteligencji619. 

W zakresie historii biblijnej przestarzały podręcznik ks. A. Tyca zastąpiono w 

latach osiemdziesiątych książką ks. Tomasza Dąbrowskiego, katechety gimnazjalnego 

ze Stanisławowa620. Podręcznik ten wydawano sześć razy, ostatnie wydanie w 1921 r. 

Książka zawierała rozbudowany wstęp wyjaśniający pojęcie historia biblijna i podający 

jej synonimiczne nazwy (historia objawienia, historia święta), systematykę (historia 

Starego i Nowego Zakonu, Starego i Nowego Przymierza, Starego i Nowego 

Testamentu). Ks. T. Dąbrowski wprowadzał chronologię oraz określał źródła do jej 

dziejów, omawiał zawartość Starego Testamentu, wprowadzając podział na księgi 

historyczne, prorockie oraz naukowe. Wskazywał również na znaczenie tradycji ustnej. 

Za cel swojej pracy uznał wskazanie związków pomiędzy Starym a Nowym 

Testamentem. W latach dziewięćdziesiątych na polecenie RSK ks. T. Dąbrowski 

przerobił i skrócił podręcznik usuwając archaizmy biblijne, zwroty dla uczniów nie 

zrozumiałe oraz zbędne szczegóły. 

W 1908 r. pojawiła się praca ks. Szymona Szydelskiego621 Dzieje Biblijne 

Starego Zakonu, która używana była w gimnazjach aż do reformy J. Jędrzejewicza. 

 
618 A. Jougan, Liturgika katolicka do użytku w szkołach średnich, seminariach i szkołach wydziałowych, 

Lwów, nakł. autora, 1895. 
619 Tamże, s. 70-71. 
620 T. Dąbrowski, Historia biblijna dla szkół średnich, wydziałowych i seminariów nauczycielskich, cz. I, 

Stary Zakon, Stanisławów 1881. 
621 Ks. Szymon Szydelski (1872-1967), katecheta we Lwowie, tytuł doktora teologii uzyskał w 1905 r. na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, a habilitację sześć lat później na Uniwersytecie Lwowskim, od 1919 r. 

objął katedrę zwyczajną teologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Prowadził działalność 
oświatową, był członkiem Związku Katechetów oraz Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 
obrońca praw katolików i organizator kursów katechetycznych we Lwowie. J. Wołczański, Szczepan 

Szydelski, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 49, Szpilowski (Szpilewski) Hilary – Szyjewski Andrzej 
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Podręcznik ks. Sz. Szydelskiego był niewątpliwie najnowocześniejszy. Zawierał wstęp, 

w którym autor wyjaśniał, czym są dzieje biblijne, oraz określał cel książki, którym 

było poznanie dziejów Starego Testamentu rozumianych, jako przedstawienie opieki 

Boga i jego objawieniom przed narodzeniem Chrystusa622. Następnie wprowadzał, 

podobnie jak ks. T. Dąbrowski, pojęcie źródeł do badań nad dziejami biblijnymi, 

opisując specyfikę Biblii, pojęcie kanonu Pisma Świętego oraz przedstawiając 

systematykę z podziałem na księgi historyczne i obyczajowe (rozumiane, jako 

dydaktyczne. Ksiądz Sz. Szydelski opublikował we Lwowie w 1910 r. także podręcznik 

Dzieje biblijne Nowego Przymierza623. We wstępie uczeń otrzymywał informacje o 

znaczeniu Nowego Testamentu dla katolika, o źródle poznania życia Chrystusa oraz o 

początkach Kościoła. Autor definiował Ewangelie, wskazywał symbole ewangelistów, 

opisywał również Dzieje Apostolskie oraz położenie geograficzne i sytuację polityczną 

Palestyny w czasach Chrystusa. 

Po odzyskaniu niepodległości, pracę nad jednolitym programem nauczania 

religii w szkołach rozpoczęto od programu do szkół powszechnych jedno i 

dwuklasowych o czterech i pięciu oddziałach. Plan ten został przyjęty jeszcze w 1919 r. 

i opublikowany nakładem MWRiOP. 

Więcej kłopotu nastręczało ułożenie programu do siedmioklasowych szkół 

powszechnych. Opracowany przez krakowskiego wizytatora religii w szkołach 

ludowych, wydziałowych i seminariach nauczycielskich, ks. Marcelego Ślepickiego 

ramowy program nauczania religii, budził liczne kontrowersje, głównym oponentem, 

był ks. W. Gadowski uważając, że owocnie będzie można podjąć się zadania, gdy się 

stosunki szkolne w Polsce ułożą. Ostatecznie biskupi przyjęli program w sierpniu 1919 

r., a Ministerstwo automatycznie udzieliło mu swej aprobaty polecając wprowadzenie 

go do nauki religii. 

Program do szkół średnich, został opracowany i przedstawiony na 

sierpniowym spotkaniu Komisji Szkolnej przez ks. Koronata Piotrowskiego z Siedlec. 

Program został zatwierdzony 29 sierpnia 1919 r., nie został jednak przesłany do 

ministerstwa. Wśród katechetów budziły zastrzeżenia propozycje lekcji w klasach 

czwartych, widziano konieczność wydzielenia liturgiki z programów klas I-III i 

 
Mikołaj, red. A. Romanowski, Warszawa, Kraków, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas 
Vistulana, 2013-2014, s. 536-537. 

622 S. Szydelski, Dzieje biblijne przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, Lwów, nakł. Gubrynowicza i Syna, 
1912, s. 2. 

623 Wyd. 2, Lwów, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1920. 
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przeniesienia jej do klasy IV. Ostatecznie na zjeździe Księży prefektów z całej Polski 6 

i 7 kwietnia 1920 r. w Krakowie przyjęto wniosek o wprowadzenie liturgii do klas 

czwartych pod nazwą: życie chrześcijanina w obrzędach Kościoła. 

Wykaz podręczników i książek używanych na terenie Galicji przed wybuchem I 

wojny światowej 
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Źródło: Książki szkolne w szkołach ludowych galicyjskich i innych ziemiach polskich dawniej używane, 

zebrali i skatalogowali M. Baranowski i Sz. Parasiewicz, Lwów, nakł. c. k. Rady szkolnej 
okręgowej miejskiej, 1898, s. 2-6. 

Różnica zdań wśród katechetów i samych biskupów spowodowała zawieszenie 

przez Episkopat aprobaty udzielonej Gnieźnie w 1919 r. dla programów gimnazjalnych. 

Dopiero 20 kwietnia 1921 r. prymas podpisał program, który zaczął obowiązywać od 1 

września 1921 r. 
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Obok programów nauczania podstawowym narzędziem edukacji religijnej w 

szkołach był podręcznik. Władze kościelne miały niekwestionowany przez ministerstwo 

wpływ na ich dobór. W marcu 1919 r. Komisja Szkolna Episkopatu wybrała komisję do 

oceny podręczników. W jej skład wchodzili: ks. A. Ratuszny, ks. Z. Bielawski, ks. W. 

Gadowski, ks. M. Ślepicki, ks. Leon Rankowski, ks. Jan Mauersberger, ks. Adam 

Pyzowski, ks. M. Węglewicz624. Na sierpniowym spotkaniu ks. M. Ślepicki zreferował 

wyniki prac Komisji. Przedstawił delegatom ocenę istniejących i używanych na 

terenach polskich podręczników i katechizmów do nauki religii. Podsumowując 

dyskusję, przedstawiciel ministerstwa p. Szareta powiedział: Podręczników zupełnie 

dobrych nie ma, lecz na razie wybrać należy do użycia szybko wskazać względnie dobre 

(polecane), możliwie (dozwolone) oraz wymienić niemożliwe (niezdatne). A tymczasem 

opracować trzeba nowe, dobre625. Rezultatem prac komisji było opracowanie spisu 

podręczników, który rozesłano do wszystkich diecezji626. Spis ten został włączony do 

katalogu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego opublikowanego przez 

MWRiOP. Delegaci byli zgodni, że istnieje potrzeba utworzenia stałej komisji do spraw 

podręczników i pomocy naukowych. W wyniku dyskusji powołano taką komisję z 

siedzibą w Krakowie. Do zadań komisji należało: praca nad ostatecznym wykazem 

podręczników, organizacja konkursu na nowe podręczniki i pomoce katechetyczne, 

opracowanie spisu lektur religijnych dla młodzieży, wyszukanie podręczników 

metodycznych dla nauczycieli. 

Obradując nad kształtem nowoczesnego nauczania religii nie pominięto sprawy 

pomocy dydaktycznych. Referat na ten temat wygłosił ks. W. Gadowski. Za 

podstawową pomoc do nauczania religii uznał Pismo św. znajdujące się na każdej 

ławce, za pomoce przydatne: mapy, obrazy do historii biblijnej (dla klas starszych 

reprodukcje znanych dzieł sztuki), obrazy do nauki historii, modele z archeologii 

biblijnej, obrazy z dziejów Polski i życia świętych. Widział potrzebę ułożenia wypisów 

z Pisma św., dzieł Ojców Kościoła i Żywotów Świętych627. Delegaci zgodnie z sugestią 

prelegenta, uznali skioptikony, fotoskopy, kinematografy za poważny i pożądany środek 

 
624 AKS, zespół Kurii Diecezjalnej, Akta Osobowe, Lit. S, Dz. III, Nr 12, t. 1, k. 9 v. Protokół 5-go 

Zebrania Komisji Szkolnej Episkopatu Polskiego, 4 marca 1919. 
625 AKMK, Akta Szkolne 1908-1920, Zebranie nr 4 Komisji Szkolnej Episkopatu Polski, 21 i 22 sierpnia 

1919, s. 13. 
626 AKMK, Akta Szkolne 1908-1920, Podręczniki do nauki religii rzymskokatolickiej wskazane przez 

delegatów Księży biskupów na zjeździe odbytym dnia 21 i 22 sierpnia 1919 r. w Warszawie, jako 
polecone i dozwolone. 

627 AKS, zespół Kurii Diecezjalnej, Akta Osobowe, Lit. S, Dz. III, Nr 12, T. 1, k. 5 v – 6v. Protokół 3-go 

Zebrania Komisji Szkolnej Episkopatu Polskiego, 3marca 1919. 
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naukowy. Za przydatne uznali, dopiero co rodzące się kino. Wszystkie te postanowienia 

zostały niestety na papierze, nigdy nie zajęto się ich realizacją na skalę ogólnokrajową. 

Ciekawym, a zarazem ważnym elementem kształtującym polską młodzież w 

szkole miała być pieśń patriotyczna. Rozważania na jej temat podjęli B. Trzaskowski 

oraz S. Pigoń. Byli oni zgodni, że pieśń i piosenka są istotnymi elementami 

wychowania, które pozwalają młodzieży wyrazić swoje emocje, rozwijają charakter, a 

także uwrażliwiają na dobro i piękno. O nauce i znaczeniu śpiewu pisał B. Trzaskowski, 

że wymagają szczególnego pielęgnowania. Skłonności do śpiewu, jego zdaniem, 

wykazują dzieci już od najmłodszych lat. Warto, więc te skłonności wykorzystywać w 

słusznej sprawie. Przywoływał słowa Ewarysta Estkowskiego, który był zdania, iż 

dobrze pielęgnowany śpiew sprawia, że w uczniach rozwijają się religijne, narodowe i 

estetyczne uczucia. B. Trzaskowski pisał: Nasi przodkowie, idąc w krwawy bój śpiewali 

„Bogurodzico”, śpiew szedł naprzód jak myśl boża przed hufcami polskimi: w naszych 

budził i rozpalał poświęcenie, wrogów przerażał628. Przywołując te wydarzenia z życia 

narodu polskiego, chciał z pewnością uwypuklić znaczenie śpiewu w wychowaniu. 

Podkreślał jego wychowawcze walory. Był też szczególnie przywiązany do śpiewu 

religijnego. Stwierdzał, że jest on wrodzony człowiekowi i powinien być pielęgnowany 

przez szkołę. Cenił także śpiew narodowy, przypominając zdarzenia z życia ludów 

słowiańskich, które poprzez śpiew chwaliły przodków i bohaterów narodowych. 

Zauważył, że na naród polski szczególnie celebrował śpiewy narodowe, o czym 

świadczą powszechnie znane w kraju pieśni odnoszące się do Jana Henryka 

Dąbrowskiego lub Tadeusza Kościuszki. Jako doświadczony pedagog przekonywał, że 

także szkoła powinna przechowywać, pielęgnować i kształcić śpiew narodowy. Był 

również zdania, że należałoby zebrać dorobek polski w tej dziedzinie i wdrożyć go do 

szkół. 

S. Pigoń, analizując własne doświadczenia wyniesione ze służby wojskowej i 

obserwacje szkoły polskiej stwierdzał: przypatrując się i przysłuchując tym przeróżnym 

nacjom, jakie reprezentowane są chociażby w mojej baterii, trudno nie zauważyć cechy 

zdawałoby się bagatelnej, a przecież w istocie bardzo znamiennej, (…) że szeregowcy 

polscy gromadnie nie śpiewają, śpiewać nie umieją629. Autor ubolewał, że stosunek do 

niej jest chłodny i obojętny, a w najlepszym przypadku śpiewu jest mało. Nie dziwi to 

stanowisko, gdyż początki pieśni dla dzieci są stosunkowo młode. Przekazywane z 

 
628 B. Trzaskowski, Zarys organizacji szkół niższych, Lwów, nakł. autora, 1867, s. 34. 
629 S. Pigoń, Do podstaw wychowania…, dz. cyt., s. 219. 
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pokolenia na pokolenie pieśni, piosenki ludowe i przyśpiewki były od zawsze splecione 

z codziennym życiem człowieka, towarzysząc najrozmaitszym zwyczajom, obrzędom i 

czynnościom związanym z pracą. Inaczej było z muzyczną twórczością artystyczną, 

profesjonalną. Pieśni religijne lub świeckie przeznaczone dla ludzi muzycznie 

wykształconych ukazywały się w postaci śpiewników już od XVI w., zaś dla szerokiego 

kręgu odbiorców publikowano druki ulotne. W XIX stuleciu w środowiskach 

inteligencji, głównie ziemiańskiego i szlacheckiego pochodzenia, bardzo ważnym 

elementem obyczajowości, narodowej i kulturowej tożsamości, a zarazem swoistą 

rozrywką, był śpiew domowy, rodzinny. 

W początkach XIX stulecia potrzeba tworzenia zbiorów piosenek pisanych 

specjalnie dla dzieci była jeszcze niezauważalna. Ten gatunek piśmiennictwa pojawił 

się stosunkowo późno, bo dopiero około połowy XIX w. Autorem jednego z pierwszych 

śpiewników adresowanych do młodego odbiorcy był Gustaw Gizewiusz, zasłużony 

polski działacz oświatowy na Mazurach. W 1846 r. wydał zbiorek pt. Śpiewnik szkolny i 

domowy dla wesołej a niewinnej młodzieży naszej630. W latach 1854 i 1856 ukazały się 

kolejno dwa tomiki pt. Śpiewy dla dzieci i Nowe śpiewy dla dzieci Stanisława 

Jachowicza, z muzyką znanych kompozytorów: Stanisława Moniuszki, Ignacego 

Komorowskiego, Ignacego Dobrzyńskiego, Józefa Nowakowskiego, Kazimierza 

Lubomirskiego i innych. Tomik pierwszy składał się z dwóch części: w pierwszej autor 

zamieścił 97 tekstów, natomiast drugą stanowiły nuty. W kolejnym zbiorku S. 

Jachowicz wprowadził dodatkowo teksty innych autorów oraz dołączył Śpiewy 

Betlejemskie i scenkę liryczną Jasełka, opracowaną według tradycyjnych ludowych 

wyobrażeń631. 

Do wzrostu zainteresowania poetów i kompozytorów polskich twórczością 

muzyczną dla najmłodszych przyczynił się dopiero występ w 1891 r., założonego przez 

Zygmunta Noskowskiego osiemdziesięcioosobowego chóru dziecięcego 

Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego632. Pomysł zorganizowania chóru 

dziecięcego był w Warszawie w owym czasie zupełną nowością, a sam koncert spotkał 

się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i przychylnymi komentarzami w prasie. 

Od tej chwili pojawiła się potrzeba tworzenia odpowiednich tekstów, które mogły być 
 

630 I. Kaniowska-Lewańska, Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864. Zarys monograficzny, 
materiały, [wyd. 3], Warszawa, WSiP, 1983, s. 81. 

631 M. Kluczniok, Dziewiętnastowieczne zbiory pieśni i piosenek dla dzieci i młodzieży, „Nowa 

Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2016, nr 4 (23), s. 43-64. 
632J. Prosnak, Polihymnia ucząca. Wychowanie muzyczne w Polsce od średniowiecza do dni dzisiejszych, 

Warszawa, WSiP, 1976, s. 109. 
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prezentowane przez inne powstające chóry i zespoły dziecięce, co pociągnęło za sobą 

wydawanie na masową skalę śpiewników. 

W drugiej połowie XIX w. powszechnym zjawiskiem było kształcenie 

domowe. Wynikało to z niewoli politycznej oraz szerokiej kontroli zaborców nad 

szkolnictwem polskim. W domu rodzinnym dzieci uczone były historii ojczystej, języka 

polskiego, poznawały rodzime zwyczaje i obrzędy. Zaczęto wydawać książki służące 

takiej właśnie edukacji. Piosenka, której łatwo się można było nauczyć i której 

śpiewanie sprawiało dzieciom ogromną radość, stanowiła najlepszą formę 

przekazywania wzorów godnych naśladowania, a przede wszystkim ocalenia od 

zapomnienia polskiej mowy – jej nauka w szkołach była przecież ograniczana lub 

zakazana. Tomiki z piosenkami dla potrzeb kształcenia w domu, jako jeden z 

pierwszych zaczął publikować S. Jachowicz. Pod pseudonimem „Stary przyjaciel 

dzieci” wydał m.in.: Czytania Józi i Zabawkę abecadłową. On też zwrócił uwagę na 

wychowawczą rolę pieśni w nauczaniu początkowym. We wstępie do Nowych śpiewów 

dla dzieci wydanych w 1856 r. pisał: Już to jest prawdą od wieków uznaną, że małe, 

łatwe wierszyki, do pojęcia dziecinnego zastosowane, są wielce pożyteczne do 

rozwinięcia władz umysłowych: pamięci, rozsądku, wyobraźni a nawet do wzbudzenia 

pięknych uczuć. (…) O! Mnie się zdaje, że piosnka ze wszystkich rodzajów wierszyków 

przeznaczonych dla dzieci jest najpożyteczniejszą: przedmiot jej obszerny jak świat633. 

W śpiewnikach przeznaczonych zarówno dla najmłodszych, jak i nieco 

starszych dzieci często pojawiały się piosenki religijne. We wstępie do Śpiewów dla 

dzieci redaktor wydania napisał: Piosenka podniesie myśl do Boga – Stwórcy wszech 

rzeczy, obudzi w sercu wdzięczność za otrzymane dary ze szczodrobliwej Jego ręki; (…) 

piosenka wskaże na koniec dziecku, gdzie ma szukać pociechy w smutku i cierpieniu, 

skąd ma czerpać zaspokojenie i nadzieję! Niechaj, więc dziatki uczą się zawczasu nucąc 

pieśni na cześć Pana, któremu tak miłym bywa hołd serc prostych a niewinnych634. 

W zaborze austriackim wychowanie muzyczne w szkołach elementarnych, 

średnich i seminariach nauczycielskich było najbardziej uporządkowane pod względem 

organizacyjnym i najbardziej powszechne, a w nauczaniu muzyki znaczącą rolę 

odgrywały śpiewniki. Dużą popularnością cieszył się wydany w 1862 r. w Wiedniu 

zbiór piosenek przeznaczony dla szkół w Galicji, pt. Śpiewnik dla szkół ludowych 

 
633 S. Jachowicz, Nowe śpiewy dla dzieci, czyli oddział drugi wydanych w roku 1855 z dodaniem śpiewów 

różnych autorów, śpiewów Betlejemskich i sceny lirycznej pod tytułem Jasełka, Warszawa, w Drukarni 

Alexandra Gins, 1856, s. 5. 
634 Tamże, s. 8-9. 
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galicyjskich. Jego autor, Wojciech Wojnarski korzystał ze śpiewników S. Jachowicza, 

Teofila Klonowskiego, G. Gizewiusza. Śpiewnik ten zawierał około 90 pieśni i 

piosenek i powstał na polecenie rządu krajowego. Był w pełni dostosowany do 

programu szkół, zamieszczono w nim wiele instrukcji metodycznych poświęconych 

nauce śpiewu. Pieśni opracowane są na dwa i trzy głosy, niektóre z akompaniamentem 

fortepianu lub fisharmonii635. 

Pod koniec XIX stulecia coraz bardziej widoczna jest dbałość o nauczanie 

muzyki na terenie Galicji. W 1893 r. opublikowano książkę pt. Plany naukowe dla szkół 

ludowych pospolitych wraz z instrukcją, w której znalazły się rady dotyczące częstego 

śpiewania pieśni. Oceniając poziom ich trudności dla poszczególnych klas, podawano 

różne rodzaje ćwiczeń słuchowych i metody nauczania śpiewu ze słuchu i z nut, ze 

wskazaniem na tę pierwszą. Znalazły się też zalecenia, aby do nauki śpiewu wybierać 

tylko takie pieśni, które mają wartość pedagogiczną i zgadzają się z ogólnymi celami 

szkoły, a więc pieśni ludowe, narodowe, religijne, zaś czerpać je należy ze śpiewników 

zatwierdzonych przez władze szkolne636. Twórcami szkolnych publikacji byli najczęściej 

nauczyciele, którzy zdawali sobie sprawę z ogromnej roli pieśni w kształceniu 

u uczniów pożądanych cech charakteru oraz w budzeniu i rozwijaniu uczuć 

narodowych. Już w zbiorkach adresowanych do uczniów młodszych klas piosence 

przypisywano ogromną rolę wychowawczą, co dobitnie podkreślił autor Zbioru pieśni 

dla młodzi szkolnej, Józef Chmielewski pisząc: uczeń ucząc się piosenek, ćwiczy nie 

tylko pamięć, wyrabia głos, oczyszcza mowę, ośmiela się, obudza w sobie przyjemne 

uczucia zadowolenia z losu, ożywia umysł, zachęca do pracy, ale nadto umoralnia się 

mimo woli, bo nauczka w pieśni zawarta prędzej stanie się jego zasadą, niż tego 

spodziewać się należy po ciągłych napominaniach i sucho wymienianych nauczkach637. 

W publikacjach tworzonych na użytek uczniów klas niższych gry i zabawy 

występowały bardzo rzadko, za to stosunkowo dużo miejsca dzieci w duchu 

chrześcijańskich wartości, związana była z ówczesnymi założeniami pedagogicznymi. 

Obok piosenek religijnych zamieszczano wesołe teksty o przyrodzie, a także piosenki o 

polskich obrzędach, jak śmigus-dyngus czy kolędowanie. W starszych klasach 

śpiewniki traktowano, jako jedną z pomocy dydaktycznych, wspierającą naukę śpiewu, 

ale również, jako świadome narzędzie walki o polskość, dlatego często zamieszczano 

 
635 M. Kluczniok, Dziewiętnastowieczne zbiory…, dz. cyt., s. 51. 
636 J. Prosnak, Polihymnia ucząca, dz. cyt., s. 102. 
637 J. Chmielewski, Zbiór pieśni dla młodzi szkolnej, Kraków, K. Dziubanowski, 1867, s. 11. 
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piosenki sławiące polską przyrodę, opowiadające o dawnych zwyczajach i tradycjach, 

czasem, pomimo cenzury, udawało się też przemycić utwór o treściach patriotycznych. 

W śpiewnikach dla dzieci starszych i młodzieży publikowano również piosenki 

mające charakter religijny. W zbiorku Józefa Chociszewskiego znalazło się pięć tego 

typu utworów: Z Bogiem, Modlitwa za rodziców, Do Anioła Stróża, Pieśń wieczorna, 

Bogurodzica. Ta ostatnia pieśń została opatrzona dodatkowym komentarzem 

wyjaśniającym jej miejsce w śpiewniku: Najstarszą pieśnią polską katolicką jest 

Bogarodzica, która tak jest ważna, że nawet dzieci polskie znać ją i śpiewać powinny. W 

kościele katedralnym gnieźnieńskim, co niedzielą i święto śpiewają duchowni ów śpiew 

wspaniały, który ułożył święty Wojciech. Polskie wojsko śpiewało dawnemi czasy 

Bogarodzicę rozpoczynając bitwę z wrogami Ojczyzny. Dla tych powodów podajemy 

początek tej starożytnej pieśni, która jest drogą pamiątką dla każdego polskiego 

serca638. 

W drugiej połowie XIX stulecia ukazywała się już znacznie większa liczba 

śpiewników kościelnych zawierających śpiewy używane w czasie liturgii mszy świętej 

lub też związane z ceremoniałem innych nabożeństw. Publikacje te musiały przede 

wszystkim być zaakceptowane przez władze kościelne, zaś pieśni zamieszczane w 

takich zbiorach miały być przystosowane do zbiorowego wykonywania, co zakładało 

odpowiednio prostą melodię. Odmianą śpiewników kościelnych były też kancjonały 

i kantyczki, czyli zbiory pieśni nabożnych, później również kolęd i pastorałek, 

rozpowszechniane głównie wśród ludu na odpustach639. Śpiewniki kościelne, poza 

tytułem określającym dziecięcego adresata, nie posiadały w zasadzie żadnej z cech 

książki dla młodego odbiorcy. Często jedyną ozdobę zbiorku stanowiły winiety 

przedstawiające różnorodne symbole religijne. Pieśni układano zgodnie z następującymi 

po sobie uroczystościami roku kościelnego. Oprócz śpiewów religijnych część tych 

publikacji zawierała dodatkowo modlitwy, litanie, hymny dziękczynne i instrukcje 

dotyczące służenia do mszy świętej. Po części były, zatem wykorzystywane, jako 

modlitewniki, co potęgowało ich użytkowy charakter. W śpiewnikach kościelnych 

kierowanych do dzieci i młodzieży tekstom rzadko towarzyszył zapis nutowy. Autorami 

omawianych publikacji byli najczęściej księża i organiści. Z ogółu wydawanej literatury 

śpiewnikowej dla dzieci i młodzieży swoistym artyzmem wyróżniały się śpiewniki 

 
638 J. Chociszewski, Sto pieśni i wierszyków do nauczenia się na pamięć i deklamowania, wyd. 2, 

Gniezno, J. Chociszewski, 1913, (Biblioteczka dla Dzieci i Młodzieży; nr 1), s. 4. 
639 Mała encyklopedia muzyki, red. S. Śledziński, Warszawa, PWN, 1960, s. 493. 
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autorskie, które zawierały teksty pisane przez poetów i pisarzy do muzyki uznanych 

kompozytorów. Pieśni i piosenki w takich zbiorach reprezentowały różny poziom 

trudności, stąd też ich odbiorcami były dzieci w różnym wieku i na różnym poziomie 

edukacji muzycznej. Autorzy doskonale zdawali sobie sprawę z zależności między 

wiekiem dziecka a jego możliwościami recepcyjnymi i wokalnymi, dlatego często 

czynili uwagi na ten temat. We wstępach zamieszczali komentarze zachęcające 

najmłodszych do śpiewania, pisali o użyteczności śpiewów dziecięcych, zwracali uwagę 

nauczycielom czy rodzicom na treść wierszy, piękno słowa i melodii, które miały 

rozbudzić wzniosłe uczucia i kształcić charakter dzieci. Szata graficzna zbiorów 

autorskich była dość bogata. Były to wydania staranne, o zróżnicowanym kroju 

czcionki, często zawierające ilustracje. Do śpiewników autorskich drugiej połowy XIX 

w. należy zaliczyć zbiory S. Jachowicza, Heleny Bojarskiej – autorki Małego śpiewnika 

dla dzieci – Marii Chełmińskiej, która w Małym pieśniarzu zebrała 24 piosenki dla 

dzieci skomponowane do słów m.in. Marii Konopnickiej, H. Bojarskiej. Wymienić 

trzeba również zbiorek Lutnia dziecięca Jadwigi Chrząszczewskiej. Autorka zamieściła 

w nim wiele swoich wierszy, marszów i zabaw, do których melodie ułożyła Felicja 

Ginejko. Muzykę na potrzeby dziecięcych śpiewników tworzyło wielu kompozytorów, 

m.in. kilkakrotnie już wspomniany Z. Noskowski, ponadto P. Muszyński, Karol 

Niemczyk640. Autorzy śpiewników, chcąc nadać swoim zbiorom odpowiednią rangę, 

często zamieszczali utwory, do których muzykę skomponowali: Fryderyk Chopin, I. 

Dobrzyński, I. Komorowski, S. Moniuszko. W wielu publikacjach znalazły się wiersze 

Franciszka Karpińskiego, Franciszka Dionizego Kniaźnina, Jana Kochanowskiego. 

Przykładem ilustrującym taką praktykę jest książka o wielkim znaczeniu dla środowisk 

polskich na Śląsku: Zbiór pieśni polskich z melodiami na dwa i trzy głosy do użytku 

szkolnego i domowego Antoniego Cygana. Autorami muzyki do tekstów 

zamieszczonych w tym śpiewniku byli F. Chopin, S. Moniuszko, T. Klonowski. Oprócz 

pieśni ludowych autor zamieścił w nim wiersze S. Jachowicza, Teofila Stanisława 

Nowosielskiego, Józefa Dionizego Minasowicza, Franciszka Karpińskiego, F. D. 

Kniaźnina, J. Kochanowskiego, Jana Gawińskiego, Władysława Bełzy. Świadczyło to o 
 

640 Inne śpiewniki autorskie tworzone dla młodego odbiorcy z muzyką uznanych kompozytorów to m.in.: 

H. Adolfson, Klejnoty muzyczne. Wybór melodyj z najcelniejszych oper polskich i obcych oraz 

najpiękniejszych śpiewów polskich łatwo dla dzieci ułożonych. Warszawa, F. Hösick, 1881; Boże 
Narodzenie. Według kolęd i pastorałek, z rysunkami Piotra Stachiewicza i muzyką układu Piotra 
Maszyńskiego, Warszawa 1899; J. Jankowski, Z. Noskowski: Śpiewnik dla dzieci. Dziesięć piosenek 
łatwych z towarzyszeniem fortepianu. Warszawa 1900; Winszuję! Nowy zbiór powinszowań przez A. K. 
z dodaniem obrazka powinszowalnego na głosy dziecięce z muzyką Piotra Muszyńskiego. Warszawa 

1900. 
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dobrej znajomości literatury polskiej, a także o orientacji w ówczesnym piśmiennictwie 

polskim i dobrym do niego dostępie, skoro autor zbioru czerpał z pism i zbiorów 

wydawanych poza Śląskiem, jak: „Zorza”, „Przyjaciel Dzieci”, „Przewodnik dla 

Nauczycieli”, „Przyjaciel Ludu”, Piosnki wiejskie dla ochronek Lenartowicza, Mały 

uczeń, Pieśni i piosnki szkolne T. Klonowskiego, wydawanych w Lesznie 

i Warszawie641. 

Śpiewniki, obok kalendarzy, zbiorów powinszowań, listowników czy różnego 

rodzaju poradników, to książki o charakterze użytkowym. Służyły, jako pomoc w nauce 

śpiewu w szkołach, były używane w kościołach podczas nabożeństw. Publikacje te 

tworzono specjalnie zarówno na potrzeby chórów, zespołów dziecięcych, jak i do 

domowego muzykowania. Wiele z nich zawierało pieśni pochodzenia gminnego, pieśni 

kościelne, a także własne opracowania autorów (księży, organistów, nauczycieli), te 

jednak, jak podkreślają badacze, reprezentowały dość przeciętny poziom. Z drugiej 

strony wydawano śpiewniki o wysokiej randze artystycznej, tworzone przez uznanych 

pisarzy i poetów do muzyki sławnych kompozytorów. Tam, gdzie forma edytorska 

zharmonizowana była z tekstem i zapisem muzycznym, powstawały dzieła znakomite, 

wszechstronne w swych funkcjach estetycznych – literackich, obrazowych i 

muzycznych. Takie właśnie zbiory w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju 

polskiej myśli w zakresie wychowania muzycznego oraz polskiej kultury muzycznej. 

Poniekąd pełniły też funkcję antologii poezji polskiej, były jedną z form wychowania, a 

także kształtowania smaku artystycznego u młodych odbiorców. Nie ulega wątpliwości, 

że służyły kultywowaniu języka polskiego, utrzymywaniu ducha polskości, budziły i 

rozwijały u młodzieży uczucia narodowe, patriotyczne, które w czasach niewoli 

politycznej miały tak szczególną dla Polaków wartość. Co najważniejsze, nadawały ton 

kształceniu umiejętności śpiewu, przez następne dziesięciolecia. 

 
641 I. Socha, Przykładne, użyteczne i zabawne. O polskich książkach dla młodego odbiorcy na Śląsku w 

drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Katowice, Wydawnictwo UŚ, 2001, (Prace Naukowe 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 1927), s. 8. 
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ROZDZIAŁ 4. ŚRODOWISKO NAUCZYCIELI RELIGII W GIMNAZJACH 
OKRĘGU SZKOLNEGO KRAKOWSKIEGO 

4.1. Liczba nauczycieli-katechetów 

Nauczanie religii w szkołach – pisał bp Marian Leon Fulman – należy do zadań 

duszpasterskich na równi z nauczaniem w Kościele. Jest ono jednak o tyle 

skuteczniejsze, że się je prowadzi systematycznie i z określoną grupą, przez co kontakt 

nauczającego duszpasterza jest bezpośredni i bliższy, a rezultaty nauczania da się 

sprawdzić642. 

Biskupi zdawali sobie sprawę, że skuteczność przekazu wiary zależy nie tylko 

od stworzenia systemu prawnego sprzyjającego kościelnej misji nauczania i 

wychowania w duchu Ewangelii, przygotowania nowoczesnych programów i 

podręczników, ale również od przygotowania merytorycznego i dydaktycznego 

katechetów i nauczycieli religii. Wskutek reform oświatowych, w okresie 

międzywojennym religia stała się jednym z przedmiotów obowiązkowych na każdym 

szczeblu nauczania. Poniżej zaprezentowano wykaz szkół znajdujących się w obrębie 

Kuratorium krakowskiego, gdzie zatrudnieni byli księża uczący religii. Sporządzono go 

na podstawie jedynego jak dotąd opracowania spisu nauczycieli pod red. Zygmunta 

Zagórowskiego643. 

Biała 

1) Państwowe gimnazjum im. Adama Asnyka. Gimnazjum otwarto w r. 1908, jako 

prywatne gimnazjum realne Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL) w Białej. 

Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w r. 1916. Od dnia 1 stycznia 1919 r. 

gimnazjum zostało upaństwowione, od 1909 r. dyrektorem gimnazjum był p. 

Ignacy Stein. Uczący religii ksiądz – Józef Dychtoń. 

Bochnia 

2) Państwowe gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Gimnazjum powstało 

w r. 1817 dzięki długoletnim staraniom i zabiegom ks. proboszcza Piusa 

Riegera. W początku nauczycielami byli tylko duchowni, przeważnie obcy, 

 
642 M. L. Fulman, Nauczanie religii w szkołach powszechnych, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” R. 

12 (1930), nr 7, s. 224. 
643 Spis nauczycieli. Szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz 

zakładów naukowych i władz szkolnych, red. Z. Zagórowski, Lwów, Warszawa, Książnica Polska, 1924. 
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potem i świeccy; od r. 1848 w miejsce języka niemieckiego wprowadzono język 

polski. Do r. 1896 gimnazjum liczyło tylko 4 klasy. Dyrektorami gimnazjum 

byli: ks. Pius Rieger, ks. dr. Antoni Liszka, Wincenty Keidosch, ks. Józef 

Czajkowski, Franciszek Szynglarski, Teodor Biłous, Michał Żułkicewicz, Józef 

Kamenberg, Józef Kurowski, Franciszek Słuszkiewicz. Uczący religii ks. Alojzy 

Nalepa. 

Brzesko 

3) Państwowe gimnazjum. Gimnazjum zostało założone w roku 1911. 

Upaństwowione 1 września 1920 r. Uczący religii ks. Jan Czerw. 

Chrzanów 

4) Państwowe gimnazjum. Gimnazjum powstało w r. 1911, jako prywatne. 

Upaństwowione w r. 1920. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w r. 1919. 

Dyr. Jan Pęckowski, ks. Antoni Feliks. 

Dąbrowa koło Tarnowa 

5)  Prywatne gimnazjum, właściciel: Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Średniej. 

Gimnazjum otwarte zostało w r. 1920. Dyr. Jan Prokopek, ks. Stanisław 

Przewłocki. 

Dębica 

6) Państwowe gimnazjum, Gimnazjum założone zostało w r. 1900. Pierwszym 

dyrektorem do r. 1918 był Józef Szydłowski, ks. Błażej Kollis. 

Gorlice 

7) Państwowe gimnazjum im. Marcina Kromera. Gimnazjum otwarto 15 września 

1906 r. Pierwszym dyrektorem był dr Wincenty Szczepański, ks. Kazimierz 

Litwin. 

Grybów 

8) Prywatne gimnazjum, Rynek, właściciel: Komitet Obywatelski, Gimnazjum 

otwarte zostało we wrześniu 1918 r. Pierwszym dyrektorem był Franciszek 

Bizoń, następnie ks. kanonik Jan Sowicki i Karol Kautzk, kier. Szlapak 

Eugeniusz, ks. Jan Sowicki. 

Jasło 

9)  Państwowe gimnazjum, ul. Czackiego 92. Gimnazjum powstało w r. 1869, jako 

zakład miejski; upaństwowione 1 stycznia 1876 r. Dyrektorami byli: Emanuel 

Wolff, Andrzej Karpiński, Klemens Sienkiewicz, Józef Słotwiński, ks. Józef 

Gayda. 
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10) Prywatne gimnazjum żeńskie, ul. Kościuszki 258, właściciel: Eugenia 

Midowiczowa – z prawem publiczności. Gimnazjum założone zostało w r. 1909. 

Dyr. Kazimierz Midowicz, ks. Józef Gayda. 

Kraków 

11) I Państwowe gimnazjum im. Św. Anny, ul. Groble 9. Założone w r. 1588 przez 

Akademię Krakowską pod nazwą „Classes”, jako przygotowanie do studiów 

uniwersyteckich Dzięki fundacji Bartłomieja Nowodworskiego posiadało trzy 

klasy. Z funduszów zapisanych testamentem przez Gabriela Prowancy, zwanego 

Władysławskim, zyskała szkoła własny gmach przy ul. Św. Anny (r. 1643).  

Z okazji otwarcia szkoły w nowym gmachu wygłosili mowy uczniowie szkoły 

Marek i Jan Sobiescy. Odtąd zakład nosił nazwę Collegium Władysławskiego 

lub Władysławsko-Nowodworskiego. W r. 1777 zreformowane i rozszerzone do 

7 kl. przez ks. Hugona Kołłątaja pod nazwą „szkół wojewódzkich”, od 1783 

,,szkół wydziałowych Krakowskich” lub „Przy głównych”, liczących 6 klas w 7 

latach nauki, zatrzymało organizację Komisji Edukacyjnej do r. 1801, w którym 

za pośrednictwem rektora eksjezuity Jana Nepomucena Franciszka Hoffmanna, 

rząd austriacki, wraz z nazwą ,,c. k. akademickiego gimnazjum” wprowadza do 

zakładu język wykładowy niemiecki i ustrój gimnazjów galicyjskich z 5, od r. 

1807 z 6 klasami. Po zajęciu Krakowa przez ks. Józefa Poniatowskiego w r. 

1809 przywrócono organizację Komisji Edukacyjnej, nadając nazwę 

„gimnazjum krakowskiego”, od r. 1811 „szkoły departamentowej”, od r. 1818 

„Liceum Św. Anny”. W r. 1846 po zajęciu Krakowa przez Austrię, zakład 

otrzymuje nazwę „c. k. gimnazjum Św. Anny” z językiem wykładowym 

niemieckim i dzieli odtąd losy reszty gimnazjów galicyjskich. W r. 1898 

przenosi się zakład do nowego budynku. Dyr. Wojciech Krajewski, ks. 

Stanisław Szwaja. 

12)  II Państwowe gimnazjum im. Św. Jacka, ul. Sienna 13. Gimnazjum zostało 

otwarte dnia 1 września 1858 r.; dyrektorami byli; ks. Antoni Bielikiewicz, 

następnie Franciszek Szynglarski, Teodor Slahlberger i Tadeusz Skuba. W r. 

1866 przeniesiono gimnazjum z ul. Kanonicznej do budynków O. O. 

Dominikanów, gdzie dotąd się mieści. Od r. 1868 posiada osiem klas. Dyr. 

Stanisław Bednarski, ks. Stanisław Meus. 

13) III Państwowe gimnazjum im. kr. Jana Sobieskiego, ul. Sobieskiego 9. 

Gimnazjum im. kr. J. Sobieskiego powstało z filii gimnazjum św. Anny i z 
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oddziałów równorzędnych gimnazjum św. Jacka w roku 1883. W roku 1898 

przeniesiono gimnazjum do nowego budynku. Dyr. Wiktor Pogorzelski, ks. 

Kazimierz Prażnowski. 

14) IV Państwowe gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kupnicza 2. W roku 

1900 utworzono samodzielny oddział gimnazjum św. Anny pod osobnym 

kierownictwem prof. Antoniego Pacdrowskiego. W dwa lata później 

przekształcono ten oddział na samoistne gimnazjum. W roku 1911 

przekształcono je stopniowo na gimnazjum realne. Dyr. Roman Zawaliński, ks. 

J. Rychlicki. 

15) V Państwowe Gimnazjum ul. Kochanowskiego 5, Gimnazjum powstało w 1906 

r. dyr. Józef Winkowski, ks. Jan Szymeczko. 

16) VI Państwowe gimnazjum, Kraków, Podgórze, Zamojskiego 3. Gimnazjum 

założone zostało 5 września 1892 r. Dyrektorami byli: Jan Pawlica, Tomasz 

Sołtysik, Stanisław Bednarski i Ignacy Kranz, ks. Józef Nodzyński, Jan 

Piwowarczyk. 

17) VII Państwowe gimnazjum, ul. Starowiślna Nr 48. Szkoła powstała w r. 1902, 

jako gimnazjum św. Jacka. W r. 1919 zamieniona na gimnazjum samoistne. Dyr. 

Mikołaj Mazanowski, ks. Józef Kajdas. 

18) VIII Państwowe Gimnazjum im. Augusta Witkowskiego, ul. Studencka Nr 12. 

Szkoła powstała w r. 1871 i nosiła nazwę „I szkoła realna”. Dyrektorami byli: 

Marceli Studziński, dr Hugo Zathey, Ignacy Petclenz, Jan Dziurzyński i Jan 

Paczowski, ks. dr Michał Wietecha, ks. Michał Wojtusiak. 

19) IX Państwowe gimnazjum im. J. Hoene-Wrońskiego, ul. Piotra Michałowskiego 

Nr 8. Szkoła powstała w r. 1899, jako druga szkoła realna z filii pierwszej szkoły 

realnej. Dyr. Jan Keyner, ks. Michał Pęczkowski. 

20) Państwowe gimnazjum żeńskie, ul. Franciszkańska Nr 1. Szkoła powstała w r. 

1920. Pierwszym dyrektorem był Mikołaj Mazanowski, ks. Franciszek Barda. 

21) Prywatne gimnazjum męskie im. Jaworskiego, właściciel: Maria Jaworska, ul. 

Rynek Nr 17, z prawami publiczności. Gimnazjum zostało założone w r. 1908 

przez Stanisława Jaworskiego. Dyr. Jan Szaflarski, ks. Józef Poloński. 

22) Prywatne gimnazjum męskie im. ks. St. Konarskiego, właściciel: O. O. Pijarzy, 

Rakowice, Kraków Nr 16 z prawem publiczności. Gimnazjum zostało założone 

przez ks. Jana Borrella w r. 1909 w Krakowie, a w r. 1913/14 przeniesione 

zostało do Rakowic. Dyr. Ferdynand Kozłowski, ks. Jan Borrell. 
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23) I prywatne gimnazjum żeńskie, ul. Wolska Nr 13, z prawem publiczności, 

Gimnazjum założone zostało w r. 1896/7; pierwszym dyrektorem był Bronisław 

Trzaskowski, następnie Michał Frąckiewicz i Tadeusz Pazdanowski, ks. S. 

Meus. 

24) I Prywatne gimnazjum żeńskie im. król. Jadwigi. Właściciel: Towarzystwo 

Gimnazjum żeńskiego realnego im. Królowej Jadwigi. Rynek (Pałac Spiski), z 

prawem publiczności. Gimnazjum założone zostało w r. 1905; pierwszym 

dyrektorem był Wiktor Schmidt, od roku zaś 1906/07 kieruje zakładem Roman 

Gutwiński, ks. Rudolf Van Roy. 

25) Liceum i gimnazjum żeńskie im. Heleny Kaplińskiej. Właściciel: Maria 

Trąmpczyńska, ul. Gołębia Nr 5. Szkoła założona została w Warszawie w r. 

1862 przez Paulinę Kraków. W r. 1877 po zamknięciu zakładu przez władze 

rosyjskie za nauczanie języka polskiego, pensja przeniesiona została do 

Krakowa. W r. 1899 przeszła na własność Heleny Kaplińskiej, a po jej śmierci w 

r. 1914 na własność Trąmpczyńskich. Dyrektorami szkoły byli: Antoni 

Żukowski, Stanisław Ziobrowski, Władysław Wasung, Antoni Marcinkowski i 

Józef Piasecki, ks. Józef Piechnik. 

26) Prywatne gimnazjum, właściciel: Zgromadzenie S. S. Urszulanek, ul. 

Starowiślna, Nr 7, Gimnazjum zostało założone w r. 1910 z inicjatywy 

ówczesnej przełożonej zgromadzenia Matki Stanisławy Sułkowskiej. 

Dyrektorami byli: Karol Stach, Jakub Zachemski i od r. 1920 do chwili obecnej 

Matka Jadwiga Glemówna, ks. Andrzej Krzesiński. 

27) Prywatne liceum żeńskie. Starowiślna Nr 7, właściciel; Zgromadzenie S. S. 

Urszulanek, Grono nauczycielskie jak w gimnazjum Żeńskim S. S. Urszulanek. 

Mielec 

28) Gimnazjum państwowe. Szkoła powstała w 1906 r. Pierwszym dyrektorem był 

Roman Moskwa, ks. Walenty Chrobak. 

Myślenice 

29) Państwowe Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, Gimnazjum założono w r. 

1908. Pierwszym dyrektorem był Stanisław Pardyak, ks. Jan Wolny. 

Nowy Sącz 

30) I Państwowe gimnazjum, ul. Długosza 1. Gimnazjum zostało założone w dniu 4 

listopada 1818 r., jako 6-klasowe. Każda klasa miała swego nauczyciela, który 

uczył wszystkich przedmiotów z wyjątkiem religii, której nauczał osobny 
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nauczyciel; przełożonym zakładu był prefekt, a dyrektorem każdorazowy 

starosta obwodu. W r. 1838 objęli gimnazjum O. O. Jezuici, od r. zaś 1848 

przeszedł zakład w ręce nauczycieli świeckich. Pierwszy egzamin dojrzałości 

odbył się w r. 1867/08. Dyrektorami byli; Jan Daszkiewicz, Ignacy Stawarski, 

Kalikst Kruczkowski, Ludwik Klemensiewicz, Manuel Kiszakiewicz, Stanisław 

Rzepiński, Michał Pelczar, ks. Jędrzej Cierniak. 

31) II gimnazjum Państwowe im. Wąsowiczów. Gimnazjum powstało w r. 1907 z 

filii I gimnazjum. Zostało w r. 1908 zamienione na samoistne gimnazjum. 

Pierwszym dyrektorem był do r. 1920 dr Stanisław Klemensiewicz, obecnie 

Apolinary Maczuga, ks. Piotr Maciaszek. 

32) Prywatne gimnazjum żeńskie, właściciel: Konsorcjum. Gimnazjum powstało 7 

września 1907 r. Dyr. Michał Pelczar, ks. Paweł Sulma. 

Nowy Targ 

33) Państwowe gimnazjum. Gimnazjum założone zostało w r. 1904, staraniem 

dr Jana Bednarskiego, posła Mikołaja Halikowskiego, burmistrza i dr Ludomiła 

Germana, krajowego Inspektora Szkolnego. Pierwszym dyrektorem był dr 

Kazimierz Krotoski; od sierpnia 1920 r. dyrektorem jest Jakub Zachemski, ks. 

Czesław Łukasik. 

Oświęcim 

34) Gimnazjum koedukacyjne, ul. Zatorska 510. właściciel: Towarzystwo Szkoły 

Średniej w Oświęcimiu. Gimnazjum powstało w r. 1916, obejmując początkowo 

tylko klasę pierwszą. Stopniowo otwierano klasy wyższe i w 1922/23 roku 

szkolnym gimnazjum miało klasy od pierwszych do ósmych. Jednocześnie 

odbywa się proces przekształcania zakładu pierwotnie o typie realnym na 

humanistyczny. Stanowisko dyrektora piastował założyciel, od początku 

istnienia – Feliks Tobiczyk, ks. Franciszek Barańczyk. 

Tarnów 

35) I państwowe gimnazjum im. K. Brodzińskiego, ul. Kopernika 1. Gimnazjum 

założone w r. 1698, w r. 1760 bogato uposażone przez Wojciecha Rosiewicza, 

scholastyka Kanonika Tarnowskiego. Za czasów austriackich na nowo otwarte 3 

listopada 1784 r.; nauka udzielana w języku łacińskim, klas było pięć tj., I 

Principia, II Gramatica, III Syntaxis, IV Rhetorica, V Poesis. Dyrektorem bywał 

każdoczesny starosta, kierownik miał nazwę prefekta. Od r. 1849 ustała 

zależność gimnazjum od starosty i od tego czasu zamiast prefekta mianowano 
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dyrektora. Od r. 1818 było 6 klas. Od r. 1868/9 wprowadzono język polski, jako 

wykładowy. Pierwszym prefektem był ks. Izydor Chrościński 1784-1811; Józef 

Schmidt 1811-1825, Franciszek Divis 1830-31, Mateusz Grossman 1832-1840, 

Andrzej Wilhelm 1840-1847, Jan Piątkowski 1848-1849; dyrektorzy: Antoni 

Gałecki, 1849-1851, Wawrzyniec Handschuh 1851-1852, Wincenty Keidosch 

1852-1855, Ludwik Petri 1856-1861, Ignacy Stawarski 1862-1863, Andrzej 

Oskard 1863-1865, Tymoteusz Mandybur 1865-1871, Bronisław Trzaskowski 

1871-1891, dr Karol Benoni 1891-1901, Roman Zawiliński 1901-1908 i od 1908 

Jan Jaglarz. Ze sławnych ludzi uczniami gimnazjum byli: Kazimierz Brodziński 

i Józef Szujski. Ks.: Józef Wątorek, Henryk Ragan. 

36) II państwowe gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Seminarska 21. 

Gimnazjum powstało we wrześniu 1901 r. z fili I gimnazjum i przeistoczone 

zostało na samodzielne II gimnazjum 2 września 1903 r. pod dyrekcją dr Jana 

Leńka. Od 5 września 1916 dyrektorem jest Józef Piekarski, ks. Józef 

Młodochowski. 

37) Gimnazjum państwowe, Nowy Świat. Za inicjatywą Sejmu Galicyjskiego i 

wskutek usilnych starań Rady Miasta Tarnowa otwartą została w dniu 1 

września 1897 r. wyższa szkoła realna, która w r. 1920/21 przekształcona została 

na gimnazjum matematyczno-przyrodnicze. Dyr. Karol Trochanowski, ks. Adam 

Frączkiewicz. 

38) Prywatne gimnazjum żeńskie, ul. Ogrodowa, właściciel: S. S. Urszulanki. 

Gimnazjum założone zostało w r. 1911, jako realne, w r. 1921 przekształcone na 

humanistyczne. Kierownikami byli: prof. Władysław Wierzbicki i od r. 1920/21 

prof. Bronisław Szuba, ks. Henryk Ragan. 

39) Prywatne liceum żeńskie, ul. Ogrodowa, właściciel: S. S. Urszulanki. Od r. 

1878, jako szkoła 8-ki, z jednorocznym kursem przygotowawczym do matury 

seminarialnej. Od r. 1904 przekształcono szkołę na 6 kl. liceum, które obecnie 

zwija się (nie ma już kl. I. II i III). Kierownicy: ks. dr infułat Jan Bernacki, prof. 

Henryk Heilzman, prof. Władysław Wierzbicki, i od r. 1920/21 prof. Bronisław 

Szuba. Kier. Jan Bulanda, ks. Stanisław Wróbel. 

40) Prywatne gimnazjum żeńskie im. Elizy Orzeszkowej, ul. Żabnieńska 7a. 

Właściciel: Towarzystwo Szkoły realno-gimnazjalnej żeńskiej, z prawem 

publiczności. Gimnazjum założone zostało w r. 1909 pod kierownictwem prof. 

Kazimierza Wojciechowskiego; utrzymywane było przez zjednoczone 
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nauczycielstwo Szkół Średnich, Kasę Oszczędności i Radę Miejską do r. 1912, a 

następnie przez Towarzystwo Szkoły realno-gimnazjalnej żeńskiej. 

Wadowice 

41) Państwowe gimnazjum. W r. 1866 zostało założone niższe gimnazjum 

humanistyczne, przemienione w r. 1870 na ośmioklasowe gimnazjum realne, zaś 

w r. 1882 przekształcone na gimnazjum humanistyczne z nauką rysunków w 

klasach niższych. Dyrektorami byli: Kalikst Kruczkowski (1868-1872), Teodor 

Stahlberger (1872-1876), Antoni Krygowski (-1887), Frąckiewicz, Seweryn 

Arzt (-1907), Jakub Zachemski (1907-1903), Jan Doroziński od 1 lipca 1908 r., 

ks. Leonard Prochownik. 

Wieliczka 

42) Państwowe gimnazjum, Rynek Górny. Szkoła została założona w r. 1910/11, 

jako rozwojowa państwowa szkoła realna; pierwszy egzamin dojrzałości odbył 

się w r. 1916/17. Pierwszym dyrektorem był do r. 1917/18 Wiktor Pogorzelski, 

drugim od r. 1918/19 dotychczas Aleksander Jaworski. Około założenia szkoły 

wielkie zasługi położył burmistrz m. Wieliczki Franciszek Aywas. Ks. Jan 

Pietruszka. 

43) Prywatne gimnazjum żeńskie. Wieliczka na Zadorach, właściciel: Towarzystwo 

Opieki nad prywatnym gimnazjum żeńskim. Gimnazjum założone zostało w r. 

1919 przez Miejski Komitet; pierwszym kierownikiem był prof. Edward Wazl 

do r. 1921/22, następnie Stanisław Jurczyński. W roku szkolnym 1922/23 zakład 

liczył 4 klasy: I, II, IV i VI. Dawny typ gimnazjum realnego zachowała kl. VI, 

klasa IV jest typu humanistycznego, klasy I i II wspólna podbudowa. Dyr. 

Stanisław Jurczyński, ks. Pius Szewczyk. 

Zakopane 

45) Gimnazjum państwowe. Z inicjatywy prof. Adolfa Gawalewicza założone 

Towarzystwo Gimnazjum realnego w Zakopanem, otworzyło dnia 16 września 

1912 r. I i II klasę. gimnazjum realnego. Gimnazjum zostało upaństwowione 1 

lutego 1922 r. Od r. 1922/23 znosi się stopniowo koedukację, zamieniając szkołę 

w gimnazjum męskie. Dyrektorami byli; w r. 1912/13 i 13/14 Czesław Odrowąż 

Pieniążek, w latach 1914/15 do 1918 dr Jan Jarosz, od r. 1918/19 do maja 1921 

Adam Wdurz, od maja 1921 do 1 września 1922 Wilhelm Stopowy, od 1 

września 1922 dr Stanisław Turowski, ks. Józef Winkowski. 
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46) Gimnazjum prywatne. Właściciel: Towarzystwo Opieki nad Młodzieżą szkół 

średnich w Zakopanem. Gimnazjum o charakterze rozwojowym założyło w r. 

1922 Towarzystwo, uruchomiając początkowo klasę pierwszą. Dyr. Cichocki 

Bolesław, ks. Jan Humpoła. 

Żywiec 

47) Państwowe gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. Staraniem gminy m. Żywca i b. 

posłów dr. Ignacego Petelenza i Antoniego Rottera, powstała szkoła we 

wrześniu 1904 r. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w r. 1911. Pierwszym 

dyrektorem był do r. 1912 Bronisław Gustawicz, zaś od marca r. 1913 Antoni 

Waśniowski. Dyr. A. Waśniowski, ks. Jan Wojewodzic. 

4.2. Wykształcenie i kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli-katechetów 

Sobór Watykański II głosił, że najważniejszym warunkiem efektywności 

zabiegów wychowawczo-duszpasterskich jest bogata i autentycznie ewangeliczna 

osobowość duszpasterza, ukształtowanego na wzór Jezusa Chrystusa. Dla 

wykształcenia w sobie takiej osobowości, jak przypomina rzymska Congregatio pro 

Clericis, konieczną jest rzeczą uczenie się sztuki i mądrości wychowywania644. 

Pierwsze seminaria duchowne w Polsce powstały w końcu XVI w., jednak 

traktując kształcenie pedagogiczno-katechetyczne, jako wyznacznik działania 

seminariów trzeba uznać za jego początki czasy schyłku I wojny światowej. Kształcenie 

kandydatów do kapłaństwa w początkach istnienia polskich seminariów duchownych 

miało charakter praktyczny, przygotowujący do spełnienia funkcji pasterskich, a więc: 

katechizowanie, wymowa kościelna i udzielanie sakramentów645. W aktach erekcyjnych 

i innych dokumentach dotyczących kilku z pierwszych seminariów duchownych jasno 

widać zalecenia tego typu kształcenia. W akcie erekcyjnym Seminarium 

Włocławskiego z 1569 r. znajduje się informacja, że kandydaci do kapłaństwa powinni 

przygotowywać się do udzielenia sakramentów świętych, a nade wszystko do słuchania 

spowiedzi oraz że powinni ćwiczyć się w głoszeniu Słowa Bożego lub przynajmniej w 

 
644 Sacra Congregatio pro Clericis, Directorium catechisticum generale, „Acta Apostolicae Sedis” Vol. 

64 (1972), N. 2, p. 99. Tłumaczenie polskie [w:] Posoborowe prawodawstwo kościelne, t. 4, Dokumenty 

prawno-liturgiczne, z. 2, zebr. i przetł. E. Sztafrowski, Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 
1972, s. 9. 

645 S. Chodyński, Seminaria duchowne w Polsce, [w:] Encyklopedia Kościelna. Podług teologicznej 
encyklopedji Wetzera i Weltego, z licznemi jej dopełnieniami, t. 25, Seleucjanie-Służebniczki, Warszawa 

1902, s. 37. 



 

202 

katechizowaniu646. Synod Warmiński z 1610 r. zaleca najwięcej katechizację i 

powołując się na dawny zwyczaj, każe dla wprawy wysyłać kleryków do przytułków dla 

ubogich, zakładów pobożnych i na wsie pobliskie, gdzie dla wprawy powinni oni 

katechizować647. 

Biskup Maciej Łubieński, wydając w 1632 r. obszerniejszy regulamin dla 

Seminarium Włocławskiego, który był oparty ściśle na ustawach Soboru Trydenckiego, 

poleca, by alumni uczyli się gramatyki, dialektyki, retoryki oraz katechetyki i teologii 

moralnej w praktyce (casus conscientiae). Warto zaznaczyć, że bp M. Łubieński należy 

do jednych z pierwszych biskupów polskich, którzy polecali uczyć w seminariach 

katechetyki, jako odrębnej dyscypliny naukowej. Przedtem praktykowało się ćwiczenia 

alumnów w katechizowaniu, tu wyraźnie nacisk położono na katechetykę, jako ars et 

teologia cathechetica648. Częściej mówi się jednak o sztuce katechizowania i o 

przygotowywaniu do niej alumnów649, a ćwiczenia w katechizowaniu spotykamy w 

planach zajęć rożnych seminariów. I tak, w Seminarium Gnieźnieńskim po roku 1718 

maję one miejsce w soboty650, a w Seminarium Katedralnym we Lwowie, od samego 

początku istnienia Seminarium (l70l) – w każdą niedzielę po obiedzie651. 

Warto tu wspomnieć o ciekawej propozycji Franciszka Onufrego Bielińskiego, 

starosty w Czersku, który w latach 1773-1775 napisał do KEN 15 listów na temat 

wychowania poszczególnych stanów w Rzeczypospolitej652. List czternasty poświęcił 

na omówienie wykształcenia duchownych. Proponuje, by w każdej diecezji było jedno 

seminarium kształcące księży diecezjalnych, a w każdej prowincji zakonnej po dwa 

studia zakonne. Kandydatów radzi przyjmować po ukończeniu szkoły szlacheckiej, a 

więc w 18-tym roku życia. Seminarium diecezjalne ma trwać trzy lata, a seminarium 

zakonne – cztery. Wśród przedmiotów nauczania w seminarium diecezjalnym i 

zakonnym wymienia sposób uczenia czytać, pisać i rachować, co ma przygotować 

proboszczów do prowadzenia szkół. Dla zakonników dodaje czwarty rok studiów, 

 
646 S. Chodyński, Seminaria duchowne…, dz. cyt., s. 38. 
647 Tamże. 
648 Pojęcia „katechetyka” (ars et theologia catechetica) użył po raz pierwszy A. Possevin (SJ) w roku 

1593 w czwartej części swojej Bibliotheca selecta; F. Blachnicki, Katechetyka wczoraj…, dz. cyt., s. 

248. 
649 S. Chodyński, Seminarium Włocławskie. Szkic historyczny, Włocławek 1904, s. 146. 
650 S. Chodyński, Seminaria duchowne…, dz. cyt., s. 45. 
651 S. Szurek, Seminarium Katedralne we Lwowie, Lwów, nakł. autora, 1932, s. 49. 
652 F. Bieliński, Sposób edukacyi w XV listach opisany, które do Komisyi Edukacyi Narodowej od 

bezimiennego autora były przesyłane R.P. 1775, Kraków, Koło Nauczycieli Szkół Wyższych 
Krakowskiego, 1888, (Biblioteka Pedagogiczna Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych; t. 1), s. 
131. 
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poświęcony głownie poznawaniu sposobów dalszego nauczania młodzieży. Tutaj 

włącza też naukę opracowywania katechizmów i edukację dobrych spowiedników653. 

Istniejące na terenie pierwszego zaboru austriackiego seminaria duchowne 

diecezji lwowskiej, przemyskiej i chełmskiej (Zamość)654, zostały zlikwidowane, gdy w 

roku 1783 cesarz Józef II zakładał przy uniwersytetach państwowych tzw. seminaria 

generalne655. Po likwidacji tych ostatnich (1790) i po powtórnym otwarciu seminarium 

w Przemyślu (1819), a następnie w Tarnowie (1822), dokonywane są nowe próby 

w dziedzinie kształcenia duchowieństwa. W seminarium tarnowskim od samego 

początku wykładane są trzy przedmioty pedagogiczne: pedagogika (zwaną: paedagogia 

lub – rzadziej – paedagogica), katechetyka i ogólna metodyka nauczania656. Pedagogię 

wykładano jednak tylko do 1846 r., najczęściej na drugim roku studiów657. W latach 

następnych zniknęła ze spisów, chociaż w 1849 r. domagała się jej konferencja 

episkopatu austriackiego, w której wzięli udział wszyscy biskupi polscy z Galicji658. 

Następnie przedmiot ten pojawia się w Tarnowie w 1889 r. pod wpływem ks. W. 

Gadowskiego i to już wyraźnie jako pedagogika. Katechetyka i metodyka widnieje 

zawsze w spisach seminaryjnych659, a w r. 1889 dochodzi jeszcze do nich dydaktyka. 

Łącznie mamy więc wtedy cztery nazwy przedmiotów pedagogicznych: pedagogika, 

dydaktyka, katechetyka i metodyka. Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z uchwałą 

Episkopatu z 1865 r. przedmioty powyższe nie wchodziły w zakres ośmiu głównych 

katedr660, ale uczył ich osobny suplent, często katecheta. Stąd też Lwowskie Koło 

 
653 F. Bieliński, Sposób edukacji…, dz. cyt., s.132, 133, 138. 
654 B. Kumor, Liczba alumnów w seminariach duchownych w Polsce w okresie pierwszego rozbioru, 

„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” T. 19 (1972), z. 2, s. 192; S. Pawlina, Kształcenie katechetyczne 
kleru obrządku łacińskiego we Lwowie od 1701 do 1783 roku, „Studia Katechetyczne”, t. 2 (1980), s. 
55. 

655 Seminarium generalne dla całego terenu Galicji powstało we Lwowie. R. Banach, Początki 
Seminarium Duchownego w Tarnowie. Alma Mater Tarnoviensis, „Tarnowskie Studia Teologiczne” T. 
5 (1972), s. 184. 

656 ADT, Akta personalne. Akta Seminarium Duchownego w Tarnowie, Consignatio Alumnorum eorq. 

calculorum Seminarii Episcopalis Tynciensis a prima eius existentia 15 Nov. 1822-1828; 

Consignationes z lat następnych; R. Banach, Studia teologiczne w seminarium pastoralistów diecezji 
tyniecko-tarnowskiej (1822-1838), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” R. 20 (1973), s. 16. 

657 ADT, Akta personalne. Akta Seminarium Duchownego w Tarnowie, Consignatio alumnorum 

Seminarii Dioecesani cum eorum progressu in studiis pro 1° semestri anni schol. 1845/6. 
658 B. Kumor, Ratio studiorum w polskich seminariach duchownych zaboru austriackiego, [w:] Z 

zagadnień kultury chrześcijańskiej, [red. K. Wojtyła i in.], Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1973, 
s. 479. 

659 P. Poręba, Kształcenie katechetów w pedagogice ks. Gadowskiego, „Katecheta” 1964, s. 73; Elenchus 

alumnorum Seminarii Episcopalis Tarnoviensis cum eorum in studiis et moribus progressu pro integro 

anno scholastico 1843; ADT, Akta personalne. Akta Seminarium Duchownego w Tarnowie, 

Consignationes…, dz. cyt. 
660 Główne katedry w seminariach w roku 1865: Starego Zakonu, Nowego Zakonu, dogmatyki, filozofii z 

apologetyką, teologii moralnej, teologii pastoralnej, prawa i historii. J. Kwolek, Organizacja studiów 
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Związku Księży Katechetów w dniu 30 listopada 1900 r. uchwaliło projekt memoriału 

do Sejmu, w którym, między innymi, postulowano, ażeby w obu uniwersytetach 

krajowych i w seminariach diecezjalnych ustanowić osobne katedry katechetyki i 

pedagogiki chrześcijańskiej661. 

Po linii wspomnianego memoriału szły postulaty wybitnego katechety 

tarnowskiego i redaktora „Dwutygodnika Katechetycznego”, ks. W. Gadowskiego. On 

we wspomnianym już 1889 r. oddzielił pedagogikę od katechetyki w Seminarium 

Tarnowskim662, a następnie zabiegał o odpowiedni poziom kształcenia pedagogicznego 

w innych seminariach. Między innymi stwierdza ks. W. Gadowski, że w Polsce 

pedagogika zdrowa, chrześcijańska jest mało znana, gdyż brak na tym polu fachowców. 

Proponuje, by taki fachowiec, uzyskawszy doktorat z filozofii i skończywszy jakieś 

głośne pedagogium np. w Wiedniu lub w Pradze, znalazł się w każdym seminarium 

duchownym. Tam pedagogika z katechetyką powinny stanowić nie przedmioty 

pomocnicze, lecz tworzyć osobną katedrę. Przy tej katedrze alumni winni studiować 

pedagogikę i dydaktykę, teoretycznie i praktycznie, przez dwa lata po dwie godziny 

tygodniowo (rok I i II), a katechetykę przez rok, po pięć godzin tygodniowo (rok IV)663. 

Ksiądz W. Gadowski, jako jedyny przedstawiciel Galicji na Zjeździe Księży 

Prefektów664, odbytym 18 i 19 kwietnia 1906 r. w Kongresówce w Częstochowie, 

przyczynił się z pewnością do podjęcia uchwał, które są zbieżne z głoszonymi przez 

niego postulatami. Jedną bowiem z uchwał Zjazdu jest skierowanie prośby do księży 

biskupów o wprowadzenie w seminariach duchownych katedry pedagogiki665. 

Kościół w Polsce odziedziczył po zaborach sieć seminariów duchownych o 

niezwykle zróżnicowanym systemie wychowawczym, programie naukowym i zasadach 

 
filozoficzno-teologicznych przy seminariach duchownych byłego zaboru austriackiego, [w: ] Pamiętnik 
czwartego Zjazdu w Kielcach 20/IV-22/IV 1927 roku, Kielce, Drukarnia Diecezjalna „Jedność”, 1927, 
(Związek Zakładów Teologicznych w Polsce pod wezwaniem św. Jana Kantego; nr 7), s. 5l. 

661 M. Hornowska, Nauczanie religii w polskiej literaturze pedagogicznej, Kraków 1911, s. 85. Związek 
Katechetów pod wezwaniem św. Jana Kantego składał się z członków czynnych i honorowych, i 
rozciągał swą działalność na diecezje: lwowską, krakowską, przemyską i tarnowską. 

662 P. Poręba, Kształcenie katechetów…, dz. cyt.; S. Kunowski, Rozwój pedagogiki katolickiej w Polsce, 

[w:] Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa 
Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nr 16 (1 stycznia 1966/31 grudnia 1967), Lublin, 

Towarzystwo Naukowe KUL, 1968, s. 152. 
663 W. Gadowski, Pedagogia samobójstw a studia katechetyczne, „Dwutygodnik Katechetyczny i 

Duszpasterski” R. 9 (1905), nr 20, s. 584-588. 
664 Księża prefekci, tzn. katecheci szkół średnich. Na zjeździe tym byli przedstawiciele wszystkich 

diecezji Kongresówki, a także niektórzy prefekci z Litwy i Kijowa. Z Galicji był tylko ks. W. 
Gadowski, jako redaktor „Dwutygodnika Katechetycznego i Duszpasterskiego”. Inni nie otrzymali wizy 

wjazdowej. 
665 W. Gadowski, Pierwszy zjazd XX. Prefektów w Kongresówce, „Dwutygodnik Katechetyczny i 

Duszpasterski” R. 10 (1906), nr 9, s. 283-287. 
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przyjęcia. Podstawowa różnica w kształceniu duchownych polegała na tym, że w 

niektórych diecezjach alumni nie pobierali nauki w studium organizowanym dla nich w 

ramach seminarium duchownego, ale na uniwersyteckich wydziałach teologicznych. W 

Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim kształcili się klerycy diecezji: krakowskiej, 

częstochowskiej i śląskiej, we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza studiowali 

alumni archidiecezji lwowskiej oraz w Wilnie klerycy archidiecezji wileńskiej. Jeżeli 

chodzi o ilość lat nauki panowało w polskich seminariach duże zróżnicowanie. Kodeks 

prawa kanonicznego wymagał sześcioletnich studiów przygotowawczych do 

kapłaństwa obejmujących dwa lata nauki filozofii i cztery lata teologii. Norma ta 

wprowadzana była do zakładów kształcenia duchownych stopniowo. W 1919 r. 

wszystkie seminaria i wydziały teologiczne miały czteroletni tok studiów. W pierwszym 

okresie reorganizowania studiów po odzyskaniu niepodległości rozszerzono naukę do 

pięciu lat. Za taką długością studiów opowiedziała się Konferencja Episkopatu w lipcu 

1920 r.666 Przeprowadzenie reformy nie wszędzie było proste: brak kadry naukowej i 

niedostateczna liczba powołań kapłańskich spowodowały, ze jeszcze w połowie lat 

dwudziestych istniały seminaria, gdzie przygotowywano do kapłaństwa tylko przez 

cztery lata. W drugiej połowie lat dwudziestych zaczęto w Polsce przedłużać okres 

studiów seminaryjnych i uniwersyteckich. Sześcioletnie studia wprowadzono w 

Warszawie w 1926 r., na Krakowskim wydziale teologicznym zadecydowano o 

wprowadzeniu sześcioletnich studiów od początku roku akademickiego 1938/39. Do 

wybuchu II wojny światowej reforma studiów nie została w Polsce zakończona, mimo 

nacisków ze strony Rzymu. 

30 października 1921 r., celem przedyskutowania niektórych zagadnień 

dotyczących nauczania i wychowania alumnów, został zwołany pierwszy zjazd 

przedstawicieli seminariów duchownych z całej Polski. Jednym z tematów było 

przygotowanie kleryków do nauczania religii w szkole. Referat w sprawie katechetyki 

wygłosił wicerektor seminarium w Gnieźnie ks. Stanisław Krzeszkiewicz. Zwrócił 

uwagę, że niewielu kapłanów widzi potrzebę przygotowania się do nauczania religii. 

Gdzie się rozchodzi o Mszę św., o udzielanie sakramentów św., o kazanie tam nawet nie 

bardzo gorliwi kapłani umieją się zdobywać na pewne z swej strony wysiłki, na pewien 

stopień uwagi i przygotowania. Raz dlatego, że ten nakład energii wprost jest potrzebny 

ad valorem Artus (msza, sakramenty), a dalej i z tego powodu, że mają przed sobą 

 
666 Archiwum Kurii Metropolitalnej Krakowskiej (AKMK), TS XIII, 7, Protokół ze Zjazdu Biskupów 

Polskich, Częstochowa 27-29 lipca 1920, s. 9. 
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cenzorów i krytyków, którzy uważają na każde ich słowo, na każdy niemal gest. Gdzie 

się zaś rozchodzi o nauczanie w szkole, tam skądinąd dobrzy i gorliwi kapłani często tak 

postępują, jakby pole tej pracy było znaczenia najpodrzędniejszego, nie wymagającego 

żadnego z ich strony przygotowania, żadnego wysiłku667. Celem poprawy 

przygotowania alumnów do pracy katechetycznej postulował: wyrobienie w alumnach 

zrozumienia ważności nauczania religii i potrzeby doskonalenia warsztatu 

pedagogicznego, dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne otrzymywane w trakcie 

studiów, w którego skład wchodzić miały nauka o wychowaniu i historia pedagogiki668. 

Zgodnie z postulatami Episkopatu z lipca 1920 r. za przygotowanie do pracy 

katechetycznej miał odpowiadać profesor, kierownik jednej z dziesięciu katedr 

zwyczajnych – katedry katechetyki z pedagogiką669. 

Zakres kształcenia katechetycznego i pedagogicznego w polskich seminariach 

był różnorodny, co miało związek ze zróżnicowanym podejściem do sprawy kształcenia 

duszpasterzy nie tylko w poszczególnych zaborach, ale także w poszczególnych 

diecezjach. W 1918 r. w Lublinie nie prowadzono osobno zajęć z katechetyki i 

pedagogiki. Niewielkie przygotowanie do nauczania religii wchodziło w zakres teologii 

pastoralnej, która była wykładana w wymiarze 1 godziny na dwu ostatnich kursach. W 

roku szkolnym 1919/1920 wprowadzono oddzielnie wykłady z pedagogiki, a rok 

później z katechetyki. Od roku 1923/1924 klerycy ostatniego kursu prowadzili lekcje 

próbne w lubelskich szkołach powszechnych. W seminarium tarnowskim i przemyskim 

pedagogikę i katechetykę, podobnie jak na galicyjskich wydziałach teologicznych, 

wprowadzono w roku ostatnim. Szczególnie dużo miejsca poświęcono lekcjom 

praktycznym. Ćwiczenia w Seminarium Nauczycielskim i w podtarnowskiej szkole 

wiejskiej jednoklasowej odbywały się dwa razy w tygodniu. Po obejrzeniu kilku lekcji 

wzorcowych prowadzonych przez ks. W. Gadowskiego klerycy sami prowadzili naukę 

religii w oparciu o przygotowane uprzednio konspekty. Po zajęciach następowało 

szczegółowe omówienie lekcji według schematu: treść lekcji, poprawność zastosowanej 

metody, związek treści przekazywanej na lekcji z życiem codziennym uczniów670. 

 
667 S. Krzeszkiewicz, Sprawa prowadzenia katechetyki w seminariach duchownych [w:] Pamiętnik 

pierwszego Zjazdu odbytego we Włocławku 30/X-1/XI 1921 r., Włocławek 1922, (Związek Zakładów 
Teologicznych w Polsce pod wezwaniem św. Jana Kantego; nr 1), s. 101-104. 

668 Tamże, s. 102-104. 
669 AKMK, TS XIII, 7, Protokół ze Zjazdu…, dz. cyt. 
670 ADT, PG I. W. Gadowski, Wspomnienia katechety, Bochnia 1950, (mps), s. 81-83. 
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Pomoce katechetyczne ks. W. Gadowskiego: Świątynia Zorobabela - schemat i opis 

 

 

Źródło: ADT, sygn. PG VI/2, nlb. 
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Protokół z lekcji religii przeprowadzonej w dekanacie lipnickim 
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Źródło: ADT, sygn. ASZ XII, nlb. 
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Troska o rozwój osobistego warsztatu katechetycznego obejmowała także 

kapłanów, którzy po ukończeniu studiów teologicznych i przyjęciu święceń kapłańskich 

zostali skierowani na placówki duszpasterskie. Podejmując zadanie prowadzenia 

nauczania religii w szkole, byli między innymi zobowiązani do udziału w katechezach 

pokazowych organizowanych w ramach dekanatu. 

Do reformy kształcenia pedagogiczno-katechetycznego powrócono na piątym i 

siódmym zjeździe Związku Zakładów Teologicznych w 1929 i 1933 r. Przyjęto 

następujące wnioski: Mając na względzie wielką doniosłość wykształcenia 

pedagogiczno – katechetycznego kapłanów, z których każdy musi być wychowawcą, 

oraz stosując się do woli Kościoła, wyrażonej już to w prawie kanonicznym (can. 1365 

par. 3), już to w licznych orędziach Stolicy Apostolskiej, Sekcja Pedagogiczno-

Katechetyczna Związku Zakładów Teologicznych w Polsce zwraca się do 

Najdostojniejszych Ordynariuszy Diecezji z najpokorniejszą prośbą: (…) c) o ustalenie 

programu nauczania przedmiotów pedagogicznych w seminariach duchownych i 

wyznaczenie dla tych przedmiotów odpowiedniego miejsca na poszczególnych kursach 

w odpowiedniej ilości godzin wykładowych. Dla zapewnienia minimalnie dostatecznego 

przygotowania pedagogiczno-katechetycznego alumnów potrzeba przynajmniej 6-7 

godzin w rozmieszczeniu następującym: na kursie filozoficznym 1-2 godzin pedagogiki 

(teorii i historii), na pierwszym kursie teologicznym 2 godziny katechetyki (teorii), na 

drugim i trzecim kursach teologicznych po jednej godzinie ćwiczeń katechetycznych i na 

czwartym kursie teologicznym 1 godzina hodegetyki, czyli pedagogiki praktycznej671. 

Te działania przyniosły konkretne efekty. W prawie wszystkich seminariach 

zmieniał się stosunek władz do przygotowania katechetyczno-pedagogicznego 

kleryków. Uwidoczniło się to przede wszystkim w pomnożeniu zajęć i wprowadzeniu 

większej ilości ćwiczeń praktycznych. Z przeprowadzonej w 1933 r. przez ks. M. 

Sopoćkę ankiety wynika, że w prawie wszystkich seminariach w Polsce wykładano 

pedagogikę przed katechetyką: na drugim kursie teologicznym pedagogikę (w 

wymiarze 2 godzin tygodniowo), na kursie trzecim katechetykę (również w wymiarze 2 

godzin), a na roku czwartym, względnie trzecim i czwartym odbywały się ćwiczenia 

katechetyczne672. 

 
671 M. Sopoćko, Program katechetyki w seminariach duchownych [w:] Pamiętnik Siódmego Zjazdu w 

Wilnie 19.IV-21.IV.1933, Wilno 1934, ( Związek Zakładów Teologicznych w Polsce pod wezwaniem 
św. Jana Kantego; nr 11), s. 321. 

672 Tamże, s. 313. 
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W latach 1918-1939 pedagogikę i katechetykę w seminariach i wydziałach 

teologicznych wykładało 75 profesorów. Z tej liczby jedynie 29 zajmowało się przez 

większość swojego życia przygotowaniem kleryków do pracy katechetycznej, dla reszty 

było to jedno z zadań kapłańskich powierzonych przez ordynariusza. 25 osób było 

profesorami innych dyscyplin teologicznych, a 21 przez większość swojego życia była 

duszpasterzami lub urzędnikami kurialnymi. Dla tych ostatnich wykłady z katechetyki i 

pedagogiki prowadzone przez krótki czas były epizodami w pracy kapłańskiej. Jednym 

z powodów widocznej przypadkowości w mianowaniu profesorów katechetyki i 

pedagogiki był brak odpowiednio przygotowanych do tego księży673. 

Ustalenia dotyczące kwalifikacji księży do nauczania w szkołach zostały po raz 

pierwszy umieszczone w ustawodawstwie państwowym w grudniu 1918 r. 

Rozporządzenie o stabilizacji i wynagrodzeniu nauczycieli w szkołach powszechnych 

przewidywało możliwość powołania do nauczania religii katechetów świeckich lub 

nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, jeśli księża sami nie będą mogli 

podołać obowiązkowi katechizacji. Ustawodawca godził się na to, że posiadanie 

wystarczających kwalifikacji potwierdzał biskup lub jego delegat na podstawie 

egzaminu ze znajomości religii674. Do zatwierdzenia na stanowisko stałego nauczyciela 

religii należało: w przypadku księży ukończyć teologiczne studia uniwersyteckie lub 

seminaryjne, w przypadku świeckich – seminarium nauczycielskie lub gimnazjum, 

posiadać misję kanoniczną, zdać egzamin katechetyczny przeprowadzony przez kurie 

oraz trzy lata pracować w szkole publicznej lub prywatnej z prawami publicznymi675. 

Ministerstwo WRiOP przedstawiło wykaz kościelnych instytucji naukowych, których 

ukończenie było uznawane za nabycie uprawnień do nauczania religii w publicznych 

szkołach powszechnych676. 

Jako pierwsza obowiązkowe egzaminy dla prefektów szkół powszechnych 

wprowadziła diecezja tarnowska. Stało się tak na mocy uchwał synodu diecezjalnego z 

1928 r. Mieli się mu poddać wszyscy nieegzaminowani prefekci szkół powszechnych. 

 
673 J. Szczepaniak, Kształcenie i formacja katechetów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 

1918-1939, Kraków, Czulice, Parafia Rzymskokatolicka świętego Mikołaja, 1999, s. 70. 
674 Dekret tymczasowy o stabilizacji i wynagrodzeniu nauczycieli szkół powszechnych, z 18 grudnia 1918 

r., „Dziennik Urzędowy MWRiOP” 1 R. 2 (1919), nr 1, poz. 21. 
675 AKMK, Akta szkolne 1908-1920, Projekt określający kwalifikacje naukowe dla stałych księży 

prefektów i katechetów świeckich, nauczających religii rzymskokatolickiej w publicznych szkołach 
powszechnych. 

676 AAN, MWRiOP, Nr zespołu 14, sygn. 1945, k. 42. Okólnik nr 37 sygn. II. P-3137/39 z dn. 14 czerwca 

1939 r. w sprawie kwalifikacji osób duchownych do nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach 
powszechnych. 
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W stosunku do katechetów uczących w szkołach średnich ograniczono jego zakres. 

Księża ze szkół powszechnych mieli egzamin ustny z: teologii dogmatycznej ogólnej 

i szczegółowej, teologii moralnej, katechetyki, pedagogiki, znajomości programów, 

podręczników i ustaw szkolnych oraz przed komisją prowadzili lekcję pokazową i 

wygłaszali egzortę677. 

Wobec licznych w obecnej dobie eksperymentów i prądów nowych na polu 

pedagogiki – pisał bp Stanisław Adamski – katecheci, bądź to szkół średnich, bądź 

powszechnych, o ile nie posiadają skądinąd fachowego nauczycielskiego przygotowania 

lub specjalnej intuicji pedagogicznej – bardzo często w trudnym znajdują się położeniu. 

Nie mając dostatecznych studiów pedagogicznych, odkomenderowani nagle do tej 

czynności, bez swej winy często nie idą z postępem pedagogiki, nie znają odpowiednich 

metod nauczania, w dyskusjach i rozmowach z nauczycielstwem zdradzają brak 

znajomości nowoczesnej pedagogiki i nie umieją obronić wobec nowych prądów 

postulatu unikania przy nauce religii sposobów niezgodnych z jej istotą678. 

Niewystarczające przygotowanie pedagogiczne i metodyczne katechetów oraz 

poszukiwanie coraz lepszych metod nauczania religii zmuszały władze kościelne i 

oświatowe do poszukiwania przynoszących jak najlepsze wyniki sposobów 

dokształcania czynnych nauczycieli religii. MWRiOP, władze diecezjalne oraz koła 

katechetów organizowały zjazdy i konferencje poświęcone sprawom nauczania i 

wychowania religijnego o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Część z nich, 

szczególnie na szczeblu lokalnym, była organizowana przy okazji zjazdów dekanalnych 

duchowieństwa. Wymiana myśli, poglądów, dzielenie się nowymi zdobyczami na polu 

dydaktycznym i metodycznym, weryfikowanie programów i doskonalenie 

podręczników, porozumiewanie się w bieżących sprawach zawodowych mogły w 

sposób istotny pomóc w samokształceniu i doskonaleniu umiejętności 

katechetycznych679. 

Z tych różnorodnych działań na początku lat trzydziestych zaczął się wyłaniać 

jednolity system dokształcania. Bp St. Adamski omawiając we wrześniu 1933 r. na 

konferencji episkopatu problem dokształcania duchowieństwa pod względem 

 
677 Rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego XX. Katechetów, „Currenda” 1933, nr 12, s. 

118. 
678 S. Adamski, Sposoby dokształcania duchowieństwa pod względem naukowym i pastoralnym, 

„Wiadomości Diecezjalne”, R. 10 (1935), nr 1, s. 36-37. 
679 M. Sopoćko, Organizacja kursów religijnych, dni i zjazdów katechetycznych. Referat wygłoszony na 

IV Kursie Duszpasterskim Archid. Wil. 21.XI.35 r., (dokończenie), „Wiadomości Archidiecezjalne 
Wileńskie” R. 10 (1936), nr 1, s. 10. 
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naukowym i pastoralnym uznał za kwestię nagłą dokształcanie pedagogiczne 

katechetów, mające doprowadzić do jednolitego poziomu wykształcenia 

pedagogicznego katechetów i nauczycieli innych przedmiotów. Opierając się na 

istniejących formach działań podzielił sposoby dokształcania na dwie grupy: pierwszą 

stanowiły działania podejmowane przez władze państwowe, drugą poczynania, za które 

odpowiadały władze kościelne. W pierwszej grupie znalazły się: instytuty 

pedagogiczne, ogólne kursy katechetyczne, kursy specjalne oraz powstające przy 

kuratoriach ogniska pedagogiczne; w drugiej – kursy duszpasterstwa szkolnego, koła 

katechetów, egzaminy kwalifikacyjne oraz pisma katechetyczne680. 

Kilka wielkich spotkań dla katechetów o charakterze kursów dokształcających 

zorganizowało MWRiOP. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości Kościół 

nie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi do urządzenia wielodniowych 

wykładów i ćwiczeń. Mimo finansowej zależności od władz państwowych 

organizatorzy ze strony kościelnej zachowali całkowitą samodzielność w formowaniu 

kształtu zjazdów. Ze względu na liczbę członków organizowane spotkania były 

właściwie kontynuacją tradycji trzech zjazdów katechetycznych w Galicji z lat 1895, 

1897, 1913 oraz zjazdu warszawskiego z 1917 r. Pierwsze odbyło się w Poznaniu w 

1920 r., kolejne w Wilnie w 1922 r. i Lublinie dwa lata później. 

Następne ogólnopolskie zjazdy katechetyczne organizował Zarząd główny 

Związku Diecezjalnych Kół Księzy Prefektów lub z jego ramienia poszczególne Koła 

Diecezjalne. Odbywały się też wakacyjne kursy dla katechetów organizowane przez 

Ministerstwo. 

4.3. Postawy religijne nauczycieli-katechetów 

Określenie „przedwojenny nauczyciel” przez długie lata funkcjonowało w 

okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), jako synonim profesjonalizmu i 

wysokich kwalifikacji etycznych. Aktualna pozostawała równocześnie, wyrażona 

jeszcze w połowie lat 20. przez L. Zarzeckiego opinia, że od wieków ogół zwykł 

szanować swych nauczycieli, od wieków też nie troszczy się o ich byt doczesny681. 

Pedentologia, czyli nauka o nauczycielu, swój początek w Polsce ma w dwudziestoleciu 

 
680 AAKat. KBA 74. S. Adamski, Sposoby dokształcania…, dz. cyt. 
681 W. Lewicki, Z. Zaklika, Inspektor szkolny i nauczyciel. Ich stosunek wzajemny do siebie i 

społeczeństwa, Lwów, Księgarnia Naukowa, 1922, s. 18. 
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międzywojennym. Przedwojenna pedentologia charakteryzowała się dość dużym 

nachyleniem teoretycznym. Zastanawiano się głównie nad idealnym nauczycielem, nad 

psychologią, ideologią i filozofią pracy nauczycielskiej, a mniej nad socjologią tego 

zawodu682. Pedentologia stawiała zawód nauczyciela na równi z kapłanem i lekarzem, 

podnosząc do go rangi posłannictwa i powołania683. 

Do cech pedagogicznych osobowości katechety należą cechy: charakteru, 

religijności, powołania wewnętrznego, autorytetu, miłości pedagogicznej, taktu, radości, 

intuicji, pokory, obserwacji, twórczości, pomysłowości praktycznej, postawy 

społecznej. Do cech pedagogicznych osobowości katechetycznej należy przede 

wszystkim cecha charakteru chrześcijańskiego. Charakter chrześcijański kształtuje się 

na podstawie dyspozycji nadprzyrodzonych, które są zaszczepione w duszy razem z 

łaską uświęcającą przez sakrament chrztu. W dążeniu do powstania zbawczego dialogu 

z człowiekiem Bóg posługuje się pośrednictwem drugiego człowieka. Katecheta, który 

działa w imieniu i z misji Kościoła, powinien być uposażony w świadomość, że jest 

przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą przedtem Bóg zapowiedział przez 

swoich proroków w Pismach Świętych684. Sama czynność przekazywania informacji 

religijnych nie jest wystarczająca, potrzebna jest wiara w to, co się głosi. Św. Paweł, tak 

o tym mówił: Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim 

uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta 

wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia685. Trzeba, 

zatem potrafić powiedzieć: nie wstydzę się Ewangelii, jest (…) ona mocą Bożą. W niej, 

bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze 

prowadzi686. 

Wzorem doskonałego chrześcijanina jest upodobnienie się do obrazu Syna 

Bożego687. Z tego wynika postulat wyższej sprawiedliwości, wyższej miłości Boga i 

miłości bliźniego oraz służby dla drugich: Kto by między wami chciał być pierwszym, 

niech będzie ostatnim ze sług waszych688. Cechą charakteru chrześcijańskiego jest 

 
682 Zadania współczesnego wychowawcy, „Collectanea Theologica” T. 40 (1970), nr 3, s. 158. 
683 Ustawiała go na czołowym miejscu w hierarchii prestiżu zawodowego, zaliczając do zawodów z kręgu 

„inżynierii dusz ludzkich”. Domagała się od wychowawcy mistrzostwa pedagogicznego, które z reguły 
utożsamiała z „intuicją” bądź „twórczością pedagogiczną”, analogiczną do twórczości artystycznej, 
Zadania współczesnego…, dz. cyt. 

684 Rz 1, 1-2. 
685 Rz 10, 9-10. 
686 Rz 1, 16-17. 
687 Rz 8, 29. 
688 Mt 20, 27. 
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również nieustanne przezwyciężenie siebie, połączone z nieustannym trudem, ofiarą i 

niekiedy męczeństwem, gdyż, jeśli kto chce iść za Mną, niech zaprze się samego siebie, 

weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech Mnie naśladuje689. 

Dokumenty Kościoła i literatura katechetyczna podają określony „model 

katechety”, konkretnie wskazując na jego postawy, jako nauczyciela religii, 

wychowawcy chrześcijańskiego oraz świadka Chrystusa i Kościoła. Jest to bardzo 

istotne, gdyż doświadczenie wiary wymaga takich pośredników, którzy zarazem 

powinni być świadkami. Nie wystarczy, bowiem intelektualna znajomość Chrystusa i 

Jego Ewangelii. Wierzyć w Niego (...), to iść za Nim. (...) W każdych warunkach, w 

każdym środowisku, w porą i nie w porą, trzeba z odwagą przedstawiać Ewangelią 

Chrystusową, orędzie szczęścia dla każdego człowieka, bez wzglądu na wiek, 

pochodzenie, kulturą czy narodowość690. 

Postawa religijna charakteru nauczyciela-katechety skłania go do 

optymistycznego patrzenia na świat i życie, zmusza go do głębokiej refleksji, do 

przestrzegania pewnego programu i zdobywania umiejętności przewidywania691. Z 

religijnej postawy nauczyciela-wychowawcy wyrasta duch apostolstwa względem 

młodzieży. Każdy nauczyciel, szczególnie katecheta, jest z przeznaczenia apostołem, 

duszpasterzem. Podczas procesu nauczania uczniowie powinni mieć szansę poznać i 

doświadczyć, że jest im dobrze z nauczycielem-katechetą, bo dzięki niemu staną się 

wartościowsi, szlachetniejsi i mądrzejsi. Katecheza powinna być dla nauczanych w 

szkole ćwiczeniem w pobożności: Przez wiarę dzieci przyjmują za prawdę to, co Bóg 

objawił i przez Kościół Katolicki do wierzenia podaje. (...) W słowach katechety dzieci 

słyszą echo słowa Bożego, zwiastującego im radosną nowinę zbawienia692. Przez 

przewodnictwo duchowe katechety kształtuje się wyczucie dobra i zła. Tylko religijny 

człowiek poznaje religijność bliźniego i ma pragnienie odzwierciedlenia tych cech u 

swoich bliskich. Katecheta ma spośród wielu, także obowiązek moralny napominania 

młodzieży, gdy zauważy, że obiera zły kierunek. Kościół od zawsze stawiał przed 

kapłanami bardzo duże wymagania w dziedzinie wiary. Domaga się, aby pełniący 

posługę kapłan był naprawdę wierzącym duchownym i chrześcijaninem. Kapłan 

powinien być zdyscyplinowany i posłuszny swej władzy, musi być rozmodlony, gdyż 

 
689 Łk 9, 23. 
690 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Jubileuszu Katechetów i Nauczycieli Religii 

na Placu św. Piotra, „Niedziela” 2000, nr 52-53, s. 4. 
691 L. Kaczmarek, Postawy życiowe katechety, „Katecheta” R. 22 (1978), nr 2, s. 242. 
692 Tamże. 



 

216 

specyficznych i rosnących niebezpieczeństw w świecie nie opanuje się inaczej, jak 

tylko starym przepisem Chrystusa: modlitwą i postem. Ponadto kapłan musi być 

nowoczesny. Kościół zachęca bezustannie do szukania nowych dróg i nowych metod, 

do wykorzystywania wszystkich nowinek w dziedzinie duszpasterstwa i katechezy693. 

Bardzo ważną i istotną jest cecha autorytetu694, która oznacza, że podczas 

procesu nauczania katecheta wprowadza uczniów w zakres swych poglądów, 

przekonań, sądów i dążeń, aby w ten sam sposób patrzyli na świat i życie. W 

środowisku kościelnym i szkolnym katecheta jest zastępcą Chrystusa na mocy misji 

kanonicznej udzielonej mu przez biskupa diecezji. W pełni świadomy, pełni w imieniu 

Kościoła misję ewangeliczną i jest świadkiem Chrystusa. Do katechety pośrednio 

odnoszą się słowa Jezusa: Jak mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam695. Katecheta 

użycza Bogu swych ust – mówił św. Jan de La Salle. To sprawia, że katecheta ma 

obowiązek życia zgodnego ze swym powołaniem, tak, by był prawdziwym narzędziem 

łaski. Święty Jan XXIII 13 lutego 1961 r. w przemówieniu do kaznodziei Rzymu 

powiedział: Powtarzać słowo objawione i odważać się komentować je, stosować je 

doktrynalnie, to sprawa obciążająca sumienie i dlatego wymaga się, by kapłan był do 

tego uprzednio przygotowany, aby był narzędziem uległym, aby mógł spełniać swoje 

wzniosłe zadanie w imieniu całego Kościoła696. Ks. Piotr Poręba, uważał, że potrzeba 

autorytetu osobowościowego wśród młodzieży wynika z sytuacji psychicznej okresu 

młodzieńczego697. Jeżeli chce mieć akceptację katechizowanych, autorytet 

katechizującego musi opierać się na prawdziwych wartościach osobowych i ponadto 

przybierać postać charakteru autorytetu wyzwalającego, który budzi w młodych 

gotowość i umiejętność samodzielnej pracy nad własnym rozwojem698. Wraz z 

rozwojem osobowościowym młodzieży, rola autorytetu, jako pomocy i wsparcia 

powinna przechodzić w zadanie duchowego przewodnictwa. Jednocześnie wraz z 

 
693 B. Kominek, Typ współczesnego katechety, „Katecheta” R. 4 (1960), nr 1, s. 9-11. 
694 Słowo „autorytet” pochodzi pod względem etymologicznym od wyrazów łacińskich augere – 

pomnażać i auctor – sprawca. W tym ujęciu oznacza zdolność dawania i pomnażania życia; J. Dajczak, 
Katechetyka. Metody, przedmioty, dzieje katechezy i osobowość katechetyczna, Warszawa, Instytut 

Wydawniczy „Pax”, 1956, s. 324. 
695 J 20, 21. 
696 W dobie form demokratyzacji życia, krytycyzmu i uniezależnienia się młodzieży wiele mówi się o 

zaniku autorytetu utożsamianego ze sprawowanym urzędem. Nie traci natomiast na aktualności 
autorytet osobowościowy, którego przejawem jest szacunek okazywany człowiekowi dla jego 

osobistych zasług oraz dobrowolne liczenie się ze zdaniem człowieka, który dowiódł, że wart jest tego 
posłuchu; S. Jackowski, Osobowość katechety młodzieży, „Chrześcijanin w Świecie” R. 9 (1977), nr (8-

9) 56-57, s. 109. 
697 Tamże. 
698 S. Jackowski, Osobowość katechety…, dz. cyt. 
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wzbogacaniem się wzajemnych oddziaływań, autorytet katechety powinien być coraz 

mocniejszy w stosunkach do całej grupy katechetycznej, i powinien stanowić 

dodatkowy element jej wzrostu i umacniania więzi międzyosobowych. Autorytet 

wychowawcy jest bezwzględnie konieczny, bowiem bez niego nie nastąpiłoby 

oddziaływanie na wychowanka. Czasem jednak niekorzystnie zmienia się typ tego 

autorytetu, gdyż jest coraz mniej ludzkiej miłości i podziwu, a coraz częściej i więcej 

szacunku zabarwionego lękiem powodowanym zależnością699. 

Cechy takie jak naturalność, prostota i szczerość powinny być u wychowawcy 

z powołania zawsze żywe i nienaruszone, mimo czasem doznawanych przez niego 

zawodów ze strony tych, którym ufał i wierzył. Prawdziwy pedagog posiada prostotę, 

naturalność i szczerość w postępowaniu, wierzy ludziom i liczy na pomoc Bożą w 

realizowaniu planów wychowawczych. Wzorem takiego pedagoga, był wielki 

wychowawca dzieci opuszczonych św. Wincenty à Paulo, św. Jan Bosco i inni świeccy 

wychowawcy700. Cechę pokory niektórzy pedagodzy nazywają infantylizmem, 

bezpośredniością, a nawet naiwnością dziecięcą701. Jednakże powszechnie uważa się, że 

pokora jest niezbędnym warunkiem talentu pedagogicznego, który jest funkcją 

osobowości pedagogicznej. Nauczycielowi, który nie posiada tej cechy, niełatwo 

przychodzi poznanie psychiki dziecka702. 

Cecha miłości pedagogicznej703 wyraża się w skłonności do twórczego 

współdziałania z młodymi ludźmi i doznawania z tego ustawicznej radości704. Wyraża 

się również w wywieraniu wpływu na ich duchowy wzrost705. Psychiczną podstawę tej 

cechy stanowi szczera życzliwość w pomaganiu młodemu człowiekowi w jego pracy 

nad rozwojem i wzbogaceniem osobowości. Jeszcze ważniejsza jest umiejętność 

wpływu nie tylko słowami, lecz bezpośrednim oddziaływaniem: uśmiechem, 

spojrzeniem, ciepłym gestem ujawniającym autentyczną życzliwość i zrozumienie706. 

Miłość wychowawczą określa również idea wspólnoty społecznej, w wyniku, której 

wychowawca poczuwa się wraz z wychowankami do przynależności do jednego 

narodu, jednego państwa, jednej kultury i jednego Kościoła. Miłość pedagogiczna jest 

pod względem mistycznym miłością w Chrystusie lub miłością w duchu i prawdzie, 

 
699 J. Tarnowski, Zadania współczesnego…, dz. cyt., s. 158. 
700 J. Dajczak, Katechetyka, dz. cyt., s. 327. 
701 Tamże, s. 328. 
702 Tamże. 
703 J. Dajczak, Katechetyka, dz. cyt., s. 328. 
704 Tamże, s. 330. 
705 Zadania współczesnego…, dz. cyt., s. 161. 
706 S. Jackowski, Osobowość katechety…, dz. cyt., s. 108. 
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zgodnie ze starochrześcijańską maksymą etyczną: Vidisti fratrem tuum – vidisti 

Dominum tuum707. 

Drugą cechą miłości pedagogicznej, jest aktywna postawa nauczyciela 

pragnącego wzbogacić wychowanka o wszystkie możliwe wartości, którymi tylko 

rozporządza. Wychowawca otwiera przed uczniem swoją osobowość i zaprasza go do 

współpracy. Przyjaźń wiążąca nauczyciela z uczniem powinna być dwustronna708. 

Uczeń nieustannie wzbogaca się w tej wspólnocie i kształtuje na wzór swego 

wychowawcy. Nowoczesne prądy w wychowaniu młodzieży przez szkołę domagają się, 

aby klasa stała się przy różnych okazjach okrągłym stołem, przy którym się dyskutuje i 

ocenia, porównuje i wybiera, rozważa709. Specyficznym przejawem miłości 

pedagogicznej u katechety jest poczucie radości płynące z faktu, że można być komuś 

pomocnym w drodze wiodącej do spotkania z Bogiem. Takie ukierunkowanie 

powołania jest w stanie sprawić, że praca z młodzieżą stanie się pasją życiową 

katechety710. 

Kształcenie psychologiczno-pedagogiczne katechety powinno wyrobić w nim 

takt pedagogiczny711. Takt ten objawiałby się przez właściwą postawę wobec 

wychowanka, a także przez posługiwanie się właściwymi metodami i środkami 

pedagogicznymi w kontakcie wychowawczym z wychowankiem712. Podstawowym 

warunkiem kształcenia w sobie taktu pedagogicznego jest, oprócz wrodzonej 

dyspozycji taktu, poszerzona znajomość własnej osobowości, mocnych i słabych stron 

charakteru, wczuwanie się i rozumienie stanów radości i trosk dziecka, poszanowanie 

jego tworzącej się osobowości, pod względem jego ontologicznej godności oraz 

poznania środków pedagogicznych, którymi powinien dysponować. Ponadto do 

wymienionych środków samowychowania taktownego nauczyciela należą: idea 

 
707 Widziałeś brata twego, ujrzałeś Pana twego. Miłość ta nie jest zwykłą eros, przepojoną pewną dozą 

egoizmu amor concupiscentias, lecz przyjaźnią amor benevolentias; J. Dajczak, Katechetyka, dz. cyt., s. 

330-331. 
708 J. Dajczak, Katechetyka, dz. cyt., s. 331. 
709 Zadania współczesnego…, dz. cyt., s. 161. 
710 Tamże. 
711 Referat doc. dr. hab. Mieczysława Majewskiego, Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 

katechetów, wygłoszony na II Sympozjum Wykładowców Katechetyki i Pedagogiki w Seminariach 
Diecezjalnych i Zakonnych, który odbył się 14-15 lutego 1974r. w Akademii Teologii Katolickiej w 

Warszawie. Zob. J. Charytański, Biuletyn katechetyczny „Collectanea Theologica” R. 44 (1974), nr 4, s. 

156. 
712 Takt ma w wychowaniu doniosłe znaczenie. W istocie, gdy nauczyciel za pomocą tego daru nawiązuje 

przyjazny stosunek z całą klasą, rozumie indywidualnie uczniów. Również pod względem 
dydaktycznym umie zainteresować uczniów przedmiotem nauki, wywołać w klasie pozytywny nastrój 
do niej i nawiązać do życia. Nauczyciel taktowny zna także granice pojętności uczniów, ma wyczucie 
tego, co ważne, a co mniej ważne; Tamże, s. 156. 
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wyrzeczenia się siebie; poświęcenie się dla dzieci; religijna postawa nauczyciela wobec 

życia i swego zawodu. Taktowne postępowanie nauczyciela oddziałuje pozytywnie na 

uczniów i wzbudza w nich chęć do naśladowania taktu wychowawcy. 

Atmosfera radości nie jest czymś wyjątkowym w środowisku szkolnym. 

Przeciwnie, jest elementem istotnym i ważnym, by oddziaływać wychowawczo. Nie 

chodzi tu o uczucie radości, jako przejściowego, nastrojowego stanu, lecz niezmierzoną 

sympatię do uczniów713. Na podnoszenie atmosfery radości w szkole wiele może 

wnieść osobowość nauczyciela, który będzie posiadał poza wartościami uzdolnień i 

umiejętności zawodowych, ducha optymizmu, zamiłowania do zawodu, bezinteresowną 

miłość najwyższych wartości, z Bogiem na czele. Zachowania czysto naturalne nie są w 

mocy utrzymać dyscypliny i twórczej radości w pracy szkolnej. Czasem szybko 

zanikają w codziennych zmaganiach ze słabością, dokuczliwością i lenistwem 

młodzieży oraz obojętnością, a nawet wrogością domu rodzinnego wobec szkoły. 

Pedagog chrześcijański, który posiada cechę poczucia humoru, będzie istotą pogodną, 

wiecznie młodą. Za żartobliwością kryć się będzie w nim powaga i zdrowy optymizm. 

Przed pesymizmem i rozpaczą bronić się będzie głęboką wiarą w swe zaszczytne 

powołanie do zaszczepiania i rozwijania odwiecznych wartości w konkretnych 

jednostkach ludzkich. 

Posiadanie cechy intuicji powoduje, że nauczyciel o wiele szybciej poznaje 

uczniów niż posługując się obserwacją, doświadczeniem i rozumowaniem714. Filozofia 

katolicka, zgodnie z poglądami św. Tomasza, w procesie poznania uwzględnia strukturę 

czynników współzależnych od siebie, opartą na syntezie zdrowych kierunków 

filozoficznych. Dlatego uznaje zarówno doświadczenie zmysłowe, jak też refleksyjne 

myślenie. Przy rozwiązywaniu problemów posługuje się zarówno dedukcją, jak i 

intuicją. Pewne znaczenie przypisuje w poznaniu uczuciom, instynktom oraz intuicji715 

Poznanie intuicyjne nie jest przeciwne inteligencji, gdyż czynności jego należą 

właściwie do niej. Podkreśla się, że umysłowość wychowawcza kobiety, przewyższa 

pod względem wyposażenia w intuicję umysłowość męską. Kobieta, predysponowana 

w procesie myślenia do rzeczy konkretnych, indywidualnych i życiowych, ma wyższość 

nad mężczyzną w szybkim i właściwym poznawaniu ludzi, w odróżnianiu ich 

 
713 J. Dajczak, Katechetyka, dz. cyt., s. 338-339. 
714 Tamże, s. 340. 
715 Tamże, s. 340. 
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charakterów, w śmiałej i wnikliwej diagnozie ich osobowości oraz w bystrej i 

roztropnej orientacji w najtrudniejszych nawet sytuacjach życiowych716. 

Duchowy obraz wychowanka, który nauczyciel poznał dzięki intuicji, musi być 

poddany rozumowej krytyce, która stwierdzi jego obiektywność. Gruntem psychicznym 

tego rodzaju działań, jest zdolność obserwacji pedagogicznej717. Choć w wielu 

zawodach jest ona potrzebna, to jednak w wychowaniu nabiera szczególnego znaczenia. 

Katecheta posiadający cechę spostrzegawczości i osądu na niej opartych powinien w 

stosunku do uczniów poznać najdrobniejsze szczegóły ich życia fizycznego, 

psychicznego i duchowego, które tworzą osobowość. Ma to na celu określenie tej 

osobowości przynajmniej w zarysach i pokierowania jej rozwojem. Dlatego 

psychologowie nazywają dyspozycję zmysłu obserwacyjnego wrodzoną zdolnością 

stawiania diagnozy osobowości718. Pedagog łączy w sobie zdolności do obserwacji 

zewnętrznej i wewnętrznej719.  Nie tylko orientuje się szybko w różnych sytuacjach 

zewnętrznych, lecz również szybko, logicznie, jasno i praktycznie rozumuje zgodnie z 

postulatami obserwacji pedagogicznej. Chcąc poznawać ucznia na lekcjach 

teoretycznych i praktycznych, konieczna jest wiedza o podstawowych motywach 

postępowania człowieka, prawidłowości rozwoju młodzieży i metodach poznawania 

ucznia720. 

Istotne w charakterze wychowawcy i nauczyciela są zalety woli i charakteru, 

które powinny przejawiać się w konsekwencji i wytrwałości w pokonywaniu przeszkód, 

w stałości i prawości charakteru oraz sprawiedliwości, ale głównie akcentuje się 

znaczenie właściwości intelektualnych nauczyciela. Poziom intelektualny nauczyciela 

powinien przejawiać się w postawie, która pobudzi go do własnej twórczości, chociażby 

w małym zakresie. Postawa twórcza skłoni nauczyciela do prowadzenia dogłębnej 

pracy badawczej, a to z kolei wpłynie korzystnie na jego działalność pedagogiczną i 

stanie się czynnikiem rozbudzającym twórczość uczniów. Mówiąc o metodach pracy 

nauczyciela, należy stwierdzić, że styl jego pracy zależy przede wszystkim od wiedzy i 

świadomości. Czynnikiem, który reguluje i modyfikuje działanie jest wiedza, posiadana 

teoria i sposób posługiwania się nią. Najlepiej pod względem metodycznym pracuje 

nauczyciel, który nieustannie kieruje się określonym celem akcji, kontroluje jej 

 
716 J. Dajczak, Katechetyka, dz. cyt., s. 341. 
717 Tamże, s. 342. 
718 Tamże, s. 343. 
719 Tamże. 
720 Tamże, s. 344. 
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przebieg oraz wyniki. Przewidując skutki i dostrzegając efekty swojego oddziaływania, 

łatwo może modyfikować i korygować swoje metody pracy. 

Cecha pomysłowości twórczej polega na tym, aby katecheta umiał skutecznie 

wykorzystać każdą cząstkę posiadanej wiedzy. Cechę tę winna mieć każda osobowość 

pedagogiczna721. Dobry pedagog, jest w sztuce nauczania i wychowania, w sposób 

oryginalny i wzorowy, bardzo pomysłowy. Punktem wyjścia pomysłowości praktycznej 

osobowości katechety są u duszpasterza cechy przezorności i roztropności życiowej. 

Wówczas wybiera on nie tylko najlepsze cele i obmyśla najodpowiedniejsze do nich 

środki, lecz potrafi także najlepiej ich użyć do osiągnięcia zamierzonych celów. Historia 

pedagogiki ilustruje licznymi przykładami pomysłowość praktyczną wybitnych 

talentów pedagogicznych. Święty Ignacy Loyola zaleca swym zakonnikom-

nauczycielom po skończonej filozofii, kilkuletnią praktykę nauczycielską. Święty J. Ch. 

de La Salle tworzy własny system wychowania i nauczania, w którym jako pierwszy w 

Europie posługuje się na szerszą skalę metodą zbiorowo-indywidualnego nauczania. Z 

kolei św. J. Bosco, największy katolicki pedagog praktyczny, stworzył system metody 

prewencyjnej w wychowaniu, polegający szczególnie na badawczej i praktycznej 

obserwacji uczniów oraz zapobieganiu ich uchybieniom i występkom. 

Istnieją wzajemne relacje między jednostką a społecznością, gdyż świadczą 

sobie wzajemnie usługi niezbędne do obopólnego istnienia722. W duchu solidaryzmu 

chrześcijańskiego zarysowuje się także postawa społeczna obydwu uczestników 

procesu nauczania – nauczycieli i uczniów. Uczniowie zbliżają się do instytucji 

szkolnej, aby otrzymać dobra kulturalne i przez nie upodobnić się do swych przodków 

oraz przekazać je następnym pokoleniom. Tak, więc postawa nauczyciela wymaga723, 

aby był on dobrym organizatorem, społecznikiem, a przede wszystkim człowiekiem o 

bogatych walorach osobistych i z rozwiniętym poczuciem odpowiedzialności. 

Społeczna postawa nauczyciela stawia wymagania, aby stosował zasady 

sprawiedliwości w stosunku do uczniów, aby krzywda doznana przez ucznia nie 

wypaczała jego życia w kierunku aspołecznym. Człowiek jest istotą społeczną724, żyje 

w społeczności i działa wspólnotowo. Katecheta powinien przeżywać ducha wspólnoty, 
 

721 J. Dajczak, Katechetyka, dz. cyt., s. 50. 
722 J. Dajczak, Katechetyka, dz. cyt. 
723 Nauczyciele i wychowawcy występują w swych funkcjach zawodowych, jako zarządcy i szafarze 

wiedzy. Szkoła, jako istotny czynnik więzi społecznej w młodym wieku każdego pokolenia między nim 
samym a generacją dorosłych i pokoleń minionych, powinna wdrażać w umysły uczniów pietyzm dla 
czci i zasług tych, którzy odeszli, jak również dla żyjącego świata dorosłych; W. Kubik, Jakie problemy 

zajmują obecnie dydaktyków w Polsce?, „Collectanea Theologica” T. 43 (1973), nr 1, s. 120. 
724 L. Kaczmarek, Postawy życiowe…, dz. cyt., s. 193. 
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bo istotnie z powierzonymi sobie dziećmi czy młodzieżą, tworzy pewnego rodzaju 

wspólnotę, społeczność, więź, rodzinę725. Szkoła jest w swym założeniu przedłużeniem 

rodziny. Ten związek wzajemny, nakłada więc na nauczyciela obowiązek współpracy z 

domem rodzinnym w dziele wychowania. W wychowaniu powinno się kłaść nacisk 

także na społeczną postawę nauczyciela-katechety, na szczególną miłość ojczyzny, co 

podkreślali m.in. papież Pius XI, abp J. Bilczewski i Otto Willmann. 

Podstawowa zasada wewnętrznego powołania oznacza, że w ramach swego 

powołania katecheta już od zarania swego życia nosi wrodzone tendencje i uzdolnienia 

do pracy naukowej, teoretycznej czy praktycznej, do pracy nauczycielskiej w szkole lub 

duszpasterskiej w parafii726. Gdy jednak nauczycielowi brak niezbędnych zadatków 

uzdolnień pedagogicznych, gdy nie warunkują one nawet minimum sprawności 

nauczycielskich, wówczas katecheta nie ma wewnętrznego powołania do zawodu 

nauczycielskiego727. Wprawdzie czynnik nadprzyrodzony, usilna praca nad sobą i 

pomyślny wpływ środowiska mogą uzupełnić wrodzone dyspozycje do nauczania 

dyspozycjami nabytymi, ale wtedy osobowość uczącego będzie sztuczna i nie tak 

wydajna, jak w przypadku aktualizowania dyspozycji wrodzonych. Kard. John 

Newman, formułuje dwie zasady728 zapewniające właściwą skuteczność w nauczaniu 

katechetycznym: katecheta powinien podawać wiedzę religijną zawsze z 

uwzględnieniem poziomu umysłowego swoich uczniów; a ponadto katecheta musi stale 

łączyć formację czysto poznawczą z odpowiednią formacją osobowościową, jako celem 

i skutkiem nauczania. 

Skuteczność katechezy uzależniona jest od podłoża czysto ludzkiego 

osobowości katechety i znajomości dziecka na odcinkach jego faz rozwojowych, a 

także uwarunkowań związanych z jego środowiskiem społecznym i kulturowym. 

Katechetyka wymaga od chrześcijańskich nauczycieli wiedzy z dziedziny psychologii 

rozwojowej, jak również pewnych wiadomości z pedagogiki środowiskowej729. Cechy 

pedagogiczne nie wystarczają nawet do przeciętnej umiejętności nauczania, dlatego 

nauczyciel powinien odznaczać się także cechami dydaktycznymi. Do tych zalet należą: 

żywość umysłu (inteligencja), łatwość kontaktu pedagogicznego (daru wykładania), 

 
725 L. Kaczmarek, Postawy życiowe…, dz. cyt. 
726 J. Dajczak, Katechetyka, dz. cyt., s. 358. 
727 Tamże. 
728 H. Piszkalski, O powołaniu katechety, „Katechetyka” R. 22 (1978), nr 2, s. 63. 
729 J. Dajczak, Katechetyka, dz. cyt., s. 293. 
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zdolność wymowy w nauczaniu, dar intensywnego przeżywania wartości (głębszego 

nastroju uczuciowego). 

Fragment programu nauki religii rzymskokatolickiej dla szkół powszechnych w 
Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiona poniżej część VI to tzw. Dekalog Prefekta 

Pedagoga wyliczający najważniejsze cechy, jakich oczekuje się od nauczyciele 
religii 
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Katecheta powinien przede wszystkim posiadać cechę inteligencji, żywości 

umysłu, w wyniku której człowiek odznacza się różnorodnymi zainteresowaniami 

naukowymi, bogatą wyobraźnią, wierną pamięcią oraz skłonnością rozumu do 

poznawania przyczyn i przewidywania skutków. Na filarach tych czynników struktury 

inteligencji człowiek nie poprzestaje już na osiągnięciach w granicach wykształcenia, 

lecz swoją wiedzę ciągle pomnaża i pogłębia730. Nauczyciel ma bardzo często 

uzdolnienia do określonego przedmiotu. Od tego też pochodzi ogólne zjawisko w 

świecie nauczycielskim, że wśród nich jedni mają zdolności do nauczania języków i 

przedmiotów humanistycznych, drudzy do nauk ścisłych, a jeszcze inni do nauk 

technicznych731. Podobnie wśród katechetów istnieją różne uzdolnienia dydaktyczne, 

które są zależne od tych typów psychofizycznych i przeżyciowych. U jednych, więc 

przeważa w metodzie styl myślowy filozoficzny, u innych katechetów pierwszeństwo 

ma indukcja, styl nauk humanistycznych, styl bezpośredni, obrazowy, pełen wzruszeń i 

przeżyć estetycznych, społecznych i religijno-moralnych. Nauczyciel może doskonalić 

swój talent tylko w granicach swej osobowości osobniczej struktury i przedmiotów 

nauk, pozostających z nią w duchowym powinowactwie. Nauczyciel-katecheta uważa 

za styl, sens swojego życia, przekazywanie i utrwalenie wiedzy młodemu pokoleniu. 

Jest on zawsze gotów ze swą wiedzą i umiejętnością, do czynienia dobra dla swych 

uczniów. 

Posiadając umiejętność kontaktu pedagogicznego nauczyciel potrafi podawać 

naukę w odpowiedniej formie, zniżać się do sposobu myślenia dzieci i młodzieży oraz 

wczuwać się w ich potrzeby. Stosuje różnorodne formy katechetyczne, by katechezę 

przedstawić w sposób urozmaicony i wielostronny. Cecha kontaktu pedagogicznego jest 

zwykle uwarunkowana cechami pedagogicznego autorytetu, taktu, miłości 

pedagogicznej i pomysłowości praktycznej. Odpowiadają jej cechy dydaktyczne 

żywości umysłu, wymowy i intensywnego przeżywania wartości. Prawdziwy katecheta 

kształci swój język pedagogiczny również w kontaktach z uczniami. W niższych 

klasach posługuje się językiem społecznym znanym dzieciom z codziennego życia. 

Chociaż używa go, nadając mu formę stylu literackiego, nie gwarowego, to jednak 

unika języka naukowego, posługującego się określeniami ścisłymi i abstrakcyjnymi. 

Podsumowując należy stwierdzić, że osoba katechety, ale także wychowawcy, 

ma duży wpływ na młodzież uczestniczącą w katechezie. Dla wielu młodych, a czasem 

 
730 J. Dajczak, Katechetyka, dz. cyt., s. 293. 
731 Tamże. 
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coraz młodszych, jest to okres kryzysu, niepokoju światopoglądowego czy nawet 

zachwiania w wierze. Nic, więc dziwnego, że niejeden uczeń patrzy na religię i Kościół 

przez pryzmat swojego katechety i w nim przede wszystkim szuka potwierdzenia 

głoszonych prawd. Na tym tle nie budzi wątpliwości wniosek, że osobowość katechety 

jest dla katechizowanych pomocą w znalezieniu właściwych reguł postępowania i 

modelu życia. Ze szczególną ostrożnością zasada ta odnosi się do wychowania 

moralnego. Katecheta zawsze na pierwszym miejscu powinien pamiętać, że został 

wybrany przez Chrystusa i swoją posługą wypełnia zleconą przez Niego misję głoszenia 

nauki zbawienia. 

4.4. Rola nauczycieli-katechetów w procesie dydaktycznym i w formacji religijnej 

uczniów 

Katechizacja w okresie międzywojennym była procesem złożonym i 

wielowymiarowym. Dokonywała się na obszarze parafii i w środowisku szkolnym. Z 

założenia opierała się na koncepcji wychowania, w której centrum był konkretny 

człowiek – uczeń oraz wszystkie uwarunkowania jego rozwoju. Oddziaływanie 

wychowawcze nauczycieli-katechetów skierowane było głównie na wychowanie 

wzorowego chrześcijanina, dobrego człowieka oraz świadomego swych praw i 

obowiązków obywatela państwa. Przez codzienne lekcje wdrażano uczniów, od 

początku ich edukacji, do punktualności, prawdomówności, właściwego zachowania w 

szkole, w domu i miejscach publicznych oraz utrzymywania w dobrym stanie własnych 

i cudzych książek, zeszytów i innych rzeczy. Karność w szkole i w miejscach 

publicznych miała wypływać ze świadomości własnych obowiązków i poczucia 

odpowiedzialności za swoje czyny. Zwracano uwagę na grzeczność i uprzejmość wobec 

osób starszych, w stosunku do kolegów oraz na pomoc w nauce mniej zdolnym 

uczniom. Krzewiono wśród społeczności szkolnej sumienne i pilne odrabianie lekcji 

oraz zamiłowanie do wiedzy732. 

Wychowanie religijne zbiegało się z wychowaniem państwowym, stąd dbano o 

kształtowanie dobrego człowieka, zarówno na lekcjach religii jak i na innych 

przedmiotach. Rozwijano w dzieciach stronę uczuciową poprzez dobór właściwych 

treści nauczania w klasach młodszych, a w starszych przez przykłady wyjęte z życia 

 
732 A. Niedojadło, Wychowanie narodowe…, dz. cyt., s. 270. 
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ludzi wielkich i znanych. Dążono do wyrobienia u młodzieży szlachetności, umiłowania 

prawdy, rzeczy pięknych i wzniosłych, oraz umiejętności dotrzymywania przyrzeczeń 

i zobowiązań. Uczono szacunku do pracy każdego człowieka oraz poznania jej wartości 

i dobrego wykorzystywania czasu. Kształtowano współdziałanie w grupie społecznej 

przez gry i zabawy towarzyskie. Umożliwiano uczniom zdobycie poglądu na świat i 

zrozumienie ich przyszłych zadań życiowych. Rozwijano sferę umysłową dziatwy przez 

zharmonizowane i zespolone przekazywanie wiedzy o dobrach kultury z przeszłości i 

teraźniejszości. Na bazie religijnej wyrabiano poszanowanie godności własnej i 

bliźniego. Wyjaśniano pojęcie słuszności, jako obowiązku zadośćuczynienia oraz 

dążenia do doskonałości dla osiągania wyższych celów. Wskazywano sposoby 

zwalczania szkodliwych nałogów i instynktów przez skierowanie myśli dzieci na rzeczy 

pożyteczne i godne oraz umiar w jedzeniu. Krzewienie dbałości o własny rozwój 

fizyczny i poszanowanie zdrowia odbywało się przez uświadomienie, że zdrowie ciała 

daje pogodę ducha, łatwość zrealizowania swych dążeń oraz długie życie733. Wdrażano 

do opieki nad zwierzętami, ptactwem, drzewami, roślinami oraz do uprawy roślin i 

kwiatów. 

Te dwa elementy wychowania – wzorowy uczeń i dobry człowiek, 

chrześcijanin – stanowiły zasadniczą podstawę do realizacji najważniejszego jego 

segmentu, jakim było wykształcenie świadomego swych praw i obowiązków obywatela 

państwa, z bagażem umiłowania bliźnich i wszystkiego, co go otacza. Punktem wyjścia 

w realizacji przez wychowawców, nauczycieli, katechetów celów wychowania 

społeczno-państwowego była klasa, jako grupa społeczna o wspólnych celach i 

obowiązkach. Pedagog zwracał też szczególną uwagę na wyrabianie właściwie 

pojmowanej solidarności i współżycia koleżeńskiego. Opierając pracę na samorządzie 

klasowym, przyzwyczajał do odpowiedzialności za czyny, słowa i do karności. Poprzez 

działalność w innych szkolnych organizacjach społecznych obok rozwijania uczuć 

międzyludzkich, przyzwyczajał do ofiar na rzecz dobra zbiorowego, (co w czasie II 

wojny światowej, będzie owocowało ofiarą i śmiercią na ołtarzu ojczyzny). Dzięki 

różnym formom oddziaływania na uczniów utrwalał miłość do Boga i ojczyzny. W 

realizacji tych celów pomocnym było dla nauczyciela wszczepianie w młodzież wiary 

w potęgę czynnika moralnego, mocą, którego jednostka może sama siebie kształtować i 

wydobywać z siebie nieznane i utajone pokłady siły. Nauczyciel, rozwijając te ukryte 

 
733 A. Niedojadło, Wychowanie narodowe…, dz. cyt., s. 271. 
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pokłady sił i kierując je ku rozwojowi uczniów, pielęgnował w ich osobowości 

nieprzemijające wartości etyczne. Wykorzystując obchody świąt państwowych, 

religijnych, lokalnych, szkolnych budził i utrwalał w sercach wychowanków właściwie 

pojmowany patriotyzm. Poprzez urządzanie wspominanych uroczystości miał 

zaszczepić w nich poszanowanie dla państwa, jego godła, umieszczanych na portretach 

osób prezydenta, a także dla ich czynów. Wskazywanie osób świętych, których życie 

niejednokrotnie przeplatało się z męczeńską śmiercią za ojczyznę też utrwalało 

poczucie bycia dobrym chrześcijaninem. Starano się o całkowite zniwelowanie różnic 

powstałych na tle stanu majątkowego lub stanowiska zajmowanego przez rodziców 

różnych uczniów szkoły734. 

Dla współpracy nad wychowaniem młodzieży nauczyciele zwoływali klasowe 

zebrania rodziców oraz powoływali komitety rodzicielskie, które m.in. roztaczały 

szeroką opiekę nad dziećmi osób bezrobotnych i biednych, pojmując tym samym swą 

działalność, jako pracę obywatelską. 

Z analizy materiałów źródłowych, a więc programów i podręczników do 

nauczania religii, również publicystyki, wysuwa się wniosek, że podstawowym celem, 

nauczania religii w omawianym okresie był cel poznawczy, rozumiany, jako przekaz 

wiedzy religijnej. Dlatego też zarówno programy, jak i podręczniki były przeładowane 

informacjami. Dlatego już na progu XX w. odzywały się głosy, że Celem nauczania 

religii w szkole średniej jest prawie wyłącznie danie pewnego zasobu wiedzy, a nie 

wychowanie religijne – pisał w 1917 r. ks. Karol Csesznak735. A propagator przemian 

w nauczaniu religii, ks. Jerzy Ciemniewski wskazywał, że traktowanie religii tylko, jako 

przedmiotu nauczania prowadzi do formalizmu i indyferentyzmu. Staje się tak wtedy, 

gdy w nauczaniu tym Chrystus schodzi na dalszy plan736. Obrońcy tej koncepcji 

nauczania młodzieży religii wskazywali, że przekaz jak największej ilości informacji 

jest młodym potrzebny nie tylko ze względu na potrzebę poszerzania wiedzy, ale i dla 

celów apologetycznych, w dyskusji z przeciwnikami Kościoła. Nastawienie polemiczne 

nauczania religijnego miało uodpornić uczniów oraz przygotować na trudności i zarzuty 

stawiane wierze i Kościołowi. Zalecano na przykład, aby zakładać specjalne 

biblioteczki apologetyczne, zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli. Ks. Z.Bielawski w 

znaczącym dla międzywojennej pedagogiki religii podręczniku pisze, że zadaniem 
 

734 A. Niedojadło, Wychowanie narodowe…, dz. cyt., s. 271. 
735 K. Csesznak, Nauka religii w szkołach średnich. Projekt nowego planu, Lwów 1917, s. 12-13. 
736 J. Ciemniewski, O nowożytną metodę nauczania religii, Warszawa, Poznań, Księgarnia św. 

Wojciecha, 1919, s. 3-19. 
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nauczyciela religii, którym był najczęściej katecheta młodzieży, jest przede wszystkim 

prostować wszystkie fałsze dotyczące Kościoła, najbardziej rozpowszechnione wśród 

młodzieży. Poleca, aby w nauczaniu historii Kościoła omówić szczegółowo te błędy i 

herezje, które ciągle jeszcze mogą wywierać zgubny wpływ na młodzież. Wśród tych 

błędów i herezji wylicza protestantyzm i prawosławie737. 

Wyrazem zwrócenia uwagi na wychowanie młodzieży, jako naczelny wymiar 

nauczania religii, stało się m.in. założenie w latach trzydziestych w Wilnie czasopisma 

„Ku szczytom”, którego redaktorem naczelnym był ks. Józef Wojtukiewicz. Na łamach 

tego pisma publikowali ówcześni pedagodzy religii, upowszechniając nowe prądy 

pedagogiczne, a zwłaszcza zwracając uwagę na zagadnienie aktywizacji młodzieży w 

procesie nauczania i podkreślając konieczność uwzględnienia zasady przeżyciowości 

oraz pracę nad charakterem. Na szczególną uwagę zasługuje tu także naukowa i 

publicystyczna działalność księży W. Gadowskiego czy J. Roskwitalskiego, 

propagujących metody szkoły pracy i szkoły twórczej na polu nauczania i wychowania 

religijnego młodzieży738. 

Publicystyka pedagogiczna okresu międzywojennego wskazuje, że w 

określeniu celów nauczania religii młodzieży coraz wyraźniej i częściej podkreśla się, iż 

ma ono wpływać przede wszystkim na wyrobienie religijno-moralne młodzieży. Przez 

nauczanie mają stawać się lepsi. Wskazuje się jednocześnie na potrzebę zwracania 

uwagi na te elementy nauczania, które uczą życia. I tak na przykład wskazuje się, aby w 

nauczaniu historii Kościoła wydobywać wszystko to, co może uszlachetniać serca i 

umysły młodych. Dokona tego na przykład historia Kościoła, jeśli będzie się ją 

traktować, jako nauczycielkę życia chrześcijańskiego739. 

Rozwój studiów nad prawami rządzącymi wszechstronnym rozwojem 

młodzieży wieku dorastania prowadził w Kościele do zwrócenia uwagi na problemy 

rozwoju osobowości młodych, kryzysu religijnego, rozwoju moralnego i społecznego. 

Ks. Józef Dajczak zwracał uwagę, że Kościół jest tym środowiskiem społecznym ze 

światem wartości i norm, które odpowiada dążeniom, zapotrzebowaniom 

ogólnoludzkim i ideałom katolickiej młodzieży. Dlatego w nauczaniu religii należy 

zwrócić uwagę na wszechstronny rozwój młodych i przenikać ich duchem 

 
737 Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna, dz. cyt., s. 488-490. 
738 K. Jędrzejczak, Katolicka myśl pedagogiczna w drugiej Rzeczypospolitej (założenia, problematyka 

badań, osiągnięcia), Wolsztyn, „Woldruk”, 1998, s. 107-140. 
739 J. Bagrowicz, Nauczanie historii Kościoła w katechetyce polskiej 1919-1957, „Archiwa, Biblioteki i 

Muzea Kościelne” T. 37 (1978), 333-360. 
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pedagogicznym. Głównym, więc zadaniem nauczania religijnego staje się kształtowanie 

i urabianie chrześcijańskiego charakteru. Ma to być jednocześnie okazja, aby pomóc 

młodym, często bezradnym i zagubionym, nie zawsze umiejącym zauważyć 

podkreślanie wychowania do odpowiedzialności także w wymiarze społecznym740. 

Wiele oczekiwano pod tym względem od Akcji Katolickiej, w której zwracano 

szczególną uwagę na pracę z młodzieżą. Szczególnym promotorem udziału Akcji 

Katolickiej w procesie wychowawczym był redemptorysta, twórca m.in. dzieła 

Kształcenie charakteru741, o. Marian Pirożyński742. 

Uczyć prawd wiary znaczy formować człowieka na wzór Jezusa Chrystusa dla 

Kościoła, dla społeczeństwa i dla świata. Dokonuje się to najpierw przez 

przepowiadanie Dobrej Nowiny, które wcale nie jest łatwe. Katecheta to człowiek 

powołany i posłany. Powołanie w ujęciu Pisma św. jest zaproszeniem człowieka do 

ścisłej współpracy z Bogiem w dziele zbawienia. W powołaniu i posłaniu katechety 

zawarta jest misja pochodząca od Chrystusa. To On daje siłę do przezwyciężenia 

zagrożeń, trudów i mozołów tego posłannictwa. On chroni przed zwątpieniem i 

rezygnacją, i stąd tak ważna jest dla katechety świadomość, przez kogo, i w jakim celu 

został posłany743. Katecheta obok nauczania pełni również funkcję wychowawcy. Te 

zadanie wypełni wówczas, gdy nie będzie zajmował stanowiska surowego sędziego, ale 

najpierw przyjmie postawę ogrodnika z zaciekawieniem obserwującego rozwijającą się 

roślinę. Ogrodnik, gdy zobaczy jakieś nowe pędy wyrosłe z zasianych nasion, pozwala 

im rosnąć, daje im przestrzeń rozwoju i czeka cierpliwie, co z nich wyrośnie. Katecheta 

został wezwany, aby jak ogrodnik, z pełną troską podejmował problemy uczniów, szedł 

z nimi razem, pomagał im rozwiązywać trudne sprawy, przeżywał z nimi radość z 

odkrycia prawdy, był solidarny z ich niepokojami, czasem niepokornym buntem i 

prowadził ich ku nadziei744. 

Pomiędzy uczniem a katechetą zachodzi bezpośrednie oddziaływanie 

wychowawcze, które nie zależy wyłącznie od jego wiedzy i teologicznej fachowości. 

Katecheta winien zadbać również o wytworzenie takiego klimatu na katechezie, który 

pomógłby przełamać bariery i otworzyć się na problemy uczniów. Jest to proces 

 
740 J. Dajczak, Katechetyka, dz. cyt., s. 169-172. 
741 Wyd. nowe, Warszawa, Inicjatywa Wydawnicza „ad astra”, 1992. 
742 K. Pelczarski, Ojciec Marian Pirożyński, jako propagator wychowania katolickiego w okresie II 

Rzeczypospolitej, „Roczniki Nauk Społecznych” T. 31, (2003), z. 2, s. 78. 
743 H. Słotwińska, Aktualny i idealny obraz katechety, „Katecheta” R. 42 (1998), nr 9, s. 69. 
744 J. Bagrowicz, Katecheta – chrześcijański wychowawca [w:] Postawy katechetów, Kraków, „Poligrafia 

Salezjańska”, 1996, s. 54. 
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długofalowy, wymagający stałych kontaktów, także poza lekcją religii. Uczniowie 

oczekują, aby katecheta bardziej zainteresował się ich życiem, cierpliwie wysłuchiwał, 

podejmował spontaniczne rozmowy i inicjował osobowe spotkania. W wychowaniu 

chodzi głównie o kształtowanie takich postaw, które umożliwią uczniowi wejście w 

świat dorosłych. Nie ma to być jednak kształtowanie na pewien czas modelu jego 

postępowania, ale wyrabianie trwałych postaw ewangelicznych. Katecheta musi chcieć 

dotrzeć do „rdzenia” egzystencji katechizowanego i zwracać uwagę na jego 

podmiotowość. Nie może dominować nad wychowankiem, ale towarzyszyć, służyć i 

wspierać w realizowaniu jego własnej dojrzałości osobowej. Najważniejsze w tym 

procesie jest ukierunkowanie na Chrystusa i drugiego człowieka, a będzie to możliwe 

dzięki socjalizacji i komunikacji interpersonalnej745. 

Wielu pedagogów zwraca uwagę, że szczególnie ważne są w wychowaniu: 

intuicja, sugestywność i takt pedagogiczny. Poznanie intuicyjne nie wnika w przyczynę 

i istotę zagadnienia, lecz koncentruje się na całości przedmiotu poznania. Jest ono 

niezbędne w procesie wychowania, zwłaszcza w sytuacjach zaskakujących 

wychowawcę. Charakterystyczną cechą sugestywności jest to, że z naciskiem 

psychicznym podsuwa wychowankowi pewną postawę, przy czym osoba ulegająca 

sugestii nie odczuwa wywieranego nacisku, ale jest przekonana o tym, że dobrowolnie 

akceptuje wszystko, czym zostaje obdarzona. Siła oddziaływania sugestywnego 

pochodzi z osobowości wychowawcy. Takt pedagogiczny sprawia, że wychowanie 

dokonuje się zgodnie z założeniami, w oparciu o właściwe zasady i metody, z 

uwzględnieniem warunków życiowych, a przede wszystkim potrzeb i stanów 

psychicznych wychowanka. Wychowawca taktowny jest prostolinijny i konsekwentny 

w dążeniu do celu, a równocześnie elastyczny i dynamiczny w sposobach 

oddziaływania. Potrafi krytycznie ustosunkować się do różnych koncepcji i wybrać z 

nich te wartości, które najbardziej służą dobru wychowanka. W postępowaniu 

codziennym jest naturalny, pełen zaufania i miłości do wychowanków. Zależy mu na 

współpracy z wychowankami. Umie pochwalić, ale i zganić, gdy wychowanek na to 

zasłużył. Docenia szacunek, jaki mu wychowankowie okazują i uczy wdzięczności, ale 

nie domaga się honorów dla własnej osoby. Jako nauczyciel kocha zawód, a jeszcze 

bardziej uczniów, którym przekazuje informacje. Jego lekcje są solidnie przygotowane i 

 
745 E. Zarębska, Postawy katechety: nauczyciela religii, wychowawcy chrześcijańskiego, świadka 

Chrystusa i Kościoła, „Studia Warmińskie” T. 38 (2001), s. 312. 
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w sposób jasny przekazywane. Przy rozsądnych wymaganiach potrafi włączyć zdrowy 

humor, serdeczną przyjaźń i naturalny szacunek746. 

Na uszanowanie godności ucznia wyraźnie wskazuje ks. prof. Jerzy 

Bagrowicz, który stwierdza, że podstawą poszanowania godności wychowanka jest sam 

Pan Bóg, który taką godnością obdarza człowieka. Ta godność człowieka, jako dziecka 

Bożego jest największym darem. Uczeń boleśnie odczuwa naruszenie tej osobistej 

godności. Jest oczywiste, że nie jest łatwo akceptować uczniów ze wszystkimi ich 

brakami, zranieniami i agresją. Stanie się to jednak możliwe, gdy katecheta obdarzy ich 

miłością i będzie starał się otworzyć uczniów na miłość Boga, aby mogli uwierzyć, że 

Bóg ich kocha takimi, jakimi są – pełnych wad i słabości747. 

Prowadzenie wychowanków do pracy nad owymi wadami i słabościami musi 

się opierać na autorytecie pedagogicznym, zdolnym do popierania autonomii 

wychowanka. Autorytet staje się wiarygodny tylko wtedy, gdy kompetentny 

wychowawca podaje wskazania możliwe do przyjęcia. Wychowankowie przyjmują je 

wówczas ze zrozumieniem i zaufaniem. Mają świadomość, że są twórcami dalszego 

swego życia. Wykorzystanie autentycznego autorytetu zakłada postawę dialogową 

pomiędzy wychowawcą a wychowankiem. Dialog zaś wymaga wzajemnego spotkania 

w klimacie zrozumienia i przyjaźni. Inteligencja, postawa otwarta, poczucie 

sprawiedliwości i humoru wpływają na ogół pozytywnie na relacje autorytetu. Trzeba 

jednak pamiętać, że dzieci cenią u wychowawców inne cechy niż dorastająca młodzież. 

Interakcja wychowawcza wiąże się z organizacją całości klimatu pedagogicznego. 

Klimat ten wpływa pozytywnie, gdy normy nim rządzące odbierane są, jako ludzkie, 

elastyczne, aktualne, konstruktywne, godne szacunku oraz przyjmowane przez jedną i 

drugą stronę z pewnym krytycyzmem. Wychowankowie nieraz z wielkim trudem 

podejmują takie czy inne działania, aby wkroczyć na drogę realności. Stąd 

wychowawca powinien im przyjść z pomocą w czynnym i odpowiedzialnym 

„wszczepieniu się w świat”748. 

Katecheta, jako wychowawca ma szczególne zadania w odniesieniu do 

wprowadzania katechizowanych we wspólnotę Kościoła oraz w świat dorosłych. 

Dlatego nie może on być człowiekiem zakompleksionym, problemowym i smutnym. 

Musi się nauczyć pozostawania poza salą lekcyjną swoich osobistych problemów. Nie 

 
746 J. Majewski, Przegląd problematyki pedentologicznej [w:] Postawy katechetów…, dz. cyt., s. 20-21. 
747 J. Bagrowicz, Katecheta – chrześcijański…, dz. cyt., s. 60. 
748 J. Schepens, Autorytet wychowawców, „Communio” R. 12 (1992), nr 3, s. 39-42. 
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chodzi o sztuczny uśmiech, ale o zdrowe poczucie humoru, który zawsze pozytywnie 

wpływa na wychowanków. Ułatwia mu to nawiązanie z nimi kontaktu. Jedność między 

katechetą a katechizowanymi rodzi się wówczas, gdy katecheta w sposób mądry kocha 

tych, do których został posłany i to nie tylko uczniów miłych, ale także trudnych, którzy 

szczególnie potrzebują jego pomocy749. 

 
749 S. W. Wołąs, Warunki udanej katechezy, „Katecheta” R. 43 (1999), nr 1, s. 25-26. 
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ROZDZIAŁ 5. WYCHOWANIE RELIGIJNE W DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY I 

WYBRANYCH SZKOLNYCH ORGANIZACJI 

UCZNIOWSKICH I POZASZKOLNYCH 

W Polsce w okresie międzywojennym wychowanie religijne było ważnym 

elementem przede wszystkim wychowania narodowego oraz w znacznym zakresie 

również państwowego. Akcenty religijne oprócz samego nauczania religii występowały 

przy okazji obchodów uroczystości państwach, bądź szkolnych oraz w większym 

zakresie w działaniach organizacji szkolnych. W przypadku uroczystości państwowych 

lub szkolnych akcent religijny wstępował w zasadzie w wstąpieniach oficjalnych, 

wygłaszanych referatach lub w części artystycznej, deklamacji wierszy o treściach 

religijnych lub wykonywaniu pieśni o tej treści. Główne akcenty religijne zawarte były 

w formach pozaszkolnych, przede wszystkim w nabożeństwach mających swoje 

miejsce w obiektach sakralnych. 

Niektóre szkoły posiadły w swoich obiektach kaplice szkolne i w nich 

odbywały uroczystości. W gimnazjum VIII w Krakowie w roku szkolnym 1930-1931 w 

dniu 2 maja 1931 r. zorganizował ks. dr Kazimierz Prażmowski uroczystość ku czci 

Najświętszej Panny Marii, łącząc ją z uroczystością 3-go Maja, jako święta Królowej 

Korony Polskiej. W kaplicy szkolnej odbyła się akademia mariańska pod kierunkiem 

ks. K. Prażnowskiego, w czasie której młodzież wygłosiła cały szereg przemówień, 

deklamacji i referatów z udziałem chóru750. 

W okresie II RP w gimnazjach działały organizacje uczniowskie, które 

programowo zajmowały się wychowaniem religijnym lub też dodatkowo w kontekście 

swoich celów. Podstawową organizacją programowo zajmującą się wychowaniem 

religijnym była Sodalicja Mariańska. Funkcjonowała ona również w gimnazjach OSK. 

Organizacja ta zwana także Kongregacją Mariańską, była stowarzyszeniem 

katolickim zrzeszającym osoby świeckie. Stowarzyszenie to powstało za przyczyną 

Towarzystwa Jezusowego, z inicjatywy ks. Jana Leunisa (SJ) w środowisku studenckim 

Rzymu w drugiej połowie XVI w.751, przy kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi 

Panny w Collegium Romanum. Otrzymało nazwę „Sodalitas Mariana”. 

 
750 Sprawozdanie dyrekcji państwowego VIII gimnazjum przyrodniczo-matematycznego im. Augusta 

Witkowskiego w Krakowie za rok szkolny 1930/31, Kraków 1931, s. 68. 
751 A. Puszka, Sodalicje Mariańskie uczniów szkół średnich Krakowa w XIX wieku i w okresie II 

Rzeczpospolitej, „Roczniki Humanistyczne”, T. 57, z. 2, 2009, s. 121-158. 
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Rozprzestrzeniając się szybko po całym świecie, przyczyniło się do odrodzenia 

katolicyzmu. Pierwszy statut wydał w 1587 r. generał jezuitów Claudio Aquaviva. 

Celem organizacji była m.in. praca nad wychowaniem i pogłębieniem wiary 

chrześcijańskiej wśród wiernych, ze szczególnym wskazaniem młodzieży, a także 

dążenie do osiągnięcia cnót chrześcijańskich przez miłość do Matki Najświętszej i 

wierną jej służbę. Do obowiązków członków Sodalicji należało: spowiedź, co tydzień, 

przystępowanie do Komunii św., codzienne uczestnictwo w Mszy św., odmawianie 

Różańca. Ponadto po lekcjach szkolnych, wieczorem, zobowiązani byli gromadzić się w 

kaplicy i tam w formie rachunku sumienia rozmyślać nad swoim postępowaniem. 

Wtedy też słuchali rad na następne dni752. 

Z racji szybkiego rozwoju Kongregacji Rzymskiej dokonano podziału najpierw 

na dwie podgrupy, a po kilku latach na cztery kongregacje. Podziału dokonano 

uwzględniając wiek członków i odrębność klas szkolnych753. 5 grudnia 1584 r. papież 

Grzegorz XIII ustanowił w Rzymie pierwszą i główną kongregację (prima primaria 

congregations)754. Sobota była dniem zebrań i nabożeństwa, jako sposób najlepszy do 

przypodobania się Maryi. Ks. J. Leunis wskazywał przy tym na wierność w wypełnianiu 

obowiązków swego stanu, do stowarzyszenia przyjmowana była tylko młodzież 

najpilniejsza i poprawnie moralnie się prowadząca. Jego wychowawcza działalność 

została dostrzeżona, generał zakonu powołał ks. J. Leunisa do kolegium rzymskiego, 

aby w sercach powierzonej mu tam młodzieży, oprócz wiedzy, kształcił charaktery i 

zaszczepiał cnoty chrześcijańskie755. 

W Polsce sodalicje powstały za przyczyną jezuitów, których sprowadził do 

Braniewa kardynał Stanisław Hozjusz w 1564 r. W roku 1600 kongregacje mariańskie 

istniały już w kilku miastach Polski, a mianowicie w Braniewie, Płocku, Kaliszu, 

Lublinie i Jarosławiu. Pierwsza sodalicja mariańska studentów powstała w Braniewie w 

1571 r., pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Maryi756. 

W artykule O sodalisach Marji na łamach „Przeglądu Powszechnego” 

O. Stanisław Załęski w roku 1884 pisał: Wszystko, co wartościowsze ze wszystkich 

 
752 F. Kwiatkowski, Sodalicje Mariańskie w służbie Kościoła Chrystusowego, „Sodalis Marianus”, cz. 1, 

„Życie Sodalicyjne” R. 34 (1935), nr 3, s. 51. 
753 E. Kabat, Sodalicje Mariańskie w diecezji tarnowskiej, t. 1, Sodalicje Młodzieży Szkół Średnich 1893-

1939, Praga, Tarnów, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, 1997, s. 110-112. 
754 S. Załęski, Sodalisi Maryi, [w:] Encyklopedia Kościelna. Podług teologicznej encyklopedji Wetzera i 

Weltego, z licznemi jej dopełnieniami, t. 26, red. M. Nowodworski, Warszawa 1903, s. 113. 
755 A. Puszka, Sodalicje Mariańskie…, dz. cyt. 
756 Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polskich i Litwy 1564-1995, Kraków 1996, s. 629. 
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stanów garnęło się do Sodalicji. Pomagała wtem gorąca tradycyjna miłość narodu ku 

Matce N.757 

Należenie wówczas do kongregacji mariańskiej było zaszczytem758. Mimo 

efektywnej pracy zakonu jezuitów, papież Klemens XIV pod wpływem wielu nacisków 

uległ i 21 lipca 1773 r. wydał brewe kasacyjne zakonu jezuitów pod tytułem Dominus 

ac Redemptor759. Wskutek tego, wiele sodalicji zupełnie upadło, a niektórymi z grup 

zaopiekowali się eksjezuici, inni zakonnicy i księża diecezjalni. Na ziemiach Polski 

tylko kilka pozostało na terenach Białej Rusi w szkołach, natomiast inne zupełnie 

zniknęły, w tym również sodalicje szlacheckie i mieszczańskie. Powszechnie szerzyła 

się obojętność religijna, która powodowała coraz większą ignorancję religijną760. 

Po przywróceniu zakonu jezuitów, 7 sierpnia 1814 r. ponownie zaczęły 

powstawać sodalicje mariańskie761. Tak też było i na ziemiach polskich, które od 

kilkudziesięciu lat znajdowały się pod zaborami. Brevem z 17 maja 1824 r. papież Leon 

XII pobłogosławił nowemu dziełu i przywrócił dawniej nadane przywileje i łaski 

kongregacji762. 

W Polsce proces odradzania się sodalicji mariańskich pod zaborami przebiegał 

znacznie dłużej niż w innych krajach Europy i co istotne, w latach 1820-1832 na 

ziemiach polskich nie działała żadna kongregacja mariańska. W diecezji tarnowskiej 

twórcą sodalicji męskiej był ks. W. Gadowski. Była to Sodalicja Seminarium 

Nauczycielskiego Męskiego w Tarnowie763. Została założona w 1893 r. Rozwijała się 

bardzo szybko do 1910 r., kiedy upadła ze względu na trudności czynione przez rząd 

austriacki. Jej działalność została wskrzeszona w 1921 r., dzięki usilnym staraniom 

założyciela764. Ks. W. Gadowski przyczynił się również do powstania Sodalicji 

młodzieży żeńskiej w Bochni765. 

 
757 F. Kwiatkowski, Sodalicje Marjańskie…, dz. cyt., s. 91. 
758 Kongregacje Najświętszej Panny Maryi w Polsce, „Sodalis Marianus” R. 2 (1903), nr 1, s. 33-35. 
759 K. Bielawny, Sodalicje Mariańskie w XVIII i w I połowie XIX w. Ich upadek i odrodzenie, 

„Społeczeństwo i Rodzina” 2006, nr 6, s. 21-26. 
760 Z. Rymarówna, Przewodnik Sodalicji Mariańskich w Polsce, Kraków, Wydawnictwo Świętego 

Stanisława BM Biskupa Męczennika, 1997, s. 28.  
761 H. Haduch, 100-letni jubileusz przywrócenia Towarzystwa Jezusowego, „Sodalis Marianus” R. 13 

(1914), nr 4, s. 200-201. 
762 F. Löffler, Kongregacja Maryańska, jej istota, rzut oka na jej dzieje, cz. 2, „Sodalis Marianus” R. 10 

(1911), nr 1, s. 18. 
763 ADT, Sprawozdanie Dyrekcji Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Tarnowie; H. Parasiewicz, 

Seminarium Nauczycielskie Męskie w Tarnowie 1871-1897, Lwów 1897, s. 3-4. 
764 E. Kabat, Sodalicje Mariańskie…, dz. cyt., s. 124. 
765 Archiwum Parafii pw. św. Mikołaja w Bochni (APMB), nlb., Kronika Sodalicji Młodzieży Żeńskiej. 
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Pismo Kurii Diecezjalnej w Tarnowie do ks. Walentego Gadowskiego w sprawie 

Sodalicji młodzieży żeńskiej w Bochni 

 

Źródło: ADT, sygn. PG VI/1, nlb. 

10 kwietnia 1897 r. powstała kolejna męska sodalicja przy I Gimnazjum. W 

1912 r. liczyła 70 członków i 34 aspirantów. Moderatorem przez kilkanaście lat był ks. 

Franciszek Mróz. 
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Księga członków Kongregacji Mariańskiej w Tarnowie 

 

 

Źródło: ADT, sygn. BS XVII. 
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W Mielcu sodalicję uczniów założył 25 marca 1908 r. ks. Roman Sitko766. 

Posiadała cztery sekcje, o jej wysokim poziomie świadczy to, że w ramach jej prac 

wygłaszano referaty, a księgozbiór biblioteki szczycił się pokaźną liczbą książek. Wraz 

z wybuchem I wojny światowej życie sodalicyjne osłabło. Wzrost działalności nastąpił 

po 1916 r. wtedy liczba członków wynosiła 35 osób. Jej moderatorem przez trzynaście 

lat był ks. Roman Sitko767. W Nowym Sączu założycielem sodalicji był jezuita ks. 

Franciszek Gawlikowski. Grupowała ona chłopców, tzw. terminatorów, oraz 

czeladników768. Następna sodalicja w Tarnowie została założona przez moderatora ks. 

Franciszka Mroza wśród uczniów szkół realnych w roku szkolnym 1911/1912. 

Pełny rozkwit życia sodalicyjnego i działalności sodalicji szkół średnich 

przypadł na okres międzywojenny. W tym też czasie najbardziej rozwinęły swoją 

działalność sodalicje młodzieżowe w diecezji tarnowskiej. Miastami, w których 

najbardziej rozwinięty był duch mariańskich kongregacji był Nowy Sącz i Tarnów. W 

Nowym Sączu były najliczniejsze sodalicje młodzieży szkół średnich769, a w Tarnowie 

było ich najwięcej. W latach 1926/7-1933/4 w diecezji istniały sodalicje młodzieży 

szkolnej w 17 szkołach średnich męskich i obejmowały 59% szkół, w roku szkolnym 

1933/4 – 76%, a w latach 1935/6 do 1937/8 nastąpił wzrost do 87% szkół. Liczba 

członków w sodalicjach wynosiła w latach: 1926/7 – 652; 1930/31 – 852; 1936/7 – 848; 

 
766 Budowniczy bursy mieleckiej ks. Roman Sitko w 1921 r. został katechetą w II Gimnazjum w 

Tarnowie oraz dyrektorem Bursy św. Kazimierza. W dni 3 listopada 1922 r. objął funkcję kanclerza 
kurii diecezjalnej i jako kanclerz zainicjował budowę kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa z przeznaczeniem dla dzielnic Tarnowa: Grabówki i Rzędzina. W 1936 r. został 
zamianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po wybuchu wojny pomimo 
szykan ze strony niemieckiego okupanta organizował zajęcia dla kleryków seminarium w Błoniu. 
Został zamordowany na terenie obozu Auschwitz–Birkenau najprawdopodobniej 12 listopada 1942 r. 

Papież Jan Paweł II 13 czerwca 1999 r. beatyfikował grupę 108 polskich męczenników, w tym także ks. 
Romana Sitkę. Zob. A.Nowak, Ksiądz rektor Roman Sitko. Życie, działalność, męczeństwo, Tarnów, 
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 1998; W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego 

duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945. Z. 4, Wykaz 

duchownych zmarłych, zamordowanych lub represjonowanych przez okupanta w archidiecezjach 
mohylowskiej, poznańskiej i wileńskiej oraz w diecezjach gdańskiej, kamienieckiej, łuckiej, pińskiej, 
przemyskiej, sandomierskiej, siedleckiej, tarnowskiej, warszawskiej, włocławskiej, w prałaturze pilskiej 
i wśród duszpasterstwa polonijnego, Warszawa, ATK, 1978, (Kościół Katolicki na Ziemiach Polski w 
Czasie II Wojny Światowej. Akademia Teologii Katolickiej; t. 4), s. 370-372, 387-388; K. Haptaś, 
Zarys historii Bursy gimnazjalnej im. ks. Stanisława Konarskiego w Mielcu, Mielec, Parafia pw. Ducha 

Świętego, 2012. 
767 XV [Piętnaste] Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. S. Konarskiego w Mielcu za rok 

szkolny 1926/27, Mielec 1927, s. 17. 
768 M. Łabuz, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918, Tarnów, Wydawnictwo Diecezji 

Tarnowskiej „Biblos”, 2007, s. 465. 
769 W 1929 r. było 24 sodalicji, a w 1936 i 1937 po 25. Spis Sodalicji Mariańskich w Polsce, „Sodalis 

Marianus” cz I. „Życie Sodalicyjne” R. 28 (1929), nr 2, s. 17-24; R. 35 (1936), nr 1, s. 19-32; R. 36 

(1937), nr 1, s. 50-64; J. Preisner, Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Św. Ducha, t. 2, Nowy Sącz 
1977, s. 86. 
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i w 1937/8 – 939, nie biorąc pod uwagę pięciu sodalicji znajdujących się poza 

Związkiem Sodalicji Mariańskiej Uczniów770. 

Kongregacje Sodalicji Mariańskiej w Diecezji Tarnowskiej (zestawienie z kwietnia 

1912 r.) 

 

 
770 J .Winkowski, Sprawozdania Wydziału Naczelnego Związku Sodalicji Mariańskich Młodzieży Szkół 

Średnich w Polsce za lata 1926/27 do 1937/8. 
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Źródło: ADT, sygn. BS IV, 5, nlb. 

Fragment Księgi Sodalicji Mariańskiej Młodzieży Gimnazjum w Tarnowie 

przedstawiający protokoły zebrań konsulty 
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Źródło: ADT, sygn. BS XVII, nlb. 
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Sodalicje kształtowały swoje zastępy według ustaw przez siebie przyjętych. A 

te określały warunki przyjęcia, prawa i obowiązki oraz wykluczenie z sodalicji. 

Członkiem sodalicji mógł zostać każdy uczeń lub uczennica wyróżniający się pilnością 

i sumiennością w nauce i wzorowym zachowaniem. Moderator decydował o przyjęciu 

w szeregi sodalicji. Do niego też i do Konsulty należała decyzja przyjęcia. Po przyjęciu 

na aspiranta (aspirantkę) był okres próby. Za uchwałą Konsulty wpisywano na listę 

kandydatów (kandydatek) i wręczano dyplom. Aspirantura względnie kandydatura była 

skracana lub przedłużana. Okres ten trwał od pół roku do dziewięciu miesięcy czy 

nawet roku (sodaliski kandydatki podlegały rocznej próbie)771. Przyjęcie oraz uroczysty 

akt poświęcenia się Najświętszej Maryi Pannie odbywał się według przyjętego 

ceremoniału. W dniu przyjęcia każdy sodalis i sodaliska otrzymywali ryngraf, medal i 

dyplom. Oprócz ryngrafu mieli prawo noszenia osobnej oznaki sodalicyjnej772. 

Od strony formalno-prawnej należy podkreślić, że sodalicje mariańskie 

działające na terenie szkół nie były organizacjami szkolnymi w ścisłym tego słowa 

znaczeniu, ale działającymi na terenie szkół i wśród społeczności szkolnych 

organizacjami duszpasterskimi podlegającymi księdzu prefektowi i władzy kościelnej. 

 
771 771 E. Kabat, Sodalicje Mariańskie…, dz. cyt., s. 74. 
772 Tamże. 
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List sekretarza generalnego Episkopatu Polski biskupa Stanisława Kostki 

Łukomskiego do biskupa tarnowskiego Leona Wałęgi w sprawie odrębności 
organizacyjnej sodalicji mariańskich i prawa do zbierania przez nie składek 

 

Źródło: ADT, sygn. BS XVII, nlb. 
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XVI [Szesnaste] sprawozdanie Związku Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół 

Średnich w Polsce 
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Źródło: ADT, sygn. BS XVII, nlb. 
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Młodzież diecezjalna wstępując do sodalicji wychowywana była na wybitnych 

chrześcijan, stosownie do stanu swego szczerze szukających tak własnej doskonałości, 

jak zbawienia i udoskonalenia bliźnich, a dzielnie walczących w obronie Kościoła 

Chrystusowego przeciw wysiłkom ich wrogów773. Ks. Stanisław Basta o wychowaniu 

sodalicyjnym pisał: praca w sodalicji działała w kierunku pogłębienia wiedzy i 

przeobrażeń religijnych i wyrobienie praktykujących katolików i sumiennych i 

pełnowartościowych, o ile to się dało obywateli774. Sposób wytworzenia przez sodalicje 

elity katolickiej w kraju był myślą przewodnią drugiego ogólnego zjazdu Księży 

Moderatorów sodalicji775. Według rezolucji XI Zjazdu Sodalicji Mariańskich Uczennic 

w Warszawie w 1937 r. sodalicja dążyć będzie do wytworzenia ze swego grona elity776. 

Młodzież sodalicyjna, jako elita społeczeństwa, miała prowadzić dzieło apostolskie w 

handlu i przemyśle, w fabrykach i rękodziele, na wsi i w mieście, we wszystkich stanach, 

wiekach i zawodach777. 

Na uwagę zasługują wyodrębnione „Sodalicje mariańskie uczennic”, zakładane 

również przez księży. Przykładowo w Brzesku – sodalicja mariańska uczennic została 

założona przez ks. Jana Czuja przy Gimnazjum Państwowym w jesieni 1917 r. 

Początkowo liczyła 14 członkiń778. W Nowym Sączu sodalicję uczennic założył ks. 

Ludwik Tokarz w listopadzie 1911 r. i na początku liczyła 14 sodalisek i 8 

aspirantek779. W Tarnowie – sodalicje uczennic istniały przy: seminarium 

nauczycielskim im. Bł. Kingi i św. Jadwigi, w średniej szkole zawodowej żeńskiej, 

szkole handlowej oraz gimnazjum sióstr urszulanek780. Sodalicja mariańska uczennic 

przy I Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. Bł. Kingi została założona 

20 lutego 1916 r. Ich założycielem był ks. Józef Chrząszcz, który został tam w maju 

1921 r. katechetą i w listopadzie tegoż roku tymczasowym dyrektorem781. 

 
773 Ustawy Zasadnicze Sodalicji, [w:] J. Rostworowski, Przewodnik Sodalicji Mariańskich, Kraków 1925, 

s. 320. 
774 ADT, S. Basta, Sprawozdanie o stanie religijno-moralnym młodzieży Seminarium Nauczycielskiego 

Męskiego im. J. Śniadeckiego w Tarnowie za rok 1930/31, Tarnów. 
775 Drugi ogólny zjazd Księży Moderatorów sodalicji polskich, „Sodalis Marianus” R. 12 (1923), s. 130. 
776 Rezolucje uchwalone na Zjeździe sodalicyjnym w Warszawie, „Cześć Maryi” R. 16 (1937), nr 1, s. 15. 
777J. Rostworowski, Przewodnik Sodalicji…, dz. cyt., s. 65-66. 
778 Sprawozdanie, „Sodalis Marianus” R. 17 (1918), nr 9, s. 136. 
779 Sprawozdanie, „Sodalis Marianus” R. 11 (1912), nr 5, s. 340-342. 
780 Nasza statystyka, „Cześć Maryi” R. 4 (1926), nr 1, s. 10. 
781 E. Juśko, Nauczyciele szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w II Rzeczypospolitej, Lublin, 

Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2005, (Prace z Historii Szkolnictwa Polsce; t. 10; Źródła i 
Monografie. TN KUL; 266), s. 73. 
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Pismo Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda dotyczące zatwierdzenia 

Związku Sodalicji Mariańskich Uczennic Szkół Średnich w Polsce oraz statutu 
tegoż związku 

 

Źródło: ADT, sygn. BS XVIII, nlb. 
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Księża tarnowscy obejmowali opieką duszpasterską także dzieci, dla nich 

powołano tzw. Kongregacje Dzieci Maryi. Ich powstanie związane było z kasatą 

zakonu jezuitów. Opiekę wtedy nad sodalicjami objęło też żeńskie zgromadzenie 

zakonne Najświętszego Serca Jezusowego (Sacre Coeur). Matka Zofia Barat założyła 

ok. 1820 r. dla pensjonarek Sacre Coeur w Marmontier (pod Lyonem), przy współpracy 

jezuitów (zwłaszcza ks. Josepha Desirego Varin d’Ainvill’a), Kongregację Dzieci 

Maryi782. Wkrótce powstały podobne organizacje, które akcentowały kult 

Niepokalanego Poczęcia i Najświętszego Serca Jezusowego. Miały statuty podobne, ale 

nie identyczne z sodalicjami. Istotą i zadaniami były ściśle ze sobą związane, 

wzajemnie się dopełniały w pracy nad rozwojem idei mariańskich. Ich insygnium 

stanowił medal z wyobrażeniem Matki Bożej Niepokalanej, a na rewersie Serce Jezusa. 

Na terenie diecezji Kongregacje Dzieci Maryi istniały: w Tarnowie, Nowym Sączu, 

Starym Sączu i Zbylitowskiej Górze. 

Formacja Dzieci Maryi miała na celu: 

a) cześć do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i naśladowanie Jej cnót, 

b) kształcenie pobożności i cnót chrześcijańskich, 

c) podniesienie pobożności w zakładzie przez Dzieci Maryi, 

d) ubogacenie życia chrześcijańskiego świętością, wyproszenie opieki Matki Bożej i 

szczęśliwej śmierci, 

e) udział w apostolstwie783. 

Dziecko Maryi według założeń statutowych, to dobry człowiek, człowiek z 

charakterem, pobożny i miłosierny chrześcijanin. Miało się odznaczać: wzorowym 

zachowaniem, sumiennością i gorliwością w spełnianiu obowiązków, uszanowaniem i 

posłuszeństwem dla przełożonych, łagodnością i życzliwością dla współtowarzyszek784. 

Główną jego cechą było gorące nabożeństwo do Matki Najświętszej i naśladowanie Jej 

cnót, takich jak: pokora, czystość, miłość i posłuszeństwo785. W sodalicji uczennic 

Szkoły Wydziałowej PP. Klarysek celem działalności było przede wszystkim 

wyrobienie charakteru dziewcząt, wszczepienie cnót potrzebnych kobiecie: pobożności, 

 
782 E. Kabat, Kongregacje Dzieci Maryi uczennic szkół średnich w diecezji tarnowskiej, „Folia Historica 

Cracoviensa” T. 3 (1996), s. 234. 
783 Sprawozdania: S. Kruczek, Sprawozdanie ze stanu religijno-moralnego szkoły. Gimnazjum im. św. 

Kingi w Starym Sączu za rok 1936/37. ADT, Sprawozdanie sodalicyjne za r. 1937/38. Archiwum Sióstr 
Urszulanek w Tarnowie (ASUT), sygn. Sz. A-l, l, Kronika Kongregacji Dzieci Maryi. 

784 ADT, Statut szczegółowy, s. 4-5. 
785 Tamże, s. 6. 
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pracowitości, prawdomówności786. Częsta Komunia św. oraz comiesięczny udział w 

adoracjach Najświętszego Sakramentu i w nabożeństwach sodalicyjnych miały być 

wyrazem umiłowania spraw Bożych oraz swojej religii. 

W Tarnowie – pierwsza Kongregacja Dzieci Maryi powstała przy zakładzie 

sióstr urszulanek. Siostry po przybyciu do miasta w 1887 r., wierne zaleceniom 

konstytucji zakonnej, zajęły się pracą dydaktyczno-wychowawczą. Od początku swojej 

działalności prowadziły różnego typu szkoły średnie, podstawowe, seminarium 

nauczycielskie, prywatne przedszkole. Sodalicje istniały przy gimnazjum i seminarium 

nauczycielskim. Pierwszym moderatorem był ks. Michał Andrzejczak (TJ), a 

prezydentką Wanda Lopatyner (późniejsza urszulanka), opiekunką matka Antonina 

Bronikowska787. Pierwsze przyjęcie czterech Dzieci Maryi i siedmiu aspirantek odbyło 

się 25 kwietnia 1889 r. W roku następnym przyjęto 8 sodalisek i 5 aspirantek788. W 

1910 r. moderatorem został ks. W. Gadowski. W 1911 r. było 35 członków789. 

W Nowym Sączu kongregacje Dzieci Maryi prowadzili księża jezuici. 

Pierwsza kongregacja została założona 8 grudnia 1897 r. Obok ks. F. Gawlikowskiego, 

który prowadził i rozwijał dzieło sodalicyjne na ziemi sądeckiej, drugim był ks. 

Romuald Czeżowski SJ, który założył dwie sodalicje790. Moderatorami kongregacji 

Sióstr Niepokalanek byli na zmianę ojcowie jezuici i księża diecezjalni: ks. Ewaryst 

Michalski, ks. Stanisław Król, ks. Andrzej Biliński. Prace Sióstr Niepokalanek nad 

dziewczętami Dzieci Maryi owocowały w życiu wychowanek. Do odważnych należały 

Czesława i Emma Dzieduszyckie. Z własnych oszczędności założyły one ochronkę dla 

dzieci. Poświęcono ją 25 listopada 1905 r. – we wrześniu tego roku było w niej już 30 

małych dzieci i około 40 dziewcząt uczących się robót791. 

W Starym Sączu – Kongregacje Dzieci Maryi przy klasztorze Klarysek również 

zostały założone i prowadzone przez jezuitów. Po opuszczeniu Nowego Sącza przez ks. 

F. Czeżewskiego jego miejsce zajął ks. Jan Pabis kapelan klasztoru. Mieszkał on w 

Starym Sączu, co ułatwiało mu duchową opiekę i przewodniczenie zebraniom sodalicji. 

Do sodalicji należały dziewczęta z wyższych klas wydziałowych, które miały zaledwie 

14 lat i panienki z Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego. Seminarium przy 

klasztorze istniało od 1904 do 1908 r. Zostało zamknięte pod naciskiem władz 
 

786 ADT, Statut…, dz. cyt., s. 5. 
787 ASUT, sygn. A.VI-4-12, B., Suchoń, Zestawienie wiadomości o Sodalicji Sióstr Urszulanek, s. 1. 
788 ASUT, sygn. Sz. A-l, l, Kronika…, dz. cyt. 
789 Wykaz polskich sodalicji mariańskich, „Sodalis Marianus” R. 10 (1911), nr 4, s. 237. 
790 J. Preisner, Jezuici w Nowym…, dz. cyt., s. 177. 
791 E. Kabat, Kongregacje Dzieci…, dz. cyt., s. 239. 
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kościelnych, ze względu na brak miejsca i ścisłą klauzurę. W 1913 r. Konsystorz 

Biskupi w Tarnowie ustanowił moderatorem sodalicji ks. Antoniego Pałkę, dyrektora 

szkoły klasztornej. Sodaliski po opuszczeniu szkoły chciały w dalszym ciągu należeć do 

sodalicji, do tego też zobowiązywały je ustawy kongregacji. Na pismo klasztorne z 24 

sierpnia 1913 r. Konsystorz Biskupi w Tarnowie dnia 11 września tego roku wyraził 

zgodę. Odtąd byłe sodaliski mogły brać udział w miesięcznych zebraniach i innych 

aktach sodalicyjnych, jakie odbywały się w kaplicy sodalicyjnej, znajdującej się w 

gmachu szkoły klasztornej792. Kuria Biskupia do prośby ksieni matki Zofii Serafiny 

Hańskiej, datowanej 5 września 1913 r., przychyliła się i mianowała ks. Józefa 

Kondolewicza, dyrektora szkoły klasztornej, moderatorem Kongregacji Panien 

Szkolnych, tj. byłych uczennic klasztornych793. W 1914/15 nastąpiło, z powodu inwazji 

rosyjskiej, zamknięcie szkoły i przerwa w pracy sodalicji. W następnym roku ks. A. 

Pałka poszedł na wojnę794. W tym czasie kierownictwo duchowe nad sodalicją 

Konsystorz Biskupi w Tarnowie powierzył ks. Michałowi Przywarze, katechecie 

Seminarium Nauczycielskiego. Pracy tej poświęcił on wiele sił795. W maju 1916 r. 

przyjęto 14 sodalisek i 6 aspirantek. Z końcem czerwca tego roku powrócił z wojny ks. 

A. Pałka i objął kierownictwo. W 1917 r. sodalicją kierował nowy moderator, ks. Jakub 

Stosur. Pracował z dużym zapałem, w efekcie, czego przyjęto 27 nowych sodalisek i 10 

aspirantek. 

W Zbylitowskiej Górze – Kongregacja Dzieci Maryi przy Zakładzie Sióstr 

Najświętszego Serca Jezusowego zaczęła się formować w 1902 r. W maju 1904 r. 

uzyskała kanoniczną aprobatę Kongregacja pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1911 

r. moderatorem był kapelan sióstr ks. Alojzy Durand. Do kongregacji należało 39 

dziewcząt796. Działa ona do momentu wybuchu II wojny światowej. 

Sodalicje mariańskie funkcjonowały także w gimnazjach krakowskich. W 

gimnazjum IV im. H. Sienkiewicza w roku szkolnym 1931-1932 celem działalności 

sodalicji było pogłębienie świadomość i przekonanie religijne, wyrobić katolicką zasadę 

i szlachetny obyczaj w sercach uczęszczającej do naszego gimnazjum młodzieży797. 

Zrzeszonych było sodalisów 207, rzeczywistych 123, kandydatów 30, aspirantów 48 w 

 
792 Archiwum Sióstr Klarysek w Starym Sączu (ASKSS), Szk/h-2. 
793 ASKSS, Szk/h-3. 
794 Sprawozdanie „Sodalis Marianus” R. 12 (1913), s. 60. 
795 Tamże, R. 16 (1917), s. 60. 
796 Wykaz polskich…, dz. cyt., s. 237. 
797 Sprawozdanie XIV (XXXI) dyrekcji państwowego gimnazjum IV. im. H. Sienkiewicza w Krakowie za 

rok szkolny 1931/1932, Kraków 1932, s. 58. 
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sekcji apologetycznej, misyjnej i eucharystycznej. Sodalisi dzieli się na dwie grupy: 

starszych, obejmującą klasy V-VIII, i młodszą – klasy II-IV. Grupa młodsza 

zorganizowała 14 zebrań, sekcja apologetyczna 6, eucharystyczna 10 i misyjna 7. 

W trakcie spotkań uczniowie wygłosili szereg referatów między innymi na temat: 

Pojęcie ideału w życiu człowieka, Ideał a dzisiejsza młodzież, Ideał w świetle nauki 

Chrystusa Pana, Papiestwo w obliczu historii, Działalność wychowawcza Kościoła, 

Organizacja i cele masonerii, Ideał a dzisiejsza ludzkość, Nauka i wiara, Religia a 

kształcenie charakteru, Hellenizm a judaizm. Biblioteka sodalicji liczyła 481 dzieł798. 

W gimnazjum III w Krakowie w roku szkolnym 1934-1935 sodalicja liczyła 87 

członków z klas od II do VIII. Zadaniem sodalicji było pogłębienie życia religijnego i 

wyrobienie uczniów karnych, obowiązkowych i pilnych. Do realizacji założeń 

sodalicyjnych dążono przez zebrania miesięczne, na których wygłaszano referaty o 

treści religijnej, społecznej i obywatelskiej. Sodalicję prowadził ks. dr S. Meus799. 

W gimnazjum VIII w Krakowie funkcjonowała sodalicja im. św. Kazimierza, 

która w roku 1932-1933 prowadziła pracę nad wyrobieniem uczuć religijnych i zasad 

moralnych wśród swych członków. Liczba członków powiększyła się znacznie i 

wynosiła 62 osoby800. Sodalicja odbyła w ciągu roku 10 zebrań miesięcznych i 12 

posiedzeń, którym przewodniczył ks. dr K. Prażmowski jej moderator. Na zebraniach 

odczytano 3 sprawozdania i 10 referatów. Dwóch maturzystów brało udział w 

rekolekcjach zamkniętych w Dziedzicach, natomiast trzech sodalisów przebywało na 

kolonii na Śnieżnicy801. W ramach sodalicji działała sekcja misyjna, zajmująca się 

zbieraniem zużytych znaczków pocztowych na cele misyjne. W nagrodę za aktywną 

pracę dla członków sodalicji ks. moderator zorganizował kulig do dworu w 

Czulicach802. 

 

 
798 Sprawozdanie XIV (XXXI) dyrekcji…, dz. cyt., s. 59-61. 
799 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum III im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie za rok 

szkolny 1934/35, Kraków 1935, s. 28. 
800 Sprawozdanie dyrekcji państwowego VIII gimnazjum przyrodniczo-matematycznego im. Augusta 

Witkowskiego w Krakowie za rok szkolny 1932/33, Kraków 1933, s. 42. 
801 Tamże, s. 42. 
802 Tamże, s. 38-41. 
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Kulig zorganizowany przez ks. Kazimierza Prażmowskiego, moderatora sodalicji 

mariańskiej im. św. Kazimierza z VIII gimnazjum w Krakowie 

 

Źródło: Sprawozdanie dyrekcji państwowego VIII gimnazjum przyrodniczo-matematycznego im. Augusta 

Witkowskiego w Krakowie za rok szkolny 1932/33, Kraków 1933, s. 41. 

W gimnazjum w Mielcu w roku szkolnym 1927-1928 w pracy sodalicji 

dominowało hasło Bądź czystym (duchowo)803. Było ono wynikiem uzyskanych 

wytycznych w trakcie ostatnich zajadów ogólnopolskich w Wilnie i Krakowie. 

Podstawą jej działalności było czytanie dzieł o treści religijnej. Inna formą realizacji 

celów mieleckiej sodalicji było przygotowywanie referatów przez młodzież o treściach 

religijnych wygłaszanych podczas zebrań oraz nadawanie charakteru religijnego 

 
803 XVI. [Szesnaste] Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum im. St. Konarskiego w Mielcu za rok 

szkolny 1927-28, Mielec 1928, s. 27. 
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organizowanym w szkole uroczystościom, np.: w trakcie szkolnej akademii ku czci 

patrona gimnazjum św. Stanisława Kostki młodzież z sodalicji przygotowała słowo 

wstępne, referat oraz wykonała deklamacji wierszy i śpiewów pieśni religijnych. 

Sodalicja gimnazjalna dysponowała także własną biblioteką liczącą 714 dzieł w 747 

tomach, a wśród czasopism było prenumerowane pismo sodalicji „Pod znakiem 

Maryi”804. 

W Nowym Sączu w roku szkolnym 1927-1928 młodzież gimnazjum zrzeszona 

w sodalicji oprócz referatów, egzort czynni uczestniczyła w pozaszkolnych praktykach 

religijnych, nabożeństwach, rekolekcjach, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz 

licznie przystępowała do spowiedzi i Komunii Świętej. Moderatorem jej działań był 

ks. F. Gawlikowski805. 

W gimnazjum w Cieszynie w roku szkolonym 1935-1936 Sodalicja Marjańska 

działała bardzo aktywnie. Tworzyli ją uczniowie szkół średnich 4 zakładów: gimnazjum 

klasycznego im. Antoniego Osuchowskiego, gimnazjum matematyczno-

przyrodniczego, seminarium męskiego i szkoły handlowej. W sumie sodalisów było 51, 

a aspirantów 30. Praca sodalicji polegała głównie na pogłębianiu życia religijno-

moralnego sodalisów, poprzez oddawanie szczególnej czci Najświętszej Marii Pannie. 

Działania te miały na celu uczynić z nich gorliwych obrońców wiary, ludźmi 

nieugiętych zasad, intensywnej, sumiennej i twórczej pracy dla dobra bliźnich, Kościoła 

i państwa806. W ciągu roku szkolnego odbyło się 6 zebrań konsultacyjnych, 9 zebrań 

plenarnych, 3 specjalne zebrania dla aspirantów i 8 wspólnych nabożeństw 

popołudniowych w kościele OO. Bonifratrów. Do Sakramentów św. sodalisi przystąpili 

3 razy. Zebrania comiesięczne składały się z modlitwy, referatu z dyskusją, 

przemówienia ks. moderatora Jerzego Buzka, deklamacji poezji religijnej i przeglądu 

wiadomości kościelnych i załatwienia spraw bieżących. Referaty w trakcie zebrań 

wygłoszono na tematy: Wniebowzięcie N. M. P. w świetle nauki Kościoła, Znaczenie 

święta Chrystusa Króla, Psychika nowoczesnego człowieka, Kościół w Rosji dawniej, 

teraz i w przyszłości, Kościół abisyński, Bolszewizm a wychowanie i Ideał młodzieńca 

katolickiego807. Zebrania zawsze kończyły się odśpiewaniem hymnu sodalicyjnego 

 
804 XVI.[Szesnaste] Sprawozdanie dyrekcji…, dz. cyt., s. 28-29. 
805 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum II im. Kr. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu za 

rok szkolny 1927/28, Nowy Sącz 1928, s. 40-41. 
806 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie za rok 

szkolny 1935-36, Ciszyn 1936, s. 45. 
807 Tamże, s. 45. 
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Błękitne rozwińmy sztandary. Frekwencja był znaczna i wynosiła ponad 75%808. Po 

Świętach Bożego Narodzenia, członkowie sodalicji szkolnej urządzili przy poparciu 

miejscowej Sodalicji Pań i Panien tradycyjny opłatek, urozmaicony śpiewem 

religijnych pieśni i deklamacjami poezji o treści religijnej. Poza szkołą sodalisi brali 

udział w adoracji nocnej i w adoracji podczas nabożeństwa 40-godzinnego, 

uczestniczyli w uroczystościach i manifestacjach religijnych odbywających się w 

ramach parafii cieszyńskiej, między innymi Święto Chrystusa Króla. W dniu 17 maja 

1936 r. odbyła się w kościele św. Krzyża uroczystość przyjęcia 19 nowych członków do 

grona sodalisów. Do dyspozycji każdego sodalisa aspiranta była biblioteka składająca 

się z 410 tomów809. 

W gimnazjum w Bochni w roku szkolnym 1931-1932 sodalicja była dość 

liczna i miała 110 członków. Opiekunem jej był ks. Andrzej Bogacz. Głównym celem 

jej działalności było pogłębienie życia religijnego-moralnego młodzieży w myśl hasła 

Bądź karny810. W ciągu roku szkolnego odbyło się 11 spotkań, w trakcie których 

członkowie przygotowali i wygłosili 10 odczytów, między innymi na temat: Św. 

Franciszek z Asyżu, Rola Sodalicji w wychowaniu obywatelskim i narodowym, Zadania 

dzisiejsze naszej Sodalicji, Sodalis duchem i czynem811. Istotnym elementem pracy 

duchowej sodalicji było zaznajamianie uczniów z akacją misyjną oraz pogłębianie czci 

Eucharystii. 13 czerwca 1932 r. odbyła się pod przewodnictwem bp. Edwarda Komara 

uroczystość poświecenia sztandaru sodalicji812. 

W gimnazjum w Dębicy w roku szkolnym 1919-1920 sodalicja liczyła 

15 członków. Współdziałało z nią Stowarzyszenie młodzieży katolickiej im. Stanisława 

Kostki liczące 20 członków. Działając wspólnie miały na celu pogłębianie uczuć 

religijno-moralnych pod przewodnictwem ks. katechetów813. 

W gimnazjum w Tarnowie w roku szkolnym 1930-1931 do sodalicji należało 

44 uczniów. W ramach pogłębiania wartości religijno-moralnych wśród młodzieży 

odbyło się 10 zebrań. Wszyscy sodalisi prenumerowali pismo „Pod znakiem Mary”814. 

 
808 Sprawozdanie… gimnazjum im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie za rok szkolny 1935-36, dz. 

cyt., s. 45. 
809 Tamże, s. 46. 
810 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1931/32, Bochnia 1932, s. 

35. 
811 Tamże, s. 35-36. 
812 Tamże, s. 36. 
813 XII [Dwunaste] Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Dębicy za rok szkolny 1919/20, 

Dębica 1920, 16. 
814 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum I im. Kaźmierza Brodzińskiego w Tarnowie za rok 

szkolny 1930-31, Tarnów 1931, s. 16. 
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Na kongresie sodalicji w Częstochowie w lipcu 1931 r. sodalicję szkolną 

reprezentowało 13 uczniów, a na kongresie SOK w Krakowie trzech815. Moderatorem 

szkolnej sodalicji był ks. Jan Paciorek. 

Kongregacje prowadziły szeroko rozwiniętą działalność kulturalno-oświatową. 

Ważnym uroczystościom sodalicyjnym, kościelnym i narodowym nadawano oprawę 

artystyczną, urządzając akademie i wieczornice. Ich przygotowaniem zajmowały się 

sekcje artystyczne, literackie, towarzyskie. Sodalicje w diecezji zorganizowały 

uroczyste akademie ku czci 50-lecia kapłaństwa papieża Piusa XI. Między innymi 

odbyła się taka akademia w sodalicji przy konwikcie PP. Klarysek816. Uroczyste 

akademie obchodzono ku czci patronów sodalicji. Przede wszystkim urządzano je z 

okazji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Sodalicja w Starym Sączu 

uroczyście obchodziła swoje 25-lecie istnienia817. 

Przykładowe zaproszenie na okolicznościowa akademię organizowane przez 

Sodalicję Mariańską Uczennic Krakowskich Szkół Średnich 

 

 
815 Sprawozdanie… gimnazjum I im. Kaźmierza Brodzińskiego w Tarnowie za rok szkolny 1930-31, dz, 

cyt., s. 16-17. 
816 Sprawozdanie, „Cześć Maryi” R. 2 (1924), nr 3, s. 48; R. 4 (1926), nr 6, s. 94. 
817 Sprawozdanie, „Cześć Maryi” R. 8 (1930), nr 1, s. 30. 
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Źródło: ADT, sygn. BS XVII, nlb. 

Życie sodalicyjne młodzież ubogacała pogodną i milą rozrywką, 

przygotowaniem przedstawień oraz „opłatka” i „święconego”. Kongregacje dla 

kształcenia intelektualnego i duchowego posiadały własne biblioteki. Korzystali z nich 

przede wszystkim członkowie sodalicji a nawet inne osoby. Urządzano również 

przedstawienia sceniczne. 

Kongregacje, w swoim założeniu miały także przygotowywać swoich 

członków do pracy społeczno-charytatywnej. Dostrzegano konieczność społecznego 

zaangażowania członków w myśl zasady, że człowiek, który nie kocha miłosierdzia, nie 

rozumie Chrystusa. Kongregacja, która wedle swej możności o to miłosierdzie nie dba, 

nie ma ducha Chrystusowego. Z tego względu sekcje charytatywne stawiano zaraz po 

eucharystycznej. Sodaliski w diecezji angażowały się w miłosierdzie chrześcijańskie na 

różne sposoby, najczęściej wspierano potrzebujących materialnie i duchowo818. 

Kongregacje młodzieży szkolnej uczestniczyły w dziele misyjnym. Sekcje 

misyjne organizowały: zbiórki pieniędzy, znaczków, monet, dewocjonaliów. 

Zajmowano się także wysyłaniem bielizny kościelnej, kielichów, sukienek dla dzieci na 

misjach819. 

 
818 M. Łosiowa, Akcja charytatywna w sodalicjach, „Sodalis Marianus” cz. 1, „Zycie Sodalicyjne” 

R. 35 (1936), nr 9, s. 157-162. 
819 T. Lipczyńska, Sekcja Misyjna w sodalicji, „Sodalis Marianus” cz. 1, „Zycie Sodalicyjne” 

R. 35 (1936), nr 11, s. 190-195. 



 

260 

Pismo Sekretariatu „Czci Maryi” dla Sodalicji Mariańskich Uczennic Szkół 

Średnich w Polsce odnośnie organizacji kolonii letniej dla dzieci 
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Źródło: ADT, sygn. BS XVII, nlb. 

Obok organizacji sodalicyjnych działały również koła Dzieła Świętego 

Dziecięctwa Pana Jezusa i Krucjaty Eucharystycznej. 

Dzieło Świętego Dziecięctwa powstało w 1843 r. z inicjatywy biskupa Karola 

Farbin-Jansona. Celem stowarzyszenia było staranie się o doprowadzenie do 
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chrześcijaństwa dzieci pogańskich z krajów misyjnych. Dzieci całego świata przez 

modlitwę i drobne ofiary miały wspomagać to dzieło820. Duszpasterze uznawali 

potrzebę stowarzyszenia głównie ze względu religijnego wychowania. Przygotowywało 

ono przyszłych członków kościelnych stowarzyszeń misyjnych, a także stanowiło dobry 

środek pedagogiczny, który: utrzymuje dziecko w pobożności, przypominając ciągle tą 

myśl, że pracuje nad pozyskaniem dusz Bogu, uczy cnoty, miłosierdzia, odmawiania 

sobie na rzecz drugiego oszczędności, roztacza szersze widnokręgi przed okiem dziecka, 

z ciasnej wioski, miasteczka, z Europy, każe patrzeć dalej za morza, w czerwonych, 

żółtych i czarnych widzieć także przyszłych współdziedziców nieba; zaspokaja potrzeby 

intelektualne dziecka, zaspokaja jego ciekawość, jego bujną wyobraźnię821. 

W 1922 r. działało na ziemiach polskich 250 stowarzyszeń Dzieła. Rok później 

istniały już 484, a w 1925 r. 592. Skupiały łącznie 120 000 członków822. W 1925 r. 

najwięcej stowarzyszeń miała archidiecezja krakowska (94), po niej diecezja katowicka 

(87), chełmińska (86), tarnowska (78), gnieźnieńsko-poznańska (61), lwowska (47) 

i przemyska (38)823. 

Kolejną organizacją działającą na terenie szkół powszechnych była Krucjata 

Eucharystyczna. Założył ją o. Albert Bèssieres w 1914 r. Była urzeczywistnieniem 

uchwał dwóch wielkich Kongresów Eucharystycznych w Lourdes w 1899 r. i 1914 r. 

oraz przejawem wcielenia w życie dekretów św. Piusa X w sprawie częstej i wczesnej 

Komunii św. Jej celem było szerzenie kultu Eucharystii, pogłębienie życia religijnego, 

wdrażanie dzieci i młodzieży do apostolstwa świeckich. W Polsce krucjata zaczęła 

działać od 1925 r. Początkowo nie była organizacją samodzielną – stanowiła dziecięcą 

sekcję Apostolstwa Modlitwy824. Spotkania w sekcjach odbywały się dwa razy w 

miesiącu. W trzecią sobotę miesiąca była spowiedź, a w niedzielę wspólna Komunia 

święta i adoracja Najświętszego Sakramentu. Wśród członków starano się 

rozpowszechniać czytelnictwo prasy katolickiej. Celem wszystkich działań 

 
820 J. Gajkowski, Organizacje religijne wśród młodzieży, [w:] Pamiętnik IV-go Ogólnego Zjazdu Ks. Ks. 

Prefektów Królestwa Polskiego w Warszawie w dniach 20, 21 i 22 czerwca 1917 roku, Warszawa, nakł. 
Uczestników Zjazdu, 1917, s. 132. 

821 Tamże, s. 133 
822 AKMK, TS VIII 166. Ujęcie prawne Papieskiego dzieła św. Dziecięctwa. 
823 H. Król, Stowarzyszenie Dzieła św. Dziecięctwa, „Missye Katolickie” R. 45 (1926), nr 5, s. 226. 
824 Kilka słów o Krucjacie Eucharystycznej, „Gazeta Kościelna” R. 32 (1925), nr 15, s. 172. 
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duszpasterskich było rozbudzenie życia religijnego i wdrożenie dzieci w regularne 

praktyki duchowe825. 

Założycielką pierwszego koła w małym Kolegium w Pniewach w styczniu 

1925 r. była bł. Urszula Ledóchowska. Wkrótce po tym założono hufce krucjaty w 

Łodzi, Sieradzu, Górze Kalwarii, Gołańczy, Szymanowie, Mielżynie, Otorowie, 

Goździchowie. Sekretariat znajdował się w Pniewach826. Masowy ruch zakładania kół, 

dzięki wsparciu biskupów, rozpoczął się w 1927 r. działania te poprzedziła akcja 

propagandowa w diecezjalnych pismach urzędowych. 

W OSK w okresie międzywojennym w części gimnazjów funkcjonowała także 

Krucjata Eucharystyczna. W gimnazjum w Bochni w roku szkolnym 1931-1932 

działało w ramach Krucjaty Eucharystycznej koło eucharystyczne. Jego zdaniem było 

pogłębienie wśród młodzieży czci Najświętszego Sakramentu poprzez jego adorowanie 

i nawiedzanie827. 

W młodzieżowym ruchu katolickim bardzo istotne wpływy miało harcerstwo. 

Powstało ono z syntezy i twórczego rozwinięcia wzorców skautingu angielskiego i 

tradycji polskich związków młodzieżowych XIX i XX w. W swej nazwie nawiązuje do 

polskich rycerzy harcowników z czasów wojen i turniejów. Miejscem narodzin i 

centrum organizacyjnym był dla harcerstwa Lwów i Towarzystwo Sokoła – Macierzy 

organizujące m.in. pierwszy kurs dla instruktorów skautowych. W Polsce największy 

wkład w rozwój harcerstwa wniósł Andrzej Juliusz Małkowski – ewolucja jego 

poglądów na kwestię przyrzeczenia harcerskiego umocniła przekonanie o obecności w 

nim słów o wierności i służbie Bogu. A. J. Małkowski, nie będąc fanatykiem 

religijnym, drużynę prowadził do kościoła, a ogniska kończył modlitwą828. 

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) powstał na zjeździe Zjednoczeniowym 

Organizacji Skautowych 1 listopada 1916 r. Niedługo potem, w związku z odzyskaniem 

przez Polskę niepodległości, w 1918 r. w Lublinie odbył się zjazd delegatów organizacji 

z trzech zaborów, który uchwalił ich połączenie829. Tak narodziła się organizacja ZHP 

w formule działającej w latach 1918-1939 na terenie II RP. Proces scalania trwał do 

 
825 U. Ledóchowska, Krucjata Eucharystyczna dzieci, [w:] Księga pamiątkowa Zjazdu Katolickiego w 

Warszawie, Warszawa, Główny Komitet Obchodu 200-letniej rocznicy kanonizacji św. Stanisława i 
Zjazdu Katolickiego, 1926, s. 136-142. 

826 Tamże, s. 142. 
827 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Bochni…, dz. cyt., s. 36. 
828 B. Śliwerski, Przyrzeczenie harcerskie. Historia metodyka, manipulacje, Kraków, Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”, 2009, s. 27-34. 
829 M. Miszczak, T. K. Kozłowski, Harcerstwo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, Graal – ignorancja, 

red. J. Walkusz, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1993, s. 551. 
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1921 r., czyli do walnego Zjazdu, który odbył się w dniach 31 grudnia 1920 – 2 stycznia 

1921 r. ZHP w sposób wyraźny przybrał katolicką orientację przez uzyskanie 

Komendanta Naczelnego, którym został ksiądz J. Mauersberger, a następnie przez 

włączenie w formalne struktury ZHP Duszpasterstwa Harcerskiego. Ono właśnie stało 

się istotnym, formalnym, ale i zarazem praktycznym potwierdzeniem katolickiego 

wymiaru harcerstwa830. Samo duszpasterstwo należy określić, jako dział pracy 

harcerskiej mający na celu pogłębienie wśród harcerzy znajomości prawd wiary i zasad 

etyki chrześcijańskiej, życia religijnego oraz udziału w życiu Kościoła katolickiego. 

Całością spraw wychowania religijnego zajmowała się Rada do spraw 

Religijnych ZHP składająca się z Księży wyznaczonych przez Konferencję Episkopatu 

Polski w porozumieniu z naczelnictwem ZHP. Rada miała czuwać nad rozwojem ducha 

religijnego w harcerstwie. Kapelani działali we wszystkich okręgach ZHP, przy części 

chorągwi i hufców. Kapelanami drużyn byli najczęściej księża prefekci poszczególnych 

szkół, tworzone były koła kleryków-harcerzy przy seminariach. Kolejnymi kapelanami 

ZHP byli księża: hm. Antoni Bogdański (1925-1929), Józef Sobczyński (1929-1931), 

hm. Marian Luzar (1931-1939)831. Formalny początek mianowania kapelanów wiąże się 

z podpisaniem przez Polskę w 1925 r. konkordatu. Terminologię skautową spolszczyli 

lekarz, hm. Eugeniusz Piasecki i Mieczysław Schreiber w podręczniku skautingu Harce 

młodzieży polskiej832. Od początku przyjęto hasło-pozdrowienie „czuwaj”; krzyż 

harcerski zaprojektował ks. Kazimierz Lutosławski i podał jego symbolikę833. Księdzu 

K. Lutosławskiemu zawdzięczamy też włączenie aspektu religijnego w rotę 

przyrzeczenia harcerskiego834. 

 
830 M. Miszczak, T. K. Kozłowski, Harcerstwo, dz. cyt., s. 555. 
831 G. Nowik, Harcerstwo. III. Duszpasterstwo Harcerskie, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, dz. cyt., s. 

557. 
832 Lwów, nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1912. 
833 G. Nowik, Harcerstwo. II. Program, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, dz. cyt., s. 556. 
834 Za genezę powstania skautowego przyrzeczenia przyjmuje się rok 1907, kiedy to w lipcu R. Baden-

Powell zorganizował na wyspie Brownsee pierwszy obóz skautów. Przygotował nań tekst ślubowania, 
który drukiem ukazał się dopiero w pierwszej edycji jego książki „Scouting for Boys” w 1908 roku. Już 
na obozie przekonał się twórca ruchu skautowego o walorach ideowych i samowychowawczych, jakie 
tkwią w specyficznym sposobie zobowiązywania się skautów do podejmowania określonego rodzaju 
zadań. „On my honour I promise that I will do my best – To do my duty to God, and the Queen, To help 

other people at all times, To obey Scout Law”. W polskich przekładach tego tekstu, treść roty miała być 
następująca: I. Przysięgam na mój honor, że: 1) będę wiernie służył Bogu i Królowi, 2) będę każdemu 
potrzebującemu w miarę mojej możności przychodził z pomocą, 3) będę ściśle stosował się do 
regulaminu organizacji. II. Przyrzekam na mój honor uczynić wszystko, co leży w mojej mocy: 1. Aby 
spełnić obowiązek względem Boga i Króla, 2. Zawsze nieść pomoc bliźnim, 3. Być posłusznym prawu 
skautowemu. III. Przyrzekam na swój honor uczynić wszystko, co leży w mojej mocy, by spełnić 
obowiązek względem Boga i Króla. Nieść pomoc bliźnim w każdej potrzebie. Być posłusznym prawu 
skautowemu. IV. Przyrzekam pod słowem honoru, że będę wypełniał obowiązki swe względem Boga i 
Króla, będę czynił wszystko, co ode mnie zależy, żeby pomagać bliźnim, znam prawa skautów i będę im 
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Z perspektywy pytania o związki harcerstwa z pedagogiką katolicką, istotne są 

treść podłoża ideowego harcerstwa (z miejscem i rolą wyznaczaną tutaj religii) oraz 

obecność religii w praktyce wychowania harcerskiego. Polskie harcerstwo, bazując na 

angielskim skautingu, obok wychowania patriotycznego stawiało sobie za cel także 

wychowanie religijne835. Twórca skautingu, generał Robert Baden-Powell, nie 

wymuszając żadnej religii konkretnego wyznania, samą religijność skauta uznał za 

warunek konieczny uczestnictwa w tworzonym przez siebie ruchu. W Skautingu dla 

chłopców pisał, że wiara w Boga i przestrzeganie jego praw, są podstawą czynienia 

dobra, każdy, więc skaut powinien być religijny. Baden-Powell pisał również o 

przyrodzie, jako ścieżce do głębszego wejścia w religię, posługiwał się metaforą góry, 

która występuje w wielu religiach, a dochodzi do głosu szczególnie w nauce Jezusa. 

Religijność harcerza wpisał też w Przyrzeczenie i Prawo Skauta. W harcerstwie polskim 

rota Przyrzeczenia przyjęta w 1914 r. uwzględniała obowiązki wobec Boga i ojczyzny. 

Religijność wiązana w harcerstwie z wartościami duchowymi została wniesiona do 

polskiego harcerstwa przez powstałe już wcześniej organizacje katolickie o charakterze 

niepodległościowym typu Strzelec, Junactwo, Sokół, Zarzewie, Eleussi836. Komentarze 

dotyczące zarówno Prawa Harcerskiego, jak i Przyrzeczenia zawierały odwołania do 

religii katolickiej. Autorami tych komentarzy bywali kapelani ZHP – w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego: ks. K. Lutosławski, ks. J. Mauersberger, ks. A. 

Bogdański, a w późniejszych: ks. J. Sobczyński czy ks. M. Luzar. Religijność harcerzy 

była wnoszona i eksponowana przez kapelanów i księży katolickich, którzy stawali się 

harcerzami ipełnili zarówno służbę ogólno harcerską, jak i służbę duchową wobec 

członkóworganizacji. 

W ramach wychowania harcerskiego istotny był rozwój duchowy. To w jego 

kontekście hm. Aleksander Kamiński pisał o wierności człowiekowi i Bogu, o 

odpowiedzialności za brata harcerza i harcerkę, a za ojczyznę i wiarę837. W odniesieniu 

do wiary katolickiej w gronie naczelnych instruktorów badacze wyróżnili dwie opcje 

 
posłuszny. V. Na moją cześć przyrzekam czynić wszystko, co najlepsze, spełniać obowiązki względem 
Boga i Ojczyzny, pomagać zawsze bliźnim i być posłusznym prawu skautowemu. VI. Przyrzekam na mój 
honor ze wszystkich sił służyć Bogu i Królowi, o każdym czasie nieść pomoc bliźnim, być posłusznym 
prawu skautowemu. VII. Przyrzekam na mój honor wypełnić swój obowiązek wobec Boga i mojej 

Ojczyzny, za wszelką cenę stać się lepszym, by pomagać innym. B. Śliwerski, Przyrzeczenie 

harcerskie…, dz. cyt., s. 40-41. 
835 K. Bojko, Harcerskie wychowanie w wierze, [w:] Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską, red. 

A. Petkowicz, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009, s. 23. 
836 J. Strojny, Wychowanie religijne i duchowe w genezie ideowej harcerstwa [w:] A. Petkowicz, 

Wychowanie chrześcijańskie – metodą harcerską, dz. cyt., s. 14-15. 
837 A. Kamiński, Krąg rady. Książka o Zuchach, Warszawa 1988, s. 141. 
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religijno-światopoglądowe obecne w harcerstwie II RP: pierwsza zwana katolicką, była 

skupiona wokół hm. Stanisława Mariana Sedlaczka838, ks. J. Sobczyńskiego i ks. A. 

Bogdańskiego839 – uznawała ona, że harcerstwo powinno się składać tylko z harcerzy 

katolików; druga zwana umownie chrześcijańską, była związana z ks. J. Mauersbergiem 

i ks. M. Luzarem – tu przyjmowano, że harcerskie wychowanie w wierze jest takie 

samo dla wszystkich, niezależnie od przynależności do któregokolwiek wyznania 

chrześcijańskiego. Istnienie tych opcji spowodowało, ze do 1939 r. nie uczyniono 

harcerstwa polskiego, na wzór innych organizacji skautowych w Europie, 

wyznaniowym. Jednoznacznie określono przy tym, że do harcerstwa nie mogą należeć 

przedstawiciele religii niechrześcijańskich840. Pozostało, więc harcerstwo polskie przede 

wszystkim katolickim. 

Fakt ten współgra z europejskimi ruchami wokół skautingu i jego 

największymi imprezami. I tak głównym punktem II Międzynarodowego Zlotu 

Skautowego w Kopenhadze w dniach 10-23 sierpnia 1924 r. była msza św., którą 

odprawił biskup Josef Ludwig Brems z Danii; homilia dla skautów została 

wypowiedziana przez celebransa w języku francuskim, a jej streszczenie rozdano 

uczestnikom mszy św. w językach: duńskim, francuskim, niemieckim, węgierskim, 

włoskim i polskim. Na zlocie] byli reprezentanci 33 narodów)841. Można też znaleźć 

wiele innych przykładów związków harcerstwa z Kościołem i religia katolicką: 

1. Dziesiąty numer „Harcmistrza” z 1924 r. (s. 103) publikuje całostronicową fotografię 

dokumentu, którym jest tekst błogosławieństwa Ojca św. dla Związku harcerstwa 

Polskiego. W jego treści papież życzy harcerstwu, by kierując sie chrześcijańską 

cnotą, niezłomnie wyznawało wiarę przodków i w sławie z nimi współuczestniczyło 

(błogosławieństwo z dnia 21 października 1923 r.). 

2. W 1925 r. ZHP wziął udział w Międzynarodowej Pielgrzymce Jubileuszowej 

Skautów Katolickich do Rzymu. Skauting polski zrzeszony w ZHP był trzecią 

według liczebności organizacją Świata – po Ameryce i Anglii. 

3. W publikacjach z lat 1918-1939 można zauważyć dowody żywego zainteresowania 

Stolicy Apostolskiej ruchem harcerskim na świecie. Papież Pius XI dla skautingu 

włoskiego mianował Kapelana Naczelnego w osobie jezuity o. Giuseppe 

 
838 S. Sedlaczek, Znaczenie harcerstwa w dobie dzisiejszej, Inowrocław 1929. 
839 A. Bogdański, Harcerstwo jako czynnik odrodzenia katolickiego i narodowego, Warszawa, „Pro 

Christ – Wiara i Czyn”, 1927. 
840 K. Bojko, Harcerskie wychowanie…, dz. cyt., s. 24. 
841 II [Drugi] Międzynarodowy Zlot Skautowy w Kopenhadze 10-23 sierpnia 1924 r., „Harcmistrz” R. 7 

(1924), nr 10, s. 97-100. 
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Gianfranceschi. Naczelnictwo harcerstwa uznało, że katolicki charakter Harcerstwa 

Polskiego jest zaznaczony przez fakt instytucji Kapelanów Harcerskich, z 

Kapelanem Naczelnym mianowanym przez Episkopat Polski, będącym 

kierownikiem opieki duszpasterskiej i wychowania religijnego harcerzy. W jednym 

ze swoich pism ks. A. Bogdański stwierdza istnienie skautingu katolickiego we 

Włoszech, Francji, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Danii, na Węgrzech, 

Szwajcarii i nawet Anglii, gdzie patronuje mu prymas Anglii kardynał Francis 

Alphonsus Bourne współdziałający bezpośrednio z sędziwym Skautem Naczelnym 

(protestantem) R. Baden-Powellem842. 

4. W 1936 r. ks. Wacław Malinowski pisze, że harcerstwo polskie zasłużyło w oczach 

kardynała A. Kakowskiego, obok Sodalicji Mariańskiej, na najwyższe uznanie wśród 

organizacji młodzieżowych843. W tym samym czasie Michał Tadeusz Grażyński, 

stojący na czele ZHP, wypowiadał takie słowa: Musimy dbać o wysoki poziom 

moralny naszego wychowania harcerskiego i wrodzoną tęsknotę za Bogiem uczynić 

rzeczywistością młodych dusz844. Po tych słowach apelował dalej o uwzględnienie 

głębokiego przeżycia religijnego w kształtowaniu charakterów, umysłów i ducha 

harcerza. 

W literaturze pedagogicznej okresu międzywojennego znajdują się rozmaite 

uzasadnienia teoretyków i naczelnictwa dotyczące obecności wychowania religijnego w 

harcerstwie. Wyraźnie dostrzegane są teologiczne i antropologiczne próby tłumaczeń 

religijności harcerza. Ksiądz A. Bogdański w Podstawach harcerstwa pisze, że obok 

rozumności zasadniczą cechą natury ludzkiej jest religijność. Aktem rozumu jest 

badanie przyczyny (…) bytu – aż do pierwszej przyczyny – Boga. Stosunek stąd wynikły 

między istotą poznającą – człowiekiem a przedmiotem poznania – Bogiem – stanowi 

religijność człowieka845. Jako służbę Bogu pojmowano pracę i przyjemność, modlitwę i 

zabawę; służbę rozumiano, jako „harce Boże”, jako obcowanie z Bogiem. Boga nie 

określano, jako autokraty, jako Sędziego na trybunale, ani jako Władcy na niebiosach. 

Przeciwnie, postrzegano go jako promień słońca wschodzącego, jako uśmiech jasny 

poprzez chmury burzliwe, jako pogodę zorzy wieczornej, jako świergot ptasząt, jako 

 
842 A. Bogdański, Podstawy harcerstwa, Płock, Warszawa, 1928, (Dobra Prasa. Seria H; nr 2), s. 32-35. 
843 W. Malinowski, Harcerstwo w służbie Bogu i Polsce, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” 

R. 25 (1936), z. 6-7, s. 297. 
844 Tamże, s. 294. 
845 A. Bogdański, Podstawy harcerstwa, dz. cyt., s. 4-5. 
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szmer strumyków (…) jako przyjaciela i brata846. W naturze ludzkiej znajdowały także 

uzasadnienie inne elementy harcerstwa. W jej społecznym nachyleniu widziano dążenie 

ku bliźniemu w miłości czynnej oraz w radości. Stąd wyprowadzano miłość ojczyzny, 

rodziny, organizacji. W wielkości ludzkiego ducha tkwiły źródła rycerskości, 

szlachetności, szczodrobliwości, pogodnego nastroju847. 

Polskie harcerstwo lat międzywojennych także w OSK propagowało i 

pielęgnowało najbardziej pożądany w pedagogice katolickiej dzielniejszy typ Polaka – 

człowieka czynu, umiejącego sobie radzić w każdej potrzebie życia, zdolnego do pracy 

twórczej a jednocześnie karnej i społecznej848. 

Polskie harcerstwo tego okresu było więc katolickie – w swej podstawowej 

warstwie ideowo – programowej, przewadze liczebnej identyfikujących się z religią 

katolicką jego członków oraz etycznym i duchowym wymiarze swojej codziennej 

praktyki wychowawczej. 

Obok wyżej wymienionych organizacji istniały również stowarzyszenia i 

bractwa, w tym także te prowadzone przez duchownych lub pod ich opieką, których 

celem była nie tylko opieka duszpasterska, ale też troska o pomoc członkom w szeroko 

pojętym rozwoju osobistym i społecznym. W ramach tych organizacji działała także 

młodzież szkół gimnazjalnych. Przykładem może być datowane na dzień 13 grudnia 

1938 r. sprawozdanie administratora parafii Gródek, ks. Stanisława Śliwy, w którym 

obok Sodalicji Mariańskiej podkreśla także działalność Oddziałów Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. W sprawozdaniu skierowanym do Kurii 

Biskupiej w Tarnowie znajdujemy skład członków organizacji, która skupia młodzież 

żeńską i męską z parafii849. 

 
846 A. Bogdański, Podstawy harcerstwa, dz. cyt., s. 5. 
847 Tamże, s. 6-7. 
848 J. Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939, Kraków, Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”, 2017, s. 642. 
849 P. Jaworski, E. Juśko, A. Niedojadło, Ideowa rola wychowania religijnego uczniów szkół ludowych 

autonomicznej Galicji oraz powszechnych II Rzeczypospolitej w Okręgu Szkolnym Krakowskim, Toruń, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 188. 
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Pierwsza strona sprawozdania administratora parafii Gródek, ks. Pawła Śliwy 

 

Źródło: ADT, sygn. BS XVII, nlb. 

Bractwa stanowiły pewnego rodzaju formę pogłębiania życia religijnego. Ich 

członkowie w przeważającej większości to osoby świeckie: członkowie bractw nie 

składali ślubów i nie byli zobowiązani do życia we wspólnotach. Najczęściej bractwa te 
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były erygowane przez władzę kościelną, a ich opiekunem był kapłan, funkcjonowały 

przy parafiach realizując swoje zadania statutowe. Niezależnie od szczegółowych celów 

wyznaczonych przez statuty wszystkie bractwa posiadały charakter duszpasterski 

nadrzędny w stosunku do innych zadań. Pozostałe cele wynikające ze statutów i 

charyzmatu bractwa, zwłaszcza szeroko rozumiana formacja duchowo-intelektualna 

oraz cele charytatywne w dużej mierze zależały również od miejscowych uwarunkowań 

i zwyczajów850. 

Szerokie spektrum działalności duchowieństwa przedstawia znany kapłan 

społecznik ks. Adam Kopyciński, który pełniąc funkcję proboszcza w Gawłuszowicach 

w piśmie z dnia 22 marca 1906 r. skierowanym do Konsystorza Biskupiego w Tarnowie 

wymienia obszary społecznego zaangażowania duchowieństwa sukcesywnie między 

innymi wyliczając: ochronki, Służebniczki, Rodzina Maryi,(…) Towarzystwo św. 

Wincentego a Paulo, domy ubogich i schroniska,(…) czytelnie i kółka rolnicze, (…) 

schroniska Brata Alberta, (…) spółki mleczarskie, bursy.851 

Działalność bractw związanych z Kościołem, została ugruntowana jeszcze w 

okresie przedrozbiorowym. Jak zauważa prof. Stanisław Litak, większość 

społeczeństwa Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w. należała do bractw i przez bractwa 

była wychowywana852. 

Na terenie OSK istniało wiele bractw kościelnych, które generalnie za cel 

swoich działań stawiały sobie rozbudzanie i wzmacnianie pobożności członków i 

innych wiernych, pomoc charytatywną oraz szeroko pojętą działalność edukacyjno-

wychowawczą. 

Jednym z najstarszych stowarzyszeń tego rodzaju było Bractwo św. Anny 

założone w 1590 r. przy kościele św. Anny w Krakowie. Według ustaleń Henryka 

Rucińskiego bractwo to zostało założone przez wielkiego orędownika i propagatora tej 

konfraterni arcybiskupa lwowskiego Jana Dymitra Solikowskiego i zatwierdzone przez 

biskupa krakowskiego kard. Jerzego Radziwiłła 8 lipca 1594 r. w Kielcach853. 

 
850 Z. Budzyński, Dzieje opieki społecznej w ziemi przemyskiej i sanockiej. (XV-XVIII w.), Przemyśl, 

Kraków, Polskie Towarzystwo Historyczne. Stacja Naukowa w Przemyślu, 1987, (Prace z Dziejów 
Polski Południowo-Wschodniej; nr 1), s. 159. 

851 ADT, sygn. PKV/20, nlb. 
852 S. Litak, Bractwa religijne w Polsce przedrozbiorowej XIII-XVIII wiek. Rozwój i problematyka. 

„Przegląd Historyczny” T. 88 (1997), nr 3-4, s. 523. 
853 H. Ruciński, Bractwa kościelne i cechowe w Koprzywnicy do 1795 roku, „Studia Podlaskie” T. 12 

(2002), s. 41. 
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Pismo Proboszcza Parafii Gawłuszowice, ks. Adama Kopycińskiego z dnia 22 

marca 1906 r. 
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Źródło: ADT, sygn. PKV/20. 

Głównym celem działalności Bractwa Św. Anny było prowadzenie polemiki z 

innowiercami, w praktyce jednak miało ono charakter dewocyjny854. Upadek bractw 

nastąpił w okresie pełnego rozkwitu oświecenia w Europie. Bractwa były likwidowane 

przede wszystkim przez państwo, a jako przykład można wskazać kasatę bractw przez 

cesarza Józefa II w Austrii i Galicji w 1783 r.855 Pomimo tej kasaty w niektórych 

miejscach konfraternia św. Anny przetrwała, lub odradzała się na nowo. Przykładem 

może być parafia w Gręboszowie, gdzie bractwo św. Anny aktywnie włączało się w 

pomoc ubogim856, chociaż początkowo – jak zapisał ks. proboszcz Zygmunt Jakus – 

działalność bractwa skupiała się jedynie na sprawianiu do kościoła światła857. 

 
854 M. Surdacki, Bractwo Św. Anny w Urzędowie (1593-1787), „Roczniki Nauk Społecznych” T. 30 

(2002), nr 2, s. 134. 
855 Tamże, s. 144. 
856 ADT, sygn. BS III/12, bs . Sprawozdanie Proboszcza Parafii Gręboszów. 
857 ADT, sygn. BS III/12, nlb. Pismo proboszcza parafii Gręboszów Z. Jakusa do Kurii Biskupiej w 

Tarnowie z dnia 10 września 1932 r. 



 

273 

Sprawozdanie Proboszcza Parafii Gręboszów 
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Źródło: ADT, sygn. BS III/12, nlb. 
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Na terenie parafii Uście Solne działało Bractwo św. Izydora Oracza858. 

Miejscowy proboszcz ks. Ferdynand Wilczek wraz z kilku parafianami w skierowanej 

26 sierpnia 1861 r. do Kurii Biskupiej w Tarnowie prośbie o zatwierdzenie ustaw 

bractwa napisał m.in.: od lat setnych istniało rzeczone bractwo przy kościele 

parafialnym (…) Upadło Bractwo po pożarze starego kościoła (…) Teraz chcąc 

naszemu Bractwu zapewnić stałość [i] trwałość brakuje nam Twego 

Przenajwielebniejszy Pasterzu potwierdzenia, któreś nam był przyrzekł, a o które 

obecnie wszyscy bracia błagamy859. 

W Ustawach Bractwa św. Izydora przy kościele parafialnym w miasteczku 

Uściu Solnem zapisano między innymi cele stowarzyszenia, do których zaliczono: 

zachęcać do pracy czas marnujących (…) zwaśnionych jednać, źle żyjących przykładem 

i słowem na dobrą naprowadzać drogę a zabłąkanym powtarzać nauki, któreśmy z ust 

naszych kapłanów słyszeli, poszerzać wiadomości nasze i doświadczenia nasze czy w 

gospodarstwie czy w innych zatrudnieniach (…). Na wychowanie dzieci naszych baczyć 

będziemy, aby ich w miłości Boga i ludzi wychowując (…). Uważać, co się dzieje w 

szkole, jak postępuje młodzież nasza (…). Karcić zgorszenie rozsiewających (…). 

Krzywdy czynić nie dozwolimy nikomu (…). Wspólne czytanie i wypożyczanie 

pożytecznych i odpowiednich nam książek, aby przyjętym na siebie obowiązkom podoła, 

aby siebie i dzieci nasze i sługi nasze i bliźnich naszych uszlachetnić a umysł 

pożytecznymi wiadomościami uzacnić860. 

Obok Bractwa Św. Izydora, które kojarzono przez osobę patrona z rolnikami, 

istniały także inne stowarzyszenia adresowane do zazwyczaj określonej stanowo grupy 

ludzi. Takim było Stowarzyszenie Katolickich Rękodzielników i Przemysłowców 

„Jutrzenka”, które działało między innymi w Pilźnie i Brzesku861. 

 
858 Szerzej na temat kultu św. Izydora Oracza: Świętosławska A., „Z roli w Niebo wzięty…” Nowożytne 

wizerunki św. Izydora Oracza z województwa łódzkiego, [w:] Sztuka nowożytna i nowoczesna, 
red. P. Gryglewski, A. Barczyk, Łódź, Katedra Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki, Stowarzyszenie 
Naukowe Archeologów Polskich, 2016, (Sztuka Polski Środkowej. Studia; 6), s. 153-168; J. Tazbir, 

Społeczna funkcja kultu Izydora „Oracza” w Polsce XVII wieku, „Przegląd Historyczny” T. 46 (1955), 
nr 3, s. 420-444; J. Tazbir, Kult św. Izydora w Europie, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 
T. 14 (1969), s. 89-99. 

859 ADT, sygn. BS III/13. 
860 ADT, sygn. BS III/13, nlb., Ustawy Bractwa św. Izydora w Uściu Solnem. 
861 P. Jaworski, E. Juśko, A. Niedojadło, Ideowa rola wychowania religijnego uczniów szkół ludowych 

autonomicznej Galicji oraz powszechnych II Rzeczypospolitej w Okręgu Szkolnym Krakowskim, Toruń, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 188. 
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Zapisy statutowe Stowarzyszenia Katolickich Rękodzielników i Przemysłowców 

„Jutrzenka” – w Brzesku i w Pilźnie 
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ADT, sygn. BS VII/17, nlb. 
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Jak zauważa ks. prof. Bolesław Kumor kościelną działalność katechetyczną 

wspierały siły laickie, które w wielu wypadkach przybrały formy organizacyjne862. 

Bractwo Nauki Chrześcijańskiej należało do tej kategorii stowarzyszeń, 

których celem była troska o szeroko pojętą edukację i wychowanie religijne wiernych. 

Zaatakowana przez reformację doktryna katolicka potrzebowała nie tylko wyjaśnienia 

teologicznego, ale i głębszego ugruntowania jej w umysłach wiernych, którzy w bardzo 

licznych wypadkach nie znali najbardziej podstawowych prawd katolicyzmu. Tym 

potrzebom starał się zaradzić sobór trydencki na sesji 15 VI 1546 i 11 XI 1563 r., kiedy 

to zobowiązano biskupów i proboszczów do nauczania wiernych zasad prawdziwej 

wiary i „wyjaśnienia w ojczystym języku moc i pożytek sakramentów”. Celem 

realizowania tych zadań wśród ludu, zakreślonych przez dekrety soborowe, powstało w 

Mediolanie stowarzyszenie nauki chrześcijańskiej; cele te miało realizować nie tylko w 

szkołach, lecz również w Kościele i w domach prywatnych863. 

Projekt Statutu Bractwa Nauki Chrześcijańskiej w Diecezji Tarnowskiej 

szczegółowo wylicza cele i zadania bractwa uwzględniając sytuację Kościoła 

lokalnego: Głównym celem Bractwa jest szerzenie znajomości zasad wiary i 

obyczajności katolickiej oraz uświadamianie religijne wśród dzieci już od piątego roku 

życia i wśród starszych (przez nauczanie katechizmu) w jak najszerszym zakresie. 

Dla osiągnięcia tego celu Bractwo spełnia następujące zadania: 

a) wyszukuje, dokształca i przygotowuje jak najwięcej ludzi dobrej woli na pomocników 

w nauczaniu katechizmu (katechistów, katechistki); 

b) czynnie współdziała i pomaga duchowieństwu parafialnemu we wszystkim, co 

dotyczy nauczania religii dzieci i młodzieży oraz krzewienia uświadomienia 

religijnego całej parafii; 

c) uświetnia uroczystości, obchody i nabożeństwa kościelne, w których biorą udział 

dzieci i młodzież katolicka ucząca się katechizmu; 

d) roztacza opiekę nad przedszkolami w parafii, nad dziećmi przygotowującymi się do 

I Komunii Św., a zwłaszcza nad opuszczoną, zaniedbaną, czy niedorozwiniętą 

młodzieżą, a nawet nad dorosłymi potrzebującymi nauki katechizmu; 

 
862 B. Kumor, Kościelne stowarzyszenia świeckie na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym, 

„Prawo Kanoniczne” T. (1967), nr 1-2, s. 330. 
863 Tamże, s. 332-333. 
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e) stara się własnymi środkami, aby obok nakazanych podręczników do religii, w 

kościele parafialnym i w każdej szkole znajdowały się niezbędne do nauczania 

pomoce metodyczne, jak obrazy biblijne, katechizmowe; 

f) urządza wykłady i pogadanki religijne dla młodzieży czy dla starszych, urządza stałe 

czytelnie czy świetlice katolickie z pismami i książkami treści religijnej, zakłada i 

prowadzi biblioteki parafialne, ujmuje w swe ręce kolportaż czasopism religijnych i 

we wszelki sposób popiera prasę katolicką. 

Wszystkie powyższe poczynania uskutecznia w ścisłym porozumieniu z 

parafialną Radą Duszpasterską. 

Do spełnienia poszczególnych zadań Bractwo może tworzyć specjalne 

sekcje864. 

Prośba proboszcza parafii Nockowa o erekcję Bractwa Nauki Chrześcijańskiej  

 

Źródło: sygn. ADT, BS III/7, nlb. 

 
864 ADT, sygn. BS III/7, nlb., Projekt Statutu Bractwa Nauki Chrześcijańskiej w Diecezji Tarnowskiej. 
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W podobnym duchu troski o pogłębienie wiary wśród ludzi, prowadziło 

działalność Stowarzyszenie Bibliotek Chrześcijańskich. Statut tego stowarzyszenia w 

§1 określając swoje zadania stwierdza: celem Stowarzyszenia jest: krzewić oświatę w 

duchu Kościoła rzymsko-katolickiego wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród 

młodzieży865. 

Zezanie majątkowe Stowarzyszenia Bibliotek Chrześcijańskich w Tarnowie z 1924 r. 

 

Źródło: ADT, sygn. BS XIV/5, nlb. 

 
865 ADT, sygn. BS XIV/5, nlb., Statut Stowarzyszenia Bibliotek Chrześcijańskich § 1. 
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W dalszej kolejności statut wymienia środki do realizacji celów: 

a) zakładanie i utrzymywanie bibliotek publicznych; 

b) wypożyczanie książek do lektury za opłatą, której wysokość i warunki oznaczy 

regulamin osobny. Wysokość opłaty nie może jednak przenosić kosztów 

administracyjnych i wydatków na ponowne oprawianie książek zużytych; 

c) urządzanie czytelni bezpłatnych lub w warunkach ad. b) wymienionych; 

d) urządzanie wykładów i pogadanek pouczających; 

e) wydawanie dzieł lub pism celowi Stowarzyszenia odpowiadających, prowadzenie 

fotoskopu, itp.; 

f) urządzanie zbiorowych wycieczek naukowych lub towarzyskich; 

g) utrzymywanie własnej drukarni, introligatorni, księgarni i antykwarni866. 

Dla kobiet starszych i młodszych, utworzone zostało Katolickie Stowarzyszenie 

Prac Kobiecych pod wezwaniem Królowej Korony Polskiej w Tarnowie. Zgodnie z §1 

statutu w jego skład wchodziły katolickie panie867. Zadaniem stowarzyszenia było: w 

duchu zasad katolickich żyjąc, nieść pomoc bliźnim, a zwłaszcza zaopiekować się 

moralnie i materyalnie młodzieżą szkolną, dziatwą opuszczoną i kobietami katolickiemi 

z pracy rąk żyjącemi868. 

W § 2 statut wylicza środki prowadzące do realizacji tych zadań:  

1. Sumienne spełnianie obowiązków rodzinnych i zawodowych i nakłanianie drugich do 

ich spełnienia; 

2. zaopiekowanie się moralne i materyalne biedniejszymi i młodzieżą szkolną zwłaszcza 

w razie choroby; 

3. urządzanie nauki kucharstwa, prania, prasowania i gospodarstwa domowego oraz 

rzemiosł dla kobiet dostępnych, jak: szycia białego, krawiectwa, modniarstwa, 

szmuklerstwa, guzikarstwa, rękawicznictwa, hafciarstwa, szewstwa, introligatorstwa, 

drzeworytnictwa, ogrodnictwa, wyrobu sztucznych kwiatów, itp.; 

4. urządzanie pracowni dla tych rzemiosł, których nauka będzie udzielaną; 

5. urządzanie bazaru robót kobiecych; 

6. pośredniczenie w wyszukiwaniu zatrudnień dla kobiet; 

7. dostarczanie biedniejszym żywności, ubrania i materyałów do pracy; 

 
866 ADT, sygn. BS XIV/5, nlb., Statut Stowarzyszenia…, dz. cyt., § 2. 
867 ADT, sygn. BS III/18, nlb., Statut katolickiego Stowarzyszenia prac kobiecych pod wezwaniem 

Królowej Korony Polskiej w Tarnowie, Tarnów 1906, § 1. 
868 Tamże, § 2. 
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8. pośredniczenie w składaniu oszczędności do publicznych kas oszczędności lub 

asekuracyjnych; 

9. udzielanie pożyczek bezprocentowych, względnie zapomóg; 

10. dostarczanie przytułku, względnie tanich mieszkań dzieciom, sługom i robotnicom 

bez opieki i wsparcia zostającym; 

11. prowadzenie tanich kuchni ludowych i herbaciarni; 

12. urządzanie wykładów pouczających, założenie biblioteki i czytelni publicznej, 

wydawanie dziełek lub pism treści popularnej; 

13. urządzanie zebrań towarzyskich, wycieczek i zabaw dla młodzieży, kobiet i 

dziewcząt pracujących; 

14. w ogóle zastosowanie wszystkich środków legalnych, prowadzących do osiągnięcia 

celu wymienionego w §2869. 

Podobnym stowarzyszeniem adresowanym do kobiet było założone w 1908 r. 

we Lwowie Towarzystwo Gospodarczego Wykształcenia Kobiet. Zgodnie z nazwą 

organizacji, głównym celem stała się troska o zaktywizowanie kobiet i ich dokształcanie 

w pracach związanych z prowadzeniem domu i gospodarstwa. Niemniej jednak w 

swojej działalności towarzystwo zwracało także uwagę na wykształcenie religijne. 

Informuje o tym chociażby Sprawozdanie Szkoły Gospodyń Wiejskich w Ruszczy pod 

Krakowem, wzmiankując, że lekcye katechizmu (…) prowadziła kierowniczka szkoły p. 

Marya Szwiecówna870. Na potrzebę rozwijania wychowania religijnego i narodowego 

wskazuje również jedno z pism skierowane przez Towarzystwo Gospodarczego 

Wykształcenia Kobiet do Kurii Biskupiej w Tarnowie. 

Przedstawione w zarysie niektóre bractwa i stowarzyszenia kierowały swoją 

działalność w kierunku spraw kultowo-dewocyjnych, inne, oprócz zadań ściśle 

związanych z religią, stawiały sobie za cel także upowszechnianie działalności 

gospodarczej, społecznej, opiekuńczo-charytatywnej, a nawet militarnej871. Pośród całej 

gamy organizacji tego typu były, więc bractwa: ubogich, pokutne, szpitalne, rycerskie, 

cechowe, konwertytów, mostowe, więzienne, dobrej śmierci, a nawet asystujące 

 
869 ADT, sygn. BS III/18, nlb., Statut katolickiego…, dz. cyt., § 2. 
870 Sprawozdanie Szkoły Gospodyń Wiejskich w Ruszczy pod Krakowem, [w:] Sprawozdanie Towarzystwa 

Gospodarczego Wykształcenia Kobiet za lata 1914, 1915, 1916 i 1917, Lwów, nakł. TGWK, 1918, s. 

22. 
871 P. Jaworski, E. Juśko, A. Niedojadło, Ideowa rola wychowania religijnego uczniów szkół ludowych 

autonomicznej Galicji oraz powszechnych II Rzeczypospolitej w Okręgu Szkolnym Krakowskim, Toruń, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 194. 
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skazańcom oczekującym na wykonanie wyroku872, czy też bractwa strzeleckie 

nazywane kurkowymi873. Młodzież gimnazjalna miała z nimi kontakt w postaci 

uczestniczenia w uroczystościach przez nie organizowanych i członkostwa w 

niektórych z nich. 

Dla nakreślenia całościowego obrazu troski o wychowanie religijne i 

kształtowanie młodzieży należy również wspomnieć o licznych postulatach 

formułowanych przez Kościół i związane z nim stowarzyszenia, dotyczących poprawy 

szeroko rozumianego wychowania człowieka. 

Niezależnie od form oraz miejsca i realizacji wychowanie religijne było obecne 

w świadomości młodzieży szkół gimnazjalnych OSK. W połączeniu z patriotyzmem 

oraz ideą narodową budowało to spójność społeczną oraz szacunek do państwa 

polskiego. Fakt wolności narodowej połączony z ideami religijnymi kształtował u 

młodzieży w znacznej mierze system wartości wyznawanych potem w życiu dorosłym. 

Sposób przeżywania wartości religijnych doskonale ilustrują wspomnienia z rekolekcji 

ucznia klasy VII-ej VIII gimnazjum w Krakowie Zygmunta Izmaiła zmieszczone w 

albumie ofiarowanym ks. prałatowi Kuligowi:874 

Wszyscy są już zebrani, czekają, nadsłuchują niecierpliwi. Słychać kroki – 

pewno On. Tak, już wszedł do kapliczki, wdziewa komżę i klęka u stóp ołtarza. Chłopcy 

wstają, żegnają się znakiem Krzyża św., wreszcie daje się słyszeć pojedynczy, cichy 

głos, to mówi On... Zdrowaś Maria, łaski pełna... Mimo woli przenoszę się myślą w 

dawne, bardzo dawne czasy. W skromnej, małej izdebce siedzi Maria i czyta pismo św. 

W tem z góry spływa niebiańska jasność a wraz z nią, rozlewa się muzyka piękna, 

łagodna, delikatna, z początku nieuchwytna, jak cienka pajęczynka, z każdą chwilą 

wzmacnia się, przybiera na sile, potężnieje, czasem przycicha, to znowu nabrzmiewa, 

faluje jak ten łan zboża muśnięty wiatrem. Zjawia się Archanioł Gabriel, piękny, 

uśmiechnięty, radosny i mówi do zalęknionej dziewicy: Zdrowaś Maria, łaski pełna... 

Chłopcy odpowiadają równo: Święta Mario. Ksiądz rekolektant powstaje z klęczek i 

wstępuje po schodkach na ambonę. Już stoi. Oczy ma utkwione w dal i czeka, jakby 

chciał wywołać tą chwilą ciszy w obecnych skupienie, natężenie uwagi, a może modli 

 
872 M. Surdacki, Bractwo Św. Anny …, dz. cyt., s. 128. 
873 Należy podkreślić, ze obok bractw kościelnych istniały również bractwa cerkiewne właściwe 

Kościołowi wschodniemu, które posiadały swoje formy organizacyjne i normy prawne. J. Flaga, 

Podstawy prawne wymagane przy organizowaniu i wprowadzaniu instytucji bractw religijnych, 

„Roczniki Nauk Prawnych” T. 13 (2003), z. 2, s. 35. 
874 Sprawozdanie dyrekcji państwowego VIII gimnazjum przyrodniczo-matematycznego im. Augusta 

Witkowskiego w Krakowie za rok szkolny 1932/33, Kraków 1933, s. 38. 
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się, aby mu Bóg dał tę moc, by słowami mógł skruszyć i nawrócić serca młodzieży. 

Wreszcie zaczął; mówi głośno, melodyjnym głosem, zrozumiale. Porywa wszystkich, 

staje się na chwilę słodkim tyranem, wszyscy go muszą słuchać, bo mówi pięknie, 

przekonywająco. Przemówił do serc, zdaje się, że już nikt, nigdy nie zgrzeszy, nie 

odwróci się od Boga, nieskończonego Dobra, a jednak ludzie są tylko ludźmi, nie 

zawsze wola może być silniejszą od pokusy. On stoi i mówi. Zdaje mi się, że jestem 

oderwany od świata, unoszę się w przestworzach, jestem tylko ja i On, a nad nami jest 

Bóg, co stworzył wszechświat i tę marną istotę, człowieka. Zdaje mi się, że tu siedzę już 

całe wieki, słucham, żyję i raduję się, że jestem blisko Stwórcy. Już czas. Ksiądz schodzi 

z ambony, znowu klęka i zaczyna: Któryś cierpiał za nas rany. 
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ROZDZIAŁ 6. POZASZKOLNE FORMY WYCHOWANIA RELIGIJNEGO 

UCZNIÓW 

Tradycje szkolnictwa OSK ściśle wiążą się z edukacją w autonomicznej Galicji 

oraz działalnością RSK. W sposób szczególny zauważalne jest to w zakresie 

wychowania, w tym również religijnego. RSK w kwestii wychowania dużo uwagi 

poświęcała aspektom religijnym opartym o prawdy wiary Kościoła chrześcijańskiego. 

Dotyczyło to zarówno aspektów prawnych jak i ideowo-moralnych, które były 

realizowane w różnych formach także poza szkołami. 

W momencie odzyskania niepodległości i powstawania państwowości polskiej 

wychowanie religijne było jednym z ważnych segmentów i ogniw wychowawczych 

pośród całego kanonu ideałów wyznaczonych między innymi w wychowaniu 

narodowym. 

Przedstawiciele nurtu narodowego przykładali dużą wagę do tego, aby młode 

pokolenie wywiązywało się w pełni ze swoich obowiązków wobec narodu, państwa 

i kościoła. Polska szkoła przez wszelkiego rodzaju uroczystości powinna rozwijać 

i upowszechniać wartości pronarodowe i prochrześcijańskie, do których zaliczano: 

dobro, prawdę, religijność, szlachetność uczuć, solidarność, wytrwałość, dokładność, 

upór w dążeniu do celu, przezwyciężanie trudności i samodzielność w pracy. 

Uroczystości religijne miały utrwalać polską tradycję, patriotyzm i tożsamość 

narodową875. Polską tradycję chrześcijańską utożsamiano z tradycją i kulturą narodową. 

Wychowaniu religijnemu przypisywano zatem ważną rolę w krzewieniu i kształtowaniu 

postaw młodzieży od samego początku odradzania i odbudowy państwa polskiego. 

Na temat wychowania religijnego w swoich nauczaniach często wypowiadali 

się przedstawiciele Kościoła, między innymi, także biskup przemyski J. Pelczar. 

 
875 E. Juśko, Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego w 

okresie II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, T 18 

(2011), nr 1, s. 48; I. Janke, Cel ogólnoludzki…, dz. cyt., s. 1; A. Niedojadło, Uroczystości państwowe 
ważnym i praktycznym komponentem realizacji podstawowych założeń i teleologii wychowania 
narodowego w szkołach powszechnych Okręgu Szkolnego Krakowskiego (OSK) w II Rzeczypospolitej, 
[w:] Studia problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, red. E. Juśko, J. 
Kamińska-Kwak, R. Pelczar, Tarnów, Stalowa Wola, Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania 
Oświatą. i Katedra Historii i Teorii Wychowania. Instytut Pedagogiki KUL, Łapczyca, Wydawnictwo 
Regis, 2015, s. 114; A. Niedojadło, Formy i efekty współdziałania wychowawczego szkoły i rodziców na 
przykładzie szkół powszechnych w Okręgu Szkolnym Krakowskim w latach 1918-1939, [w:] 

Profilaktyka społeczna a wielowymiarowość współczesnej rodziny. Wybrane zagadnienia XIX i XX 

wieku, red. E. Juśko, J. Burgerová, B. Wolny, Tarnów, Stalowa Wola, Łapczyca, Wydawnictwo 
Progress Anita Własnowolska-Bielak, 2014, s. 220. 
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Uważał, że formacja religijna uczniów jest nie tylko obowiązkiem katechetów, ale 

również wszystkich wierzących nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół, którzy 

częstą modlitwą, udziałem w nabożeństwach, przystępowaniem do sakramentów 

świętych, spowiedzi i Komunii Świętej, dają uczniom dobry przykład do 

naśladowania876. 

Bardzo mocno rolę wychowania religijnego w swoich wystąpieniach podnosił 

arcybiskup lwowski J. Bilczewski. Jego list pasterski był przedmiotem obrad w marcu 

1918 r. na posiedzeniu RSK. Mając na uwadze jego ludzki i chrześcijański charakter 

Rada poleciła zapoznanie się z jego treścią nie tylko katechetom, ale również 

nauczycielom świeckim oraz umieszczenie go w każdej bibliotece szkolnej i 

nauczycielskiej877. 

Rolę i znacznie wychowania religijnego młodzieży w duchu wartości 

społecznych ważnych z punktu widzenia narodowego i obywatelskiego podkreślali 

również ks. kard. A. Kakowski, a także prymas Polski ks. kard. A. Hlond. Zwracali oni 

uwagę, na fakt, iż wychowanie religijne chroni młodzież przed wpływami 

deprawującymi jej charaktery, a etyka chrześcijańska jest w stanie zniwelować w życiu 

politycznym i publicznym szkodliwe przejawy przywar narodowych878. 

Dyrektorzy szkół średnich zwracali na wychowanie religijne uwagę i podkreśli 

jego znaczenie w pracy wychowawczej z uczniami szczególnie w zakresie ich postaw 

moralnych. Wiele uwagi i starania poświęcano moralnemu wychowaniu młodzieży. 

Obok księży katechetów pracowało w tym kierunku całe grono, osobliwie opiekunki kas. 

Starano się młodzież skłaniać do sumiennego i gorliwego spełniania obowiązków, 

prawdomówności, posłuszeństwa, porządku i punktualności. Starania zostały 

uwiecznione pomyślnym skutkiem879. 

Biorąc pod uwagę odpowiedniość za realizację wychowania religijnego, to w 

pierwszej kolejności odpowiadał za nie katecheta szkolny. Celem, do którego winien 

dążyć było kształtowanie u młodzieży nawyków i chęci wykonywania jak najczęściej i 

jak najbardziej gorliwie praktyk religijnych i wypełniania obowiązków ucznia i syna. 

Cel ten powinien realizować poprzez egzorty, których tematem winno być wyrabianie u 

 
876 W. Jedynak, Religia a wychowanie w szkole według bł. bp. J. S. Pelczara, „Niedziela Przemyska” 

8/2001, [online]. Dostęp w World Wide Web 17 stycznia 2021 r.: 
https://www.niedziela.pl/artykul/1549/nd/Religia-a-wychowanie-w-szkole-wedlug-bl. 

877 Kronika Rady Szkolnej Krajowej za lata 1916/17, 1917/18, 1918/19, Lwów, nakł. RSK, 1919, s. 77. 
878 A. Zakrzewska, Edukacja religijna…, dz. cyt., s. 51. 
879 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum żeńskiego w Krakowie za rok szkolny 1920/21, 

Kraków 1921, s. 8. 

https://niedziela.pl/numer/2001/8
https://niedziela.pl/numer/2001/8
https://www.niedziela.pl/artykul/1549/nd/Religia-a-wychowanie-w-szkole-wedlug-bl
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uczniów charakteru opartego o głęboką wiarę. Ponadto w realizacji tego założenia 

winien zwracać uwagę uczniów na obowiązki wobec rodziców, przełożonych, szkoły, 

Ojczyzny i Kościoła880. 

Jedną z form uniwersalnych i mających miejsce we wszystkich gimnazjach 

były nabożeństwa zakończenia i rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego oraz 

nabożeństwa związane z bieżącymi historycznymi wydarzeniami lub mającymi miejsce 

w minionych dziejach Polski. Uroczystości kościelne miały za zadnie podkreślać ich 

narodowe znaczenie. Były one istotnym przejawem wychowawczych praktyk 

religijnych w trakcie, których duchowni głosili kazania dla młodzieży zwane egzortami 

i w których główną poruszaną tematyką było znaczenie Kościoła i wychowania 

religijnego w obronie wartości narodowych. 

W gimnazjum żeńskim Krakowie w roku szkolnym 1920-1921 młodzież 

trzykrotnie przystępowała do św. Sakramentów oraz uczestniczyła w rekolekcjach 

prowadzonych przez ks. J. Pęckowskiego, 17 marca 1921 roku dziewczęta 

uczestniczyły w nabożeństwie związanym z uroczystościami poświęconymi Górnemu 

Śląskowi, 19 marca z obchodem imienin osoby Naczelnika Państwa Józefa 

Piłsudskiego, 28 kwietnia brały udział w nabożeństwie intencyjnym na rzecz senatora 

Herberta Clarka]Hoovera881, 3 maja uczestniczyły w nabożeństwie na Wawelu z okazji 

Konstytucji Majowej, a 18 czerwca w nabożeństwie kończącym rok szkolny, 

celebrowanym przesz ks. Józefa Tomasika882. 

W gimnazjum w Wadowicach rok szkolny 1918-1919 rozpoczął się 3 września 

1918 r. uroczystym nabożeństwem, a zakończył nim również 28 czerwca 1919. W 

takcie roku szkolnego uczniowie brali udział w nabożeństwach związanych z 

ówczesnymi historycznymi dla narodu polskiego wydarzeniami. 28 listopada 

uczestniczyła młodzież w podniosłym nabożeństwie z okazji zjednoczenia wszystkich 

ziem polskich w jedno niepodległe państwo, 23 stycznia w nabożeństwie żałobnym 

 
880 XVI. [Szesnaste] Sprawozdanie dyrekcji…, dz. cyt., s. 27. 
881 H. C. Hoover, amerykański polityk, prezydent USA z ramienia Partii Republikańskiej (1929-1933). 

W 1917 r. zostaje mianowany przez prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona mianuje Administratorem 

Żywności w Stanach Zjednoczonych. W 1919 r. H. C. Hoover odwiedza Polskę w ramach pomocy 
żywnościowej niesionej polskim dzieciom przez American Relief Administration (ARA – Amerykański 
Wydział Ratunkowy). Z tej racji, iż ta Misja Amerykańska realizowana była pod patronatem i 
kierownictwem H. C. Hoovera przyjęto ją określać mianem misji Hoovera. W 1922 r. przyznano mu 
godność Honorowego Obywatela RP. Por. G. Rybarczyk, Amerykańska pomoc dla dzieci polskich po I 
wojnie światowej oraz inne formy pomocy w latach 1919-1923, „Biuletyn Informacji Bibliotecznych i 
Kulturalnych” R. 9 (2005), nr 1 (29), s. 3-12; [dostępny też online]. Dostęp w World Wide Web 
25.01.2021 r.: http://skany.wbp.lodz.pl/pliki/bibik/bibik_29/bibik_29.pdf. 

882 XVI. [Szesnaste] Sprawozdanie dyrekcji…, dz. cyt., s. 10-11. 

http://skany.wbp.lodz.pl/pliki/bibik/bibik_29/bibik_29.pdf
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zorganizowanym przez Komitet Polek w Wadowicach za dusze poległych w walkach z 

Ukraińcami pod Lwowem, 15 lutego uczniowie brali udział w nabożeństwie z okazji 

otwarcia obrad Sejmu polskiego, 24 marca w mszy świętej celebrowanej w intencji 

Tadeusza Kościuszki oraz 125 rocznicy złożonej przez niego przysięgi, a 3 maja 

dziękczynieniu za konstytucję majową883. 

W ciągu roku szkolnego młodzież gimnazjum w dniach 7-8-9 kwietnia 1919 r. 

uczestniczyła w rekolekcjach oraz trzykrotnie przystępowała do spowiedzi i komunii 

Świętej. 

W gimnazjum w Dębicy młodzież szkolna wzięła udział w rekolekcjach w 

dniach 16-17-18 marca i trzy razy w ciągu roku 7-8-9 października, w czasie rekolekcji 

oraz 14-15 czerwca przystąpiła do spowiedzi i sakramentu Komunii Świętej884. 

Inauguracja roku szkolnego 1919-1920 obyła się 13 września w bardzo podniosłym 

nastroju, a najważniejszym akcentem było radosne odśpiewanie przez młodzież hymnu 

Boże coś Polskę885. 

W dębickim gimnazjum uroczystości narodowo-patriotyczne ściśle połączone 

były z treściami religijnymi. W dniu 15 listopada 1920 r. wysłuchała młodzież wraz z 

nauczycielami żałobnej mszy św. za dusze poległych w ostatnich walkach o wolność 

Ojczyzny. Rocznicę powstania listopadowego młodzież upamiętniła udziałem w 

uroczystym nabożeństwie, odprawionym dnia 4 grudnia 1920 r. w kościele parafialnym 

i wieczorkiem w „Sokole”. 19 marca 1921 r. uczniowie gimnazjum wzięli udział w 

nabożeństwie błagalnym w intencji plebiscytu na Górnym Śląsku. Po nabożeństwie 

orkiestra szkolna na rynku miasta przy figurze Matki Boskiej odegrała szereg pieśni 

patriotycznych. 17 marca 1921 r. młodzież uczestniczyła w nabożeństwie 

dziękczynnym w intencji uchwalonej konstytucji marcowej. Mszę Świętą odprawił 

szkolny katecheta ks. Andrzej Rejowski. W bardzo podniosłym nastroju ks. A. 

Rejowski odprawił z udziałem młodzieży, także mszę Świętą z okazji 130 rocznicy 

konstytucji majowej886. 

Młodzież szkół średnich często uczestniczyła w nabożeństwach związanych 

aktualnymi wydarzeniami politycznymi mającymi istotne znaczenie dla przyszłości 

 
883 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Wadowicach za rok szkolny 1918/19, Wadowice 

1919, s. 18-19. 
884 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Dębicy za rok szkolny 1920/21, Tarnów 1921, s. 

12. 
885 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Dębicy za rok szkolny 1919/20, Tarnów 1920, s. 

12. 
886 Sprawozdanie, dyrekcji  gimnazjum w Dębicy za rok szkolny 1920/21, Tarnów 1921, s. 10-11. 
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niepodległej Polski. Takim wydarzeniem był wspomniany już plebiscyt na Górnym 

Śląsku. W gimnazjum w Tarnowie w roku szkolnym 1920-1921 uczniowie 

uczestniczyli w uroczystym nabożeństwie na rzecz Górnego Śląska. Po nabożeństwie w 

szkole uczniowie klas wyższych wysłuchali wykładu profesora Włodzimierza Jarosza 

na temat znaczenia Górnego Śląską dla Polski, klas młodszych profesora Adolfa 

Kargola. W kinie „Marzenie” odbył się natomiast popularny wykład inż. Romualda 

Wowkonowicza ilustrowany fragmentami filmów związanych z Górnym Śląskiem887. 

19 marca 1921 r. w uroczystości manifestacyjnej za przyłączaniem Górnego 

Śląska do Polski oraz nabożeństwie błagalnym wzięła udział młodzież gimnazjum w 

Gorlicach. Znaczenie Górnego Śląska dla Polski przedstawił profesor Feliks 

Czerwiński. Ponowna uroczystość wymiarze religijno-patriotycznym z udziałem 

uczniów gimnazjum odbyła się 11 kwietnia. Została zorganizowana przez Komitet 

Obrony Państwa888. 

W II gimnazjum w Nowym Sączu 19 marca 1921 r. młodzież uczestniczyła w 

nabożeństwie błagalnym o szczęśliwy plebiscyt na Górnym m Śląsku889. 

W gimnazjum w Bochni w roku szkolnym 1928-1929 również uroczystości 

państwowe miały bardzo podniosły wymiar religijny. Uroczyste nabożeństwa wraz 

okolicznościowymi kazaniami odbyły się 10 listopada 1928 r. z okazji 10-lecia 

odzyskania niepodległości oraz 19 marca 1929 r. w intencji obchodzącego imieniny 

marszałka J. Piłsudskiego890. 

Charakterystycznym elementem obchodów 11 listopada w 1918 r. były 

uroczystości związane z nadawaniem szkołom polskiego charakteru oraz mające 

wymiar religijny. Po otrzymaniu pisma RR dyrektorzy szkół rozpoczęli organizowanie 

uroczystości otwarcia polskiej szkoły. 

Taka uroczystość odbyła się w IV Gimnazjum Realnym w Krakowie. W wolnej 

i niepodległej Polsce stała się dopiero szkołą polską. Po usunięciu z budynku szkolnego 

godła austriackiego, a umieszczeniu godła Państwa Polskiego oraz po ozdobieniu sal 

szkolnych orłami polskimi odbyła się dn. 12 listopada uroczystość otwarcia nowej 

szkoły polskiej. Uczestniczyli w niej uczniowie klas I-V i uczniowie klas VI-VIII 

 
887 Sprawozdanie dyrekcji I. państwowego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie za rok szkolny 

1920-21, Tarnów 1921, s. 13. 
888 VI. [Szóste] Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Gorlicach za rok szkolny 1920/21, 

Gorlice 1921, s. 10. 
889 Sprawozdanie dyrekcji II. państwowego gimnazjum w Nowym Sączu za rok szkolny 1920-21, Nowy 

Sącz 1921, s. 15. 
890 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1928/29, Bochnia 1929, s. 

25. 
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zwolnieni w znacznej części w tym celu ze służby wojskowej. Uroczystość rozpoczęła się 

nabożeństwem o godz. 8 00 rano w kościele św. Anny, na którym była również młodzież 

ze szkoły realnej I. Nabożeństwo odprawił ks. dr Świderski, katecheta szkoły realnej, a 

ks. dr Rychlicki katecheta naszego gimnazjum wygłosił kazanie891. 

Rocznicę odzyskania niepodległości i utworzenia państwa polskiego uczniowie 

gimnazjum w Krakowie zorganizowali w roku szkolnym 1932-1933 w sposób 

nieschematyczny. W dniu 11 listopada 1932 r. wraz z nauczycielami udali się do 

Oleandrów, gdzie po ustawieniu się w czworobok wysłuchali, przygotowanego przez 

ucznia klasy VIII a – A. Smoluchowskiego, referatu na cześć Marszałka J. Piłsudskiego. 

Po jego wygłoszeniu odśpiewali hymn Jeszcze Polska, a następnie w pochodzie udali 

się do kościoła O.O. Karmelitów na uroczyste nabożeństwo892. 

W gimnazjum w Wieliczce sam dzień 11 listopada 1918 r. obchodzono 

wyjątkowo uroczyście. Młodzież uczestniczyła w podniosłym nabożeństwie z 

wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Po nabożeństwie odbył się w udekorowanej 

sali szkolnej poranek z przemówieniami nauczycieli i uczniów, deklamacjami wierszy, 

występem chóru i orkiestry szkolnej. Pod koniec poranka uczniowie złożyli ślubowanie 

przed dyrektorem. Na zakończenie uczestnicy poranka odśpiewali Rotę i szereg innych 

pieśni patriotycznych i religijnych893. 

W IX gimnazjum w Krakowie 11 listopada 1926 r. uczniowie obchodzili 8. 

rocznicę odzyskania niepodległości. Uczestniczyli w nabożeństwie, w trakcie którego 

ks. katecheta Józef Sławiński wygłosił kazanie, w którym podkreślił doniosłość tego 

wydarzenia, jednocześnie wezwał młodzież do miłości Ojczyzny894. 

W sposób podniosły imieniny J. Piłsudskiego świętowała młodzież gimnazjum 

w Krakowie 19 marca 1929 r. Centralnym punktem obchodów było uroczyste 

nabożeństwo w kościele św. Anny. 

W 1933 r. w III gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie imieniny 

Marszałka uczniowie obchodzili 18 marca. Rano wzięli udział w nabożeństwie 

 
891 Sprawozdanie I. (XVIII) dyrekcji gimnazjum IV. Realnego im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie za 

rok szkolny 1918/1919, Kraków 1919, s. 1-2. 
892 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum V. im. Jana Kochanowskiego w Krakowie za rok 

szkolny 1932/33, Kraków 1933, s. 43-44. 
893 Pierwsze sprawozdanie dyrekcji państwowej szkoły realnej w Wieliczce za rok szkolny 1918/19 oraz za 

czas od założenia szkoły w r. 1910, Wieliczka 1919, s. 20. 
894 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum IX imienia J. Hoene-Wrońskiego w Krakowie za rok 

szkolny 1926/27, Kraków 1927, s. 63. 
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szkolnym w kościele św. Piotra, a następnie w akademii międzyszkolnej urządzonej w 

Domu Katolickim895. 

19 marca 1927 r., w dniu imienin Pierwszego Marszałka Polski i Prezesa Rady 

Ministrów J. Piłsudskiego, uczniowie gimnazjum w Jaśle uczestniczyli w uroczystym 

nabożeństwo oraz okazjonalnej akademii i defiladzie przed miejscowymi władzami896. 

W gimnazjum w Chrzanowie młodzież uczestniczyła w nabożeństwie orz 

poranku ku czci Marszałka, w trakcie którego stosowne przemówienie wygłosił 

dyrektor szkoły Jan Pęckowski897. 

Uczniowie gimnazjum w Myślenicach dzień imienin Marszałka w roku 

szkolnym 1929-1930 uczcili udziałem w nabożeństwie i poranku zorganizowanym w 

sali miejscowego „Sokoła”898. 

W dniu 19 marca 1932 r. młodzież gimnazjum w Cieszynie obchodziła 

wspólnie z rodzicami uroczyście imieniny Pierwszego Marszałka Polski J. Piłsudskiego. 

Po nabożeństwie uczniowie oraz ich rodzice zgromadzili się w sali Domu Narodowego, 

gdzie prof. Jan Matej w gorących i podniosłych słowach przedstawił życie, działalność i 

rolę, jaką odegrał dla Polski Marszałek. Następnie młodzież pod kierunkiem prof. 

Wiktora Kiszy wykonała szereg utworów muzyczno-wokalnych, przeplatanych 

okolicznościowymi deklamacjami wierszy, w tym także o charakterze religijnym899. 

W gimnazjum Sióstr Urszulanek w dniu imienin Marszałka 19 marca 1932 r. 

uczennice wzięły udział w nabożeństwie oraz akademii ku jego czci. Okolicznościowe 

przemówienie wygłosiła uczennica kl. VIII a Danuta Gawrysiówna900. 

W VIII gimnazjum w Krakowie dzień 19 marca 1932 r. szkoła obchodziła 

bardzo uroczyście. Po nabożeństwie w kościele św. Anny w szkole odbył się poranek, 

również z akcentami religijnymi901. 

 
895 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum III. im. króla Jana Sobieskiego w Krakowie za rok 

szkolny 1932/33, Kraków 1933, s. 18. 
896 Sprawozdanie dyrekcji gimnazjum państwowego im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle za rok 

szkolny 1926/7, Jasło 1927, s. 46. 
897 XV. [Piętnaste] sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum im. St. Staszica w Chrzanowie za rok 

szkolny 1927-28, Chrzanów 1928, s. 40. 
898 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach za rok 

szkolny 1929/30, Myślenice 1930, s. 75. 
899 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie za rok szkolny 

1931/32, Cieszyn 1932, s. 67. 
900 Sprawozdanie czwartego i piątego gimnazjum żeńskiego im. Świętej Urszuli SS. Urszulanek w 

Krakowie za lata szkolne 1930/31 i 1931/32, Kraków 1932, s. 55. 
901 Sprawozdanie dyrekcji VIII. państwowego gimnazjum matematyczno-przyrodniczego im. Augusta 

Witkowskiego w Krakowie za rok szkolny 1931/32, Kraków 1932, s. 27-28. 
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Ważne miejsce w życiu społeczności szkolnych zajmowały uroczystości 

religijne związane z pogrzebem Marszałka, żałobą narodową po jego śmierci oraz 

obchodzonymi corocznie rocznicami jego zgonu. Stosunek do tych wydarzeń 

odzwierciedlają nastroje młodzieży, które pozwalają zrozumieć jak żywa była wówczas 

już legenda Marszałka i legionów. 

W dniu 18 maja 1935 r. delegacja gminy szkolnej z I gimnazjum w Tarnowie 

wzięła udział, jako poczet sztandarowy, w pogrzebie Marszałka w Krakowie. 

Jednocześnie cała społeczność szkolna uczestniczyła w nabożeństwie żałobnym w 

Tarnowie oraz wysłuchała transmisji radiowej z ceremonii pogrzebowej902. 

19 marca 1936 r. młodzież gimnazjum w Brzesku uczciła pamięć Marszałka J. 

Piłsudskiego nabożeństwem żałobnym oraz akademią, w czasie której wysłuchała w 

skupieniu przemówienia Prezydenta RP i odczytano wyjątki z Pism J. Piłsudskiego903. 

Uczniowie gimnazjów brali również udział w nabożeństwach ku czci innych 

dostojników państwowych np.: uczniowie II gimnazjum w Tarnowie 22 sierpnia 1934 r. 

uczestniczyli w nabożeństwie żałobnym za spokój duszy ś. p. Bronisława Pierackiego, 

Ministra Spraw Wewnętrznych zamordowanego przez nacjonalistów ukraińskich904. 

Uroczystości o charakterze religijnym połączone z nabożeństwem były także 

organizowane z różnych innych okazji. Np.: w gimnazjum IV w Krakowie pięknie 

uczniowie zorganizowali uroczystość Dnia Matki - 12 maja 1929 r. I w tym przypadku 

miała ona wymiar religijny. W kościele św. Anny mszę Świętą celebrował dla 

rodziców, nauczycieli i uczniów ks. Rudolf Van-Roy905. 1 października 1934 r. 

młodzież gimnazjum II w Tarnowie uczestniczyła w nabożeństwie w kościele ks. 

Misjonarzy z okazji obchodów tygodnia popierania Towarzystwa Budowy Szkół 

Powszechnych906. 

Nabożeństwa rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego odbywały się we 

wszystkich szkołach średnich zgodnie z zaleceniami i tradycją w tym samym terminie. 

W tych nabożeństwach i wszystkich innych młodzież szkolna uczestniczyła wraz 

 
902 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum I. im. K. Brodzińskiego w Tarnowie za rok szkolny 

1934/35, Tarnów 1935, s. 13. 
903 Sprawozdanie roczne dyrekcji państwowego gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzesku 

za rok szkolny 1935-36, Brzesko 1936, s. 35. 
904 Sprawozdanie dyrekcji II. gimnazjum państwowego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie za 

rok szkolny 1934/35, Tarnów 1935, s. 34. 
905 Sprawozdanie XI. (XXVIII) dyrekcji państwowego gimnazjum IV. im. H. Sienkiewicza w Krakowie za 

rok szkolny 1928/1929, Kraków 1929, s. 106-107. 
906 Sprawozdanie dyrekcji II. gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie za rok szkolny 

1934/35, Tarnów 1935, s. 35. 
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nauczycielami. Podobnie też w trzydniowych rekolekcjach w trakcie, których młodzież 

korzystała ze spowiedzi i Komunii świętej. Rekolekcje były organizowane przeważanie 

w czasie Wielkiego Postu i miały one dużą wartość wychowawczą, pomagającą 

młodzieży w kształtowaniu jej dojrzałości chrześcijańskiej. Zarówno katecheci jak i 

nauczyciele mieli również do dyspozycji znaczny zasób literatury o treści religijnej 

przeznaczonej dla uczniów wszystkich typów szkół. 

Pod duchownym kierownictwem księdza katechety i przy pełnym przykładu 

współdziałaniu grona nauczycielskiego ćwiczyła się katolicka młodzież w spełnianiu 

obowiązków i praktyk religijnych. Udział młodzieży w egzortach i nabożeństwach, w 

których zawsze uczestniczyli wszyscy nauczyciele był regularny. Każdy obchód, każdą 

uroczystość tak narodową jak szkolną rozpoczynał Zakład nabożeństwem, uświetnianym 

niejednokrotnie produkcjami chóralnymi i muzycznymi uczniów907. 

Młodzież szkół średnich uczestniczyła również w nabożeństwach żałobnych ku 

czci zmarłych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Miały one podobny przebieg 

i były przejawem szacunku dla pedagogów pracujących w szkołach. Śmierć kolegów, 

czy koleżanek była traumą dla uczniów. Udział w nabożeństwach był świadectwem 

wiary, a także więzi łączącej ich ze zmarłymi. Chóry szkolne śpiewały żałobne pieśni, a 

orkiestry szkolne grały żałobne marsze. 

W gimnazjum w Wadowicach w roku szkolnym młodzież uczestniczyła 

trzykrotnie w Mszach św. ku czci zmarłych kolegów. 25 września 1918 r. za dusze śp. 

Lucjana Kapeli, ucznia klasy III a zmarłego 1 września w Suchej oraz Józefa Matuszyka 

ucznia klasy II a zmarłego 20 września w Tarnawie Dolnej. Trzeciego października 

uczniowie wzięli udział w nabożeństwie żałobnym za duszę śp. Konstantego Turka 

ucznia klasy III b zmarłego 25 września w Wieprzu. 10 grudnia uczniowie uczestniczyli 

w żałobnej Mszy św. w intencji zmarłego 27 listopada w Sidzinie kolegi [z] klasy III 

Józefa Migasa908. 

W gimnazjum w Dębicy w roku szkolnym 1919-1920 młodzież brała udział w 

nabożeństwach żałobnych w intencji dwóch zmarłych kolegów909. 

 
907 Sprawozdanie… gimnazjum w Dębicy za rok szkolny 1920/21, dz. cyt., s. 12. 
908 Sprawozdanie… gimnazjum w Wadowicach za rok szkolny 1918/19, dz. cyt., s. 18. 
909 Sprawozdanie… gimnazjum w Dębicy za rok szkolny 1919/20, dz. cyt., s. 14-15. 
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[Nekrologi zamieszczone w Sprawozdaniu dyrekcji państwowego gimnazjum w 

Dębicy za rok szkolny 1919/20] 

 

 

Źródło: Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Dębicy za rok szkolny 1919/20, Tarnów 1920, 

s. 14-15. 
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W tym samym roku szkolnym 23 września 1920 r. młodzież wraz z gronem 

pedagogicznym uczestniczyła w nabożeństwie żałobnym za duszę śp. Józefa 

Szydłowskiego, pierwszego dyrektora szkoły910. 

W przypadku śmierci kolegi w wakacje, wobec niemożności bycia na 

nabożeństwie żałobnym uczniowie organizowali uroczystości na cmentarzu. W ten 

sposób we wrześniu 1928 r. w gimnazjum w Bochni członkowie koła przyrodniczego i 

koledzy pożegnali śp. Czesława Szweda, ucznia jednej z klas, a na cmentarzu w 

Łapczycy. Wraz z wychowawcą i opiekunem koła prof. Eugeniuszem Jelonkiem złożyli 

wraz modlitwą winiec, czcząc w ten sposób nieodżałowanego kolegę911. 

W roku szkolnym 1931-1932 młodzież gimnazjum w Bochni dwukrotnie 

uczestniczyła w pożegnalnych nabożeństwach swoich kolegów912. 

Nekrolog zamieszczony w Sprawozdaniu dyrekcji państwowego gimnazjum w Bochni 

za rok szkolny 1931/32 

 

Źródło: Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1931/32, Bochnia 1932, 

s. 58. 

 
910 Sprawozdanie… gimnazjum w Dębicy za rok szkolny 1919/20, dz. cyt.,, s. 12-13. 
911 Sprawozdanie… gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1928/29, dz. cyt., s. 27. 
912 Sprawozdanie… gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1931/32, dz. cyt., s. 58. 
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Podobnie młodzież gimnazjów w Krakowie w roku szkolnym również 

dwukrotnie uczestniczyła w mszach Świętych żałobnych w intencji zmarłych 

kolegów913. 

Nekrologi zamieszczone w Sprawozdaniu XI. (XXVIII) dyrekcji państwowego 

gimnazjum IV. im. H. Sienkiewicza w Krakowie za rok szkolny 1928/1929 

 

Źródło: Sprawozdanie XI. (XXVIII) dyrekcji państwowego gimnazjum IV. im. H. Sienkiewicza w 

Krakowie za rok szkolny 1928/1929, Kraków 1929, s. 163-164. 

 
913 Sprawozdanie XI. (XXVIII) dyrekcji…, dz. cyt., s. 163-164   
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Uczniowie szkół średnich, szczególne na początku lat dwudziestych XX w. 

uczestniczyli też w uroczystościach żałobnych w intencji kolegów poległych w obronie 

Ojczyzny; w walkach z Ukraińcami o Kresy, w obronie Śląska Górnego, czy wojnie 

polsko-bolszewickiej. Nabożeństwa takie odbyły się między innymi w gimnazjum 

Nowym Targu, czy Myślenicach914. 

Nekrolog zamieszczony w Sprawozdaniu dyrekcji państwowego gimnazjum w 

Nowym Targu za rok szkolny 1920/21 

 

Źródło: Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Nowym Targu za rok szkolny 1920/21, Nowy 

Targ 1921, s. 24-27. 

 
914 Sprawozdanie… gimnazjum w Nowym Targu za rok szkolny 1920/21, dz. cyt., s. 24-27; Sprawozdanie 

dyrekcji gimnazjum w Myślenicach za rok szkolny 1920/21, Myślenice 1921, s. 16. 
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Nekrolog zamieszczony w Sprawozdaniu dyrekcji gimnazjum w Myślenicach za rok 

szkolny 1920/21 

 

Źródło: Sprawozdanie dyrekcji gimnazjum w Myślenicach za rok szkolny 1920/21, Myślenice 1921, s. 16. 

W IX gimnazjum w Krakowie 1 listopada 1926 r. uczniowie uczestniczyli w 

uroczystości poświęcenia pomnika na cmentarzu upamiętniającego młodzież szkolną 

województwa krakowskiego poległą za Ojczyznę oraz złożyli wieniec celem uczczenia 

poległych kolegów915. 

Czasami obchody odzyskania niepodległości łączone były z uroczystościami 

organizowanymi ku czci poległych w ostatnich walkach o wolność Ojczyzny. Taka 

uroczystość odbyła się w gimnazjum w Dębicy w dniu 15 listopada 1920 r. Młodzież 

uczestniczyła w nabożeństwie za dusze poległych bohaterów916. 

Nabożeństwa mające upamiętnić poległych za wolność Ojczyzny dotyczyły 

również poległych w powstaniach narodowych. Cała młodzież tarnowskiego I 

gimnazjum 26 maja 1936 r. wzięła udział w niezwykle uroczystej mszy Świętej 

upamiętniającej śmierć śp. Kazimierza Ołpińskiego jednego z ostatnich uczestników 

powstania styczniowego. Dzięki młodzieży uroczyste nabożeństwo zamieniło się w 

narodową manifestację917. 

 
915 Sprawozdanie… gimnazjum IX imienia J. Hoene-Wrońskiego w Krakowie za rok szkolny 1926/27, dz. 

cyt., s. 63. 
916 Sprawozdanie… gimnazjum w Dębicy za rok szkolny 1920/21, dz. cyt., s. 10. 
917 Sprawozdanie… państwowego I im. K. Brodzińskiego w Tarnowie za rok szkolny 1935/36, dz. cyt., s 

71. 
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Młodzież uczestniczyła, także w nabożeństwach żałobnych w intencji 

zmarłych nauczycieli. W gimnazjum w Nowy Sączu w roku szkolnym 1927-1928 

wzięła 18 kwietnia 1928 r. wraz z nauczycielami udział w mszy Świętej odprawionej za 

dusze śp. Jana Bogaczyka profesora szkoły918. 

Nekrolog zamieszczony w Sprawozdaniu dyrekcji państwowego gimnazjum II. im. 

Kr. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu za rok szkolny 1927/28 

 

Źródło: Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum II. im. Kr. Bolesława Chrobrego w Nowym 

Sączu za rok szkolny 1927/28, Nowy Sącz, s. 16, 47. 

W gimnazjum w Tarnowie w roku szkolnym 1930-1931, uczniowie 

uczestniczyli w nabożeństwie żałobnym w intencji zmarłego ks. Józefa Wątorka, 

długoletniego katechety tej szkoły w latach 1897-1928 oraz w uroczystościach 
 

918 Sprawozdanie… gimnazjum II. im. Kr. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu za rok szkolny 1927/28, 

dz. cyt., s. 16, 47. 
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pogrzebowych celebrowanych przez tarnowskiego bp. dr Leona Wałęgę. Zmarły 

katecheta był bardzo lubiany przez młodzież. Z własnej inicjatywy o godzinie 7.00 rano 

w dniach wydarzeń mających znacznie historyczne dla kraju odprawiał Msze św. dla 

młodzieży, by ta jeszcze przed zajęciami szkolnymi mogła w nich uczestniczyć. 

Uznaniem cieszyły się również jego kazania patriotyczne wygłaszane w trakcie 

obchodów świat narodowych919. Drugim zmarłym, którego młodzież uczciła w 

nabożeństwie żałobnym był profesor gimnazjum Michał Kalitowski, zmarły 12 czerwca 

1931 r.920 

Analizując dostępny materiał źródłowy można spotkać się również z formami 

wychowania religijnego sporadycznymi, niemniej występującymi, np.: uroczyste 

nabożeństwa towarzyszyły zjazdom byłych absolwentów sprzed 35 lat, w których 

również uczestniczyły delegacje młodzieży. O takim charakterze wspólne nabożeństwo 

odbyło się w bocheńskim gimnazjum 2 czerwca 1929 r.921 

Charakter religijny miały także organizowane w szkołach wycieczki. W roku 

szkolnym 1934-1935 uczniowie gimnazjum III w Krakowie brali udział w wycieczce do 

Częstochowy, do klasztoru na Jasnej Górze. Miała ona wymiar krajoznawczy i religijny. 

Uczniowie zwiedzali klasztor i skarbiec oraz brali udział w nabożeństwie. W wyciecze 

wzięło udział 50 uczniów, a organizatorem był ks. S. Meus922. 

We wszystkich szkołach średnich młodzież uczestniczyła w uroczystościach 

religijnych związanych z obchodami świąt jej patrona św. Stanisława Kostki. Były one 

w ocenie duchownych ważnym elementem religijnych praktyk wychowawczych. 

W gimnazjum w Dębicy w roku szkolnym 1920-1921 młodzież szkolna w dniu 

13 listopada 1920 r. uczestniczyła w uroczystym nabożeństwie ku czci patrona szkoły 

św. Stanisław Kostki923. 

W gimnazjum w Bochni 13 października 1928 r. młodzież bardzo uroczyście 

obchodziła święto patrona szkoły św. Stanisław Kostki. Odprawione zostało triduum w 

dniach 10-11-12 października oraz nabożeństwo celebrowane przez ks. L. Birmbauma, 

w trakcie, którego kazanie do młodzieży wygłosił ks. Władysław Lassowski. 

 
919 Sprawozdanie… gimnazjum I. im. Kaźmierza Brodzińskiego w Tarnowie za rok szkolny 1930-31, dz. 

cyt., s. 43. 
920 Tamże, s. 45. 
921 Sprawozdanie… gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1928/29, dz. cyt., s. 25. 
922 Sprawozdanie… gimnazjum III im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie za rok szkolny 1934/35, dz. 

cyt., s. 36. 
923 Sprawozdanie… gimnazjum w Dębicy za rok szkolny 1919/20, dz. cyt., s. 13; Sprawozdanie… 

gimnazjum w Dębicy za rok szkolny 1920/21, dz. cyt., s. 12. 
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7 czerwca 1929 r. uczniowie pod opieką nauczycielki Emilii 

Słuszkiewiczówny sporządzili w ramach obchodów święta Bożego Ciała polowy ołtarz 

oraz przystroili i oświetlili fronton budynku szkoły ku czci Najświętszego Serca Pana 

Jezusa oraz masowo wzięli udział w uroczystej procesji924. Podobnie gremialnie w 

święcie Bożego Ciała uczestniczyła młodzież gimnazjum w Nowym Targu 

przygotowując jednocześnie szkolny ołtarz925. 

W dniu 25 października 1935 r. młodzież gimnazjum II w Tarnowie 

uczestniczyła w nabożeństwie ku czci św. Jana Kantego patrona szkoły. Zostało ono 

odprawione w kościele ks. Filipinów926. 12 października 1935 r. uczniowie gimnazjum I 

w Tarnowie uczestniczyli w nabożeństwie z okazji 100-rocznicy śmierci ich patrona K. 

Brodzińskiego. Uroczystą mszę Święta celebrował biskup tarnowski dr Franciszek 

Lisowski927. 

Ważnym wydarzeniem religijnym dla szkół i uczniów były wizyty w szkołach 

i parafiach dostojników kościelnych. Taka uroczystość odbyła się między innymi w 

Bochni w roku szkolnym 1931-1932. W dniu 11 czerwca 1932 r. popołudniu do miasta 

przybył ks. bp. dr Edward Komar. W jego powitaniu wzięła udział młodzież gimnazjum 

wraz z kadrą pedagogiczną. W tym samym dniu udzielił on Sakramentu Bierzmowania 

przeszło 300 uczniom. 

W dniu 13 czerwca 1932 r. ks. biskup odprawił mszę świętą pontyfikalną dla 

uczniów gimnazjum, po której dokonał poświecenia sztandaru Sodalicji Mariańskiej 

uczniów. O godzinie 11. 00 przybył do szkoły powitany przez dyrektora, nauczycieli i 

młodzież. Po powitaniu w kancelarii dyrektora wygłosił przemówienie i udzielił 

apostolskiego błogosławieństwa. Następnie udał się ks. biskup do auli gimnazjalnej, 

gdzie zebrana młodzież powitała go hymnem Ecce Sacerdos oraz wykonaniem 

muzycznym utworu Ave Maria. W przemówieniu do zgromadzonej młodzieży ks. 

biskup zwrócił jej uwagę na kształtowanie silnego charakteru i trwanie przy sztandarze 

Chrystusa, tak by w przyszłości sumiennie wypełniali zadania wiernych synów kościoła 

i dzielnych obywateli państwa. W słowach tych ks. bp E. Komar zawarł ideę 

wychowania religijnego – wymiar religijny winien być zawsze uzupełniany akcentem 

 
924 Sprawozdanie… gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1928/29, dz. cyt., s. 21. 
925 Sprawozdanie… gimnazjum w Nowym Targu za rok szkolny 1920/21, dz. cyt., s. 14. 
926 Sprawozdanie… gimnazjum II. im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie za rok szkolny 1934/35, 

dz. cyt., s. 35 
927 Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum I im. K. Brodzińskiego w Tarnowie za rok szkolny 

1935/36, Tarnów 1936, s 70. 
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patriotycznym. Spotkanie zostało zakończone odśpiewaniem pieśni Błękitne rozwińmy 

sztandary oraz hymnu państwowego928. 

Reasumując należy zaznaczyć, iż zakresie wychowania pozalekcyjne formy 

wychowania religijnego kształtowały wśród młodzieży wartości nie tylko religijne, ale i 

społeczne. Miejscem kształtowania zwłaszcza młodych ludzi były przede wszystkim 

polskie szkoły, świątynie i domy rodzinne, a odpowiedzialność za ten niezwykle ważny 

obszar spoczywała bez wątpienia wspólnie na Kościele, państwie i szkole. 

W ten złożony proces wychowania i kształtowania nie tylko dzieci i młodzieży, 

ale również całego społeczeństwa, aktywnie włączało się duchowieństwo poprzez nie 

tylko ściśle podejmowane działania duszpasterskie i wychowawcze, ale także przez 

zaangażowanie w wielu obszarach i dziedzinach życia. 

Pozaszkolna edukacja religijna, podobnie jak i szkolna w II RP w znacznym 

stopniu miała wpływ na tworzenie porządku społecznego. Wynikało to z jednej strony z 

faktu, że duchowieństwo starło się oprzeć relacje międzyludzkie prowadzone poza 

szkołą na oddziaływanie skierowane wobec dzieci i młodzieży, których rodzice w całej 

pełni hołdowali tym samym wartościom, co katecheci, a z drugiej strony relacje te były 

oparte w dużej mierze na sprawiedliwej, spokojnej atmosferze. 

Istotną rolę odgrywały w tym procesie uroczystości religijne, które umacniały 

przede wszystkim wśród młodzieży katolicką wiarę. Zawierały w sobie praktycznie w 

większości przypadków emocjonalny ładunek uczuć patriotycznych. Uroczyste rocznice 

śmierci bohaterów narodowych i celebrowanie pogrzebów wielkich Polaków stawały 

się źródłem dumy narodowej, symbolem przeszłości historycznej i teraźniejszej 

wielkości narodu polskiego. Ówczesne pogrzeby przybierały charakter manifestacji 

mających z jednej strony wymiar religijny, z drugiej były okazją do zaprezentowania 

uczuć i postaw patriotycznych. Treści religijne łączyły się z treściami patriotycznymi i 

pobudzały świadomość narodową młodzieży. 

Dużą frekwencją i popularnością cieszyły się nabożeństwa pogrzebowe i 

żałobne, jak np.: za zmarłych papieży, biskupów, proboszczów, katechetów, księży 

pomordowanych przez bolszewików, ministrów WRiOP, znanych burmistrzów, 

wójtów, sołtysów, inspektorów szkolnych, kierowników szkół, długoletnich nauczycieli 

i z racji sprowadzenia relikwii świętych polskich. 

 
928 Sprawozdanie… gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1931/32, dz. cyt., s. 35. 
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Niosąc w sobie duży ładunek emocjonalny wpływały na kształtowanie i 

utrwalanie preferowanych przez szkołę wartości Kościół, jako instytucja oraz wiara 

były ważnymi elementami w procesie wychowania młodzieży w II RP. Wartość tych 

idei w praktyce wykazała w swoich postawach polska młodzież w czasach tragicznych 

wydarzeń II wojny światowej i czasach powojennych w nowej politycznej 

rzeczywistości. 

Kościół w Polsce pełnił ważną rolę we wszystkich uroczystościach 

państwowych, lokalnych i szkolnych. Każdą uroczystość rozpoczynało nabożeństwo w 

kościele z okolicznościową homilią. Często poparcie osób duchownych, nie tylko z 

ambony, przekonywało miejscowe społeczności do podejmowania inicjatyw 

społecznych ekonomicznych, oświatowo-kulturalnych, wypełniania określonych 

obowiązków obywatelskich i prezentowania pożądanych postaw. Sami duchowni 

uczestniczyli w przemówieniach z okazji świat państwowych, jak również i pochodach 

po miejscowości. Wielu z nich było aktywnymi uczestnikami rad pedagogicznych w 

szkołach mając bezpośredni wpływ na: treści programowe uroczystości państwowych, 

szkolnych, wycieczek krajoznawczych i przedmiotowych, plany dydaktyczno-

wychowawcze i programy szkolnych organizacji młodzieżowych. Opiekowało się 

organizacjami młodzieżowymi lub nawet szkolnymi kółkami teatralnymi. Podejmowało 

lub włączało się w akcje charytatywne na rzecz ubogiej młodzieży. 

Wydarzeniami sprzyjającymi pogłębianiu wiedzy religijnej, poprawie 

moralności oraz kształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań społeczności 

lokalnych w każdej miejscowości były organizowane rekolekcje i misje. Rekolekcje dla 

młodzieży szkolnej zajmowały ważne miejsce w procesie dydaktyczno-

wychowawczym szkoły, a ich organizowanie i przeprowadzanie regulowane było 

stosownymi zarządzeniami ministerstwa WRiOP. Ich wagę i znaczenie dla realizacji 

celów wychowawczych Ministerstwo wyraźnie podnosiło w swych zaleceniach, w 

następujący sposób: ponieważ rekolekcje są praktyką religijną młodzieży szkolnej 

katolickiej należą w całości do nauczania i wychowania religijnego (…) przeto do 

wygłaszania nauk rekolekcyjnych dla młodzieży szkolnej obowiązany jest zasadniczo 

katecheta danej szkoły, który zna powierzoną sobie młodzież i potrafi oddziaływać na 

nią w sposób odpowiedni pod względem moralnym i wychowawczym929. 

 
929 E. Juśko, A. Niedojadło, Uroczystości w szkołach Okręgu Szkolnego Krakowskiego jako element 

kształtowania świadomości narodowej, patriotycznej, moralno-religijnej i obywatelskiej w II 

Rzeczypospolitej, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s. 257. 
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W dwudziestoleciu międzywojennym w procesie wychowywania szkolnego 

zwracano także uwagę nie tylko na wiedzę, ale poprzez praktyki religijne oraz udział w 

liturgii również na postawy młodzieży, które pomagały jej w życiu codziennym 

zachować wierność zasadom wiary. Taki cel też przeświecał również takiemu 

elementowi praktyk religijnych jak organizowane wycieczki oraz pielgrzymki na Jasną 

Górę i do innych miejsc świętych. 

Słowami modlitwy przed i po lekcjach młodzież modliła się także w trakcie 

innych spotkań poza szkołą, w których prosiła o światło serc i umysłów, której tekst 

został zatwierdzony na Zjeździe Biskupów Polskich 29 sierpnia 1919 r. 930 

Modlitwa przed lekcjami 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby 

ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. Maryjo Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. 

Modlitwa po lekcjach 

Dzięki Ci, Boże za światło tej nauki, pragnę, abym nią oświecony mógł Cię zawsze 

wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 
930 Z. Kowalczyk, Nauczanie religii w szkołach w okresie dwudziestolecia międzywojennego w diecezji 

sandomierskiej inspiracją dla katechezy we współczesnym systemie edukacji, „Zeszyt Formacji 
katechetów” T. 53 (2014), nr 1, s. 57. 
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ZAKOŃCZENIE 

Słysząc, że ten a ten obraz kosztuje tysiące, setki tysięcy, dziwimy się bardzo i 

prawie wierzyć się nie chce. Ależ sztuka malarska to wielki kunszt. Śpiewaków, 

muzyków wykształconych płaci się bajecznie drogo; toteż arcydzieła snycerstwa, rzeźby, 

posągi niesłychanie drogie, bo mało na świecie tego rodzaju artystów. Tymczasem jest 

jedna sztuka, największa, najtrudniejsza, najważniejsza, nieprzepłacona: jest nią sztuka 

wychowania. Mało kto, niestety! dba o tę sztukę, i rzadko kto płaci za nią odpowiednio. 

Znają ją tylko ci, co sami dobre otrzymali wychowanie; insi ani pojęcia nie mają o 

wzniosłości i o trudności tej sztuki931. 

Działania wychowawcze szkoły są zawsze integralną częścią pracy 

dydaktycznej. Z drugiej strony właściwie zorganizowany proces dydaktyczny jest 

istotnym czynnikiem wychowania. Kształtowanie się i zmiany doktryn i koncepcji 

wychowawczych w okresie międzywojennym związane było z kontekstem 

historycznym i społeczno-politycznym. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. pociągało 

za sobą konieczność unifikacji odradzającego się państwa, a także ujednolicenia 

systemu oświatowego i wychowawczego. Brak wewnętrznej stabilizacji państwa oraz 

zagrożenia zewnętrzne znacząco utrudniały realizację tych celów. Pewna stabilizacja 

miała miejsce dopiero z początkiem lat dwudziestych XX w. 

Zarówno praca dydaktyczna, jak i wychowawcza szkoły ma na celu wzbudzać 

u uczniów, jako przyszłych obywateli, przeświadczenie, że ich działania służą państwu, 

które jest dobrem wspólnym. W takim duchu podejmowano działania wychowawcze na 

terenach zaboru austriackiego, które po 1918 r. weszły w skład OSK. 

W takim też duchu, rozumianym jako dobro monarchii austriackiej, odbywał 

się proces wychowania w szkołach średnich Galicji. Wychowanie było 

podporządkowane celom austriackiej szkoły państwowej, a praca wychowawcza miała 

za zadnie kształtować wśród uczniów, jako przyszłych obywateli, poczucie silnej więzi 

z państwem932.  

Praca wychowawcza, jak również dydaktyczna szkół miała na celu 

wytworzenie u uczniów, jako przyszłych dojrzałych obywateli, przeświadczenia, że ich 

działania służą Kościołowi, państwu i drugiemu człowiekowi, a ludzka praca i wszelkie 

 
931 Zasady wychowania chrześcijańskiego, oprac. J. Stagraczyński, Mikołów, K. Miarka, 1901, s. 3. 
932 E. Juśko, Pozalekcyjne formy oddziaływań wychowawczych na młodzież publicznych polskich szkół 

średnich w autonomicznej Galicji, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020, s. 311. 
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podejmowane wysiłki służą dobru wspólnemu, a po śmierci zbawieniu wiecznemu. Stąd 

niezwykle ważnym było zwrócenie uwagi na potrzebę wzajemnego oddziaływania i 

przenikania wychowania religijnego, narodowego i patriotycznego. 

Celem wychowania religijnego było ukształtowanie człowieka w duchu 

miłości do Boga, do Kościoła, a także do ziemi ojczystej i wspólnoty, wśród której się 

znajduje. Ideał religijny powinien, więc stanowić fundament nie tylko dla kształtowania 

człowieka, ale także dla wychowania państwowego i patriotycznego, zaś ideałem 

wychowania religijnego jest wyrobienie uczciwości, która jest korzeniem cnót 

społecznych i obywatelskich933. Wychowanie patriotyczne i narodowe skierowane było 

na naród i jego suwerenność, utrwalanie i kształtowanie tożsamości narodowej. 

Tożsamość religijna i narodowa widoczna była praktycznie w większości działań 

wychowawczych, co wynikało z faktu, że religia i wiara były największym 

katalizatorem łączącym Polaków w monolit narodowy i państwowy934. 

Edukacja religijna wpisuje się w proces kształtowania i wychowywania 

człowieka na dojrzałego chrześcijanina i obywatela. Badania nad jej znaczeniem w 

procesie wychowawczym w okresie międzywojennym na terenie OSK pozwoliły mi nie 

tylko dokładnie zbadać rolę edukacji religijnej, ale także pokazać jej związek z 

wychowaniem patriotycznym i narodowym. 

Planowane cele i zamierzenia wychowawcze były realizowane także poza 

Kościołem i szkołą. Prezentacja pozalekcyjnych form wychowania religijnego kieruje 

nas na pole bardzo szerokiego zakresu ludzkich oddziaływań, które może dokonywać 

się zarówno w samej szkole w czasie wolnym od zajęć przewidzianych programem 

nauczania, jak również poza szkołą. Przestrzenią takiego oddziaływania może być 

działalność różnego rodzaju organizacji państwowych i religijnych mających 

zinstytucjonalizowaną formę, jak też wszelkiego rodzaju oddolnych ruchów, 

stowarzyszeń, bractw, itp. W pojęciu oddziaływań pozalekcyjnych możemy dostrzec 

działalność zamierzoną, systematyczną, jak też możemy wskazywać na pośredni wpływ 

różnych inicjatyw mających charakter tymczasowy i doraźny. 

Odnosząc się do problemu zwartego w temacie rozprawy i mając na uwadze 

przyjętą hipotezę, iż edukacja religijna miała istotne znaczenie w procesie kształtowania 

się wartości narodowych, patriotycznych i obywatelskich w świadomości ówczesnych 

 
933 S. Bross (red), Szkoła czynu. Wykłady z dziedziny Akcji Katolickiej. Nr 47: Państwo a wychowanie, 

Poznań, brak daty wydania, s. 5. 
934 E. Juśko, A. Niedojadło, Uroczystości w szkołach…, dz. cyt., s. 273. 
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młodych ludzi, w kontekście przeprowadzonej analizy materiału źródłowego można 

stwierdzić, iż:  

1. Wychowanie religijne miało istotną wartość społeczną w zakresie wdrażania wśród 

młodych ludzi etyki chrześcijańskiej odnoszącej się do wartości 

ogólnohumanistycznych dotyczących zgodnego współistnienia narodów i państw 

oraz idei pokoju. 

2. Wychowanie religijne miało wpływ na kształtowanie wśród uczniów zasad 

moralnych mających związek z ich życiem indywidualnym i narodowym oraz 

państwowym. 

3. Wychowanie religijne uczyło młodzież sprawiedliwych obowiązków człowieka 

względem innych ludzi, narodu i państwa polskiego, jak również wobec i Kościoła. 

4. Wychowanie religijne miało ważne znaczenie w kontekście humanizacji życia 

społecznego Polski lat międzywojennych, mając na uwadze konsekwencje lat 

rozbiorów. 

5. Wychowanie religijne w okresie międzywojennym nie tylko dostarczało uczniom 

wiedzy o wartościach etyki chrześcijańskiej, ale kształtowało w dużej mierze ich 

pozytywne postawy w trakcie tragicznych wydarzeń II wojny światowej i lat 

powojennych w nowej rzeczywistości. 

Powyższe cele wychowania religijnego były szczególnie akcentowane w 

ramach wdrażanej w latach dwudziestych idei wychowania narodowego. Zmiany 

polityczne, które nastąpiły w latach trzydziestych, spory pomiędzy Kościołem a władzą 

państwową odnośnie charakteru polskiej szkoły, postawa ruchu lewicowego i części 

ludowego spowodowały, iż we wdrażanym wówczas modelu wychowania 

państwowego i obywatelskiego zmalało społeczne znacznie wychowania religijnego. 

Prowadzenie badań nad zagadnieniem miejsca i roli edukacji religijnej w 

procesie wychowawczym na terenach OSK w okresie II RP pozwoliło sformułować 

kilka postulatów badawczych: 

• dla zapewnienia jak najszerszego spojrzenia na prezentowaną tematykę 

niezwykle ważnym jest postulat przeprowadzenia szeroko zakrojonej kwerendy 

w archiwach parafialnych i szkolnych (kroniki szkolne); 

• przeprowadzenie szczegółowych badań dotyczących pozalekcyjnych form 

wsparcia edukacji religijnej i wychowania religijnego; 
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• zwrócenie uwagi na instytucjonalne formy wsparcia edukacji religijnej 

(poszczególne stowarzyszenia, bractwa, organizacje); 

• analiza działań instytucjonalnych zmierzających do poprawy edukacji religijnej 

(kościoły szkolne, biblioteki parafialne); 

• podjęcie badań dotyczących wydawnictw religijnych; 

• szersza analiza zagadnienia korelacji edukacji religijnej z innymi przedmiotami; 

• pokazanie możliwości edukacji religijnej w perspektywie synergii wszystkich 

czynników mających wpływ na kształtowanie i wychowanie. 

Wewnętrzna konstrukcja pracy odsłania przed czytelnikiem niezwykle ważną 

tematykę nie tylko od strony historii wychowania, ale także od strony poszukiwania 

współcześnie metod i wzorców wychowawczych. Przykładem może być wykorzystanie 

w niepodległej Polsce, konkretnie w OSK owoców pracy wychowawczej 

podejmowanej na terytorium Galicji w okresie autonomicznym. Wszechstronność 

podejmowanych działań wychowawczych jest dowodem troski, jaką przykładano w 

Galicji do wychowania i kształtowania dzieci i młodzieży. Pomimo trudnej sytuacji 

materialnej Polacy mieszkający na obszarze zaboru austriackiego, starali się możliwie 

najlepiej wykorzystać możliwości, które dawała autonomia. Jak słusznie zauważa 

znawca problematyki prof. Edmund Juśko galicyjska szkoła średnia przyczyniła się w 

sposób istotny do tworzenia i rozwoju założeń wychowawczych polskiego szkolnictwa 

średniego w początkowych latach istnienia niepodległej Polski, zarówno w odniesieniu 

do jego form, jak i przejawiających się wartości. Dla tworzącego się w trudnych 

warunkach politycznych, ekonomicznych i społecznych polskiego organizmu 

państwowego miało to ogromne znaczenie. Zaangażowanie w proces wychowania 

znacznej części nauczycieli oraz postawy młodzieży prezentowane w Galicji, 

zaowocowały w niepodległej Polsce patriotyzmem, religijnością i wychowaniem 

człowieka społecznie wrażliwego935. 

Wiele razy jesteśmy świadkami dyskusji na temat sposobu wychowania, 

próbując przysłowiowo otworzyć drzwi, które częściowo zostały już otwarte przez 

różnorodne doświadczenia historyczne. Oczywiście kierując się rozsądkiem, zdajemy 

sobie sprawę, że nie możemy w pełni zaimplementować wszystkich rozwiązań 

wychowawczych z okresu II RP do obecnych wyzwań. Wiele metod i form, które w 

tamtym okresie i w tamtym kontekście uchodziły za oryginalne i nowatorskie, dzisiaj 

 
935 E. Juśko, Pozalekcyjne formy…, dz. cyt., s. 317. 
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wydają się działaniami o wyczerpanej formule, może nawet przestarzałymi. Nie 

oznacza to jednak, że należy o nich zapominać – wprost przeciwnie – trzeba szukać w 

tych działaniach wzorców i inspiracji, dzięki którym oddziaływanie wychowawcze w 

XXI w. nadal będzie atrakcyjne i skuteczne. 
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STRESZCZENIE 

Wychowanie religijne dzieci i młodzieży zawsze stanowiło przedmiot 

szczególnej troski władz kościelnych i państwowych, jak również społeczeństwa 

polskiego. W trudnych latach utraty niepodległości, wobec ograniczeń nałożonych na 

szkolnictwo przez zaborców, szczególną rolę w propagowaniu na ziemiach polskich 

wychowania chrześcijańskiego odgrywał Kościół rzymskokatolicki. Wraz z 

organizowaniem się na nowo struktur odrodzonego państwa uwidoczniło się 

zainteresowanie kwestią nauczania i wychowania religijnego nie tylko ze strony 

Kościoła, ale także ze strony władz państwowych. Stąd też przed ludźmi zajmującymi 

się wychowaniem religijnym w tym okresie otwierało się niezwykle ważne i trudne 

zadanie wymagające nie tylko dobrego przygotowania i odpowiednich kwalifikacji, ale 

przede wszystkim umiejętności dostrzeżenia, ze wychowanie religijne stanowi 

komponent całościowego wychowania człowieka. 

Tematyka niniejszej rozprawy dotyczy roli edukacji religijnej w procesie 

wychowania uczniów szkół gimnazjalnych w Okręgu Szkolnym Krakowskim w Polsce 

lat 1918-1939. Podejmuje więc w szerszym zakresie problematykę ogólną dotyczącą 

wychowania uczniów szkół średnich w tym okresie, natomiast w szczegółowym 

zakresie kwestie postaw religijnych uczniów, jednego z zagadnień ważnych w 

całokształcie problematyki wychowawczej tegoż szkolnictwa. W II RP ważność 

problematyki wychowawczej w szkolnictwie średnim wynikała z faktu jej ścisłego 

związku z koniecznością odbudowy świadomości narodowej i obywatelskiej polskiego 

społeczeństwa. Wychowanie religijne było po części wkomponowane w założenia 

wychowania narodowego i zarazem patriotycznego. Odwołanie do wartości 

chrześcijańskich i umacnianie ducha polskości było niezwykle ważne w okresie 

wymazania Polski z map Europy, pokazując, jak bardzo elementy religijne związane z 

historią i kulturą są częścią polskiej tożsamości. 

Istotą szeroko rozumianego procesu wychowania religijnego dzieci i młodzieży 

była edukacja religijna. Proces wychowania religijnego dokonywał się nie tylko poprzez 

systematyczną katechizację w szkole i w kościele, ale także miał miejsce na polu 

pozalekcyjnym, zwłaszcza poprzez działalność szkół, jak również licznych bractw, 

stowarzyszeń i organizacji nie tylko przykościelnych, ale także typowo świeckich. 
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Prezentując pewne aspekty wychowania religijnego w OSK w okresie 

międzywojennym należy zwrócić uwagę na kontekst autonomicznej Galicji. Z jednej 

strony wychowanie religijne służyło kształtowaniu lojalności wobec władzy zaborczej, 

z drugiej jednak w miarę upływu czasu, wraz ze wzrostem w społeczeństwie nastrojów 

patriotycznych, wzmacniało idee narodowe. Dla tworzącego się w trudnych warunkach 

politycznych, ekonomicznych i społecznych polskiego organizmu państwowego miało 

to ważne znacznie. Zaangażowanie w proces wychowania duchowieństwa oraz znacznej 

części nauczycieli oraz postawy dzieci i młodzieży prezentowane w Galicji 

zaowocowały potem w niepodległej Polsce patriotyzmem. 

Zadaniem niniejszej dysertacji jest ukazanie miejsca i roli edukacji religijnej w 

procesie wychowawczym szkół średnich na terenie OSK. Podstawowym obszarem 

źródłowym warsztatu pracy badacza tego zagadnienia historyka są materiały 

archiwalne. W przypadku wyżej wymienionego problemu główny materiał źródłowy 

stanowią Sprawozdania szkolne dyrektorów szkół średnich oraz liczne dokumenty 

archiwalne przedstawione w bibliografii. Ze względu na cel i przedmiot badań, 

niniejsza praca zawiera w sobie elementy wiedzy pedagogicznej oraz historycznej, 

teologicznej i socjologicznej, zatem dysertacja ma charakter interdyscyplinarny. 

Konstrukcja pracy została podyktowana przez tematykę zaznaczoną w temacie 

oraz charakter dostępnego materiału źródłowego. Pod względem konstrukcji rozprawa 

składa się z sześciu rozdziałów. 

Celem nakreślenia kontekstu historyczno-prawnego dla wychowania religijnego 

w rozdziale pierwszym przedstawiono sytuację szkolnictwa w odradzającej się 

Rzeczypospolitej wraz z jego prawnymi uwarunkowaniami. Ponadto w rozdziale 

pierwszym starano się w sposób ogólny dokonać prezentacji sieci szkół w OSK, 

zwracając uwagę na fakt, że od 1928 r. w obręb tego okręgu wchodziła również 

Kielecczyzna, która przed odzyskaniem niepodległości znajdowała się w Kongresówce, 

następnie w 1918 r. podlegała władzom centralnym, a w 1922 r. została włączona do 

okręgu szkolnego w Warszawie. Pokazując proces kształtowania się OSK starano się 

także zwrócić uwagę na uwarunkowania i trudności galicyjskiego systemu oświaty, 

gdyż to tereny dawnego zaboru austriackiego stanowiły początkowo główny obszar 

działania Okręgu. 

Sukcesywnie w rozdziale drugim przedstawiono krótki zarys tradycji nauczania 

religii w Polsce od czasów najdawniejszych do 1918 r. Sytuacja szkolnictwa w Galicji 



 

312 

uzupełnia omawiany zarys historyczny i pokazuje pewne fundamenty, na których 

budowano katechizację po odzyskaniu niepodległości na terenach OSK. 

Pojawienie się klasowo-lekcyjnego systemu nauczania religii będącego 

wynikiem między innymi koncepcji J. Felbigera, czy autora klasowo-zbiorowego 

systemu nauczania J. Sturma, było impulsem do podjęcia przez wielu pedagogów 

dyskusji na temat nauczania religii w szkole oraz roli wychowania religijnego w 

integralnym rozwoju człowieka. Stąd też sukcesywnie w rozdziale drugim 

przedstawiono również pogląd przedstawicieli Kościoła oraz władz państwowych i 

oświatowych na kwestię edukacji religijnej, a następnie dla całości spojrzenia 

spróbowano odpowiedzieć na pytanie, na ile wychowanie religijne można rozpatrywać, 

jako zasadniczy składnik wychowania narodowego, patriotycznego i społeczno-

moralnego. 

Skuteczną pracę wychowawczo-katechetyczną warunkują również możliwości, 

które otrzymuje nauczyciel katecheta. Owszem, kluczem do sukcesu będzie jak 

najlepsza formacja katechety, jednak na jakość jego pracy mają także wpływ dodatkowe 

uwarunkowania czasem nawet niezależne od katechety i katechizowanych. Należy do 

nich zaliczyć odpowiednio ułożone i dobrane programy nauczania, możliwość 

dysponowania różnego rodzaju pomocami naukowymi czy też klimat sprzyjający 

zakładaniu różnego rodzaju organizacji uczniowskich, prowadzenia uroczystości 

religijno-patriotycznych, czy nawet troski o właściwie wyposażony księgozbiór 

szkolny. Wszystkie te czynniki mają wpływ na skuteczność pracy katechetycznej, a 

podstawa do jak najlepszej organizacji różnych form edukacji religijnej są odpowiednio 

wypracowane mechanizmy i rozwiązania prawne dopuszczające szereg różnego rodzaju 

możliwości działania. Stąd też w trzecim rozdziale przedstawiono podstawy prawne 

nauczania religii, a także założenia programowe tego procesu oraz pomoce, głównie 

podręczniki do nauki. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że skuteczność edukacji i wychowania 

religijnego w dużej mierze zależy od formacji intelektualnej i moralnej, a także od 

osobistej postawy katechetów. Dlatego treść czwartego rozdziału stanowi prezentacja 

środowiska nauczycieli religii, a więc zagadnienia, które dotyka nie tylko obszaru 

związanego z obsadą personalną nauczycieli religii, ale przede wszystkim ich 

wykształcenia i kwalifikacji, przykładu życia a także ich roli w procesie wychowania 

młodzieży. 
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W rozdziale piątym zwrócono uwagę na pozalekcyjne formy działalności szkół, 

a także organizacji uczniowskich i pozaszkolnych, podkreślając przy tym znaczenie 

organizowanych różnego rodzaju uroczystości o charakterze religijno-patriotycznym 

oraz nakreślono cele i działalność kilku wybranych organizacji, w tym przede 

wszystkim uczniowskich, co jest czytelnym dowodem na fakt, ze wychowanie religijne 

nie zamykało się tylko na przeprowadzonych lekcjach, ale wykraczało poza ramy 

miejsca i czasu pracy szkoły. Bogactwo tych form dało asumpt do ich przedstawienia i 

omówienia w ostatnim, szóstym rozdziale. 

Podsumowanie, wnioski i postulaty badawcze ujęte zostały w zakończeniu 

pracy. Do pracy zostały również dołączone aneksy. 

Realizacja tematu rozprawy – przedstawienie wpływu edukacji religijnej na 

proces wychowawczy uczniów szkół średnich w OSK w okresie międzywojennym w 

możliwie szerokim kontekście – mam nadzieję nie tylko wyeksponuje znaczenie 

pierwiastka religijnego w procesie wychowawczym, ale również pokaże wzajemne 

powiązanie i przenikanie wychowania religijnego, patriotycznego i narodowego, a także 

będzie inspiracją do podejmowania dalszych badań w tym kierunku. 

Słowa kluczowe: edukacja religijna, katechizacja, nauczyciel-katecheta, wychowanie, 

wychowanie religijne, wychowanie patriotyczne, wychowanie narodowe, szkoła, 

organizacje i stowarzyszenia, II Rzeczpospolita, Galicja, Okręg Szkolny Krakowski. 
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SUMMARY 

Religious education of children and adolescents has always been the subject of 

special care of the church and state authorities, as well as of the Polish society. In the 

difficult years of losing independence, in view of the restrictions imposed on education 

by the partitioning powers, the Roman Catholic Church played a special role in 

promoting Christian education in Poland. Along with the reorganization of the structure 

of the reborn state, interest in the issue of religious education and upbringing became 

apparent not only on the part of the Church, but also on the part of state authorities. 

Hence, people involved in religious education at that time faced an extremely important 

and difficult task that required not only good preparation and appropriate qualifications, 

but most of all the ability to see that religious education is a component of the overall 

human education. 

The subject of this dissertation concerns the role of religious education in the 

process of educating secondary school students in the Krakow School District in Poland 

in 1918-1939. Therefore, it deals more broadly with general issues related to the 

upbringing of secondary school students in this period, and in detail with the issues of 

religious attitudes of students, one of the issues important in the overall educational 

issues of this school. In the Second Republic of Poland, the importance of educational 

issues in secondary education resulted from its close connection with the need to rebuild 

the national and civic awareness of Polish society. Religious education was partly 

integrated into the assumptions of national and patriotic education. The reference to 

Christian values and strengthening the spirit of Polishness was extremely important in 

the period of Poland being erased from the maps of Europe, showing how much 

religious elements related to history and culture are part of Polish identity. 

The essence of the broadly understood process of religious education of children 

and youth was religious education. the process of religious education took place not 

only through systematic catechesis taking place in school and in the church, but also in 

the extra-curricular field, especially through the activities of schools, as well as 

numerous fraternities, associations and organizations, not only church but also typically 

secular. 

When presenting certain aspects of religious education in the Krakow School 

District in the interwar period, attention should be paid to the context of autonomous 
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Galicia. On the one hand, religious education served to shape loyalty to the partitioning 

power, on the other hand, however, with the passage of time, along with the rise of 

patriotic sentiments in society, it strengthened national ideas. It was very important for 

the Polish state organism which was forming in difficult political, economic and social 

conditions. The involvement in the process of educating the clergy and a significant 

number of teachers, as well as the attitudes of children and youth in Galicia, later 

resulted in patriotism in independent Poland. 

The task of this dissertation is to show the place and role of religious education 

in the educational process of secondary schools in the Krakow School District. Archival 

materials are the main source area of the work of a researcher of this historian. In the 

case of the above-mentioned problem, the main source material is School reports of 

secondary school principals and numerous archival documents presented in the 

bibliography. Due to the aim and subject of research, this work contains elements of 

pedagogical, historical, theological and sociological knowledge, therefore the 

dissertation is of an interdisciplinary nature. 

The structure of the work was dictated by the subject matter indicated in the 

subject and the nature of the available source material. In terms of construction, the 

dissertation consists of six chapters. 

In order to outline the historical and legal context for religious education, the 

first chapter presents the situation of education in the reborn Republic of Poland along 

with its legal conditions. In addition, in the first chapter, efforts were made to present 

the network of schools in the Krakow School District in a general manner, noting that 

from 1928 this district also included the Kielce region, which was in Congress Poland 

before regaining independence, and then in 1918. it was subordinate to the central 

authorities, and in 1922 it was incorporated into the school district in Warsaw. By 

showing the process of shaping the Krakow School District, an attempt was also made 

to draw attention to the conditions and difficulties of the Galician education system, as 

the former Austrian partition areas were initially the main area of activity of the Krakow 

School District. 

The second chapter successively presents a brief outline of the tradition of 

teaching religion in Poland from the earliest times to 1918. The situation of education in 

Galicia complements the historical outline discussed and shows some foundations on 

which catechization was built after regaining independence in the Krakow School 

District. 
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The emergence of the class-lesson system of teaching religion, resulting, among 

others, from the concept of J. Felbiger, or the author of the class-collective teaching 

system, J. Sturm, was an impulse for many educators to discuss the subject of teaching 

religion at school and the role of religious education in integral human development. 

Hence, the second chapter successively presents the views of the representatives 

of the Church and state and educational authorities on the issue of religious education, 

and then, for the sake of the overall perspective, an attempt was made to answer the 

question to what extent religious education can be considered as an essential component 

of national, patriotic and socio-moral education. 

Effective educational and catechetical work is also conditioned by the 

opportunities that the catechist teacher receives. Indeed, the key to success will be the 

best formation of the catechist, but the quality of his work is also influenced by 

additional conditions, sometimes even independent of the catechist and the catechists. 

These include properly arranged and selected curricula, the possibility of having various 

types of teaching aids or a climate favorable to establishing various types of student 

organizations, conducting religious and patriotic celebrations, or even taking care of a 

properly equipped school book collection. All these factors have an impact on the 

effectiveness of catechetical work, and the basis for the best organization of various 

forms of religious education are properly developed mechanisms and legal solutions 

allowing for a number of different types of action. Hence, the third chapter presents the 

legal basis for teaching religion, as well as the program assumptions of this process and 

aids, mainly study books. 

There is no doubt that the effectiveness of religious education and upbringing 

largely depends on intellectual and moral formation, as well as on the personal attitude 

of catechists. Therefore, the content of the fourth chapter is a presentation of the 

community of religion teachers, and thus the issue that affects not only the area related 

to the staffing of religious teachers, but above all their education and qualifications, life 

example, and their role in the process of educating young people. Chapter five focuses 

on extracurricular activities of schools, as well as student and non-school organizations, 

emphasizing the importance of various types of religious and patriotic celebrations, and 

outlining the goals and activities of several selected organizations, including primarily 

students, which is clear evidence to the fact that religious education was not limited 

only to the conducted lessons, but went beyond the place and time of school work. 
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The richness of these forms prompted their presentation and discussion in the 

last, sixth chapter. 

The summary, conclusions and research postulates are presented at the end of 

the work. Annexes were also attached to the work. 

Implementation of the topic of the dissertation – presenting the impact of 

religious education on the educational process of high school students in the Krakow 

School District in the interwar period in the broadest possible context – I hope not only 

will emphasize the importance of the religious element in the educational process, but 

also show the mutual connection and penetration of religious, patriotic and religious 

education. national. and will also inspire further research in this direction. 

Key words: religious education, catechization, teacher-catechist, education, religious 

education, patriotic education, national education, school, organizations and 

associations, the Second Republic of Poland, Galicia, Krakow School District. 
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Protokół 5-go Zebrania Komisji Szkolnej Episkopatu Polskiego, 4 marca 1919. 

D. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie (ADT): 

9. ADT, Sprawozdanie Dyrekcji Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w 

Tarnowie; H. Parasiewicz, Seminarium Nauczycielskie Męskie w Tarnowie 

1871-1897, Lwów 1897. 

10. ADT, Sprawozdanie sodalicyjne za r. 1937/38. 

11. ADT, Akta personalne. Akta Seminarium Duchownego w Tarnowie, Consignatio 

Alumnorum eorq. calculorum Seminarii Episcopalis Tynciensis a prima eius 

existentia 15 Nov. 1822-1828; Consignationes z lat następnych (Archiwum 

Seminarium Tarnowskiego). 

12. ADT, Akta personalne. Akta Seminarium Duchownego w Tarnowie, Consignatio 

alumnorum Seminarii Dioecesani cum eorum progressu in studiis pro 1° semestri 

anni schol. 1845/6. 

13. ADT, S. Basta, Sprawozdanie o stanie religijno-moralnym młodzieży Seminarium 

Nauczycielskiego Męskiego im. J. Śniadeckiego w Tarnowie za rok 1930/31, 

Tarnów. 

14. ADT, sygn. ARz. 111, nlb., Księga zawierająca protokoły posiedzeń Koła Księży 

Katechetów w Tarnowie. 

15. ADT, sygn. ASZ IX, nlb., Fragment programu nauki religii rzymskokatolickiej 

dla szkół powszechnych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

16. ADT, sygn. ASZ IX, nlb., Sugestie Koła Księży Katechetów w Tarnowie 

odnośnie programu nauczania religii w IV klasie szkoły średniej. 

17. ADT, sygn. ASZ IX, nlb., Teksty modlitwy szkolnej przed rozpoczęciem lekcji i 

po jej zakończeniu, zatwierdzone przez biskupów polskich. 
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18. ADT, sygn. ASZ XII, nlb., Prośba o udzielenie misji kanonicznej do nauczania 

religii. 

19. ADT, sygn. ASZ XII, nlb., Protokół z lekcji religii przeprowadzonej w dekanacie 

lipnickim. 

20. ADT, sygn. BS III/7, nlb., Prośba proboszcza parafii Nockowa o erekcję Bractwa 

Nauki Chrześcijańskiej w parafii. 

21. ADT, sygn. BS III/7, nlb., Projekt Statutu Bractwa Nauki Chrześcijańskiej w 

Diecezji Tarnowskiej. 

22. ADT, sygn. BS III/12, nlb., Pismo proboszcza parafii Gręboszów Z. Jakusa do 

Kurii Biskupiej w Tarnowie z dnia 10 września 1932 r. 

23. ADT, BS III/12, nlb., Sprawozdanie Proboszcza Parafii Gręboszów. 

24. ADT, sygn. BS III/13, Prośba proboszcza parafii Uście Solne, ks. Ferdynanda 

Wilczka, o zatwierdzenie ustaw Bractwa św. Izydora Oracza, skierowana 26 

sierpnia 1861 r. do Kurii Biskupiej w Tarnowie. 

25. ADT, sygn. BS III/13, nlb., Ustawy Bractwa św. Izydora w Uściu Solnem. 

26. ADT, sygn. BS III/18, nlb., Statut katolickiego Stowarzyszenia prac kobiecych 

pod wezwaniem Królowej Korony Polskiej w Tarnowie, Tarnów 1906. 

27. ADT, sygn. BS IV, 5, nlb., Kongregacje Sodalicji Mariańskiej w Diecezji 

Tarnowskiej (zestawienie z kwietnia 1912 r.). 

28. ADT, sygn. BS VII/17, nlb., Zapisy statutowe Stowarzyszenia Katolickich 

Rękodzielników i Przemysłowców „Jutrzenka” – w Brzesku i w Pilźnie. 

29. ADT, sygn. BS XIV/5, nlb., Statut Stowarzyszenia Bibliotek Chrześcijańskich. 

30. ADT, sygn. BS XIV/5, nlb., Zezanie majątkowe Stowarzyszenia Bibliotek 

Chrześcijańskich w Tarnowie z 1924 r. 

31. ADT, sygn. BS XVII, nlb., Przykładowe zaproszenie na okolicznościowa 

akademię organizowane przez Sodalicję Mariańską Uczennic Krakowskich Szkół 

Średnich. 

32. ADT, sygn. BS XVII, nlb., Fragment Księgi Sodalicji Mariańskiej Młodzieży 

Gimnazjum w Tarnowie przedstawiający protokoły zebrań konsulty. 
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33. ADT, sygn. BS XVII, nlb., List sekretarza generalnego Episkopatu Polski biskupa 

Stanisława Kostki Łukomskiego do biskupa tarnowskiego Leona Wałęgi w 

sprawie odrębności organizacyjnej sodalicji mariańskich i prawa do zbierania 

przez nie składek. 

34. ADT, sygn. BS XVII., Księga członków Kongregacji Mariańskiej w Tarnowie. 

35. ADT, sygn. BS XVII, nlb., Pierwsza strona sprawozdania administratora parafii 

Gródek, ks. Pawła Śliwy. 

36. ADT, sygn. BS XVII, nlb., Pismo Sekretariatu „Czci Maryi” dla Sodalicji 

Mariańskich Uczennic Szkół Średnich w Polsce odnośnie organizacji kolonii 

letniej dla dzieci. 

37. ADT, sygn. BS XVII., XVI [Szesnaste] sprawozdanie Związku Sodalicji 

Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Polsce. 

38. ADT, sygn. BS XVIII, nlb., Pismo Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda 

dotyczące zatwierdzenia Związku Sodalicji Mariańskich Uczennic Szkół Średnich 

w Polsce oraz statutu tegoż związku. 

39. ADT, sygn. PG I. W. Gadowski, Wspomnienia katechety, Bochnia 1950, (mps). 

40. ADT, sygn. PG VI/1, nlb., Pismo Kurii Diecezjalnej w Tarnowie do ks. 

Walentego Gadowskiego w sprawie Sodalicji młodzieży żeńskiej w Bochni. 

41. ADT, sygn. PG VI/2, nlb., Tok lekcji w szkole jednoklasowej niepodzielonej wg 

ks. W. Gadowskiego. 

42. ADT, sygn. PKV/20, nlb., Pismo Proboszcza Parafii Gawłuszowice, ks. Adama 

Kopycińskiego z dnia 22 marca 1906 r., kierowane do Konsystorza Biskupiego w 

Tarnowie. 

E. Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej (AGG): 

43. AGG, sygn. APP 27/1, s. 10. Motywy projektu ustawy o nauczaniu religii 

katolickiej w szkołach powszechnych i średnich na podstawie konkordatu. 
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F. Archiwum Kurii Metropolitalnej Krakowskiej (AKMK): 

44. AKMK, Akta Szkolne 1908-1920, Podręczniki do nauki religii 

rzymskokatolickiej wskazane przez delegatów Księży biskupów na zjeździe 

odbytym dnia 21 i 22 sierpnia 1919 r. w Warszawie, jako polecone i dozwolone. 

45. AKMK, Akta szkolne 1908-1920, Projekt określający kwalifikacje naukowe dla 

stałych księży prefektów i katechetów świeckich, nauczających religii 

rzymskokatolickiej w publicznych szkołach powszechnych. 

46. AKMK Akta Szkolne 1908-1920, Zebranie nr 4 Komisji Szkolnej Episkopatu 

Polski, 21 i 22 sierpnia 1919, s. 13. 

47. AKMK, TS VIII 166. Ujęcie prawne Papieskiego dzieła św. Dziecięctwa. 

48. AKMK, TS XIII, 7, Protokół z Zjazdu Biskupów Polskich, Częstochowa 27-29 

lipca 1920, s. 9. 

 

G. Archiwum Parafii pw. św. Mikołaja w Bochni (APMB): 

49. APMB, nlb., Kronika Sodalicji Młodzieży Żeńskiej. 

 

H. Archiwum Sióstr Klarysek w Starym Sączu (ASKSS): 

50. ASKSS, Szk/h-2. 

51. ASKSS, Szk/h-3. 

I. Archiwum Sióstr Urszulanek w Tarnowie (ASUT): 

52. ASUT, sygn. A.VI-4-12, B., Suchoń, Zestawienie wiadomości o Sodalicji Sióstr 

Urszulanek, s. 1. 

53. ASUT, sygn. Sz. A-l, l, Kronika Kongregacji Dzieci Maryi. 

J. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (AUJ): 

54. (AUJ), rkps 8, Raport Szkoły Głównej. 
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II. AKTY PRAWNE 

55. Codex Iuris Canonici (CIC), Civitas Vaticana, Libreria Editrice Vaticana, 1983. 

56. Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w 

Królestwie Polskiem, z dnia 3 stycznia 1918 r., „Dziennik Ustaw” 1918, nr 1, poz. 

1; „Dziennik Praw Królestwa Polskiego” 1918, nr 1 (z 1 lutego), poz. 1. 

57. Dekret tymczasowy o stabilizacji i wynagrodzeniu nauczycieli szkół 

powszechnych, z 18 grudnia 1918 r., „Dziennik Urzędowy MWRiOP” R. 2 

(1919), nr 1, poz. 2. 

58. Dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskiem, z dnia 

7 lutego 1919 r., „Dziennik Urzędowy MWRiOP”, R. 2 (1919), nr 2, poz. 3, s. 32-

37; „Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1919, nr 14 (z 8 lutego), poz. 185. 

59. Dekret o obowiązku szkolnym z dnia 7 lutego 1919 r., „Dziennik Urzędowy 

MWRiOP”, 1919, nr 2, poz. 2, s. 27-31; „Dziennik Praw Państwa Polskiego” 

1919, nr 14 (z 8 lutego), poz. 147. 

60. Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w 

Rzymie dnia 10 lutego 1925 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 

1925 r.), „Dziennik Ustaw” 1925, nr 72, poz. 501. 

61. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, oprac. i objaśnił J. Makowski, Warszawa, 

F. Hoesick, 1924, (Hoesicka. Teksty Ustaw Obowiązujących w Rzeczypospolitej 

Polskiej; nr 1). 

62. Konstytucyjne zatwierdzenie dekretu o obowiązku szkolnym, „Dziennik Urzędowy 

MWRiOP”, R. 2 (1919), nr 8, poz. 3, s. 219. 

63. Okólnik Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Kuratorjów 

Okręgów Szkolnych w sprawie nauki religji w publicznych szkołach 

powszechnych, z dnia 5 stycznia 1927 r. „Dziennik Urzędowy MWRiOP”, R. 10 

(1927), nr 2, poz. 32, s. 75-76. 

64. Okólnik 71 w sprawie ułatwienia uczniom szkół powszechnych stopnia I i II 

przechodzenia i uczęszczania do szkół wyższego stopnia lub innego typu, 

„Dziennik Urzędowy MWRiOP” 1937, nr 9, poz. 310. 

65. Oświadczenie Rządowe z dnia 9 czerwca 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów 

ratyfikacyjnych Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą 
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Polską, podpisanego w Rzymie dnia 10 lutego 1925 r., „Dziennik Ustaw” 1925, nr 

72, poz. 502. 

66. Pęcherski M., Świątek M., Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917-1969. 

Podstawowe akty prawne, Warszawa, PWN, 1978. 

67. Polecenie [Ministra Wyznań Religinych i Oświecenia Publicznego] z dnia 24 

marca 1936 r. (Nr II Pr.-5541/35) w sprawie korelacji nauki poszczególnych 

przedmiotów z nauką religii rzymsko katolickiej, „Dziennik Urzędowy MWRiOP” 

R. 19 (1936), nr 2, poz. 41, s. 31. 

68. Posoborowe prawodawstwo kościelne, t. 4, Dokumenty prawno-liturgiczne, z. 2, 

zebr. i przetł. E. Sztafrowski, Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1972. 

69. Protokół Aktu Przysięgi złożonej przez urzędników Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa Polskiego” 1918, nr 7, 

poz. 27, s. 281-282. 

70. Przepis do szkół parafialnych, (PBW w Krakowie, sygn. Br. 2810), s. 7-13. 

71. Przepisy dla nauczycieli szkół ludowych, pospolitych i wydziałowych, dotyczące 

wychowania, nauczania oraz prowadzenia młodzieży (uchwalone przez 

konferencję okręgową nauczycieli okręgu szkolnego przemyskiego w roku 1885 i 

zatwierdzone przez C. K. Radę Szkolną okręgową w Przemyślu, „Szkoła” 1887, nr 

15-18, s. 114-115. 

72. Przepisy tymczasowe o szkołach elementarnych w Królestwie Polskim, z 10 

sierpnia 1917 r., „Dziennik Urzędowy Departamentu Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego” 1917, 

nr 1, poz. 1, s. 4-22. 

73. Regulamin egzaminów dla eksternów i eksternistek z kursu klas 4-ch i 6-ciu, z 

dnia 9 stycznia 1920 r., „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej” R. 3 (1920), nr 2 (22), poz. 

16, s. 28-33. 

74. Regulamin egzaminów dojrzałości, z dnia 5 października 1917 r., „Dziennik 

Urzędowy Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego” 1917, nr 2, s. 76-84. 
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75. Regulamin egzaminów dojrzałości, z dnia 19 stycznia 1920 r., „Dziennik 

Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

Rzeczypospolitej Polskiej” R. 3 (1920), nr 2 (22), poz. 15, s. 20-28. 

76. Rozporządzenie dotyczące oddania zarządu szkolnictwa Komisji Przejściowej, 

ustanowionej przez Tymczasową Radę Stanu, z dnia 26 września 1917 r., 

„Dziennik Urzędowy Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego” 1917, nr 1, s. 23-24. 

77. Rozporządzenie Kuratorium Okręgu szkolnego Lwowskiego do wszystkich Rad 

szkolnych powiatowych na terenie Małopolski oraz Rad szkolnych miejskich we 

Lwowie i w Krakowie w sprawie nowego tymczasowego ustroju podwładnych 

władz szkolnych, z dnia 1 marca 1921 r., „Dziennik Urzędowy dla Okręgu 

Szkolnego Lwowskiego” R. 25 (1921), nr 3, s. 99-112. 

78. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w 

sprawie egzaminów ostatecznych w ośmioklasowych szkołach handlowych, z dnia 

15 kwietnia 1918 r., „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego Królestwa Polskiego” 1918, nr 4, poz. 6, s. 130-131. 

79. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w 

sprawie zaprowadzenia nauki uzupełniającej w myśl dekretu o obowiązku 

szkolnym, z dn. 8 sierpnia 1919 r., „Dziennik Urzędowy MWRiOP”, R. 2 (1919), 

nr 9, poz. 4, s. 246-247; „Monitor Polski” 1919, nr 186 (z 20 sierpnia). 

80. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 

lutego 1921 roku wydane w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 

w przedmiocie tymczasowego ustroju władz szkolnych na obszarze b. Galicji, 

„Dziennik Urzędowy MWRiOP”, R. 4 (1921), nr 4 (47), poz. 36, s. 94-98. 

81. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Narodowego z dnia 18 

września 1921 r. w przedmiocie zmiany granic okręgu szkolnego lwowskiego i 

utworzenia okręgu szkolnego krakowskiego, „Dziennik Ustaw” 1921, nr 82, 

poz. 575. 

82. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 

listopada 1924 roku w spawie statutów Kuratorjów Okręgów Szkolnych 

„Dziennik Urzędowy MWRiOP”, 1924, nr 19, poz. 191, s. 324. 



 

326 

83. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 

kwietnia 1926 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin w dwu najniższych oddziałach 

szkół powszechnych 4, 5, 6 i 7-klasowych z polskim językiem nauczania, 

„Dziennik Urzędowy MWRiOP” 1926, nr 9, poz. 102, s. 217. 

84. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 

grudnia 1926 r. o nauce szkolnej religii katolickiej, „Dziennik Urzędowy 

MWRiOP”, 1927, nr 2, poz. 25, s. 51-53. 

85. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 

maja 1932 r. o częściowem wykonaniu ustawy z dnia 11 marca o ustroju 

szkolnictwa, „Dziennik Ustaw” 1932, nr 51, poz. 485; „Dziennik Urzędowy 

MWRiOP” R. 15 (1932), nr 4, poz. 41, s. 138-139. 

86. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 

listopada 1933 r. (Nr. I Pr.-4053/33) o organizacji publicznych szkół 

powszechnych, „Dziennik Urzędowy MWRiOP”, 1933, nr 14, poz. 194. 

87. [Rozporządzenie przejściowe PKL o szkolnictwie z 7 listopada 1918 r.], 

„Dziennik Rozporządzeń PKL”, 1918, nr 1, poz. 7. 

88. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1921 r. w przedmiocie 

przekazania Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego spraw 

szkolnych i oświatowych na obszarach b. dzielnicy pruskiej, „Dziennik Ustaw” 

1921, nr 7, poz. 38; „Dziennik Urzędowy MWRiOP”1912, nr 1 (z 15 stycznia), 

poz. 5. 

89. Rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego XX. Katechetów, 

„Currenda” 1933, nr 12. 

90. Statut Kuratoriów Okręgów Szkolnych, „Dziennik Urzędowy MWRiOP”, 1924, nr 

19, poz. 191, s. 324-326. 

91. Statut organizacyjny kursów uzupełniających dla czynnych nauczycieli szkół 

powszechnych, z dnia 28 grudnia 1920 r., „Dziennik Urzędowy MWRiOP” R. 4 

(1921), nr 1 (44), poz. 10, s. 21-23. 

92. Statut publicznych szkół powszechnych siedmioletnich. Załącznik do 

rozporządzenia Ministra WRiOP z dnia 21 listopada 1933 r. (Nr. I Pr.-4053/33), 

„Dziennik Urzędowy MWRiOP”, 1933, nr 14, poz. 194. 
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93. Tymczasowy Regulamin Seminarjalnych egzaminów dojrzałości, „Dziennik 

Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

Królestwa Polskiego” 1918, nr 7, poz. 10, s. 242-248. 

94. Ustawa z dnia 25 maja 1868 r. mocą, której wydaje się zasadnicze ustanowienia 

względem stosunku szkoły do Kościoła, „Szkoła” R. 2 (1868), z. 7, s. 61-62. 

95. Ustawa z dnia 23. Maja 1895, o zakładaniu i urządzeniu publicznych szkół 

ludowych i obowiązku posyłania do nich dzieci, „Dziennik Ustaw i Rozporządzeń 

Krajowych” 1895, cz. 12, nr 57, s. 181-192. 

96. Ustawa z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych, 

„Dziennik Ustaw” 1920, nr 50, poz. 304; „Dziennik Urzędowy dla Okręgu 

Szkolnego Lwowskiego” R. 25 (1921), nr 3, s. 92-94. 

97. Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 

„Dziennik Ustaw” 1921, nr 44, poz. 267, s. 653-655. 

98. Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół 

powszechnych, „Dziennik Ustaw”, 1922, nr 18, poz. 143; „Dziennik Urzędowy 

MWRiOP”, 1922, nr 12, poz. 110. 

99. Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o budowie publicznych szkół powszechnych, 

„Dziennik Ustaw”, 1922, nr 18, poz. 144; „Dziennik Urzędowy MWRiOP”, 1922, 

nr 12, poz. 111. 

100. Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, „Dziennik Ustaw”, 1932, 

poz. 389, s. 639-645; „Dziennik Urzędowy MWRiOP” R. 15 (1932), nr 4, poz. 

39, s. 122-134. 

101. Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., „Dzienniku Ustaw” 1935, nr 30, 

poz. 227, s. 497-508. 

102. Volumina Legum, t. 9, Ab an. 1782 ad an. 1792, przedruk zbioru praw staraniem 

XX. Pijarów w Warszawie od roku 1732 do roku 1782 wydanego, Kraków, 

Akademia Umiejętności, 1889, s. 146-156. 

103. Władze szkolne w latach 1917/1918–1937/1938. Zbiór ustaw, dekretów, 

rozporządzeń, okólników i zarządzeń dotyczących ustroju i organizacji władz 

szkolnych Rzeczypospolitej Polskiej, opr. T. Serafin, cz. 4, Mapy, Warszawa, 

„Nasza Księgarnia”, 1938. 
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III. SPRAWOZDANIA SZKOLNE 

104. XII [Dwunaste] Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Dębicy za rok 
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