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Wyjazdy katolików świeckich z Polski  
na obszar poradziecki po 1989 r. 

jako forma pomocy Kościołowi na Wschodzie

Wstęp

Upadek systemu komunistycznego przyniósł państwom Europy Środkowo-
-Wschodniej wolność religijną. Przez dziesiątki lat programowej ateizacji wycho-
wywano człowieka aby żył tak, jakby Bóg nie istniał. Polityka państwowej ateiza-
cji w państwach bloku komunistycznego była realizowana z różnym natężeniem. 
W Polsce władza ludowa musiała liczyć się z siłą tutejszego Kościoła Katolickiego, 
stąd też walka z religią miała tu stosunkowo najłagodniejszy charakter. Z kolei na 
obszarze ZSRR władze dążyły do stopniowej likwidacji istniejących tam kościo-
łów i związków wyznaniowych oraz do wykorzenienia wiary z serc wierzących. 
Mimo siedemdziesięciu lat prześladowań, sowieckim komunistom nie udało się 
jednak doprowadzić do całkowitego zniszczenia Kościołów i wspólnot chrześci-
jańskich.

Przemiany polityczne, zapoczątkowane dojściem do władzy Michaiła Gor-
baczowa, doprowadziły ostatecznie do załamania się systemu komunistycznego 
i upadku ZSRR. Wpłynęły także na zmianę stosunku władz sowieckich do reli-
gii. W 1988 r., podczas konferencji prasowej w Londynie, przewodniczący Rady 
ds. Religii w ZSRR, Konstantin Charczew stwierdził, iż ograniczenia wolności 
religijnej z okresu stalinowskiego już nie obowiązują oraz że ZSRR nie jest już 
państwem ateistycznym. Dodał on także, iż walka z religią i zamykanie kościołów 
było „wypaczeniem marksizmu”. W tym samym roku zniesiono przepisy z 1929 r., 
które zakazywały wspólnotom religijnym prowadzenia działalności charytatyw-
nej i nauki religii. W roku 1988 obchodzono także – za zgodą władz – 1000-lecie 
Chrztu Rusi1. Dnia 1 I 1991 r. weszła w życie Ustawa o wolności wyznań, która 
znosiła dotychczasowe ustawodawstwo radzieckie dotyczące religii. Tym samym 

1 Za wschodnią granicą 1917–1993. O Polakach i Kościele w dawnym ZSRR z Romanem Dzwon-
kowskim SAC rozmawia Jan Pałyga SAC, Warszawa 1993, s. 346-349.
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ostatecznie przestało obowiązywać prawo, które przez blisko 70 lat ograniczało 
funkcjonowanie wszystkich wspólnot religijnych. Zakończyła się epoka prześla-
dowania wierzących i nakładania restrykcji na ich prawa.

Odrodzenie Kościoła rzymskokatolickiego  
w państwach byłego ZSRR  

oraz rola katolików w tym procesie

Dzięki wspomnianym wyżej przemianom pełną swobodę kultu w ZSRR (tuż 
przed jego rozwiązaniem) odzyskał – obok innych wyznań – także Kościół 
rzymskokatolicki. Rozpoczął się proces rejestracji parafii i odnawiania struktur 
kościelnych i odtworzenia hierarchii kościelnej2. Istotną rolę odegrali (i nadal 
odgrywają) w nim duchowni pochodzący z Polski. Choć z upływem lat licz-
ba lokalnych powołań kapłańskich i zakonnych w państwach poradzieckich 
zaczęła wzrastać, nadal jednak znaczącą/wydatną pomoc duszpasterską pełnią 
w nich księża diecezjalni i zakonni pochodzący z Polski. Jak informował ks. 
Leszek Kryża T.Ch., dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy 
Konferencji Episkopatu Polski, w 2013 r. Kościołowi za wschodnią granicą słu-
żyło 250 kapłanów diecezjalnych, 450 kapłanów zakonnych, a także 401 sióstr 
zakonnych, 23 braci zakonnych oraz kilkanaście osób świeckich pochodzących 
z Polski3.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wkładu tych ostatnich, a więc 
katolików świeckich, w pomoc personalną udzieloną Kościołowi katolickiemu na 

2 Na mocy decyzji papieża Jana Pawła II 16 I 1991 r. zostały ustanowione trzy diecezje na Ukrai-
nie (lwowska, kamieniecko-podolska i żytomierska), zaś 13 IV 1991 r. – archidiecezja miń-
sko-mohylewska i diecezja grodzieńska na Białorusi, dwie administratury apostolskie w Rosji 
(w europejskiej części Rosji z siedzibą w Moskwie oraz Syberii ze stolicą w Nowosybirsku) 
oraz jedna dla Kazachstanu i Azji Środkowej. Świadectwem tego pionierskiego okresu jest 
m.in. publikacja Krzysztofa Renika pt. Rozmowy z ludźmi Kościoła na Litwie, Łotwie, Białoru-
si i Ukrainie 1990-91 (Warszawa 1991). 

3 Pamiętajmy o naszych siostrach i braciach na Wschodzie (5 XII 2013), http://episkopat.pl/
pamietajmy-o-naszych-siostrach-i-braciach-na-wschodzie/ (5 VII 2017). Bardziej szczegó-
łowe dane zawierają statystyki Kościoła katolickiego w Polsce. Wynika z nich, iż w 2010 r. 
w państwach b. ZSRR pracowało łącznie 239 polskich księży diecezjalnych (104 na Ukrai-
nie, 45 na Białorusi, 44 w Rosji, 27 w Kazachstanie, 6 w Gruzji, 5 na Litwie, 3 na Łotwie, 
2 w Mołdawii oraz po 1 w Estonii, Kirgistanie i Uzbekistanie) oraz 441 polskich zakonników 
(187 na Ukrainie, 147 na Białorusi, 65 w Rosji, 15 na Litwie, 13 na Łotwie, 12 w Mołdawii 
oraz 2 w Esto nii). Zob.: Kościół katolicki w Polsce 1991-2011. Rocznik statystyczny, Instytut 
Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, s. 98-99, 
120-121. 
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Wschodzie4 po 1989 r.5. Warto bowiem zwrócić uwagę, iż oprócz duchownych 
także przedstawiciele polskiego laikatu mogli już oficjalnie wyjeżdżać do parafii 
położonych za wschodnią granicą6. Są wśród nich misjonarze świeccy, posyłani 
przez Kościół katolicki w Polsce7, przechodzący przygotowanie w Centrum For-
macji Misyjnej w Warszawie8. Wyjeżdżają oni na rok lub dłużej. Do pomocy Ko-
ściołowi na obszarze poradzieckim udają się także członkowie różnych ruchów 
i wspólnot katolickich, jak również katolicy w nich nie zrzeszeni. Są to pobyty 
zarówno długo- jak i krótkoterminowe. Możliwość wyjazdu m.in. do państw by-
łego Związku Radzieckiego stwarzają także coraz prężniej działające wolontariaty 
misyjne, związane z misyjnymi zgromadzeniami zakonnymi (np. Salezjański Wo-
lontariat Misyjny, Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco, Międzynarodowy 
Wolontariat Kanosjański)9.

W schyłkowym okresie istnienia ZSRR i po jego rozwiązaniu dość częstą formą 
wsparcia dla odradzającego się Kościoła katolickiego na Wschodzie były wyjazdy 
związane z pomocą przy odbudowie, renowacji bądź budowie nowych kościołów 
i kaplic oraz mające na celu zawożenie i dostarczenie darów dla tamtejszych parafii, 

4 W artykule pojęcie „Kościół katolicki na Wschodzie” oznaczać będzie Kościół rzymskokato-
licki działający we wszystkich 15 państwach powstałych po rozpadzie ZSRR.

5 We wcześniejszym okresie pomoc ta miała charakter nieoficjalny. Jej wyrazem było np. niele-
galne przewożenie przez granicę polsko-radziecką książeczek do nabożeństawa, Biblii, różań-
ców, medalików i innych przedmiotów kultu.

6 Wśród nich jest m.in. autor niniejszego artykułu, w  latach 1996-2008 kilkunastokrotnie 
wyjeżdżający do parafii rzymskokatolickich na Ukrainie, Łotwie, w Mołdawii (Naddniestrzu) 
i w Rosji. Efektem częstych w tym okresie pobytów na Ukrainie był artykuł pt. Kościół rzym-
skokatolicki na Ukrainie u progu nowego tysiąclecia w świetle analizy porównawczej wywiadów 
oraz artykułów prasowych, [w:] Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR – perspek-
tywa dwudziestolecia, red. M. Mróz, T. Dębowski, Wrocław 2006, s. 17-40.

7 Według ks. Romualda Szczodrowskiego misjonarze świeccy stanowią zaledwie 1,75% ogółu 
polskich misjonarzy. Zob.: R. Szczodrowski, Misjonarze bez habitów. Sylwetki wybranych pol-
skich misjonarzy świeckich, Pelplin 2015, s. 27.

8 Centrum Formacji Misyjnej powstało z  inicjatywy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 
w 1984 r. Jego celem jest m.in. przygotowanie duchowe i intelektualne (w tym językowe) 
kapłanów diecezjalnych i zakonnych, sióstr i braci zakonnych, a także osób świeckich do 
wyjazdu na misje. Dotychczas przygotowanie do pracy misyjnej w CFM ukończyło ponad 
800 misjonarzy. Zob.: Centrum Formacji Misyjnej – Historia, http://cmf1.home.pl/cfm/index.
php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 (5 VII 2017).

9 Należy jednak pamiętać, iż choć w odniesieniu do państw poradzieckich dość często mówi się 
o misjach czy wyjazdach misyjnych, to według oficjalnych dokumentów Stolicy Apostolskiej 
nie są to pojęcia do końca uprawnione dla całego obszaru byłego ZSRR. Podkreśla się w nich, 
iż Rosja (podobnie jak np. Białoruś czy Ukraina) nie jest krajem misyjnym, gdyż uznaje się 
ją za kraj chrześcijański. Wyznawców prawosławia obraża stwierdzenie, iż ktoś przyjeżdża do 
Rosji jako misjonarz. W związku z tym mówi się raczej o potrzebie ewangelizacji i głoszenia 
Słowa Bożego. Zob.: J. Bober, Misje w nie misyjnym kraju, http://niedziela.pl/artykul/57780/
nd/Misje-w-niemisyjnym-kraju (6 VII 2017).
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w tym naczyń i ksiąg liturgicznych, obrazów i rzeźb. Uczestniczyli w nich m.in. 
dawni mieszkańcy Kresów Wschodnich II RP i ich potomkowie. Jednak świeccy 
katolicy z Polski włączyli się także w pracę ściśle związaną z działalnością dusz-
pasterską, poprzez prowadzenie rekolekcji, kursów i szkół ewangelizacji, organi-
zację kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, a także różne formy ewangelizacji10.

Jak dotychczas nie powstało żadne zwarte opracowanie poświęcone wyłącznie 
zaangażowaniu katolików świeckich w działalność Kościoła na Wschodzie11. Do-
świadczenie misyjne ośmiu osób, które w pierwszej dekadzie XXI w. przebywały 
na omawianym obszarze, zawiera natomiast bardzo rzetelna i obszerna mono-
grafia ks. Romualda Szczodrowskiego pt. Misjonarze bez habitów. Sylwetki wybra-
nych polskich misjonarzy świeckich, w której znalazły się biografie łącznie 181 mi-
sjonarzy świeckich z Polski. Wśród nich znalazły się 4 osoby, które wyjechały do 
Kazachstanu, 4 na Białoruś oraz po jednej do Mołdawii i do Rosji12. Wartą przy-
wołania jest także praca ks. Franciszka Jabłońskiego pt. Jak Akwila i Pryscylla… 
Świadectwa małżeństw pracujących na misjach13. Autor opisuje w niej doświad-
czenie 33 małżeństw, które podjęły się posługi misyjnej. Wśród nich znalazło się 
13 par z Polski, w tym dwie, które wyjechały do Kazachstanu (w pierwszej deka-
dzie XXI w.) i jedna pracująca na Białorusi (w latach 1989-1992). Na rozproszo-
ne relacje i świadectwa innych osób, które po 1989 r. wyjeżdżały na dłuższy lub 
krótszy okres do parafii od Bugu aż po Władywostok, można natrafić w prasie 
katolickiej, na licznych stronach internetowych ruchów i wspólnot katolickich 
oraz na portalach społecznościowych14.

Pomoc katolików świeckich dla Kościoła na Wschodzie  
w świetle badań własnych

Dla lepszego poznania motywacji katolików świeckich, którzy mieli okazję wspie-
rać odradzenie się Kościoła na Wschodzie, zdecydowano się na przeprowadze-

10 L. Kryża, O Zespole Pomocy Kościołowi na Wschodzie (26 VIII 2015), http://wschod.misje.
pl/o-zespole-pomocy-kosciolowi-na-wschodzie/ (6 VII 2017).

11 Jednak jak informuje ks. Leszek Kryża, z inicjatywy Zespołu Pomocy Kościołowi na Wscho-
dzie, trwają prace nad leksykonem zawierającym wspomnienia z posługi na Wschodzie 
wszystkich kapłanów, sióstr zakonnych, zakonników i osób świeckich z Polski, pracujących 
tam w ciągu minionych 25 lat. Zob.: 4 grudnia – XVII Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej 
Kościołowi na Wschodzie (3 XII 2016), http://episkopat.pl/4-grudnia-xvii-dzien-modlitwy -i-
 -pomocy-materialnej-kosciolowi-na-wschodzie (6 VII 2017).

12 Zob.: R. Szczodrowski, op.cit., s. 264-266; 359-362; 374-376; 385-391; 427-429; 484-486; 497-
 -499; 568-570 . 

13 F. Jabłoński, Jak Akwila i Pryscylla… Świadectwa małżeństw pracujących na misjach, Gniezno-
-Warszawa 2014.

14 Ze względu na objętość niniejszego opracowania nie sposób wymienić ich wszystkich. 
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nie badań ankietowych. Miały one na celu także uzyskanie informacji, jakie są 
– zdaniem badanych – największe wyzwania duszpasterskie, przed którymi stoi 
dziś Kościół rzymskokatolicki na Wschodzie. Zapytano także respondentów 
o to, co osobiście zawdzięczają tym wyjazdom. Ankieta została zamieszczona na 
jednym z portali ankieterskich, a link do niej15 został rozesłany poprzez pocztę 
elektroniczną oraz portal społecznościowy Facebook do osób, które po 1989 r. 
wyjeżdżały do parafii za wschodnią granicą16. Odpowiedzi uzyskano w okresie 
od 17 III–5 VII 2017 r.

Ogółem w badaniu wzięły udział 54 osoby, w tym 33 kobiety i 21 mężczyzn. 
Respondenci byli dość zróżnicowani ze względu na wiek. Spośród nich 16 znaj-
dowało się w przedziale od 18 do 30 lat, 14 w wieku od 31 do 40 lat, także 14 
mieściło się w przedziale od 41 do 50 lat, 8 – między 51 a 60 rokiem życia oraz 2 
– między 61 a 70. Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie diecezji aktualne-
go miejsca zamieszkania. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż wywodzili się oni 
z 13 spośród 41 diecezji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce17. Jedno z pytań 
dotyczyło deklarowanego uczestnictwa w ruchu kościelnym/wspólnocie. Łącznie 
40 badanych odpowiedziało na to pytanie twierdząco18, pozostałych 14 wskazało 
odpowiedź „w żadnym”.

W  pytaniach dotyczących wyjazdów w  ramach pomocy Kościołowi na 
Wschodzie poproszono respondentów o zaznaczenie państwa (lub państw), do 
którego (lub których) wyjeżdżali19. Najczęściej odwiedzanym państwem okazała 
się Ukraina, na kolejnych miejscach znalazły się Mołdawia, Kazachstan, Litwa, 
Łotwa, Rosja, Białoruś i Gruzja. Okazało się, iż żaden z badanych nie odwiedził 

15 http://profitest.pl/s/9082/et5QXQjUdNkobcri
16 Dotarcie do nich umożliwiły wspomniane wyżej artykuły zawierające imienne relacje z dłuż-

szych lub krótszych wyjazdów misyjnych na Wschód (podpisane z imienia i nazwiska). Część 
z respondentów została pozyskana wśród znajomych autora. 

17 Spośród badanych 28 mieszkało w archidiecezji wrocławskiej, 10 w archidiecezji poznańskiej, 
4 w archidiecezji krakowskiej, po 2 w diecezjach warszawsko-praskiej i tarnowskiej oraz po 1 
w gliwickiej, gnieźnieńskiej, katowickiej, legnickiej, sosnowieckiej, świdnickiej, warszawskiej 
i włocławskiej. 

18 Wskazano następujące ruchy i wspólnoty działające w Kościele rzymskokatolickim w Pol-
sce: Ruch Światło-Życie, określany przez część respondentów potocznie jako „oaza” (7 osób), 
Odnowa w Duchu Świętym lub bardziej ogólnie „ruch charyzmatyczny” (6 osób), Szkoła 
Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła (8 osób), 
Wspólnota „Lew Judy” (4 osoby), wspólnota rodzin „Wiosna” (2 osoby) oraz – po 1 osobie: 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Mężczyźni św. Józefa, Salezjański Wolontariat Misyj-
ny Młodzi Światu, Spotkania Małżeńskie, Studencki Wolontariat na Ukrainie, Szkoła Nowej 
Ewangelizacji, Teatr Droga im. Jana Pawła II, wolontariat misyjny (Misje.poznan), Wspólnota 
Emmanuel, Wspólnota Galilea, Wspólnota św. Jacka, Wspólnota „Mamre”, Wspólnota nale-
żąca do Fraterni.

19 W pytaniu tym wymieniono 15 państw powstałych po rozpadzie ZSRR. Respondentom prze-
kazano, iż mogą wskazać więcej niż 1 państwo. 
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Armenii, Azerbejdżanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu. Szczegółowe wyniki zawie-
ra poniższa tabela.

Tabela 1. Państwa odwiedzone przez respondentów  
w ramach pomocy Kościołowi na Wschodzie

Państwo Ilość respondentów Ilość wskazań w %

Ukraina 37 68,5

Mołdawia 18 33,3

Litwa 10 18,5

Łotwa 8 14,8

Kazachstan 8 14,8

Rosja 6 11,1

Białoruś 5 9,3

Gruzja 5 9,3

Estonia 2 3,7

Turkmenistan 2 3,7

Kirgistan 1 1,9

Źródło: Badania własne.

Oprócz wskazania odwiedzonych państw, ankietowani zostali także popro-
szeni o określenie, ile czasu trwał najdłuższy z wyjazdów na Wschód. I w tym 
przypadku uzyskano dość zróżnicowane odpowiedzi. W przypadku 4 osób pobyt 
ten trwał rok, 2 osoby wskazały 2 lata, 1 osoba okres 4 lat. Najdłuższy wyjazd 
kolejnych 4 osób mieścił się przedziale od 6 do 12 miesięcy, zaś 14 osób – od 1 do 
6 miesięcy. Od 2 tygodni do miesiąca przebywało za wschodnią granicą 12 osób, 
a poniżej 2 tygodni – 17 osób.

W  zasadniczej części kwestionariusza ankiety postawiono respondentom 
3 pytania otwarte. Nie chciano bowiem narzucać im gotowych kategorii od-
powiedzi, licząc w ten sposób, iż będą one bardziej swobodne, pełniejsze i roz-
budowane. Pierwsze z tych pytań zostało sformułowane następująco: Z jakich 
powodów zdecydował/-a się Pan/Pani na wyjazd (wyjazdy) mający (mające) na 
celu niesienie wsparcia dla odradzającego się Kościoła katolickiego na Wschodzie? 
Część badanych podawała jedną przyczynę, część zaś wskazywała na kilka po-
wodów swego wyjazdu na Wschód. Dość często wskazywaną motywacją była 
„potrzeba serca”, „przynaglenie do ewangelizacji”, „chęć głoszenia Ewangelii”, 
„pragnienie misji”, „marzenie o wyjeździe misyjnym”, „chęć dzielenia się wiarą 
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i doświadczeniem”, „powołanie/wezwanie przez Boga”, „posłuszeństwo Jezusowi 
Panu”. Tego typu powody wskazało łącznie 26 respondentów. Czterech ankieto-
wanych brało udział w szkolnym wolontariacie misyjnym: „wyjazd był organi-
zowany przez szkołę”, „szkolny wolontariat misyjny – pomoc osobom starszym, 
niepełnosprawnym, samotnym”. Impulsem do wyjazdu dla 4 badanych był udział 
w szkole ewangelizacji. Część wyjeżdżających za wschodnią granicę wskazało na 
osoby, które bezpośrednio wpłynęły na decyzję o misjach: „Spotkanie z polską 
siostrą zakonną, pracującą na Wschodzie, było dla mnie zachętą do podjęcia 
organizacji wyjazdu grupy ludzi w celu niesienia pomocy”, „Słyszałem kazanie 
księdza, posługującego na Ukrainie, który mówił o trudnej od lat sytuacji Ko-
ścioła na wschodzie. Zapragnąłem pojechać na Ukrainę w wakacje i jakoś pomóc 
poprzez wolontariat”. Kilka osób podało dość oryginalne powody wyjazdu: „chęć 
niesienia pomocy Polakom lub ich potomkom, którzy z różnych powodów nie 
mogą wrócić do Polski”, „na początku z przyczyn turystycznych, jednak kiedy 
zobaczyłam ogrom zniszczeń zostawionych po sowieckich władzach, nie tylko 
w budowlach, ale i w duchu tamtejszych ludzi, zdecydowałam się na stałą pomoc 
ewangelizacyjną aby przypomnieć ludziom, gdzie są ich korzenie”, „odpowiedź 
na zaproszenie płynące z miejscowych diecezji, pomoc w odbudowywaniu więzi 
małżeńskiej i rodzinnej zniszczonej przez komunizm, tworzenie ośrodków sa-
modzielnie prowadzących rekolekcje i spotkania formacyjne dla małżeństw, chęć 
współpracy z Cerkwią Prawosławną”, „pomoc w remoncie kościoła i prace wokół 
kościoła w Bijsku”, „pomoc materialna na rzecz rozwoju wsi gruzińskiej – dojarka 
dla krów, dzięki której można zwiększyć produkcję sera”.

Drugie z pytań otwartych brzmiało: Jakie są Pana/Pani zdaniem największe 
wyzwania duszpasterskie, przed którymi stoi dziś Kościół rzymskokatolicki na 
Wschodzie (na obszarze państw posowieckich)? I w tym przypadku odpowiedzi 
były bardzo zróżnicowane. Kilkunastu badanych zwracało uwagę na konieczność 
ewangelizacji: „ewangelizacja ludzi, którzy nie znają Jezusa”, „dotarcie do ludzi 
i ewangelizacja”, „Z pewnością potrzebna jest praca ewangelizacyjna, szeroko ro-
zumiana. Od objęcia opieką dzieci, małżeństw – rodzin, po osoby potrzebujące 
pomocy”, „Ewangelizacja oraz budowanie chrześcijańskiego światopoglądu, for-
mowanie do życia według wartości chrześcijańskich”, „Zaangażować świeckich 
w posługę ewangelizacyjną wśród ludzi, którzy nie są związani z kościołem”, „Za-
chęcenie do wejścia do wspólnoty Kościoła”, „przyciągnięcie nowych osób do Ko-
ścioła, wprowadzanie nowych środków ewangelizacyjnych”.

Powtarzaną potrzebą było także budowanie żywych wspólnot i parafii: „Two-
rzenie wspólnot, małych, może nawet domowych wspólnot”, „budowanie Kościo-
ła w oparciu o małe wspólnoty”, „Zbudowanie żywych parafii składających się 
z osób, które osobiście a nie tylko tradycyjnie podążają za Jezusem”, „Tworzenie 
Wspólnot, w których można zobaczyć jak żyć wiarą w praktyce”. Z ewangelizacją 
ściśle związana jest właściwa formacja duchownych i świeckich, dostosowana do 
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mentalności postsowieckiej, a także próby głoszenia Ewangelii w państwach no-
minalnie islamskich: „[należy] uczyć kapłanów i świeckich, że nie budynek jest 
najważniejszy, ale w pierwszej kolejności to ludzie tworzą kościół i nawet jeśli nie 
ma budynku to nic nie stoi na przeszkodzie, aby się razem spotykać, modlić i czy-
nić cuda w imię Boże. Kapłani i liderzy świeccy potrzebują formacji, jak głosić 
wśród postkomunistycznej mentalności”, „Wyzwaniem przynajmniej w Kazach-
stanie jest kultura kazachska, oparta na języku kazachskim i zateizowanym przez 
lata komunizmu islamie. Kościół nie wychodzi otwarcie z Ewangelią do tych no-
minalnych muzułmanów, którzy najczęściej nie praktykują żadnej wiary”.

Pośród innych wyzwań duszpasterskich wskazywano także na trudności zwią-
zane z niezbyt gęstą siecią parafialną, zwłaszcza w przypadku Syberii i Kazach-
stanu: „W Rosji, zwłaszcza na Syberii, są to duże odległości. Parafia ma zasięg 
200 km, trudno więc ludziom spotykać się co niedziela na mszy”, „Stworzenie 
gęstszej sieci duchownych zajmujących się wiernymi (szczególnie w Kazachsta-
nie); większa liczba parafii i kościołów”, „mała liczba kościołów katolickich, mała 
liczba duszpasterzy katolickich”. Dostrzeganym problemem było także ubóstwo 
materialne, trudne warunki życia, a także patologie społeczne i życie dalekie od 
zasad moralności chrześcijańskiej: „Na Ukrainie jest duży problem alkoholizmu, 
aborcji. Kobiety mają w swoim dorobku życiowym, niektóre, po kilkanaście za-
biegów. Przez to są wewnętrznie zniszczone”, „duża liczba aborcji i brak świado-
mości, czym ona jest”, „Ważna jest też pomoc w formie centrów rehabilitacyjnych 
dla osób uzależnionych, pomoc bezdomnym dzieciom żyjącym na ulicy. Objęcie 
pomocą dzieci – sierot w Donbasie”, „Wyzwania to duszpasterstwo rodzin, któ-
rych brak w kościele, a w zasadzie doprowadzenie młodego pokolenia do założe-
nia rodzin opartych na wierze. Budowanie nowego zdrowego pokolenia”.

Trzecie pytanie otwarte brzmiało: Co osobiście zawdzięcza Pan/Pani wyjaz-
dom do Kościoła na Wschodzie? Co dały Panu/Pani kontakty z tamtejszymi kato-
likami? Jedną z deklarowanych osobistych korzyści, wynikających z wyjazdów za 
wschodnią granicę, było pogłębienie wiary, więzi z Bogiem i Kościołem: „Utwier-
dzenie w wierze, wzrost zaufania wobec Boga, zauważalny własny wzrost ducho-
wy”, „Umocnienie i ożywienie swojej wiary. Nowe, pogłębione relacje z kościo-
łem tu, gdzie mieszkam”, „Moja wiara została odświeżona dzięki ich żarliwości. 
Doświadczyłam namacalnego wsparcia ze strony Pana Boga w różnych trudnych 
sytuacjach, dzięki czemu wzrosła moja ufność wobec Boga”, „Osobista próba 
wiary na terenie pustyni duchowej, wystawionej na ataki (pokusy) złego ducha”, 
„rozwój duchowy i osobisty, bliższa relacja z Bogiem”, „Umocnienie w wierze, 
głębokie doświadczenie jedności Kościoła pomimo różnic językowych”, „umoc-
nienie wiary wiara umacnia się, gdy jest przekazywana (JP II)”. Część badanych 
wskazywała na poszerzenie swych perspektyw w rozumieniu Kościoła i jego po-
wszechności: „poszerzenie horyzontów rozumienia Kościoła”, „Nowe spojrzenie 
na katolicyzm, zrozumienie problemów z jakimi borykają się tamtejsi wyznawcy 
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katolicyzmu”, „poszerzyło moje spojrzenie na Kościół, pokazało problemy chrze-
ścijan na Wschodzie”.

Respondenci z podziwem wypowiadali się o wierzących za wschodnią grani-
cą, którzy mimo wielu lat prześladowań zachowali wiarę:

Zobaczyłam inny świat, tradycyjna wiara, mocna, która przeszła wiele trudów 
i prześladowań. Osobiście zawstydza mnie szacunek tamtejszych ludzi do kościoła 
i kapłanów. Nam w Polsce jest zbyt dobrze, wszystko jest łatwo dostępne dlatego 
niedoceniamy tego co mamy. Zobaczyłam jak bardzo zachodnia kultura niszczy 
to co piękne i naturalne, jak wielki hałas wprowadza do życia człowieka, tak by ten 
nie miał czasu zastanawiać się nad życiem. Na wschodzie wszystko zwalnia i staje 
się spokojniejsze.

„Osobiście jestem zbudowana przez postawę ludzi w krajach postsowieckich, któ-
rzy mimo zagrożenia prześladowaniami wytrwali w wierze, przekazali ją następ-
nym pokoleniom. Z drugiej strony zarażający był zapał i gorliwość ludzi, którzy 
przebudzili się i chcieli poznawać Boga, modlić się i spotykać z innymi wierzą-
cymi”, „ci ludzie wiele lat żyli bez kapłana, a wiara i tradycja przetrwały. Upór, 
siła przetrwania, obrona tradycji – podziwiam”, „Nie wiem, kto bardziej został 
obdarowany. Heroizm ich wiary był dla mnie dużą zachętą”.

Poznanie realiów Kościoła na Wschodzie wpłynęło także na docenienie pol-
skiego katolicyzmu i warunków duszpasterskich w Polsce: „Dostrzegłem jak wie-
le mamy w Polsce”, „Docenienie tego co posiadam w katolickiej Polsce”, „Uświa-
domiłem sobie, że jestem szczęściarzem, będąc Polakiem i żyjąc w Polsce. Na 
Ukrainie są miejsca, gdzie najbliższy kościół jest w pobliskiej miejscowości, nie 
ma tam księdza na stałe, w tabernakulum nie ma Pana Jezusa, a Msza św. jest 
tylko raz w środę, sobotę i niedzielę”, „docenienie tego bogactwa wiary i warto-
ści chrześcijańskich, które otrzymałam w Polsce”, „Docenienie wartości swojej 
wspólnoty katolickiej i tego jak polski Kościół wygląda”.

Ankietowani zwracali także uwagę na wschodnią gościnność i otwartość oraz 
na relacje przyjaźni, jakie dane im było nawiązać z  tamtejszymi wierzącymi: 
„Kontakty z ludźmi ze Wschodu nauczyły mnie większej otwartości na drugiego 
człowieka”, „kontakt ze wspaniałymi ludźmi; poznanie realiów życia ludzi w Moł-
dawii”, „Poszerzenie swego serca o nowe przyjaźnie, znajomości, nowe rozumie-
nie wrażliwości, mentalności ukraińskiej”.

Od tamtego czasu utrzymuję kontakty z osobami, które przyjechały z Kazachsta-
nu na studia do Polski. Moje doświadczenie Kazachstanu było niesamowite, choć 
zawsze marzyłam o Afryce. Gdy tam pojechałam zamieszkałam u starszej pani. 
To doświadczenie spowodowało, że stałam sie jedną z nich. Z drugiej strony ja 
do nich przyjechałam dobrowolnie, gdy wielu Polaków stamtąd chciało wyjechać. 
To ich zdumiewało. Odkryłam tradycyjną polską gościnność. Choć mieszkałam 
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u Ukrainki, w wiosce było dużo Polaków. Zakochałam się w tym miejscu. Choć 
minęło od wyjazdu wiele lat wspomnienia są żywe i z tęsknotą patrzę na wschód.

„Troska i gościnność ludzi ze wschodu, ich poszukiwanie Boga oraz prostota jest 
zawsze tak ujmująca i budująca, że nieustannie inspiruje do podejmowania kolej-
nych działań na rzecz Braci i Sióstr – ku wzajemnemu pokrzepieniu serc… z po-
wodu dzielenia się Ewangelią”.

Ponadto dwie osoby przyznały, iż wyjazd zwrócił ich uwagę na losy Polaków 
i polskiego dziedzictwa na Wschodzie: „Uwrażliwienie na kwestię deportacji Po-
laków z Polski”, „doświadczenie dziedzictwa katolickiego (ale polskiego i daw-
nej Rzeczpospolitej)”. Dla dwóch respondentek pobyt za wschodnią granicą był 
impulsem do nauki języka rosyjskiego: „Nauka języka rosyjskiego, w którym się 
zakochałam”, „zajmuję się naukowo zagadnieniami poznanymi na wyjazdach wo-
lontariackich, poznałam język rosyjski, znalazłam pracę dzięki temu i dostałam 
się na studia III stopnia”.

Zakończenie

Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia wkładu polskich katolików świec-
kich w proces odrodzenia Kościoła rzymskokatolickiego na Wschodzie. Próbę 
dość ograniczoną, zważywszy na niewielką ilość respondentów, pochodzących 
tylko z części polskich diecezji. Z pewnością tematyka ta zasługuje na bardziej 
pogłębione badania i analizy, wzorem wspomnianych wyżej monografii ks. Ro-
mualda Szczodrowskiego i ks. Franciszka Jabłońskiego.

Oprócz bardziej szczegółowego opracowania dotyczącego przedstawicieli 
polskiego laikatu wyjeżdżających za wschodnią granicę, warto by również do-
konać analizy innych inicjatyw podejmowanych przez Kościół katolicki w Polsce 
na rzecz Kościoła na Wschodzie. Wystarczy w tym miejscu wspomnieć chociaż-
by o corocznych zbiórkach, przeprowadzonych w drugą niedzielę Adwentu we 
wszystkich kościołach w Polsce (a także na placówkach polonijnych), na potrze-
by parafii katolickich w państwach poradzieckich. Zagadnieniem godnym uwagi 
badacza jest także – zupełnie tu nie poruszona – turystyka pielgrzymkowa z Pol-
ski do miejsc kultu położonych za wschodnią granicą. Interesującym obszarem 
badań mogłaby się stać również rola Kościoła katolickiego w procesie zbliżenia 
Polaków z narodami zamieszkującymi dziś 15 państw byłego ZSRR.
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Summary

Michał Lubicz Miszewski

The departures of catholic laity from Poland  
to the post-Soviet states after 1989  

as a way of helping Church in the East

Religious freedom as it was at the end of the USSR has enabled the revival of the 
Roman Catholic Church. In addition to the clergy, useful help in this process is 
played by lay people, coming in to the post-Soviet states, among others, from 
Poland. The article contains an analysis of surveys conducted among representa-
tives of Polish laity who after 1989 came in to support priests in pastoral work in 
parishes located just behind the eastern border of the Republic of Poland.
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