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Obecność Polonii w świecie jest zjawiskiem interesującym badaczy różnych dzie-
dzin i dyscyplin, przede wszystkim: historyków, politologów, prawników, socjologów, 
etnologów, językoznawców. Decyduje o tym z jednej strony znaczenie problematyki 
dla kompleksowego rozumienia historii i kultury polskiej, z drugiej – aspekt ilościowy 
zjawiska. Ocenia się, że poza krajem żyje około osiemnastu do dwudziestu milionów 
Polaków i osób polskiego pochodzenia. Należy zauważyć, że dane i zestawienia liczbowe 
dotyczące Polonii, zarówno te odnoszące się do czasów współczesnych, jak i poszczegól-
nych okresów historycznych, przyjmuje się orientacyjnie, przede wszystkim z powodu 
braku jednolitych kryteriów stosowanych w badaniach statystycznych, w tym różnych 
sposobów definiowania Polonii1.

Z punktu widzenia najnowszej historii Polski wyraźny wzrost emigracji rodaków 
odnotowano w latach osiemdziesiątych XX stulecia2. Proces generowały przyczyny poli-
tyczne i ekonomiczne. Znaczna fala uchodźców z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
do Europy Zachodniej dotarła po wydarzeniach sierpniowych 1980 r. oraz w związku 
z wprowadzeniem stanu wojennego. Polacy za cel wychodźstwa zasadniczo wybierali 
państwa położone najbliżej kraju, by przez nie przedostać się do odleglejszych, głównie 
Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Ważnym ośrodkiem stał się Berlin Zachodni, 
skąd organizowano dalsze wyjazdy3. 

1 Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej: MSZ), Rządowy program współpracy z Polonią i Polaka-
mi za granicą w latach 2015–2020, lipiec 2015, https://www.msz.gov.pl/resource/70a7021e-304c-4075-a812-
18e5b3410966:JCR, dostęp: 29 XII 2018 r., s. 4.

2 G. Babiński, Polonia, emigracja i Polacy w świecie [w:] Wielka encyklopedia PWN, t. 21, Warszawa 2004, 
s. 332–336.

3 Na temat stanu liczebnego i kondycji Polonii w latach osiemdziesiątych XX w. więcej zob. E. Gigilewicz, 
Polonia [w:] Encyklopedia „białych plam”, t. 14, Radom 2004, s. 210–212; idem, Polonia [w:] Encyklopedia katolicka, 
t. 15, Lublin 2011, k. 1135–1137.
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Na integrację i poczucie tożsamości narodowej Polonii wpływały: duszpasterstwo 
polonijne, obecność i działalność duchownych, sióstr zakonnych, liczne instytucje 
kościelne i organizacje4, wydarzenia religijne organizowane przez Kościół i prasa 
katolicka5. Spośród problemów badawczych związanych z historią skupisk polonijnych 
za jeden z wiodących należy zatem uznać duszpasterstwo polonijne Kościoła rzym-
skokatolickiego. Przesądzają o tym siła oddziaływania Kościoła na Polaków żyjących 
poza granicami kraju oraz zjawisko identyfikowania się Polonii – zasadniczo, choć 
nie zawsze – z katolicyzmem. Z tym faktem liczyły się władze PRL6, które okresowo 
układały rządowe programy współpracy z Polonią, uwzględniające problem duszpa-
sterstwa polonijnego.

Celem artykułu jest prezentacja ostatniego programu PRL, przewidzianego przez 
władze partyjno-rządowe na drugą połowę lat osiemdziesiątych do roku 1990. Podstawę 
źródłową opracowania stanowią przede wszystkim zespoły akt Wydziału Zagranicznego 
Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (WZ KC PZPR) oraz 
Urzędu do spraw Wyznań (UdsW), przechowywane w Archiwum Akt Nowych (AAN) 
w Warszawie.

STAN BADAŃ

Do najważniejszych krajowych ośrodków naukowych zasłużonych dla badań nad 
historią duszpasterstwa polonijnego należy zaliczyć: Ośrodek Badań nad Polonią 
i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana 
Pawła II (KUL)7, Komitet Badania Polonii Polskiej Akademii Nauk (PAN)8 oraz 
Światową Radę Badań nad Polonią. Z punktu widzenia literatury przedmiotu istot-
ne znaczenie ma seria wydawnicza „Biblioteka Polonii” Ośrodka Badań nad Polonią 
i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, która powstawała we współpracy z inny-
mi podmiotami, np. Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Do najważniejszych 
czasopism naukowych podejmujących temat duszpasterstwa polonijnego w oma-
wianym okresie należą „Studia Polonijne”, wydawane przez KUL. Do podstawo-
wych opracowań naukowych zalicza się prace autorstwa i pod redakcją: Danuty 

4 J. Szymański, Polonijne organizacje [w:] Encyklopedia katolicka, t. 15…, k. 1146–1152.
5 R. Nir, Polonijne czasopisma religijne [w:] Encyklopedia katolicka, t. 15…, k. 1138–1140.
6 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Urząd do spraw Wyznań (dalej: UdsW), 133/20, Niektóre pozytyw-

ne aspekty działalności księży pracujących wśród Polonii, k. 110; AAN, UdSW, 133/21, Informacja o współpracy 
z duchowieństwem polonijnym i przedsięwzięciach władz państwowych w celu jej zintensyfikowania, k. 72–80.

7 Zob. J. Plewko, Kronika 30-lecia Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego 1972–2002, Lublin 2002; J. Szymański, Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią 
i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2007, „Studia Polonijne” 2008, t. 29, s. 365–270; idem, Kronika działal-
ności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2009, „Studia Polonijne” 2010, t. 31, 
s. 233–237; J. Wołczański, Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL a zagadnienia Kościoła 
katolickiego i Polaków na Wschodzie, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1994, nr  1/2, 
s. 133–141; S. Zych, Działalność naukowa Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 
2015, „Studia Polonijne” 2016, t. 37, s. 107–113.

8 Obecnie Komitet Badań nad Migracjami PAN.
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Bartkowiak i Kazimierza Dopierały9, Edwarda Gigilewicza10, Agaty i Zbigniewa 
Judyckich11, Bernarda Kołodzieja12, Romana Nira13, Józefa Szymańskiego14, Edwarda 
Walewandra15, Dominika Zamiatały16, Zygmunta Zielińskiego17, Jana Żaryna18 i in. 
Na osobną uwagę zasługują badania prowadzone nad duszpasterstwem polonijnym 
zawężone do określonej perspektywy geograficznej19, a także prace źródłoznawcze20. 
Cenną pomoc stanowią kompendia, takie jak: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii 
czy Encyklopedia katolicka21, w których można znaleźć podstawowe informacje 
i tematyczną bibliografię. Coraz więcej informacji o Polonii, zarówno współczesnej, 

9 Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. 1–5, red. D. Bartkowiak, K. Dopierała, Toruń 2003.
10 E. Gigilewicz, Polonia [w:] Encyklopedia „białych plam”…, s. 203–212.
11 Duchowieństwo polskie w świecie. Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, 

Papieski Uniwersytet Urbaniański. Rzym 17–18 października 2002, red. A. Judycka, Z.A. Judycki, Toruń 2002; 
Z.A. Judycki, Polscy duchowni w świecie. Słownik biograficzny, t. 1, Kielce 2008; Losy Polaków żyjących na obczyźnie 
i ich wkład w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenia na przestrzeni wieków. Materiały III Sympozjum Biografistyki 
Polonijnej. Rzym 25–26 września 1998, red. A. Judycka, Z.A. Judycki, Lublin 1998; Polacy w świecie. Kwartalnik 
biograficzny Polonii, red. Z.A. Judycki, Paryż 1992–2000.

12 Towarzystwo Chrystusowe w Ameryce Południowej. 1958–1988, oprac. B. Kołodziej, Curitiba 1989; B. Koło-
dziej, Biskupi polscy w trosce o polskich emigrantów, „Studia Prymasowskie” 2008, t. 2, s. 201–218; idem, Opieka 
duszpasterska nad wychodźcami polskimi do roku 1939, Poznań 2003.

13 Wybrane prace autorstwa ks. R. Nira zob. przypis 20.
14 J. Szymański, Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą. Słownik biograficzny, t. 1, Lublin–Kolbuszowa 

2010; t. 2, Lublin 2011; idem, Skala oddziaływań władz państwowych PRL wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych 
zaangażowanych w duszpasterstwie polonijnym w latach siedemdziesiątych XX w., „Przegląd Kalwaryjski” 2009, 
nr 13, s. 15–33; idem, Opieka duszpasterska nad Polakami w Szwecji, „Studia Polonijne” 2008, t. 29, s. 45–80; idem, 
Opieka duszpasterska nad Polakami w Finlandii, „Studia Polonijne” 2010, t. 31, s.  25–45; idem, Polacy w Belgii. 
Wczoraj i dziś, „Summarium” 2006, R. 35, s. 135–167.

15 E. Walewander, O roli Kościoła w rozwoju polskości poza Polską, „Cywilizacja. O religii, nauce, moralno-
ści i sztuce” 2010, nr 32, s. 186–194; idem, Badania nad Polakami na Wschodzie w Instytucie Polonijnym KUL, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1998, t. 69, s. 449–456; idem, Problematyka wychowawcza w środowiskach 
emigracyjnych, Lublin 2000.

16 D. Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989, t. 2: Dzia-
łalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989, Warszawa 2012; idem, Duszpasterstwo polonijne 
w polityce władz wyznaniowych PRL wobec Polonii w latach siedemdziesiątych, „Studia Polonijne” 2006, t. 27, 
s. 7–23.

17 Z. Zieliński, S. Bober, Kościół w Polsce 1944–2007, Poznań 2009; Z. Zieliński, Educatrix et Advocata. Wycho-
wawca i obrońca. Miejsce Kościoła w dziejach narodu. Studia i szkice, Lublin 2015, s. 211–224.

18 J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003; Obchody Millenium na uchodź-
stwie w 50. rocznicę, red. R. Łatka, J. Żaryn, Warszawa 2016.

19 Przykładowo zob. Ośrodki duszpasterstwa polskiego w Szwajcarii, red. J. Wołczański, Lublin 2000; J. Wal-
kusz, Zaangażowanie wiernych w życiu polonijnej parafii w London, Ontario (Kanada), „Nasza Przeszłość” 2007, 
t. 108, s. 59–145; A. Romejko, Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Toruń 2002; A. Nadolny, Polskie dusz-
pasterstwo w Austrii po drugiej wojnie światowej 1945–2001, Toruń 2004; Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niem-
czech 1945–2005, red. S. Bober, S. Budyn, przeł. A. Bedrunka i in., Lublin–Hannover 2006.

20 R. Nir, Szkice z dziejów Polonii, Orchard Lake 1990; idem, Źródła w Archiwum w Orchard Lake do historii 
polskich parafii w USA, Orchard Lake 1981; idem, Archiwalia Polskiej Misji Katolickiej w Indiach, „Archiwa, Biblio-
teki i Muzea Kościelne” 1995, t. 64, s. 435–460; idem, Źródła do historii Polonii, Orchard Lake 1982; D. Zamiatała, 
Duszpasterstwo polonijne w latach 1945–1989 w dokumentach Urzędu do Spraw Wyznań – rekonesans po zasobie 
archiwalnym Archiwum Akt Nowych w Warszawie [w:] W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. 
Istota i metodologia, red. S. Zych, B. Walicki, Lublin–Sokołów Małopolski 2015, s. 145–161; M. Brudzisz, Archiwum 
Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Założenie misji i przewodnik po zespołach, Kraków–Lublin 2015.

21 E. Gigilewicz, Problematyka polonijna w „Encyklopedii Katolickiej” [w:] W kręgu badań nad Polonią i dusz-
pasterstwem polonijnym…, s. 165–177.
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jak i w ujęciu historycznym, jesteśmy w stanie pozyskać z zasobów internetowych22. 
Warto ponadto śledzić wydawane monografie i artykuły, które objęto planem wydaw-
niczym Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w związku z aktualnie prowadzonymi 
badaniami nad administracją wyznaniową PRL w ramach Centralnego Projektu 
Badawczego IPN, pt. Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 
1944–198923.

PODSTAWOWE POJĘCIA

Polityka władz PRL wobec duszpasterstwa polonijnego Kościoła rzymskokatolickiego 
jest w tym artykule rozumiana jako dziedzina działalności władz partyjno-rządowych, 
której przedmiot stanowiły relacje między władzami PRL jako instytucją władztwa 
publicznego a Kościołem rzymskokatolickim i jego strukturami organizacyjnymi, osa-
dzonymi i działającymi w kraju i poza jego granicami oraz wśród zbiorowości polonij-
nych24. Istotnym wyrazem tak rozumianej polityki były programy rządowe współpracy 
z Polonią, w tym dotyczące spraw duszpasterstwa polonijnego.

Przez duszpasterstwo polonijne Kościoła rzymskokatolickiego rozumie się działal-
ność Kościoła prowadzoną przez własnych duszpasterzy etnicznych w celu zaspokojenia 
religijnych i pozareligijnych potrzeb Polonii, z uwzględnieniem warunków życia, cech 
etnicznych i tradycji kulturowych skupisk polonijnych. Warto pamiętać, że podstawo-
wymi zadaniami duszpasterstwa polonijnego były: zachowanie, rozwój i głoszenie prawd 
wiary przez głoszenie Słowa Bożego, a także posługę liturgiczną, oraz organizowanie 
opieki społecznej, oświatowej i kulturalnej25. 

Podstawową strukturę duszpasterstwa polonijnego tworzyły rektoraty Polskich 
Misji Katolickich (PMK), które działały w krajach o większych skupiskach polonijnych. 
Rektoratom PMK podlegały wszystkie placówki duszpasterstwa polonijnego Kościoła 
rzymskokatolickiego, które także były podporządkowane miejscowemu ordynariu-
szowi. Placówki zakonne podlegały ponadto władzom zakonnym w kraju. Z ramie-
nia Episkopatu Polski nadzór nad duszpasterstwem polonijnym sprawowała Komisja 
Duszpasterska Emigracji Polskiej26. Od 1980 r. urząd delegata prymasa Polski dla dusz-
pasterstwa polonijnego sprawował bp Szczepan Wesoły27.

22 W. Gigilewicz, Polonia w sieci [w:] W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym…, s. 179–195.
23 Zob. Centralne Projekty Badawcze IPN, https://ipn.gov.pl/pl/nauka/badania-naukowe/24330,Centralne-

-Projekty-Badawcze-IPN.html, dostęp: 27 XII 2018 r.
24 Zob. Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, 

s. 307–310.
25 Na temat definicji, historii, struktur organizacyjnych, form i metod oraz ośrodków duszpasterstwa polonij-

nego zob. J. Szymański, Polonijne duszpasterstwo [w:] Encyklopedia katolicka, t. 15…, k. 1140–1146; idem, Duszpa-
sterstwo polonijne – próba definicji [w:] W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym…, s. 61–77.

26 J. Szymański, Polska Misja Katolicka [w:] Encyklopedia katolicka, t. 15…, k. 1316–1317; D. Zamiatała, Dusz-
pasterstwo polonijne w polityce władz…, s. 8.

27 J. Szymański, Polonijne duszpasterstwo…, k. 1141.
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ZAŁOŻENIA PROGRAMU RZĄDOWEGO PRL W KWESTII  
DUSZPASTERSTWA POLONIJNEGO

Oficjalne relacje między państwem a Kościołem w ostatnich latach PRL należy 
uznać za stosunkowo poprawne. Dla społeczeństwa polskiego Kościół rzymskokato-
licki stanowił punkt odniesienia i autorytet, z czym musiał się liczyć słabnący reżim. 
Znajdowało to przełożenie na założenia polityki wyznaniowej państwa, której prioryte-
tem było podtrzymanie poprawnych stosunków na linii państwo–Kościół. Niezależnie 
od deklarowanych intencji władze partyjno-rządowe nadal prowadziły walkę z „wpły-
wami kleru” w społeczeństwie, w tym wśród środowisk opozycyjnych28. Zagadnienia 
te miały swoje odbicie na emigracji.

Władze partyjno-rządowe interesowały się stanem ilościowym oraz sytuacją ogólną 
Polonii i duszpasterstwa polonijnego. Monitorowały rozmieszczenie geograficzne śro-
dowisk polonijnych, nasilenie ruchów migracyjnych oraz ich przyczyny. Jak odnoto-
wywano, w latach 1983–1987 z PRL na pobyt stały wyjechało do innych krajów blisko 
60 tys. Polaków, zwłaszcza do Republiki Federalnej Niemiec (RFN), a 65 proc. wyjeż-
dżających nie przekroczyło 35. roku życia29. W latach 1983–1987 aż 116 958 obywateli 
PRL przebywających na wyjazdach czasowych odmówiło powrotu do kraju, z tego bli-
sko 100 tys. osób w wieku produkcyjnym. W 1987 r. ponad 6000 Polaków odmówiło 
powrotu z zagranicznych wyjazdów zbiorowych, z czego 80 proc. to młodzież, która 
nie przekroczyła 35. roku życia, natomiast 116 osób odmówiło powrotu z pielgrzymek 
organizowanych do Rzymu30.

Na wewnętrzne potrzeby władze PRL dysponowały opracowaniami statystycznymi 
dotyczącymi rozwoju duszpasterstwa polonijnego. Zestawienia sporządzały odpowiednie 
komórki krajowe i zagraniczne, a mianowicie urzędy konsularne, UdsW oraz Episkopat 
Polski. Władze PRL otrzymywały więc od jednostek różnej proweniencji dane orienta-
cyjne dotyczące stanu personalnego, obsady i działalności placówek duszpasterstwa polo-
nijnego prowadzonego na wszystkich kontynentach, a także w poszczególnych krajach31.

W odniesieniu do Polonii kształtowała się ściśle określona polityka władz partyjno-
-rządowych PRL w ramach poszczególnych dziedzin, takich jak: polityka zagraniczna, 
migracyjna, edukacyjna, gospodarcza, turystyczna, polityka w zakresie międzynarodo-
wej współpracy regionalnej i lokalnej, w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kultu-
rowego za granicą, w zakresie ochrony polskich miejsc pamięci narodowej na świecie, 
współpracy ze środowiskami polskich kombatantów za granicą oraz w zakresie obywa-
telstwa polskiego32. Opierała się na ustalonych zasadach i celach strategicznych ogólnej 
polityki rządu wobec Polonii i Polaków za granicą. Do uniwersalnych, deklarowanych 

28 Na temat relacji państwo–Kościół w ostatnich latach PRL szerzej zob. R. Łatka, Kościół katolicki w latach 
przełomu (1987–1989) w niniejszym tomie.

29 AAN, UdsW, 136/133, Dane statystyczne dotyczące wyjazdów obywateli PRL na Zachód, k. 287.
30 Ibidem, Dane statystyczne dotyczące wyjazdów obywateli PRL na Zachód, k. 288.
31 AAN, UdsW, 148/8, Przegląd działalności Kościoła rzymskokatolickiego, Wydział Ideologiczny KC PZPR, 

Duszpasterstwo polonijne. Stan na 31 XII 1983 r., Warszawa, 20 VI 1984 r., k. 105–106.
32 MSZ, Rządowy program współpracy z Polonią…, s. 7–11. 
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i priorytetowych założeń tak rozumianej polityki należały: podtrzymywanie świadomo-
ści narodowej i więzi z krajem, m.in. przez nauczanie języka polskiego, wiedzy o Polsce, 
umożliwianie kontaktu z kulturą narodową, zachęcanie Polaków do powrotu do kraju. 
Wspomniane zagadnienia składały się i nadal składają na konstytutywne elementy rządo-
wego programu współpracy z Polonią33. Istotne znaczenie w rozumieniu poszczególnych 
założeń i punktów programu miały uwarunkowania polityczne, zwłaszcza ustrojowe. Po 
II wojnie światowej, aż do czasu przemian ustrojowych 1989 r., Polonia w optyce władz 
partyjno-rządowych PRL była często postrzegana jako zagrożenie dla panującego w kraju 
ustroju i wizerunku rządzących, co nie pozostawało bez wpływu na kształt i interpretację 
programu rządowego wobec Polonii, w tym duszpasterstwa polonijnego34.

Za kształt i realizację polityki PRL wobec duszpasterstwa polonijnego odpowiada-
ły komórki partyjne i administracja państwowa. Do pierwszej grupy należy zaliczyć 
przede wszystkim KC PZPR, w tym Wydział Administracyjny KC PZPR i Wydział 
Zagraniczny KC PZPR, do drugiej natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) oraz UdsW, który stanowił centralną jed-
nostkę administracji wyznaniowej państwa35. Opracowanie fundamentalnych założeń 
polityki państwa wobec Polonii wymagało skoordynowanych działań, dlatego powo-
łano Międzyresortową Komisję do spraw Polonii36, a szefom poszczególnych resortów 
i podmiotów przypisano odpowiedzialność za konkretne zadania wraz z terminem ich 
realizacji (zob. tabela 1).

Tabela 1. Zadania w zakresie współpracy z duszpasterstwem polonijnym 

Zadanie Termin 
realizacji Odpowiedzialny

Przygotować posiedzenie Komisji Wspólnej 
Rządu i Episkopatu na temat współpracy 
instytucji państwowych i kościelnych 
w oddziaływaniu na zbiorowości polonijne. 
Ustalić stały tryb konsultacji na ten temat

1986
Kierownik UdsW,

Minister Spraw Zagranicznych,
Prezes Towarzystwa „Polonia”

Opracować zasady i program współdziałania 
instytucji państwowych, społecznych 
i kościelnych na lata 1986–1990 
w zakresie oddziaływania na Polonię oraz 
kształcenia i wyposażenia w materiały 
informacyjne i propagandowe duchownych 
współpracujących z Polonią

1986 Prezes Towarzystwa „Polonia”

33 Ibidem.
34 Definicje, pojęcia dotyczące spraw polonijnych, https://msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/defini-

cje_pojecia/, dostęp: 29 XII 2018 r.
35 Zob. M. Krawczyk, Organy partyjno-państwowe odpowiedzialne za wytyczanie i realizowanie polityki wyzna-

niowej PRL, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja 
i Zarządzanie” 2011, nr 89, s. 211–225.

36 AAN, Wydział Zagraniczny (dalej: WZ) Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(dalej: KC PZPR), LXXVI-1031, MSZ, Międzyresortowa Komisja do spraw Polonii, Program pracy z Polonią 
w krajach kapitalistycznych w latach 1986–1990 (poufne, do użytku wewnętrznego), Warszawa, maj 1986 r.
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Zadanie Termin 
realizacji Odpowiedzialny

Przygotować wytyczne dla przedstawicielstw 
dyplomatycznych i konsularnych w sprawie 
współpracy z placówkami kościelnymi 
i duchowieństwem polonijnym za granicą

1986 Minister Spraw Zagranicznych

Źródło: AAN, WZ KC PZPR, LXXVI-1031, MSZ, Międzyresortowa Komisja do spraw Polonii, Program 
pracy z Polonią w krajach kapitalistycznych w latach 1986–1990 (poufne, do użytku wewnętrznego), 
Warszawa, maj 1986 r., s. 5.

Powstawaniu i wdrażaniu rządowych programów współpracy z Polonią towarzy-
szyły rozmowy przedstawicieli władz partyjno-państwowych z władzami kościelnymi. 
Dochodziło do tego, ponieważ władze partyjno-rządowe PRL dostrzegały pewną zbieżność 
interesów państwa z dążeniami duszpasterskimi Kościoła. Przykładowo jedno ze spotkań 
Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu poświęcono sprawie zapobiegania 
wzrostowi emigracji Polaków. Ten temat interesował zarówno państwo, jak i Kościół 
w Polsce. Władze państwowe deklarowały w związku z tym chęć połączenia „wysiłków 
strony państwowej i kościelnej, aby wzmocnić więź środowisk polonijnych z krajem”37.

Urząd do spraw Wyznań organizował zbiorowe konferencje dla wyższych przełożo-
nych zakonów i zgromadzeń zakonnych z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski, 
MSZ i Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”38. Podczas konferencji 
poruszano zagadnienia odnoszące się do pracy duchowieństwa poza granicami kraju. 
Urząd do spraw Wyznań informował zebranych o stanowisku władz PRL wobec duszpa-
sterskiej posługi Kościoła wśród Polonii oraz na temat zasad i kierunków polskiej polityki 
zagranicznej. Po podsumowaniu obrad pracownicy UdsW sporządzali dokładne spra-
wozdania, które przekazywali kierownictwu Wydziału Administracyjnego KC PZPR39.

W maju 1986 r. MSZ wydało opracowany przez Międzyresortową Komisję do spraw 
Polonii „Program pracy z Polonią w krajach kapitalistycznych w latach 1986–1990”. 
Opatrzono go klauzulą: „Poufne, do użytku wewnętrznego”. Adresowany był do komó-
rek partyjno-rządowych odpowiedzialnych za jego realizację40. Jeden z istotnych punk-
tów programu odnosił się do kwestii współpracy z duchowieństwem polonijnym, co 

37 AAN, UdsW, 128/158, Sprawozdanie z realizacji „Założeń polityki wyznaniowej państwa za lata 1986–
1987” (w nawiązaniu do pytań sformułowanych przez Wydział Społeczno-Prawny KC PZPR), Warszawa, 29 IV 
1988 r., k. 19.

38 Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną powołano w 1955 r. Zob. AAN, KC PZPR, Wydział Zagra-
niczny, 237/XXII-1539, Notatka w sprawie zwołania III Walnego Zgromadzenia Towarzystwa „Polonia”, War-
szawa, 23 XI 1966 r., k. 11; por. S. Cenckiewicz, Geneza Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, 
http://www.polska1918-89.pl/pdf/geneza-towarzystwa-lacznosci-z-polonia-zagraniczna-polonia,4312.pdf, dostęp: 
31 XII 2018 r., s. 161–168; B. Nitschke, Działalność Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” wobec 
polskiej emigracji w latach 1955–1970, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia” 2012, 
t. 19, s. 159–185.

39 D. Zamiatała, Zakony męskie…, t. 2, s. 244–245.
40 AAN, WZ KC PZPR, LXXVI-1031, MSZ, Międzyresortowa Komisja do spraw Polonii, Program pracy 

z Polonią w krajach kapitalistycznych w latach 1986–1990 (poufne, do użytku wewnętrznego), Warszawa, maj 
1986 r.
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uzasadniano autorytetem i pozytywnym oddziaływaniem Kościoła na rzecz środowisk 
polonijnych: „Kościół katolicki ma wielkie tradycje i zasługi w podtrzymywaniu wśród 
Polonii ducha polskości. Również obecnie parafie katolickie są prężnymi i często jedy-
nymi ośrodkami polskości na obczyźnie. Duchowieństwo polonijne cieszy się na ogół 
wysokim zaufaniem i autorytetem, posiada szerokie wpływy i możliwości oddziaływa-
nia na zbiorowiska polonijne. Pontyfikat Jana Pawła II przyczynił się do zwiększenia 
dynamizmu duszpasterstwa polonijnego i dalszego wzrostu jego roli. Stan ten będzie się 
utrzymywał również w przyszłości, stąd ranga i znaczenie współpracy z Kościołem kato-
lickim oraz pozyskiwania jego reprezentantów jako partnerów i sojuszników w oddzia-
ływaniu na Polonię”41.

Nie pominięto spraw trudnych i istniejących barier, wynikających przede wszystkim 
z różnic światopoglądowych i ideologicznych. Oceniano, że stosunek polskich duszpasterzy 
działających poza granicami kraju do rzeczywistości PRL był złożony i problematyczny, 
a część duchowieństwa cechowało wręcz negatywne nastawienie wobec władz krajowych, 
czemu dawało wyraz publicznie. Przedstawiciele władz PRL kwalifikowali takie postawy 
jako zaangażowanie „w działania antykrajowe”. Mimo zauważalnych różnic i kwestii spor-
nych próbowano jednocześnie dostrzec i określić płaszczyzny możliwego porozumienia 
i współdziałania. „W dwóch podstawowych sprawach związanych z istnieniem i rozwojem 
Polonii władze PRL i Kościół katolicki są zasadniczo zgodne – w podtrzymywaniu pol-
skich tradycji kulturalnych i w hamowaniu procesów wynaradawiania” – diagnozowali 
autorzy programu. Uznano to za korzystne dla obustronnego dialogu, a przy tym wspie-
rania duszpasterstwa polonijnego w aspekcie interesującym władze partyjno-rządowe. 
Dodatkowy atut, na który zwrócono uwagę, to brak na ówczesnym etapie stosunków 
państwa z Kościołem poważniejszych konfliktów w sprawach wyznaniowych.

W programie rządowym doceniono rolę duszpasterstwa polonijnego, dlatego 
wyszczególniono osiem fundamentalnych założeń dotyczących ukierunkowanej współ-
pracy na tym polu w latach 1986–1990:

1. Postulat współdziałania w zakresie podtrzymywania więzi Polonii z krajem w imię 
wspólnego dobra państwa, Kościoła i Polonii42.

Polecono, aby podmioty reprezentujące PRL zmierzały do rozszerzenia współpracy 
z władzami kościelnymi oraz do „zwiększenia stopnia lojalności instytucji kościelnych 
w prezentowaniu racji stanu naszego państwa wśród Polonii”. Z drugiej strony prze-
widywano działania zapobiegające ewentualnej rywalizacji między przedstawiciela-
mi reprezentującymi interesy władz państwowych a duchowieństwem oraz wynika-
jącej z tego walce o wpływy w środowiskach polonijnych. Zasadniczym celem miało 
być podtrzymywanie stałej więzi przedstawicieli PRL z duchowieństwem polonijnym, 
zachęcanie duszpasterzy do kontaktowania się z instytucjami państwowymi w kraju 
oraz z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi PRL, od których z kolei Kościół 
miał prawo oczekiwać wsparcia i pomocy w działaniach podejmowanych w celu pod-
trzymania polskości wśród Polonii.

41 Ibidem, s. 30.
42 Ibidem.
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2. Deklaracja popierania i ułatwiania przez władze PRL wyjazdów duchownych 
i sióstr zakonnych z kraju do pracy duszpasterskiej w środowiskach polonijnych na stałe 
bądź doraźnie, a nawet wyjazdów o charakterze rekolekcyjnym.

Deklarowano ponadto udogodnienia dla osób pochodzących ze środowisk polonij-
nych, chcących podjąć studia z zakresu teologii w wyższych uczelniach katolickich oraz 
wyższych seminariach duchownych na terenie PRL. Uwrażliwiano polskie służby kon-
sularne na staranniejsze rozeznanie zapotrzebowania środowisk polonijnych na duszpa-
sterzy oraz sygnalizowanie tych potrzeb władzom zarówno kościelnym, jak i państwo-
wym w kraju w celu podjęcia stosownych działań zmierzających do ich zaspokojenia.

3. Systematyczne wzbogacanie środków oddziaływania na duchownych i siostry 
zakonne udających się do pracy wśród Polonii w celu lepszego przygotowania ich do 
pełnienia misji patriotycznej wśród zróżnicowanych grup polonijnych, rozsianych po 
świecie. W szczególności umożliwianie pogłębiania wiedzy dotyczącej aktualnych prob-
lemów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju.

Mówiąc ogólnie, chodziło o budowanie pozytywnego obrazu PRL i ustroju socja-
listycznego.

4. Organizowanie zbiorowych oraz indywidualnych spotkań z duchowieństwem 
polonijnym odwiedzającym kraj.

Sugerowano, by udzielać duszpasterzom polonijnym wsparcia moralnego i material-
nego w działaniach podejmowanych przez Kościół dla dobra Polonii.

5. Inspirowanie oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, oświatowych, wydawni-
czych i turystycznych krajowych instytucji katolickich: stowarzyszeń, wydawnictw, 
przedsiębiorstw gospodarczych i handlowych itp., mających na celu podtrzymywanie 
więzi z Polonią43.

Chodziło zwłaszcza o popieranie przedsięwzięć służących podtrzymywaniu związ-
ków Polonii z polskim dziedzictwem kulturowym, językiem, obyczajami i twórczością 
artystyczną.

6. Zachęcanie i popieranie poczynań instytucji kościelnych w kraju zmierzających 
do utrzymywania trwałych związków z duchowieństwem polonijnym.

Konkretnie planowano:
– popularyzować krajowe wydawnictwa kulturalne i religijne oraz czasopisma infor-

mujące o Polsce i zaopatrywać w nie duchowieństwo;
– wspomagać polonijne placówki duszpasterskie w zakresie zaopatrzenia w dewo-

cjonalia i paramenty kościelne;
– kształcić duchowieństwo polonijne w kraju;
– wspomagać duszpasterzy polonijnych w organizowaniu turystyki polonijnej, w tym 

ruchu pątniczego;
– zapewnić duszpasterzom polonijnym wypoczynek i leczenie w kraju;
– ułatwić duchownym polonijnym i działaczom katolickim wydawanie w kraju pub-

likacji na tematy dotyczące Polonii;

43 Ibidem, s. 31.
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– prowadzić badania naukowe nad Polonią i organizować sympozja, seminaria, 
kursy i inne wydarzenia dla polonijnych duchownych i świeckich działaczy katolickich;

– popierać wizytowanie przez duchowieństwo krajowe polonijnych placówek dusz-
pasterskich oraz wspierać ich działalność.

7. Zapewnienie instytucjom kościelnym oraz poszczególnym duszpasterzom wsparcia 
i pomocy w rozwijaniu pracy w środowiskach polonijnych. Korelacja poczynań dusz-
pasterskich z działalnością świeckich instytucji państwowych. Zdecydowany sprzeciw 
wobec przypadków angażowania się placówek kościelnych i indywidualnych duszpa-
sterzy „we wrogie działania przeciwko naszemu państwu za granicą”. Przekazywanie 
przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne – tak aby uniknąć bezpośred-
niej konfrontacji z polskimi i polonijnymi duchownymi działającymi poza granicami 
kraju – spostrzeżeń i analiz dotyczących duszpasterstwa polonijnego do kraju w celu 
wykorzystania ich w rozmowach z władzami kościelnymi.

Problematyka współpracy państwa z Kościołem w środowiskach polonijnych miała 
się stać stałym punktem obrad Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu. 
Wspieranie dążenia do przeniesienia z Watykanu do Warszawy delegatury prymasa 
Polski do spraw duszpasterstwa polonijnego, a przez to ograniczenie wpływów „reak-
cyjnych” ugrupowań emigracji44. Przykładanie coraz większej wagi na polu wzajem-
nej współpracy państwa z Kościołem w środowiskach polonijnych koncesjonowanemu 
Towarzystwu „Polonia”.

8.  Niezależnie od „dominującej pozycji” Kościoła rzymskokatolickiego wśród 
Polonii udzielanie wszechstronnej pomocy przez instytucje państwowe w kraju i pol-
skie przedstawicielstwa dyplomatyczne oraz konsularne za granicą innym wyzna-
niom i Kościołom prowadzącym pracę wśród Polonii, przede wszystkim Polskiemu 
Narodowemu Kościołowi Katolickiemu, „posiadającemu duże zasługi w krzewieniu 
polskości na terenie USA i Kanady”45.

Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację tak zakrojonego programu rządowego 
w zakresie współpracy władz PRL z Kościołem rzymskokatolickim oraz innymi Kościołami 
i związkami wyznaniowymi w środowiskach polonijnych był kierownik UdsW46.

REALIZACJA PROGRAMU W OCENIE WŁADZ  
PARTYJNO-RZĄDOWYCH

Międzyresortowa Komisja do spraw Polonii Zagranicznej dokonywała okresowej 
oceny stanu realizacji rządowego programu współpracy z Polonią, w tym z duchowień-
stwem polonijnym. Podsumowanie obejmujące okres od 1986 do lipca 1988 r. wska-

44 Ibidem, s. 32.
45 Ibidem, s. 33.
46 Kierownikiem UdsW w latach 1982–1987 był Adam Łopatka, a jego następcą do czasu likwidacji urzę-

du Władysław Loranc (AAN, WZ KC PZPR, LXXVI-1031, MSZ, Międzyresortowa Komisja do spraw Polonii, 
Program pracy z Polonią w krajach kapitalistycznych w latach 1986–1990 (poufne, do użytku wewnętrznego), 
Warszawa, maj 1986 r., s. 33).
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zywało na dalszą poprawę relacji na linii państwo–Kościół w zakresie duszpasterstwa 
polonijnego. Odnotowano wzrost częstości kontaktów na tym polu z Episkopatem 
Polski Kościoła rzymskokatolickiego oraz z przedstawicielami innych Kościołów. Za 
rozstrzygającą dla klimatu współpracy uznano postępującą normalizację wzajemnych 
stosunków. Jeżeli natomiast chodzi o stosunek duchowieństwa polonijnego do władz 
PRL, na poprawę nastrojów wpłynęła w poważnym stopniu liberalizacja przepisów 
paszportowych z lipca 1987 r.

Na podstawie wytycznych programu rządowego – jak oceniono – służba konsularna 
dołożyła starań, by polepszyć współpracę z duchowieństwem polonijnym na możliwych 
polach, głównie w zakresie: szkolnictwa polonijnego, kultury, obchodów rocznicowych, 
opieki nad miejscami pamięci narodowej. Część placówek organizowała okresowe spot-
kania z duchowieństwem polskim, wykorzystując je do naświetlania sytuacji panującej 
w kraju, a także spraw polonijnych z perspektywy władz PRL. W kraju UdsW przy-
gotował posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu dotyczące 
współpracy instytucji państwowych oraz kościelnych, by skuteczniej oddziaływać na 
zbiorowości polonijne. Posiedzenie Komisji odbyło się 25 stycznia 1988 r. Udział w nim 
wzięli ponadto przedstawiciele kierownictwa MSZ i MSW. W trakcie obrad postulowano 
intensyfikację kontaktów między duchowieństwem polonijnym a placówkami dyploma-
tycznymi w krajach, w których znajdowały się znaczne skupiska polonijne. Omawiano 
także bieżące problemy nowej emigracji, szczególnie kwestię oddziaływania na młodzież, 
by wracała do Polski. Przedstawiciele władz państwowych uważali, że zaangażowanie 
Kościoła rzymskokatolickiego i duszpasterstwa polonijnego przynosiło dobre owoce: 
„Pozytywnie należy ocenić zajęte w tej mierze stanowisko Episkopatu Polski i znacznej 
grupy duchowieństwa polonijnego”47.

Należy zwrócić uwagę, że Polonia była niejednorodna. W rozmowach z przedstawi-
cielami władz PRL duszpasterze wyróżniali dwie zasadnicze grupy Polonii: „reżimową”, 
czyli popierającą ustrój PRL i kierunek zmian w Polsce nadany po II wojnie światowej 
przez komunistów, oraz „niepodległościową”, związaną z rządem emigracyjnym. Tego 
podziału nie wprowadziło duchowieństwo, mimo to był on wśród Polonii rzeczywiście 
obecny. Władze PRL dążyły do wspierania środowisk „reżimowych” i dezintegracji „nie-
podległościowych”. Duchowieństwo pracowało wśród obu grup. Na te zjawiska dodat-
kowo nakładały się procesy asymilacji rodaków do nowych warunków, oddziaływanie 
miejscowej hierarchii, sprzyjające asymilacji Polaków oraz zmierzające do likwidacji 
odrębnego, narodowego duszpasterstwa, a także stopniowe wynaradawianie Polonii48. 
Duszpasterze zwracali uwagę, że podziały środowisk polonijnych stymulowane przez 
władze PRL osłabiały je, a ich praktyczne skutki przyczyniały się do „ośmieszania” 

47 Ibidem, Sekretariat Międzyresortowej Komisji do spraw Polonii Zagranicznej Departamentu Konsular-
nego, MSZ, Informacja na temat stanu realizacji Programu Pracy z Polonią w Krajach Kapitalistycznych za lata 
1986–1988. Harmonogram zadań, Materiał opracowany w oparciu o informacje nadesłane przez członków Komi-
sji według stanu na 1 VII 1988 r., Warszawa, 28 X 1988 r., s. 21.

48 AAN, WZ KC PZPR, LXXVI-1032, Jerzy Żołnierkiewicz, zastępca sekretarza generalnego Towarzystwa 
„Polonia”, Notatka informacyjna o spotkaniu z rektorem PMK w Belgii, Warszawa, listopad 1988 r., [b.p.]; Z. Zie-
liński, Kościół w Polsce 1944–2002, Radom 2003, s. 448–457.
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przedstawicieli władz PRL w oczach społeczeństwa polonijnego i kraju ich osiedlenia. 
Wymownym tego przykładem były organizacje konkurencyjnych obchodów wydarzeń 
i rocznic ważnych dla Polaków49.

W ramach przygotowania duchownych wyjeżdżających do pracy wśród Polonii i na 
misje UdsW kontynuował organizację corocznych seminariów dla duchowieństwa i sióstr 
zakonnych50. W seminariach udział wzięło blisko stu uczestników. Program spotkań 
obejmował prezentację podstawowych założeń polityki zagranicznej PRL oraz omówie-
nie przez przedstawicieli władz państwowych bieżącej sytuacji gospodarczej państwa. 
Za istotny instrument oddziaływania władz państwowych na duchowieństwo polonijne 
uznano także zbiorowe i indywidualne spotkania duszpasterzy polonijnych przebywa-
jących w kraju z przedstawicielami władz państwowych. W seminarium uczestniczył 
przedstawiciel Departamentu Konsularnego MSZ.

Członkowie innych Kościołów pracujący wśród Polonii również byli poddawani 
oddziaływaniom ze strony władz PRL. Szczególnie dotyczyło to Kościoła polskokato-
lickiego w PRL, Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie oraz 
pozostałych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, działających głów-
nie wśród Polonii w USA i RFN. W związku z obchodami w Moskwie 1000-lecia chrztu 
Rusi duże znaczenie przypisano działalności duszpasterskiej duchowieństwa polskiego 
w środowiskach polonijnych w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich oraz 
w innych krajach socjalistycznych.

W ramach wniosków postulowano, by UdsW wraz z Towarzystwem „Polonia” opie-
rały się na rządowym programie i dążyły do zintensyfikowania współpracy z działają-
cymi w PRL Kościołami, a w szczególności z Kościołem rzymskokatolickim. Jednym 
z priorytetów działalności służby konsularnej w najbliższych latach miała pozostawać 
współpraca z duchowieństwem polonijnym różnych wyznań. Kolejnej oceny współpracy 
polecono dokonać na jesieni 1989 r.51

Władze partyjno-rządowe, dążące do podtrzymania związków Polonii z krajem 
pochodzenia oraz budowania wśród rodaków pozytywnego wizerunku PRL, docenia-
ły znaczenie Kościoła rzymskokatolickiego w realizacji wspomnianych zadań. Z tego 
powodu stałą poprawę kontaktów z duchowieństwem polonijnym rozumiały jako prio-
rytetowy postulat rządowego programu współpracy z Polonią. Dostrzegały w tym ruchu 
skuteczne narzędzie do realizacji wyznaczonych celów politycznych.

49 AAN, WZ KC PZPR, LXXVI-1032, Jerzy Żołnierkiewicz, Notatka informacyjna o spotkaniu z rektorem 
PMK w Belgii, Warszawa, listopad 1988 r., [b.p.].

50 Seminaria organizowano od połowy lat sześćdziesiątych. Siostry zakonne brały w nich udział od 1967 r. 
Zob. J. Wiśniewska, Służebniczki śląskie wśród Polonii kanadyjskiej w Edmonton (1972–1989), „Studia Polonijne” 
2013, t. 34, s. 83.

51 AAN, WZ KC PZPR, LXXVI-1031, Sekretariat Międzyresortowej Komisji ds. Polonii Zagranicznej Depar-
tamentu Konsularnego, MSZ, Informacja nt. stanu realizacji Programu Pracy z Polonią w Krajach Kapitalistycz-
nych za lata 1986–1988. Harmonogram zadań, Materiał opracowany w oparciu o informacje nadesłane przez 
członków Komisji według stanu na 1 VII 1988 r., Warszawa, 28 X 1988 r., s. 22.
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Duszpasterstwo polonijne Kościoła rzymskokatolickiego 
w ostatnim programie rządowym PRL

Władze partyjno-rządowe w ostatnim programie PRL przewidzianym na lata 
1986–1990 wytyczyły kierunki oddziaływań państwa na Polonię. Niniejszy arty-
kuł przybliża ów program, który opracowała Międzyresortowa Komisja do spraw 
Polonii. W pierwszej części tekstu autorka zdefiniowała podstawowe pojęcia oraz 
przedstawiła dotychczasowy stan badań nad duszpasterstwem polonijnym w PRL, 
w drugiej omówiła założenia programu rządowego PRL odnośnie do duszpasterstwa 
polonijnego. Na końcu przywołała oceny władz partyjno-rządowych co do realizacji 
przyjętego programu. Podstawę źródłową opracowania stanowią przede wszystkim 
zespoły akt Wydziału Zagranicznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej oraz Urzędu do spraw Wyznań przechowywane w Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie. 

SŁOWA KLUCZOWE
Polonia, polityka wyznaniowa, PRL, duszpasterstwo polonijne, relacje państwo–Kościół

Polish Pastoral Work of the Roman Catholic Church  
in the Last Government Programme of the PRP

In the last programme of the PRP for the years 1986–1990, the party and govern-
ment authorities set directions for the state influencing the Polish diaspora. This 
article discusses the programme prepared by the Inter-ministerial Committee for the 
Polish Diaspora. The author defines the basic terms and presents the current status 
of research on Polish pastoral work in the PRP in the first part of the article, while 
the second is devoted to the assumptions of the government programme of the PRP 
with regard to Polish pastoral work. To summarize, she refers to the assessments of 
the programme implementation by the party and government authorities. The artic-
le is based above all on files from the Foreign Department of the Central Committee 
of the Polish United Workers’ Party and of the Office for Religious Denominations 
stored in the New Files Archive in Warsaw. 

KEYWORDS
Polish diaspora, religious denomination policy, PRP, Polish pastoral work, relations 

between the state and the Roman Catholic Church
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