
Artykuł niniejszy przedstawia działania organów władz 

a terenie diecezji płockiej w okresie apogeum, a nast

ryzował si
eligii ze szkół. Po tym fakcie katechizacja dzieci i młodzie
dbywała si ciołach, kaplicach i domach prywatnych. Artykuł 
rezentuje konkretne kierunki, przykłady oraz metody działa  władz 

zanych ze zwalczaniem nauki religii w szkołach 
iecezji płockiej. Przedstawia walk

cioła katolickiego o utrzymanie nauczania religii w 
ródła archiwalne z zasobów Archiwum 

stwowych w Mławie, 
łocku, Pułtusku i Milanówku, a tak ródłowe. Oprócz 
ródeł archiwalnych do pisania artykułu pomocna była 

ki i artykuły z czasopism naukowych) dotycz
o problemu. Temat niniejszego artykułu wymaga dalszych pogł



nych i szczegółowych bada  naukowych, np. ustalenia dokładnej liczby 
wieckich zwalnianych ze szkół w czasach 

talinizmu w diecezji płockiej. 
Słowa kluczowe: nauczanie religii, diecezja płocka 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie działa
ładz komunistycznych wobec kwestii katechizacji na terenie diecezji 

płockiej w okresie apogeum i erozji systemu stalinowskiego w Polsce  

ciołem katolickim w Polsce był problem nauczania rel
W latach 1945-1949 katechizacja dzieci i młodzie y w Polsce odbywała 

 w szkołach, w tym równie  na terenie diecezji płockiej. Pod koniec 
at 40. XX wieku doszło do zaostrzenia kursu w polityce wyznaniowej 
władz komunistycznych wobec Ko cioła katolickiego, w tym tak

pił do wzmocnienia inwigilacji (rozpracowania) 

 obecnego stanu nauczania religii w szkołach, 
 opracowane przez władze szkolne 

spólnie z przedstawicielami Episkopatu; szkoły b

  Na temat polityki władz komunistycznych w Polsce wobec problemu nauczania religii 

w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce pa
Białystok 1997; 
H. Konopka, Białystok 1998.  

efektów działa
ce działa ciołowi katolickiemu w latach 

, wybór i oprac. A. Dziurok,, J. Marecki, F. Musiał, wst
F. Musiał, Kraków-Katowice 2012, s. 205-206. 



nauczania religii władze szkolne b  powoływały w porozumieniu  
. Pomimo tej deklaracji władze partyjno-pa

prowadziły działania, które zmierzały do usuni cia nauki religii ze szkół 

 do działa ciołowi katolickiemu ze strony 
ładz pa stwowych na płaszczy wiatowej stała si

oleciło, aby rozwi  stosunek słu
 duchownymi, którzy nie zło

 ich z pracy w szkołach
w szkole za niepodpisanie Apelu Sztokholmskiego nie otrzymał ks. Józef 
Kardynał, proboszcz parafii Nowe Miasto (pow. pło
odnotował Powiatowy Urz

 Pło

ie wykłada religii w szkole z powodu, e nie podpisał Apelu Pokoju,  

w godzinach popołudniowych, na które ucz

ciół w PRL

  Apel Sztokholmski był pierwsz  do sprawdzenia uległo
wobec władz komunistycznych po podpisaniu porozumienia mi

ciołem 14 kwietnia 1950 r., zwi
Miał on antyameryka ski i prosowiecki charakter i był trudny do zaakceptowania przez 
Episkopat Polski. Władze chciały uzyska stwa, aby przełama

”. Brak zgody Episkopatu na poparcie apelu spowodował liczne represje wobec 
cioła. W wyniku ich, m.in. usuni to ze szkół 434 ksi y oraz około dwustu kateche- 

ło proces likwidacji 
nauczania religii w szkołach oraz zamykania domów zakonnych (np. w Płocku), 

ciół w Polsce (1945-1989)
Religia w szkołach Polski Ludowej…

„Notatki Płockie” 2009, nr 3, s. 45.  



głosił, dzie uczył dzieci w szkole, nie podaj
 których został zwolniony, co z kolei wywołało wrogie wypowiedzi 

w szkołach nast a: ks. Witold Biały, prefekt Pa
zkoły Ogólnokształc
 Pułtusku oraz ks. Jan Wosi stwowej Szkoły Ogólno- 
ształc
ostał tak
zkole Ogólnokształc

zkolnego Warszawskiego pisał: Zainteresowany został zwolniony  
za wychowywanie młodzie

ski nadawał lekcjom religii ton polityczny. Zakładał
szkoły kółka ró cowe, w których młodzie  była nastawiona sceptycznie 

Na terenie powiatu płockiego w roku szkolnym 1950/1951  
nie dopuszczono do nauczania religii w szkołach katechetów, którzy 

 Działania komunistów 
zane z usuwaniem katechetów ze szkół budziły sprzeci

Taka sytuacja zaistniała, kiedy to w szkole w Staro rebach została 

ła protestowa
rzeciwko jej zwolnieniu ze szkoły, o e szkoła bez Boga 

. W sierpniu 1950 r. został pozbawiony prawa 

Sprawozdanie PUBP w Pło sku za marzec 1951 r., Pło

Warszawskiego, 146, Pismo Wydziału O

  AIPN, 0206/125/CD/1, Sprawozdanie szefa PUBP w Płocku za okres od dn. 1 IX do 
dn. 1 X 1950 r., Płock 1 X 1950 r., s. 93-94.  



W tym samym okresie władze pa stwowe zwolniły z nauczania religii 
s. Kazimierza Rukata, wikariusza i prefekta szkół w Pło

niu 1950 r. Wydział O
erwał kontrakty i odsun ł od nauczania religii w szkołach ks. Romualda 
iedrzyckiego z parafii Duninowo i ks. Stanisława Godlewskiego  

z parafii Dobrzyków. Wobec pozostałych ksi
 szkołach na terenie powiatu gostyni skiego, lokalne władze admini- 

tracyjne wstrzymały zawarcie kontraktów na nauczanie religii, co ozna- 
czało zawieszenie ich w działalno

nia 1950 r. Departament V MBP opracował 
lał taktyk  działania zwi

atechetów do szkół, który m.in. zakładał porozumiewanie si
stwa z władzami szkolnymi w sprawie przyj cia do szkół 

zku z zaistniał
wieckich katechetów ze szkół, aby zapewni

rowadzenie katechizacji w szkołach i poza ni
 Płocku w wydanych „Wskazaniach duszpasterskich” nakazywała 

podległemu duchowie ce działania: 
jako przedmiot w szkole, trzeba doło
eligii były wykorzystane. Je

mysłowego, które powinni wzi

właszcza podczas nauk stanowych, 

stwo diecezji płockiej. Wiek XX, t. 1, cz. 2, Płock 2008, 

w sprawie taktyki działania zwi zanej z przywracaniem katechetów do szkół 

cznik Pasterski Płocki” (dalej: MPP) 1950, nr 9-12, 



Do grudnia 1950 r. katechizacja na terenie Polski została usuni
 4703 szkół, we wrze niu 1951 r. nauczania religii było pozbawionych 
270 szkół. Ponadto do tego czasu władze komunistyczne zlikwidowały 

27 szkół ko cielnych oraz zwolniły 736 ksi

dekanatu płockiego, bp Tadeusz Zakrzewski zaapelował do duchowie
a, w których szkołach nie było nauczania religii 

dzenia władz o

 w Mławie został zwolniony ks. Józef Jankiewicz.  

 roku z funkcji prefekta w mławskim Liceum 
gólnokształc cym został zwolniony ks. Zdzisław M

cielnych, była prowadzona  

niu 1951 r. szef płockiej „bezpieki” informował swoj
y zgłosiło si

okalnych władz o
eligii w szkołach . W zainteresowaniu „bezpieki” pozostawała tak

y poza szkoł ciołach. Uwag
a ten problem zwrócił, m.in. PUBP w Ciechanowie na pocz
iechanowska „bezpieka” postanowiła podda
owalczyka, prefekta w Ciechanowie, który organizował nauczanie 

religii dla młodzie . Z kolei PUBP w Pułtusku, w styczniu 
1952 r. na terenie podległego mu powiatu, odnotował fakt masowego 
składania poda y do Wydziału O

 udzielenie zezwolenia na nauczanie religii w szkołach. Starania ksi
yły wspierane przez mieszka

  AIPN, 0206/125/CD/1, Sprawozdanie szefa PUBP w Płocku za okres od dn. 3 II  
do dn. 3 III 1951 r., Płock 3 III 1951 r., s. 170.  

w. Stanisława Biskupa i M czennika w Mławie, Płock 

  AIPN, 0206/125/CD/1, Sprawozdanie szefa PUBP w Płocku za okres od 1 IX do dn.  
1 X 1951 r., Płock 1 X 1951 r., s. 280.  



, aby w szkołach odbywała si
 Pułtusku po uzgodnieniu z Komitetem Powiatowym PZPR polecił 

kierownikowi Wydziału O
om na zło

w liceach pedagogicznych oraz w szkołach TPD duchowie
a terenie diecezji płockiej organizowało katechizacj ciołach oraz 
 ambon apelowało do rodziców, by posyłali swoje dzieci na nauk

ciołów

informował, e ks. Kazimierz Gł b, salezjanin z płockiej parafii 
tanisława Kostki oraz prefekt w Liceum Mechanicznym w Płocku 

rozdał uczniom ankiety z pytaniami dotycz
zku z tym władze postanowiły ks. Gł

adnego udziału w akcjach społecznych nie bierze
W drugiej połowie 1952 r. władze komunistyczne rozpocz ły dzia- 

ł ciła si
ym Liceum (Gimnazjum) im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. 

ta były odprawiane msze 
czniów tej szkoły. Biskup Zakrzewski w trakcie rozmów w Referacie 

tanowczo stwierdził, 
1954 r. ks. Roman Fronczak, który pełnił funkcj

ałachowskiego, otrzymał pismo informuj

e, 0206/156, t. 1, Sprawozdanie PUBP w Pułtusku za okres od dn. 1 do dn. 31 I 
1952 r., Pułtusk 5 II 1952 r., k. 238-239.  

e, 18/345, Sprawozdanie z konferencji z bpem płockim T. Zakrzewskim w dn. 22 

płockim T. Zakrzewskim odbytej w PWRN w Warszawie w dn. 12 IX 1952 r., 
Warszawa 22 IX 1952 r., k. 3; AIPN, 0206/125/CD/1, Sprawozdanie PUBP w Płocku 

 1952 r., Płock 10 IX 1952 r., s. 510.  



 liceum została przeniesiona do zakrystii 
cioła w. Dominika, którego rektorem był ks. Fronczak . Władze 

lały, 

o ze szkoły miał przemawia e utrzymywał kontakty z Wojcie- 
 nielegalnej, zbrojnej organizacji młodzie- 

. Natomiast w sierpniu 1955 r. w wyniku działa  władz komuni- 
tycznych kaplica została zamkni ła wszystkie 
rzedmioty kultu religijnego według spisu inwentarza kaplicy

przestały obowi
lały obowi zek nauczania religii w szkołach publicznych. 

Konstytucja PRL” nie odnosiła si
W roku szkolnym 1952/1953 oraz 1953/1954 władze komunistyczne 

piły do intensywnej akcji skierowanej przeciwko nauc
w szkołach. W wyniku podejmowanych decyzji administracyjnych,  

ieli religii według kryteriów politycznych, doprowadzono do sytuacji,  
e liczba szkół w Polsce, w których nie było zaj kszyła si

pował pomimo tego, e religia była 

stwo diecezji płockiej…, t. 1, cz. 1, Płock 2007, s. 172.  

Owa organizacja to „Dzieci Ziemi Płockiej”, która istniała w okresie III 1953-IX 1954.  
Jej głównym celem było prowadzenie antykomunistycznej propagandy. Wi
zob. J. Pawłowicz, Chwała Bohaterom! Mieszka cy Mazowsza Zachodnio-Północnego 

stwowe w Płocku (dalej: APPł), Urz d Wojewódzki w Płocku. Wydział 
 (dalej: UWwP. WdsW), 1848, Protokół przej

stwowym Liceum im. S. Małachowskiego w Płocku, Płock 27 VIII 
cia przedmiotów kultu z kaplicy, Płock 29 VIII 

cie i przywrócenia nauczania religii do szkół

Nauka religii w szkołach pa

ideologiczne szkoły polskiej 1944-1956



trzymali zgody władz pa stwowych na nauczanie religii, znalazł si
ski, proboszcz parafii Radomin. Nie uzyskał on zgody

władz na uczenie religii w Szkole Podstawowej w Radominie

arafii Sarnowo (pow. mławski), który nie uzyskał zgody na nauczanie 

kierował za
onadto członkowie Spółdzielni Produkcyjnej w Chojnowie wystosowali 

 do władz pa
złonkowie 

Spółdzielni Produkcyjnej w Chojnowie stwierdzaj

półdzielni i idei spółdzielczo

nia 1952 r. został zwol- 

a rozbijanie młodzie
cem kwietnia 1953 r. kapłan ten został 

ty od nauczania religii w Liceum Ogólnokształc
Brak religii w szkołach jako przedmiotu nauczania powodował 

działania rodziców, którzy zabiegali w ró nych instancjach władz 

ielski Szkoły Podstawowej w Baboszewie (pow. pło pił do 

stwowe w Mławie (dalej: APMł), Urz
Wydział ds. Wyzna

201/73, Pismo Wydziału O wiaty PPRN w Mławie do ks. M. 
zatrudnienia w szkole, Mława 2 IX 1952 r., s. 15; Tam

e, Petycja członków Spółdzielni Produkcyjnej w Chojnowie 

stwowe w Pułtusku (dalej: APP), Urz d Wojewódzki w Ostroł
Wydział ds. Wyzna



 rodzice, jak i sami uczniowie tej szkoły
cy poszczególnych gromad w powiatach: makowskim, mła

skim, płockim i sierpeckim zbierali podpisy w celu przywrócenia nauki 
religii w szkołach. Według ustale  „bezpieki” działania te były inspiro- 

 Nowy na terenie parafii Płoniawy zło
odanie do Wydziału O
 szkołach . Podobna sytuacja miała miejsce na terenie powiatu sierpec- 

podstawowej. Komitet Rodzicielski tej szkoły wystosował pismo do 
Wydziału O
s. Boguckiemu, pod którym zło yło podpisy 350 osób

zane z nauczaniem religii dzieci i młodzie y były 
dzierniku 1952 r. odbyła 

tórej bp Zakrzewski stwierdził, i

łockiej, nauka religii odbywała si ciołach w tych miejsco- 
ciach, w których nie było katechizacji w szkołach

 usuwaniem przez władze komunistyczne nauczania religii ze szkół, 
ordynariusz diecezji płockiej, bp Tadeusz Paweł Zakrzewski skierował list 

lił nowy, czteroletni cykl nauczania 

e, 1932, Pismo Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej w Baboszewie  



odbywało si ciele, a nie na terenie szkoły. Oprócz listu pasters
zostały opracowane tematy kaza

nformował Wojewódzki Urz
 z funkcji nauczyciela religii w szkołach w Kołakach

i Młynarzach został zwolniony ks. Roman Tarwacki, administrator parafii 

iem zmuszał dzieci szkolne do chodzenia do ko cioła, stosuj
zieci, które były w ko  i te, które nie były w ko

dał a eby dzieci opowiadały głoszone kazania
1952 r. ks. Marian Batogowski, wikariusz i prefekt parafii Nasielsk, zło ył 
odanie o przedłu

w miejscowym liceum ogólnokształc cym. Wojewódzkie władze o
owe w Warszawie celowo odwlekały udzielenie odpowiedzi ksi

ca roku szkolnego 1952/1953 nie otrzymał on 
adnej odpowiedzi. W lipcu 1953 r. zło ył kolejne podanie, na które 
zyskał odpowied . W marcu 1953 r. Wydział O
 Ostroł ce zwolnił ks. Henryka Markuszewskiego z funkcji nau

religii w Szkole Podstawowej w Goworowie. Kapłana okre
 Od tej decyzji ks. Markuszewski zło ył 

dwołanie do Wydziału O wiaty PWRN w Warszawie. Decyzja ta została 

ie otrzymał zgody na nauczanie religii w wymienionej szkole

  APPł, UWwP. WdsW, 1830, Pismo Referatu ds. Wyzna  PPRN do Wydziału O
PPRN w Ostroł
Wydziału O wiaty PPRN w Ostroł
ze szkoły, Ostroł
skiego, Ostroł e, Odwołanie ks. H. Markuszewskiego  
do Wydziału O
Wydziału O
ze szkoły, Warszawa 4 VIII 1953 r., k. 6.  



Szkole Metalowej w Przasnyszu nie przedłu yła ksi

 uzasadniała nast
miał niewła ciwy wpływ na młodzie , który nie odpowiadał 

ało eniom wychowawczym szkoły w Polsce Ludowej
 PPRN w Ostroł ce negatywnie zaopiniował podanie 

 szkołach podstawowych w Kuninie i Kobylinie. Wojewódzkie władze 
wiatowe zaleciły zatrudnienie na miejsce ks. Poskart

W sierpniu 1953 r. „bezpieka” odnotowała, i

 szkołach. Podania były składane do prezydiów rad narodowych przez 

niej na terenie diecezji płockiej odbyły si

eligii w szkołach i ko ciołach. W czasie jednej z nich ks. Romuald 
awistowski, wicedziekan dekanatu płockiego, miał stwierdzi

y na terenie diecezji płockiej nie otrzymało prawa 
auczania religii w szkołach, to tylko dlatego, 
azaniach zamiast głosi

 powody odmowy prawa nauczania religii w szkołach
dzierniku 1953 r. Sekcja I Wydziału XI WUBP w Warsza

wie zapoznała WKW PZPR z kwesti
 formami działalno y w dziedzinie katechizacji i opracowała 

  APPł, UWwP. WdsW, 1732, Pismo Referatu ds. Wyzna  PPRN w Ostroł

Ostroł
 PPRN w Ostroł

  AIPN, 01283/1000, Sprawozdanie z pracy Wydziału XI WUBP w Warszawie  

e, Charakterystyczne fakty i zmiany zaszłe w sytuacji politycznej po linii kleru 
katolickiego na terenie diecezji płockiej, Warszawa 14 X 1953 r., s. 302.  



petycji i organizowania zbiorowych delegacji do władz
ci nauczania religii w szkołach spowodował,  

stwo na terenie diecezji płockiej aktywnie zaanga owało 
ciołach. I tak, np. w pa

953 r. ks. Ludomir Lissowski, dziekan dekanatu sierpeckiego, skierował 
pismo do szkoły w Bledzewie, w którym zwrócił si
rzysyłali swoje dzieci na nauk cioła: 

 o Bogu nie słysz

o Szkoły w Bledzewie, w Sułocinie, Studzie

rzysła cioła szkolnego na godzin

zku z ograniczaniem nauczania religii w szkołach prz
władze komunistyczne, bp Piotr Dudziec na konferencji duchowie

twierdził, c w szkołach religii traktowali je 
ako parafie młodzie owe, a obecnie nasi władcy zmuszaj

. Biskup Dudziec w trakcie konferencji zalecił duchowie
iwanie domów prywatnych i nauczanie religii w nich, o ile władze 

. Ponadto zalecał prowadzenie 
cioła zbieranie 

załoby problemu, to nauczanie religii w niedziel

aopiniował podanie ks. Tadeusza Fr

e, Sprawozdanie pracy Sekcji I Wydziału XI WUBP w Warszawie za miesi

e, Charakterystyczne fakty i zmiany zaszłe w sytuacji politycznej kleru katolickiego 
na terenie diecezji płockiej, Warszawa 10 XI 1953 r., s. 332-333.  



dy apelował do wiernych, aby ci podj li starania u władz pa
twowych o przywrócenie prawa nauczania religii w szkołach. Mieszka

 dwóch z nich udało si
zyskania zezwolenia na nauczanie religii w szkołach przez ks. Tarwac- 

kiego. Wskutek tych działa ł 

zał do 
westii nauczania religii w szkołach: 

 w szkołach, powinni rodzice swoje dzieci przysyła
cioła na nauk ciół jest dla Was zawsze otwarty
Władze komunistyczne nadal prowadziły działania maj

cie dzieci i młodzie

awodowego wydanego 31 sierpnia 1954 r., została zniesiona nauka 
religii w szkołach zawodowych. W liceach ogólnokształc

 szkołach podstawowych, w których nauka religii była jeszcze prowa- 
dzona, została ona przesuni
o weszło w 
kierowanego przeciwko nauczaniu religii w szkołach, władze komuni- 

ły akcj
rzed lekcjami. Zostały one zast

 we wszystkich typach szkół

Wydziału ds. Wyzna

  AIPN, 01283/1000, Sprawozdanie z pracy Wydziału XI WUBP w Warszawie WUBP 

Charakterystyczne fakty i zmiany zaszłe w sytuacji politycznej po linii kleru 
katolickiego na terenie diecezji płockiej, Warszawa 5 III 1954 r., s. 464.  

e, Charakterystyczne fakty i zmiany zaszłe w sytuacji politycznej po linii kleru 
katolickiego na terenie diecezji płockiej, Warszawa 7 IX 1954 r., s. 591.  

Religia w szkołach Polski Ludowej…
dzieci i młodzie



niu 1954 r. na terenie całego województwa warszaw- 
a masowo składali podania o prawo nauczania religii 

w szkołach. W zwi
a nawoływali 

 od władz pa
auczanie religii oraz przywrócenia zbiorowych modlitw w szkołach. 

Takie fakty zostały odnotowane, m.in. na terenie powiatu makowskiego  
i mławskiego, gdzie były pisane petycje do władz o

y, którzy aktywnie uczestniczyli w tych działaniach 

niesienia zbiorowych modlitw w szkołach, stwierdził nast
ładze Polski Ludowej d  do tego, aby w ogóle w szkołach nie było 

Organa władz pa stwowych monitorowały, czy zarz

lekcjami w szkołach było wsz
e w szkołach podstawowych  

urominie modlitwy odbywały si
, a sama nauka religii miała miejsce mi

ozostałymi lekcjami . Z kolei na terenie powiatu mławskiego dzieci  
w szkołach w Lubowidzu, Janowcu, D
dmawiały modlitwy. Natomiast w szkole w Wieczfni Ko
omagały si y w klasach szkolnych, co zostało 

. Przeciwko działaniom władz komunistycznych wyst
odzice uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształc

Zgodnie z 70 artykułem 

  AIPN, 01283/1000, Sprawozdanie z pracy Wydziału XI WUBP w Warszawie za 
e, Charakterystyczne fakty i zaszłe zmiany 

w sytuacji politycznej po linii kleru katolickiego na terenie diecezji płockiej, Warszawa 

czny PUBP w Mławie za okres od dn. 1 do dn. 30 IX 
1954 r., Mława 1 X 1954 r., s. 53-54.  



ragniemy, aby dzieciom naszym w szkole ogólnokształc

 przed lekcjami i po lekcjach i aby miały 
ykładan  w szkołach. 

c to łamaniem 
 Petycja ta została podpisana przez 184 mieszka

 członkowie PZPR. 
UBP w Makowie Mazowieckim podejrzewał, 
etycji był ks. Tadeusz Pierzchała, wikariusz parafii Krasnosielc, który 

nie posiadał prawa nauczania religii w szkołach, ucz

Zgody na nauczanie religii w szkołach w roku szkolnym 
1954/1955 nie uzyskał ks. Józef Majewski, wikariusz parafii Ciechanów. 
Władze wojewódzkiej administracji wyznaniowej nast
iały swoj

by został 
dopuszczony do wykładania religii. Nale

adnej ze szkół na terenie pow. 
Prawa do nauczania religii w szkołach nie otrzymał 

 (pow. mławski), 

ebrowski Marian jest biernie ustosunkowany do władz,
ej mierze władzom ko

  APMł, UWwC. WdsW, 2847, Odwołanie ks. J. Majewskiego do Wydziału O

 do Wydziału O wiaty PWRN w Warszawie dot. odwołania ks. J. Majewskiego, 

e, 2946, Odwołanie ks. M. ebrowskiego do Wydziału O
 PPRN w Mławie  

 PWRN w Warszawie dot. odwołania ks. M. 
Mława 2 XI 1954 r., k. 8.  



Uzyskanie pozwolenia na nauczanie religii w szkole było uzale
ione od postawy danego kapłana wobec „władzy ludowej”. Niekiedy 

miały miejsce sytuacje, gdzie ksi a stwarzali pozory, które miały 
 o ich poparciu na rzecz „władzy ludowej”. Do takich

eligii w szkołach podstawowych w Goworowie i Szczawinie przez  
ks. Tadeusza Staniaszka, wikariusza parafii Goworowo. Kapłan ten 
uczestniczył w zjazdach dla duchowie stwa organizowanych przez wła- 

stwowe. Ponadto lokalne władze administracyjne jako 

eligii podały nast połecze

jest uzgodniona z miejscowymi czynnikami społeczno-politycznymi
dzierniku 1954 r. miała miejsce konferencja dekanaln

płockiej, zaapelował do ksi
onadto stwierdził, 
wolniony. Polecił, by ksi

 szkołach, dzieci odmawiały j
o szkoły
rzed lekcjami, była ona odmawiana w godzinach rannych przez dzieci 

klasy V Szkoły Podstawowej w Somiance (pow. pułtuski). Została 
jednak zakazana przez kierownika szkoły. Natomiast ks. Józef Orłowski, 

cał dzieci do odmawiania 
odlitwy przed lekcjami w szkole, został wezwany do PPRN w Pułtusku 

w celu zło

 PPRN w Ostroł
 PWRN w Warszawie dot. zatrudnienia ks. T. Staniaszka, Ostroł

  AIPN, 0206/156, t. 2, Sprawozdanie PUBP w Pułtusku za miesi
Pułtusk 4 XI 1954 r., k. 17; AAN, UdsW, 125/199i, Pismo Referatu ds. Wyzna
w Pułtusku do Referatu ds. Wyzna
dekanatu wyszkowskiego, Pułtusk 8 XI 1954 r., k. 5-6.  

  APPł, UWwP. WdsW, 1884, Notatka słu
PPRN w Pułtusku dot. odmawiania modlitw w szkole w Somiance, Pułtusk 11 XII 



W styczniu 1955 roku Kuria Diecezjalna w Płocku przesłała do 

płockiej komunikat dotycz

 nauczanie religii w tych miejscach nie mogło 

Po akcji rugowania nauki religii ze szkół duchowie ło 
ciołach i kaplicach. Tworzono 

wieccy. Powstały one, m.in. na terenie powiatu 
ułtuskiego, w parafii Wyszków. Ich działalno  została zakazana przez 
ładze pa stwowe. W tym celu do Wydziału ds. Wyzna
 Warszawie został wezwany dziekan dekanatu wyszkowskiego,  

ks. Józef Fydryszewski, który został zmuszony do zamkni

odbywała si

rzedstawiciele lokalnych władz powiatu pułtuskiego odwiedli od 
zamiaru tworzenia punktów katechetycznych dwóch innych kapłanów – 

została zwolniona z pracy przez Wydział O
atechetka Stanisława Mikuszewska, która uczyła religii w dwóch 

e, Charakterystyka ks. J. Orłowskiego, Pułtusk 11 I 1955 r., k. 6; 
e, Notatka słu  PPRN w Pułtusku  

z rozmowy z ks. J. Orłowskim, Pułtusk 11 I 1955 r., b.p.  
  APP, UWwO. WdsW, 2018, Pismo Kurii Diecezjalnej w Płocku do ks. dziekana  
w Wyszkowie z komunikatem dot. nauczania religii, Płock 25 I 1955 r., k. 8; Przeciwko 
ograniczaniu przez władze komunistyczne nauczania religii w salach parafialnych 
protestował bp Zygmunt Choroma

ciół w PRL…
e, Pismo Wydziału ds. Wyzna

PPRN w Pułtusku dot. rozmowy z ks. J. Fydryszewskim, Warszawa 7 III 1955 r., k. 12; 
e, Notatka słu  PPRN w Pułtusku  

dot. likwidacji punktów katechetycznych, Pułtusk 23 III 1955 r., k. 13. 



miejscowych szkołach. Powodem jej zwolnienia miało by
łodzie y wprowadzała fanatyzm przez czytanie dzieciom na le

Brak nauki religii w szkołach powodował protesty rodziców, 

arafii ciechanowskiej skierowali list do rozgło

protestu 99% matek, religia została skasowana. Matki zwracały si
ło na martwym 

ciechanowscy protestowali przeciwko przerwaniu przez lokalne władze 
rekolekcji, które prowadził ojciec misjonarz

łockiego biskup Tadeusz Paweł Zakrzewski polecił tworzenie punktów 

ciele, która obejmowałaby 
du na płe

kutkowało przeciwdziałaniem ze strony władz komunistycznych. Taka 
sytuacja zaistniała w przypadku ks. Apolinarego Murawskiego, probosz- 

organizował punkty katechetyczne we wsiach Sadłowo i Swoj
auka religii w tych punktach odbywała si dy poniedziałek i pi
o lekcjach w szkole. Ponadto miejscowe społecze stwo zło yło petycj
o Wydziału O
zkół. W zwi zku z tym ks. Murawski został wezwany na rozmow

spotkały ks. Edmunda Lange, wikariusza parafii 

 PPRN w Przasnyszu do Wydziału ds. 

ców parafii ciechanowskiej do rozgło

Płockiej, Warszawa 5 V 1955 r., s. 96.  
  AAN, UdsW, 46/634, Notatka słu



na kazaniach apelował do parafian, aby upominali si  od władz pa

e szkoły przygotował petycj
 podpisy zło yły 64 osoby

nia religii w szkole, w 14 gromadach punkty katechetyczne zorganizował 
ks. Stanisław Puchaczewski, proboszcz parafii Ró

ło
 działalno  w dziedzinie katechizacji wykazywał  

s. Sylwester Szadkowski, wikariusz parafii Lubowidz (pow. mławski), 

zorganizował punkt nauczania we wsi B . Punkt ten jednak został 
likwidowany przez władze pa

W grudniu 1955 r. Kuria Diecezjalna w Płocku wydała komuni- 

auczania religii młodzie y szkolnej i pozaszkolnej. Plan ten zakładał 
 młodzie

raz wł
stwa diecezji płockiej 

ostał pozbawiony, m.in. ks. Józef Mol da, proboszcz parafii Bonisław 
pow. płocki)

  AIPN, 01283/1001, Sprawozdanie z pracy Wydziału VI WUdsBP w Warszawie za IV 
kwartał 1955 r., Warszawa 13 I 1956 r., s. 187.  

kwartał 1955 r., Maków Mazowiecki 3 X 1955 r., k. 48.  

stwa Publicznego (PUdsBP) w Mławie za III kwartał 1955 r., Mława 29 IX 1955 r., 

riusza parafii Lubowidz, Mława 12 I 1956 r., k. 27. W wymienionych dokumentach 

  AIPN, 0206/126/CD/1, Sprawozdanie PUdsBP w Płocku za IV kwartał 1955 r., Płock 

e, Sprawozdanie PUdsBP w Płocku za I kwartał 1956 r., Płock 28 III 1956 r., 



1952/1953 uczyło ogółem 370 ksi y i 46 zakonnic. Natomiast według 
anych z marca 1956 r. uczyło ju
zkołach województwa warszawskiego. Liczba ta odnosiła si
iecezji warszawskiej oraz diecezji płockiej i siedleckiej (podlaskiej)

Dokładne dane dotycz ce stanu nauczania religii w szkołach na terenie 
iecezji płockiej w roku szkolnym 1955/1956, zachowały si
iu do powiatu przasnyskiego. Według danych z lutego 1956 r. 

nauczanie religii odbywało si ciu szkołach podstawowych  
 powiatu. Były to szkoły poło

ks. Jan Gła
ks. Józef Wójcik), Lipa (ks. Stanisław Kowalczyk) i W

PRN w Pło sku wykrył, 

zieci z trzech wsi. Punkt został zorganizowany przez ks. Wacława 
ska. Punkt ten istniał ju

le w grudniu 1954 r., na skutek interwencji władz wieckich, został 

, aby zlikwidował punkt katechetyczny. Ksi
dmówił wykonania nakazu, stwierdzaj
usiałby porozumie  z władzami ko

ciołach diecezji płockiej 
ostał odczytany komunikat bpa Tadeusza Pawła Zakrzewskiego 

cy problemu katechizacji. Ordynariusz diecezji płock
wał w nim, i  najaktualniejszym zadaniem duszpasterskim było 

e, Działalno ród młodzie
warszawskiego, Warszawa 8 III 1956 r., k. 110; Nie udało si  dokładnych 

 do diecezji płockiej.  

Publicznego (PDdsBP) w Przasnyszu do naczelnika Wydziału VI WUdsBP w Warsza- 
wie dot. stanu nauczania religii w szkołach na terenie pow. przasnyskiego, Przasnysz  

  APPł, UWwP. WdsW, 1988, Pismo Referatu ds. Wyzna  PPRN w Pło
działu ds. Wyzna
we wsi Gawarzec Górny, Pło



cioła na nauk
y mogło wtedy uczy

akrzewski apelował do ksi

zczawin (pow. ostroł
 o uchylenie decyzji Wydziału O wiaty PPRN w Ostroł

łockiej odbywało si ci przypadków poza szkoł
ciołach, kaplicach, niekiedy w punktach katechetyczn

ciły si

ciołem katolickim był udział dzieci 
 młodzie

 lutym 1951 r. został wydany przez ministra o
erminu rekolekcji. Na jego mocy władze szkolne miały ustala

p płocki Tadeusz Zakrzewski wydał komunikat do dziekanów, w którym 
zalecał, aby ksi
 kierownictwem szkół na terenie swych parafii co do terminu rekolekcji

W lutym 1953 r. Kuria Diecezjalna w Płocku wydała rozporz

dla młodzie cej do szkół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
TPD), w których nie było nauczania religii. Rekolekcje dla uczniów 

szkół TPD zostały wyznaczone na godziny popołudniowe w katedrze 
płockiej . Przeprowadzane rekolekcje budziły zainteresowanie organów 

  AAN, UdsW, 125/299, Komunikat biskupa płockiego T.P. Zakrzewskiego dot. katechi- 
zacji, Płock 2 VIII 1956 r., k. 4-5. Komunikat został odczytany w niedziel

  AIPN, 01283/1000, Charakterystyczne fakty zaszłe w sytuacji politycznej po linii kleru 
katolickiego na terenie diecezji płockiej, Warszawa 4 III 1953 r., s. 73.  



ekolekcji szczególny nacisk kładli na młodzie
łodzie  do brania udziału w rekolekcjach i spowiedzi wielka

. Władze komunistyczne prowadziły działania maj
cie dzieci od udziału w rekolekcjach. Taka sytuacja piła, 

ski). Władze o
organizowały wy

W latach 1950-1956 na terenie diecezji płockiej, podobnie jak  
w całej Polsce, trwała walka o „rz ciołem katolickim 
 władzami komunistycznymi. Aparat władz pa ył do 

pnie całkowitego wyeliminowania nauczania religii 
e szkół, zgodnie z laickim i ateistycznym modelem pa

ciołem katolickim a komunistami toczyła si
dkowanie dzieci oraz młodzie y. Władze komuni- 

yły do narzucenia młodzie
ciół do utrzymania wpływu na dzieci  

 młodzie

 przez władze komunistyczne w prowadzeniu procesu 
ciołowi katolickiemu na terenie diecezji płockiej udało 

d dusz”. Katechizacja dzieci i młodzie
ci szkół, odbywała si ciołach, 

 w domach prywatnych. Władze komunistyczne spotkały 

którzy masowo składali petycje o przywrócenie duchowie
o nauczania religii w szkołach. 

e, Charakterystyczne fakty i zmiany zaszłe w sytuacji politycznej po linii kleru 
katolickiego na terenie diecezji płockiej, Warszawa 5 IV 1954 r., s. 490.  

  P. Gałkowski, ciołem katolickim  


