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DZIA£ALNOÆ KOCIO£A RZYMSKOKATOLICKIEGO WRÓD
M£ODZIE¯Y NA TERENIE WOJEWÓDZTWA GDAÑSKIEGO
W LATACH 80. XX W. W WIETLE DOKUMENTÓW KW PZPR
Upadek systemu komunistycznego w Polsce by³ procesem, który trudno zrozumieæ bez powa¿nego uwzglêdnienia roli, jak¹ odegra³ w nim Koció³ katolicki.
Decyduj¹ce wydarzenia lat 80tych XX w. poprzedzi³a i umo¿liwi³a rewolucja
moralna i kulturowa, która dokona³a siê w spo³eczeñstwie w³anie przy znacz¹cym wspó³udziale Kocio³a, który przez kolejne dekady PRLu wci¹¿ umacnia³
swój autorytet1. Szczytowym w tym wzglêdzie okaza³ siê okres po 13 grudnia
1981 r. W jednej ze swoich prac historyk Jerzy Eisler zauwa¿y³, i¿ na swoisty
paradoks mo¿e zakrawaæ fakt, ¿e Koció³ katolicki w³anie w stanie wojennym
zdoby³ sobie pozycjê, jakiej nie mia³ nigdy wczeniej w Polsce powojennej. Nie
tylko móg³ skutecznie wp³ywaæ na w³adze centralne i terenowe, lecz tak¿e cieszy³
siê niebywa³ym zaufaniem i poparciem spo³ecznym2.
Widaæ to zw³aszcza na przyk³adzie lokalnego Kocio³a w Gdañsku, który pocz¹wszy od strajków z pamiêtnego Sierpnia 80, towarzyszy³ ruchowi Solidar-

1 Por. G. Weigel, Koció³ sprzeciwu a upadek komunizmu, Poznañ 1995, s.

6770; Z. Zieliñski,
Koció³ w Polsce 19442002, Radom 2003, s. 272393, J. ¯aryn, Dzieje Kocio³a Katolickiego w Polsce (19441989), Warszawa 2003, s. 419569.
2 J. Eisler, Polskie miesi¹ce czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008, s. 167.
3 Por. D. Smoleñ, T³um czy spo³ecznoæ zorganizowana? Strajkuj¹cy w Stoczni Gdañskiej
w sierpniu 1980, w: Solidarnoæ w ruchu 19801981, red. M. Kula, Warszawa 2000, s. 182187.
4 Por. T. Goc³owski, W trosce o to¿samoæ Ojczyzny, Pelplin 2006; ten¿e, Madonnie Piêknej
Gdañskiej polecamy siebie i umi³owan¹ Ojczyznê (kazanie wyg³oszone w Bazylice Mariackiej w Gdañsku w dniu 11 lutego 1990 r. podczas Mszy w. dziêkczynnej za wolnoæ Ojczyzny), Miesiêcznik
Diecezjalny Gdañski [dalej: MDG] 34(1990)13, s. 2225; ten¿e, Matko Sprawiedliwoci i mi³oci
spo³ecznej  módl siê za nami! Kazanie Biskupa Gdañskiego wyg³oszone na Jasnej Górze 15 IX
1985 r., MDG 29(1985)78, s. 253258; ten¿e, S³owo Biskupa Administratora w IV rocznicê podpisania w Gdañsku umów spo³ecznych, MDG 28(1984)79, s. 192195.
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noæ, staj¹c siê wówczas jednym z najmocniejszych ogniw spajaj¹cych protestuj¹cych robotników3. Po wprowadzeniu stanu wojennego roztoczy³ parasol ochronny
nad ludmi opozycji, przypomina³ o chrzecijañskich wartociach etycznych, o sile
jakie niesie ze sob¹ narodowe dziedzictwo. Tak¹ postawê Kocio³a, towarzysz¹cego
przemianom w Polsce, ale i za razem jego rolê wychowawcz¹, obrazuj¹ chocia¿by wypowiedzi biskupa gdañskiego Tadeusza Goc³owskiego z l. 198519904.
Przemiany lat 80tych mog³y nast¹piæ w znacznej mierze dziêki zaanga¿owaniu siê m³odzie¿y w dzia³ania opozycyjne. By³ to m.in. efekt jej otwarcia siê na
propozycje formacyjne, z jakimi w l. 19451989 wyst¹pi³ Koció³ w Polsce5. Przez
ca³y okres PRL toczy³a siê z komunistycznymi w³adzami nieustanna walka o rz¹d
dusz nad ludmi m³odymi6.
Ostatni akord tego starcia przypad³ na ósm¹ dekadê ubieg³ego wieku. Po
wprowadzeniu stanu wojennego w³adze za wszelk¹ cenê stara³y siê ograniczyæ
wp³yw Kocio³a na m³odzie¿. W jednej z teleksowych informacji wewn¹trzpartyjnych mo¿na przeczytaæ: nadal przeciwdzia³ania wymagaj¹ zjawiska, które
nast¹pi³y w latach 198081 ( ) np. du¿y wp³yw Kocio³a na pracê wychowawcz¹ wród m³odzie¿y7. Zaanga¿owanie duszpasterzy na tym polu komunistyczne w³adze zaatakowa³y m.in. ustami mordercy ks. Jerzego Popie³uszki, który podczas toruñskiego procesu, usprawiedliwiaj¹c swoje dzia³ania, powiedzia³: Jak
by³o mo¿na zachowaæ spokój, kiedy inspirowano m³odzie¿, podjudzano j¹. Nie
wiem, czy Wysoki S¹d ma wiadomoæ, jakie by³y systemy wychowania m³odzie¿y. Od podstaw, na tak zwanej oazie, konspiracja, pseudonimy, wychowanie w nastrojach nienawici do w³adz. Duszpasterstwo Akademickie  konspiracja i pseudonimy8. Symbolem lat 80tych ubieg³ego wieku jest tak¿e walka w³adz
5 Na temat zaanga¿owania duszpasterskiego i formacyjnego Kocio³a wród m³odzie¿y w Gdañsku po 1945 r. por.: S. Bogdanowicz, Koció³ gdañski pod rz¹dami komunizmu 19451984, Gdañsk
2000; A. Hlebowicz, Koció³ katolicki a opozycja na Pomorzu Gdañskim 19661980, w: Opozycja
antykomunistyczna w Gdañsku (19761980). O pomorskim modelu obrony czynnej, red. L. Ma¿ewski, W. Turek, Gdañsk 1995, s. 1929; L. PotykanowiczSuda, Pañstwo a Koció³ katolicki w województwie gdañskim w latach 19451970, Warszawa 2011; J. W¹sowicz, Kryptonim Niwa. Jak
gdañska SB inwigilowa³a tzw. duszpasterstwo stanowozawodowe, w: Koció³ w godzinie próby.
19451989. Nieznane dokumenty i wiadectwa, Kraków 2006, s. 356358.
6 Wiêcej na ten temat por. m.in.: S. Bober, Walka o dusze dzieci i m³odzie¿y w pierwszym
dwudziestoleciu Polski Ludowej, Lublin 2011; M. Wierzbicki, M³odzie¿ w PRL, Warszawa 2009;
J. W¹sowicz, La lotta per la conquista dei cuori della gioventù nella Polonia Staliniana: Lesempio di alcuni Istituti Salesiani, w: Leducazione salesiana in Europa negli anni difficili del XX secolo. Atti del Seminario Europeo di Storia dellOpera salesiana Cracovia, 31 ottobre  4 novembre
2007, a cura di Grazia Loparco e Stanis³aw Zimniak, Roma 2008, s. 457468.
7 Archiwum Pañstwowe w Poznaniu oddzia³ w Pile, KW PZPR, sygn. 346/391, Teleksowa
informacja wewn¹trzpartyjna nr 191 z dnia 22.08.1984 r., k. 4.
8 P. Raina, Ks. Jerzy Popie³uszko mêczennik za wiarê i ojczyznê, cz. II: Proces toruñski, Olsztyn 1990, s. 129.
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z krzy¿ami w szko³ach, która rozegra³a siê na terenie ca³ego kraju, za najbardziej
spektakularn¹ jej ods³on¹, za spraw¹ sprzeciwu m³odzie¿y, by³y wydarzenia
w Miêtnem i W³oszczowej9.
M³odzi ludzie oczekiwali w tym okresie wsparcia od Kocio³a, podobnie jak
wiêkszoæ spo³eczeñstwa, które zosta³o zaskoczone i oszo³omione stanem wojennym10. wiadczy o tym chocia¿by symboliczne przemówienie przedstawiciela
studentów podczas ingresu bpa Tadeusza Goc³owskiego do gdañskiej katedry 2 lutego 1985 r., w którym zaapelowa³ do nowego ordynariusza o duszpastersk¹ opiekê, pomoc i wsparcie dzia³añ m³odzie¿y zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia prawdy
i szacunku dla ludzkiej godnoci11.
Wydaje siê, ¿e gdañski Koció³ spe³ni³ pok³adane w nim nadzieje. Po wprowadzeniu stanu wojennego tworzy³ przestrzeñ wolnoci, w której m³odzi realizowaæ mogli program samokszta³cenia, rozwijaæ m³odzie¿ow¹ kulturê niezale¿n¹.
Duszpasterze sami wychodzili te¿ z wieloma inicjatywami zwi¹zanymi z promocj¹ kultury chrzecijañskiej12. Koció³ wielop³aszczyznowo roztacza³ tak¿e opiekê duszpastersk¹ nad opozycyjnymi rodowiskami; udostêpnia³ swoje lokale na
niezale¿n¹ dzia³alnoæ; w³¹cza³ siê w sieæ kolporta¿u; interweniowa³ w sprawie
represji m³odzie¿y, upomina³ siê o jej prawa; wspiera³ materialnie niezale¿n¹ dzia³alnoæ; partycypowa³ w kosztach kar finansowych poniesionych przez m³odych
za dzia³alnoæ niezale¿n¹13. Tak¹ postaw¹ wyró¿nia³o siê wielu duchownych pracuj¹cych na terenie diecezji gdañskiej, pocz¹wszy od biskupów ordynariuszy tego
9

Por. Walka o krzy¿e Miêtne  W³oszczowa 1984, wybór, opr. i red. T. Krawczak, C. Wilanowski, Warszawa 2004. W Gdañsku konflikt o krzy¿e w szko³ach pojawi³ siê w tym samym czasie
m.in. w III LO. Por. J. W¹sowicz, My chcemy Boga w ksi¹¿ce, w szkole. M³odzie¿ gdañskiej Topolówki w obronie ks. J. Popie³uszki i szkolnych krzy¿y, w: Koció³ w godzinie próby. Zeszyt ¿ó³ty,
Kraków 2005, s. 5870.
10 L. PotykanowiczSuda, Koció³ i spo³eczeñstwo Pomorza Gdañskiego wobec stanu wojennego w okresie od 13 grudnia 1981 r. do lipca 1982 r. w wietle akt KW PZPR w Gdañsku, w:
Koció³ i spo³eczeñstwo wobec stanu wojennego, red. W.J. Wysocki, Warszawa 2004, s. 395.
11 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Gdañsku [dalej: AIPN Gd], Materia³y wydzia³owe wykorzystywane do analiz kontrwywiadowczych województwa gdañskiego obejmuj¹ce styczeñ i luty 1985 r., sygn. 0046/369 t. 3, Informacja dotycz¹ca sytuacji w rodowiskach pozostaj¹cych w zainteresowaniu Wydzia³u IV WUSW w Gdañsku w okresie mca lutego 1985 r., k. 7778.
12 AIPN Gd, sygn. 091/30, Z. Machalewski, G. Wolender, Wykorzystywanie obiektów sakralnych Kocio³a rzymskokatolickiego w latach 198085 na terenie województwa gdañskiego do dzia³alnoci skierowanej przeciw PRL i praca S³u¿by Bezpieczeñstwa w tym zakresie, praca dyplomowa
napisana pod kierunkiem pp³k. mgr. W. Starzyka, Legionowo 1995, k. 3887; L. PotykanowiczSuda, Koció³ i spo³eczeñstwo Pomorza Gdañskiego wobec stanu wojennego , s. 408.
13 Wiêcej na ten temat por.: A. Micewski, Koció³ wobec Solidarnoci i stanu wojennego,
Pary¿ 1987; J. Gowin, Koció³ a Solidarnoæ, Kwartalnik Konserwatywny (2002)8, s. 106108;
G. Weigel, Ostateczna rewolucja , s. 198206; P. Raina, Koció³ w Polsce 19811984, Londyn
1985; ten¿e, Troska o internowanych. Interwencje Abp. D¹browskiego u gen. Kiszczaka 19821989,
Warszawa 1999.
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okresu: Lecha Kaczmarka i Tadeusza Goc³owskiego, po szeregowych kap³anów,
powiêcaj¹cych siê zw³aszcza duszpasterstwu m³odzie¿owemu14.
Kocielna dzia³alnoæ duszpasterska wród m³odzie¿y by³a przedmiotem sta³ej
inwigilacji prowadzonej przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa i partiê, która mia³a na
celu ograniczenie wp³ywu duchowieñstwa na dorastaj¹ce pokolenie Polaków.
Poni¿ej zaprezentowane zosta³y dwa dokumenty odnalezione w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku (APG) w zespole Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w których w³adze partyjne i wojewódzkie szczegó³owo
omawiaj¹ m.in. zaanga¿owanie Kocio³a w rodowisku m³odzie¿y; wsparcie, jakiego duchowieñstwo udziela³o dla niezale¿nej dzia³alnoci; przedstawiaj¹ równie¿ wykaz placówek owiatowych, w których w latach 19841985 stwierdzono
obecnoæ krzy¿y.
Prezentowane dokumenty zosta³y opatrzone przypisami tekstowymi i rzeczowymi. Do tekstu wprowadzono drobne poprawki o charakterze interpunkcyjnym
i ortograficznym, za wszelkie wyró¿nienia dokonane w dokumencie (g³ównie
podkrelenia) zaznaczono za pomoc¹ wyt³uszczonej czcionki.
Nie we wszystkich przypadkach uda³o siê dotrzeæ do danych biograficznych
osób wystêpuj¹cych w dokumentach. Przy sporz¹dzaniu biogramów korzystano
z dostêpnych opracowañ oraz z Katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych
i pañstwowych b. PRL opublikowanego przez Instytut Pamiêci Narodowej na stronie internetowej www.ipn.gov.pl.

14 Wiêcej na temat Kocio³a gdañskiego w tym okresie, oprócz cytowanych ju¿ prac, por.:
S. Bogdanowicz, Czas burzenia  czas budowania. Koció³ Gdañski w spo³eczeñstwie odzyskuj¹cym wolnoæ 19841992, Nowy Bukowiec 2004; A. Hlebowicz, Koció³, opozycja, Solidarnoæ,
w³adza, w: Solidarnoæ i opozycja antykomunistyczna w Gdañsku (19801989), red. L. Ma¿ewski, W. Turek, Gdañsk 1995, s.165169.
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1984 listopad 16, Gdañsk: Analiza dzia³alnoci Kocio³a rzymskokatolickiego
wród m³odzie¿y opracowana przez Kuratorium Owiaty i Wychowania.
Gdañsk, dnia 16.11.1984 r.
15POUFNE
Egz. Nr 116
DZIA£ALNOÆ KOCIO£A RZYMSKOKATOLICKIEGO WRÓD M£ODZIE¯Y 
PRZYPADKI NARUSZENIA WIECKOCI W WOJEWÓDZTWIE GDAÑSKIM
ORAZ SPOSOBY PRZECIWDZIA£ANIA

Wzmo¿on¹ dzia³alnoæ Kocio³a rzymskokatolickiego wród m³odzie¿y
obserwuje siê od 1980 roku. Przejawami tej dzia³alnoci by³o zawieszenie emblematów religijnych w placówkach owiatowowychowawczych i spotkania organizowane w salach katechetycznych przez ksiê¿y. Do 1982 r. w polu zainteresowania znajdowa³y siê szczególnie szko³y maj¹ce uznanie spo³eczne jak np. Zespó³ Szkó³ £¹cznoci w Gdañsku, Techniczne Szko³y Budownictwa Okrêtowego
w GdañskuWrzeszczu, I, II, III Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gdañsku, III Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gdyni, gdzie ukazywa³y siê ulotki nawo³uj¹ce do zajmowania postaw i zachowañ sprzecznych z zasadami wieckiego charakteru placówki opiekuñczowychowawczej. W du¿ej mierze zjawisku takiemu sprzyja³a
sytuacja spo³ecznogospodarcza i polityczna kraju wykorzystywana przez niektóre orodki klerykalne do kszta³towania negatywnych postaw m³odzie¿y. Od 1983 r.
obserwuje siê tendencjê malej¹c¹ w ³amaniu zasad wieckiego charakteru szkó³
i placówek opiekuñczowychowawczych w zakresie umieszczania emblematów
religijnych w salach lekcyjnych. By³o to mo¿liwe dziêki zdecydowanym dzia³aniom podejmowanym przez dyrektorów placówek na rzecz przywracania ich wieckiego charakteru. Obecnie problem ten nie wystêpuje w ogóle w szko³ach ponadpodstawowych, natomiast w miastach i gminach stanowi nieca³e 4,5% na 1042
placówki owiatowowychowawcze w województwie. G³ównie s¹ to szko³y ni¿ej
zorganizowane  wiejskie, gdzie dosz³o do zawieszenia krzy¿y w 1980 r. S¹ to
placówki w miejscowociach: Wielki Klincz, Skorzewo17, £ubiana, Trutnowy,
Woc³awy, Borzestowo, Chmielno, Wilinka, Pomieczyno, K³osowo, R¹b, Stê¿yca, Lipusz, B¹cz, Sianowska Huta, Staniszewo, Tuszkowy, Trzebuñ, Raduñ, Piechowice, Kalisz, Szlachta, Trzepowo, Stara Huta, Puzdrowo, Tuchlino, Jelonek,
15 Powy¿ej pieczêæ prostok¹tna o treci: Urz¹d Wojewódzki Kuratorium Owiaty i Wychowania u. Okopowa 21/27 80  958 Gdañsk.
16 Wpisano odrêcznie.
17 W dokumencie b³êdnie: Skarzewo.
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Szopa, Borowy Las, Mojusz, Za³akowo, Stare Czaple, Sikorzyno, Go³ubie, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka, Wêsiory, Borek Kamienny, K³odawa, Mierzeszyn, Straszyn, Wilinka, Pelplin, Pomieczyñska Huta, Mirachowo, Brodnica
Górna, Nowa Huta, £ebno.
Dyrekcje szkó³ podejmowa³y dzia³ania w celu przywrócenia wieckiego charakteru placówek poprzez szkolenia rad pedagogicznych, spotkania z rodzicami,
rozmowy indywidualne, jak równie¿ wzmo¿on¹ pracê Podstawowych Organizacji Partyjnych w tym zakresie. Nie wszêdzie dzia³ania te by³y jednak skuteczne,
uzale¿nione by³y czêsto od presji rodowiska lokalnego.
Nale¿y podkreliæ, ¿e od 1983 roku nie by³o interwencji Kurii Biskupich
w sprawie zdejmowania krzy¿y. Zmniejszy³a siê w stosunku do roku 1980 liczba
punktów katechetycznych z 6 do 2 zorganizowanych w budynkach poszkolnych 
s¹ to Jaroszewy i Mrzezino. Decyzje zosta³y wydane na okres wybudowania punktów katechetycznych w danych miejscowociach.
Na terenie województwa dzia³aj¹ 24 orodki duszpasterstwa akademickiego skupiaj¹ce m³odzie¿ szkó³ ponadpodstawowych i studentów. 8 orodków
prowadzi planow¹ i systematyczn¹ pracê z m³odzie¿¹, pozosta³e 16  to orodki
parafialne, których program ogranicza siê do odprawiania niedzielnych mszy w.
oraz spotkañ okolicznociowych z okazji wa¿niejszych wi¹t kocielnych. Wiod¹ce orodki to: diecezjalny przy parafii N[ajwiêtszego] S[erca] P[ana] J[ezusa]
GdañskWrzeszcz, OO. Dominikanów, XX. Pallotynów, XX. Jezuitów przy Kociele w. Jakuba w Gdañsku Oliwie, przy parafii N[ajwiêtszej] M[aryi] P[anny]
na Przymorzu, NSPJ w Gdyni i OO. Franciszkanów przy parafii w. Antoniego
w Gdyni.
Na systematycznie organizowane w Orodkach zajêcia uczêszcza ok. 800
m³odzie¿y szkó³ ponadpodstawowych i studentów. Specjalnie organizowane imprezy ze znanymi z antypañstwowych postaw ludmi np. L. Wa³ês¹18, A. Wajd¹19
gromadz¹ do 2 tys. osób, podobnie  rekolekcje dla m³odzie¿y, inauguracja roku
18

Lech Wa³êsa (ur. 1943)  elektryk, dzia³acz WZZ, uczestnik strajku w Stoczni Gdañskiej
w grudniu 1970 r., w l. 19701976 zarejestrowany przez Wydzia³ III KW MO w Gdañsku jako tajny
wspó³pracownik SB o ps. Bolek; w l. 19781983 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Bolek, w l. 19831990 w ramach SOR krypt. Zadra; od 1979 r. cz³onek redakcji Robotnika Wybrze¿a, w 1980 r. przewodnicz¹cy MKS w Stoczni Gdañskiej, od wrzenia 1980 r. przewodnicz¹cy KKP, od 1981 przewodnicz¹cy ZR Gdañskiego i KK NSZZ Solidarnoæ, w stanie wojennym
internowany; w 1983 r. jako lider podziemnej Solidarnoci otrzyma³ Pokojow¹ Nagrodê Nobla;
od 1987 przewodnicz¹cy Krajowej Komisji Wykonawczej; w l. 19881990 sta³ na czele Komitetu
Obywatelskiego; w l. 19901995 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Por. S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wa³êsa. Przyczynek do biografii, GdañskWarszawaKraków 2008.
19 Andrzej Wajda (ur. 1926)  re¿yser filmowy i teatralny; wspó³twórca polskiej szko³y filmowej; w 2000 r. zosta³ laureatem honorowego Oscara; 30 VIII 1980 r. goci³ w Stoczni Gdañskiej;
cz³onek komitetu doradczego NSZZ Solidarnoæ; w 1989 r. w KO Solidarnoæ przy Lechu
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szkolnego i akademickiego z udzia³em biskupów. G³ówn¹ form¹ pracy stosowan¹
przez duszpasterstwo akademickie na terenie Trójmiasta z m³odzie¿¹ s¹ spotkania organizowane 45 razy w miesi¹cu. Z regu³y jeden dzieñ powiêcony jest na
sprawy czysto religijne (analiza Biblii, rozwa¿ania dot. chrzecijanina we wspó³czesnym wiecie, refleksje na temat przemówieñ papie¿a itp.) W pozosta³e dni
prelekcje maj¹ charakter spo³ecznopolityczny, w których m³odzie¿y przekazuje siê oceny i analizy sytuacji w kraju. W tym celu zaprasza siê do prowadzenia
wyk³adów specjalnych prelegentów, którzy w sposób tendencyjny staraj¹ siê przedstawiæ stosunki spo³ecznopolityczne w Polsce. Czêsto s¹ to znani dzia³acze opozycji, których nazwisko jest dodatkowym magnesem przyci¹gaj¹cym m³odzie¿.
Dzia³alnoæ tak¹ na terenie województwa prowadz¹ zakonnicy. Na pierwszym
miejscu nale¿y wymieniæ duszpasterstwo OO. Dominikanów, gdzie znany z wrogich pogl¹dów ks. S. S³oma20 utrzymuje cis³e kontakty z b. dzia³aczami Solidarnoci i systematycznie zaprasza ich na spotkania z m³odzie¿¹. Ogólny charakter pracy z m³odzie¿¹ ma wyranie negatywny wp³yw na kszta³towanie jej
postaw. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e na spotkania z m³odzie¿¹ wysy³ane s¹ imienne zaproszenia na adresy prywatne wybranych nauczycieli przedmiotów spo³ecznopolitycznych, gdzie np. w sposób tendencyjny przedstawia siê fakty historyczne,
czy rolê Kocio³a w ustroju socjalistycznym podwa¿aj¹c naukowy wiatopogl¹d.
Kolejn¹ p³aszczyzn¹ dzia³alnoci Kocio³a wród m³odzie¿y s¹ oazy organizowane przez kurie diecezjalne i placówki zakonne. Pierwszy kierunek to oazy
dla m³odzie¿y szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych urz¹dzone w atrakcyj-

Wa³êsie, senator I kadencji (19891991), w trakcie jej trwania przeszed³ z OKP do Unii Demokratycznej; w l. 19771989 rozpracowywany przez Wydzia³ IV Departamentu III MSW w ramach KE
krypt. Luminarz. Por. Kryptonim Klan. S³u¿ba Bezpieczeñstwa wobec NSZZ Solidarnoæ
w Gdañsku, t. 1: Wrzesieñ 1980  wrzesieñ 1981, wstêp S. Cenckiewicz, wybór i opr. M. Kruk,
R. ¯ydonik, WarszawaGdañsk 2010, s. 121.
20 O. S³awomir S³oma (ur. 1946)  dominikanin, w l. 19791985 prowadzi³ Dominikañski Orodek Duszpasterstwa Akademickiego w kociele w. Miko³aja w Gdañsku; w l. 19801981 by³ inicjatorem powstania niezale¿nego biuletynu duszpasterskiego Do³ek; w XI 1981 podczas strajków studenckich udziela³ pos³ugi duszpasterskiej na Akademii Medycznej i Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdañskiego. Po 13 XII 1981 odprawia³ msze w. za ojczyznê; w l. 19821985 by³ tak¿e duszpasterzem rodowiska gdañskich artystów i dziennikarzy; w VIII 1985 na skutek dzia³añ SB
zosta³ przeniesiony do Wroc³awia, nastêpnie do Jaros³awia. Od 1986 pracuje w Tarnobrzegu; odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009). Por. Ojciec S³awomir, Solidarnoæ.
Pismo Regionu Gdañskiego, nr 151152, Gdañsk 9 XII 1985 r., s. 3.; H. DoboszKinaszewska, Obecnoæ. Artyci u dominikanów (19811989), w: W cieniu klasztoru dominikanów, red. A. Go³êbnik,
Gdañsk 2002; A. Drzycimski, Wspó³czesny genius loci kêpy dominikañskiej postulaty badawcze, w:
Dominikanie. GdañskPolskaEuropa, GdañskPelplin 2003, s. 123126; K. Nowosielski, wiêtojañska, róg Pañskiej, Tygodnik Gdañski. Pismo cz³onków i sympatyków NSZZ Solidarnoæ,
1 X 1989, nr 7, s. 13; A. Kazañski, S³awomir S³oma, <http://www.encyklopediasolidarnosci.pl/>,
(data dostêpu: 12.05.2011).
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nych turystycznie miejscowociach województwa. S¹ one form¹ kolonii religijnych, gdzie m³odzie¿ poddawana jest szczegó³owo zaprogramowanym dzia³aniom maj¹cym na celu przygotowanie aktywu katolickiego. W roku bie¿¹cym
na terenie województwa oazy zorganizowano w Sianowie, Kolonii, Sianowskiej
Hucie, Sianowie Lenym, Prokowie, D¹bkach, Przywidzu, Kocierzynie, Jeleñskiej Hucie, Rumi, Wdzie, W³adys³awowie, Kamienicy Królewskiej. Obejmowa³y
one przeciêtnie od 3050 uczestników. Ca³kowity koszt pobytu m³odzie¿y ponosi³a parafia organizuj¹ca oazê.
Drugi kierunek pracy oazowej to tzw. oazy parafialne. Przy poszczególnych
parafiach organizowane s¹ grupy oazowe z³o¿one z m³odzie¿y zamieszka³ej na
terenie parafii. Zajêcia prowadzone s¹ przez specjalnie przeszkolonych animatorów, którzy wspó³dzia³aj¹ z opiekuj¹cymi siê oaz¹ ksiê¿mi. Liczebnoæ takich
grup wynosi od 1020 osób. W ramach organizowanej s³u¿by liturgicznej formowany jest aktyw parafialny wród m³odzie¿y. Pod pozorem dzia³alnoci religijnej kszta³tuje siê postawy neguj¹ce osi¹gniêcia 40lecia PRL.
Liczbê m³odzie¿y objêtej akcj¹ oazow¹ mo¿na oceniæ na oko³o 2 tys. osób.
Na terenie województwa dzia³aj¹ trzy ródroczne orodki pracy ruchu OAZ:
 Orodek GdañskWrzeszcz prowadz¹cy rekolekcje tzw. diakonii z ró¿nych parafii. Uczestnicy w br. przeszli szkolenia pocz¹tkowe i g³ówne w sezonie letnim,
 Orodek GdañskPrzymorze prowadzi kursy dla animatorów Ruchu wiat³o¯ycie (uczestniczy ok. 50 osób),
 Orodek w Pelplinie prowadzony przez moderatorów che³miñskich i gdañskich (uczestniczy ok. 100 osób). Odbywaj¹ siê tu rekolekcje dla ksiê¿y moderatorów Ruchu wiat³o¯ycie. Kadrê moderatorów stanowi¹ m³odzi ksiê¿a i czêæ alumnów seminariów duchownych w Pelplinie i Gdañsku Oliwie.
Ponadto na przestrzeni ostatnich lat obserwuje siê wzrastaj¹cy trend w naborze m³odzie¿y do Wy¿szego Seminarium Duchownego w Pelplinie i GdañskuOliwie. Najwiêcej m³odzie¿y do seminariów rekrutuje siê z rejonu Tczewa,
Kartuz i Gdyni. W roku szkolnym 1980/81 na pierwszym roku by³o 56 s³uchaczy,
w kolejnych latach 81/82  64, 82/83  88, 83/84  88, 84/85  93.
Na terenie naszego województwa w latach 1980/83 nie obserwowa³o siê ofensywnej dzia³alnoci Kocio³a w stosunku do organizacji ideowo wychowawczych.
W ostatnim czasie zjawisko to ma bardziej wyrany i zorganizowany charakter.
Ksiê¿a d¹¿¹ do utrzymania sta³ych kontaktów z instruktorami Z[wi¹zku] H[arcerstwa] P[olskiego] i m³odzie¿¹ starszo harcersk¹ w ramach nieoficjalnych
spotkañ w plebaniach. Zosta³ mianowany diecezjalnym kapelanem ds. ZHP
w woj. gdañskim ks. Kazimierz Dolny21. Ponadto harcerze w mundurach uczest21

Ks. Kazimierz Dolny (ur. 1958)  duchowny diecezji gdañskiej; wiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1983 r. Do lipca 1986 r. by³ wikariuszem w parafii w. Brygidy w Gdañsku. Wed³ug Wydzia³u
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nicz¹ w imprezach organizowanych przez Koció³ np. wycieczki, pielgrzymki do
miejsc kultu religijnego, msze w. itp.
W ostatnim czasie okrelone krêgi nawo³uj¹ m³odzie¿ do uczestnictwa w zbiorowych modlitwach, wykorzystuj¹c do tego mieræ ks. Jerzego Popie³uszki22.
Najbardziej nara¿onymi szko³ami na tego typu incydenty by³y licea ogólnokszta³c¹ce w Gdañsku.
Administracja owiatowa w celu zachowania wieckiego charakteru wychowania dzieci i m³odzie¿y podejmowa³a i podejmuje szereg dzia³añ:
 organizowane s¹ szkolenia dla kadry kierowniczej z udzia³em dyrektora
Wydzia³u ds. Wyznañ Urzêdu Wojewódzkiego,
 problematyka wieckoci placówek omawiana jest na naradach z inspektorami i dyrektorami szkó³ i placówek owiatowowychowawczych,
 inspektorzy owiaty i wychowania, dyrektorzy szkó³ ponadpodstawowych
i placówek owiatowowychowawczych zobowi¹zani zostali do przeprowadzenia szkoleñ w ramach rad pedagogicznych nt. Zasady polityki wyznaniowej w Polsce.
 nauczycielemetodycy przedmiotów spo³ecznopolitycznych I[nstytutu]
K[szta³cenia] N[auczycieli] Oddzia³u Doskonalenia Nauczycieli w ramach
szkoleñ dla nauczycieli szczególn¹ uwagê zwracaj¹ na interpretacjê faktów
historycznych dot. najnowszej historii Polski.

IV WUSW w Gdañsku, akceptowa³ i uto¿samia³ siê z pogl¹dami politycznymi ks. Henryka Jankowskiego; wyg³asza³ kazania, w których zawiera³ negatywne treci spo³ecznopolityczne; utrzymywa³ kontakty z przedstawicielami opozycji politycznej. By³ organizatorem nabo¿eñstw dla m³odzie¿y licealnej Jedynka u w. Brygidy. Por. Operacja Zorza II. S³u¿ba Bezpieczeñstwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Paw³a II w Trójmiecie (czerwiec 1987), wybór, redakcja
naukowa i wstêp S. Cenckiewicz, M. Kruk, WarszawaGdañsk 2008, s. 52.
22 Ks. Jerzy Popie³uszko (19471984)  duchowny archidiecezji warszawskiej; wiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1972 r.; jako wikariusz pracowa³ kolejno w parafiach: w. Trójcy w Z¹bkach,
Matki Bo¿ej Królowej Polski w Aninie, Dzieci¹tka Jezus na warszawskim ¯oliborzu; od 1978 r.
w³¹czony zosta³ do Referatu Duszpasterstwa Zawodowego i Stanowego przy kurii archidiecezjalnej; duszpasterz rodowisk medycznych (1978), duszpasterz akademicki (1979); od 20 V 1980 rezydent przy parafii w. Stanis³awa Kostki; podczas strajków w sierpniu 1980 r. odprawi³ mszê w.
na terenie Huty Warszawa; kapelan NSZZ Solidarnoæ w tym zak³adzie pracy; od X 1981 r. diecezjalny duszpasterz s³u¿by zdrowia; po stanie wojennym organizowa³ w parafii w. Stanis³awa
Kostki comiesiêczne msze w. w intencji ojczyzny, wspiera³ przeladowanych i represjonowanych;
w 1983 r. zorganizowa³ I pielgrzymkê wiata pracy na Jasn¹ Górê; represjonowany przez SB, wielokrotnie przes³uchiwany, aresztowany w dn. 1213 XII 1983 r.; inwigilowany przez Wydzia³ IV
SUSW od 2 IX 1982 r. w ramach SOR krypt. Popiel; 19 X 1984 r. uprowadzony i zamordowany
przez funkcjonariuszy SB; 6 VI 2010 beatyfikowany przez abp. Angelo Amato, prefekta Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, podczas mszy w. na placu Pi³sudskiego w Warszawie. Por. Aparat represji wobec Ksiêdza Jerzego Popie³uszki 19821984, t. 1, wstêp J. ¯aryn, red. J. Mysiakowska, wybór
i opr. J. Go³êbiewski, J. Mysiakowska, A.K. Piekarska, Warszawa 2009, s. 72.
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Dla przeciwdzia³ania zorganizowanej dzia³alnoci Kocio³a wród dzieci
i m³odzie¿y nale¿y:
1. W rzetelny sposób realizowaæ treci programowe w szko³ach, które s³u¿¹
kszta³towaniu naukowego pogl¹du na wiat23.
2. Zorganizowaæ kluby dla m³odzie¿y i ogólnodostêpne boisko w rodowisku
zamieszkania wraz z zabezpieczeniem odpowiednich instruktorów24.
3. W pedagogizacji rodziców w wiêkszym stopniu uwzglêdniaæ problematykê
wieckiego charakteru placówek opiekuñczowychow.[awczych]25.
4. Zobowi¹zaæ organizacje m³odzie¿owe do ofensywnej dzia³alnoci poprzez:
 organizowanie obozów szkoleniowowypoczynkowych dla opiekunów organizacji i m³odzie¿y przy minimalnej odp³atnoci uczestników26
 zabezpieczenie wysokokwalifikowanej kadry pedagogicznej do prowadzenia zajêæ w obozach27.
Kurator Owiaty i Wychowania
() W³adys³aw Tuminowski28
Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1  Sekretarz KW PZPR
Tow. J. Micha³owskaGumowska29
Egz. Nr 2  a/a
Wyk. M.W.
Druk B.K. dnia 17.11.1984 r.
ród³o: APG, KW PZPR, sygn. 2384/1995, k. 1014.

23

Na marginesie dopisek odrêczny: ¿yczenie.
Na marginesie dopisek odrêczny: ma³o konkretne.
25 Na marginesie dopisek odrêczny: jak?
26 Na marginesie dopisek odrêczny: a kto i z czego ma p³aciæ.
27 Na marginesie dopisek odrêczny: konkr[etnie].
28 W³adys³aw Tuminowski (ur. 1932)  w PZPR od 1955 r.; cz³onek ZHP (w l. 19461951),
ZMP (w l. 19491955); pe³ni³ funkcjê Kierownika Wydzia³u Organizacyjnego KW PZPR w Gdañsku (do 31.08.1981 r.) oraz Kuratora Owiaty i Wychowania w Gdañsku. Por. W³adys³aw Tuminowski, <www.katalog.bip.ipn.gov.pl>, (data dostêpu: 22.10.2011).
29 Joanna Micha³owskaGumowska (19452001)  cz³onek PZPR od 28 XII 1968 r.; cz³onek
ZMS; absolwentka studiów doktoranckich w Wy¿szej Szkole Nauk Spo³ecznych przy KC PZPR
w Warszawie (1979). Po wprowadzeniu stanu wojennego wiceprzewodnicz¹cy RW PRON w Gdañsku; w okresie 20 XII 1982  16 XII 1985 Sekretarz ds. Nauki i Owiaty KW PZPR w Gdañsku;
od 12 XI 1985 do 23 X 1987 minister owiaty i wychowania w rz¹dzie Zbigniewa Messnera,
w l. 19861989 cz³onek Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego. Por. Joanna Micha³owskaGumowska, <www.katalog.bip.ipn.gov.pl>, (data dostêpu: 21.05.2011).
24
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NR 2
1984, listopad, Gdañsk:. Opinia KW PZPR w Gdañsku na temat duszpasterstwa
m³odzie¿y podejmowanego przez Koció³ katolicki w województwie gdañskim.
OPINIA KOMISJI OWIATY KW PZPR W GDAÑSKU DOTYCZ¥CA
DZIA£ALNOCI KOCIO£A RZYMSKOKATOLICKIEGO WRÓD M£ODZIE¯Y
 PRZYPADKI NARUSZANIA WIECKOCI SZKO£Y W WOJ. GDAÑSKIM
ORAZ SPOSOBY PRZECIWDZIA£ANIA

W latach 198081 w niektórych placówkach owiatowowychowawczych
dosz³o do naruszenia zasad wieckoci. Czêæ rodziców i m³odzie¿y, a tak¿e nauczycieli  czêsto z inspiracji kleru i przy biernej postawie dyrektorów i rad
pedagogicznych oraz w³adz owiatowych  dopuci³a siê zawieszenia emblematów religijnych w wielu pomieszczeniach szkolnych.
Obiektywnie trzeba stwierdziæ, ¿e w ówczesnym okresie szko³a mia³a niewielu sojuszników w walce o zachowanie wieckiego charakteru. Jednak tam,
gdzie kierownictwa szkó³ stanowczo obstawa³y i strzeg³y wieckiego charakteru,
pomimo wielu k³opotów, szybko likwidowano przypadki wieszania emblematów
religijnych lub sami inicjatorzy rezygnowali z takich zamiarów. W czêci placówek wiecki charakter przywrócono po wprowadzeniu stanu wojennego, m.in.
dziêki du¿ej pomocy niektórych komisarzy wojskowych.
Niestety, nie wszyscy dyrektorzy i nauczyciele, a tak¿e w³adze owiatowe
stanê³y na wysokoci zadania. W chwili obecnej nadal emblematy religijne wisz¹
a¿ w 47 szko³ach województwa. Prawda, ¿e s¹ to w zasadzie szko³y wiejskie
i punkty filialne, ale to nie zmienia faktu, ¿e toleruje siê a¿ w tylu placówkach
naruszanie prawa.
Zdaniem Komisji Owiaty K[omitetu] W[ojewódzkiego] P[olskiej] Z[jednoczonej] P[artii] R[obotniczej]  czêæ dyrektorów i nauczycieli oraz inspektorów owiaty i wychowania nie jest zainteresowana przywróceniem wieckiego wystroju placówek i dlatego nie przejawia dzia³alnoci w tym zakresie. Winê
za ten stan rzeczy ponosz¹ równie¿ instancje partyjne i w³adze administracyjne
gmin. Np. w miecie i gminie Kartuzy emblematy religijne wisz¹ w 7 szko³ach,
w gminie Dziemiany i Lipuszu  w 6 szko³ach, w Sierakowicach  w 7, a w Stê¿ycy  w 6ciu.
W miesi¹cu padzierniku i listopadzie br.  z inicjatywy Wydzia³u Nauki
i Owiaty KW  instancje partyjne i w³adze owiatowe przeprowadzi³y rozmowy
partyjnos³u¿bowe z dyrektorami i I sekretarzami Pop wszystkich szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych, podczas których dokonano oceny realizacji wybranych odcinków ¿ycia szkó³, a mianowicie: rozwoju partii, zwi¹zków zawodo-

304

JAROS£AW W¥SOWICZ SDB

wych i organizacji m³odzie¿owych, pracy politycznej z nauczycielami, a tak¿e
dzia³añ przeciwstawiaj¹cych siê przenikaniu ideologii i penetracji kleru wród
dzieci i m³odzie¿y. Komisja uwa¿a, ¿e istniej¹ obiektywne przes³anki, a¿eby przywróciæ w woj. gdañskim wiecki charakter szkó³, ale pod warunkami, ¿e dyrekcjom szkó³ pomocy udziel¹ instancje partyjne, naczelnik i w³adze owiatowe. Tam,
gdzie dotychczas umiejêtnie i m¹drze rozwi¹zywano ten problem nie dosz³o do
¿adnych incydentów  co najwy¿ej rodzice przenieli krzy¿e do kocio³ów. W stosunku do dyrektorów szkó³ i pracowników administracji szkolnej, którzy nie bêd¹
chcieli tych spraw podj¹æ (a s¹ tacy!) nale¿y zastosowaæ rodki dyscyplinarne
i partyjne30.
Kler prowadzi frontaln¹, skomasowan¹, ró¿norodn¹ dzia³alnoæ wród dzieci i m³odzie¿y. Ostatnio znacznie nasili³o siê ich oddzia³ywanie. Przejawia siê
ono g³ównie w formach podanych w materiale Kuratorium Owiaty i Wychowania,
ale tak¿e poprzez organizacjê: wycieczek, dyskotek, spotkañ wszelkiego rodzaju
np. z ludmi teatru, naukowcami, pisarzami itp. W w/w zajêciach i imprezach
udzia³ bierze spora iloæ m³odzie¿y, szczególnie Trójmiasta. Trzeba stwierdziæ, ¿e
kler dysponuje na te cele nieograniczonymi rodkami finansowymi i materialnymi, a tak¿e bardzo dobrze przygotowan¹ kadr¹.
A jak wygl¹da sytuacja w szko³ach i czym one dysponuj¹?
Na podstawie przeprowadzonych rozmów i rozeznania mo¿na przyj¹æ, ¿e co
najmniej 80% nauczycieli jest wierz¹cymi i praktykuj¹cymi. Dotyczy to równie¿
sporej iloci dyrektorów szkó³, w tym i rednich. Czêæ nauczycieli demonstruje swój stosunek do tych spraw przez noszenie insygniów religijnych31.
Podczas rozmów spora grupa dyrektorów wykaza³a brak znajomoci dzia³añ
kleru wród dzieci i m³odzie¿y. Czêæ wrêcz owiadczy³a, ¿e najwiêkszym ich
celem, a zarazem sukcesem jest zabezpieczenie spokoju w kierowanych placówkach i dlatego nie próbuj¹ podejmowaæ dzia³alnoci wiatopogl¹dowej. Ponadto
stwierdzi³a, ¿e tylko niewielu nauczycieli chce i mo¿e podejmowaæ te tematy. Na
odcinku przeciwdzia³ania rozszerzaniu siê wp³ywów kleru na dzieci i m³odzie¿
wiêkszoæ szkó³ nie mo¿e pochwaliæ siê wynikami. Najczêciej spotykan¹ form¹
jest organizowanie zajêæ pozalekcyjnych. Niestety odbywaj¹ siê one przewa¿nie przy nik³ej frekwencji, wynikaj¹cej m.in. z ma³o atrakcyjnych form i tematów, a tak¿e niedostatecznego zabezpieczenia finansowego, materia³owego i kadrowego. Mizerne rezultaty  jak dotychczas  daje równie¿ organizacja zajêæ
w soboty. Przyczyna  czêsto niechêæ nauczycieli, a tak¿e uczniów, trudnoci komunikacyjne, brak atrakcyjnych propozycji itp. Szko³y maj¹ opracowane plany
i programy zajêæ pozalekcyjnych  niestety z ich wykorzystaniem jest le. Do30
31

Na marginesie dopisek odrêczny: najwy¿szy czas!
Na marginesie dopisek odrêczny: nie powinno tak byæ.
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tychczas nie uda³o siê zmobilizowaæ, czy wrêcz zmusiæ szko³y do zadowalaj¹cej
realizacji w³asnych, przyjêtych przecie¿ przez rady pedagogiczne planów zajêæ
pozalekcyjnych. W tej sytuacji czas po lekcjach w zasadzie zagospodarowuje m³odzie¿ sama, jednak coraz czêciej wyrêcza nas w tym przeciwnik ideologiczny.
Poniewa¿ nie dysponujemy w chwili obecnej wystarczaj¹c¹ iloci¹ dobrze
przygotowanej kadry ani odpowiednimi rodkami do podjêcia szerokiej pracy
ideowowychowawczej i wiatopogl¹dowej, dlatego Komisja Owiaty proponuje, by zgodnie z wnioskami Wydzia³u Nauki i Owiaty KW PZPR skoncentrowaæ nasz wysi³ek na najbardziej zagro¿onych odcinkach, tj. liceach ogólnokszta³c¹cych, szko³ach medycznych i niektórych szko³ach zawodowych. W tym
celu nale¿y:
 w placówkach tych dokonaæ g³êbokiej analizy sytuacji kadrowej oraz oceny
pracy partyjnej i ideowowychowawczej. Zweryfikowaæ lub od nowa opracowaæ i konsekwentnie realizowaæ programy pracy ideowowychowawczej
 Kuratorium Owiaty i Wychowania winno wznowiæ32 te swoje dzia³y, na
których barkach spoczywa ca³y ciê¿ar sterowania prac¹ ideowowychowawcz¹ w placówkach owiatowowychowawczych lub dokonaæ zmiany zakresu
przydzia³u czynnoci pracowników dzia³u szkolnictwa ogólnokszta³c¹cego
i zawodowego
 Kuratorium Owiaty i Wychowania powinno wyegzekwowaæ od dyrekcji szkó³
realizacje Uchwa³y Egzekutywy KW PZPR z dnia 23.08.1984 r. w sprawie
wyznaczenia w ka¿dej szkole wy¿ej zorganizowanej zcy dyrektora odpowiedzialnego za sprawy ideowowychowawcze
 Oddzia³ Doskonalenia Nauczycieli powinien w trybie pilnym podj¹æ szkolenie wychowawców klas szkó³ zagro¿onych z zakresu pracy ideowowychowawczej
 W celu stworzenia warunków do organizacji zajêæ pozalekcyjnych  Urz¹d
Wojewódzki winien do szkó³ skierowaæ nadzwyczajne rodki finansowe
i materialne
 Pilnie nale¿y podj¹æ prace nad rozszerzeniem zakresu akcji letniej w roku
1985 i nastêpnych33.
Niewystarczaj¹cy w stosunku do aktualnych potrzeb jest rozwój i dzia³alnoæ organizacji m³odzie¿owych.
Zorganizowanie w Z[wi¹zku] S[ocjalistycznej] M[³odzie¿y] P[olskiej] w szko³ach ponadpodstawowych wynosi ok. 10% ale w liceach ogólnokszta³c¹cych zaledwie 4,8%. Dodaæ trzeba, ¿e a¿ w 15 szko³ach brak ogniw organizacji
ZSMPowskiej. Nieco lepiej jest z Z[wi¹zkiem] H[arcerstwa] P[olskiego]  zor32
33

Nad wyrazem dopisek odrêczny: umocniæ.
Na marginesie dopisek odrêczny: zmniejszyæ odp³atnoæ.
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ganizowanie siêga tu 20%34. Zdaniem Komisji Owiaty, sytuacji w tym zakresie
nie poprawi siê, dopóki w³adze owiatowe nie bêd¹ egzekwowa³y od dyrekcji
i nauczycieli pracy na rzecz tworzenia klimatu dla dzia³alnoci organizacji m³odzie¿owych.
Propozycje wniosków:
1. Wojewoda Gdañski dokona oceny skutecznoci dzia³añ Kuratorium Owiaty i Wychowania w zakresie wdro¿enia i realizacji programu wychowawczego Kogo chcemy wychowaæ w polskiej szkole w szko³ach województwa
gdañskiego.
Termin: 31.01.1985 r.
Odpowiedzialny: Wojewoda Gdañski35
2. Wojewoda Gdañski zabezpieczy zwiêkszone rodki na rozwój zajêæ pozalekcyjnych i pracy ideowowychowawczej w liceach ogólnokszta³c¹cych i wybranych szko³ach zawodowych.
Termin: 31.03.1985 r.
Odpowiedzialny: Wojewoda Gdañski
3. Kuratoria Owiaty i Wychowania oraz Oddzia³ Doskonalenia Nauczycieli
zorganizuj¹ szkolenie dla:
a) Kadry dyrektorskiej liceów ogólnokszta³c¹cych i niektórych szkó³ zawodowych z zakresu wybranych tematów wiatopogl¹dowych,
b) Wychowawców klas liceów ogólnokszta³c¹cych Trójmiasta,
c) Rad pedagogicznych liceów ogólnokszta³c¹cych i niektórych szkó³ zawodowych w zakresie tematów wiatopogl¹dowych i stosunków pañstwoKoció³.
Termin: 1.01.1985
Odpowiedzialny: Kuratorium O[wiaty]
i W[ychowania]
Dyrektor ODN

34

Na marginesie dopisek odrêczny: oddz.[ia³ywanie] kleru.
W latach 19821988 wojewod¹ gdañskim by³ Mieczys³aw Cygan (19212006)  cz³onek
PPR oraz PZPR; od 1964 r. gen. brygady Si³ Zbrojnych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej; w latach
19821988 cz³onek Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdañsku ; w 1985 zosta³ powo³any w sk³ad Komisji Planowania przy Radzie Ministrów; w l. 19851990 cz³onek Rady Naczelnej, za w 19891990 Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamiêci Walki i Mêczeñstwa. Por. Operacja Zorza II. S³u¿ba Bezpieczeñstwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Paw³a II
w Trójmiecie (czerwiec 1987) , s. 4.
35
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4. Kuratorium Owiaty i Wychowania dokona oceny realizacji programów i
planów zajêæ pozalekcyjnych w liceach ogólnokszta³c¹cych i wybranych szko³ach zawodowych i spowoduje ich optymalne wykonanie.
Odpowiedzialny: Kuratorium OiW
Termin: 31.01.1985.
5. Instancje partyjne w Kartuzach, Sierakowicach, DziemianachLipuszu i Stê¿ycy dokonaj¹ analizy sytuacji spo³ecznopolitycznej i kadrowej w placówkach, w których nast¹pi³o naruszenie zasady wieckoci.
Termin: 15.02.1985 r.
Odpowiedzialny: I sekretarze instancji
6. Zobowi¹zaæ instancje partyjne I stopnia do wzmo¿enia dzia³alnoci udzielania w wiêkszym zakresie pomocy szko³om w pracy ideowopolitycznej.
Gdañsk, listopad 1985 r.

Przewodnicz¹cy
Komisji Owiaty KW PZPR
Romuald Suchorz36

ród³o: APG, KW PZPR, sygn.. 2384/1995, k. 27.

THE ACTIVITIES OF THE ROMAN  CATHOLIC CHURCH
WITH YOUTH IN THE REGION OF THE CITY OF GDANSK IN LIGHT
OF THE KW PZPR DOCUMENTS
Summary
Political changes in the 1980s were made possible largely due to the involvement of the youth
in opposition activities. One of the reasons for this was the openness of the youth towards proposals
by the Polish church in the years 19451989. During this communist period, the Catholic Church
fought constantly with the communist government to protect the spirituality of Polish youth. The last
chapter of this clash took place in the 80s. The communist government tried to restrict the influence
of the churches on the young people at all costs.
In this article, the author presents an analysis of the documents of the communist party of the
city of Gdansk. He examines the influence on Polish youth of the movement called Ruch wiat³o 
Zycie (LightLife movement). The documents report examples of school boards and teachers disobeying school secularity by maintaining crosses in classrooms. At that time, the communist authorities ran a campaign to remove religious symbols from educational establishments in the whole
country.

36

Powy¿ej nieczytelny podpis: w zastêpstwie.
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