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Â LNE
UWAGI OGO

Sejm Ustawodawczy zajmuje szczegoÂlne miejsce wsÂroÂd sejmoÂw
obradujaÎcych w okresie mieÎdzywojennym. GøoÂwnym jego zadaniem byøo ustalenie ustroju odrodzonego po 123 latach panÂstwa
oraz nadanie mu ustawy zasadniczej. Sejm Ustawodawczy w przeciwienÂstwie do innych obradujaÎcych w okresie mieÎdzywojennym
byø suwerenem, roÂzÇniø sieÎ od nich roÂwniezÇ swojaÎ jednoizbowosÂciaÎ.
Dekret o wyborach i ordynacji wyborczej zostaø opracowany przez
rzaÎd JeÎdrzeja Moraczewskiego, a nasteÎpnie zatwierdzony przez Naczelnika PanÂstwa JoÂzefa Piøsudskiego 28 listopada 1918 r.1 Ordynacja przewidywaøa, zÇe przecieÎtnie jeden poseø przypadaø na ok. 50
tys. mieszkanÂcoÂw okreÎgu wyborczego. W przypadku gdy w okreÎgu
zgøoszona zostaøa tylko jedna lista kandydatoÂw lub gdy zgøoszonych
zostaøo wieÎcej list, a ogoÂlna liczba kandydatoÂw znajdujaÎcych sieÎ na
nich byøa mniejsza nizÇ liczba przewidywanych posøoÂw z danego
okreÎgu wyborczego, w takiej sytuacji kandydaci byli ogøaszani posøami bez przeprowadzania wyboroÂw. Ordynacja podzieliøa kraj na
71 okreÎgoÂw wyborczych. Byøy one pogrupowane w nasteÎpujaÎcy
sposoÂb: KroÂlestwo Polskie i okreÎg biaøostocki, SÂlaÎsk CieszynÂski,
1

Dziennik Praw PanÂstwa Polskiego (dalej: DzPPP) z 1918 r., Nr 18, poz. 46.
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Galicja i zaboÂr pruski2. Razem z ordynacjaÎ wydany zostaø dekret
Naczelnika PanÂstwa o wyborach do Sejmu Ustawodawczego3. Miaøo zostacÂ wybranych 524 posøoÂw. Ordynacja wyborcza oparta zostaøa na demokratycznych, pieÎcioprzymiotnikowych zasadach wyborczych: powszechnosÂci, roÂwnosÂci, bezposÂredniosÂci, tajnosÂci i proporcjonalnosÂci. Gøosowano na listy, na ktoÂrych znajdowaøo sieÎ po
kilka lub kilkanasÂcie nazwisk. Mandaty rozdzielane byøy systemem
d'Hondta4. TwoÂrcom ordynacji wyborczej przysÂwiecaø cel zapewnienia jak najszerszej reprezentacji wszystkim najwazÇniejszym kierunkom politycznym wysteÎpujaÎcym w kraju oraz pragnienie, aby
wybrany sejm byø wiernym obrazem polskiego spoøeczenÂstwa.
OsiaÎgnieÎcie tych celoÂw miaøa zapewnicÂ zasada proporcjonalnosÂci,
ktoÂra byøa zgodna z ogoÂlnymi zasadami demokracji5. Wybory do
Sejmu Ustawodawczego zostaøy przeprowadzone 26 stycznia 1919 r.
Ze wzgleÎdu na nieustalone jeszcze wtedy ostatecznie granice panÂ2
Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego. Dodatek nr 1, DzPPP 1918 r.,
Nr 18, poz. 46. Innymi aktami prawnymi regulujaÎcymi sprawy powoøania Sejmu Ustawodawczego byøy: ustawa z dnia 5 kwietnia 1919 r. w przedmiocie zmiany niektoÂrych
przepisoÂw ordynacji wyborczej, objeÎtej dekretami l. 46 i l. 47 Nr 18 Dziennika Praw
PanÂstwa Polskiego z 6 ± go grudnia 1918 roku, celem przeprowadzenia wyboroÂw
posøoÂw do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej z czeÎsÂci ziem polskich
byøego zaboru pruskiego, DzPPP z 1919 r., Nr 30, poz. 253; ustawa z dnia 10 maja
1919 r. w sprawie zmiany niektoÂrych przepisoÂw ordynacji wyborczej z dnia 28 listopada 1918 r. celem przeprowadzenia wyboroÂw w okreÎgach 33 i 34, DzPPP z 1919 r., Nr
40, poz. 294; RozporzaÎdzenie wykonawcze o wyborach poselskich do Sejmu Ustawodawczego z czeÎsÂci ziem byøego zaboru pruskiego, DzPPP z 1919 r., Nr 33, poz. 270;
RozporzaÎdzenie o wyborach poselskich do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej
Polskiej w 33 (Biaøostockim) i 34 (Bielskim) okreÎgach wyborczych, DzPPP z 1919 r.,
Nr 240, poz. 295.
3
Dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego, DzPPP z 1918 r., Nr 18, poz. 47.
4
Zarzucano, zÇe taka ordynacja jest niekorzystna szczegoÂlnie dla ZÇydoÂw rozproszonych po caøym terytorium Polski. OrdynacjeÎ krytykowali jednak roÂwniezÇ przedstawiciele Narodowej Demokracji. Zarzuty dotyczyøy tego, zÇe wybory nie odbeÎdaÎ sieÎ
w caøym kraju, jak tezÇ tego, zÇe w KroÂlestwie przy okreÎgach wielomandatowych i proporcjonalnosÂci w sejmie mozÇe znalezÂcÂ sieÎ znaczna liczba przedstawicieli mniejszosÂci
narodowych. S. Mackiewicz, Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 wrzesÂnia
1939 r., Warszawa 1989, s. 112; OkreÎgi wyborcze ¹Gazeta Warszawskaº, 2 XII 1918 r.
5
S. Kutrzeba, Proporcjonalne gøosowanie, Warszawa 1918, s. 3.

PROBLEMATYKA POZYCJI RELIGII W SZKOLE

269

stwa wybory odbyøy sieÎ jedynie w KroÂlestwie Polskim oraz w zachodniej czeÎsÂci Galicji. W chwili przeprowadzania wyboroÂw GoÂrny
SÂlaÎsk i ziemie zaboru pruskiego stanowiøy pod wzgleÎdem prawnym
czeÎsÂcÂ Niemiec, a w Galicji Wschodniej toczyøa sieÎ wojna z UkrainÂcami. Na SÂlaÎsku CieszynÂskim natomiast trwaøy walki z Czechami.
DziaøajaÎce tam stronnictwa utworzyøy jednaÎ listeÎ. UchwaøaÎ Sejmu
Ustawodawczego z marca 1919 r. kandydaci umieszczeni na tej
lisÂcie zostali uznani posøami bez wyboroÂw6. Wschodnie skrawki
KroÂlestwa Polskiego znajdowaøy sieÎ pod okupacjaÎ niemieckaÎ. Dla
zapewnienia ludnosÂci polskiej, szczegoÂlnie z terenu zaboru pruskiego i Galicji Wschodniej reprezentacji w sejmie, zdecydowano sieÎ
wprowadzicÂ do niego posøoÂw polskich wybranych wczesÂniej do parlamentu panÂstw zaborczych. W miareÎ upøywu czasu i posteÎpujaÎcej
normalizacji przeprowadzano wybory uzupeøniajaÎce, w wyniku ktoÂrych parlament opuszczali posøowie pochodzaÎcy z innych nizÇ polskie wyboroÂw. WyjaÎtek stanowili tutaj posøowie z Galicji Wschodniej. Ostatnia istotna zmiana zostaøa wprowadzona w skøadzie izby
poselskiej w marcu 1922 r. Wtedy to do Sejmu Ustawodawczego
doøaÎczyøo 20 posøoÂw wybranych z Litwy SÂrodkowej7.
Powszechnie zdawano sobie spraweÎ z ogromu pracy, jaka czeka
pierwszy sejm odrodzonego panÂstwa polskiego, dlatego bardzo wazÇnaÎ roleÎ miaø odegracÂ akt wyborczy. Wedøug W. ZwolinÂskiego do
sejmu powinni zostacÂ wybrani ludzie miøujaÎcy swoÂj kraj, odznaczajaÎcy sieÎ licznymi zaletami: uczciwosÂciaÎ, sÂwiatøosÂciaÎ, pracowitosÂciaÎ
i dosÂwiadczeniem, a wieÎc ci, ktoÂrzy dali poznacÂ sieÎ ze swojej wielkiej
pracy dla narodu polskiego8. Przyszli posøowie mieli umiecÂ wzniesÂcÂ
sieÎ ponad polityczne podziaøy, tak aby efektywnie moÂc pracowacÂ dla
dobra Polski. JezÇeli tacy ludzie zostaliby wybrani do sejmu, to parlament zdoøaøby zaprowadzicÂ w kraju øad i porzaÎdek9. W czasie ka6

K. Kumaniecki, Odbudowa panÂstwowosÂci polskiej. NajwazÇniejsze dokumenty
1912 ± styczenÂ 1924, Warszawa 1924, s. 149-150.
7
Kto byø kim w Drugiej Rzeczpospolitej, red. J.M. Majchrowski, Warszawa
1994, s. 216.
8
W. ZwolinÂski, Polski Sejm Konstytucyjny czyli ¹konstytuantaº, Warszawa
1918, s. 8.
9
L. Nowodworski, O pierwszym Sejmie polskim, Warszawa 1918, s. 15.
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dencji Sejmu Ustawodawczego uksztaøtowaø sieÎ typ posøa, jaki przetrwaø, zdaniem Z. Zaporowskiego, do 1930 r. Ambitny, nieposiadajaÎcy wystarczajaÎcych kompetencji parlamentarnych, uwazÇajaÎcy za
punkt honoru akcentowanie przewagi i powagi wøadzy ustawodawczej nad innymi. NatreÎtny bywalec urzeÎdoÂw, ktoÂry ustawicznie
usiøowaø zaøatwicÂ roÂzÇnorakie sprawy, niejednokrotnie posøugujaÎc
sieÎ grozÂbami wobec urzeÎdnikoÂw. JednoczesÂnie przedkøadajaÎcy rzaÎdowi setki interpelacji, ktoÂre w wieÎkszosÂci powinny bycÂ skierowane
do organoÂw nizÇszego szczebla. Wyborcom skøadajaÎcy niemozÇliwe do
realizacji obietnice, a przeciwnikoÂw politycznych atakujaÎcy bez pardonu10. Kazimierz Bartel11 zauwazÇyø natomiast, zÇe posøowanie zaczeÎøo dziaøacÂ na niektoÂrych ludzi, ktoÂrzy znalezÂli sieÎ w parlamencie
z braku przygotowania do innych zajeÎcÂ, w taki sposoÂb, zÇe zaczeÎli
uwazÇacÂ sieÎ za niezwykle kompetentnych we wszystkich bez wyjaÎtku
sprawach12.
Do pierwszych wyboroÂw w odrodzonej Polsce staneÎøy prawie
wszystkie siøy polityczne dziaøajaÎce w tym czasie na ziemiach polskich. WyjaÎtek stanowili niemajaÎcy wieÎkszego poparcia wsÂroÂd PolakoÂw komunisÂci. Wybory wygraøa Narodowa Demokracja.

10

Z. Zaporowski, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. DziaøalnosÂcÂ posøoÂw, parlamentarne koncepcje JoÂzefa Piøsudskiego, mniejszosÂci narodowe, Lublin
1992, s. 54.
11
W latach 1822-1930 poseø RP. PoczaÎtkowo nalezÇaø do PSL ¹Wyzwolenieº.
W 1925 r., protestujaÎc przeciwko programowi stronnictwa w kwestii rolnej, wystaÎpiø
z tej partii i zaøozÇyø sejmowy Klub Pracy o nastawieniu propiøsudczykowskim. Od
1928 r. byø posøem z ramienia Bezpartyjnego Bloku WspoÂøpracy z RzaÎdem. Byø jednym z najbardziej zaangazÇowanych politykoÂw zwiaÎzanych z JoÂzefem Piøsudskim. Po
przewrocie majowym otrzymaø tekeÎ premiera. NasteÎpnie peøniø funkcjeÎ wicepremiera
i Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego. W 1930 r. na znak protestu
przeciwko metodom stosowanym przez wøadze panÂstwowe wobec przywoÂdcoÂw Centrolewu zøozÇyø mandat i wycofaø sieÎ z czynnego zÇycia politycznego. J. Majchrowski,
Bartel Kazimierz, w: Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999,
s. 29.
12
K. Bartel, Kilka uwag o praktyce parlamentarnej w Polsce, Warszawa 1929,
s. 4.
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1. OBLICZE POLITYCZNE SEJMU USTAWODAWCZEGO

Sejm Ustawodawczy, ktoÂry zebraø sieÎ po raz pierwszy 10 lutego
1919 r., liczyø 348 posøoÂw13. Pod koniec 1919 r. w Izbie zasiadaøo 395
posøoÂw14. Liczba posøoÂw stopniowo powieÎkszaøa sieÎ, aby w konÂcowym okresie funkcjonowania Sejmu osiaÎgnaÎcÂ liczbeÎ 43215. Na poczaÎtku kadencji Sejmu zostaøo utworzonych dziesieÎcÂ kluboÂw poselskich. NajwieÎkszym z nich byø Klub Sejmowy Ludowo-Narodowy.
Liczyø 116 posøoÂw, a po wyborach w Wielkopolsce powieÎkszyø sieÎ
o kolejnych 25 posøoÂw16. W klubie tym dominowali endecy, ale roÂwniezÇ istotne znaczenie mieli w nim chadecy, gøoÂwnie dzieÎki osobie
Wojciecha Korfantego17. W sprawach osÂwiaty, kultury i obyczajowosÂci ZwiaÎzek Ludowo-Narodowy øaÎczyø idee nacjonalistyczne z propagowaniem kultu dla tradycji. Wychowanie miaøo bycÂ oparte na
tradycjach chrzesÂcijanÂskich, przy wspoÂøudziale KosÂcioøa Katolickiego, jak tezÇ rodziny i szkoøy18. Z takiego podejsÂcia do kwestii religii
i KosÂcioøa Katolickiego w zÇyciu narodu braøa sieÎ postawa zdecydowanie prokosÂcielna w debatach wyznaniowych. Religia chrzesÂcijanÂska i KosÂcioÂø Rzymskokatolicki byøy centralnym punktem polityki
wyznaniowej tego ugrupowania19.
Ugrupowaniem centrowym byø Klub Pracy Konstytucyjnej, ktoÂry
liczyø 18 posøoÂw. Stanowiø on reprezentacjeÎ konserwatystoÂw zachod13

Lista posøoÂw do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12 kwietnia 1919 r. Nienumerowany druk sejmowy.
14
Sejm w dwu czeÎsÂciach, red. A. Lange, Warszawa 1919, s. 116.
15
S. Krukowski, Sejm Ustawodawczy 1919-1922. Uwagi o skøadzie i dziaøalnosÂci,
¹Czasopismo Prawno-Historyczneº 38(1986), z. 1, s. 96.
16
E. Maj, ZwiaÎzek Ludowo-Narodowy 1919-1928, Lublin 2000, s. 27.
17
TamzÇe, s. 25; A. WaÎtor, DziaøalnosÂcÂ ZwiaÎzku Ludowo-Narodowego 19191922, Szczecin 1992, s. 14.
18
J. Holzer, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974,
s. 113-114.
19
B. Pawøowski, Religia i KosÂcioÂø rzymskokatolicki w mysÂli politycznej chrzesÂcijanÂskiej demokracji, w: Religia i KosÂcioÂø rzymskokatolicki w polskiej mysÂli politycznej
1919-1939, red. J. Jachymek, Lublin 1995, s. 65-81; S. Sopocki, ChrzesÂcijanÂscy Demokraci, Londyn 1946, s. 19-20; B. Krzywobøocka, Chadecja 1918-1937, Warszawa 1974,
s. 77.
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niogalicyjskich oraz sprzymierzonych z nimi demokratoÂw. Klub uwazÇany byø za reprezentanta stanÂczykoÂw. Jako ugrupowanie konserwatywne sprzeciwiaø sieÎ radykalnym reformom, staÎd niecheÎtny stosunek
do parcelacji ziemi i reformy rolnej. W debatach wyznaniowych nie
odgrywaø wieÎkszej roli. PrzywoÂdcaÎ klubu byø Nata Lowenstein. Do
ugrupowanÂ centrowych mozÇna zaliczycÂ roÂwniezÇ Klub Polskiego
Zjednoczenia Katolicko-Ludowego. Klub ten byø zblizÇony programowo do Narodowej Demokracji, natomiast w sprawach rolnych
do Polskiego Stronnictwa Ludowego ¹Piastº20. Polskie Zjednoczenie
Ludowe odwoøywaøo sieÎ do koncepcji solidaryzmu, u podstaw ktoÂrych staøy wartosÂci chrzesÂcijanÂskie. W powstaniu tego ugrupowania
duzÇaÎ roleÎ odegraøy koncepcje ks. Wacøawa BlizinÂskiego21. Po rozøamie w tym ugrupowaniu wyøoniøo sieÎ z niego Polskie Stronnictwo
Katolicko-Ludowe oraz Narodowe Zjednoczenie Ludowe. WazÇnaÎ
roleÎ w tym ugrupowaniu odgrywaø abp JoÂzef Teodorowicz. DzieÎki
swoim talentom politycznym i parlamentarnym staø sieÎ nieformalnym
przywoÂdcaÎ grupy biskupoÂw wøaÎczajaÎcych sieÎ w zÇycie polityczne. NalezÇaø roÂwniezÇ do najaktywniejszych czøonkoÂw polskiego Episkopatu.
Imponowaø w dziaøalnosÂci narodowej i spoøecznej. Niejednokrotnie
interweniowaø w sprawach polskich w Stolicy Apostolskiej22.
W 1921 r. doszøo do rozøamu w Narodowym Zjednoczeniu Ludowym, ktoÂrego gøoÂwnym sprawcaÎ byø Edward Dubanowicz. W wyniku rozøamu powstaøo Narodowo-ChrzesÂcijanÂskie Stronnictwo Ludowe.
Trzecim co do wielkosÂci ugrupowaniem sejmowym byø klub Polskiego Stronnictwa Ludowego ¹Piastº. W centrum jego zainteresowania byøy oczywisÂcie sprawy agrarne na czele z reformaÎ rolnaÎ.
W sprawach wyznaniowych ludowcy z PSL ¹Piastº zajmowali pozy20
A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 2: II Rzeczpospolita, Warszawa
1989, s. 21.
21
A. èuczak, Powstanie i dziaøalnosÂcÂ Zjednoczenia Ludowego i Polskiego Zjednoczenia Ludowego, ¹Roczniki DziejoÂw Ruchu Ludowegoº 1968, nr 10, s. 39.
22
K. Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Søownik biograficzny,
Bene Nati, PoznanÂ 1996, s. 291-298; szerzej na temat dziaøalnosÂci ks. abpa JoÂzefa
Todorowicza zob. S. Gawlik, ZÇycie i dziaøalnosÂcÂ ks. abp. JoÂzefa Teodorowicza, KrakoÂw 1988.
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cjeÎ posÂredniaÎ. Nie walczyli z duchowienÂstwem katolickim, nie forsowali roÂwniezÇ niekorzystnych dla niego rozwiaÎzanÂ legislacyjnych.
Dziaøacze PSL ¹Piastº podzielali chrzesÂcijanÂski sÂwiatopoglaÎd patrzenia spoøecznosÂci wiejskiej. Z wartosÂci chrzesÂcijanÂskich wyciaÎgano
prawa regulujaÎce zÇycie spoøeczne. Pomimo takiego stanowiska posøowie PSL ¹Piastº nie unikneÎli sporoÂw z duchowienÂstwem. Widoczne to byøo chociazÇby w korespondencjach prasowych pieÎtnujaÎcych
naduzÇywanie religii w walce partyjnej23. Do partii centrowych nalezÇy
zaliczycÂ roÂwniezÇ Narodowy ZwiaÎzek Robotniczy.
LewiceÎ sejmowaÎ stanowiøy Polskie Stronnictwo Ludowe ¹Wyzwolenieº, Polskie Stronnictwo Ludowe ¹Lewicaº oraz ZwiaÎzek Polskich PosøoÂw Socjalistycznych. Najsilniejsze z nich byøo PSL ¹Wyzwolenieº. Ugrupowanie to bardzo czeÎsto podejmowaøo kwestie
swoboÂd i wolnosÂci obywatelskich. Niejednokrotnie w wystaÎpieniach
sejmowych posøowie tego klubu sprzeciwiali sieÎ rozwiaÎzaniom prawnym promujaÎcym ktoÂresÂ z wyznanÂ. W praktyce prowadziøo to czeÎsto
do atakoÂw na KosÂcioÂø Katolicki oraz polemik w sprawach wyznaniowych z posøami prawicowymi. PSL ¹Wyzwolenieº uwazÇane byøo za
ugrupowanie antykosÂcielne. Jego politycy bronili sieÎ przed takimi
zarzutami, argumentujaÎc, zÇe nie walczaÎ z religiaÎ jako systemem wierzenÂ i przekonanÂ religijnych. PrzywoÂdcy usÂwiadamiali swoim zwolennikom, zÇe dziaøajaÎc gøoÂwnie na wsi, wsÂroÂd chøopoÂw, ktoÂrzy w swej
wieÎkszosÂci saÎ ludzÂmi wierzaÎcymi, nie powinni podcinacÂ korzeni swego ruchu24. Dziaøacze tego ugrupowania, uwazÇajaÎc za jeden z gøoÂwnych celoÂw swojej dziaøalnosÂci politycznej walkeÎ o reformeÎ rolnaÎ,
zdawali sobie spraweÎ, zÇe duchowienÂstwo katolickie nie poprze ich
idei. Stronnictwo daÎzÇyøo do prawnego unormowania stosunkoÂw
w gminie parafialnej, ktoÂra miaøaby prawo wybierania duchownych,
zarzaÎdzania dochodami i majaÎtkiem kosÂcielnym oraz miaøaby wpøyw
na wysokosÂcÂ opøat za posøugi religijne25. Antyklerykalizm PSL ¹Wy23
A. èuczak, SpoøeczenÂstwo i panÂstwo w mysÂli politycznej ruchu ludowego, Warszawa 1982, s. 145.
24
J. Jachymek, MysÂl polityczna PSL ¹Wyzwolenieº 1918-1931, Lublin 1983,
s. 166.
25
TamzÇe, s. 167.
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zwolenieº braø sieÎ w duzÇej mierze z faktu, zÇe podczas gøosowanÂ posøowie duchowni reprezentowali zupeønie inne stanowisko nizÇ posøowie PSL ¹Wyzwolenieº26.
Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego ¹Lewicaº za priorytet
uwazÇaø przede wszystkim szybkie przeprowadzenie reformy rolnej
bez odszkodowanÂ dla wøasÂcicieli ziemi, demokratyzacjeÎ samorzaÎdu
terytorialnego, jak roÂwniezÇ reformeÎ saÎdownictwa, powszechnaÎ dosteÎpnosÂcÂ do osÂwiaty oraz rozwoÂj spoÂødzielczosÂci27. W sprawach wyznaniowych PSL ¹Lewicaº opowiadaøo sieÎ za radykalnaÎ reformaÎ ustawodawstwa wyznaniowego. Za najwazÇniejsze w niej uznane zostaøy takie
postulaty, jak: uregulowanie wysokosÂci opøat za posøugi religijne, przekazanie prawa patronatu mieszkanÂcom parafii, nadzoÂr panÂstwa nad
majaÎtkiem kosÂcielnym. Podczas kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego PSL ¹Lewicaº nie cieszyøo sieÎ poparciem sÂrodowisk kosÂcielnych. SzczegoÂlnaÎ dziaøalnosÂcÂ przeciwko temu ugrupowaniu prowadziø, realizujaÎcy zalecenia episkopatu, bp przemyski JoÂzef Pelczar.
WysteÎpowaø on zgodnie z instrukcjaÎ episkopatu przeciwko radykalizmowi spoøecznemu tego ugrupowania28. Wynik wyborczy, jaki uzyskaøo PSL ¹Lewicaº, nie byø zadowalajaÎcy dla kierownictwa klubu29.
Jako jednaÎ z przyczyn wskazywano wøasÂnie nieprzychylnosÂcÂ duchowienÂstwa rzymskokatolickiego. W dziaøalnosÂci parlamentarnej oraz
propagandowej dziaøacze Polskiego Stronnictwa Ludowego ¹Lewicaº
sprzeciwiali sieÎ dziaøalnosÂci politycznej duchowienÂstwa. Przodowaø
w tym zwøaszcza Jan StapinÂski30. InnaÎ znanaÎ postaciaÎ tego stronnictwa
byø ks. Eugeniusz OkonÂ, ale rozstaø sieÎ on z PSL ¹Lewicaº i utworzyø
Chøopskie Stronnictwo Radykalne. Ks. Eugeniusz OkonÂ znany byø
z niezliczonej liczby interpelacji oraz zdolnosÂci oratorskich31. W Sejmie
26

TamzÇe, s. 168-170.
A. Koøodziejczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe ¹Lewicaº, w: Encyklopedia
historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 319.
28
J. Jachymek, Polskie Stronnictwo Ludowe ± Lewica 1913-1924, Lublin 1991, s. 81.
29
Statystyka wyboroÂw do Sejmu Ustawodawczego, red. L. Krzywicki, Warszawa
1921, s. 11, 60-75.
30
J. Jachymek, Polskie Stronnictwo Ludowe ± Lewica, s. 186.
31
S. Wachowiak, Czasy, ktoÂre przezÇyøem. Wspomnienia z lat 1890-1939, Warszawa 1983, s. 78-79.
27

PROBLEMATYKA POZYCJI RELIGII W SZKOLE

275

Ustawodawczym posøowie PSL ¹Lewicaº propagowali potrzebeÎ normalizacji stosunkoÂw mieÎdzy KosÂcioøem a panÂstwem na zasadzie ich
rozdziaøu. Rzecznikiem takiej normalizacji byø JoÂzef Putek32. Na oblicze i dziaøalnosÂcÂ klubu PSL ¹Lewicaº na pewno duzÇy wpøyw miaø
fakt, zÇe jego dwaj czoøowi dziaøacze, JoÂzef Putek i Jan StapinÂski, byli
zdecydowanie wrogo nastawieni do KosÂcioøa Katolickiego oraz jego
hierarchoÂw. Polemiki pomieÎdzy posøami PSL ¹Lewicaº i posøami duchownymi w Sejmie Ustawodawczym nie zawsze dotyczyøy religii. Posøowie ludowi argumentowali, zÇe nie walczaÎ z religiaÎ jako wyznaniem.
PrzywoÂdcy ugrupowania tøumaczyli, zÇe walczaÎ z klerykalizmem politycznym, a nie z wiaraÎ chrzesÂcijanÂskaÎ. Inne podøozÇe niecheÎci przywoÂdcoÂw PSL ¹Lewicaº do sÂrodowisk katolickich stanowiøo popieranie
przez Jana StapinÂskiego proÂb legalizacji w Polsce KosÂcioøa narodowego. Ugrupowaniem lewicowym byøa takzÇe Polska Partia Socjalistyczna. Posøowie tej partii domagali sieÎ uspoøecznienia goÂrnictwa, hutnictwa, komunikacji, przedsieÎbiorstw komunalnych, bankoÂw. Gøosili
koniecznosÂcÂ wywøaszczenia wielkiej wøasnosÂci ziemskiej i wydzierzÇawienia czeÎsÂci gruntoÂw chøopom bezrolnym i maøorolnym. Sprzeciwiali
sieÎ rozwiaÎzaniom prawnym, ktoÂre uprzywilejowaøyby duchowienÂstwo,
opowiadali sieÎ za parcelacjaÎ na potrzeby reformy rolnej doÂbr kosÂcielnych i poduchownych. SocjalisÂci przyznawali kazÇdemu czøowiekowi
wolnosÂcÂ wyznania, jednakzÇe zÇaÎdali, aby hierarchia kosÂcielna nie przenosiøa spraw wiary i ludzkiego sumienia na grunt polityki. Opowiadali
sieÎ wieÎc konsekwentnie za rozdziaøem KosÂcioøa od panÂstwa we wszystkich dziedzinach zÇycia. Prowadziøo to czeÎsto do wystaÎpienÂ o charakterze antyklerykalnym podczas debat33.
W Sejmie Ustawodawczym poczaÎtkowo brakowaøo przedstawicieli komunistoÂw. Dopiero po utworzeniu Komunistycznej Frakcji
Poselskiej zyskali oni oficjalnaÎ reprezentacjeÎ. KomunisÂci nie cieszyli
sieÎ jednak popularnosÂciaÎ wsÂroÂd spoøeczenÂstwa polskiego i byli traktowani niejednokrotnie jako zdrajcy narodowi. GøoÂwnaÎ roleÎ we
32

J. Jachymek, Polskie Stronnictwo Ludowe ± Lewica, s. 187.
S. Michaøowski, Religia i KosÂcioÂø rzymskokatolicki w mysÂli Polskiej Partii
Socjalistycznej 1918-1939, w: Religia i KosÂcioÂø rzymskokatolicki w polskiej mysÂli politycznej 1919-1993, red. J. Jachymek, Lublin 1995, s. 149-150.
33

276

ADAM BALICKI

Frakcji Komunistycznej odgrywaø Stanisøaw èanÂcucki. Po utworzeniu Frakcji aktywnosÂcÂ parlamentarna Stanisøawa èanÂcuckiego wzrosøa. WczesÂniej, nalezÇaÎc do Polskiej Partii Socjalistycznej, nie wykazywaø sieÎ wieÎkszaÎ aktywnosÂciaÎ parlamentarnaÎ, co tøumaczyø podziaøami
w tej partii34. Po utworzeniu Frakcji tak jak i ona odgrywaø raczej roleÎ
marginalnaÎ. JezÇeli chodzi o kwestie wyznaniowe, wydawaøoby sieÎ, zÇe
powinna ona przejawiacÂ zdecydowanie antykosÂcielne nastawienie.
Mimo to jej przedstawiciele nie zabierali gøosu, koncentrujaÎc sieÎ na
walce parlamentarnej z posøami socjalistycznymi i propagujaÎc hasøa
komunistyczne35.
W Sejmie Ustawodawczym utworzone zostaøy roÂwniezÇ dwa zespoøy: Wolny ZwiaÎzek PosøoÂw NarodowosÂci ZÇydowskiej oraz Niemieckie Stronnictwo Ludowe. W kole zÇydowskim dominowali ortodoksi i syjonisÂci. Wywodzili sieÎ oni gøoÂwnie z ortodoksyjnej partii
Aguda oraz syjonistycznej Histadrut ha Cyjonit. Najaktywniejszymi
posøami z tego ugrupowania byli Izaak GruÈnbaum i Maksymilian
Hartglass. Histadrut ha Cyjonit zmierzaøa do zapewnienia polskim
ZÇydom autonomii kulturalnej, spoøecznej i religijnej. Przez døugi czas
wspoÂøpracowaøa z obozem belwederskim oraz umiarkowanaÎ lewicaÎ.
W sprawach wyznaniowych posøowie zÇydowscy zabierali gøos rzadko,
przy okazji debat dotyczaÎcych KosÂcioøa Katolickiego, uregulowania
kwestii wyznaniowych w pracach nad konstytucjaÎ. Niemieckie Stronnictwo Ludowe liczyøo jedynie dwoÂch posøoÂw. Byli to JoÂzef Spickerman i Ludwik Wolff.
Struktura spoøeczno-zawodowa Sejmu Ustawodawczego byøa
bardzo zroÂzÇnicowana. Wedøug stanu z kwietnia 1919 r. najliczniejszaÎ
grupeÎ posøoÂw stanowiøa inteligencja36. Wskutek zmian osobowych
do konÂca grudnia w Sejmie Ustawodawczym zasiadaøo 32-36 duchownych, 21-22 prawnikoÂw, 18-20 ziemian, 35-42 robotnikoÂw i rzemiesÂlnikoÂw37. W konÂcowym okresie funkcjonowania Sejmu Ustawodawczego najliczniejszaÎ grupeÎ stanowiøa inteligencja zawodowa, do
34

S. èanÂcucki, Wspomnienia, Warszawa 1957, s. 245.
Z. Zaporowski, Poseø komunistyczny ± Stanisøaw èanÂcucki, w: Rola posøa
i senatora w II Rzeczypospolitej, red. J. Jachymek, Lublin 1989, s. 51.
36
A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego, s. 28.
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ktoÂrej nalezÇaøo 134 posøoÂw. WsÂroÂd nich byøo 35 nauczycieli, 27 duchownych (24 ksieÎzÇy i 3 rabinoÂw), 18 dziennikarzy i publicystoÂw, 13
adwokatoÂw i 10 profesoroÂw wyzÇszych uczelni38.
2. SPRAWY SZKOLNICTWA I OSÂWIATY W POCZAÎTKOWYM OKRESIE
PRAC SEJMU USTAWODAWCZEGO

Systemy szkolne odziedziczone przez niepodlegøaÎ PolskeÎ po rzaÎdach zaborczych przedstawiaøy bardzo nieroÂwnaÎ wartosÂcÂ w roÂzÇnych
czeÎsÂciach odrodzonej Polski. ObowiaÎzek szkolny byø rygorystycznie
przestrzegany i prawie caøkowicie wypeøniany tylko w zaborze pruskim. Okoøo 1900 r. zaboÂr ten byø niemal caøkowicie pozbawiony
analfabetoÂw. Galicja liczyøa ich jeszcze w tym czasie ok. 65%, a zaboÂr
rosyjski 69%. W obu tych dzielnicach szkolnictwo elementarne zostaøo rozbudowane dopiero w kolejnych latach39. Odrodzona Polska
Â wczesna
odziedziczyøa po zaborach typowy system dualistyczny. O
szkoøa ludowa i szkoøa sÂrednia roÂzÇniøy sieÎ od siebie poziomem oraz
warunkami nauczania40. Do najpilniejszych zadanÂ osÂwiatowych odrodzonego panÂstwa nalezÇaøo spolszczenie szkolnictwa, unifikacja
wøadz szkolnych, wprowadzenie obowiaÎzku szkolnego w dawnym
zaborze rosyjskim, zbudowanie jednolitego systemu osÂwiatowego
w caøym kraju i ustalenie tresÂci nauczania odpowiadajaÎcych potrzebom niepodlegøego panÂstwa.
SposÂroÂd projektoÂw organizacji szkolnictwa polskiego po odzyskaniu niepodlegøosÂci wazÇnaÎ roleÎ odegraø projekt Ksawerego Praussa,
zwiaÎzanego z PPS Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego w rzaÎdzie JeÎdrzeja Moraczewskiego. Wedøug niego pod37
J. Jachymek, Charakterystyka skøadu osobowego Sejmu i Senatu w II Rzeczypospolitej, w: Rola posøa i senatora w II Rzeczypospolitej, red. J. Jachymek, Lublin
1989, s. 13.
38
J. ZÇarnowski, O inteligencji polskiej lat mieÎdzywojennych, Warszawa 1965,
s. 170.
39
S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1998, s. 466.
40
S. Mauersberg, OsÂwiata, w: Polska Odrodzona 1918-1939. PanÂstwo, spoøeczenÂstwo, kultura, red. J. Tomicki, Warszawa 1988, s. 513.
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stawaÎ ustroju szkolnego miaøa bycÂ 7-klasowa bezpøatna i obowiaÎzkowa szkoøa powszechna. Natomiast szkolnictwo sÂrednie skøadacÂ sieÎ
miaøo z 5-letnich gimnazjoÂw o roÂzÇnych profilach ksztaøcenia. Zapewniona miaøa bycÂ zasada drozÇnosÂci i ciaÎgøosÂci programowej mieÎdzy
szkoøami powszechnymi a szkoøami sÂrednimi i wyzÇszymi. W kwestii
religii Ksawery Prauss opowiadaø sieÎ za szkoøaÎ o charakterze ¹mieÎdzywyznaniowymº. Spowodowaøoby to, zÇe polska szkoøa byøaby
szkoøaÎ dla ucznioÂw roÂzÇnych wyznanÂ, gdzie nauczaliby nauczyciele
sÂwieccy, a duchowni prowadziliby nieobowiaÎzkowe lekcje religii41.
W programie Ksawerego Praussa widacÂ wyrazÂnie zbiezÇnosÂcÂ z socjalistycznymi projektami organizacji nauczania miejsca religii w szkole.
W poczaÎtkowym okresie istnienia II Rzeczypospolitej znaczaÎcaÎ
roleÎ odegraø OgoÂlnopolski Zjazd Nauczycielski wszystkich typoÂw
szkoÂø, tzw. Sejm Nauczycielski. Obradowaø on w Warszawie od 14
do 17 kwietnia 1919 r. W czasie jego obrad kwestia pozycji religii
w szkole, jak roÂwniezÇ wyznaniowy baÎdzÂ bezwyznaniowy jej charakter
wywoøaø najwieÎkszaÎ roÂzÇniceÎ zdanÂ. WieÎkszosÂcÂ uczestnikoÂw zjazdu
opowiedziaøa sieÎ za szkoøaÎ mieÎdzywyznaniowaÎ z obowiaÎzkowaÎ naukaÎ
religii. Stanowiøo to kompromis mieÎdzy dwiema odmiennymi koncepcjami: szkoøy wyznaniowej i szkoøy sÂwieckiej42. Byøo to øagodniejsze stanowisko w stosunku do projektu Ksawerego Praussa.
Sprawami nauki i szkolnictwa w Sejmie Ustawodawczym zajmowaøa sieÎ gøoÂwnie komisja osÂwiatowa. Najbardziej aktywna byøa Zofia
Sokolnicka43, posøanka ZwiaÎzku Ludowo-Narodowego. Jej wystaÎpienia na forum sejmowym stanowiøy gøeÎbokaÎ analizeÎ potrzeb nauki
polskiej. Utrzymywaøa ona bliskie stosunki z przedstawicielami sÂro41
J. Szablicka-ZÇak, Szkolnictwo i osÂwiata w pracach Sejmu Ustawodawczego
II Rzeczypospolitej, Warszawa 1997, s. 27.
42
TamzÇe, s. 29.
43
Mandat w Sejmie Ustawodawczym otrzymaøa z ramienia ZwiaÎzku LudowoNarodowego. Byøa inicjatorkaÎ utworzenia Komitetu Niesienia Pomocy dla Lwowa
i Wilna w 1919 r. Peøniøa roÂwniezÇ obowiaÎzki przewodniczaÎcej Komisji dla Szkolnictwa
SÂredniego ZÇenÂskiego przy Radzie Ludowej w Poznaniu. Byøa takzÇe czøonkiem ZarzaÎdu Zjednoczenia Towarzystw OsÂwiaty. ZaøozÇyøa ¹PoradeÎ RodzicielskaÎº, Powszechne
Towarzystwo Pedagogiczne, Towarzystwo WykøadoÂw Naukowych i KomisjeÎ KulturalnaÎ. Cz. Brzoza, Zofia Sokolnicka, w: Kto byø kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red.
J.M. Majchrowski, Warszawa 1994, s. 431.
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dowisk naukowych Polski44. WsÂroÂd posøoÂw czøonkoÂw komisji osÂwiatowej wieÎkszosÂcÂ stanowili nauczyciele szkoÂø powszechnych, sÂrednich,
seminarioÂw nauczycielskich. Obecni byli takzÇe profesorowie szkoÂø
wyzÇszych oraz nieliczni przedstawiciele innych zawodoÂw, takich
jak: prawnicy, lekarze, publicysÂci i rolnicy.
Zgodnie z dekretem o obowiaÎzku szkolnym z dnia 7 lutego
1919 r.45 zostaø wprowadzony obowiaÎzek nauki w szkole powszechnej dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Dekret ten zostaø zatwierdzony
przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1919 r.46 Poseø sprawozdawca
Eustachy RudzinÂski w swoim wystaÎpieniu podkresÂliø wageÎ dekretu.
Miaø on szczegoÂlne znaczenie dla ziem byøego zaboru rosyjskiego,
gdzie do tej pory nie byøo zÇadnego aktu normatywnego, ktoÂry nakøadaøby obowiaÎzek szkolny na dzieci. Na terenach byøych zaboroÂw
pruskiego i austriackiego pozostawiono regulacje panÂstw zaborczych. Zgodnie z nimi na terenie byøego zaboru pruskiego istniaø
8-letni obowiaÎzek szkolny, z wyjaÎtkiem GoÂrnego SÂlaÎska i SÂlaÎska CieszynÂskiego, gdzie byø obnizÇony do 7 lat. W zaborze austriackim natomiast istniaø 6-letni obowiaÎzek szkolny na wsi, 7-letni zasÂ w miastach47. Kolejnym istotnym aktem prawnym dotyczaÎcym szkolnictwa
byø dekret o ksztaøceniu nauczycieli szkoÂø powszechnych z dnia
7 lutego 1919 r.48 Wspomniany akt prawny powoøaø do zÇycia 5-letnie
seminaria nauczycielskie meÎskie i zÇenÂskie, ktoÂre zostaøy uznane za
podstawowe zakøady ksztaøcenia nauczycieli szkoÂø powszechnych.
W ciaÎgu trzech pierwszych lat nauczano przedmiotoÂw ogoÂlnoksztaøcaÎcych, potem program przewidywaø naukeÎ przedmiotoÂw zawodowych i pedagogicznych. Przewidziane byøy dwa egzaminy nauczycielskie. Pierwszy po ukonÂczeniu seminarium, drugi po co najmniej
2-letniej praktyce zawodowej w szkole49. Wspomniany dekret wpro44
B. Jaczewski, Polityka naukowa panÂstwa polskiego w latach 1918-1939, Wrocøaw 1978, s. 69.
45
DzPPP z 1918 r., Nr 17, poz. 17.
46
Sejm Ustawodawczy, sprawozdanie stenograficzne, pos. 75, øam 24-25 (dalej:
SU, spr. sten., pos., ø.).
47
J. Szablicka-ZÇak, Szkolnictwo i osÂwiata, s. 54.
48
DzPPP z 1919 r., Nr 14, poz. 185.
49
J. Szablicka-ZÇak, Szkolnictwo i osÂwiata, s. 54.
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wadziø obowiaÎzek nauczania religii we wspomnianych zakøadach
ksztaøcenia nauczycieli. Po ukonÂczeniu nauki w seminarium nalezÇaøo
najpierw zdacÂ egzamin nauczycielski z religii, a poÂzÂniej z pozostaøych
przedmiotoÂw.
Od poczaÎtku istnienia II Rzeczpospolitej religia byøa obecna
w szkole. W wojewoÂdztwach wschodnich religia jako przedmiot obowiaÎzkowy wprowadzona zostaøa mocaÎ rozporzaÎdzenia Tymczasowego Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 11 pazÂdziernika
1919 r.50 Zgodnie z przywoøanaÎ regulacjaÎ nauczanie religii uznane
zostaøo za podstaweÎ wychowania moralnego møodziezÇy. Lekcje religii
miaøy odbywacÂ sieÎ w jeÎzyku nauczanej møodziezÇy51. Na pewno nie bez
znaczenia byøa cheÎcÂ jak najszybszej i najpeøniejszej integracji tych ziem
z odradzajaÎcym sieÎ panÂstwem polskim, gdyzÇ religia katolicka w okresie
zaboroÂw byøa jednaÎ z ostoi polskiej tozÇsamosÂci narodowej i stanowiøa
skutecznaÎ obroneÎ przed rusyfikacjaÎ. LiczbeÎ godzin religii w szkoøach
okresÂlono na dwie tygodniowo, jednakzÇe w praktyce byøo ich wieÎcej52.
DosÂcÂ duzÇa liczba posøoÂw duchownych, jak tezÇ zdecydowana
przewaga posøoÂw prawicowych spowodowaøy, zÇe podczas debat
osÂwiatowych czeÎsto pojawiaøa sieÎ sprawa nauczania religii, jak roÂwniezÇ kwestia wyznaniowego charakteru szkoøy. JuzÇ w czasie pierwszych posiedzenÂ Sejmu Ustawodawczego przedstawiciele kluboÂw
poselskich nakresÂlili wizjeÎ przyszøej Polski w swoich wystaÎpieniach.
Obok spraw ustrojowych, gospodarczych i stosunku do reformy
rolnej w programach wieÎkszosÂci partii uwzgleÎdniono problematykeÎ
osÂwiatowaÎ. W imieniu prawicy wypowiedziaø sieÎ poseø Stanisøaw
Grabski. Jego poglaÎdy na temat osÂwiaty pokrywaøy sieÎ z programami wszystkich ugrupowanÂ prawicowych Sejmu Ustawodawczego.
NalezÇaøy do nich ZwiaÎzek Ludowo-Narodowy, ChrzesÂcijanÂska Demokracja oraz Narodowe Stronnictwo Ludowe. Zasadnicze cele
polityki osÂwiatowej Stanisøaw Grabski oparø na idei i koncepcji panÂstwa narodowego. W centrum jego koncepcji politycznych znalazøa
50
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sieÎ kwestia mniejszosÂci søowianÂskich zamieszkujaÎcych rubiezÇe kraju. Dlatego opowiadaø sieÎ za asymilacjaÎ UkrainÂcoÂw i BiaøorusinoÂw
z narodem polskim poprzez oddziaøywanie kulturalne i gospodarcze53. Stanisøaw Grabski byø takzÇe zwolennikiem bezpøatnej, powszechnej szkoøy panÂstwowej, unikaø jednak sÂcisÂlejszego sprecyzowania, w jakich szkoøach i przez ile lat miaøaby trwacÂ nauka. Sugerowaøo to zapewnienie powszechnej nauki na poziomie elementarnym, ktoÂrej kontynuacjaÎ miaøy bycÂ szkoøy zawodowe i rolnicze dla
møodziezÇy wøosÂcianÂskiej54. Podobne stanowisko zajeÎli inni prawicowi posøowie: ks. JoÂzef Londzin, Witold Kamieniecki oraz Edward
Dubanowicz. Opowiadali sieÎ oni jednak bardziej zdecydowanie za
szkolnictwem bezpøatnym, powszechnym, obowiaÎzkowym oraz
opartym na religii katolickiej. WøasÂnie akcent katolicki oraz narodowy byø cechaÎ charakterystycznaÎ programoÂw osÂwiatowych prawicy. Natomiast posøowie PPS, zgadzajaÎc sieÎ z postulatami powszechnego, bezpøatnego i obowiaÎzkowego szkolnictwa, zdecydowanie odrzucali obowiaÎzkowe nauczanie religii i jakikolwiek wpøyw czynnikoÂw kosÂcielnych na edukacjeÎ, køadaÎc nacisk na sÂwiecki charakter
szkoøy na wszystkich poziomach.
3. PROBLEMATYKA NAUCZANIA RELIGII I SZKOèY WYZNANIOWEJ
PODCZAS DEBATY NAD USTAWAÎ O TYMCZASOWYM USTROJU
WèADZ SZKOLNYCH

NajwazÇniejszaÎ dla szkolnictwa debataÎ byøa dyskusja na temat
tymczasowego ustroju wøadz szkolnych. Wspomniana debata rozpoczeÎøa sieÎ 28 maja 1920 r., kontynuowana byøa 29 maja oraz 1 i 4 czerwca
1920 r.55 BezposÂredniaÎ przyczynaÎ rozpoczeÎcia debaty szkolnej byøo
wprowadzenie do porzaÎdku dziennego obrad plenarnych projektoÂw
ustaw dotyczaÎcych tej materii. Byøy to ustawy o odbudowie szkoÂø
53
S. Kilian, MysÂl edukacyjna Narodowej Demokracji w latach 1918-1939, KrakoÂw 1997, s. 51.
54
SU, spr. sten., pos. 4, ø. 4.
55
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powszechnych i o tymczasowym ustroju wøadz szkolnych. Dyskusji
nad tymi ustawami towarzyszyøo exposeÂ ministra wyznanÂ religijnych
i osÂwiecenia publicznego Tadeusza èopuszanÂskiego. Projekt ustawy
o tymczasowym ustroju wøadz szkolnych wpøynaÎø do Sejmu Ustawodawczego 16 marca 1920 r.56 Po dyskusji w komisji osÂwiatowej, dokaÎd zostaø odesøany, trafiø 28 maja 1920 r. do porzaÎdku obrad plenarnych. Projekt ten prezentowany byø przez posøa sprawozdawceÎ Macieja Rataja oraz ministra Tadeusza èopuszanÂskiego. Minister èopuszanÂski uznaø przyjeÎcie zasady decentralizacji za wazÇne dla ogoÂlnego
ustroju szkolnictwa panÂstwowego. Projekt ustawy ze wzgleÎdu na swoÂj
prowizoryczny charakter nie zadowoliø izby poselskiej. Ustawa ta
skøadaøa sieÎ z 10 artykuøoÂw. Zgodnie z niaÎ kierowanie i nadzoÂr nad
wychowaniem publicznym i szkolnictwem wyzÇszym powierzone zostaøo Ministerstwu WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego.
Dla uøatwienia administrowania i pozostawienia pewnej swobody
decyzyjnej w sprawach lokalnych wprowadzony zostaø podziaø na
okreÎgi szkolne. Na czele takiego okreÎgu miaø stacÂ kurator mianowany przez Naczelnika PanÂstwa na wniosek Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego. Zakres obowiaÎzkoÂw kuratora byø
bardzo szeroki. Miaø on zarzaÎdzacÂ instytucjami wychowawczymi w zakresie przewidzianym przez ministerstwo. Miaø zatwierdzacÂ roÂwniezÇ
dyrektoroÂw prywatnych szkoÂø ogoÂlnoksztaøcaÎcych i seminarioÂw nauczycielskich, mianowaø czøonkoÂw Rady Szkolnej Powiatowej i rad
opiekunÂczych panÂstwowych szkoÂø sÂrednich i seminarioÂw nauczycielskich. Z chwilaÎ utworzenia okreÎgoÂw i mianowania kuratoroÂw ustawa
znosiøa wszelkie organy dotychczasowej administracji z wyjaÎtkiem
szkolnych urzeÎdoÂw powiatowych, cywilnych i lokalnych. Zostaøy pozostawione w mocy przepisy tymczasowe o szkoøach elementarnych
w KroÂlestwie Polskim, normujaÎce skøad i zakres dziaøania powiatowych i gminnych wøadz i urzeÎdoÂw szkolnych. Projekt zakøadaø roÂwniezÇ uniezalezÇnienie wøadz szkolnych od administracji politycznej57.
Jak mozÇna zauwazÇycÂ, sam projekt ustawy nie zakøadaø regulacji nauczania religii baÎdzÂ pozycji wyznanÂ w szkole, jednak podczas debaty
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plenarnej sprawy nauczania religii i wyznaniowego charakteru szkoøy
staøy sieÎ wazÇnaÎ jej czeÎsÂciaÎ.
Jednym z moÂwcoÂw w debacie byø poseø ks. Kazimierz Kotula58.
W swoim przemoÂwieniu podkresÂliø on, zÇe powinno zadbacÂ sieÎ przede
wszystkim o znajomosÂcÂ jeÎzyka polskiego oraz kultury polskiej. Postulowaø tezÇ zmianeÎ sposobu nauczania, ktoÂra miaøa polegacÂ na wyrzuceniu z podreÎcznikoÂw wszystkiego, co miaøo zwiaÎzek z zaborcami.
Jego zdaniem ze szkoÂø powinien zostacÂ wyrzucony roÂwniezÇ jeÎzyk
niemiecki, a w jego miejsce wprowadzicÂ jeÎzyk francuski oraz jeden
z jeÎzykoÂw søowianÂskich. UwazÇaø, zÇe jezÇeli mamy zÇycÂ w przyjazÂni
z UkrainÂcami, to polska møodziezÇ powinna znacÂ jeÎzyk ukrainÂski. Ponadto w szkoøach, wedøug niego, nalezÇy nauczacÂ historii, logiki i psychologii. JezÇeli chodzi o nauczanie religii, to postulowaø wprowadzenie 3 godzin tygodniowo tego przedmiotu. Zdecydowanie opowiedziaø sieÎ za szkoøaÎ wyznaniowaÎ, w ktoÂrej religii uczyliby katoliccy
ksieÎzÇa. SÂwieccy nauczyciele mogliby uczycÂ religii tylko w przypadku
braku ksieÎzÇy w danym terenie. Powoøywaø sieÎ tutaj na tradycjeÎ,
w mysÂl ktoÂrej religii zawsze uczyøy osoby duchowne. W tym miejscu
polemizowaø z innym moÂwcaÎ, posøem zwiaÎzanym z PolskaÎ PartiaÎ
SocjalistycznaÎ, Julianem Smulikowskim. Zdecydowanie przeciwstawiaø sieÎ on nauczaniu religii przez osoby duchowne, uwazÇajaÎc, zÇe
zaniedbujaÎ swoje obowiaÎzki nauczycielskie. Jako przykøad podaø wydarzenie z Maøopolski59. Wedøug ks. K. Kotuli byø to efekt braku
kapøanoÂw w tej czeÎsÂci Polski. Na zakonÂczenie swojego wystaÎpienia
ks. Kotula zgøosiø poprawkeÎ do art. 5 projektu ustawy o tymczasowym
ustroju wøadz szkolnych, dotyczaÎcym mozÇliwosÂci powoøania przez
Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego Rady Szkolnej OkreÎgowej w celu wspoÂødziaøania z kuratoriami. Poprawka polegaøa na tym, zÇe do rad szkolnych miano dopusÂcicÂ przedstawicieli
wyznanÂ uznawanych przez RzeczpospolitaÎ, do ktoÂrych w danym
okreÎgu przyznaje sieÎ znaczna czeÎsÂcÂ mieszkanÂcoÂw. Argumentowaø,
zÇe jezÇeli nauka religii jest w szkoøach obowiaÎzkowa, to w radach
powinni zasiadacÂ przedstawiciele wyznanÂ. Minister wyznanÂ religij58
59
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nych i osÂwiecenia publicznego T. èopuszanÂski zgodziø sieÎ z wieÎkszosÂciaÎ uwag ks. Kotuli i zapewniø, zÇe polityka osÂwiatowa jego ministerstwa zmierza wøasÂnie w tym kierunku. Tym samym zgodziø sieÎ na
uczestnictwo przedstawicieli wyznanÂ we wspomnianych radach. Nie
zgodziø sieÎ jedynie z propozycjaÎ wprowadzenia do szkoÂø jeÎzyka søowianÂskiego, gdyzÇ doprowadziøoby to, jego zdaniem, do przeøadowania programoÂw szkolnych60. Przeciwko zgøoszonej przez ks. KotuleÎ
poprawce do art. 5 projektu ustawy o tymczasowym ustroju wøadz
szkolnych opowiedziaø sieÎ referent tego projektu Maciej Rataj61.
SwoÂj sprzeciw wobec zaproponowanego rozwiaÎzania uzasadniaø
tym, zÇe przedstawiciele wyznanÂ mogliby znalezÂcÂ sieÎ w radach jako
przedstawiciele czynnikoÂw zawodowo-pedagogicznych, a wieÎc nie
ma potrzeby dokonywania zapisu szczegoÂlnie regulujaÎcego teÎ kwestieÎ. Mimo sprzeciwu posøa sprawozdawcy zaproponowana przez ks.
K. KotuleÎ poprawka zostaøa przyjeÎta stosunkiem gøosoÂw 88 do 11562.
W czasie debat szkolnych czeÎsto pojawiaø sieÎ problem wyznaniowego
charakteru szkoøy, a wraz z nim nauczanie religii. Za modelem szkoøy
opartej na wychowaniu religijnym z duzÇym udziaøem osoÂb duchownych w jej funkcjonowaniu opowiadali sieÎ posøowie reprezentujaÎcy
ugrupowania prawicowe. Zaliczymy do nich wspomnianego juzÇ
ks. Kazimierza KotuleÎ, ks. Kazimierza Lutosøawskiego, JoÂzefa Pietrzyka, Adama Piotrowskiego czy Ignacego Thomasa63. Argumentem za takim charakterem szkoøy byø zwiaÎzek kultury polskiej z KosÂcioøem, jak roÂwniezÇ chrzesÂcijanÂski model wychowania charakterystycznego dla naszego narodu. Nie bez znaczenia byø takzÇe fakt, zÇe to
religia katolicka stanowiøa czynnik roÂzÇnicujaÎcy PolakoÂw od byøych
zaborcoÂw, tak wieÎc wychowanie møodziezÇy w tym duchu wzmacniaøoby jej poczucie tozÇsamosÂci narodowej. PodkresÂlano tezÇ roleÎ KosÂcioøa w podtrzymywaniu tozÇsamosÂci narodowej. Odmienny model
szkoøy pragneÎli wprowadzicÂ w Polsce posøowie reprezentujaÎcy ugrupowania lewicowe: Julian Smulikowski czy Jan WozÂnicki. Prioryte60
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tem dla nich byøa powszechnosÂcÂ szkoøy, co ich zdaniem nie byøo
mozÇliwe do pogodzenia z jej wyznaniowym charakterem. ChociazÇ
Julian Smulikowski nie podwazÇaø potrzeby religijnego wychowania
møodziezÇy, uwazÇaø, jak sam argumentowaø, zÇe mozÇna bycÂ goraÎcym
zwolennikiem wychowania religijnego i jednoczesÂnie przeciwnikiem
szkoøy wyznaniowej64.
Caøa ustawa o tymczasowym ustroju wøadz szkolnych zostaøa
przyjeÎta przez Sejm Ustawodawczy 4 czerwca 1920 r.65 Jak juzÇ
wspomniano, w samej ustawie o tymczasowym ustroju wøadz szkolnych nie znajdowaøy sieÎ przepisy bezposÂrednio odwoøujaÎce sieÎ do
nauczania religii lub wyznaniowego charakteru szkoøy. Poprawka
autorstwa ks. Kazimierza Kotuli, przewidujaÎca udziaø przedstawicieli wyznanÂ w Radach Szkolnych OkreÎgowych nie sprawiøa, zÇe
ustawa tworzyøa szkoøy wyznaniowe lub przedstawiciele jakiegokolwiek KosÂcioøa uzyskiwaliby w ten sposoÂb znaczaÎcy wpøyw na
osÂwiateÎ. Istotne byøo tymczasowe pozostawienie w mocy przepisoÂw
z 10 sierpnia i 7 wrzesÂnia 1917 r. o szkoøach elementarnych w KroÂlestwie Polskim oraz rozciaÎgnieÎcie ich mocy na ziemie byøego zaboru austriackiego i pruskiego. Zgodnie z art. 10 ustawy o tymczasowym ustroju wøadz szkolnych Minister WyznanÂ Religijnych
i OsÂwiecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem byøej Dzielnicy Pruskiej wydaø 26 stycznia 1921 r. rozporzaÎdzenie, ktoÂre regulowaøo tymczasowy ustroÂj wøadz szkolnych na obszarze tej dzielnicy66. Przywoøane regulacje utrzymywaøy obowiaÎzkowaÎ naukeÎ religii oraz udziaø duchowienÂstwa w zÇyciu szkoøy. NalezÇy jednak
wspomniecÂ, zÇe zgodnie z rozporzaÎdzeniem Ministra byøej Dzielnicy
Pruskiej z 10 marca 1920 r. rodzice niewyznajaÎcy zÇadnej religii
mogli swobodnie wybracÂ szkoøeÎ dla swoich dzieci bez obowiaÎzkowej nauki religii67.
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4. POZYCJA RELIGII W SZKOLE PODCZAS PRAC NAD KONSTYTUCJAÎ
W SEJMIE USTAWODAWCZYM

NajwazÇniejszym dzieøem Sejmu Ustawodawczego byøo uchwalenie Konstytucji marcowej. W projektach konstytucyjnych artykuøy
dotyczaÎce spraw osÂwiaty i szkolnictwa pokrywaøy sieÎ z programami
stronnictw politycznych. W styczniu 1919 r. powoøana zostaøa komisja, pierwotnie noszaÎca nazweÎ ¹Ankiety dla oceny projektoÂw konstytucjiº, potem ¹Ankieta w sprawie projektu konstytucjiº. Opracowany przez niaÎ projekt ustawy zasadniczej przewidywaø nauczanie
religii w zakresie zgodnosÂci z zasadami odpowiedniego wyznania68.
W projekcie zgøoszonym przez Polskie Stronnictwo Ludowe ¹Wyzwolenieº znalazø sieÎ ogoÂlnikowy zapis gwarancji panÂstwa dla nauczania religii w szkoøach69. W projekcie ustawy zasadniczej zgøoszonym przez Stanisøawa GøaÎbinÂskiego, reprezentujaÎcego ZwiaÎzek Ludowo-Narodowy, charakterystyczne byøo przyznanie KosÂcioøowi Katolickiemu duzÇego wpøywu na sprawy osÂwiaty i wychowania. Przewidywaø on obowiaÎzkowaÎ naukeÎ religii w szkoøach powszechnych i sÂrednich oraz zasadeÎ, zgodnie z ktoÂraÎ w szkole powszechnej, poczaÎtkowej, nauczyciel powinien bycÂ, w miareÎ mozÇliwosÂci, wyznania takiego
jak wieÎkszosÂcÂ dzieci. Z uchwaøy Komisji Konstytucyjnej dotyczaÎcej
praw i obowiaÎzkoÂw obywateli panÂstw, ktoÂry byø wynikiem pierwszego etapu prac wspomnianej komisji, wynika, zÇe rozdziaø ¹Prawa i obowiaÎzki obywateli i mieszkanÂcoÂwº byø bardzo zblizÇony do wspomnianego juzÇ projektu autorstwa Stanisøawa GøaÎbinÂskiego. W projekcie
Komisji Konstytucyjnej podtrzymany zostaø zaproponowany przez
niego obowiaÎzek nauczania religii w szkoøach poczaÎtkowych i sÂrednich, jednak zostaø on ograniczony do szkoÂø utrzymywanych przez
panÂstwo lub samorzaÎd. Zapewniono roÂwniezÇ wpøyw czynnikoÂw panÂstwowych na proces nauczania. W sprawie wyznaniowego charakteru
szkoøy uchwaøa Komisji Konstytucyjnej zmierzaøa w sposoÂb bardziej
zdecydowany nizÇ projekt GøaÎbinÂskiego w kierunku uprzywilejowania
katolikoÂw, gwarantujaÎc im nienaruszalnosÂcÂ zasady wyznaniowosÂci
68
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szkoøy w przeciwienÂstwie do innych religii. Zgodnie z art. 28 projektu
kazÇdy obywatel miaøby prawo ksztaøcenia i wychowywania swoich
dzieci w szkole powszechnej przez nauczycieli tego samego wyznania
co one. WyjaÎtki od powyzÇszej zasady dla mniejszosÂci wyznaniowych
okresÂlacÂ miaøa oddzielna ustawa70.
OproÂcz projektu Komisji Konstytucyjnej wøasny projekt przygotowaø tezÇ rzaÎd pod kierunkiem Stanisøawa Wojciechowskiego71. Projekt ten bazowaø na wczesÂniejszych koncepcjach projektu ¹Ankietyº,
jak roÂwniezÇ propozycjach Komisji Konstytucyjnej. Projekt rzaÎdowy
nie wprowadzaø zasady szkoøy wyznaniowej, stanowiø kompromis pomieÎdzy projektem ¹Ankietyº a propozycjaÎ ZwiaÎzku Ludowo-Narodowego. Podczas prac w Komisji Konstytucyjnej najistotniejszaÎ poprawkaÎ byøo zøagodzenie regulacji dotyczaÎcej prawa do ksztaøcenia
i wychowania dzieci w szkole powszechnej przez nauczycieli tego
samego wyznania. W zøagodzonej wersji art. 126 stanowiø, zÇe kazÇdy
obywatel ma prawo do ksztaøcenia i wychowania dzieci w szkole powszechnej przez nauczycieli tego samego wyznania, w granicach mozÇliwosÂci, ktoÂre zostanaÎ okresÂlone w odreÎbnej ustawie72. Debata konstytucyjna na temat spraw osÂwiaty i wychowania rozpoczeÎøa sieÎ 4 listopada i trwaøa do 2 grudnia 1920 r.73 Mimo zÇe postanowienia konstytucyjne dotyczaÎce roli poszczegoÂlnych wyznanÂ w procesie ksztaøcenia møodziezÇy miaøy charakter kompromisowy, nalezÇaøo jednak rozstrzygnaÎcÂ, czy nauka religii w szkoøach ma bycÂ obowiaÎzkowa oraz czy
szkoøa ma miecÂ charakter wyznaniowy74. Na postaweÎ posøoÂw wywierali wpøyw roÂwniezÇ przedstawiciele sÂrodowisk nauczycielskich. ZwiaÎzek Polskich Nauczycieli SzkoÂø Powszechnych oraz ZwiaÎzek Zawodowy Nauczycieli Polskich SzkoÂø SÂrednich optowaø za szkoøaÎ mieÎdzywyznaniowaÎ, natomiast Polska Macierz Szkolna oraz Towarzystwo
Nauczycieli SzkoÂø WyzÇszych opowiadali sieÎ za szkoøaÎ wyznaniowaÎ
70

S. Krukowski, Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r., Warszawa 1977, s. 138.
J. Szablicka-ZÇak, Szkolnictwo i osÂwiata, s. 118.
72
TamzÇe, s. 119.
73
SU, spr. sten., pos. 181; SU, spr. sten., pos. 188; SU, spr. sten., pos. 191; SU, spr.
sten., pos. 192; SU, spr. sten., pos. 207; SU, spr. sten., pos. 216; SU, spr. sten., pos. 217;
SU, spr. sten., pos. 218; SU, spr. sten., pos. 219.
74
J. Szablicka-ZÇak, Szkolnictwo i osÂwiata, s. 121.
71

288

ADAM BALICKI

z obowiaÎzkowaÎ naukaÎ religii75. Pierwsza koncepcja popierana byøa
przez ugrupowania lewicowe i centrowe, a druga przez posøoÂw prawicowych. Poseø Nowicki z NPR, powoøujaÎc sieÎ na postanowienia
ZwiaÎzku Towarzystw Nauczycieli PolakoÂw KatolikoÂw WojewoÂdztwa
Pomorskiego, byø za szkoøaÎ jednolitaÎ wyznaniowo76. W dyskusji sejmowej prowadzonej w drugim czytaniu projektu konstytucyjnego
kazÇda ze stron broniøa swego stanowiska. Lewica søowami Kazimierza
CzapinÂskiego zapewniaøa, zÇe nie walczy z religiaÎ, chcaÎc jaÎ caøkowicie
wyrugowacÂ ze szkoøy, jednakzÇe sprzeciwia sieÎ jej obowiaÎzkowemu
nauczaniu. PPS, ktoÂrego czøonkiem byø K. CzapinÂski, sprzeciwiaø sieÎ
takzÇe szkole wyznaniowej77. Za szkoøaÎ bezwyznaniowaÎ, ale z obowiaÎzkowym nauczaniem religii opowiedziaø sieÎ poseø PSL ¹Piastº Paweø
Bobek78. OreÎdownikiem szkoøy wyznaniowej byø natomiast ks. Kazimierz Lutosøawski. UwazÇaø on, zÇe panÂstwo powinno nauczacÂ religii
takiej, jakiej zÇyczaÎ sobie rodzice. Dzieje sieÎ to poprzez istnienie szkoøy
wyznaniowej, gdyzÇ wieÎkszosÂcÂ PolakoÂw stanowiaÎ katolicy79. W czasie
dyskusji dawaøy o sobie znacÂ roÂwniezÇ zatargi pomieÎdzy posøami wyznania katolickiego a posøami zÇydowskimi na temat systemu wychowawczego charakterystycznego dla wychowania chrzesÂcijanÂskiego
i zÇydowskiego80. Poseø Antoni Chudy z PPS, sprzeciwiajaÎc sieÎ obowiaÎzkowej nauce religii w szkole, jako argument podawaø fakt, zÇe
naukeÎ religii w szkole utrudniajaÎ przestarzaøe metody nauczania. Jego
zdaniem, gdy do nauki przedmiotoÂw sÂcisøych stosuje sieÎ metody
wspoÂøczesne, polegajaÎce na ksztaøceniu wyobrazÂni i saÎdu, w nauczaniu
religii stosowana metoda katechizmu uczy jedynie søoÂw i pieleÎgnuje
werbalizm, ktoÂry wedøug niego jest uciaÎzÇliwy dla umysøu ludzkiego81.
5 lutego 1921 r. zostaø poddany pod gøosowanie projekt konstytucji wraz ze zgøoszonymi wczesÂniej poprawkami82. Wynik gøosowa75
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nia byø korzystny dla przedstawicieli prawicy sejmowej i wzmacniaø
pozycjeÎ KosÂcioøa w systemie osÂwiaty. ObowiaÎzkowe nauczanie religii
wprowadzono w kazÇdym zakøadzie naukowym, gdzie ksztaøcona byøa
møodziezÇ ponizÇej 18 lat. Ponadto zgodnie z poprawkaÎ Wøadysøawa
MaÎkowskiego, reprezentujaÎcego ZwiaÎzek Ludowo-Narodowy, wyjaÎtki od reguøy szkoøy wyznaniowej, ktoÂre miaøy bycÂ okresÂlone oddzielnaÎ ustawaÎ, mogøy dotyczycÂ jedynie mniejszosÂci wyznaniowych83.
Ostateczne brzmienie artykuøoÂw konstytucyjnych dotyczaÎcych szkolnictwa miaøo ustalicÂ trzecie czytanie projektu. Wniesione zostaøy liczne poprawki, ktoÂre zostaøy wykorzystane przez KomisjeÎ KonstytucyjnaÎ i uwzgleÎdnione w nowej wersji projektu ustawy. Staø sieÎ on
podstawaÎ trzeciego czytania84. Ostateczny projekt przewidywaø
m.in. obowiaÎzek nauki religii oraz szkoøeÎ wyznaniowaÎ. W tej ostatniej
kwestii dodano mozÇnosÂcÂ wprowadzenia wyjaÎtkoÂw od tej zasady, nie
tylko ze wzgleÎdu na zbyt maøaÎ liczbeÎ dzieci mniejszosÂci wyznaniowych, ale roÂwniezÇ ze wzgleÎdu na brak odpowiednich siø nauczycielskich85.
8 marca 1921 r. rozpoczeÎøa sieÎ ostatnia debata plenarna nad ustawaÎ zasadniczaÎ. GøoÂwnym tematem wystaÎpienÂ byøa sprawa wyznaniowego charakteru szkoøy. Posøowie ZwiaÎzku Ludowo-Narodowego
wraz z posøami Narodowego ChrzesÂcijanÂskiego Klubu Robotniczego
wniesÂli poprawkeÎ, przewidujaÎcaÎ, zÇe nie tylko nauczyciel powinien
bycÂ tego samego wyznania co dzieci, ale i nauka powinna odbywacÂ
sieÎ na zasadach tego wyznania86. Przeciwko takiemu rozwiaÎzaniu
opowiedzieli sieÎ przedstawiciele zaroÂwno PPS i PSL ¹Piastº, jak
tezÇ posøowie zÇydowscy87. Poseø Kazimierz CzapinÂski straszyø wojnaÎ
religijnaÎ z powodu wpisania do konstytucji artykuøoÂw dotyczaÎcych
szkoøy wyznaniowej. Przeciwko wspomnianym zapisom protestowaø
roÂwniezÇ Bolesøaw Fichna88. Poseø PSL ¹Wyzwolenieº Jan WozÂnicki
zwroÂciø uwageÎ, zÇe szkoøa wyznaniowa utrudni asymilacjeÎ mniejszosÂci
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zamieszkujaÎcych Kresy Rzeczypospolitej89. Za szkoøaÎ wyznaniowaÎ
opowiedziaø sieÎ natomiast ks. Kazimierz Lutosøawski, podkresÂlajaÎc
fakt, zÇe wieÎkszosÂcÂ PolakoÂw uwazÇa religieÎ za podstaweÎ wychowania
møodziezÇy90. Generalny referent ustawy konstytucyjnej Edward Dubanowicz zwroÂciø uwageÎ na grozÂbeÎ wynarodowienia sieÎ polskich
dzieci, ktoÂre byøy mniejszosÂciaÎ zwøaszcza na Kresach Wschodnich,
gdyby im nie zapewniono nauki zgodnie z ich wyznaniem91.
15 marca 1921 r. rozpoczeÎto gøosowanie w trzecim czytaniu. Najbardziej istotny z punktu widzenia nauczania religii w szkole byø art.
120 projektu konstytucji. W trzecim czytaniu zostaø przyjeÎty wieÎkszosÂciaÎ gøosoÂw. Stanowiø on, zÇe w kazÇdym zakøadzie naukowym, ktoÂrego program obejmuje ksztaøcenie møodziezÇy ponizÇej 18 lat, utrzymywanym w caøosÂci lub w czeÎsÂci przez panÂstwo lub samorzaÎd, nauka
religii dla wszystkich ucznioÂw ma bycÂ obowiaÎzkowa. Kierownictwo
i nadzoÂr nad nauczaniem religii w szkoøach nalezÇecÂ miaøo do wøasÂciwego zwiaÎzku religijnego. Wspomniany artykuø zastrzegaø jednak
prawo nadzoru panÂstwowym wøadzom szkolnym92.
Artykuøy pierwszej ustawy zasadniczej odrodzonego panÂstwa
polskiego miaøy charakter kompromisowy. Nie znalazø sieÎ w nich
zapis o szkole wyznaniowej, jednakzÇe utrzymano obowiaÎzkowaÎ naukeÎ religii93.
PODSUMOWANIE

Dorobek pierwszego Sejmu odrodzonego panÂstwa polskiego
w zakresie legislacji osÂwiatowej byø znaczaÎcy. W kwestiach dotyczaÎcych miejsca religii, jak tezÇ ogoÂlnie KosÂcioøa w systemie osÂwiatowym
sÂcieraøy sieÎ dwie koncepcje. Z jednej strony ugrupowania lewicowe
daÎzÇyøy do tego, aby wykluczycÂ baÎdzÂ ograniczycÂ udziaø KosÂcioøa w wy89
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chowaniu i ksztaøceniu polskiej møodziezÇy. SÂrodkiem do tego miaøo
bycÂ zniesienie obowiaÎzkowej nauki religii oraz wykluczenie duchowienÂstwa z pracy w szkole. Pretekstem do takich daÎzÇenÂ byøa cheÎcÂ
zapewnienia powszechnosÂci i neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej szkoøy.
Z drugiej strony ugrupowania prawicowe opowiadaøy sieÎ za jak najszerszym udziaøem KosÂcioøa w ksztaøceniu i wychowaniu møodego
pokolenia. GøoÂwnym argumentem byøa historia Polski, tradycja, jak
roÂwniezÇ przesÂwiadczenie, zÇe tylko wychowanie religijne beÎdzie gwarantowaøo ugruntowanie polskiej tozÇsamosÂci narodowej wsÂroÂd møodego pokolenia. Jak søusznie zauwazÇyøa J. Szablicka-ZÇak, spoÂr o to,
czy szkoøa ma bycÂ wyznaniowa, czy nie, przeradzaø sieÎ w spoÂr o koncepcje panÂstwa. Czy ma bycÂ ono sÂwieckie, czy tezÇ wyznaniowe94.
Debaty dotyczaÎce szkolnictwa byøy niejednokrotnie bardzo burzliwe.
Jednym z powodoÂw takiego stanu rzeczy byø niewaÎtpliwie skøad Sejmu Ustawodawczego. Z jednej strony zasiadaøo w nim wielu posøoÂw
duchownych, z drugiej zasÂ liczne grono posøoÂw o przekonaniach zdecydowanie antykosÂcielnych. NajwazÇniejsze dla pozycji religii w szkole
byøy postanowienia Konstytucji marcowej. NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe jej
regulacje miaøy charakter kompromisowy i zÇadna ze stron debaty
parlamentarnej nie powinna czucÂ sieÎ skrzywdzona. OceniajaÎc postaweÎ poszczegoÂlnych posøoÂw Sejmu Ustawodawczego, ich koncepcje
dotyczaÎce osÂwiaty, religii oraz wychowania møodego pokolenia, nalezÇy pamieÎtacÂ, zÇe Sejm Ustawodawczy dziaøaø w specyficznym okresie. Po 123 latach niewoli Polska odzyskaøa niepodlegøosÂcÂ. Møode
pokolenie, ktoÂre miaøo zostacÂ wyksztaøcone i wychowane przez system osÂwiaty stworzony m.in. przez posøoÂw Sejmu Ustawodawczego,
musiaøo przede wszystkim otrzymacÂ olbrzymiaÎ dawkeÎ patriotyzmu,
tradycji i poszanowania dorobku pokolenia walczaÎcego o niepodlegøosÂcÂ. Dlatego uwazÇano, zÇe szkoøa powinna oprzecÂ ksztaøcenie na tym,
co dla polskiej tradycji narodowej byøo najwazÇniejsze. Dla wielu
posøoÂw Sejmu Ustawodawczego byøa to religia katolicka i na niej
pragneÎli oni oprzecÂ system wychowawczy odrodzonego panÂstwa polskiego.
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RELIGIOUS EDUCATION AND ITS PLACE IN THE EDUCATIONAL
SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF THE LEGISLATIVE SEYM
WORKS OF 1919-1922

Summary
The author presented problems of teaching religion as well as its place
in the state educational system as seen from the perspective of the works
of the first Seym of the Second Republic of Poland. The Legislative Seym,
debating in the years 1919-1922, not only strove to adopt the constitution
and to carry out the agricultural reform, but also fairly often dealt with
educational matters. Among the most urgent educational tasks of reborn
state were: the introduction of compulsory schooling, polonizing education as well as unification of education. During debates on education, the
matters of religion and its place in the educational system were raised very
often. Members of Parliament representing right-wing party were in favour of the school model which was based on religious upbringing in
which clergymen were to play an important role. Among such MPs were
priest Kazimierz Kotula, priest Kazimierz Lutosøawski, JoÂzef Pietrzyk,
Adam Piotrowski, and Ignacy Thomas.
The argumentation behind this particular school model was the connection between Polish culture and the church as well as Christian model
of upbringing characteristic of our nation. What was also important was
the fact that Catholic religion constituted a factor differentiating Poles
from the former partitioners, and thus, such a model of upbringing young
people would strengthen their feeling of national identity. The role of
church in maintaining national identity was also emphasized. Members
of Parliament representing left-wing parties, for example Julian Smulikowski or Jan WozÂnicki, sought to adopt a different school model for
Poland. The universality of education was for them the main priority
and according to them this priority was not reconcilable with religious
character of schooling. The author also discusses issues of religious education during debates on March Constitution pointing to the significance
of the above mentioned issues to the reborn Polish state.
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