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Ks. ppor. dr Sławomir Bylina 

 

W związku z obchodami 95 rocznicy odzyskania Niepodległości pragnę przed-

stawić artykuł naukowy opublikowany w Roczniku Bialskopodlaskim:  

 

Regulacje stosunków państwo Kościół katolicki  na tle obchodów religij-

nych i państwowych na terenie Diecezji Podlaskiej w latach 1918-1939, 

„Rocznik Bialskopodlaski”, 2012, Tom XX, s. 359-372. 

 

Państwo polskie stojąc u progu niepodległości w 1918 r. składało się z trzech 

różnych struktur organizacyjnych wywodzących się z państw zaborczych. W celu wła-

ściwego funkcjonowania kraju konieczne było ułożenie na nowo wielu spraw we-

wnętrznych. Głównym tematem napraw było ujednolicenie administracji, skodyfikowa-

nie prawa oraz uporządkowanie życia społeczno-gospodarczego. Wszystkie zagadnienia 

właściwego funkcjonowania obywatela polskiego były bardzo ważne i wymagały bar-

dzo szybkiej inicjatywy władz państwowych. Ważnym zagadnieniem na skalę Diecezji 

Podlaskiej
1
 jak i całego kraju były kwestie regulacji stosunków pomiędzy państwem a 

Kościołem katolickim na tle obchodów religijnych i państwowych. Na obraz powyższe-

go zagadnienia miały wpływ zarówno władze poszczególnych regionów administracyj-

nych Południowego Podlasia jak również ks. dr Henryk Przeździecki, który został bi-

skupem erygowanej w 1918 r. Diecezji Podlaskiej.  

W okresie międzywojennym organizowano liczne obchody religijne i państwo-

we, które były wyrazem tradycji oraz pamięci wobec ważnych wydarzeń i postaci z 

                                                           
1
 Diecezja Podlaska została powołana w 1818 r., przez Papieża Piusa VII bullą Ex imposita 

Nobis 30 VI 1818 r. Na mocy bulli papieża Piusa VII Militantis Ecclesiae w dniu 12 VIII 1818 

r. została włączona w skład metropolii warszawskiej a przez bezprawny ukaz cara Aleksandra II 

dnia 22 V 1867 r. zostaje skasowana i przyłączona do Diecezji Lubelskiej do 24 IX 1918 r., 

kiedy to papież Benedykt XV wskrzesił Diecezję Janowską czyli Podlaską. Pierwszym bisku-

pem nowej Diecezji został ks. dr Henryk Przeździecki. Pomocnikiem bp Przeździeckiego został 

nowy sufragan Diecezji Podlaskiej biskup dr Czesław Sokołowski. W celu ujednolicenia nazwy 

diecezji w artykule użyto pojęcie Diecezji Podlaskiej, która od 1918 r. nosiła miano Diecezji 

Janowskiej czyli Podlaskiej, natomiast od 1925 r. określana była jako Diecezja Siedlecka czyli 

Podlaska. (Por. P. Aleksandrowicz, Diecezja Siedlecka czyli Podlaska. W 150 rocznicę erekcji 

(1818 – 1968). Przyczynki i materiały do dziejów Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, Siedlce 

1971; L. Balicki, Dzieje gospodarcze diecezji siedleckiej 1918 – 1939, Lublin 1991; B. Błoński, 

Rys historyczny Diecezji Siedleckiej, w: Biskup Ignacy Świrski (1885 – 1968) osoba i dzieło, 

Siedlce 2008, s. 9-13; S. Bylina, Stosunki państwo a Kościół katolicki na południowym Podlasiu 

w latach 1918-1939, Siedlce 2009, s. 79-96. (mps); R. Dmowski, Diecezja Podlaska w latach 

1918-1939. Struktura i zarząd diecezją, Siedlce 2006 (mps); E. Jarmoch, Religie – Świątynie – 

Wyznawcy, w: Siedlce 1448 – 1995, red. E. Kospath – Pawłowski, Siedlce 1996, s. 255-278. 
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historii Polski. Wszelkie obchody były okazją do manifestowania wiary katolickiej oraz 

szansą do tworzenia więzi pomiędzy przedstawicielami Kościoła katolickiego a przed-

stawicielami władz państwowych. 

Ważnym wydarzeniem w historii Diecezji Podlaskiej, które miało wpływ na ob-

raz uroczystości państwowych i kościelnych był Synod Diecezjalny przeprowadzony w 

1923 r., który bazował na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. Synod przy udziale 

licznych komisji i po ustaleniu 266 statutów zaplanował program pracy duszpasterskiej 

na Południowym Podlasiu. Dodano niektóre nabożeństwa i uściślono liturgię. Wszystko 

spowodowane było ujednoliceniem życia kościoła lokalnego z kościołem powszech-

nym
2
. Nowy wykaz i porządek nabożeństw religijnych podzielono na nabożeństwa 

okresowe oraz nabożeństwa okresowe miesięczne. Do nabożeństw okresowych zaliczo-

no: w czasie Adwentu – Roraty, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP; w czasie 

Bożego Narodzenia – Pasterkę, następnie św. Szczepana, św. Jana Ewangelisty, Zakoń-

czenie roku, Uroczystość Trzech Króli, Uroczystość Oczyszczenia NMP, św. Błażeja, 

św. Agaty; w okresie Wielkiego Postu – Popielec, Niedziele Wielkiego Postu, Sobotę 

przed Niedzielą Męki Pańskiej, Zwiastowanie NMP, Niedzielę Palmową, Wielką Środę, 

Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, Poświęcenie pokarmów w Wielką So-

botę, Rezurekcję, Niedziele okresu Wielkanocnego, Procesję na dzień św. Marka i w 

Dni Krzyżowe, Wniebowstąpienie Pańskie; w okresie Zielonych Świątek – Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego, Uroczystość Bożego Ciała, Uroczystość Najświętszego 

Serca Jezusowego, Wniebowzięcia NMP, Dzień Zaduszny. Nabożeństwa okresowe 

miesięczne były następujące: marzec – Nabożeństwo do św. Józefa; maj – nabożeństwa 

majowe; czerwiec – nabożeństwa czerwcowe; październik - nabożeństwa różańcowe; 

ponadto pierwsze Piątki miesiąca
3
. Powyższe nabożeństwa wyznaczone w ramach Die-

cezji były określane w specjalnym arkuszu nabożeństw, które każda parafia przesyłała 

do Kurii Diecezji Podlaskiej
4
. 

Obok Uroczystości ujętych w dokumentach Synodu Diecezjalnego z wielką pie-

czołowitością otaczano w Diecezji Podlaskiej kolejne rocznice Koronacji Ojca św. Piu-

                                                           
2
 Archiwum Diecezjalne Siedleckie (dalej ADS), Synod Diecezjalny Podlaski, Lit. S, Dział III, 

Nr porz. 22, t. I-X. 
3
 Diecezjalny Synod Podlaski pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Najdostojniejszego i Czci-

najgodniejszego Doktora Henryka Przeździeckiego z Bożego zmiłowania i Stolicy Apostolskiej z 

łaski Biskupa Podlaskiego w kościele katedralnym Trójcy Przenajświętszej w Janowie 1923 r. w 

dniach 28-30 sierpnia odbyty, Siedlce 1923 r., s. 367-406. 
4
 ADS, Porządek Nabożeństw w parafiach Diecezji Podlaskiej, Lit. P, Dział. III, Nr porz. 7, t. I. 
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sa XI, z których to obchodów proboszczowie parafii przysyłali sprawozdania do Kurii 

Diecezji Podlaskiej
5
. 

Obok uroczystości religijnych obchodzono również uroczystości państwowe. 

Przykładem uroczystości, które były organizowane zarówno ze strony państwowej jak i 

kościelnej były manifestacje patriotyczne przeżywane w rocznicę takich wydarzeń jak: 

uchwalenia Konstytucji 3 maja, uroczystości 15 sierpnia czyli „Cudu nad Wisłą”, oraz 

11 listopada związane z odzyskaniem Niepodległości. W kolejnych latach obchodzono 

również obchody 12 maja w rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego i 16 grudnia w rocz-

nicę śmierci Gabriela Narutowicza. 

W omawianym okresie na szczególną uwagę zasługują dwa wydarzenia związa-

ne z uroczystym przyjazdem obrazu Matki Bożej Leśniańskiej i Matki Bożej Kodeń-

skiej. Były to bardzo ważne wydarzenia, które miało swój wydźwięk dla Diecezji Pod-

laskiej. W przebieg zorganizowania przejazdu były zaangażowane zarówno władze ko-

ścielne jak również przedstawiciele władz państwowych
6
.  

Dzięki źródłom archiwalnym możemy odtworzyć przeniesienie obrazu Matki 

Boskiej Kodeńskiej z Częstochowy do Kodnia w dniach 18 sierpnia – 4 września 1927 

r. Warto zauważyć, że do tak ważnego wydarzenia przygotowywano się starannie. Po 

otrzymaniu patronatu Prezydenta Ignacego Mościckiego, bp Henryk Przeździecki 5 

marca 1927 r. wystosował zaproszenia do osobistości całego kraju w celu stworzenia 

„Komitetu Cudownego uroczystego wprowadzenia Obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej 

do Kodnia”
7
. W listach pisał: „Obraz Matki Boskiej Cudami słynący przez rząd rosyjski 

ze świątyni z Kodnia wywieziony (…) obecnie odrestaurowany znajduje się na zamku 

                                                           
5
 ADS, Akta ogólne, Uroczystości Papieskie, Lit. U, Dział. III, Nr porz. 7, t.1. 

6
 Por. O. Aleksander, Powrót cudownego obrazu Matki Bożej do Leśnej na Podlasiu, Często-

chowa 1933; J. Geresz, Leśniański sługa (w 300 – lecie erekcji parafii w Leśnej Podlaskiej), 

Biała Podlaska 1995. 
7
 Zaproszone zostały następujące osoby: Prymas August Hlond – Abp Gnieźnieński i Poznań-

ski, Kard. Aleksander Kakowski – Abp Warszawski, Abp Adam Sapieha – Abp Krakowski, bp 

Czesław Sokołowski – Sufragan Podlaski, Infułat Karol Dębiński, Prałat Tadeusz Osiński, ks. 

Stanisław Tuz - proboszcz parafii Biała – Wola, Książę Paweł Sapieha, Książę Eustachy Sapie-

ha, Książę Leon Sapieha, Hrabia Edward Krasiński, Hrabia Zamoyski, Hrabina Róża Raczyń-

ska, Hrabina Marja Rodziewiczówna, Marszałek Sejmu Maciej Rataj, Marszałek Senatu Woj-

ciech Trąmpczyński, Józef Piłsudski – Prezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wojskowych, dr 

Gustaw Dobrucki Minister WRiOP, Stanisław Turczyński – Dyrektor Zbiorów Państwowych, 

Zygmunt Rokowski – Konserwator, prof. Jan Rytkowski, Wacław Tuz – Prokurator przy Sądzie 

Okręgowym w Białej Podlaskiej, Stanisław Lewicki. (Por. ADS, Przeniesienie Obrazu Matki 

Boskiej Kodeńskiej z Częstochowy do Kodnia, Lit. P, Dział III, Nr porz. 15, t. 1. Brak numeru 

kart (dalej bnk). 
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w Warszawie”
8
. Podkreślając rangę wydarzenia podkreślał, że: „Powrót powinien być 

uroczysty, powinien poruszyć sumienia katolickie, złączyć wszystkich z chęcią odro-

dzenia duchowego i podzięce Bogu za odzyskaną wolność Ojczyzny”
9
.  

Po przeżyciu trzydniowych rekolekcji w katedrze siedleckiej w dniach 14-17 

sierpnia obraz przy udziale rzeszy wiernych konduktem wyruszył do Kodnia. Z obra-

zem pielgrzymowano przez takie miejscowości jak: Zbuczyn, Krzesk, Międzyrzec (3 

dni postoju), Biała Podlaska (3 dni postoju), Horbów, Terespol (4 dni postoju). 3 wrze-

śnia wyruszono z Terespola i rano 4 września obraz wprowadzono do kościoła w Kod-

niu
10

. 

Warto zauważyć wzajemną chęć współpracy przedstawicieli Kościoła katolic-

kiego i władz państwowych. Świadczą o tym m.in. korespondencja pomiędzy bp Hen-

rykiem Przeździeckim a Szefem Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych Józefem Bec-

kiem
11

 oraz Generałem Mieczysławem Trojanowskim z Brześcia
12

. 

Wszelkie próby organizowania wspólnymi siłami istotnych wydarzeń z historii 

Polski nie posiadało jednak żadnych uregulowań prawnych. Pomimo starań i planów 

żaden artykuł konstytucji marcowej z 17 III 1921 r.
13

, ani z konstytucji kwietniowej z 

23 IV 1935 r.
14

 nie odnosił się jasno do tego problemu. Podobna sytuacja miała miejsce 

w Konkordacie z 10 II 1925 r., gdzie głównym zadaniem było ustalenie wszelkich zasad 

relacji pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską
15

. 

Co prawda pojawiały się wątpliwości w sprawie uczestnictwa w zgromadze-

niach publicznych jeszcze przed zawarciem Konkordatu, jednak sprawą zajęto się do-

piero w latach 30-tych XX wieku. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-

blicznego
16

 z siedzibą w Warszawie jako główny organ zajmujący się regulacją relacji 

                                                           
8
 List Biskupa Podlaskiego Henryka Przeździeckiego do Eminencji Aleksandra Kardynała Ka-

kowskiego Abp Metropolity Warszawskiego z dnia 5.03.1927 r., w: ADS, Przeniesienie Obrazu 

Matki Boskiej Kodeńskiej z Częstochowy do Kodnia, Lit. P, Dział III, Nr porz. 15, t. 1. bnk. 
9
 Tamże, bnk. 

10
 Por. „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, (dalej „WDP”), 1927, nr 8, s. 288-290. Triduum 

ku czci Matki Boskiej Kodeńskiej w Katedrze Siedleckiej; J. Bartczak, Kodeń Sanktuarium Ma-

ryjne, Katowice 2004. 
11

 Por. Pismo ks. bp Henryka Przeździeckiego do J. W. Pana Pułk. S. G. Józefa Becka Szefa 

Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12.08.1927 r., w: ADS, Przeniesienie Obrazu 

Matki Boskiej Kodeńskiej, dz. cyt., bnk. 
12

 Por. Pismo ks. bp Henryka Przeździeckiego do Jaśnie Wielmożnego P. Gen. Mieczysława 

Trojanowskiego w Brześciu n/B z dnia 28.09.1927 r., w: ADS, Przeniesienie Obrazu Matki Bo-

skiej Kodeńskiej, dz. cyt., bnk. 
13

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 17 marca 1921 r., Warszawa 1924. 
14

 Druga Rzeczypospolita, Wybór dokumentów, Warszawa 1988, s. 356-375. 
15

 Konkordat zawarty dnia 10 lutego 1925 r. pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą 

Polską, Łomża 1934. 
16

 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej MWRiOP). 
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pomiędzy państwem i Kościołem katolickim otrzymywało wiele propozycji i zapytań 

jak ustosunkować się do sytuacji wspólnego udziału w obchodach oraz uroczystościach 

państwowych i religijnych. Ministerstwo z powodu licznych uwag ze strony władz pań-

stwowych różnego szczebla rozważało kwestię udziału przedstawicieli państwa na uro-

czystościach i nabożeństwach w Kościele katolickim. Przykładem niepokojącej sytuacji 

i chęci wyjaśnienia sprawy był dokument nadany przez wojewodę wileńskiego Włady-

sława Raczkiewicza do Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie
17

. Celem doku-

mentu było ustalenie prawnych zasad z Episkopatem i władzami kościelnymi oraz for-

my uczestnictwa w danych świętach, ponieważ nie we wszystkich województwach było 

tak samo
18

. 

Powyższe pismo zostało przekazane do Departamentu VI Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych oraz w odpisie do Ministra MWRiOP. Zawierało ono uwagi, w których 

określono główne nabożeństwa odprawiane w Kościele katolickim jak (Święto Bożego 

Ciała, 3 Maja, 11 listopada, 19 marca, jubileusze, otwarcia kongresów, pogrzeby itd.). 

Przedstawiono również kanony prawa kanonicznego, określające zasady udziału przed-

stawicieli władz w zgromadzeniach liturgicznych
19

. Ważnym akcentem pisma było 

określenie miejsca jakim jest prezbiterium,
 
aby można było wskazać gdzie powinien 

zasiadać dany urzędnik państwowy.  

Zdaniem Ministra Franciszka Potockiego „uzgodnienie tej sprawy z Episkopa-

tem polegałoby na ustaleniu stanu rzeczy, który dawniej na ogół tutaj istniał i obecnie w 

szeregu diecezji istnieje, a mianowicie, że podczas uroczystych nabożeństw, na których 

reprezentowane są władze państwowe, mają być zarezerwowane w kościołach katolic-

kich za balustradą specjalne miejsca dla osób wydelegowanych przez miejscowe władze 

reprezentowanych tam poszczególnych dykasteriach państwowych”
20

. Sprawę tę poparł 

również Minister Sprawiedliwości, który po otrzymaniu pisma od wojewody wileńskie-

go przedstawił kwestię Ministrowi Spraw Wewnętrznych
21

. 

W wyniku powyższych sygnałów Ministerstwo Spraw Zagranicznych 25 V 

1930 r. wyraziło zgodę na przeprowadzenie konferencji międzyministerialnej w Depar-

                                                           
17

 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zespół Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświece-

nia Publicznego, List do Prezydenta Rady Ministrów. (dalej AAN, MWRiOP.), Sygn. 409, s. 1. 
18

 Dokument ten został nadany 13 I 1930 r. i określony jako ściśle poufny skierowany do rąk 

własnych Ministra. Wojewoda opisuje jaki zastał stan rzeczy a jaka sytuacja zapanowała po 

przyjściu Biskupa Archidiecezji Wileńskiej ks. Jałbrzykowskiego. (AAN. MWRiOP, Odpis 

listu Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego do Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 I  1930 r., 

sygn. 409, s. 2-4). 
19

 AAN. MWRiOP, Arkusz wkładowy do N.VI.R.K. - 409/30, sygn. 409, s. 5. 
20

 AAN. MWRiOP, Arkusz wkładowy do N.VI.R.K. 409/30, sygn. 409, s. 6. 
21

 AAN. MWRiOP, sygn. 409, s. 11. 
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tamencie Wyznań w celu ustalenia zasad przydzielania miejsc dla przedstawicieli władz 

państwowych na nabożeństwach w Kościołach katolickich. Ministerstwo Spraw Zagra-

nicznych prosiło MWRiOP o powiadomienie o dacie powyższej konferencji, na którą 

zostanie wydelegowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zastępca Dyrektora Pro-

tokółu Dyplomatycznego
22

. Do tej propozycji przychylił się także dyrektor Departamen-

tu VI Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zabierzowski, który zaproponował również 

udział Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wojskowych ze względu na duże zaintere-

sowanie tych Ministerstw sprawami reprezentacyjnymi oraz konkretne wystąpienie Mi-

nistra Sprawiedliwości do Ministra Spraw Wewnętrznych
23

. Do udziału w konferencji 

zaproszono także Prezydium Rady Ministrów i Najwyższej Izby Kontroli Państwa. Li-

sta dotycząca zaproszenia na konferencję została przesłana do wszystkich województw 

9 V 1930 r.
24

. 

W odpowiedzi na poruszone kwestie wojewodowie przysłali do Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych sprawozdanie ze swoich województw. Wojewodowie podkreśla-

ją, że relacje urzędników państwowych biorących udział w uroczystościach kościelnych 

są prawidłowe i poprawne. Takie opinie przesłali m.in. wojewoda tarnopolski
25

, war-

szawski
26

, oraz Komisarz Rządu miasta stołecznego Warszawy
27

. 

W związku z powyższymi opiniami MWRiOP dnia 23 IV 1931 r. przedstawiło 

projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie udziału przedstawicieli władz w uroczysto-

ściach kościelnych i państwowych
28

. W trakcie tworzenia dokumentu czyniono liczne 

                                                           
22

 AAN. MWRiOP, List Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Ministerstwa WRiOP w sprawie 

konferencji międzyministerialnej o ustalenie miejsc dla przedstawicieli władz państwowych na 

nabożeństwach z dnia 25 III 1930 r., sygn. 409, s. 8. 
23

 AAN. MWRiOP, List Ministerstwa Spraw wewnętrznych do Ministerstwa WRiOP w sprawie 

udziału władz państwowych na nabożeństwach w kościołach katolickich z dnia 31 III 1930 r., 

sygn. 409, s. 9-10. 
24

 AAN. MWRiOP, List Ministerstwa Spraw wewnętrznych do Ministerstwa WRiOP w sprawie 

udziału władz państwowych w uroczystych nabożeństwach oraz uroczystościach kościelnych z 

dnia 9 V 1930 r., sygn. 409, s. 12-13. 
25

 AAN. MWRiOP, Odpis listu Wojewody Tarnopolskiego do Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych w sprawie udziału władz państwowych w uroczystych nabożeństwach oraz uroczystościach 

kościelnych z dnia 22 V 1930 r., sygn. 409, s. 15. 
26

 AAN. MWRiOP, Odpis listu Wojewody Warszawskiego do Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych w sprawie udziału władz państwowych w uroczystych nabożeństwach oraz uroczystościach 

kościelnych z dnia 21 V 1930 r., sygn. 409, s. 16-17. 
27

 AAN. MWRiOP, Odpis listu Komisarza Rządu m. ST. Warszawy do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w sprawie udziału władz państwowych w uroczystych nabożeństwach oraz uro-

czystościach kościelnych z dnia 13 V 1930 r., sygn. 409, s. 14. 
28

 AAN. MWRiOP, Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie udziału przedstawicieli władz w 

uroczystościach kościelnych i państwowych z dnia 23 IV 1931 r., sygn. 409, s. 138-152. 
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poprawki wnoszone przez zaproszone wcześniej Ministerstwa m.in. Departament Wy-

znań
29

 oraz  MWRiOP w Warszawie
30

. 

Ostateczna wersja projektu uchwały w sprawie udziału przedstawicieli władz w 

uroczystościach kościelnych opracowana w Prezydium Rady Ministrów, została prze-

słana 2 X 1931 r. do MWRiOP i miała następujący charakter: 

Art. 1 i 2 określał udział władz państwowych w nabożeństwach względnie w 

procesjach z okazji świąt Bożego Ciała, 3 Maja i 11 listopada oraz w nabożeństwach 

uzgodnionych z władzami kościelnymi. Takie prawo posiadał wyłącznie wojewoda, a w 

powiecie starosta (art. 3). Mogli oni reprezentować Rząd i Prezydenta, na podstawie 

osobnego upoważnienia (art. 4). Informację o udziale w nabożeństwach mieli obowią-

zek przedstawić naczelnicy lub kierownicy urzędów (art. 5). Art. 6-10 określają kolej-

ność udziału urzędników państwowych w uroczystościach. Pierwsze miejsce zajmuje 

reprezentant Rządu. Bezpośrednio za nim w kolejności przedstawiciele: wojska, zapro-

szeni przez wojewodę przedstawiciele Akademii Umiejętności i samorządu, sądownic-

twa, kontroli państwowej a następnie reprezentanci wszystkich innych władz i urzędów 

w kolejności ustalonej dla ministrów. 

Obowiązkiem wojewody lub starosty było zapewnienie porządku przed kościo-

łem jak i po uroczystości po wcześniejszym uzgodnieniu z władzami kościelnymi (art. 

11). Art. 12 mówił o szacunku dla przedstawiciela Rządu, na którego należy poczekać i 

pozostać aż do jego wyjścia ze świątyni. Art. 13 wymienia konsulów obcych państw, 

którzy powinni zająć miejsce równorzędnie z przedstawicielami z art. 7. Organizacje 

umundurowane jak straż ogniowa, strzelcy itp. za zgodą władz kościelnych mogli pod-

czas uroczystości być obecni z nakrytą głową (art. 14). Ostatni art. 15 określał, że po-

wyższe ustalenia mają charakter ogólny, natomiast w uroczystościach specjalnych jak 

np. poświęcenie szkoły, urzędu itp. nie mają zastosowania
31

. 

Prezydium Rady Ministrów 2 X 1931 r. wystosowało również „Projekt przepi-

sów normujących etykietę i postępowanie w czasach świąt i obchodów państwowych i 

kościelnych”
32

. Pierwsze pięć artykułów miało takie same znaczenie jak projekt uchwa-

                                                           
29

 AAN. MWRiOP, Propozycja zmian i uzupełnienia Departamentu Wyznań w projekcie Rady 

Ministrów w sprawie udziału przedstawicieli władz w uroczystościach kościelnych i państwo-

wych z dnia 22 IV 1931 r., sygn. 409, s. 153-155. 
30

 AAN. MWRiOP, Uchwała Rady Ministrów w sprawie udziału przedstawicieli władz w uro-

czystościach kościelnych z dnia 25 IV 1931 r., sygn. 409, s. 160-165. 
31

 AAN. MWRiOP, Uchwała Rady Ministrów w sprawie udziału przedstawicieli władz w uro-

czystościach kościelnych z 1931 r., sygn. 409, s. 166-169. 
32

 Dokument został wydany przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie par. 4 ust. 3 Rozporzą-

dzenia Rady Ministrów z dnia 2 VII 1931 r. o stanowisku wojewodów i starostów jako przed-
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ły w sprawie udziału przedstawicieli władz w uroczystościach kościelnych opracowane 

w Prezydium Rady Ministrów 2 X 1931 r. Art. 7 wyszczególniał kolejność zajmowania 

miejsc w czasie uroczystości: 

1. Prezydent Rzeczypospolitej lub jego przedstawiciel; 

2. Prezes Rady Ministrów, Minister, Wojewoda, Starosta lub inny urzędnik wy-

znaczony na przedstawiciela Rządu. Marszałek Senatu i Sejmu, względnie wicemar-

szałkowie, Marszałek Polski powinien mieć miejsce obok Prezesa Rady Ministrów; 

3. Ministrowie według następującego porządku: Minister Spraw Wewnętrznych, 

Minister Spraw Zagranicznych, Minister Spraw Wojskowych, Minister Skarbu, Mini-

ster Sprawiedliwości, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Minister 

Rolnictwa, Minister Przemysłu i Handlu, Minister Komunikacji, Minister Robót Pu-

blicznych, Minister Pracy i Opieki Społecznej, Minister Reform Rolnych, Minister 

Poczt i Telegrafów; 

4. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszy 

Prezes Sądu Najwyższego, Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Administracyjne-

go, Pierwszy Prokurator Sądu Najwyższego, Generałowie Broni, Admirałowie, Przed-

stawiciele Wojska, Prezydent m. st. Warszawy, Prezes Akademii Umiejętności, Rekto-

rzy Szkół Wyższych, Przedstawiciele Wyznań; 

5. Podsekretarze Stanu, Szef Sztabu Głównego, Inspektorzy Armii, Szef Kierow-

nictwa Marynarki Wojennej, Dowódcy Okręgów Korpusów, Dowódca Floty, Prezesi 

Sądów Apelacyjnych, Prezes Prokuratury Generalnej, Prokuratorzy Sądów Apelacyj-

nych, Komendant Główny Policji Państwowej, Wojewodowie, Prezydenci miast wy-

dzielonych; 

6. Dyrektorzy Departamentów, Dowódcy dywizji, brygady oraz inni wojskowi 

dowódcy, Prezesi Sądów Okręgowych, Prezesi Okręgowych Sądów Administracyjnych, 

Prokuratorzy Sądów Okręgowych, Naczelnicy Władz II instancji, Prezesi Okręgowych 

Izb Kontroli; 

7. Wicewojewodowie, dowódcy pułków, wojewódzcy komendanci Policji Pań-

stwowej, naczelnicy wydziałów, starostowie, burmistrze, kierownicy urzędów I instan-

cji według starszeństwa służbowego lub w razie równości stopni w kolejności odpowia-

dającej kolejności ministrów, przedstawiciele wyznań (które to zostaną uzupełnione).  

Art. 8 mówił, że jeżeli w uroczystościach bierze udział specjalny przedstawiciel 

Rządu wówczas zasiada on po prawej stronie wojewody lub starosty. Art. 9 stwierdzał, 

                                                                                                                                                                          

stawicieli Rządu/Dz.U.R.P.Nr.66 z dnia 3 sierpnia poz. 546/ (AAN. MWRiOP, sygn. 409, s. 

180-187). 
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że korpus dyplomatyczny oraz konsulowie państw obcych zajmują oddzielne miejsca 

zgodnie z hierarchią w punkcie od 3 do 7. Mundurowi swoją służbę pełnili w pełnym 

umundurowaniu i uzbrojeniu. Na uroczystości kościelne byli zapraszani przez władze 

kościelne (art. 11). Określony porządek obowiązywał w czasie nabożeństw zarówno 

kościelnych jak i państwowych, na które był zaproszony Rząd (art. 10). Art. 12 wska-

zywał miejsce podczas uroczystości. Honorowe w prezbiterium zajmował tylko Prezy-

dent Rzeczypospolitej lub jego przedstawiciel. Pozostałe miejsca dla władz państwo-

wych przeznaczone były poza prezbiterium (art. 13)
33

. 

Powyższe projekty miały być punktem odniesienia władz państwowych  

w uzgodnieniu z władzami kościelnymi
34

. Podobne ustalenia w okresie międzywojen-

nym miały miejsce pomiędzy władzami państwowymi a Kościołem obrządku grekoka-

tolickiego. Wojewoda lwowski dr Garapich wystosował referat do starostw w sprawie 

udzielenia wskazówek co do udziału władz cywilnych i wojskowych w uroczystościach 

Jordanu
35

. 

Kolejnym etapem regulowania zasad udziału w uroczystościach państwowych i 

religijnych była ustawa z dnia 11 III 1932 r. „O zgromadzeniach”. Prezydium podpisało 

dokument w składzie: Prezydent Rzeczypospolitej – I. Mościcki, Prezes Rady mini-

strów – W. Zawadzki, Minister Spraw Wewnętrznych – B. Piekarski, Kierownik Mini-

sterstwa Spraw Wojskowych – Fabrycy, Minister Spraw Zagranicznych – A. Zaleski. W 

ośmiu rozdziałach sformułowano ogólne zasady, cel i charakter zgromadzeń, włącznie z 

karami finansowymi i aresztem za nieprzestrzeganie postanowień
36

. 

Zgromadzenia podzielono na zgromadzenia publiczne i niepubliczne, czyli ze-

brania (art. 1). Miejsce zgromadzeń powinno odbywać się w lokalach bądź pod gołym 

niebem, co podlegało oddzielnym kryterium kontroli, którą sprawowała powiatowa 

władza administracyjna, lub inna władza wyznaczona przez Ministerstwo Spraw We-

wnętrznych (art. 2-4). Zgromadzenie mógł zwołać każdy obywatel Polski po wcześniej-

szym zawiadomieniu na piśmie odpowiednich władz (art. 5-10). Zastrzeżono jednak, ze 

                                                           
33

 AAN. MWRiOP, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. o stanowisku woje-

wodów i starostów jako przedstawicieli Rządu., sygn. 409, s. 180-187. 
34

 AAN. MWRiOP, Projekt Prezydium Rady Ministrów w sprawie przepisów normujących ety-

kietę i postępowanie w czasie świąt i obchodów państwowych i Kościelnych z dnia 2 X 1931 r., 

sygn. 409, s. 178-179. 
35

 AAN. MWRiOP, Referat Wojewody Lwowskiego do Starostw w sprawie udzielenia wskazó-

wek co do udziału władz cywilnych i wojskowych w uroczystościach Jordanu z dnia 29 I 1927 

r., sygn. 410, s. 59-60. 
36

 Rozdział I – Postanowienia ogólne, R. II – Zwoływanie zgromadzeń, R. III – Odbywanie 

zgromadzeń, R. IV – Zebrania, R. V – Zjazdy, R. VI – Zgromadzenia przedwyborcze, R. VII – 

Postanowienia karne, R. VIII – Postanowienia przejściowe i końcowe. (Ustawa z dnia 11 III 

1932 r. o zgromadzeniach, „WDP”, 1932, 10, s. 398-403.). 
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zgromadzenia pod gołym niebem powinny odbywać się dalej niż pół kilometra od miej-

sca urzędowego pobytu Prezydenta Rzeczypospolitej, od miejsca posiedzeń Sejmu i 

Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego przez czas trwania sesji, oraz od wojskowych: 

koszar, magazynów materiałów wybuchowych, obiektów fortecznych, placów ćwiczeń i 

strzelnic (art. 11). Zgromadzeni powinni zachować następujące kryteria: powinni posia-

dać przewodniczącego, który odpowiada za przebieg zgromadzenia, powinni być bez 

broni i zachowywać się zgodnie ze wskazaniami ustawy (art. 12-14). Zaznaczono, że 

władza na danym terenie ma prawo wyznaczyć swojego przedstawiciela, którego zada-

niem będzie koordynowanie przebiegu zgromadzenia. Przedstawiciel ma wszelkie pra-

wa włącznie z zamknięciem lub rozwiązaniem zgromadzenia (art. 15-17). 

Zgromadzenia niepubliczne odbywające się w lokalach posiadały odrębne zasa-

dy i zostały określone mianem zebrań. Nie musiały w porównaniu ze zgromadzeniami 

publicznymi zawiadamiać władzy oraz nie mógł być na takie zebranie delegowany 

przedstawiciel (art. 18-19). Jedynie w przypadku zawiadomienia o niebezpieczeństwie 

publicznym można było w celu sprawdzenia wkroczyć na dane zebranie (art. 20).  

W ustawie wyróżniono również zjazdy terytorialne w tym międzynarodowe, 

które powinny mieć zgodę odpowiedniej władzy (art. 21-23) oraz zgromadzenia przed-

wyborcze, które miały charakter czasowy i okresowy (art. 24). Za nieprzestrzeganie 

powyższych postanowień ustawa przewidywała kary począwszy od opuszczenia miej-

sca lokalu, czy zgromadzenia, poprzez karę pieniężną, aż po areszt do 2 tygodni (art. 

25). Przepisy miały również swoje odstępstwa. Nie obowiązywały oczywiście do czasu, 

gdy nie były zagrożeniem bezpieczeństwa i spokoju publicznego. Były to następujące 

zebrania: 

 Zgromadzenia zwołane przez władzę lub urząd publiczny; 

 Zebrania i pochody religijne; 

 Zebrania towarzyskie, familijne i szkolne; 

 Zebrania rozrywkowe odbywające się w lokalach; 

 Zgromadzenia akademickie (art. 27-28).  

Ustawa (Dz. U. RP Nr 48, poz. 450) weszła w życie 11 III 1932 r. i obowiązywała na 

terenie całego kraju, znosząc wszelkie wcześniejsze ustawy szczególnie te pozostałe po 

czasie zaborów
37

.  

Przykładem przestrzegania ustaleń rządowych w związku z udziałem przedsta-

wicieli państwowych w uroczystościach kościelnych były kolejne uroczystości religijne 

w Diecezji Podlaskiej. W 1932 r. ks. bp H. Przeździecki wizytował miasto Biała Podla-
                                                           
37

 Ustawa z dnia 11 III 1932 r. o zgromadzeniach, „WDP”, 1932, 10, s. 398-403. 
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ska, gdzie prowadził procesję Bożego Ciała. Precesję poprzedzali duchowni, bractwa 

religijne, cechy i straż ogniowa ze sztandarami. Jak przedstawia korespondencja: „Pro-

cesja odbyła się bardzo uroczyście, przy udziale ogromnego tłumu; zapomnieli ludzie o 

troskach, o kryzysie, który wszystkim daje się we znaki, bo słowa dobrego Pasterza 

zmiotły z duszy naleciałości życiowe i odsłoniły dawną mocną wiarę, która wszystko 

przetrwa, bo jest oparta na fundamencie Chrystusa”. W uroczystościach religijnych 

zawsze brały udział organizacje kobiece ze sztandarami, tak było m.in. w Białej Podla-

skiej, w drodze Matki Boskiej Kodeńskiej do Kodnia i Matki Boskiej Leśniańskiej do 

Leśnej
38

. 

Podobne sprawozdanie przesłał starosta z Węgrowa w rocznicę bitwy pod Wę-

growem w 1863 r. Stwierdził, że „11 II 1933 r. odprawiono nabożeństwo żałobne w 

kościele parafialnym w Węgrowie, a w niedzielę 12 lutego po nabożeństwie zorganizo-

wano pochód za miasto do mogiły powstańców 1863 r.”
39

.  

W dalszym ciągu proponowano nowe przepisy w celu uregulowania wzajemne-

go udziału przedstawicieli państwa i Kościoła w uroczystościach kościelnych. Przykła-

dem były projekty przepisów skierowanych przez Prezydium Rady Ministrów do MW-

RiOP w Warszawie 8 VI 1937 r. o „Funkcjach reprezentacyjnych i udziale Rządu w 

uroczystościach kościelnych oraz stosunkach oficjalnych Rządu z władzami kościelny-

mi”
40

.  

Obchody religijne i państwowe tak na szczeblu krajowym jak regionalnym były 

okazją do stworzenia więzi pomiędzy ludźmi oraz ich przedstawicieli w instytucjach 

państwowych i Kościele katolickim. Wspólne oddawanie szacunku i pamięć o wyda-

rzeniach powodowało szukanie tego co łączy a nie dzieli społeczeństwo. Oczywiście nie 

wszystko było tak idealnie ułożone i zorganizowane, dlatego tworzono kolejne regula-

cje prawne mające na celu ujednolicenie i budowanie pozytywnych relacji państwa i 

Kościoła katolickiego. 
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 Korespondencja z Białej Podlaskiej, „WDP”, 1932, nr 7-8, s. 335-336.  
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 Archiwum Państwowe w Siedlcach, Starostwo Powiatowe w Węgrowie. Starosta Powiatowy 
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 AAN. MWRiOP, Odpis listu Prezydium Rady Ministrów do Ministerstwa WRiOP w Warsza-

wie z dnia 8 VI 1937 r., sygn. 409, s. 225. 


