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Zdaj¹c sobie sprawê, jak cenna jest pamiêæ historii dla przysz³oci narodu
oraz jego to¿samoci, trzeba ocaliæ od zapomnienia ogromny wysi³ek i pracê
tych, którzy po II wojnie wiatowej, borykaj¹c siê z wieloma trudnociami
materialnymi, spo³ecznymi i politycznymi, w ciê¿kich, wrêcz dramatycznych
warunkach, realizowali wymiar misyjny Kocio³a. Swoj¹ wytê¿on¹, mrówcz¹
prac¹ stwarzali podwaliny rozwoju teorii i praktyki katechetycznej. Chcê przypomnieæ dwie wielkie osobowoci: Adelê Stefanowicz i ks. Józefa Wojtukiewicza. Nawet tak krótki wgl¹d w te biografie, na który pozwalaj¹ ramy artyku³u, stanowi pewien wk³ad w poznanie historii naszego kraju i kszta³towanie
to¿samoci chrzecijañskiej.

1. Ksiądz Józef Wojtukiewicz i Adela Stefanowicz
Ksi¹dz Józef Wojtukiewicz (19011989) mia³ 13 lat, gdy wybuch³a
I wojna wiatowa. Ca³a rodzina zosta³a wtedy ewakuowana w g³¹b Rosji do
Piotrogrodu. T¹ ewakuacj¹ rozpocz¹³ siê pierwszy okres jego tu³aczego ¿ycia.
Adres/Addresse/Anschrift: dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM, Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, barbara.rozen@moskit.uwm.edu.pl.
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Ubóstwo, choroby, praca by³y chlebem powszednim. Zdobywa³ wówczas
umiejêtnoæ adaptacji do zmieniaj¹cych siê, trudnych warunków ¿ycia. W Piotrogrodzie ukoñczy³ szko³ê redni¹ i w 1917 r. wst¹pi³ do miejscowego seminarium duchownego, które jednak w kolejnym roku uleg³o likwidacji1. To
zdarzenie zbieg³o siê z rozporz¹dzeniem w³adzy bolszewickiej o mo¿liwoci
powrotu uchodców do swoich rodzinnych domów2. Rodzina kleryka Józefa
wróci³a do Grodna, a on podj¹³ starania o przyjêcie do seminarium, najpierw
w Wilnie  jednak bez skutku, zatem z du¿ymi trudnociami, gdy¿ trwa³a wojna,
dotar³ do seminarium w ¯ytomierzu na Ukrainie i tam zosta³ przyjêty. Na czele
diecezji ³ucko-¿ytomierskiej, w której znajdowa³o siê seminarium, sta³ ks. bp Ignacy Dubowski. Niestety, ówczesna sytuacja polityczna utrudnia³a normaln¹ naukê.
By³y to bardzo burzliwe i niebezpieczne lata3. W tym okresie ekspansja bolszewicka zatacza³a coraz szersze krêgi, niszcz¹c to, co katolickie. Zniszczeniu uleg³o
tak¿e seminarium w ¯ytomierzu. Kleryk Józef krótki czas przebywa³ w seminarium w Miñsku, po czym przez rok kontynuowa³ naukê we wznowionym seminarium ¿ytomierskim w miejscowoci O³yka na Wo³yniu. W tym czasie toczy³a
siê wojna polsko-bolszewicka. Po rocznej dzia³alnoci, w czerwcu 1920 r., seminarium musia³o opuciæ O³ykê, udaj¹c siê na Zachód przed nacieraj¹c¹ armi¹
bolszewick¹4. Ks. bp I. Dubowski, nie mog¹c uruchomiæ seminarium na terenie
w³asnej diecezji, zorganizowa³ kszta³cenie w Gnienie. Tu kleryk Józef ukoñczy³
studia teologiczne i w 1924 r. przyj¹³ wiêcenia kap³añskie5. Nosi³ w sobie
ogromny g³ód intelektualny, którego nie zaspokoi³y studia seminaryjne, dlatego
pog³êbia³ swoje wykszta³cenie teologiczne i filozoficzne na uniwersytetach zagranicznych. Po uzyskaniu doktoratu w Tuluzie, z r¹k ks. bpa Adolfa P. Szel¹¿ka
otrzyma³ nominacjê na wyk³adowcê filozofii w Seminarium Duchownym
w £ucku. Pracê tê rozpocz¹³ od wrzenia 1926 r.6 W £ucku jego horyzont
zainteresowañ naukowych poszerzy³ siê znacznie o zagadnienia pedagogiczne.
Sta³o siê to za spraw¹ Adeli Stefanowicz, wówczas siostry benedyktynki, która
wypracowa³a nowatorskie metody wychowania dzieci osieroconych7.
1

A. Petrani, Szkolnictwo teologiczne w Polsce, w: M. Rechowicz (red.), Ksiêga Tysi¹clecia
katolicyzmu w Polsce, t. I, Lublin 1969, s. 303, 308.
2 J. Wojtukiewicz, Dzieje Instytutu Katolickiego, t. 1, Gietrzwa³d [przyp. 19621964] [poz. ksi¹¿kowa w mps] Ar. IK nr inw. 455, s. 48.
3 Na Ukrainie rz¹dy sprawowali Ukraiñcy pod nadzorem niemieckim. Wybuch³o powstanie ogólnonarodowe przeciw okupacji niemieckiej. Seminarium znajdowa³o siê w samym centrum rozgrywaj¹cych siê walk. Mocno dawa³a siê odczuæ panuj¹ca na Ukrainie anarchia (ibidem, s. 5961).
4 Ibidem, s. 7278.
5 Ibidem, s. 92.
6 B. Rozen, Dzia³alnoæ katechetyczna ks. Józefa Wojtukiewicza w latach 19371989, Olsztyn
1999, s. 1415.
7 W sierociñcu wprowadzi³a system rodzinkowy polegaj¹cy na tym, ¿e jedna wychowawczyni
mia³a pod opiek¹ kilkoro dzieci i organizowa³a ¿ycie na wzór rodziny naturalnej. By³a to metoda bardzo
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Adela Stefanowicz (18871961), starsza od ks. J. Wojtukiewicza o 14 lat,
dzieciñstwo i m³odoæ prze¿y³a w Rosji. Studiowa³a w Moskwie filozofiê
i psychologiê eksperymentaln¹. Prowadzi³a badania naukowe nad dzieæmi
z upoledzeniem umys³owym. Kontynuowa³a je w Warszawie w Instytucie
Pedagogiki Specjalnej, który prowadzi³a Maria Grzegorzewska, nastêpnie
w zak³adzie dla ch³opców upoledzonych, prowadzonym przez siostry samarytanki, w Karolinie pod Warszaw¹, potem w sierociñcu u sióstr benedyktynek
 misjonarek w £ucku8. Kocha³a pracê z dzieæmi, zw³aszcza tymi najbardziej
zaniedbanymi wychowawczo. Pracuj¹c w ró¿nych miejscach z dzieæmi i dla
dzieci wci¹¿ próbowa³a odkryæ i rozpoznaæ swoje miejsce w ¿yciu. Nie odnajdywa³a go ani w ma³¿eñstwie, ani w zakonie, a inna mo¿liwoæ jeszcze nie
by³a jej znana.
W 1936 r. A. Stefanowicz utworzy³a Poradniê Wychowawcz¹ przy Katolickim Stowarzyszeniu Kobiet w Wilnie i kontynuowa³a badania nad rozwojem
dziecka. Nadto prowadzi³a Studium Wychowawcze dla rodziców, wyg³asza³a
prelekcje z zakresu psychologii dziecka i wychowania, pracowa³a nad metodami wychowania religijnego ma³ych dzieci9 . Do wspó³pracy w³¹czy³ siê wtedy
ks. J. Wojtukiewicz, który ju¿ kilka lat wczeniej zapozna³ siê z jej prac¹
w £ucku. To dziêki niej ju¿ wtedy jego serce i umys³ coraz bardziej otwiera³y
siê na sprawy zwi¹zane z wychowaniem. Wspó³praca zaowocowa³a licznymi
dzie³ami w zakresie wychowania integralnego i metodyki pracy wychowawczej, a zw³aszcza katechetycznej. To z inicjatywy tych dwojga osób tu¿ po
II wojnie wiatowej, w 1945 r. w Czêstochowie powsta³ Instytut Katolicki
 instytucja naukowa, której praca zosta³a ukierunkowana na doskonalenie
metod wychowania religijnego. Droga do erygowania Instytutu Katolickiego
by³a d³uga i trudna, poprzedzona II wojn¹ wiatow¹, ale te¿ trudne, a nawet
dramatyczne by³o jego funkcjonowanie w powojennej, komunistycznej Polsce.

2. Inspirujące spotkanie dwóch wielkich osobowości
Dzia³alnoæ duszpastersk¹, któr¹ ks. J. Wojtukiewicz rozpocz¹³ w £ucku
wród inteligencji, próbowa³ rozwijaæ w Wilnie wspó³pracuj¹c w tej dziedzinie
z A. Stefanowicz, która w Wilnie  ju¿ jako osoba wiecka  prowadzi³a
szeroko zakrojon¹ dzia³alnoæ badawcz¹ w zakresie wychowania integralnego
innowacyjna zwa¿ywszy, ¿e dzia³o siê to w latach trzydziestych XX w. (H. Wistuba, Adela Stefanowicz
(18871961), w: B. Bejze (red.), Chrzecijanie, t. VII, Warszawa 1982, s. 202203).
8 Ibidem, s. 199203.
9 B. Rozen, Dzia³alnoæ katechetyczna ks. Józefa Wojtukiewicza w latach 19371989, s. 2527.
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dzieci. Oboje bardzo cenili sobie ówczesne osi¹gniêcia nauk psychologiczno-pedagogicznych. Uwa¿ali, ¿e w procesie wychowania osi¹gniêcia te trzeba
zespoliæ z nauk¹ katolick¹, tak aby rozpoznane prawa rozwoju dziecka respektowaæ, nie pomijaj¹c rozwoju duchowego. Wychowanie dziecka postrzegali
jako wychowanie ca³ociowe, integralne, obejmuj¹ce ca³ego cz³owieka  jego
si³y fizyczne i duchowe. Takie wychowanie wymaga³o jednak nie tylko jasno
postawionego celu, ale tak¿e odpowiednich rodków i metod s³u¿¹cych jego
realizacji, które próbowali wypracowaæ10. Wynikami badañ i swoj¹ refleksj¹
dzielili siê na ³amach czasopisma Ku Szczytom, które powsta³o z inicjatywy
ks. J. Wojtukiewicza i wydawane by³o pod jego redakcj¹. Czasopismo powiêcone by³o zagadnieniom wychowania katolickiego, a tytu³ podkrela³, ¿e wychowanie ma prowadziæ ku pe³ni cz³owieczeñstwa, zamierzonej przez Boga11.
Pismo to stanowi³o pomoc w pog³êbianiu rozumienia pracy apostolskiej prowadzonej w ramach Akcji Katolickiej, poprzez kszta³towanie wiatopogl¹du
katolickiego i formacjê duchow¹. S³u¿y³o szerzeniu znajomoci zagadnieñ
z zakresu pedagogiki katolickiej oraz metodycznych osi¹gniêæ w dziedzinie
katolickiej praktyki wychowawczej.
Ksi¹dz J. Wojtukiewicz bra³ bezporedni udzia³ w pracach prowadzonych
w Poradni Wychowawczej kierowanej przez A. Stefanowicz. Pracê poradni
wyznacza³y nastêpuj¹ce zadania: wypracowanie metod nauczania religijnego
opartych na zdobyczach psychologii i pedagogiki naukowej oraz szerzenie
wiedzy religijnej, psychologicznej i pedagogicznej wród rodziców i wychowawców12. Efektem prowadzonych badañ by³o opracowanie zestawu pomocy
do nauki religii: ksi¹¿eczki Ojcze nasz dla kl. I13, któr¹ stanowi³ komplet
obrazków konturowych do uzupe³nienia i pokolorowania oraz ksi¹¿eczki Pan
Jezus z nami dla kl. II14, bêd¹cej równie¿ zestawem konturowych obrazków
z krótkim tekstem. Do obydwu poziomów nauczania zosta³y przygotowane
uwagi metodyczne dla katechetów, zawieraj¹ce wskazówki i propozycje pracy
z dzieæmi metod¹ prze¿yciowo-czynn¹15. Zaprezentowana metoda by³a nowo10
11

J. Wojtukiewicz, Wychowanie, Wroc³aw [poz. ksi¹¿kowa, b.r.], Ar I.K. JW. T. 25.
Czasopismo Ku Szczytom wydawane by³o od grudnia 1937 r. do wrzenia 1939 r. Pracê nad
kolejnym numerem przerwa³a II wojna wiatowa. Analiza treci wydanych numerów wskazuje na du¿¹
ró¿norodnoæ omawianych tematów. Syntetycznie ³¹czono zagadnienia dogmatyczne, psychologiczne
i pedagogiczne. Artyku³y do czasopisma oprócz ks. J. Wojtukiewicza i A. Stefanowicz pisali m.in.:
J. Woroniecki OP, ks. M. Sopoæko, ks. W. Jasiñski, L. Chmaj, M.E. Czacka, W. ¯ychliñski.
12 J. Wojtukiewicz, Dzieje Instytutu Katolickiego, t. 2, s. 343; Sprawozdanie z dzia³alnoci Instytutu Katolickiego, Wroc³aw 1954, Ar. I.K., nr inw. 1042.
13 J. Wojtukiewicz, Ojcze nasz, Wilno 1939.
14 Idem, Pan Jezus z nami, Wilno 1939.
15 Idem, Nauka religii w szkole powszechnej. Uwagi metodyczne, Wilno 1939.
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ci¹ w ówczesnej praktyce katechetycznej, dlatego aby j¹ spopularyzowaæ,
ks. J. Wojtukiewicz zorganizowa³ w Wilnie, w czerwcu 1939 r., omiodniowy
kurs katechetyczny16. W poradni pod jego kierownictwem przygotowano pomoce katechetyczne do pracy z dzieæmi w klasie III i IV17. Zaistnia³a tak¿e
potrzeba opracowania katechizmu dla dzieci przygotowuj¹cych siê do I spowiedzi i Komunii wiêtej, gdy¿ powszechnie stosowany katechizm ks. Rocha
Filochowskiego by³ ju¿ zbyt stary (1873 r.), za obszerny i trudny. Dla przygotowania katechizmu ks. J. Wojtukiewicz powo³a³ komisjê sk³adaj¹c¹ siê z czterech ksiê¿y prefektów18. Pierwsze wydanie katechizmu by³o mo¿liwe w roku
194519. Troszcz¹c siê o wprowadzanie dzieci w coraz bardziej wiadome
uczestnictwo we mszy w. przygotowywa³ komentarze liturgiczne do formularzy mszy w. na niedziele i wiête, zwane Broszurkami liturgicznymi20. By³y to
kilkustronicowe ulotki z przeznaczeniem dla rodziców, m³odzie¿y i ministrantów. Opracowa³ tak¿e Mszalik dla wiernych z komentarzem liturgicznym
i praktycznymi wskazówkami w celu u³atwienia ludziom uczestniczenia ze
zrozumieniem we mszy w., odprawianej wówczas po ³acinie21.
Praca badawczo-naukowa i obserwacja ¿ycia w Polsce, a przede wszystkim na Wileñszczynie, pozwoli³y wyraniej dostrzec, ¿e skutecznoæ wychowania zale¿y nie tylko od metod i rodków wychowania. Wa¿ne jest, aby
rodowisko spo³eczne by³o równie¿ wychowuj¹ce w tym samym duchu, gdy¿
wychowanie jest procesem spo³ecznym. Ks. J. Wojtukiewicz i A. Stefanowicz
dostrzegali piln¹ potrzebê przygotowania aktywu apostolskiego, ludzi, którzy
weszliby w ró¿ne rodowiska z wartociami chrzecijañskimi. Potrzebni byli
katecheci, pracuj¹cy inaczej ni¿ do tej pory. Rodzi³a siê koncepcja przygotowywania osób do pracy apostolskiej  naukowego orodka edukacji chrzecijañskiej, kszta³c¹cego animatorów ¿ycia religijnego w parafiach. Idea ta uzyska³a wymierny efekt tu¿ po II wojnie wiatowej.

16

Idem, Dzieje Instytutu Katolickiego, t. 2, s. 364; Sprawozdanie z dzia³alnoci Instytut Katolickiego, Wroc³aw 1954, Ar. I. K., nr inw. 1042; Kronika Instytutu Katolickiego, lata 19451947, Ar. I.K.,
nr inw. 1812 AL., s. 81; Ku Szczytom (1939), s. 398.
17 J. Wojtukiwicz, Dzieje Instytutu Katolickiego, t. 2, s. 397. W Archiwum Instytutu Katolickiego
zachowa³y siê konspekty katechez pochodz¹ce z 1949 r., wczeniejszych brak.
18 Ibidem, s. 410411.
19 Idem, Katechizm dla przygotowania dzieci do I Spowiedzi i Komunii w., Bia³ystok 1945.
20 Idem, Dzieje Instytutu Katolickiego, t. 2, s. 353354.
21 Mszalik rzymski na niedziele i wiêta. Komentarz liturgiczno-ascetyczny opracowa³ ks. J. Wojtukiewicz, Wilno 1938.
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3. Zrozumieć przez pryzmat historii
Szczególnie istotne jest t³o sytuacji spo³eczno-religijnej warunkuj¹cej
dzia³alnoæ Kocio³a. Po d³ugiej niewoli obcego ucisku, trwaj¹cego od koñca
XVIII do pocz¹tku XX w., odzyskanie niepodleg³oci stworzy³o zupe³nie now¹
sytuacjê dla Kocio³a katolickiego i rozwoju religijnoci w naszym kraju. Koció³ stan¹³ wobec nowych zadañ w odrodzonym pañstwie, m.in. istnia³a wielka potrzeba umocnienia w narodzie polskim chrzecijañskich wartoci i zasad
moralnych22. Wskazania duszpasterskie papie¿a Piusa XI, zawarte w encyklikach23, znalaz³y oddwiêk w ró¿nych inicjatywach duszpasterskich24 oraz
w du¿ym o¿ywieniu organizacji i ruchów religijnych25. Atmosfera upragnionej
wolnoci by³a silnym bodcem zachêcaj¹cym do dzia³ania. Jednak wraz z o¿ywieniem ¿ycia religijnego w XX-leciu miêdzywojennym, kraj nasz sta³ siê
terenem intensywnej agresji antyreligijnej w zwi¹zku z rosn¹cym oddzia³ywaniem wp³ywów socjalistycznych i komunistycznych. Wielkie zagro¿enia dla
rozwoju Kocio³a zwi¹zane by³y tak¿e z szerz¹cymi siê, zw³aszcza w krêgach
inteligencji katolickiej, zjawiskami indyferentyzmu religijnego, liberalizmu
moralnego oraz antyklerykalizmu26.
Ksi¹dz J. Wojtukiewicz jeszcze w £ucku zacz¹³ dzia³aæ duszpastersko
w³anie wród inteligencji katolickiej, organizuj¹c dla niej konferencje religijne. Jego duszpasterski entuzjazm spotka³ siê z doæ du¿ym oporem, biernoci¹,
bez chêci podjêcia wspó³pracy ze strony wieckich katolików. Polsk¹ inteligencjê lat miêdzywojennych cechowa³a religijna pasywnoæ. Mylenie i dzia³anie katolików w znacznym stopniu by³o ograniczone wp³ywami fideizmu,
22
23

J. Majka, Koció³ w Polsce po II wojnie wiatowej, Ateneum Kap³añskie 85 (1993), z. 1, s. 8.
O chrzecijañskim wychowaniu m³odzie¿y (Divini Ilius Magistri). 31.12.1929 r., Kielce
1947; O ma³¿eñstwie chrzecijañskim (Casti connubii) 31.12.1930 r., Kraków 1931; O odnowieniu
ustroju spo³ecznego (Quadragesimo anno). 1930 r., Poznañ 1935; O po³o¿eniu Kocio³a katolickiego
w Rzeszy Niemieckiej 14.03.1937 r., Lublin 1937; O bezbo¿nym komunizmie 1937 r., Warszawa 1937.
24 Nast¹pi³o znaczne o¿ywienie liturgiczne. Wiêcej na ten temat: B. Rozen, Dzia³alnoæ katechetyczna ks. Józefa Wojtukiewicza w latach 19371989, s. 2223.
25 Ponad inne organizacje wyros³a Akcja Katolicka. Sporód innych organizacji dzia³aj¹cych
w szko³ach i wspomagaj¹cych katechizacjê nale¿y wymieniæ: Krucjatê Eucharystyczn¹, Apostolstwo
Modlitwy, ¯ywy Ró¿aniec, Arcybractwo Adoracji Codziennej, Apostolstwo Modlitwy Ni¿szego Stopnia, Bractwo Dobrej mierci, Rycerstwo Jezusowe. Dzia³a³o te¿ kilka katolickich organizacji akademickich: Sodalicja Mariañska, Odrodzenie, Iuventus Christiana, mia³y one jednak charakter elitarny, obejmowa³y w¹ski kr¹g osób (R. Niparko, Akcja Katolicka, w: F. Gryglewicz i in. (red.), Encyklopedia
Katolicka, t. 1, Lublin 1973, s. 227233; W. Kubik SJ, Rozwój myli dydaktycznej w polskiej literaturze
katechetycznej w latach 19851970, Warszawa 1987, s. 84; J. Majka, Katolickie organizacje m³odzie¿owe, w: Cz. Strzeszewski (red.), Historia katolicyzmu spo³ecznego w Polsce 19321939, Warszawa 1981,
s. 353364.
26 S. Wilk, Episkopat Kocio³a katolickiego w Polsce w latach 19181939, Warszawa 1992,
219220; J. Majka, Koció³ w Polsce po II wojnie wiatowej, s. 89.
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tradycjonalizmu i sentymentalizmu27. Nie by³o wiêzi miêdzy duchowieñstwem
a wiernymi. Religijnoæ ogranicza³a siê do spe³niania praktyk religijnych. By³a
wiêc zbyt powierzchowna, aby mog³a motywowaæ postawy i zachowania spo³eczne. Wiele dziedzin ¿ycia Kocio³a wymaga³o odnowy. Mocno odczuwano
brak katolickich wychowawców. By³o zbyt ma³o ksiê¿y prefektów w stosunku
do potrzeb szko³y polskiej28. Z koniecznoci w wielu szko³ach lekcje religii
prowadzili nauczyciele wieccy, których poziom intelektualny, ¿ycie religijne
i przygotowanie teologiczne pozostawia³y wiele do ¿yczenia29. W praktyce
wychowawczej dominowa³ werbalizm pedagogiczny. Poszerzona wiedza
o dziecku na skutek rozwoju badañ psychologicznych, znalaz³a oddwiêk
w teorii pedagogicznej i próbach reformy szkolnictwa, szko³ê czynn¹ przeciwstawiaj¹c szkole tradycyjnej. Postulaty nowego wychowania znalaz³y
tak¿e oddwiêk w publikacjach katechetycznych30. Jednak w praktyce katechetycznej panowa³a metoda podaj¹ca, bierna, nieodpowiadaj¹ca psychice
dziecka. Istnia³a pilna potrzeba zespolenia wysi³ków naukowych z konkretnym ¿yciem. Chodzi³o o to, aby dzieci i m³odzie¿ wprowadzaæ do czynnego
udzia³u w lekcjach religii, jak równie¿ do czynnej postawy wobec spraw ¿ycia
religijnego31.
Adela Stefanowicz, studiuj¹c psychologiê i prowadz¹c naukowe badania
psychologiczne, upowszechnia³a i rozwija³a wiedzê o rozwoju dziecka oraz
doskonali³a metodê wychowania integralnego. Ks. J. Wojtukiewicz obeznany
by³ w literaturze pedagogicznej i aktualnych tendencjach w wychowaniu
i kszta³ceniu. Oboje pragnêli zaadoptowaæ i rozwijaæ metody proponowane
w kszta³ceniu ogólnym do kszta³cenia religijnego i o¿ywienia wiary u katolików.
Tu¿ po zakoñczeniu II wojny wiatowej wydawa³o siê, ¿e Polska wkracza
w okres prawdziwej wolnoci. Trudno by³o przewidzieæ, ¿e Koció³ zostanie skrêpowany w swej dzia³alnoci. Jednak i tak ks. J. Wojtukiewicz
i A. Stefanowicz robili wiêcej ni¿ pozwala³y na to warunki. Trzeba zaznaczyæ, ¿e od zakoñczenia II wojny wiatowej w³adze pañstwowe w Polsce
prowadzi³y zaprogramowan¹ ateizacjê wychowania i nauczania. Od 1948 r.
27 J. Woroniecki, Pe³nia modlitwy. Studium teologiczne dla inteligencji, Poznañ 1924, s. 710.
Szerzej na temat ¿ycia religijnego inteligencji polskiej: idem, Wychowanie cz³owieka. Pisma wybrane,
Kraków 1961, s. 289316.
28 Ksiê¿a prefekci polscy, Miesiêcznik Katechetyczny i Wychowawczy 28 (1939), s. 241; S. Wilk,
Episkopat Kocio³a katolickiego, s. 283.
29 S. Wilk, Episkopat Kocio³a katolickiego, s. 283284.
30 W. Kubik SJ, Rozwój myli dydaktycznej w polskiej literaturze katechetycznej w latach 18951970,
Warszawa 1987, s. 3435.
31 J. Wojtukiewicz, Przemówienie wyg³oszone z okazji 25-lecia Instytutu Katolickiego w Gietrzwa³dzie, Ar. I.K., nr inw.1052.
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programowa ateizacja wychowania przybra³a formê walki wyra¿aj¹cej siê likwidacj¹ szkó³ katolickich oraz utrudnianiem i ograniczaniem nauki religii
w szko³ach32.

4. Pierwsza wyższa szkoła teologiczna dla osób świeckich
Tragizm wojennej rzeczywistoci i jej skutki zdeterminowa³y wielu do
podjêcia dzia³añ w zakresie odbudowy zniszczonego ¿ycia religijnego w Polsce. Ogromne by³y nie tylko straty materialne, straty wród duchowieñstwa
przesz³y wszelkie wyobra¿enia. Seminaria zamkniête podczas wojny nie mog³y dostarczyæ nowych kap³anów. W niektórych regionach grono katechetów
zosta³o zdziesi¹tkowane33. Na pierwszy plan dzia³alnoci Kocio³a w Polsce
wysunê³a siê potrzeba pracy katechetycznej. W takiej rzeczywistoci ks. J. Wojtukiewicz uruchomi³ w roku 1945 w Czêstochowie Instytut Katolicki  jako
wy¿sz¹ szko³ê teologiczn¹ dla kszta³cenia ludzi wieckich, którzy podjêliby trud
odnowy religijnej w Polsce, trud pracy apostolskiej i cile katechetycznej34.
W ró¿nym okresie istnienia Instytutu prowadzona by³a praca zw³aszcza
na Wydziale Kultury Chrzecijañskiej i w Studium Katechetyczno-Wychowawczym. Na ich czele sta³ ks. J. Wojtukiewicz jako rektor Instytutu Katolickiego, od daty jego erekcji w roku 1945 r. do 1981 r. Praca Instytutu Katolickiego
rozwija³a siê zasadniczo w dwóch kierunkach: teoretyczno-naukowym i szkoleniowym oraz praktycznym. Oprócz systematycznych studiów ks. J. Wojtukiewicz z zespo³em osób przez wiele lat organizowa³ kursy katechetyczne dla
ucz¹cych ju¿ katechetów. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje I Ogólnopolski Kurs
Katechetyczny zorganizowany w Czêstochowie 421 lipca 1946 r. Wziê³o
w nim udzia³ 549 osób (ksiê¿a, osoby zakonne i wieckie). To by³o wa¿ne
wydarzenie dla Kocio³a, a przede wszystkim dla teorii i praktyki katechetycznej
32 Doæ szeroko o powojennych dziejach Kocio³a, któremu silny i agresywny opór stawia³y
w³adze re¿imu komunistycznego: J. Doppke, Katechizacja w Polsce 19451990, Pelplin 1998.
33 R. Niparko, Program katechezy w szkole podstawowej, w: J. Krucina (red.), Katecheza w szkole,
Wroc³aw 1982, s. 108.
34 Wyjanienia wymaga, dlaczego Wilno nie sta³o siê miejscem erygowania Instytutu Katolickiego, jako ¿e tam by³y jego pocz¹tki. W 1945 r. Polska znalaz³a siê w nowych terytorialnie granicach.
Tereny na wschodzie, przedtem polskie, wesz³y w sk³ad republik radzieckich. Polakom zamieszkuj¹cym
te tereny umo¿liwiono wyjazd na teren Rzeczpospolitej Polskiej. To by³ szok dla Polaków tam mieszkaj¹cych, ale t³umie opuszczali Wilno. Uczyni³ to tak¿e ks. J. Wojtukiewicz z grup¹ wspó³pracowników
i od razu rozpocz¹³ starania o uruchomienie Instytutu Katolickiego w nowych warunkach PRL. Trzeba
jednak zaznaczyæ, ¿e trudna by³a sytuacja repatriantów ze Wschodu. Do koncepcji powo³ania Instytutu
Katolickiego przychylnie ustosunkowa³ siê biskup diecezji czêstochowskiej Teodor Kubina i 28 wrzenia 1945 r. dokona³ jego erekcji. Na I rok studiów zg³osi³o siê 70 osób, w kolejnym 50 (B. Rozen,
Dzia³alnoæ katechetyczna ks. Józefa Wojtukiewicza w latach 19371989, s. 3544).
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w Polsce, po d³ugiej przerwie w katechizacji spowodowanej II wojn¹ wiatow¹35 . Wszêdzie, gdzie funkcjonowa³ Instytut Katolicki, kursy katechetyczne
sta³y siê odt¹d sta³¹ form¹ kszta³cenia katechetycznego. Szczególny nacisk
zosta³ po³o¿ony na podstawowe zagadnienia metodyki religii. Du¿¹ wagê przywi¹zywano do æwiczeñ katechetycznych prowadzonych w formie lekcji pokazowych metod¹ czynn¹. Na kursach upowszechniane by³y nieznane jeszcze
powszechnie metody pracy katechetycznej i pomoce do nauki religii opracowane i wykonane w Instytucie Katolickim. Przede wszystkim za by³a mo¿liwoæ zaopatrzenia siê w te pomoce: ksi¹¿eczki dla ucznia, metodyczne pomoce
dla katechety (szkice katechetyczne), mapy, obrazy i obrazki. Nadto prowadzono kursy przygotowuj¹ce pomocnice parafialne do pomocy ksiê¿om w katechizacji36. Te ró¿norodne inicjatywy szkoleniowe podejmowane w Instytucie
Katolickim mia³y na celu zaspokojenie ogromnych potrzeb w zakresie katechizacji. Ksiê¿a nie mogli sami podo³aæ ogromowi pracy po wojnie, gdy du¿o
dzieci starszych nie przyjê³o jeszcze sakramentu pokuty i Eucharystii, i nale¿a³o ich do tego przygotowaæ. Ks. J. Wojtukiewicz organizowa³ tak¿e jednodniowe spotkania szkoleniowe zwane odprawami katechetycznymi. Od roku 1966
du¿¹ popularnoci¹ cieszy³y siê organizowane w Gietrzwa³dzie wczasokursy
m³odzie¿owe dla pog³êbienia ¿ycia duchowego m³odych ludzi37.
Praktyczny charakter nauki wyra¿a³ siê nade wszystko w prowadzonych
æwiczeniach i praktykach katechetycznych. Studentki od pocz¹tku swojej nauki mia³y mo¿liwoæ bezporedniego kontaktu z dzieæmi. Bra³y udzia³ w prowadzeniu Krucjaty Eucharystycznej Dzieci, Sodalicji Mariañskiej, ¯ywego
Ró¿añca, organizowa³y z dzieæmi ró¿ne imprezy religijne. W ramach praktyk
studentki w ró¿nych parafiach katechizowa³y dzieci. Pomoc udzielana parafiom
w takiej formie by³a nie do przecenienia w owym czasie, przyjmowana z wielk¹
wdziêcznoci¹ i uznaniem zarówno przez duszpasterzy, jak i rodziców38.
Na szczególne wyakcentowanie zas³uguje inicjatywa objêcia katechizacj¹
dzieci przedszkolnych. Polityka owiatowa w ówczesnej Polsce nie dopuszcza³a
edukacji religijnej w przedszkolach pañstwowych, ponadto nie by³o osób
35 Szerzej na temat organizacji i programu: B. Rozen, Dzia³alnoæ katechetyczna ks. Józefa
Wojtukiewicza w latach 19371989, s. 103106; J. Wojtukiewicz, Dzieje Instytutu Katolickiego, t. 2,
s. 493; Pamiêtnik Ogólnopolskiego Kursu Katechetycznego w Czêstochowie w dn. 4.0721.07. 1946 r.,
Czêstochowa 1946 [mps pozycja ksi¹¿kowa], Ar. I.K., nr inw. 134.
36 Ta forma kszta³cenia katechetycznego zainicjowana w 1949 r. trwa³a 10 lat. Zainteresowanie by³o
du¿e. Dla wielu osób szkolenia te by³y tak¿e okazj¹ do uzupe³nienia w³asnych braków w dziedzinie wiedzy
religijnej (B. Rozen, Dzia³alnoæ katechetyczna ks. Józefa Wojtukiewicza w latach 19371989, s. 112113).
37 Wczasokursy by³y organizowane w Gietrzwa³dzie od roku 1966 przez 19 lat. Przeznaczone
dla m³odzie¿y ¿eñskiej szkó³ ponadpodstawowych mia³y na celu budzenie postawy apostolskiej u m³odzie¿y, by³y te¿ gwarantem zdrowego chrzecijañskiego odpoczynku (ibidem, s. 114115).
38 Ibidem, s. 116119.
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przygotowanych do prowadzenia katechezy przedszkolnej i brakowa³o pomocy dydaktycznych. Na ten zapuszczony grunt wszed³ ks. J. Wojtukiewicz
z przygotowanym programem, przeszkolonymi m³odymi ludmi i ró¿norodnymi pomocami dydaktycznymi. Du¿a czêæ materia³ów do tej pracy by³a przygotowana ju¿ w Wilnie we wspó³pracy z Adel¹ Stefanowicz. Program obejmowa³ nie tylko dzieci, ale tak¿e ich rodziców, gdy¿ katecheza odbywa³a siê
w cis³ej wspó³pracy z nimi. Katechezê przedszkoln¹ upowszechnia³y studentki Instytutu Katolickiego w ca³ej Polsce, gdy¿ pochodzi³y z ró¿nych regionów
i wraca³y do swoich rodzinnych miejscowoci, wprowadzaj¹c to, czego siê
nauczy³y w Instytucie Katolickim39. Warto zaznaczyæ, ¿e katecheza przedszkolna by³a upowszechniana pomimo wielu trudnoci, które ten zespó³ ofiarnych ludzi musia³ pokonywaæ. Najwiêksz¹ trudnoci¹ by³ brak przekonania
wielu katolików i samego duchowieñstwa o potrzebie katechezy w tym okresie
¿ycia dziecka.
Ca³y zespó³ osób wieckich, z ks. J. Wojtukiewiczem na czele, niezmordowanie pracowa³ nad tym, ¿eby wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia
przebiega³y sprawnie i pozostawia³y w uczestnikach jak najwiêcej dobra, aby
u³atwia³y nauczanie i wychowanie religijne dzieci oraz wspiera³y formowanie
¿ycia spo³ecznego na zasadach katolickich40. Instytut Katolicki po roku 1945
by³ pierwszym katolickim zak³adem naukowym na poziomie wy¿szym dla
wieckich, kszta³c¹cym katechetów. Stopniowo po usuniêciu wydzia³ów teologicznych z uniwersytetów pañstwowych by³y udostêpniane wy¿sze studia teologiczne i katechetyczne dla wieckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i w Papieskim Fakultecie
Teologicznym we Wroc³awiu.

5. Sukcesy i kolejne stacje drogi krzyżowej
W Czêstochowie Instytut Katolicki funkcjonowa³ dwa lata, po których ze
wzglêdu na zaistnia³e trudnoci jego dzia³alnoæ zosta³a przeniesiona do Wroc³awia. W archidiecezji wroc³awskiej bardziej ni¿ gdziekolwiek indziej odczuwano brak ksiê¿y do sprawowania ró¿nych pos³ug duszpasterskich. Normalna
39
40

Ibidem, s. 119123.
Oprócz podrêczników dla ucznia do klas I i II, ogromnym wsparciem dla katechetów by³y
Szkice katechetyczne do wszystkich poziomów szko³y podstawowej i na poziom przedszkolny wraz
z pomocami w postaci obrazów i obrazków, map, tablic, gazetek, symboli itp. W³adze pañstwowe nie
pozwala³y na drukowanie szkiców, dlatego by³y odbijane na powielaczu, a gdy i tego zabroniono,
przepisywano je na biurowej maszynie do pisania. By³a to prawdziwie mrówcza praca, gdy¿ zamówienia na pomoce nap³ywa³y z ca³ej Polski (szeroka analiza i ocena tej dzia³alnoci: ibidem, s. 129163).
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by³a liczba 50 godzin nauki religii tygodniowo dla jednego kap³ana, który mia³
jeszcze wiele innych zajêæ kap³añskich41. Przed Kocio³em na Ziemiach Zachodnich staj¹ zadania na miarê olbrzyma  takie s³owa wypowiedzia³
bp Boles³aw Kominek w 1958 r.42 W wietle tych s³ów ³atwiej poj¹æ, co
nale¿a³oby powiedzieæ o pracy 10 lat wczeniej, kiedy sytuacja Kocio³a,
zw³aszcza na Ziemiach Zachodnich, by³a wprost beznadziejna. Zachodzi³a
szczególna potrzeba przygotowania osób wieckich do pracy w Kociele,
zw³aszcza katechetycznej. To zadanie od roku 1947/48 podj¹³ Instytut Katolicki, w którym oprócz Wydzia³u Kultury Chrzecijañskiej utworzono jeszcze
Studium Katechetyczno-Wychowawcze na poziomie szko³y redniej, nazywane tak¿e Liceum Katechetyczno-Wychowawczym43. Chodzi³o o dostarczenie
Kocio³owi katechetek wieckich zw³aszcza do szkó³ podstawowych, gdy¿
istnia³o niebezpieczeñstwo, ¿e w wielu szko³ach nauki religii przez d³ugi
czas nie bêdzie.
We Wroc³awiu do cis³ej wspó³pracy z ks. J. Wojtukiewiczem stanê³o 16
osób, które wraz nim przyby³y tu z Czêstochowy. Dla niektórych powsta³
problem: jechaæ, czy nie jechaæ?. Wroc³aw by³ daleki i obcy. Dziki Zachód, raj dla szabrowników  tak niektórzy okrelali Ziemie Zachodnie.
Osoby, które zdecydowa³y siê na wyjazd, ju¿ silnie wesz³y w rzeczywistoæ
Instytutu. Pobyt w nim traktowa³y jako ³askê od Boga, rozumia³y ogromne
potrzeby Kocio³a. Niektóre z tych osób by³y ju¿ zdecydowane na ca³kowite
oddanie Bogu swojego ¿ycia44. Oto wspomnienie jednej z nich z tamtego
okresu: Naszej uczelni nie odda³abym za ¿adn¹ inn¹. Kocham j¹ razem z jej
ubóstwem, razem z tym, co w niej jest tak piêknego i prostego. Ma³a instytucja, ale duch w niej wielki. Choæ mo¿e nieraz bywaj¹ chwile ciê¿kie, ale gdy
siê widzi jasno cel przed sob¹, to dodaje si³ do wytrwania na nowej drodze
¿ycia. Atmosfera przenikniêta duchem Bo¿ym sprzyja do pracy, sprzyja do
podjêcia choæby najwiêkszego wysi³ku45. Rzeczywicie, bardzo potrzebna
by³a g³êboka wiara w Pana Boga i ufnoæ, aby zakrelaæ tak mia³e plany, jakie
czynili wówczas ks. J. Wojtukiewicz i A. Stefanowicz w zakresie kszta³cenia
religijnego.
41

W. Urban, Duszpasterski wk³ad ksiê¿y repatriantów w Archidiecezji Wroc³awskiej w latach
19451970, Wroc³aw 1970, s. 10. Por. tak¿e: idem, Duszpasterski wk³ad Kocio³a katolickiego na
Dolnym l¹sku 19451948, Wiadomoci Kocielne [Organ Administracji Apostolskiej Dolnego
l¹ska] nr 4/5 (1949), s. 131134; W. Szetelnicki, Parafia w. Bonifacego we Wroc³awiu, Rzym 1970,
s. 57.
42 O katolick¹ i Polsk¹ kulturê na Ziemiach Zachodnich, Wroc³awskie Wiadomoci Kocielne 8
(1958), s. 453.
43 Sprawozdanie z pracy Instytutu Katolickiego w roku szkolnym 1948/49, Ar. I.K., nr inw. 1043.
44 Kronika Instytut Katolickiego 19471948, Ar. I.K., nr inw. 1813, Al. 13, s. 713.
45 Ibidem, Ar. I.K., nr inw 1812 Al. 12, s. 24.
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Organizacja poszczególnych wydzia³ów mia³a charakter zmienny, gdy¿
warunki ekonomiczne kraju, a szczególnie sytuacja polityczna w du¿ej mierze
wyznacza³y zakres prac, ich rozpiêtoæ oraz intensywnoæ. Instytut, borykaj¹c
siê z du¿ymi trudnociami materialnymi, jednak prê¿nie rozwija³ sw¹ dzia³alnoæ we Wroc³awiu. Po dwóch latach pojawi³y siê trudnoci czynione ze strony
w³adz pañstwowych  chciano przej¹æ gmach Instytutu. Ks. J. Wojtukiewicz
znalaz³ miejsce na siedzibê czêci Instytutu (Studium Katechetyczno-Wychowawczego) w K³odzku k. Wroc³awia. Praca rozwinê³a siê tam bardzo szybko
i sprawnie, co sta³o siê przyczyn¹ nowych trudnoci ze strony w³adz pañstwowych46. W K³odzku uda³o siê wytrwaæ rok, po czym Studium Katechetyczno-Wychowawcze znalaz³o miejsce w Trzebnicy k. Wroc³awia. Od 1954 r. ca³a
dzia³alnoæ Instytutu Katolickiego skoncentrowa³a siê w Trzebnicy. Niestety,
po dwóch latach odby³a siê przymusowa wêdrówka Instytutu do Bêdkowa.
Pomimo tych przeprowadzek, nies³ychanie utrudniaj¹cych pracê szkoleniow¹,
nie zosta³a ona przerwana. Ka¿dego roku Instytut koñczy³y dobrze przygotowane i uformowane duchowo katechetki do pracy w archidiecezji oraz zaopatrywa³ katechetów w praktyczne pomoce do prowadzenia katechez na wszystkich poziomach nauczania. Po 10 latach pracy w archidiecezji wroc³awskiej
w 1958 r., z przyczyn nie do koñca zrozumia³ych, dzia³alnoæ Instytutu Katolickiego zosta³a bardzo ograniczona rozporz¹dzeniami w³adz kocielnych
w archidiecezji47.
Swoiste sukcesy Instytutu Katolickiego, w borykaniu siê z bied¹, brakiem
wszystkiego, gdy chodzi o edukacjê, a tak¿e niechêci¹ nie tylko wrogów Kocio³a, ale czasem i ludzi Kocio³a, to niew¹tpliwie efekt pokornego znoszenia
tych trudów i niezwykle ofiarnego oddania siê temu dzie³u, które w najg³êbszym przekonaniu ks. J. Wojtukiewicza i jego wspó³pracowników by³o dzie³em nie tylko ludzkim, ale i Boskim. Dlatego wobec wszystkich trudnych,
zaskakuj¹cych wydarzeñ, przyjmowano postawê zawierzenia i ufnoci.
Ksi¹dz J. Wojtukiewicz znalaz³ miejsce dla Instytutu Katolickiego w Gietrzwa³dzie k. Olsztyna. Ks. bp Tomasz Wilczyñski zleci³ Instytutowi Katolickiemu sprawê kszta³cenia katechetek i opiekê nad pracuj¹cymi katechetkami
w diecezji warmiñskiej. W Gietrzwa³dzie Instytut Katolicki nie móg³ istnieæ
pod swoj¹ w³aciw¹ nazw¹, funkcjonowa³ jako Diecezjalny Orodek Kszta³cenia Katechetek, a od 1974 r. jako Studium Katechetyczne. Prawne uregulowanie Studium w Gietrzwa³dzie przez ks. bp. Józefa Drzazgê nie dawa³o mu
46

J. Swastek, Ks. dr Józef Wojtukiewicz jako rektor Instytutu Katolickiego we Wroc³awiu
w latach 19471958, w: J. Guzowski (red.), 50 lat s³u¿by Kocio³owi. Warmiñskie Wy¿sze Studium
Katechetyczne, Olsztyn 1996, s. 4851.
47 B. Rozen, Dzia³alnoæ katechetyczna ks. Józefa Wojtukiewicza w latach 19371989, s. 6360.
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jednak pe³nych praw wobec w³adz pañstwowych. Studentki nawet po 5 latach
nauki nie uzyskiwa³y dyplomu magistra. W 1980 r. wszystkie istniej¹ce
w diecezji warmiñskiej studia kociele zosta³y po³¹czone wspólnym statutem
prawnym w Warmiñski Instytut Teologiczny Historyczno-Pastoralny, który nastêpnie zosta³ afiliowany do Papieskiego Fakultetu Teologicznego w Krakowie. W wyniku afiliacji Warmiñskie Studium Katechetyczne otrzyma³o pe³ne
prawa szko³y wy¿szej, tak¿e wobec w³adz pañstwowych. Od 1992 r. pe³na
nazwa dawnego Instytutu Katolickiego brzmia³a: Warmiñskie Wy¿sze Studium
Katechetyczne48. D³uga i trudna by³a historia tworzenia, dzia³ania i przekszta³cania siê Instytutu Katolickiego. Dzia³alnoæ szkoleniowa i wychowawcza
ewoluuj¹cego w swojej nazwie Instytutu Katolickiego zakoñczy³a siê w roku
1999 wraz z powstaniem Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
z Wydzia³em Teologii.

6. Instytut Katolicki domem i szkołą komunii
Zewnêtrzna organizacja pracy Instytutu Katolickiego podlega³a ci¹g³ej
ewolucji. By³a poddawana nieustannym zmianom w zale¿noci od mo¿liwoci
i potrzeb, przed którymi stawali za³o¿yciele Instytutu oraz ca³y Koció³
w Polsce. Charakter studiów by³ jednak niezmiennie teoretyczno-praktyczny
z ogromn¹ trosk¹ skierowan¹ na formacjê wewnêtrzn¹ studiuj¹cych osób.
Du¿e znaczenie przypisywano wdro¿eniu do pracy zespo³owej, do ¿ycia we
wspólnocie, dlatego od ucz¹cych siê wymagano zamieszkania w internacie
oraz wspó³udzia³u w organizowaniu ¿ycia ca³ego orodka. Instytut zawsze mia³
jakie zaplecze mieszkaniowe dla studentek, pomimo niekiedy powa¿nych
trudnoci z tym zwi¹zanych. Studentki stopniowo wdra¿a³y siê we wszystkie
prace mo¿liwe do wykonania przez nie. M³odzie¿ wype³nia³a wiele obowi¹zków zwi¹zanych z utrzymaniem szko³y i internatu, wspó³pracuj¹c z personelem wychowawczym Instytutu49. Instytut Katolicki funkcjonowa³ dziêki zaanga¿owaniu wszystkich, zarówno personelu, jak i ucz¹cych siê. Wszelkie prace
wykonywane by³y w poczuciu wspó³odpowiedzialnoci i wzajemnej pomocy.
Praca by³a istotnym narzêdziem w formacji osobowej.
Za³o¿yciele Instytutu jednak¿e pracy katechetek nie ograniczali tylko do
salki katechetycznej, ale rozumieli j¹ szeroko  jako wprowadzanie zasad
Ewangelii w ¿ycie spo³eczne. Dlatego w programie studiów oprócz wyk³adów
48
49

Ibidem, s. 6769.
Directorium do Statutu Studium Katechetycznego przy Seminarium Duchownym Hosianum
w Olsztynie, Olsztyn 1974, Ar. I.K. nr inw. 1089.
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by³y æwiczenia i praktyki ewangelizacyjno-katechetyczne. Szkolenie w Instytucie Katolickim mia³o inny charakter ni¿ w istniej¹cych uczelniach  bardziej
praktyczny. Æwiczenia, praktyki, wspólne ¿ycie w internacie, wspólna liturgia,
praca dla innych mia³y formowaæ osobowoæ chrzecijañsk¹ otwart¹ na innych, ofiarn¹, zaanga¿owan¹. Za³o¿ycielom zale¿a³o na tym, aby rozbudziæ
w m³odzie¿y mi³oæ do Kocio³a i pragnienie s³u¿enia Kocio³owi w sposób
odpowiedzialny, rzetelny, fachowy50.
Do podjêcia pracy apostolskiej z pe³n¹ wiadomoci¹ jej nadprzyrodzonego wymiaru potrzebna jest okrelona postawa wewnêtrzna, która wymaga nieustannej formacji. Doskonale to rozumieli za³o¿yciele Instytutu Katolickiego.
Ca³y program studiów s³u¿y³ ugruntowaniu i pog³êbieniu wiêzi z Chrystusem
i Kocio³em oraz samowychowaniu. Zajêcia ca³oroczne poprzedza³y kilkudniowe rekolekcje, a centralnym wydarzeniem ka¿dego dnia by³a Eucharystia.
Po ukoñczeniu nauki absolwentki zazwyczaj nadal pozostawa³y w kontakcie z Instytutem Katolickim, korzysta³y z pomocy dydaktycznych przygotowywanych w Instytucie, uczestniczy³y w rekolekcjach i dniach skupienia51.
Niektóre z nich w³¹cza³y siê do cis³ej wspó³pracy w prowadzeniu tego orodka szkoleniowego.

7. Stały apostolat
Idea Instytutu Katolickiego jako orodka szkoleniowo-wychowawczego,
która zrodzi³a siê w Wilnie w okresie przedwojennym, nabieraj¹c realnych
kszta³tów wyranie ujawni³a potrzebê istnienia zorganizowanego apostolatu.
W Wilnie by³o wiadomo, ¿e planowanej pracy apostolskiej nie da siê uj¹æ
w ramy zgromadzenia zakonnego, gdy¿ chodzi³o o osoby dzia³aj¹ce apostolsko
w ró¿nych rodowiskach spo³ecznych. W tym czasie znane by³y dwie formy
realizowania chrzecijañskiego ¿ycia: w ma³¿eñstwie lub w zakonie. Taka sytuacja trwa³a do czasu ukazania siê w 1947 r. konstytucji apostolskiej Piusa XII
Provida Mater Ecclesia52, której myli i wskazania tak bliskie by³y inicjatorom
Instytutu Katolickiego. W konstytucji tej uznana zosta³a mo¿liwoæ ¿ycia wed³ug rad ewangelicznych i pe³nej konsekracji w ¿yciu wieckim, bez obowi¹zku wspólnego mieszkania i noszenia specjalnego stroju, bez oddzielania siê od
zwyk³ego ¿ycia w wiecie, lecz w ³¹cznoci z nim.
50 J. Wojtukiewicz, Moje wspomnienia o pracy kap³añskiej na terenie Archidiecezji Wroc³awskiej
w latach 19471959, Ar. I.K., nr inw. 607, s. 7; Program przygotowania do pracy apostolskiej, Ar. I.K.,
nr inw. 1702.
51 Sprawozdanie z dzia³alnoci Instytutu Katolickiego po 10 latach pracy, Ar. I.K. nr inw. 1042, s. 5.
52 Pius XII, Konstytucja apostolska Provida Mater Ecclesia, Warmiñskie Wiadomoci Diecezjalne 4 (1948), nr 1, s. 110.

Ocalić od zapomnienia. Żyli dla Kościoła i świata

373

Studia Warmińskie 49 (2012)

Wówczas ks. J. Wojtukiewicz wspólnie z A. Stefanowicz zdecydowali, ¿e
osoby, które po ukoñczeniu nauki w Instytucie Katolickim zechc¹ pozostaæ do
dalszej wspó³pracy w prowadzeniu Instytutu, bêd¹ swoje ¿ycie uk³ada³y
w duchu tej w³anie konstytucji  ³¹cz¹c ¿ycie wieckie z konsekracj¹53. Na
podstawie powy¿szego dokumentu oboje wypracowali dla osób pragn¹cych
ca³kowicie powiêciæ siê s³u¿bie Bogu i ludziom, formê ¿ycia wed³ug rad
ewangelicznych54. Ju¿ w 1947 r. tak¹ gotowoæ wyrazi³o 12 studentek. Grupa
ta nabiera³a charakteru wspólnoty ¿ycia konsekrowanego, czyli instytutu wieckiego. Ks. J. Wojtukiewicz i A. Stefanowicz podjêli starania o doprowadzenie
do erekcji kanonicznej tej zdeklarowanej ju¿ wspólnoty osób. Opracowali statut
instytutu z uzasadnieniem jego nazwy jako Instytut S³u¿ebnic O³tarza55.
Erekcji kanonicznej tej wspólnoty, jako wieckiego instytutu konsekrowanego,
dokona³ ks. bp T. Wilczyñski, administrator diecezji warmiñskiej, 2 lutego
1962 r. Erekcja zosta³a potwierdzona dekretem 15 sierpnia 1973 r. przez bp.
J. Drzazgê, ordynariusza warmiñskiego. Zg³oszenie do w³adz pañstwowych
by³o mo¿liwe w 1989 r. Wspólnota otrzyma³a wiêc kocielne i pañstwowe
ramy prawne ju¿ po mierci za³o¿ycieli. Instytut jest na prawie diecezjalnym.
Jego erekcja zosta³a przyjêta w Watykanie przez Kongregacjê ds. Instytutów
wieckich i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego pismem z 18 lipca 1994 r.56
Wspólnota koncentruje swoj¹ duchowoæ na Eucharystii w wymiarze
eklezjalnym. Jej celem jest ca³kowite oddanie siê Bogu w ¿yciu wieckim,
wprowadzaj¹c Ewangeliê we wspólnoty ludzkie. Oprócz trzech lubów: czystoci, ubóstwa i pos³uszeñstwa, cz³onkinie Instytutu sk³adaj¹ jeszcze lub wykonywania zadañ apostolstwa. Zakres tych lubów i ich charakter okrelony
jest w Konstytucji Instytutu i dostosowany do wieckiego sposobu ¿ycia57.

Podsumowanie
Adela Stefanowicz, cz³owiek o wielkim sercu, wnikliwym umyle, niezwykle prosta i skromna  tak¹ pozosta³a we wspomnieniach osób z ni¹ wspó³pracuj¹cych58. Nie firmowa³a swoim nazwiskiem dzie³ opracowanych wspólnie z ks. J. Wojtukiewiczem. Pozostawa³a w cieniu wielkich inicjatyw
53
54
55
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List ks. J. Wojtukiewicza do ks. abp. K. Milika, Wroc³aw 1948, Ar. I.K., nr inw. 1083.
J. Wojtukiewicz, Dzieje Instytutu Katolickiego, t. 2, s. 599.
Ibidem, s. 759.
Z Akt sekretariatu Instytutu S³u¿ebnic O³tarza.
Instytut S³u¿ebnic O³tarza, w: Dla Boga i wiata. wieccy konsekrowani, Kielce 1993, s. 187189.
H. Wistuba, Adela Stefanowicz, s. 205209.
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podejmowanych w Instytucie Katolickim, chocia¿ by³a ich mózgiem. Tak¿e
sam¹ ideê Instytutu Katolickiego, mo¿na powiedzieæ, rodzi³a w swoim umyle i sercu. Ca³e jej ¿ycie to bezinteresowny dar dla innych  dla Kocio³a i dla
wiata. Jej g³ówna troska skupia³a siê na zagadnieniach wychowania integralnego z wykorzystaniem wiedzy o cz³owieku, jakiej dostarcza³y ówczesne badania naukowe. Potrafi³a poci¹gn¹æ i zapaliæ serca innych do pracy z dzieæmi
i m³odzie¿¹. Pomimo ogromnej prostoty, przyci¹ga³a uwagê swoj¹ duchow¹
si³¹ i intelektualnym potencja³em59. Ta niestrudzona wychowawczyni zainspirowa³a tak¿e niestrudzonego kap³ana, który obserwuj¹c ja³owoæ ¿ycia
katolików pragn¹³ temu zaradziæ. Duchowe idea³y tych dwojga osób, ich dyspozycyjnoæ wobec Boga i troska o cz³owieka, po³¹czone we wspólnym dzia³aniu,
przynios³y bardzo wymierne efekty, którymi by³y dzie³o Instytutu Katolickiego
z jego ró¿norodn¹ dzia³alnoci¹ oraz wiecki instytut ¿ycia konsekrowanego.
Wszystkie formy dzia³alnoci podejmowane przez A. Stefanowicz
i ks. J. Wojtukiewicza mia³y na celu wprowadzanie w nowe, lepsze metody
pracy apostolskiej i cile katechetycznej. Wypracowana przez nich metoda
aktywnego udzia³u dziecka w katechezie zaczê³a byæ szczególnie respektowana przez katechetyków dopiero po Soborze Watykañskim II. Z dzisiejszej perspektywy mo¿na powiedzieæ, ¿e ks. J. Wojtukiewicz i A. Stefanowicz ju¿ na
wiele lat wczeniej trafnie odczytali kierunek, w jakim powinna pod¹¿aæ katecheza. Nadto, przygotowuj¹c ludzi wieckich do ró¿norodnego zaanga¿owania
w Kociele, tak¿e wyprzedzili w tej dziedzinie wskazania Ojców Soboru, którzy
wyznaczyli wieckim szczególne miejsce w Kociele, czyni¹c ich wspó³odpowiedzialnymi za misjê Chrystusa dla zbawienia ca³ej ludzkoci (KL 14; KK 33).
Trzeba zdecydowanie podkreliæ niezwyk³y wysi³ek twórczy A. Stefanowicz i ks. J. Wojtukiewicza, ich rozleg³¹ znajomoæ wspó³czesnych myli pedagogicznych, wra¿liwoæ na potrzeby Kocio³a, du¿¹ oryginalnoæ pomys³ów
i dokonañ realizuj¹cych siê w latach Polski powojennej, kiedy to w katechetyce przez d³ugie lata niewiele siê dzia³o60 i brakowa³o jakichkolwiek pomocy
do katechezy61. Na tym tle ich osi¹gniêcia organizacyjne i wychowawczo-dydaktyczne mog¹ budziæ podziw dla ich rozpiêtoci, zasiêgu i nowatorstwa.
Niestety, by³ to okres, kiedy teksty o charakterze religijnym nie mog³y ukazaæ siê
59
60

Ibidem, s. 192.
Wydrukowano Katechetykê ks. Józefa £apota (Kielce 1947), która by³a wielkim skrótem
osi¹gnieæ katechetyki dwudziestolecia miêdzywojennego. Dopiero w roku 1956 ukaza³a siê Katechetyka
ks. Józefa Dajczaka (Warszawa 1956). Przez dwa lata od 1946 r. ukazywa³ siê Przegl¹d Katechetyczny, a w 1957 r. pojawi³y siê pierwsze numery Katechety.
61 Wydrukowane katechezy ks. Wincentego Zaleskiego ukaza³y siê dopiero pod koniec lat piêædziesi¹tych i mia³y charakter raczej werbalny: Nauka Bo¿a. Katechezy, t. I i II, PoznañWarszawa
Lublin 1959.
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drukiem, dlatego ich liczne opracowania teoretyczne i praktyczne pozosta³y
w maszynopisie. Kiedy publikowanie sta³o siê mo¿liwe, twórcy tych dzie³
odeszli ju¿ do Pana, a postêp myli katechetycznej i dydaktycznej by³ ju¿ tak
znaczny, ¿e ówczesne osi¹gniêcia siê zmarginalizowa³y, chocia¿ by³y istotnym
ogniwem dokonuj¹cego siê postêpu. Trzeba uchroniæ od zapomnienia te wielkie dokonania. O duchowych osi¹gniêciach trudno mówiæ, gdy¿ nie s¹ uchwytne zmys³owo. Mo¿na jednak ufaæ, ¿e Instytut Katolicki, jako Bo¿e dzie³o
prowadzone przez niezwykle ofiarnych ludzi, zatroskanych o pe³nienie Jego
woli, spe³ni³ zadanie przypisane mu przez Bo¿¹ Opatrznoæ.

TO SAVE FROM OBLIVION. THEY LIVED FOR THE CHURCH
AND THE WORLD
(SUMMARY)

To save from oblivion. They lived for the Church and the world is an article commemorating
the activity of Rev. Józef Wojtukiewicz and Adela Stefanowicz who, after World War II, struggling
against many financial, social and political difficulties, under hard and even dramatic conditions,
laid the foundation of the development of catechetic theory and practice. The meeting of these
great personalities served as an inspiration. Their cooperation bore fruit in numerous research
projects concerning integral upbringing and methodology of educational work, especially catechetic work. They founded the Catholic Institute in Czestochowa in 1945 just after World War II  the
first higher theological school for laymen. In post-war Poland, the communist authorities hindered
religious activity and forced the Institute to change its location very often. The work of the
Institute developed in two directions: theoretical (scientific and training) and practical. The Institute provided the Polish Church with well-prepared, spiritually-formed catechists and equipped them
with practical aids for teaching religion at different levels. Their spiritual ideals, devotion to God
and concern for human beings connected them with a common activity which produced measurable effects. Together with the Institute, the community of secular institute of consecrated life was
founded and developed.

VOR DEM VERGESSEN BEWAHREN. SIE LEBTEN FÜR DIE KIRCHE
UND DIE WELT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Vor dem Vergessen bewahren. Sie lebten für die Kirche und die Welt  ist ein Artikel zur
Erinnerung an die Aktivitäten von J. Wojtukiewicz und A. Stefanowicz, die nach dem Zweiten
Weltkrieg zahlreichen materiellen, sozialen und politischen Schwierigkeiten gegenüberstanden und
unter schweren, sogar tragischen Umständen die Grundlagen für die Entwicklung von Theorie und
Praxis der Katechese schufen. Zwei große Persönlichkeiten, für die ihr Aufeinandertreffen sehr
inspirierend war. Ihre Zusammenarbeit trug in zahlreichen Werken auf dem Gebiet der Bildung
und der Methodik der Erziehungsarbeit Früchte. Im Jahre 1945 entstand auf ihre Initiative hin das
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katholische Institut in Czestochowa als erste theologische Hochschule für Laien. Die kommunistischen Behörden in Polen behinderten damals alle religiösen Aktivitäten und das Institut musste
häufig seinen Sitz wechseln. Die Arbeit des katholischen Instituts hat sich in zwei Richtungen
entwickelt: in eine theoretisch-wissenschaftliche und fortbildende sowie eine praktische. Das Institut versorgte die Kirche in Polen mit gut vorbereiteten und geistig gebildeten Katecheten, die auch
das praktische Rüstzeug für die Katechese auf allen Ebenen des Bildungssystems mitbekommen
hatten. Die geistigen Ideale dieser beiden Personen, ihre Offenheit gegenüber Gott und ihre Sorge
um die Menschen vereinigt in gemeinsamer Aktion lieferten hervorragende Ergebnisse. Zusammen
mit dem Katholischen Institut entstand und entwickelte sich eine Gruppe von Menschen, die die
Merkmale eines säkularen Instituts des geweihten Lebens auf sich vereinigen konnte.

