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WŁADZE PAŃSTWOWE
WOBEC KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO
NA WARMII i MAZURACH1 W LATACH 1956–1970
Rdzenna wartościa mniejszości ukraińskiej było i jest wyznanie. Mimo iz od
połowy lat 50. XX w. nie moz na było sprawować naboz eństw greckokatolickich,
ludność ukraińska uczeszczajac na naboz eństwa rzymskokatolickie pozostała wierna swemu Kościołowi. Do tej pory Cerkiew, jest dla Ukraińców podstawowa
instytucja przekazu kultury i tradycji.
Po II wojnie światowej nowe granice na wschodzie pozostawiły na terytorium
państwa polskiego tylko nieznaczna cześć Kościoła greckokatolickiego 2. W granicach Polski pozostał Przemyśl — stolica diecezji oraz w całości Administratura
Apostolska Łemkowszczyzny3. Z 640 parafii, funkcjonujacych w eparchii przemyskiej, w Polsce pozostały tylko 2234, 129 parafii Administracji Apostolskiej
Łemkowszczyzny5 oraz 420 greckokatolickich duchownych diecezjalnych i zakonnych6.
Przyjete w tytule określenie Warmia i Mazury odnosi sie do obszaru województwa
olsztyńskiego, utworzonego decyzja Rady Ministrów z 29 maja 1946 roku. W jego skład
wchodziło wówczas 17 powiatów: bartoszycki, braniewski, giz ycki, iławski (siedziba w Iławce
Pruskiej), ketrzyński, lidzbarski, moraski, mragowski, nidzicki, ostródzki, olsztyński, pasłecki,
piski, reszelski, suski, szczycieński i wegorzewski. W 1950 roku przyłaczono dwa nowe powiaty:
działdowski i nowomiejski, a powiat iławski otrzymał nazwe — górowski. W 1970 roku powiaty
górowski i bartoszycki połaczono w jeden — bartoszycki. W niektórych sytuacjach zakres
geograficzny został rozszerzony o miejscowości połoz one w województwie białostockim,
a w szczególności Chrzanów w powiecie ełckim.
2
W artykule, określeń Kościół greckokatolicki i Cerkiew greckokatolicka, autorka uz ywa
zamiennie.
3
Jak podaje Bolesław Kumor w granicach państwa polskiego pozostał Przemyśl oraz 14
dekanatów w całości i 7 cześciowo, łacznie 227 parafii oraz w całości Administracja Apostolska
Łemkowszczyzny; B. K u m o r, Historia Kościoła, cz. 8: Czasy współczesne 1914–1992. Kościół
katolicki w okresie systemów totalitarnych i odnowy soborowej. Zniewolenie Kościołów wschodnich, sekularyzacja i rozdrobnienie Kościołów i wspólnot protestanckich, Lublin 1995, s. 536–540.
4
S. S t e p i e ń, Organizacja i struktura terytorialna greckokatolickiej diecezji przemyskiej
w latach 1918–1939, w: Polska — Ukraina. 1000 lat sasiedztwa, t. 3: Studia z dziejów
greckokatolickiej diecezji przemyskiej, pod red. S. Stepnia, Przemyśl 1996, s. 214.
5
AAN, MAP, 1040, Spis parafii greckokatolickich z 26 I 1946 r.; por. A. K o p i c z k o,
Panorama wyznaniowa województwa olsztyńskiego po II wojnie światowej, w: Toz samość
kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, pod red. B. Domagały i A. Saksona, Olsztyn 1998,
s. 38.
6
S. S t e p i e ń, Kościół greckokatolicki w Polsce po II wojnie światowej i w czasach
współczesnych (do roku 1998), w: Polska — Ukraina. 1000 lat sasiedztwa, t. 4: Katolickie unie
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Poczatkowo władze państwowe sadziły, iz problem ukraiński i Kościoła
greckokatolickiego zostanie rozwiazany poprzez wymiane ludności na podstawie
umowy z 9 września 1944 roku miedzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a rzadem Ukraińskiej SRR, gdy ludność ta wyjedzie wraz z duchownymi
(w ramach tego układu wysiedlono około 700 ksiez y greckokatolickich 7 spośród
830 kapłanów diecezji przemyskiej i Administratury Apostolskiej Łemkowszczyzny8, a około 115 aresztowano9) i zaniechały ataków na Kościół greckokatolicki.
Stan taki trwał jednak bardzo krótko.
Postanowienia synodu lwowskiego10 i likwidacja obrzadku greckokatolickiego
na Ukrainie zaowocowały podjeciem przez polskie władze działań zmierzajacych
w kierunku likwidacji Kościoła greckokatolickiego. Właściwie, juz od połowy 1945
roku, władze podjeły stosowne kroki. Pierwszym, było przyjecie uchwały stwierdzajacej utrate mocy obowiazujacej konkordatu z 1925 roku11. Ukonstytuowana
10 sierpnia 1945 roku Komisja Wyznaniowa juz na pierwszym posiedzeniu zajeła
sie kwestia konkordatu ze Stolica Apostolska. Komisja ta uznała, iz zmiana granic
państwa, zmiana polityczna oblicza Polski i „pogwałcenie” konkordatu z 1925 roku
przez Stolice Apostolska spowodowały jego wygaśniecie12.
Formalizacja powyz szego stanowiska Komisji była przyjeta 12 września 1945
roku przez Tymczasowy Rzad Jedności Narodowej uchwała stwierdzajaca, z e
Konkordat zawarty ze Stolica Apostolska a Rzeczypospolita Polska przestał
obowiazywać wskutek jednostronnego zerwania go przez Stolice Apostolska, przez
akty prawne zdziałane w okresie okupacji a sprzeczne z jego postanowieniami13.
Kolejnym działaniem władz było pozbawienie diecezji greckokatolickiej jej hierar-

kościelne w Europie Środkowej i Wschodniej — Idea a rzeczywistość, pod red. S. Stepnia,
Przemyśl 1998, s. 341.
7
Dane na temat liczby wysiedlonych wówczas duchownych greckokatolickich sa róz ne, por.
R. D r o z d, Ukraińcy w Polsce w okresie przełomów politycznych 1944–1981, w: Mniejszości
narodowe w Polsce, pod red. P. Madajczyka, Warszawa 1998, s. 190; T. M a j k o w i c z, Kościół
greckokatolicki w PRL, w: Polska — Ukraina. 1000 lat sasiedztwa, t. 1: Studia z dziejów
chrześcijaństwa na pograniczu etnicznym, Przemyśl 1990, s. 252; Z. W o j e w o d a, Zarys historii
Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944-1989, Kraków 1994, s. 17.
8
M. Z i ó ł k o w s k i, Gdzie jest Kościół, tam jest nasza dusza, tam jest i nasz naród, ChS,
s. 263; Z. W o j e w o d a, jw., s. 17.
9
T e n z e, Gdzie jest Kościół, tam jest nasza dusza, tam jest i nasz naród, w: Dar Polski
Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na Tysiaclecie Chrztu Świetego, pod red. K. Podlaskiego,
Warszawa 1990, s. 151–153.
10
Na synodzie lwowskim (8–10 marca 1946 r.) uchwalono m.in. zerwanie łaczności ze
Stolica Apostolska i przyłaczenie Kościoła greckokatolickiego w metropolii lwowskiej do
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Postanowienia synodu obowiazywały we wszystkich
państwach socjalistycznych, takz e i w Polsce, mimo iz w naszym prawodawstwie nie wydano
z adnego aktu normatywnego w tej sprawie.
11
Konkordat ten dotyczył równiez wyznania greckokatolickiego; H.E. W y c z a w s k i,
Cerkiew greckokatolicka, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 2, Poznań 1979, s. 78.
12
AAN, KRN, 73, Protokół z I posiedzenia Komisji Wyznaniowej i Narodowościowej
z 10 VIII 1945 r.
13
Z. W o j e w o d a, jw., s. 30; A. D u d e k, R. G r y z, Komuniści i Kościół w Polsce
(1945–1989), Kraków 2003, s. 14.
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chii. Dwudziestego piatego września 1945 roku aresztowano bpa Jozafata Kocyłowskiego14.
Wskutek powyz szych działań władz, Kościół greckokatolicki w Polsce, znalazł
sie po 1946 roku w bardzo trudnej sytuacji. Aresztowania biskupów i ksiez y,
wysiedlenia wiekszości wyznawców na Wschód spowodowały faktyczne jego
załamanie. Wiekszość parafii opustoszała z wiernych, a te które istniały, były
pozbawione duszpasterzy. Zarówno diecezja przemyska jak i Administratura
Apostolska Łemkowszczyzny pozostały bez swoich zwierzchników.
Sytuacje te, w pewnym stopniu „ratowała” decyzja papiez a Piusa XII, który
25 października 1946 roku nadał kardynałom Augustowi Hlondowi i Adamowi
Sapiesze specjalne uprawnienia w stosunku do duchowieństwa greckokatolickiego
w postaci prawa zezwalania kapłanom greckokatolickim na sprawowanie liturgii
w obrzadku łacińskim, a nastepnie 10 grudnia tego roku mianował prymasa Hlonda
specjalnym delegatem Stolicy Apostolskiej dla wszystkich wschodnich obrzadków
w Polsce15. Tym samym kardynał został opiekunem duchowieństwa i wiernych
Kościoła greckokatolickiego w Polsce16. Trzydziestego pierwszego marca 1947
roku prymas Hlond ustanowił dla greckokatolickiej diecezji przemyskiej wikariusza generalnego w osobie o. Bazylego Hrynyka17. Dawało to zdecydowanej
wiekszości pozostałych w Polsce ksiez y greckokatolickich moz liwość pełnienia
posługi kapłańskiej.
Kolejnym, szczególnym dramatem dla Kościoła greckokatolickiego była akcja
„Wisła”18, która objeła pozostałych jeszcze w Polsce ksiez y (w przededniu tej akcji
14
Szerzej: S. S t e p i e ń, Kościół greckokatolicki w Polsce, jw., s. 340–343; I. B i a ł a s,
Likwidacja greckokatolickiej diecezji przemyskiej oraz tragiczne losy jej ordynariusza biskupa
Jozafata Kocyłowskiego w kontekście polityki wyznaniowej ZSRR, w: Polska — Ukraina. 1000
lat sasiedztwa, t. 3, jw., s. 287; O z yciu i działalności bpa J. Kocyłowskiego zob.:
 ycie i działalność, w: Polska
D. I w a n e c z k o, Biskup Jozafat Kocyłowski (1876–1947). Z
— Ukraina. 1000 lat sasiedztwa, t. 3, jw., s. 247–261.
15
Później w 1964 r. został nim kardynał Stefan Wyszyński. Gdy nastepca Stefana Wyszyńskiego został abp Józef Glemp, bedacy automatycznie delegatem Stolicy Apostolskiej ds.
obrzadków wschodnich, mianował dwóch wikariuszy generalnych: dla Polski północno-zachodniej ks. Jozefata Romanyka, a dla południowo-wschodniej ks. mitrata Jana Martyniaka.
16
S. S t e p i e ń, Kościół greckokatolicki w Polsce, jw., s. 347; R. D r o z d, Polityka władz
wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944–1989, Warszawa 2001, s. 57.
17
D. I w a n e c z k o, Przysiegi wierności dochowam. Wysiedlenia Ukraińców a Kościół
greckokatolicki w Polsce 1944–1947, s. 101–102; I. H a r a s y m,  
      , s. 43; S. S t e p i e ń, Represje wobec Kościoła greckokatolickiego
w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej, w: Polska — Ukraina. 1000 lat
sasiedztwa, t 2: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym, pod red.
S. Stepnia, Przemyśl 1994, s. 223–225.
18
Na terenie województwa olsztyńskiego akcja „Wisła” rozpoczeła sie 4 maja 1947 roku,
a oficjalnie zakończyła 24 lipca. Ta data pojawia sie w piśmie wojewody olsztyńskiego do MZO
z 25 IX 1947 r., AAN, MZO, 786. W literaturze moz emy spotkać inne daty zakończenia akcji „W”
na terenie województwa olsztyńskiego, np.: 25 lipca; W. G i e s z c z y ń s k i, Państwowy Urzad
Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii i Mazurach (1945–1950), Olsztyn 1999, s. 119; 22 lipca;
 y r o m s k i, Procesy migracyjne w woj. olsztyńskim w latach 1945–1949, Olsztyn 1971, s. 97.
S. Z
W ramach akcji „Wisła” na teren województwa olsztyńskiego przesiedlono ponad 13 tys. rodzin
ukraińskich (około 55 tys. osób). W źródłach jak i literaturze przedmiotu, spotykamy róz ne dane
co do liczby osiedlonych, np. ze sprawozdania Wydziału Społeczno-Politycznego wynika, iz było
to 60 000 osób. — APO, UW, 391/286, Sprawozdanie Wydziału Społeczno-Politycznego
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w Polsce pozostało od 90 do 120 ksiez y greckokatolickich 19) i wiernych greckokatolickich. Na Ziemie Odzyskane przesiedlono 62 ksiez y20, 7 aresztowano, a 22
osadzono w Jaworznie21. Represje spotkały tez zakony greckokatolickie. Zlikwidowano klasztory bazylianów w Przemyślu i Krystynopolu, pozostawiajac
jedynie klasztor w Warszawie22.
To właśnie w 1947 r. w ramach przesiedleńczej akcji „Wisła” Ukraińcy23,
a wraz z nimi Kościół greckokatolicki pojawili sie na Warmii i Mazurach. Ukraińcy
znaleźli sie w rozproszeniu, a ich Kościół przestał istnieć jako organizacja. Stan ten
utrwaliły jeszcze dekrety z 5 września 1947 roku o przejściu na własność państwa
mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR24 i 27 lipca 1949 roku25
dotyczace kwestii zatrudnienia na terenie województwa olsztyńskiego z punktu widzenia społeczno-politycznego z 20 XI 1947 r. (R. Drozd podaje, z e do 15 VIII 1947 r. na teren olsztyńskiego
przyjeto 55 089 osób. — Ukraińcy w Polsce w okresie przełomów politycznych, jw., s. 198).
Literatura na temat akcji „Wisła” jest dość bogata: A. C h o j n o w s k a, Przesiedlenie ludności
ukraińskiej na ziemie zachodnie i północne w 1947 r., Warszawa 1991; J. C z a p l a, Działalność
 elaźniaka” i jego likwidacja (kwiecień 1994 – listopad 1947 r.),
terrorystyczna kurenia UPA „Z
Warszawa 1961; J. F e d o r a k, Praca polityczno-wychowawcza w Grupie Operacyjnej „Wisła”
(kwiecień–lipiec 1947 r.), Warszawa 1967; M. J u c h n i e w i c z, Udział 7 Łuz yckiej Dywizji
Piechoty w akcji GO „Wisła”, Warszawa 1967; J. K o m i n e k, Działalność propagandowa
aparatu politycznego wojska i jego skuteczność podczas walk z UPA, Warszawa 1967;
A. K w i l e c k i, Łemkowie, zagadnienie migracji i asymilacji, Warszawa 1967; E. L e n i k,
Działalność GO „Wisła”, Warszawa 1967; G. Ł u k a s i e w i c z, Wokół genezy i przebiegu akcji
„Wisła”, Dzieje Najnowsze 4 (1974), s. 35–51; E. M i s i ł o, Deportacje. Obóz w Jaworznie, TPow
10 (1990); E. M i s i ł o, Polska polityka narodowościowa wobec Ukraińców 1944–1947, w: Polska
myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 8: Polska — Polacy — mniejszości narodowe, pod red.
W. Wrzesińskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, s. 391–412; E. M i s i ł o, Ukrajinci
w Polszczi (1944–1947): Heneza akcji „Wisła”. — Ukrajina i Polszcza miz mynułym i majbutym,
Lwiw 1991; K. P u d ł o, Łemkowie. Proces wrastania w środowisko Dolnego Ślaska 1947–1985,
Wrocław 1987; M. R e d z i ń s k i, 8 DP w walce z bandami UPA na południowo-wschodnim
obszarze Polski, Warszawa 1966; F. S i k o r s k i, Kabewiacy w Akcji „Wisła”, Warszawa 1989;
A.B. S z c z e ś n i a k, W.Z. S z o t a, Droga do nikad. Działalność OUN i jej likwidacja w Polsce,
Warszawa 1973; A. T r u c h a n, Akcja „Wisła”, Vidnowa 3 (1985), s. 53–62.
19
I. H a r a s y m,   i iii  i    
(1945–1985), Zustriczi 5–6 (1990), s. 22; I. H a ł a g i d a, Kościół greckokatolicki i jego wierni
narodowości ukraińskiej na Zachodnich i Północnych Ziemiach Polski w latach 1947–1957,
s. 157. W przededniu Akcji „W” znajdowało sie w Polsce 114 ksiez y greckokatolickich. Na
zachodnie i północne ziemie Polski przesiedlono 62 kapłanów, w tym 31 z diecezji przemyskiej,
20 z administratury łemkowskiej i 11 z innych diecezji; J. M o s k a ł y k, Kościół greckokatolicki
na Warmii i Mazurach, w: Toz samość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, jw., s. 128;
Andrzej Kopiczko podaje, iz przed Akcja „W” aresztowano około 215 ksiez y; A. K o p i c z k o,
jw., s. 39.
20
Wśród przesiedlonych był m.in. ks. Mirosław Ripecki, którego przesiedlono razem z z ona
do Chrzanowa koło Ełku. Do woj. olsztyńskiego przybyli takz e: Eustachy Charchalis, Włodzimierz Boziuk, Michał Doczyło.
21
W Jaworznie oprócz ksiez y greckokatolickich osadzono tez 5 ksiez y prawosławnych.
Wieziono ich za współprace z UPA (zaliczano do niej posługe religijna, np. spowiedź).
Obchodzono sie z nimi jak ze zbrodniarzami, zabraniano im wypełniania posługi kapłańskiej dla
uwiezionych w obozie wiernych. Tam zmarł greckokatolicki ksiadz Julian Krynicki; I. H a r a s y m,       1947–1957, jw., s. 25–26.
22
D. I w a n e c z k o, Przysiegi wierności dochowam, jw., s. 105.
23
W ramach akcji „Wisła” na teren województwa olsztyńskiego przesiedlono ponad 13 tys.
rodzin ukraińskich (około 55 tys. osób).
24
DzU 1947, Nr 59, poz. 318.
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o przejeciu na własność Państwa nie pozostajacych w faktycznym władaniu
właścicieli nieruchomości ziemskich, połoz onych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego, na mocy którego
parafie i instytucje greckokatolickie stały sie własnościa państwa, tj. Państwowego
Funduszu Ziemi. W ten sposób przejeto około 600 cerkwi greckokatolickich.
Obowiazywał równiez zakaz odprawiania naboz eństw w obrzadku greckokatolickim26.
Kolejny dekret, z 28 września 1949 roku o zmianie dekretu z 5 września 1947
roku o przejeciu na własność państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR27 umoz liwił przejecie na własność Skarbu Państwa mienia
ukraińskich organizacji i instytucji świeckich oraz wyznaniowych, których działalność — w zwiazku z przesiedleniem do ZSRR ich członków — uznano za
bezprzedmiotowa28. Do art. 1 dekretu z 5 września 1947 roku dodano ust.
2 w brzmieniu: Na własność Skarbu Państwa przechodzi równiez mienie osób
prawnych, których istnienie lub działalność wskutek przesiedlenia do ZSRR ich
członków lub osób ta działalnościa objetych stała sie bezprzedmiotowa. Do
stwierdzenia tej okoliczności powołana jest władza właściwa do sprawowania
nadzoru państwowego nad dana kategoria osób prawnych29. Zmiana ta została
przeprowadzona głównie w celu delegalizacji Kościoła greckokatolickiego w Polsce.
Od 1948 roku władze stosowały wobec Ukraińców liczne ograniczenia w zakresie działalności religijnej. Tylko Chrzanowo było jedynym miejscem, gdzie
Ukraińcy mogli modlić sie w swoim obrzadku.
Juz 2 lipca30 1947 roku, przesiedlony tu w ramach akcji „Wisła” ks. Mirosław
Ripecki, w jednym z pomieszczeń nieczynnej szkoły w Chrzanowie, przydzielonej
mu na mieszkanie, urzadził kaplice, odprawił pierwsza Msze św. i zaczał posługiwać sie okragła pieczecia z napisem „Urzad Parafialny w Chrzanowie, pow.
Ełk”31.
Wszelkie inne próby działalności Kościoła greckokatolickiego na poczatku lat
50., majace na celu organizacje z ycia religijnego wśród grekokatolików były źle
widziane przez władze administracyjne, a w odczuciu grekokatolików takz e przez
hierarchie Kościoła rzymskokatolickiego, a przede wszystkim ksiez y tych parafii,
w których zamieszkiwali wierni obrzadku wschodniego. Działaniom tym sprzyjała
tez ogólna propaganda władz, daz aca do całkowitego wyeliminowania ukraińskiej
mniejszości narodowej z z ycia społecznego.
25

DzU 1949, Nr 46, poz. 339.
M. Z i ó ł k o w s k i, Gdzie jest Kościół, tam jest nasza dusza, tam jest i nasz naród, ChS,
s. 264–265; t e n z e, Gdzie jest Kościół, tam jest nasza dusza, tam jest i nasz naród, w: Dar Polski
Białorusinom, jw., s. 151–153; T. M a j k o w i c z, jw., s. 252.
27
DzU 1949, Nr 53, poz. 404.
28
AAN, MAP, 780, k. 57, Pismo z lutego 1950 r. dot. sprawy nieruchomości ziemskich po
parafiach obrzadku greckokatolickiego.
29
Dekret o przejściu na własność państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do
ZSRR, 5 IX 1947 r.; Repatriacja czy deportacja, t. 2, jw., s. 352–354.
30
W niektórych źródłach pojawia sie data 6 lipca, np. I. H a r a s y m, 
   1947–1957, jw., s. 44.
31
AAWO-N, Teczka: Ks. Mirosław Ripecki.
26
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Do 1952 roku nikt z ksiez y greckokatolickich nie uzyskał zgody od prymasa na
odprawianie naboz eństw w obrzadku wschodnim. Dopiero w 1952 roku kardynał
Stefan Wyszyński udzielił o. Bazylemu Hrynykowi zezwolenia na odprawianie
naboz eństw w 3 placówkach. W granicach byłej diecezji warmińskiej zgoda
dotyczyła jednej placówki w Baniach Mazurskich32, podczas gdy w tym czasie na
terenie diecezji pracowało 10 ksiez y greckokatolickich, a 7 z nich zamieszkiwało
na terenie województwa olsztyńskiego. Byli to: Jan Seneta33 (wikariusz parafii
Bartoszyce), Jerzy Meciński34 (wikariusz parafii Ostróda), Piotr Hardybała35 (wikariusz parafii Ostróda), Mikołaj Zajac (proboszcz parafii Sterławki Wielkie, powiat
giz ycki), Józef Przepiórski36 (wikariusz parafii Giz ycko), Eugeniusz Uscki37 (wikariusz parafii Orneta) i Włodzimierz Boziuk38 (proboszcz parafii Banie Mazurskie)39.
32

J. M o s k a ł y k, jw., s. 129.
25 X 1952 r. ordynariusz diecezji warmińskiej mianował ks. Jana Senete wikariuszem-współpracownikiem parafii w Bartoszycach. Od 1 I 1966 r. przeszedł na emeryture; AAWO-N,
Teczka: Ks. Jan Seneta; I. H a ł a g i d a, Seneta Jan, w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, t. 1, pod red. J. Myszora, Warszawa 2002, s. 257.
34
Urodzony 11 I 1885 r. w Felsztynie; 28 V 1949 r. otrzymał indult na odprawianie
naboz eństw w obrzadku łacińskim, 10 I 1950 r. mianowany wikariuszem-współpracownikiem
parafii Niepokalanego Poczecia NMP w Ostródzie, 1 VIII 1955 r. przeniesiony na emeryture;
AAWO-N, Teczka: Ks. Jerzy Meciński; I. H a ł a g i d a, Meciński Jerzy, w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego, jw., s. 180–181.
35
Urodzony 11 VII 1910 r. w Laszkach. 19 XI 1947 r. mianowany wikariuszem-współpracownikiem przy kościele parafialnym Niepokalanego Poczecia NMP w Nidzicy, a od 20
V 1948 r. administrator tejz e parafii z prawami i obowiazkami proboszcza. Od 1 VII 1952 r.
wikariusz-współpracownik parafii św. Józefa w Moragu, a od 11 VII 1952 r. wikariusz-współpracownik parafii Niepokalanego Poczecia NMP w Ostródzie, od 14 VII 1954 r.
wikariusz-współpracownik parafii Pieniez no z prawem błogosławienia małz eństw. Od 5 XI 1956
r. wikariusz-współpracownik parafii Dobre Miasto. Na prośbe ks. P. Hardybały rzadca diecezji
warmińskiej wyraził zgode na opuszczenie od 2 I 1962 r. diecezji warmińskiej i podjecie pracy
w innej diecezji; AAWO-N, Teczka: Ks. Piotr Hardybała.
36
Ur. 7 I 1886 r. w Jaworowie, zm. 10 VII 1955 r. w Giz ycku; od 13 X 1947 r.
wikariusz-współpracownik w kościele parafialnym św. Brunona w Giz ycku; AAWO-N, Teczka:
Ks. Józef Przepiórski.
37
Ks. E. Uscki ur. 24 XII 1905 r., zm. 8 V 1991 r.; 28 V 1947 r. administrator apostolski
diecezji warmińskiej udzielił ks. Usckiemu misji kanonicznej do nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach powszechnych na terenie diecezji; 19 VIII 1947 r. mianowany wikariuszem-współpracownikiem przy kościele św. Jana Chrzciciela w Ornecie z prawem błogosławienia
małz eństw, 15 IV 1957 r. biskup w Olsztynie udzielił zezwolenia na odprawianie naboz eństw
w obrzadku greckokatolickim dla ludności tegoz obrzadku w dni świateczne w jednym z kościołów na terenie parafii Banie Mazurskie, 22 VI 1957 r. mianowany wikariuszem-współpracownikiem w parafii Banie Mazurskie z prawem błogosławienia małz eństw, 9 V 1970 r. mianowany
wikariuszem ekonomem parafii Banie Mazurskie, 30 IV 1976 r. otrzymał zezwolenie na
sprawowanie czynności duszpasterskich w obrzadku greckokatolickim, a mianowicie udzielanie
chrztu, błogosławienie małz eństw, odprawianie pogrzebów i udzielanie innych posług kapłańskich
w Baniach Mazurskich, 14 IX 1978 r. przeszedł na emeryture; AAWO-N, Teczka: Ks. Eugeniusza
Usckiego.
38
Urodzony 25 V 1913 r., zm. 28 VII 1969 r.; 19 XI 1947 r. mianowany wikariuszem-współpracownikiem przy kościele Niepokalanego Poczecia NMP w Ostródzie, a od 1 IX 1948 r.
wikariuszem-współpracownikiem przy kościele parafialnym Przenajświetszej Trójcy w Kwidzynie. 14 IX 1948 r. powierzono ks. Boziukowi administracje samodzielnej placówki duszpasterskiej
w Baniach Mazurskich z prawami wikariusza-współpracownika parafii Dobrego Pasterza w Wegorzewie i parafii św. Leona w Gołdapi z prawem błogosławienia małz eństw. 19 IV 1954 r.
33

WŁADZE PAŃSTWOWE WOBEC KOŚCIOŁA GREKOKATOLICKIEGO...

213

Niektórzy ksiez a wyznania greckokatolickiego pracujacy w parafiach rzymskokatolickich, „po cichu” odprawiali naboz eństwa w swoim obrzadku, udzielali
chrztów, ślubów za zgoda ksiez y katolickich, np. ks. Jan Szulborski z Ornety
wyraził taka właśnie cicha zgode wikariuszowi ks. Eugeniuszowi Usckiemu40.
W regionie Warmii i Mazur mimo, iz mniejszość ukraińska była bardzo liczna,
napotykała duz e trudności w zakresie działalności religijnej. Władze lokalne,
realizujac polityke władz centralnych, uniemoz liwiały tworzenie parafii greckokatolickich, ułatwiajac jednocześnie prowadzenie duszpasterstwa wśród grekokatolików przez duchownych wyznania prawosławnego. Jeszcze jesienia 1947 roku
do województwa olsztyńskiego przybył ks. Eugeniusz Naumow, który rozpoczał
tworzenie parafii prawosławnych na terenie powiatów: braniewskiego, biskupieckiego, ketrzyńskiego, mragowskiego, moraskiego, piskiego i wegorzewskiego. Do
lipca 1948 roku załoz ył trzy parafie, a władze administracyjne z przychylnościa
odnosiły sie do jego poczynań41. Podobna działalność prowadził inny ksiadz
wyznania prawosławnego Mikołaj Kostyszyn, który starał sie zdobyć jak najwiecej
wyznawców spośród grekokatolików z akcji „Wisła”. Na terenie powiatów braniewskiego, pasłeckiego i iławskiego jeździł po okolicznych miejscowościach i namawiał ludność, aby ta domagała sie otwarcia nowych placówek prawosławnych42. Do
końca 1949 r. na terenie woj. olsztyńskiego działało 9 placówek prawosławnych.
Kolejna powstała w 1951 r. w Baniach Mazurskich. Zorganizował ja ks. Aleksy
Uszakow, a nastepnie oddał pod opieke ks. Włodzimierzowi Ciechanowi, proboszczowi parafii w Giz ycku43.
Przytoczone powyz ej działania wskazuja, iz władze wyraźnie preferowały
wyznanie prawosławne. Mimo, iz na terenie województwa olsztyńskiego zamieszkiwało wiecej grekokatolików (ponad 60%44, reszta nalez ała do Kościoła rzymskokatolickiego oraz wspólnot ewangelickich45) i zgłaszali oni liczne postulaty
dotyczace umoz liwienia im odprawiania naboz eństw w obrzadku greckokatolickim46, to władze odmawiały im tego prawa. Uwaz ały bowiem, iz Cerkiew
mianowano go proboszczem parafii Jarnołtowo. Od 26 VII 1957 r. administrator parafii
Wegielsztyn; AAWO-N, Teczka: Ks. Włodzimierz Boziuk.
39
AAN, Uds.W, 1587/19/535, Pismo PWRN w Olsztynie do Uds.W z 18 II 1954 r.; por.
A. K o p i c z k o, jw., s. 85.
40
APO, PWRN/Wds.W, 444/9, Sprawozdanie Samodzielnego Referatu do Spraw Wyznań
PWRN w Olsztynie za I kwartał 1954 r. z 26 IV 1954 r.
41
I. H r y w n a, Rok pierwszy, Borussia 1 (1991), s. 36; A. S a k s o n, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach, Poznań 1998, s. 224.
42
APO, PWRN/Wds.W, 444/8, k. 371–372, Sprawozdanie Samodzielnego Referatu do
Spraw Wyznań PWRN w Olsztynie za IV kwartał 1953 r. z 5 I 1954 r.
43
APO, UW w Olsztynie, 391/ 303, Dane statystyczne o kościołach i zwiazkach religijnych
Wydziału Społeczno-Politycznego UW w Olsztynie, Departament Administracji Publicznej
w Warszawie, 28 I 1949 r.
44
Według Jarosława Moskałyka w ramach Akcji „W” osiedlono około 50 tys. grekokatolików; J. M o s k a ł y k, jw., s. 128; Liczba ta wydaje sie bardzo prawdopodobna. W 1957 r. Wds.W
w Olsztynie podawał, z e Kościół prawosławny liczy ok. 3 700 wiernych; A. K o p i c z k o, jw.,
s. 40.
45
I. H a ł a g i d a, Losy ukraińskiego duchowieństwa prawosławnego i greckokatolickiego
w czasie konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1943–1944 (szkic zagadnienia), w: Antypolska
akcja OUN-UPA 1943–1944. Fakty i interpretacje, pod red. G. Motyka i D. Libionka, Warszawa
2002, s. 86.
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prawosławna moz e przyczynić sie do polonizacji ludności ukraińskiej47. Ponadto
w swoim postepowaniu w stosunku do Kościoła greckokatolickiego, władze nie
rozdzielały kwestii religijnej i narodowej, łaczac walke z podziemiem ukraińskim
z unicestwieniem grekokatolicyzmu48. Wychodzono wiec z załoz enia, z e kaz dy
Ukrainiec to upowiec, a Kościół greckokatolicki to ostoja ukraińskiego nacjonalizmu49.
Wobec takiej polityki władz, w trudnej sytuacji znaleźli sie duchowni greckokatoliccy: mogli bowiem, albo pracować w parafiach rzymskokatolickich, albo
nie prowadzić z adnej działalności duszpasterskiej.
Ks. Mirosław Ripecki50, którego wysiedlono razem z wiernymi z miejscowości
Liski do Chrzanowa k. Ełku, nalez ał do tych duchownych, którzy nie chcieli słuz yć
w obrzadku łacińskim. Rozwinał natomiast szeroka działalność duszpasterska
wśród ludności ukraińskiej, a Chrzanowo stało sie duchowym, religijnym i kulturalnym centrum ukraińskich grekokatolików w całej Polsce. U ks. M. Ripeckiego
znajdowała sie tez niewielka biblioteka, jaka przywiózł z Lisek, a takz e ksiaz ki
z Zachodu. Do Chrzanowa przyjez dz ali grekokatolicy z róz nych stron Polski, z eby
wziać udział w najwiekszych świetach, jak Boz e Narodzenie, Wielkanoc, Zielone
Światki, czy przyjać sakramenty. Zainteresowanie Ukraińców było tak duz e, z e
zdarzało sie, iz ks. Ripecki prowadził prace duszpasterska jednym ciagiem cała noc.
I choć działalność ksiedza wywoływała niezadowolenie władz, to ostatecznie nie
zabroniono mu odprawiania w obrzadku wschodnim51.
Przemiany Październikowe 1956 r. włyneły na zmiane polityki państwa
wzgledem mniejszości narodowych, w tym ich potrzeb religijnych. W wyniku
porozumienia miedzy państwem a Kościołem rzymskokatolickim, administracja
wyznaniowa zrezygnowała z egzekwowania faktycznego zakazu jakiejkolwiek
działalności duszpasterskiej w obrzadku wschodnim. W ramach struktur Kościoła
rzymskokatolickiego, zaczeła tolerować pewne praktyki religijne grekokatolików52.
Przyczyna zmiany stanowiska władz była zapewne cheć zatrzymania nasilajacych
sie tendencji powrotowych wśród mniejszości ukraińskiej i decyzja ta — jak sie
wydaje — była dla władz, wyborem mniejszego zła.
46
AAN, MZO, 81, Pismo (tajne) wojewody olsztyńskiego z 26 VIII 1947 r. do MZO
w Warszawie.
47
APO, PWRN/WSW, 444/754.
48
Jeszcze w 1975 roku pisano, z e biskupi greckokatoliccy nadawali temu obrzadkowi
charakter nacjonalistyczno-ukraiński, co w okresie wojny skutkowało kolaboracja ksiez y greckokatolickich z hitlerowcami i poparciem band UPA. Odnoszac sie do działalności tego Kościoła
po 1945 roku stwierdzono, iz obrzadek ten przestał istnieć, poniewaz wiekszość wyznawców
pozostała na terenach przyłaczonych do ZSRR czy została przesiedlona w 1947 r. oraz braku
własnej hierarchii (cześć ksiez y miała rzekomo uciec wraz z hitlerowcami); Polityka wyznaniowa.
Tło, warunki, realizacja, pod red. W. Mysłka, M.T. Staszewskiego, Warszawa 1975, s. 294–295.
49
Z. W o j e w o d a, jw., s. 23.
50
Wiecej I. H a ł a g i d a, Ripecki Mirosław, w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego
w PRL w latach 1945–1989, t. 2, pod red. J. Myszora, Warszawa 2003, s. 241–242.
51
I. H a r a s y m,     1947–1957, jw., s. 44–47.
52
D. W o j a k o w s k i, Sytuacja religijna na pograniczu polsko-ukraińskim w kontekście
stosunków etnicznych, PPol 3 (1997), s. 92; T. M a j k o w i c z, Kościół greckokatolicki w PRL,
jw., s. 253.
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Duchowieństwo greckokatolickie wykorzystujac po Październikowe zmiany
polityczne, zaczeło domagać sie reaktywowania Kościoła greckokatolickiego i rozbudowy jego placówek. W liście z 4 listopada 1956 r. skierowanym do Biura
Politycznego KC PZPR i Prezydium Rzadu, uczestnicy wojewódzkiej konferencji
Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu napisali: Od
1947 r. nie mozemy wykonywać z nieznanych blizej powodów praktyk religijnych
w obrzadku greckokatolickim. Cerkwie greckokatolickie pozamieniano na kościoły,
magazyny, świetlice, a nawet stajnie! Wzglednie poburzono. Jak długo drwić sie
bedzie z Konstytucji (art. 70) oraz praw i uczuć obywateli? Czym wytłumaczyć fakt,
ze za państwowe pieniadze odbudowuje sie kościoły rzymskokatolickie i w tym
samym czasie niszczy sie cerkwie i dyskryminuje grekokatolików? Niech w rozmowach, jakie prowadzić beda w najblizszej przyszłości przedstawiciele Państwa
i Kościoła, uwzgledniona bedzie i ta sprawa53.
Równiez najbardziej aktywni greckokatoliccy duchowni: Bazyli Hrynyk, Mikołaj Deńko, Mirosław Ripecki, Stefan Dziubyna, bazylianin Paweł Puszkarski
i Borys Balik rozpoczeli wspólne działania na rzecz legalizacji Kościoła greckokatolickiego. Szukali greckokatolickich ksiez y, którzy ukrywali sie w róz nych
miejscowościach Polski i zachecali ich do pracy w obrzadku wschodnim. Nie
zawsze przynosiło to rezultaty, głównie dlatego, z e duz a cześć greckokatolickich
duchownych odmawiała powrotu do pracy w Kościele greckokatolickim z obawy
przed represjami władz54.
W 1957 r. władze ostatecznie zezwoliły na tworzenie placówek greckokatolickich o charakterze personalnym, tzn. placówek obejmujacych swoim zasiegiem
wiernych mieszkajacych na terenie kilku parafii rzymskokatolickich, a niekiedy
i dekanatów55. Nie zezwoliły natomiast na restytuowanie Kościoła greckokatolickiego jako instytucji z własna hierarchia duchowna i administracja. Mimo to,
jeszcze w 1957 r. roku Stolica Apostolska powierzyła prymasowi Polski opieke nad
grekokatolikami w Polsce. W jego imieniu sprawami obrzadku wschodniego
kierował wikariusz generalny dla grekokatolików, rezydujacy przy katedrze
w Przemyślu, a w 1958 roku władze kościelne zezwoliły duchownym greckokatolickim (było ich w tym czasie około 25) na powrót do tworzacych sie
ośrodków greckokatolickich56.
Na Warmii i Mazurach juz w 1957 roku powstały pierwsze tego typu ośrodki
duszpasterskie. Były one w Baniach Mazurskich, gdzie proboszczem został ks.
Eugeniusz Uscki, Górowie Iławeckim — ks. Jan Bułat, Dzierzgoniu — ks.
Eustachy Charchalis, Marzeninie — o. Bazyli Hrynyk oraz Ostrym Bardzie — ks.
Bazyli Oszczypko, Bajorach Małych57. Prawo odprawiania naboz eństw greckokato53
AAN, Uds.W, 24/743, Wyciag z listu skierowanego do BP KC PZPR i Prezydium Rzadu
przez uczestników wojewódzkiej konferencji we Wrocławiu 4 XI 1956 r.
54
I. H a r a s y m,     1947–1957, jw., s. 49–50.
55
A.C. R a c k i, Kościół greckokatolicki na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1989 (praca
magisterska, UWM w Olsztynie), s. 47.
56
M. Z i ó ł k o w s k i, Gdzie jest Kościół, tam jest nasza dusza, tam jest i nasz naród, w: Dar
Polski Białorusinom, jw., s. 153.
57
AAWO-N, KXXVI 1/2, Pismo PWRN w Olsztynie do Kurii Biskupiej Diecezji Warmińskiej z 6 XI 1962 r.
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lickich uzyskali tez bazylianie58. Nastepnie dekretem z 13 stycznia 1958 roku
prymas Polski zezwolił na odprawianie naboz eństw w Dobrym Mieście — ks. Piotr
Hardybała59, Asunach — ks. Włodzimierz Boziuk i Pieniez nie — ks. Piotr
Hardybała60. W 1959 roku powstał ośrodek w Pasłeku, gdzie pierwsza msze
odprawił ks. Jan Jaremin61 oraz w Pieniez nie — ks. Piotr Hardybała. W 1962 roku
utworzono parafie w Kruklanakch (ks. Bazyli Czerwinczak), w roku 1963 w Reszlu
(ks. Teodor Majkowicz), a w 1965 roku ks. Włodzimierz Boziuk podjał sie obsługi
placówek w Miłkach i Wegorzewie62.
Poprawa relacji na linii państwo – Kościół okazała sie krótkotrwała. Juz w 1958
roku stosunki pogorszyły sie, czego wyrazem były m.in. działania władz, zmierzajace do uniemoz liwienia grekokatolikom dostepu do ich cerkwi, sprzeciwianie sie
powoływaniu nowych placówek i mianowaniu na stanowiska proboszczów duchownych greckokatolickich oraz represje wobec duchownych.
Władze świeckie powróciły do dawnych metod działania: nie zezwalały na
tworzenie nowych placówek, kontrolowały ksiez y63. Wzywano ich do Urzedu do
Spraw Wyznań, na posterunki milicji, badź wizyty domowe składali cywilni
funkcjonariusze MO i SB. Wypytywano o innych ksiez y, nakłaniano do zaprzestania działalności lub do nawiazania stałej współpracy. Czasem stosowano nawet
groźby. Inwigilowano juz w trakcie pobytu w seminarium, domagajac sie udzielania informacji o kolegach i profesorach. Odmowa współpracy skutkowała wcieleniem do wojska. Tak zwane jednostki kleryckie znajdowały sie w Bartoszycach
w Olsztyńskiem, w Brzegu nad Odra oraz w Podjuchach w województwie
szczecińskim64.
W kilku przypadkach podjeto przeciwko duchownym greckokatolickim postepowania karne. I tak w 1964 roku ks. Mirosław Ripecki został oskarz ony z art.
23 § 1 dekretu z 13 czerwca 1946 roku o przestepstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa Polskiego, tj. o wydanie polecenia wykonania
fotokopii broszur i czasopism w celu ich rozpowszechniania. Został uznany za
winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazany na kare 3 lat pozbawienia
wolności, złagodzonej na podstawie amnestii na 1 rok i 6 miesiecy wiezienia 65.
Władze lokalne obserwowały tez poczynania wiernych, punktujac wszelkie
w ich mniemaniu, naruszenia prawa. Informowały miejscowa Kurie Biskupia
o łamaniu zasad odprawiania naboz eństw greckokatolickich, np. naruszeniach art.
1 dekretu o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych poprzez wyłaczanie
w niektórych miejscowościach specjalnych kaplic i tworzenie samodzielnych
58

A.C. R a c k i, jw., s. 56.
A. Kopiczko podaje, z e placówka w Dobrym Mieście powstała juz w 1957 r., a naboz eństwa odprawiał ks. Bazyli Oszczypko; A. K o p i c z k o, Kościół warmiński a polityka wyznaniowa
po II wojnie światowej, jw., s. 85.
60
AAWO-N, KXXVI 1/2.
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A.C. R a c k i, jw., s. 56.
62
Tamz e, s. 56–58.
63
W sprawozdaniu z działalności wyznań na terenie powiatu giz yckiego z 11 marca 1958
roku czytamy: Na terenie powiatu wyznanie greckokatolickie nie istnieje. Wyznawcy tegoz
obrzadku właczyli sie do wyznania rzymskokatolickiego; APO, PWRN w Giz ycku, 47/495, k. 3.
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Z. W o j e w o d a, jw., s. 41–42.
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AAWO-N, Teczka: Ks. Mirosław Ripecki.
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placówek duszpasterskich Kościoła greckokatolickiego 66. Przestrzegały jednocześnie o moz liwości wydania zakazu odprawiania naboz eństw w tym obrzadku67. I tak,
3 sierpnia 1959 roku Wydział do Spraw Wyznań w Olsztynie nie wyraził zgody na
wprowadzenie naboz eństw greckokatolickich w Reszlu, Bartoszycach i Wegorzewie stwierdzajac, iz dotychczasowa ilość punktów, w których tego rodzaju nabozeństwa sa odprawiane, jest wystarczajaca na terenie województwa olsztyńskiego68.
Właściwie od tego czasu kaz da próba wprowadzenia dodatkowych naboz eństw
w województwie olsztyńskim kończyła sie odmowa władz wojewódzkich. Jedenastego lutego 1961 roku Prezydium WRN w Olsztynie nie wyraziło zgody na
utworzenie placówki duszpasterskiej w Kruklankach69; decyzje mimo próśb zainteresowanych potwierdziło w piśmie z 21 marca 1961 roku70. Pietnastego września
1966 roku Kuria Biskupia w Olsztynie otrzymała nakaz zniesienia parafii birytualnych w Bartoszycach71, a 17 września w Reszlu72.
Powyz sza praktyka władz była dominujaca. Zarówno władze krajowe, jak
i lokalne, zwalczały działalność Cerkwi greckokatolickiej mimo, iz nie wydały
z adnego aktu prawnego, któryby ja delegalizował. W swoich poczynaniach władze
opierały sie właściwie na interpretacji contra legem. Poza tym, ignorowały
wewnetrzne prawo Kościoła rzymskokatolickiego i papiez a do wszystkich cześci
tego Kościoła. Nie uwzgledniły bowiem faktu, iz ani konkordat z 1925 roku, ani
z aden inny wydany w PRL akt normatywny nie uwzgledniał podziału Kościoła
rzymskokatolickiego na obrzadki. Kontrowersyjny był tez zreszta sam fakt uznania
konkordatu za nieobowiazujacy. Doszło wiec do tego, z e Urzad do Spraw Wyznań
nie rozpatrywał podań wiernych w sprawie połoz enia prawnego Kościoła greckokatolickiego, powołujac sie za kaz dym razem na przepisy dekretu z 31 grudnia
1956 roku o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych73, zgodnie z którym
legitymacja czynna w sprawach tego Kościoła przysługiwała biskupom diecezjalnym czy upowaz nionym przez nich osobom. Ale gdy w 1959 roku Kuria Biskupia
w Przemyślu wystapiła w sprawie legalizacji Kościoła greckokatolickiego, ten sam
Urzad uznał juz , iz ordynariusz nie ma legitymacji prawnej do reprezentowania
interesów tego, jak to określił „byłego Kościoła”, ani tez podstaw prawnych do
mianowania duchownych greckokatolickich na jakiekolwiek stanowiska kościelne.
Takie stanowisko Urzedu do Spraw Wyznań wynikało z przyjecia, z e odprawianie
w parafiach rzymskokatolickich, nawet doraźnych naboz eństw w obrzadku grec-

66
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kokatolickim, jest juz przekształceniem parafii, które to wymagało zgody właściwego Prezydium WRN74.
Obok powyz szych ograniczeń ze strony władz, prace duchownych greckokatolickich utrudniali czesto wierni i duchowni rzymskokatoliccy. Tak było np. w powiecie górowskim, gdzie w 1957 r., kiedy ks. Jan Bułat rozpoczał organizowanie nauki
religii, niecheć okazali wierni rzymskokatoliccy (mimo, iz grekokatolicy stanowili
tu 41,2% ogółu mieszkańców)75.
Po Grudniu 1970 roku stosunek władz państwowych do Kościoła greckokatolickiego nie uległ szczególnej zmianie. W załoz eniach polityki wyznaniowej Wydziału ds. Wyznań na 1971 rok nadal zalecano przeciwstawianie sie próbom
rozszerzania i uaktywniania działalności duchowieństwa greckokatolickiego w środowiskach ukraińskich i podejmowanie bardziej skutecznego przeciwdziałania
nielegalnym praktykom kultowym Ukraińców76.
Lata 70., to właściwie stagnacja w z yciu religijnym mniejszości ukraińskiej.
Utworzono jedynie 3 nowe placówki greckokatolickie: w 1974 r. w Elblagu, gdzie
pracował ks. Bazyli Czerwinczak, w 1976 r. w Wydminach (proboszcz Piotr Kryk)
i w 1979 r. Olsztynie (o. Jozafat Romanyk)77.
Dopiero 22 listopada 1976 roku 11 placówek greckokatolickich w diecezji
zostało uznanych przez władze państwowe za jednostki kościelne posiadajace
samodzielna administracje, dwie z przydzielonym terytorium: Asuny i Bajory
Wielkie oraz dziewieć jako rektoraty: Dzierzgoń, Pasłek, Pieniez no, Dobre Miasto,
Górowo Iławeckie, Ostre Bardo, Banie Mazurskie, Chrzanowo i Kruklanki78.
PODSUMOWANIE
Kiedy ludność ukraińska, przesiedlona w ramach akcji „Wisła” pozbawiono
własnych gospodarstw, ziemi, dobytku, jedyna ich nadzieja i ostoja pozostała
wiara. Kiedy wiec odebrano im moz liwość wyznawania wiary greckokatolickiej, to
— jak trafnie ujał to Włodzimierz Mokry — rozebrano im świat79. Cerkiew była dla
Ukraińców ostoja i ośrodkiem zespolenia (tak jest do dziś), podtrzymywała
świadomość narodowa, dawała wiare w lepsze jutro. Tu razem modlono sie,
śpiewano i rozmawiano we własnym jezyku80.
Sprawa wyznania była dla Ukraińców tak waz na, z e nieustannie podejmowali
starania na rzecz wydania przez władze zgody na odprawianie naboz eństw
74
P. P e l c, Połoz enie prawne Kościoła greckokatolickiego w Polsce (1944–1989), s. 88–89;
R. D r o z d, jw., s. 154.
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w Górowie Iławeckim po II wojnie światowej (praca magisterska , UWM w Olsztynie), s. 72–77.
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w obrzadku bizantyjsko-ukraińskim81. A władze państwowe, zdajac sobie sprawe
z roli Cerkwi greckokatolickiej, były w tej sprawie najmniej uległe. Wprawdzie po
zmianach w 1956 roku zezwoliły na utworzenie placówek duszpasterskich, ale
jedynie w ramach struktur Kościoła rzymskokatolickiego i cały czas limitowały ich
liczbe.
I choć w oficjalnych sprawozdaniach władze podkreślały, z e wierni Kościoła
greckokatolickiego i jego duchowieństwo rozmyli sie wśród prawosławnych i katolików, to w rzeczywistości było zupełnie inaczej. Wbrew pozorom poczucie
świadomości narodowej wśród Ukraińców było bardzo duz e. Świadomość przynalez ności do jednego Kościoła cementowała wieź pomiedzy Ukraińcami. Bez
wzgledu na to czy publicznie przyznawali sie, czy tez nie do swej narodowości,
czesto dało sie słyszeć powiedzenie: nie jestem Ukraińcem, jestem grekokatolikiem82.
W walce Ukraińców o własne naboz eństwa nie bez znaczenia była tez rola
ksiez y greckokatolickich, np. Włodzimierza Boziuka, Piotra Szagały83. Do dziś
symbolem niezłomności jest dla Ukraińców Chrzanowo i ks. Mirosław Ripecki84.
Nieodzowna jest tez rola o. Bazylego Hrynyka.

Wyjatkowa determinacja w walce o otwarcie placówki greckokatolickiej wykazali sie m.in.
mieszkańcy Bań Mazurskich. W 1950 r. załoz yli Kościelny Komitet Parafialny i wystosowali
wiele pism do róz nych władz szczebla lokalnego i centralnego. W skład tego Komitetu wchodzili:
Jan Pawlik, Bazyli Hałuszko i Piotr Lohina. Wszyscy zostali oskarz eni o podnoszenie chaosu
i zaburzenie w miejscowej ludności i skazani przez Kolegium Sadu PPRN na grzywne: Jan Pawlik
— 150 zł, Bazyli Hałuszko — 200 zł i Piotr Lohina na 200 zł; UW w Olsztynie, WSO, 71, Pismo
Komitetu Greckokatolickiego w Baniach Mazurskich z 3 XI 1952 r., ��������� �� i����ii
����i����i ����������������i ⌦����� � �����i � 1947–1960–x, dok. 85, Pismo z 1 IV 1953 r.,
s. 119–120; tamz e, dok. 89, s. 126–127.
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