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Prześladowanie przez służbę wojskową 
– dzieje kleryckiego 54. Szkolnego  

Batalionu Ratownictwa Terenowego  
w Bartoszycach (1965–1980)

1. CELE LEKCJI – WYMAGANIA OGÓLNE
• ukazanie sposobu represji komunistycznych wobec Kościoła na przykładzie 

przymusowej służby wojskowej kleryków Wyższych Seminariów  
Duchownych w jednostce w Bartoszycach.

2. TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
uczeń:

• wskazuje sposoby represji państwa komunistycznego wobec Kościoła;
• potrafi opisać życie kleryków w jednostce w Bartoszycach;
• wie, jak radzili sobie z represjami alumni, powołuje się na przykład  

bł. księdza Jerzego Popiełuszki.

3. POJĘCIA, POSTACI
• represje komunistyczne,
• kleryk/alumn,
• jednostka wojskowa w Bartoszycach,
• bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

4. WARTOŚCI
• zdolność wybaczania i zwyciężania zła dobrem.

5. SCHEMAT LEKCJI
• różne formy represji państwa komunistycznego wobec Kościoła,
• uderzenie, w przygotowujących się do kapłaństwa,
• jednostki wojskowe dla kleryków w Polsce,
• życie codzienne kleryków w jednostce w Bartoszycach,
• przykład bł. ks. Jerzego Popiełuszki jako alumna służącego w armii.
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6. PROPOZYCJA REALIZACJI

Wprowadzenie
Metoda – burza mózgów. Nauczyciel pyta uczniów o to, jakie formy represji 

stosowały władze komunistyczne wobec Kościoła w Polsce w latach 1945–89. 
Uczniowie po podaniu argumentacji zapisują swoje odpowiedzi na tablicy. Jeśli 
pojawia się odpowiedź, mówiąca o służbie wojskowej kleryków, to przechodzi 
się do dalszej części lekcji, jeśli nie, to nauczyciel podaje tę informację, mówiąc, 
że to na tej formie prześladowania będzie skoncentrowana lekcja. Jednocześnie 
tłumaczy, o ile to konieczne, kim jest kleryk/alumn. Zapisuje na tablicy pytanie: 
W jaki sposób służba wojskowa kleryków Wyższych Seminariów Duchownych 
może być aparatem represji wobec Kościoła? Następnie prosi uczniów o podanie 
swoich odpowiedzi, które ci zapisują na tablicy. Po burzy mózgów prosi o odczy-
tanie z podręcznika listu bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego do Marszałka Pol-
ski, w którym opisuje sposoby represjonowania kleryków-żołnierzy przez władze 
wojskowe. 

Rozwinięcie tematu
Metoda – praca w grupach. Nauczyciel dzieli uczniów na pięć grup, każda 

z grup ma zająć się konkretnym punktem listu bł. kardynała Wyszyńskiego do 
Marszałka Polski. Praca w grupach poprzedzona jest wstępem nauczyciela, które 
ma na celu stworzenie odpowiedniego klimatu i umożliwienie uczniom wyob-
rażenia sobie, że są klerykami w wojsku, którzy zmagają się z prześladowaniem. 
Można to zrobić w przykładowy sposób: Wyobraźcie sobie teraz, że jesteście kle-
rykami Wyższego Seminarium Duchownego, którym władza przerywa przygo-
towanie do kapłaństwa i powołuje do wojska. Jedziecie wiele kilometrów, do Bar-
toszyc, na północ Polski, przy samej granicy z Rosją. Wydaje wam się, że to koniec 
świata, jesteście źli i boicie się tego, co was spotka. Rozpoczynacie służbę i zosta-
jecie poddawani represjom. Macie możliwość napisania listu do ojca duchownego  
– księdza, który został powołany po to, aby pomagać wam w problemach. Opisz-
cie w tym liście, jak wygląda dana forma prześladowań, jak wpływa ona negatyw-
nie na wasze powołanie do kapłaństwa, a także w jaki sposób sobie z tym radzicie. 
Uczniowie przygotowują taki list do ojca duchownego, a następnie prezentują go 
klasie. Następnie nauczyciel mówi, że klerycy autentycznie pisali takie listy. Jed-
nym z nich był Alfons Popiełuszko, znany później jako ksiądz Jerzy – błogosła-
wiony Kościoła i męczennik. Nauczyciel może pokrótce przedstawić jego biogra-
fię. Następnie prosi ucznia o przeczytanie z podręcznika listu alumna Popiełuszki 
do swojego ojca duchownego. Na koniec klasa porównuje napisane przez siebie 
listy, z listem autentycznym. 
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Zakończenie
Władze komunistyczne w Polsce prześladowały Kościół katolicki. Jedną 

z form prześladowania było przymusowe powoływanie do wojska kandydatów na 
kapłanów, studiujących w Wyższych Seminariach Duchownych. Wśród jedno-
stek wojskowych, w których służyli alumni, była m.in. jednostka umiejscowiona 
na Warmii i Mazurach – w Bartoszycach. Alumni poddawani byli licznym repre-
sjom: zabraniano im modlitwy, poddawano ich antyreligijnej i prokomunistycz-
nej propagandzie, próbowano ich zdemoralizować. Dzięki sile ducha, postawie 
wspólnotowej i posłudze ojców duchownych większości kleryków udało się prze-
trwać ten czas i zostać kapłanami.

Notatka
Prośba o przepisanie do zeszytu informacji, które znalazły się na tablicy.

Korelacja z edukacją szkolną:
a) historia – wiedza o sposobie funkcjonowania państwa i Kościoła  

w okresie PRL,
b) wiedza o społeczeństwie – dzieje relacji państwo – Kościół na przestrzeni lat,
c) etyka – wartość pokojowego oporu przeciw złu.

7. INNE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
Można, o ile w parafii lub mieście jest taka osoba, zaprosić na lekcję księdza, 

który jako kleryk odbył służbę wojskową.
 

8. ALTERNATYWNE TEKSTY DO WYKORZYSTANIA

W czasie lekcji można wykorzystać nagrania wspomnień o wojsku i bł. Jerzym 
Popiełuszce, które nagrało Polskie Radio Olsztyn. 

Źródło: https://ro.com.pl/30-rocznica-smierci-ks-jerzego-popieluszki-2/01162899  
(dostęp: 10.05.2017).


