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ks. dr hab. Henryk Olszar
Czy istnienie ruchu „postępowego” duchowieństwa było sukcesem władz państwa
totalitarnego? Prowadzący zajęcia próbuje odpowiedzieć na to pytanie, przedstawiając
najpierw rolę legalnego Kościoła schizmatyckiego i nielegalnego Kościoła
podziemnego w rewolucyjnej Francji, a następnie omawiając kwestię ruchu „księży
patriotów” w PRL, związanych ze Związkiem Bojowników o Wolność i Demokrację
(ZBoWiD) i Kołami Księży przy państwowej „Caritas” – ze szczególnym
uwzględnieniem województwa śląskiego/stalinogrodzkiego/katowickiego.
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Przygotowanie pracy pisemnej na temat określony przez prowadzącego (do dwóch
stron)
1. Dziurok A., Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła
katolickiego w latach 1945-1956 w województwie śląskim/katowickim, Katowice
2012;
2. Marek Ł., „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła
katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956-1970, Katowice
2009;
3. Olszar H., Duchowieństwo „postępowe” w państwie totalitarnym na przykładzie
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Wojewódzkiego Koła Księży „Caritas” w Katowicach, Katowice 2013;
4. Żurek J., Ruch Księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949-1956,
Warszawa-Katowice 2009
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1. Gaxotte P., Rewolucja francuska, Gdańsk 2001;
2. Mezzadri L., Rewolucja francuska a Kościół, Kraków 2007;
3. Trochu F., Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Vianney 1786-1859. Na podstawie akt
procesu kanonizacyjnego i nie wydanych dokumentów, Kraków 2009;
4. Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944-2007, Poznań 2009 (przy współudziale S. Bober);
5. Żywczyński M., Kościół i rewolucja francuska, Kraków 1995.
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Praca powinna być napisana edytorem tekstu (MS Word), czcionką Times New
Roman; wielkość liter: 12; format A4; odstęp 1,5; marginesy – 3,5 – lewy i 1,5 –
prawy.
Oryginalność relacji pisemnej.
Przekazanie prowadzącemu zajęcia pracy pisemnej (do dwóch stron)
Kontakt z prowadzącym zajęcia –
e-mail: holszar@poczta.onet.pl

