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CO WŁADZE PRL SKONFISKOWAŁY
W BIBLIOTEKACH KOŚCIELNYCH W 1960 ROKU?
Przykładowy wykaz książek skonfiskowanych w bibliotekach
kościelnych w 1960 roku opracowany przez redaktora Marcina
Gugulskiego jako fragment jego artykułu na ten temat opublikowanego w Tygodniku Głos 2.X.2004 r.1
Wśród zrabowanych przed laty, a dziś w niewielkiej części odzyskanych książek są między innymi:
− „Ewangelie i Dzieje Apostolskie” w szacownym przekładzie
ks. Jakuba Wujka.
− Encykliki społeczne papieża Leona XIII i rozważania papieża
Piusa XII o Dekalogu.
− 3 książki św. Józefa Sebastiana Pelczara: „Pius IX i jego pontyfikat”, „Obrona religii katolickiej” i „Pasterz według Serca
Jezusowego czyli ascetyka pasterska”.
− 9 książek ks. Stefana Wyszyńskiego, w tym „Droga krzyżowa”, „Katolicyzm kapitalizm socjalizm” oraz „Stolica apostolska a świat powojenny” (ogłoszone pod pseudonimem Stefan
Zuzelski).
− 5 książek ks. kard. Augusta Hlonda, w tym „Listy pasterskie”,
„Chrześcijańskie zasady życia państwowego” i „Zadania kobiety katolickiej w Polsce”.
− Kilkadziesiąt książek ks. abp Józefa Teodorowicza, w tym
„Państwo chrześcijańskie a państwo pogańskie”, „O miłości
Ojczyzny” i „Katolicyzm a cywilizacja”.
1

Gugulski Marcin, Oddano 1814, a gdzie pozostałe 10.186? Do bibliotek kościelnych wraca drobna część książek zagrabionych przez władze PRL w 1960 roku,
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− Ponad 30 książek ks. bp Stanisława Adamskiego, w tym „Nasz
stosunek do państwa”, „Z zagadnień i trudności duszpasterzskich diecezji śląskiej”, „Zasady i dążenia Chrześcijańskiego
Narodowego Stronnictwa Pracy”, „Szkoła wyznaniowa czy
mieszana” i „Patryotyzm”.
− „Apostolstwo świeckich w parafji” ks. Bolesława Kominka.
− 6 książek ks. Michała Klepacza, w tym „Szkoła wyznaniowa
postulatem doby współczesnej” i „Ideały Średniowiecza
a czasy obecne”.
− 6 książek prof. Leopolda Caro, w tym „Solidaryzm”, „Problem
społeczny w katolickim oświetleniu” i „Ku nowej Polsce”.
− „Święci w dziejach narodu polskiego” oraz „Polskie logos
a ethos” prof. Feliksa Konecznego.
− 8 książek rosyjskiego myśliciela chrześcijańskiego Mikołaja
Bierdiajewa.
− 5 książek niemieckiego kardynała z Wrocławia Adolfa Bertrama, w tym przekłady jego książki „W służbie ideałów Akcji
Katolickiej”.
− Kilkanaście wydań włoskiego podręcznika Akcji Katolickiej
pióra ks. Ludwika Civardi.
− 9 książek ks. Józefa Kłosa, w tym „Kazania katechizmowe”
oraz „Ucisk i tryumfy Kościoła Katolickiego w dobie obecnej”.
− 10 książek ks. Edwarda Kosibowicza, w tym „Państwo
a szkoła” i „Zaraza niemoralności”.
− Kilkanaście książek ks. Ferdynanda Machaya, w tym „Wyszkolenie duchowne apostolstwa świeckiego” i „Rola Akcji
Katolickiej w sprawie stosunków społecznych”.
− 6 książek wieloletniego więźnia PRL ks. Mariana Pirożyńskiego, w tym „Kształcenie charakteru” i „Pius XI papież robotników”.
− Kilkadziesiąt książek ks. Jana Piwowarczyka, w tym „Kryzys
społeczno-gospodarczy w świetle katolickich zasad” i „Przyszłość myśli katolicko-społecznej i możliwości jej realizacji”.
− „Polskie i katolickie ideały i systemy wychowawcze” ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny Kowalskiej.
− 10 książek ks. Jana Stepy, w tym „Komunizm a światopogląd
katolicki” oraz „Kuszenie nowoczesnego człowieka”.

Z HISTORII : Co władze...
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− Kilkadziesiąt książek ks. Antoniego Szymańskiego, w tym
„Ograniczanie urodzin i karalność przerywania ciąży”, „Społeczne znaczenie rozwodów” oraz „Bolszewizm”.
− 10 książek ks. Stanisława Trzeciaka, w tym „Chrystus Pan
a kwestya socyalna” oraz „Odżydzić wytwórczość i sprzedaż
dewocjonaliów”.
− książki Zofii Kossak („Chrześcijańskie posłannictwo Polski w
przeszłości i dziś”), Romana Dmowskiego, a nawet skądinąd
hołubionego przez PRL Gustawa Morcinka („Dwie korony”).

