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 30 września 1921 – pierwszy spis 
powszechny w odrodzonej Polsce 

 Na 27,4 mln mieszkańców przypadało 
30% mniejszości narodowych 

 Ukraińcy stanowili 14,3 %, Żydzi 7,8 %, 
Białorusini 3,8 %, Niemcy 3, 8% 

 9 grudnia 1931 – wedle drugiego spisu 
powszechnego w Polsce, Ukraińcy 
stanowili 14 % społeczeństwa, Żydzi 8,5 
%, Białorusini 3 % a Niemcy 2,3 %. 
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Akcje rewindykacji i burzenia 
kościołów prawosławnych w II RP 
 

I fala – lata 1918 – 1924 
II fala – lata 1929 – 1933 
III fala  - lata 1936 – 1938 
IV fala – rok 1940 (planowana) 



 



BILANS 

 W latach 1918-1933 Kościół prawosławny 
stracił ok. 500 cerkwi, w tym 346 na 
Chełmszczyźnie i Podlasiu. Z tej liczby 
wyświęcono na kościoły katolickie 137 
świątyń (tylko około 30 % były to 
wcześniej kościoły pounickie lub 
katolickie), 104 zamknięto a 91 
zniszczono. 

 W latach 1936-1938, według danych 
Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego, 
zburzono 91 cerkwi, 10 kaplic, 26 domów 
modlitwy, czyli łącznie 127 świątyń. 3 
cerkwie przekazano Kościołowi 
katolickiemu, a w 4 urządzono kostnice. 



Tymczasowe przepisy o stosunku rządu 
do Kościoła Prawosławnego w Polsce 

Czas obowiązywania: 1922 – 1938 

REGULACJE DOTYCZYŁY 

 Prawnej reprezentacji Kościoła, 
 Zadań biskupów, w tym zwierzchnika Kościoła – metropolity warszawskiego 

i całej Polski, 
 Zasad zwoływania Soboru Lokalnego, zjazdów dekanalnych i 

diecezjalnych, 

 Podziału terytorialnego Kościoła, 
 Języka liturgicznego parafii i języka oficjalnego Kościoła 

 Kształcenia duchownych prawosławnych  (art. 11) 
 Działalności organizacji kościelnych. 



 Kandydaci do stanu kapłańskiego 
mogą odbywać studia teologiczne 
jedynie w seminariach duchownych 
uznawanych przez rząd. Posiadanie 
świadectw z tych tylko seminariów 
daje im prawo do objęcia służby 
duchownej. Wszelako do czasu 
ostatecznego zorganizowania studiów 
teologicznych w seminariach 
duchownych kandydaci posiadający 
odpowiednie kwalifikacje dla 
wyświęcenia ich na kapłanów mogą 
otrzymywać stanowiska duszpasterskie 
po zdaniu egzaminów w komisji 
wyznaczonej przez właściwego 
biskupa diecezjalnego, nie inaczej 
jednak, jak w obecności delegata 
Ministra Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego (art. 11) 



 Kandydaci do seminariów duchownych winni posiadać świadectwa 
ukończenia przynajmniej czteroklasowych szkół państwowych 
ogólnokształcących lub równouprawnionych szkół prywatnych. 

 Program nauczania w seminariach duchownych winien być składany do 
aprobaty Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

 Język polski ma być obowiązkowo wykładany w seminariach duchownych. 
 Profesorowie seminariów, jak również wychowankowie, muszą posiadać 

obywatelstwo polskie oraz być nienagannego zachowania się pod 
względem moralnym i politycznym. 

 Kandydatów na profesorów seminariów duchownych wyznacza Sobór 
Biskupów, a zatwierdza Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. 



Dawne seminarium duchowne w Chełmie 

 



Seminarium duchowne w Żyrowiczach 



Dawne seminarium duchowne w Kobryniu 



Seminaria duchowne w 
Wilnie i Krzemieńcu 
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Inauguracja Studium – 8 lutego 1925 
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