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Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 
– status publiczno-prawny i obszary aktywności

W artykule zamieszczono podstawowe informacje dotyczące Polskiego Autoke-
falicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP). Tekst o układzie problemowym po-
dzielono na dwie części. Pierwsza, obejmuje m.in. sprawy dotyczące liczebności 
Cerkwi, rozmieszczenia przestrzennego jej wiernych, struktury narodowościowej 
czy podziału administracyjnego. Druga, zawiera informacje dotyczące: aktyw-
ności charytatywnej Kościoła, stosunku tej wspólnoty do roli religii we współ-
czesnym świecie, zjawiska pogłębiania się nierówności społecznych, problemów 
przemocy i ochrony środowiska przyrodniczego. W tej części przybliżono rów-
nież kwestie dotyczące spojrzenia Cerkwi na polskie starania o akcesję do Paktu 
Północnoatlantyckiego oraz do Unii Europejskiej. Ponadto, zaprezentowano sto-
sunek PAKP do kon� iktów na terenie byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki 
Jugosławii, jak również do operacji militarnej USA i koalicjantów na terytorium 
Iraku w 2003 r. Bazę źródłową publikacji stanowią o' cjalne dokumenty PAKP 
oraz wypowiedzi duchowieństwa, a także publikacje zamieszczone na łamach 
„Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, „Przeglądu 
Prawosławnego” „ΕΛΠΙΖ”, „Polskiego Żołnierza Prawosławnego”, „Tygodnika 
Powszechnego” oraz druki zwarte. Tekst wzbogacony został o ilustracje gra' czne 
(tabele, wykresy i rysunki).

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 
– podstawowe zagadnienia

Pod koniec 2013 r. Główny Urząd Statystyczny szacował liczbę wiernych PAKP na 
504,4 tys. osób. Wskaźnik ten pokazuje, że jest on drugim co do wielkości kościołem 
chrześcijańskim w Polsce, ale także drugą pod względem liczebnym wspólnotą reli-
gijną w RP1. Wykres 1 ilustruje zmianę liczby wiernych PAKP w latach 1990-2013.

1 Dane dotyczące liczby wiernych PAKP mają charakter przybliżony, gdyż opierają się na 
orientacyjnych ocenach kościelnych, a nie na materiale spisowym. Bardziej zbliżone do stanu 
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Wykres 1. Liczba wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
(1990-2013)

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego; K. Urban, 
Mniejszości religijne w Polsce 1945–1991. Zarys statystyczny, Kraków 1994; Wyznania Religijne. Sto-
warzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2003-2005, Warszawa 2007.

Najwięcej wiernych PAKP zamieszkuje wschodnią ścianę Polski, ponad poło-
wa – ok. 300 tys. – województwo podlaskie. Ludność prawosławna w tym rejonie 
dominuje głównie na wsi. Jej największymi skupiskami miejskimi są: Białystok, 
Bielsk Podlaski, Hajnówka oraz Siemiatycze. Z kolei, do najliczniejszych diecezji 
PAKP należy zaliczyć: Diecezję Białostocko-Gdańską i Diecezję Warszawsko-
-Bielską. Najmniejsza jest Diecezja Przemysko-Nowosądecka. Rysunek 1 ilustruje 
rozmieszczenie przestrzenne wiernych Cerkwi w 2004 r.

Pod względem struktury narodowościowej w PAKP dominują Białorusini 
i Polacy, następnie Ukraińcy, Łemkowie, Rosjanie, Grecy i Macedończycy. Te 
ostatnie dwie nacje imigrowały do Polski w latach 1947–1956, po klęsce komuni-
stycznego powstania w Grecji. Najszybciej procesy polonizacyjne w PAKP zacho-
dzą wśród mniejszości rosyjskiej. Jeżeli chodzi o wiernych narodowości polskiej 

rzeczywistego wydają się liczby z przedziału 450-570 tys. ochrzczonych, w tym także greko-
katolików, którzy dokonali konwersji na prawosławie. W okolicach Przemyśla, Nowego Są-
cza, a także na Ziemiach Zachodnich, Warmii i Mazurach w prawosławnych nabożeństwach 
uczestniczą również osoby, które nie podjęły ostatecznej decyzji, co do kwestii przynależności 
kościelnej – dodajmy, że najczęściej są to grekokatolicy. Skokowy spadek liczby wiernych, 
który można zaobserwować w ostatniej dekadzie XX w., należy odczytywać wyłącznie jako 
efekt realnego oszacowania stanu osobowego polskiej Cerkwi. Warto zwrócić uwagę również 
na niewielki ubytek wyznawców prawosławia po 2004 r., który – podobnie zresztą, jak w wy-
padku innych Kościołów – spowodowany jest emigracją zarobkową Polaków, np. do Wielkiej 
Brytanii. M. Hołuszko, Społeczność prawosławna w Polsce: rozmieszczenie, liczebność, skład 
narodowościowy (Część II), „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławne-
go” 1996, nr 3; Wszechnica kultury prawosławnej. Aktualne problemy Kościoła Prawosławnego 
w Polsce, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1999, nr 3.
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to – zdaniem Marka Hołuszki – najczęściej są to spolonizowani Rosjanie, Ukra-
ińcy lub Białorusini, a także Polacy z małżeństw mieszanych2. Tabela 1 ilustruje 
strukturę narodowościową ludności prawosławnej w Polsce w 1996 r.

Rysunek 1. Rozmieszczenie wiernych Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego (2004)

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.stat.gov.pl (12 V 2015)

Tabela 1. Struktura narodowościowa ludności prawosławnej w Polsce w 1996 r.

Narodowość
Wierni PAKP 

w tys.
Główne ośrodki

Białorusini 200–230 województwo podlaskie, Warszawa, duże ośrodki miejskie

Ukraińcy 80–90
tereny przygraniczne od Białegostoku do Nowego Sącza, 
Ziemie Zachodnie, Mazury, Warszawa, Kraków 

Łemkowie 
(Rusnacy)

20–24
województwa południowo-wschodnie i południowo-
zachodnie, Warszawa, Kraków

Rosjanie 2–10 Łódź, Warszawa, Białystok

Grecy,
Macedończycy

ok. 4 Wrocław, Gdańsk, Warszawa

Polacy 200–220 Białystok, Warszawa, Wrocław, inne większe miasta

Źródło: M. Hołuszko, Społeczność prawosławna w Polsce: rozmieszczenie, liczebność, skład narodo-
wościowy (Część II), „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1996, nr 3.

2 M. Hołuszko, op.cit. 
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W 2001 r. PAKP liczył 223 para' e i 300 świątyń, obsługiwanych przez ok. 300 
duchownych. Jurysdykcji Kościoła podlega także jedna metropolia w Portugalii, 
jedna diecezja w Brazylii oraz para' a we Włoszech3. Rysunek 2 ilustruje strukturę 
terytorialną PAKP wraz z siedzibą metropolii, siedzibami diecezji i dekanatów. 
Tabela 2 zawiera podstawowe informacje o diecezjach i dekanatach.

Rysunek 2. Struktura terytorialna Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Źródło: A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006.

Tabela 2. Diecezje i dekanaty Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

L.p. Diecezja Dekanat

1 Warszawsko-Bielska
Warszawski, Bielski Podlaski, Hajnowski, Narewski, 
Siemiatycki, Kleszczelowski, Włoski

2 Białostocko-Gdańska Białostocki, Gdański, Gródecki, Olsztyński, Sokólski

3 Łódzko-Poznańska Łódzki, Krakowski, Bydgoski

4 Przemysko-Nowosądecka Sanocki, Nowosądecki, Przemyski

5 Wrocławsko-Szczecińska Wrocławski, Lubiński, Zielonogórski, Szczeciński, Koszaliński

6 Lubelsko-Chełmińska Lubelski, Chełmski, Biało Podlaski, Terespolski

7 Ordynariat Wojskowy para' e na terenie całego kraju

Źródło: http://www.orthodox.pl (4 V 2015); Religie. Encyklopedia PWN wersja 1.0, Warszawa 2003.

3 Religie. Encyklopedia PWN wersja 1.0, Warszawa 2003.
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Kadry duchowe Cerkwi kształcone są obecnie w: Prawosławnym Seminarium 
Duchownym w Warszawie, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 
(Sekcja Teologii Prawosławnej) oraz w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwer-
sytetu w Białymstoku. Dodajmy, że PAKP w 1991 r. powołał do życia Policealne 
Studium Ikonogra' czne z siedzibą w Bielsku Podlaskim, a w 1996 r. Prawosławne 
Studium Psalmistów w Hajnówce.

PAKP należy do Polskiej Rady Ekumenicznej, Światowej Rady Kościołów 
i Konferencji Kościołów Europejskich, aktywnie działa na polu wszechprawo-
sławnym4. We współczesnym dyptychu polska Cerkiew zajmuje trzynaste miej-
sce, a  jej najwyższą władzą jest Sobór Lokalny – inaczej Sobór Krajowy Koś-
cioła – stanowiący zgromadzenie biskupów oraz przedstawicieli duchowieństwa 
i świeckich5. Do kompetencji tego ciała należy decydowanie o wszystkich naj-
ważniejszych sprawach Kościoła. Kolejnym organem jest Święty Sobór Biskupów, 
który reguluje sprawy przekraczające „zakres uprawień kanonicznych biskupów 
diecezjalnych oraz Soboru Lokalnego (decyzje w sprawach doktrynalnych i ka-
nonicznych)”6. Święty Sobór Biskupów zwoływany jest na wniosek Metropolity 
(przynajmniej dwa razy w roku), a w jego skład wchodzą wszyscy urzędujący bi-
skupi. Podkreślmy, że w czasie, gdy nie obraduje Sobór Lokalny lub Święty Sobór 
Biskupów najwyższym przedstawicielem PAKP jest metropolita (wybierany przez 
Święty Sobór Biskupów), który reprezentuje PAKP w kontaktach z władzami pań-
stwowymi, a także innymi zwierzchnikami Kościołów prawosławnych.

Podstawową jednostką administracyjną PAKP jest para' a, na czele której stoi 
proboszcz. Para' e wchodzą w skład dekanatów nadzorowanych przez dziekanów 
i to one właśnie tworzą diecezję, nad którą pieczę sprawuje biskup powoływany 
przez Święty Sobór Biskupów. Do jego zadań należy m.in. reprezentowanie die-
cezji w kontaktach z wojewodami, a także regularne wizytowanie para' i7. Jeżeli 
chodzi o klasztory (żeńskie i męskie) to działają one „pod kontrolą miejscowych 
biskupów (jako lokalnych przedstawicieli administracji kościelnej), w których 
gestii leży mianowanie i odwoływanie przełożonych klasztorów”8. Wspomnieć 
wypada także o Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego, na czele którego 
stoi Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, odpowiedzialny za prowadze-
nie i koordynowanie pracy duszpasterskiej wśród żołnierzy wyznania prawosław-
nego. Dodajmy, że w jednostkach rozlokowanych na wschodzie Polski stanowią 

4 D. Sawicki, Najnowsza historia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, „ΕΛΠΙΖ” 
1999, z. 1. 

5 J. Malczyk, Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej po raz pierwszy w Polsce, http://dzie-
je.pl (5 V 2015).

6 P. Derdej, Status prawny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w III Rzeczypo-
spolitej, Warszawa-Białystok 2005, s. 63.

7 Biskupowi diecezjalnemu do pomocy mogą być przydzieleni biskupi – wikariusze. 
8 P. Derdej, op.cit. 
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oni blisko 15% ogółu żołnierzy9. Na poziomie diecezji i para' i działają Bractwa 
Prawosławne – organizacje świeckich wspierające działalność duszpasterską 
i społeczną PAKP10.

Podstawowym aktem prawnym, określającym położenie Cerkwi w Rzeczy-
pospolitej Polskiej jest ustawa z 4 VII 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego11. Nadmieńmy, że była ona istotnym 
krokiem na drodze do normalizacji stosunków pomiędzy państwem a PAKP. 
Podkreślała przede wszystkim zasadę autokefalii Kościoła prawosławnego i jego 
autonomii. Ponadto otwierała drogę do ustanowienia nowego, wewnętrznego 
prawa. Sankcjonowała również prawo do posługiwania się językiem starocer-
kiewnosłowiańskim i ojczystym wyznawców, jak również uporządkowała sprawy 
osób prawnych w Kościele, a także uregulowała kwestie związane ze szkolnic-
twem12. Impulsem inicjującym prace nad przedmiotowym aktem normatywnym 
było przyjęcie 17 V 1989 r. ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Nadmieńmy, że już pod 
koniec listopada 1989 r. rozpoczął pracę zespół kościelno-rządowy, który w maju 
1990 r. ukończył projekt ustawy. Jej pierwszą wersję przygotowali przedstawiciele 
PAKP – poseł Eugeniusz Czykwin oraz prawnicy Aleksandra Stelmaszko i Anatol 
Pańka.

Strona rządowa, która pierwotnie uważała, że Cerkiew nie może dłużej funk-
cjonować w oparciu o prawodawstwo z 1938 r., zmieniła zdanie i zaproponowała, 
aby wstrzymać się z dalszymi pracami, aż do czasu uchwalenia nowej konsty-
tucji. Ten postulat był zaskakujący, zwłaszcza, że wcześniej jej przedstawiciele 
wskazywali na trzy przesłanki, które przemawiały za uregulowaniem tej sprawy. 
Po pierwsze, zwracano uwagę na międzynarodowy kontekst przyjęcia ustawy. 
Uważano bowiem, że kształt stosunków pomiędzy państwem a PAKP może rzu-
tować na relacje ze wschodnimi sąsiadami Polski – Rosją, Białorusią i Ukrainą, 

9 Prawosławny ordynariat jest odrębnym biskupstwem, któremu podlegają dekanaty i para' e 
na obszarze całego kraju. Został powołany do życia 1 I 1994 r. na mocy decyzji Ministra 
Obrony Narodowej z 30 XII 1993 r., zaś jego uroczysta inauguracja nastąpiła 12 VI 1994 r. 
M. Miron Chodakowski, Dzieje prawosławnego duszpasterstwa wojskowego w Rzeczpospolitej. 
Historia najnowsza, „Polski Żołnierz Prawosławny” 2004, nr 2; M. Martynowicz, 10 lat Ordy-
nariatu, „Polski Żołnierz Prawosławny” 2004, nr 2; P. Derdej, op.cit., s. 108-118.

10 Dział Urzędowy. Statut wewnętrzny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 
„Wiadomości PAKP” 1996, nr 1; Szerzej: J. Charkiewicz, Bractwo Młodzieży Prawosławnej 
w Polsce. Statystyczno-historyczny zarys działalności organizacji w latach 1980–1994, Białystok 
1995. 

11 Równie istotne dla prawidłowego funkcjonowania Cerkwi było przyjęcie w lutym 1995 r. 
Statutu Wewnętrznego Kościoła, który reguluje jego życie zgodnie z normami dogmatyczno-
-kanonicznymi, a także uzupełnia ustawę o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego.

12 Szerzej: Dziesięć lat ustawy, „Polski Żołnierz Prawosławny” 2001, nr 3. 
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w których dominującym odłamem chrześcijaństwa jest prawosławie. Po drugie, 
zakładano, że „uregulowanie stosunków z Kościołem, skupiającym wielu człon-
ków mniejszości narodowych może mieć pozytywny wpływ na polityczne sto-
sunki wewnętrzne w III RP”13. Po trzecie, wyrażano przekonanie, że przyjęcie 
tej regulacji pozwoli na de' nitywne zerwanie ze spuścizną polityki wyznanio-
wej PRL-u i przyczyni się do przystosowania polskiego prawa wyznaniowego do 
standardów zachodnioeuropejskich. W obliczu zaistniałej sytuacji grupa posłów, 
na czele której stał Czykwin, wniosła pod obrady Sejmu projekt ustawy przygo-
towany przez zespół kościelno-rządowy, jako inicjatywę poselską. Prace nad tą 
regulacją w obu izbach polskiego parlamentu naznaczone były kontrowersjami 
wokół kwestii majątkowych. Dotyczyły one statusu mienia będącego w dyspozy-
cji Cerkwi, a które do czasu akcji „Wisła” należało do wspólnot greckokatolickich. 
Spór dotyczył 24 obiektów, które w latach 60. państwo przekazało Cerkwi. Strona 
prawosławna utrzymywała, że zawarła umowę z Kościołem katolickim, iż w spra-
wach majątkowych wspólnoty te będą kierowały się zasadą status quo14:

Oznaczało to, że obiekty prawosławne, które znajdują się w ręku Kościoła rzym-
skokatolickiego zostaną przy nim, a te obiekty, które kiedyś należały do Kościoła 
rzymskokatolickiego a obecnie są w posiadaniu Kościoła prawosławnego, powinny 
zostać w ręku Kościoła prawosławnego. Niestety – konstatował metropolita Sawa 
– obietnica nie została dotrzymana. Odrodził się Kościół greckokatolicki, czyli Ko-
ściół bizantyjski, wchodzący w skład Kościoła katolickiego i jego przedstawiciele 
twierdzą, że jest on oddzielnym Kościołem, i że prawosławni powinni zwrócić mu 
sporne obiekty15.

W obliczu zaistniałej sytuacji Senat zaproponował, aby prawosławni i greko-
katolicy korzystali ze spornych świątyń, aż do uregulowania tej sprawy osobną 
ustawą16. Podkreślmy jednak, że w następnych latach problemu nie rozwiązano. 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 IV 2003 r., podtrzymując to kłopotliwe 
dla obydwu stron rozwiązanie, przepełnił czarę goryczy Cerkwi i metropolita 
Sawa skierował skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbur-
gu, która została uwzględniona17.

13 P. Derdej, op.cit., s. 35.
14 Szerzej do okoliczności przyjęcia tego rozwiązania odniósł się na łamach „Przeglądu Prawo-

sławnego” redaktor Eugeniusz Czykwin. Por. E. Czykwin, Równi i równiejsi, „Przegląd Prawo-
sławny” 2003, nr 8.

15 Wszechnica kultury…, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 
1999, nr 3; zob. M. Winiarczyk-Kossak, Ustawy w III Rzeczypospolitej o stosunku państwa do 
kościołów chrześcijańskich, Warszawa 2004, s. 110.

16 M. Winiarczyk-Kossak, op.cit., s. 114–115.
17 „10 III 2008 r. Trybunał zakomunikował polskiemu rządowi skargę złożoną 30 IX 2003 r. 

przez PAKP (nr skargi 31994/03). W skardze podniesione zostało wiele zarzutów m.in. naru-
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W obliczu wyznaczonej na drugą połowę czerwca 2008 r. rozprawy, w trybie 
pilnym powołano komisję złożoną z przedstawicieli Rady Ministrów, Cerkwi, Ko-
ścioła katolickiego obrządku łacińskiego i bizantyjsko-ukraińskiego. Na początku 
czerwca strony podpisały protokół uzgodnień i rozpoczęły prace nad stosowną 
ustawą. Następnie, Warszawa wystąpiła do Trybunału o zawieszenie postępo-
wania, zaznaczając, że zaszły okoliczności umożliwiające zawarcie ugody. Pod 
koniec grudnia 2009 r. przyjęta została ustawa o uregulowaniu stanu prawnego 
niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego, która – zaznaczmy – tylko częściowo rozwiązała trwają-
cą od 1991 r. sprawę mienia pounickiego18.

Obszary aktywności PAKP w Polsce

Cerkiew – analogicznie jak inne kościoły – prowadzi wielorakie działania cha-
rytatywne i  opiekuńcze. Ich podstawę prawną stanowi wspomniana ustawa 
o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego19 oraz 
Statut Wewnętrzny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z 10 II 
1995 r.20. Rozwój tej aktywności nastąpił w ostatniej dekadzie XX w., przy czym 
w okresie wcześniejszym PAKP prowadził tylko dwa ośrodki charytatywne – Pra-
wosławny Dom Opieki „Betania” w Stanisławowie oaz Dom Opieki św. Stefana 
w Cieplicach. W połowie czerwca 1992 r. rozpoczęła pracę Komisja przedsobo-

szenie wolności myśli, sumienia i wyznania (art. 9); prawa własności (w związku z brakiem 
regulacji kwestii własności spornych świątyń) (art. 1 Protokołu nr 1); prawa do sprawiedli-
wego procesu (w związku z niewyłączeniem z postępowania sędziego TK, który uczestniczył 
w pracach legislacyjnych dotyczących zakwestionowanej ustawy) (art. 6 ust. 1) oraz prawa 
do skutecznego środka odwoławczego (art. 13)”. Skarga Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego w Strasburgu, http://www.prawaczlowieka.edu.pl (27 VI 2015).

18 W. Bendza, Regulacje kościelnych spraw majątkowych na przykładzie Kościoła prawosławnego 
w Polsce, Warszawa 2009, s. 286-287.

19 W ustawie znajdują się dwa fragmenty, które regulują powyższą kwestię. Pierwszy, w art. 32 
określa, że „osoby prawne Kościoła mają prawo prowadzenia właściwej dla każdej z nich dzia-
łalności charytatywno-opiekuńczej” (władze PAKP mogą powołać Prawosławny Metropoli-
talny Ośrodek Miłosierdzia – instytucja o zasięgu krajowym, prawosławne diecezjalne ośrod-
ki miłosierdzia. Powyższą działalność mogą także prowadzić, w ramach wyznaczonych ich 
statutem, monastyry i bractwa cerkiewne). Drugi, w dziale III znajduje się zapis o zwolnieniu 
z opodatkowania „dochodów z kościelnej działalności gospodarczej w części, w jakiej zostały 
przeznaczone na cele charytatywno-opiekuńcze” (J. Charkiewicz, Prawosławny Ośrodek Mi-
łosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „Eleos” 1996–2006, Białystok 2005, s. 16-17).

20 Działalności charytatywno-opiekuńczej poświęcony jest rozdział XII § 40 (uzupełnia on treść 
art. 32 ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego). 
Określa m.in. procedury powołania domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczych 
i placówek resocjalizacyjnych (Szerzej: P. Derdej, op.cit., s. 129 i nast.). 
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rowa ks.  Jerzego Boreczko pod nazwą „Działalność społeczno-charytatywna 
i pokojowa”, która przygotowała sprawozdanie na temat aktywności charytatyw-
no-opiekuńczej Kościoła i przedstawiła postulaty jej rozwoju21. W 1994 r. uru-
chomiono w Białymstoku Biuro Światowej Rady Kościołów, które odpowiada za 
wspieranie pracy charytatywnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, na 
czele którego stanął Mirosław Matreńczyk22, w 1996 r. powołany został do ży-
cia Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Eleos, 
w 1998 r. – warszawska fundacja Godne Życie, w 2003 r. – białostocka funda-
cja Oikonomos, a w 2009 r. – Fundacja Charytatywna Eleos. Cerkiew współpra-
cuje także z innymi kościelnymi organizacjami charytatywnymi, takimi jak np. 
Caritas Polska (od 1996 r.) czy Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
Wspomnieć należy również o pracy duszpasterskiej prowadzonej wśród rodzin, 
osób samotnych, chorych, alkoholików, więźniów – a w tym osadzonych narodo-
wości rosyjskiej, białoruskiej, ukraińskiej i litewskiej, jak również w placówkach 
oświatowych23.

PAKP, tak jak inne Kościoły prawosławne, zdecydowanie opowiada się prze-
ciwko inicjatywom zmierzającym do odsunięcia religii z życia społecznego. Po-
nadto, z niepokojem obserwuje proces pogłębiania się przepaści pomiędzy bo-
gatymi a biednymi, który – w jego ocenie – jest konsekwencją pozbawianych 
antropologicznego wymiaru i wrażliwości działań o charakterze ekonomicznym, 
które nie służą rzeczywistym potrzebom ludzkim24. Polska Cerkiew z troską po-
chyla się również nad problemami współczesnych rodzin, przemocy o podłożu 
rasowym, ideologicznym i religijnym, a także niszczenia środowiska przyrodni-
czego oraz wyczerpywania się zasobów naturalnych25.

Cerkiew jest bacznym obserwatorem wydarzeń politycznych, społecznych 
oraz gospodarczych i rezerwuje sobie prawo do ich moralnej oceny. Dodajmy 
jednak, że jest dość powściągliwa w prezentowaniu swoich stanowisk26. Powyższa 
postawa wynika z przekonania, że główną troską Kościoła powinno być „króle-
stwo nie z tego świata”27. Cerkiew nie ingeruje w sferę przekonań politycznych 
swoich wyznawców, jednakże zabrania im należenia do organizacji politycznych, 
które występują przeciwko Kościołowi i jego nauce. Dodajmy, że Cerkiew nie 

21 Szerzej: J. Charkiewicz, op.cit., s. 19.
22 Ibidem. 
23 M. Martyniuk, Praca duszpasterska w więzieniach, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego 

Kościoła Prawosławnego” 2004, nr 5; A. Habura, Konferencja kapelanów, „Wiadomości Pol-
skiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 2005, nr 7-8.

24 Międzynarodowa konferencja teologiczna „Prawosławie a problemy współczesnego świata”, 
„Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 2009, nr 7-8.

25 Orędzie zwierzchników Kościołów prawosławnych, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego” 2008, nr 12.

26 M. Szynak, Kościół i polityka, http://www.cerkiew.pl (4 VII 2015).
27 A. Radziukiewicz, Nasza droga, „Przegląd Prawosławny” 2004, nr 3. 
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akceptuje uczestnictwa prawosławnego kleru w działalności organizacji politycz-
nych i w kampaniach wyborczych, nie ogranicza jednak jego czynnego prawa 
wyborczego28.

Święty Sobór Biskupów, podobnie zresztą jak Konferencja Episkopatu Polski, 
nie komentował polskich starań o akcesję do NATO. Mało prawdopodobne wy-
daje się jednak, aby hierarchowie nie zdawali sobie sprawy z tego, że przystąpienie 
Polski do Sojuszu umocni jej związki z Zachodem, ale również przyczyni się do 
ochłodzenia stosunków z Moskwą. PAKP, zachowując dystans wobec tej sprawy, 
nie narażał na szwank swoich dobrych relacji z Rosyjskim Kościołem Prawosław-
nym, który w wielu kwestiach wspiera Kreml. Nadmieńmy, że polska Cerkiew 
zajmuje zdecydowanie negatywne stanowisko wobec wojny i terroryzmu29. Ko-
ściół prawosławny był mniej powściągliwy w komentowaniu wysiłków Warsza-
wy zmierzających do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. PAKP pozytywnie 
odnosił się do tych inicjatyw, co potwierdza analiza o' cjalnych dokumentów, 
a także wypowiedzi duchowieństwa. Podkreślano w nich jednak, że zjednoczo-
na Europa powinna budować przyszłość w oparciu o chrześcijańskie korzenie30. 
Przestrzegano przed sprowadzeniem procesów integracyjnych wyłącznie do ich 
gospodarczego wymiaru. Dodawano również, że UE nie może stać się jednością 
bogatych, zazdrośnie strzegących swojego dobrobytu31. Warto zauważyć, że Cer-
kiew – podobnie zresztą jak polscy protestanci – nie wyrażała charakterystycz-
nych dla Kościoła katolickiego oczekiwań, aby Karta Praw Podstawowych oraz 
projekt ustawy zasadniczej UE zawierały „invocatio Dei”. Dodajmy, że PAKP 

28 K. Aleksiuk, Kościół a państwo, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawo-
sławnego” 2005, nr 1.

29 List bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego do czcigodnego duchowieństwa, mnichów i mniszek oraz do wszystkich uko-
chanych dzieci Kościoła, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 
2004, nr 12.

30 List bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra-
wosławnego do czcigodnych duchownych, umiłowanych mnichów i do wszystkich w Chrystusie 
braci i sióstr, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 2003, nr 12.

31 Komunikat Kancelarii Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawo-
sławnego, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 2000, nr 1; 
List pasterski Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławne-
go do czcigodnych kapłanów, miłujących Boga mnichów i mniszek oraz wszystkich wiernych 
w związku z kanonizacją męczenników chełmsko-podlaskich w dniu 8 VI 2003 r., „Wiadomości 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 2003, nr 5; M. Sołowiej, Unia Euro-
pejska a Prawosławie, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 
2004, nr 5. List bożonarodzeniowy [2003]; Słowo wygłoszone 10 czerwca w Drohiczynie przez 
Jego Eminencję Metropolitę Sawę, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawo-
sławnego” 1999, nr 7; Wystąpienie arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jeremiasza na 
V Zjeździe Gnieźnieńskim, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławne-
go” 2004, nr 5. 

Tomasz R. Dębowski



153

uważnie przyglądał się aktywności tego Kościoła na forum UE, którą odczytywał 
jako próbę rekatolizacji Starego Kontynentu.

W okresie przedakcesyjnym – przypomnijmy – w rodzimej debacie publicznej 
obecne były obawy przed ekonomicznym i politycznym dyktatem państw starej 
Unii. Cerkiew nie odnosiła się do tych lęków, co nie oznacza jednak, że jej wierni 
byli od nich wolni. Zasadność tej tezy potwierdza analiza wyników referendum 
akcesyjnego z 2003 r. Podkreślmy, że powiaty, w których dominowała prawosław-
na ludność białoruska, charakteryzowały się najniższą frekwencją w kraju: w biel-
skim 46,93%, w hajnowskim 43,47%, w siemiatyckim 43,38%. Ich mieszkańcy – 
na co zwrócił uwagę Czykwin – dostrzegli „wyraźną sprzeczność w deklaracjach 
o otwartości granic i swobodzie podróżowania w Unii, a dalszym ograniczaniem 
– poprzez wprowadzenie obowiązku wizowego – kontaktów z Białorusią, Rosją, 
Ukrainą”32. Nadmieńmy, że utrudnienia w przepływie ludzi nie tylko wpływają na 
osłabienie kontaktów w obrębie rodzin zamieszkujących po obu stronach granicy, 
ale także zdecydowanie ograniczają handel przygraniczny.

W PAKP nie komentowano także podnoszonych przez część środowisk kato-
lickich zagrożeń dla tożsamości narodowej i religijnej Polaków33. Powyższy stan 
rzeczy wynika z faktu, że w Cerkwi, podobnie zresztą jak w Kościołach prote-
stanckich, o poczuciu przynależności do narodu decydują takie przesłanki, jak 
zamieszkiwanie w granicach jednego państwa, więź etniczna i kulturowo-cy-
wilizacyjna, charakteryzująca się poczuciem tożsamości grupowej i zdolnością 
przekazywania jej kolejnym pokoleniom, nie zaś determinanty wyznaniowe. 
Dodać należy również, że wyznawcy prawosławia, funkcjonujący w społeczeń-
stwie, w którym zdecydowaną większość stanowią wierni Kościoła katolickiego 
wytworzyli mechanizmy, które pozwoliły im zachować religijną odrębność. Tak 
więc, przystąpienie Polski do ponadnarodowego organizmu, w którym konkurują 
różne idee, i w którym można funkcjonować jako mniejszość, nie stanowi dla 
nich nowego wyzwania.

W orbicie zainteresowania Cerkwi znajdowały się również inne sprawy doty-
czące problematyki międzynarodowej. PAKP bacznie śledził rozwój sytuacji na 
terenie byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, jednakże nie wy-
dał w tej sprawie żadnego dokumentu34. Cerkiew zachęcała do modlitwy w inten-
cji pokoju, a także organizowała pomoc dla o' ar przemocy w tej części Bałkanów. 
Ponadto wskazywała na potrzebę propagowania dialogu pomiędzy zwaśnionymi 

32 E. Czykwin, Czas pokaże, „Przegląd Prawosławny” 2003, nr 7. 
33 Według typologii Jarosława Gowina chodzi o środowiska „katolicyzmu tradycji” lub „ka-

tolicyzmu kontynuacji” oraz „katolicyzmu zamkniętego” (szerzej: J. Gowin, Kościół w cza-
sach wolności 1989–1999, Kraków 1999, s. 327; idem, Kościół po komunizmie, Kraków 1995, 
s. 229–231).

34 Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławne-
go, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1995, nr 5.
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stronami35, jak również zwracała uwagę na milczenie wspólnoty międzynarodo-
wej w obliczu trudnej sytuacji Serbów w Kosowie i zagłady znajdującego się tam 
prawosławnego dziedzictwa, dokonywanej przez ludność narodowości albań-
skiej36. W PAKP z ubolewaniem przyjęto ogłoszenie niepodległości przez pro-
wincje Kosowo i Metochia, które metropolita Sawa w liście skierowanym na ręce 
zwierzchnika Serbskiej Cerkwi Prawosławnej patriarchy Pawła określił mianem 
„ziemi świętej – Jerozolimy” dla serbskiego narodu37.

Nieco więcej uwagi PAKP poświęcił operacji militarnej USA i koalicjantów na 
terytorium Iraku (2003). W Oświadczeniu Św. Soboru Biskupów w sprawie woj-
ny w Iraku (20 III 2003 r.) biskupi wyrażali zaniepokojenie faktem rozpoczęcia 
działań zbrojnych, zaznaczając, że misja inspektorów rozbrojeniowych zakoń-
czona została przedwcześnie i że brakowało jednomyślności w kwestii irackiej, 
zarówno wśród państw członkowskich ONZ, jak i UE. Prawosławni hierarchowie 
podzielali zatem wątpliwości dotyczące gromadzenia i wytwarzania broni maso-
wej zagłady przez Irak. Warto podkreślić, że spectrum adresatów Oświadczenia 
było dość szerokie. Obejmowało nie tylko chrześcijan, ale także wszystkich ludzi 
wierzących w Boga, a więc zamieszkujących Bliski Wschód wyznawców juda-
izmu oraz islamu, jak również „ludzi dobrej woli”. Takie ujęcie mogło wynikać 
z obawy przed przerodzeniem się wojny w kon� ikt o charakterze religijnym oraz 
z dostrzeżenia niebezpieczeństwa pogłębienia istniejących już podziałów w łonie 
tak istotnych dla bezpieczeństwa międzynarodowego organizacji, jak ONZ i UE38. 
Obecny w dokumencie apel do „wszystkich ludzi dobrej woli”, a także odwołanie 
się do doświadczeń historycznych, wskazują, że Cerkiew była przeciwna siłowe-
mu rozwiązaniu kwestii irackiej, co współbrzmiało ze stanowiskiem wyrażonym 
w berlińskiej deklaracji Verantwortliche der Kirchen vereint gegen einen Krieg im 
Irak, której sygnatariuszami byli m.in. przedstawiciele Światowej Rady Kościołów 
oraz Konferencji Kościołów Europejskich, czyli instytucji, których członkiem jest 
PAKP.

Polska Cerkiew prawosławna nie wypowiadała się na temat kształtu relacji 
pomiędzy Polską a jej sąsiadami. Nadmienić wypada jednak, że wspiera wysił-
ki zmierzające, np. do pojednania polsko-rosyjskiego. Świadczy o tym rola, jaką 
PAKP odegrał w zbliżeniu pomiędzy Rosyjskim Kościołem Prawosławnym a Koś-

35 Abp Szymon, Bóg może działać przez małych, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 44.
36 Apel Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w związku z ostat-

nimi tragicznymi wydarzeniami w Kosowie – Serbia, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego” 2004, nr 5.

37 List metropolity Sawy do zwierzchnika Serbskiej Cerkwi Prawosławnej patriarchy Pawła (War-
szawa, 23 luty 2008 r.), „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 
2008, nr 4.

38 Oświadczenie Świętego Soboru Biskupów w sprawie wojny w Iraku, http://www.orthodox.pl 
(12 III 2009); Wbrew Ewangelii, „Przegląd Prawosławny” 2003, nr 4.
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cio łem katolickim w Polsce, które zaowocowało podpisaniem ekumenicznego 
orędzia Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji (2012)39.

***

Rekapitulując podkreślmy, że PAKP dobrze odnajduje się w realiach współczesnej 
Polski. Cerkiew wykorzystała sprzyjające jej warunki, nie tylko do rozwoju posłu-
gi duszpasterskiej, ale także powiększenia stanu swojego posiadania, m.in. o mie-
nie, które zostało jej odebrane w okresie rządów komunistów. Niewątpliwie, jed-
nym z trudniejszych momentów w jej najnowszej historii było nagłośnienie przez 
media powiązań prawosławnego duchowieństwa z komunistycznym aparatem 
bezpieczeństwa, a zwłaszcza rewelacje „Rzeczpospolitej” dotyczące metropolity 
Sawy. Nadmieńmy jednak, że nie doprowadziły one ani do zmian personalnych 
w PAKP, ani też do przeprowadzenia lustracji w Kościele.

Dystans jaki zachowuje Cerkiew wobec publicznych sporów dotyczących 
kwestii światopoglądowych, etycznych i społeczno-politycznych sprawia, że nie 
jest ona obiektem ataków ze strony mediów liberalnych czy lewicowych, tak jak 
Kościół katolicki. Podkreślmy jednak, że PAKP zdecydowanie opowiada się za 
ochroną życia ludzkiego, począwszy od momentu poczęcia aż do naturalnej 
śmierci, a także za małżeństwem jako związkiem mężczyzny i kobiety.

Niewielka liczba o' cjalnych wypowiedzi polskiej Cerkwi dotyczących powyż-
szej problematyki nie powinna zaskakiwać, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę 
fakt, że Rosyjski Kościół Prawosławny, dysponujący znacznie większym poten-
cjałem materialnym oraz intelektualnym niż PAKP, dopiero w 2008 r. przedstawił 
swój pierwszy dokument społeczny Osnowy uczenija Russkoj Prawosławnoj Cer-
kwi o dostoinstwie, swobodie i prawach czełowieka40.

39 Abp Muszyński o orędziu do Polski i Rosji, http://kosciol.wiara.pl/doc/1193112.Abp-Muszyn-
ski-o-oredziu-do-Polski-i-Rosji (19 IX 2012); J. Życiński, Perspektywy dialogu pomiędzy Ro-
syjskim Kościołem Prawosławnym a Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce, „Rocznik Insty-
tutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2010, z. 2. 

40 Osnowy uczenija Russkoj Prawosławnoj Cerkwi o dostoinstwie, swobodie i prawach czełowieka, 
http://www.patriarchia.ru (12 VIII 2015).
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Summary

Tomasz R. Dębowski

� e Polish Autocephalous Orthodox Church 
– the public and legal status and areas of the activity in Poland

� is article provides basic information about the Polish Autocephalous Orthodox 
Church. Problematically constructed text is divided into two parts. � e ' rst one 
includes matters relating to the number of the members of the Orthodox Church 
in Poland, the structure of the territorial distribution of the believers, their eth-
nic background or the administrative division of the Church. � e second part 
of the article contains information about the charitable activity of the Church, 
the attitude of the Church’s community to the issues like the role of religion in 
the modern world, the phenomenon of deepening of the social inequalities, the 
problems of violence and protection of the natural environment. � is part also 
explains the issues of the Church’s statements concerning Polish e� orts made to 
join NATO and the European Union. In addition, the text brings up the questions 
of the Church’s attitude to the con� icts in the former Socialist Federal Republic 
of Yugoslavia, as well as to the military operation of the US and its allies in Iraq 
in 2003.
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