


























Sytuacja Kościoła katolickiego w „po-
jałtańskiej” Polsce rządzonej przez ko-
munistów przynajmniej na początku 
nie wydawała się być tragiczna. Kościół, 
który podczas wojny bardzo ucierpiał, 
wychodził z niej jednak z silnym auto-
rytetem. W związku z tym w bezpośred-
nim okresie powojennym komuniści nie 
mogli sobie pozwolić na otwarty terror 
względem Kościoła katolickiego. Wbrew 
pozorom, początkowo władza wręcz po-
trzebowała Kościoła. Rządzący mieli na-
dzieję, że dzięki poparciu Kościoła uda 
się szybciej zalegalizować ich władzę. 
W procesie tym nie przeszkodziły nawet 
różnice światopoglądowe komunistów 
i Kościoła. Komuniści nie akcentowali pu-
blicznie swojego sprzeciwu wobec religii 
wynikającego z wyznawanego przez nich 
materializmu dialektycznego.

Poparcie dla Kościoła miało charakter 
wyłącznie propagandowy. Każde wspólne 
działanie było odpowiednio nagłaśniane. 
Prezydent Bierut uczestniczył nawet w pro-
cesji Bożego Ciała, trzymając celebransa 
pod ramię. Władza wspierała odbudowę 
świątyń zniszczonych podczas wojny. Po-
nadto, niektórzy duchowni brali aktywny 
udział w tworzeniu nowych struktur pań-
stwowych. Na przykład przewodniczącym 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszo-
wie został ks. Marcin Borowiec, którego 
zaangażowanie zostało odpowiednio na-
głośnione w ogólnokrajowej prasie. 

Do 1947 r. komuniści umacniali swo-
ją władzę poprzez eliminację wrogów 
politycznych. Za umowne zakończenie 
tego etapu uznaje się ucieczkę premie-
ra Mikołajczyka z kraju w październiku 
1947 r. Pozbywszy się zbrojnego pod-
ziemia oraz konkurentów politycznych, 
komuniści mogli przejść do rozprawy 
z kolejnym przeciwnikiem, czyli Kościo-
łem. Zaznaczyć trzeba, że grunt do te-
go starcia szykowano już w zasadzie od 
momentu przejęcia władzy. 12 września 
1945 r. rząd ogłosił, iż konkordat zawarty 
pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą 
Apostolską przestał obowiązywać wskutek 

jednostronnego zerwania go przez Stolicę 
Apostolską1. Pozwoliło to komunistom 
dowolnie określać sytuację prawną Ko-
ścioła, który nie mógł się od tej chwili 
powołać się na umowę międzynarodową. 
Już kilka miesięcy później, 25 września 
1945 r. prezydium Krajowej Rady Na-
rodowej wydało dekret wprowadzający 
nowe przepisy prawa małżeńskiego, któ-
re wdrożyły przymus ślubów cywilnych 
i ułatwiły przeprowadzenie rozwodu2. 
Wprowadzenie nowych praw małżeń-
skich wywołało stanowczy sprzeciw Epi-
skopatu. Podobny protest biskupi wysto-
sowali wobec stopniowego ograniczania 
godzin nauki religii w szkołach. 

Właściwa walka zaczęła się w 1947 r. 
W dniach 13–15 października 1947 r. 
miała miejsce odprawa kierownictwa Mi-
nisterstwa Bezpieczeństwa Publicznego, 
podczas której dyrektor Departamentu 
V MBP, Julia Brystygier wygłosiła referat 
pt. Ofensywa kleru a nasze zadania, w któ-
rym stwierdzała m. in. Przystąpić [należy] 
do wszechstronnego i systematycznego 
rozpracowania instytucji kościoła w tere-
nie. Główne obiekty: kuria biskupia, deka-
naty, rada dekanacka i instytucje najściślej 
oparte o diecezje («Caritas»)3. Skupiono 
się na każdej jednostce organizacyjnej, 
aby pozyskać informatorów wśród sa-
mych kapłanów. Rekrutowano ich głów-
nie z otoczenia biskupów, pracowników 
seminariów duchownych czy z przełożo-
nych klasztorów. Faktem jest, iż w więk-
szości ludzie ci zgadzali się na współpracę 
nie z własnej woli, lecz „przekonywano” 
ich do tego szantażem, łamaniem sumień 
i zastraszeniem4. Rozpoczynała się więc 
regularna walka z Kościołem. Liczniejsze 
stały się aresztowania osób duchownych, 
które w więzieniach poddawane były 
różnorakim torturom. Głównym zarzu-
1 Cyt. za: A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce 
(1945–1989), Kraków 2006, s. 14.
2 Tamże, s. 15. 
3 Odprawa z 13–15 października 1947 r., [w:] Aparat bez-
pieczeństwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, me-
tody. Część I. Lata 1945–1947, opr. A. Paczkowski, War-
szawa 1994, s. 134.
4 R. Łatka, J. Marecki, Kościół katolicki w Polsce rządzonej 
przez komunistów, Warszawa 2017, s. 30.

tem pod adresem aresztowanych była 
współpraca z podziemiem zbrojnym czy 
kolaboracja z Niemcami5.

Głównym trzonem wewnętrznego 
rozpracowania Kościoła była grupa taj-
nych współpracowników (TW), rekruto-
wanych spośród duchowieństwa. Miała 
ona na celu zbieranie kompromitujących 
informacji dotyczących swoich przełożo-
nych bądź konfratrów, których władza 
uważała za szczególnie niebezpiecznych. 
Równocześnie rządzący zaczęli prace nad 
podłożeniem w Kościele swoistego konia 
trojańskiego. Rolę tę miała spełniać or-
ganizacja, którą w przyszłości nazywano 
grupą „księży patriotów”. Byli to księża, 
którzy nie mieli statusu tajnych współ-
pracowników. Co prawda, zdarzały się 
odosobnione przypadki kiedy „ksiądz 
patriota” składał jednocześnie donosy, 
lecz były to sytuacje wyjątkowe. Ksiądz, 
mający kontakt z kurią czy ważniejszymi 
osobami w diecezji, posłużyć mógł jako 
TW, natomiast zwykły wiejski proboszcz 
czy wikariusz nadawał się bardziej do 
grupy rozłamowej. Mówiła o tym jedna 
z instrukcji Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego: Zwykłych księży (probosz-
czów wiejskich, wikariuszów) należy typo-
wać na czynną współpracę. Zadaniem tych 
agentów nie będzie udzielanie informacji 
z terenu kleru, a sabotowanie zarządzeń 
biskupów przez nieodczytywanie w całości 
listów pasterskich, nierozwijanie na tere-
nie swoich parafii organizacji masowych, 
pomoc w zwalczaniu band i aktów sabo-
tażu oraz zachęcanie wiernych do wypeł-
niania poleceń władz państwowych. Wer-
bunki takie należy przeprowadzić w skali 
masowej.6 

Księża tajni współpracownicy mieli 
więc stanowić element pracy operacyjnej 
wobec swoich przełożonych, natomiast 
„księża patrioci” zaplecze ideologiczne 
dla władzy, aby zapewnić efekt propagan-
dowy7. Ich dodatkową powinnością było 
wprowadzanie nieporządku w relacjach 
pomiędzy biskupami a wiernymi, co tak-
że wpływało jako czynnik dezorganizują-
cy wspólnotę Kościoła. 

Badacze tego zagadnienia zgodnie 
wskazują na podobieństwa zachodzące 
pomiędzy tworzeniem struktur „księży 
patriotów” a tzw. Żywą Cerkwią całkowi-
cie podporządkowaną władzom sowiec-
5 Tamże, s. 31.
6 Projekt instrukcji w sprawie werbunku agentury w sze-
regach kleru katolickiego, 26 VII 1949, [w:] Metody pracy 
operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów 
i związków wyznaniowych 1945–1989, red. A. Dziurok, 
Warszawa 2004, s. 120.
7 J. Żurek, Ruch „księży patriotów” w województwie kato-
wickim w latach 1949–1956, Warszawa–Katowice 2009, 
s. 58.



Julia Brystygier – autorka strategii walki  
z Kościołem katolickim

kim8. Tam również przeciw prawowitej 
zwierzchności patriarchy wystąpiło sze-
regowe duchowieństwo, które z inspira-
cji władz utworzyło Komitet Centralny 
Żywej Cerkwi i Najwyższy Zarząd Cerkwi. 
W szeregach tej organizacji znaleźli się za-
równo duchowni wykonujący polecenia 
rządzących, ale również kapłani działają-
cy z pobudek ideowych9. Przedstawiciele 
nowego zarządu Cerkwii określali samych 
siebie mianem „odnowicieli”. Przez dwa 
lata spełniali ważną rolę w rosyjskim Ko-
ściele prawosławnym. Jednak kiedy roz-
bito jedność duchowieństwa i rozpoczęto 
usuwanie wszelkich form kultu religijne-
go, wtedy ich znaczenie bardzo spadło. 
Z czasem przestali być władzy potrzebni.

Podobny plan chciano zrealizować 
w Polsce. Wpływy Kościoła katolickie-
go były tutaj jednak większe niż Cerkwii 
prawosławnej w ZSRR. Miało to niewąt-
pliwie związek z osobą nowego prymasa 
– Stefana Wyszyńskiego, który zastąpił na 
tym stanowisku zmarłego w 1948 r. kard. 
Augusta Hlonda. Arcybiskup Wyszyński 
już na początku swojej posługi musiał 
zmierzyć się z agresją strony rządowej.

14 marca 1949 r. Minister Administracji 
Publicznej Władysław Wolski wystosował 
oświadczenie w sprawie antypaństwowej 
postawy hierarchii kościelnej. Głównymi 
zarzutami wobec biskupów, a także pro-
stego duchowieństwa, były: wzmożone na-
woływanie mające na celu zaniepokojenie 
i podsycenie umysłów obywateli przeciw 
rządowi RP za pomocą listów pasterskich 
i poufnych instrukcji, współdziałanie du-
chowieństwa z elementami podziemia 
oraz współpraca agenturalna z wywiadem 
anglo-amerykańskim10. 

Episkopat w dniu 28 kwietnia 1949 r. 
wystosował odpowiedź na oświadczenie 
ministra Wolskiego, w którym odpierał 
postawione zarzuty a także przypominał 
o przypadkach celowego ograniczania 
wolności Kościoła przez rząd. W kilka 
miesięcy później, 1 lipca 1949 r., Wa-
tykan ogłosił dekret Świętego Oficjum, 
w którym stwierdzono, iż wierni nie mo-
gą należeć do partii komunistycznej ani 
nawet popierać lub rozpowszechniać jej 
poglądów pod groźbą ekskomuniki. De-
kret ten dał władzy pretekst do kolejne-
8 Na temat ten mówią: J. Żurek, dz. cyt., s. 34; T. Markie-
wicz, „Księża patrioci” w latach 1949–1955, [w:] Stosunki 
między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w cza-
sach PRL, red. A. Chojanowski, M. Kula, Warszawa 1998, 
s. 74–75.
9 T. Markiewicz, dz. cyt., s. 74. 
10 Oświadczenie Ministra Administracji Publicznej W. Wol-
skiego w sprawie antypaństwowej postawy hierarchii 
kościelnej i uregulowania stosunków między Państwem 
i Kościołem, [w:] P. Raina, Kościół katolicki a państwo 
w świetle dokumentów 1945–1989, tom 1: lata 1945–59, 
Poznań 1994, s. 142–143.

go, tym bardziej wzmożonego ataku na 
hierarchię. Na całą sytuację miał również 
wpływ tzw. cud lubelski. Po kraju wśród 
wiernych rozniosła się wiadomość, iż 
obraz Matki Bożej z lubelskiej katedry 
płacze krwawymi łzami. Do Lublina za-
częły przyjeżdżać pielgrzymki, aby na 
własne oczy zobaczyć cud. Komuniści po-
traktowali zagrożenie bardzo poważnie 
wysyłając do Lublina delegację na czele 
z wiceministrem Ministerstwa Bezpie-
czeństwa Publicznego, gen. Romanem 
Romkowskim, aby zorientować się w pa-
nującej sytuacji11. 

Sprawa cudu w Lublinie stała się jed-
ną z ważniejszych kwestii poruszanych 
w czasie posiedzenia Sekretariatu KC 
PZPR 19 lipca 1949 r. Podczas tego zebra-
nia swój plan akcji antyklerykalnej przed-
stawił wicepremier Hilary Minc. W swoim 
referacie stwierdził, że nie ma nadziei na 
kompromis z hierarchią kościelną. Dla-
tego należy przeprowadzić zmasowany 
atak, po którym mogłaby nastąpić schi-
zma w polskim Kościele. Atak ten skła-
dać się miał z dwóch faz. Pierwsza z nich 
zakładała stworzenie rozłamowej gru-
py inicjatywnej wśród duchowieństwa. 
Grupa ta przygotowałaby grunt pod fazę 
drugą, której momentem kulminacyjnym 
miało być uchwalenie przez Sejm ustawy 
pozwalającej na kontrolę zgromadzeń za-
konnych i stowarzyszeń katolickich oraz 
ustalającej zasady kontroli finansowej do-
chodów kościelnych. Efektem tych dzia-
łań byłoby całkowite podporządkowanie 
Kościoła i złożenie przez duchownych de-
klaracji lojalności wobec państwa12.

Potwierdzenie słuszności tego planu 
otrzymał Bierut, który 1 sierpnia 1949 r. 
podczas audiencji u Stalina otrzymał na-
stępujące wskazówki: 

Przy klerze: nie zrobicie nic, dopóki 
nie dokonacie rozłamu na dwie odrębne 
i przeciwstawne sobie grupy, propaganda 
masowa to rzecz konieczna, ale samą pro-
pagandą nie zrobi się tego co potrzeba…
nie nastawiacie się na rozłam…bez rozłamu 
wśród kleru nic nie wyjdzie…prawa karne 
potrzebne, ale nie one rozstrzygają. O wy-
padkach lubelskich: (z pewną ironią, że nie 
ruszamy biskupa) (plan działań naszych na 
przyszłość nie zbudził zastrzeżeń).13

Już w cztery dni później, 5 sierpnia 
1949 ukazał się Dekret o wolności su-
mienia i wyznania, który, jak wskazuje 
nazwa, zapewniać miał prawne gwaran-
cje przestrzegania wolności religijnych. 
11 J. Poksiński, Przeciw Kościołowi, „Karta” 9 (1992), 
s. 137.
12 Tamże s. 138.
13 Przytoczony fragment pochodzi z osobistych notatek 
Bieruta. Cyt. za: J. Poksiński, dz. cyt., s. 139.

W rzeczywistości jednak, ze względu 
na bardzo ogólne sformułowania, za-
pewniał władzy możliwość utrudniania 
działalności Kościoła i represjonowania 
duchowieństwa. Najczęściej wykorzysty-
wanym zapisem był art. 8. § 1: „Kto w ja-
kikolwiek sposób zmusza inną osobę do 
udziału w czynnościach lub obrzędach 
religijnych, albo ją od tego udziału bez-
prawnie powstrzymuje, podlega karze 
więzienia do lat pięciu”14. Przepis ten 
pozwalał np. na oskarżenie duchownego, 
który w swoich kazaniach wymagał od 
wiernych spełniania obowiązków wyni-
kających z praktykowanej wiary. Warto 
nadmienić, że właśnie na podstawie tego 
artykułu Dekretu w późniejszym okresie 
zatrzymano, a następnie skazano bł. ks. 
Władysława Findysza15.

Filip Kępa
14 Dekret Rady Ministrów o ochronie wolności sumienia 
i wyznania, [w:] P. Raina, dz. cyt., s. 166.
15 S. Zych, Kościelne dzieje Nowego Żmigrodu w okresie 
przynależności do diecezji przemyskiej obrządku łacińskie-
go (1805-1992), Przemyśl 2018, s. 292.




