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12 sierpnia 1949 r. Episkopat przed-
stawił stronie rządowej swoje postula-
ty dotyczące porozumienia. Wszystkie 
sprawy ułożono w cztery grupy zagad-
nień: pierwsza – „wychowanie religijne 
w życiu publicznym, w szkole i pracy 
społeczno-charytatywnej”, druga – opie-
ka religijna dla chorych i „utrzymanie 
kaplic i kapelanów szpitalnych”, trze-
cia – „wolność publikacji i książek” oraz 
czwarta – uznanie własności kościelnej1. 
Strona rządowa miała jednak swoją wi-
zję porozumienia, którą zamierzała na-
rzucić biskupom za pomocą środków 
nacisku.

Pierwszym z nich było wewnętrzne 
rozbijanie jedności duchowieństwa za 
pomocą tajnych współpracowników oraz 
„księży patriotów”. Kolejnym było pozba-
wienie Kościoła jego działalności chary-
tatywnej w postaci przejęcia i likwidacji 
kościelnych struktur Caritas. Zarząd nad 
tą organizacją powierzono właśnie „księ-
żom patriotom” jako lojalnym współpra-
cownikom władzy. W ten sposób Caritas 
pozostał w rękach osób duchownych, 
jednak zwierzchność kościelna nie miała 
nad nim kontroli. Ostatecznym krokiem, 
który skłonił Episkopat do największych 
ustępstw była ustawa z dnia 20 marca 
1950 r. o przejęciu dóbr „martwej ręki” 
i utworzeniu z nich Funduszu Kościel-
nego, którego środki przeznaczyć miano 
(według oficjalnej wersji) na cele reli-
gijne. Kościół utracił majątek o łącznej 
powierzchni 155 tys. hektarów2. Pozba-
wianie Kościoła względnej niezależności 
finansowej skazywało go na zależność 
od władzy państwowej.

Episkopat znalazł się w sytuacji bez 
wyjścia. Od momentu zerwania konkor-
datu, Kościół w Polsce nie posiadał żad-
nego umocowania prawnego. Ponadto 
coraz więcej księży było przez władzę 
zastraszanych bądź werbowanych w sze-
regi organizacji rozłamowych. W oma-
wianym okresie dochodziło także do 
podpalania świątyń, dewastacji miejsc 
kultu, kradzieży wotów.
1 Oświadczenie sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromań-
skiego na posiedzeniu Komisji Mieszanej w sprawie uło-
żenia dobrych stosunków Kościół – Państwo, [w:] P. Raina, 
dz. cyt., s. 172–179.
2 A. Dudek, R. Gryz, dz. cyt., s. 53.

W takich okolicznościach 14 kwietnia 
1950 r. doszło do podpisania porozumie-
nia pomiędzy Rządem RP a Episkopatem 
Polski. Składało się ono z 19 punktów, 
spośród których większość stanowiły 
zobowiązania Kościoła wobec władzy. 
Episkopat zobowiązał się do wpłynięcia 
na duchowieństwo, by nauczało wier-
nych szacunku do władzy państwowej 
i zachęcało do pracy nad odbudową 
kraju. Ponadto Episkopat wyraził zgodę 
ma podjęcie działań wobec Stolicy Apo-
stolskiej zmierzających do uregulowania 
sytuacji prawnej diecezji położonych na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych3. Na 
tym punkcie najbardziej zależało komu-
nistom. Wprowadzenie nowej organi-
zacji kościelnej na tzw. Ziemiach Odzy-
skanych byłoby w świetle prawa mię-
dzynarodowego aktem sankcjonującym 
polskie posiadanie tych terenów.

Episkopat miał jednak w sprawie 
Ziem Zachodnich niewiele do powie-
dzenia. Sprawa ustanowienia stałych 
ordynariatów leżała w gestii Stolicy 
Apostolskiej i papieża Piusa XII, który 
nie darzył komunistów sympatią. O tym, 
że w kwestii tej nie miało się nic zmienić 
świadczy też stosunek Watykanu do po-
rozumienia z 14 kwietnia 1950 r. Prze-
bywający wtedy w Rzymie kard. Sapieha 
został wezwany przez papieża, gdzie 
musiał bronić decyzji podjętej przez 
Episkopat. O tym, jak biskupi rozumieli 
porozumienie, pisał w swoich Zapiskach 
więziennych prymas Wyszyński:

Dlaczego prowadziłem do „Porozu-
mienia”? Byłem od początku i jestem na-
dal tego zdania, że Polska, a z nią i Kościół 
święty, zbyt wiele utraciła krwi w czasie 
okupacji hitlerowskiej, by mogła sobie 
obecnie pozwolić na dalszy jej upływ. (…) 
Szło tylko o modus vivendi między Episko-
patem a Rządem. Wydało mi się, że uło-
żenie kilku punktów tego modus vivendi 
jest możliwe i niezbędne, jeśli Kościół nie 
ma stanąć w obliczu nowego – może przy-
spieszonego i drastycznego w formach – 
wyniszczenia.4

3 R. Łatka, J. Marecki, Kościół katolicki w Polsce rządzonej 
przez komunistów, Warszawa 2017, s. 36.
4 S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Warszawa – Ząbki 2001, 
s. 20–21.

W kontekście tych słów prymasa 
Wyszyńskiego, porozumienie rzeczywi-
ście spełniło rolę „oddechu” pomiędzy 
falami prześladowań Kościoła. Niestety, 
kolejna ofensywa komunistów zakoń-
czyła się boleśnie dla Kościoła w Polsce. 
Jej efektem było między innymi  inter-
nowanie prymasa. Swoją siłę Kościół za-
czął odzyskiwać dopiero w 1956 r., kiedy 
w ramach „odwilżowych” zmian kard. 
Wyszyński został zwolniony z miejsca 
odosobnienia.
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