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WPROWADZENIE 

W ostatniej dekadzie istnienia PRL rola Kościoła katolickiego w sferze społeczno-
-politycznej była znacznie istotniejsza niż w latach 1944–1979. Dzięki odpowiednio 
dobranej przez kard. Stefana Wyszyńskiego strategii działania Episkopatu Polski 
pozycja Kościoła wobec władz była o wiele silniejsza, a wspomniana instytucja cie-
szyła się wśród Polaków dość powszechnym autorytetem. Było to szczególnie widocz-
ne w okresie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny, a następnie w ciągu 
16 miesięcy istnienia „Solidarności”. Pozycji Kościoła nie osłabiła zmiana przywódz-
twa po śmierci Prymasa Tysiąclecia w 1981 r. Kardynał Józef Glemp kontynuował 
elastyczne podejście do spraw politycznych, choć czynił to ze znacznie mniejszym 
wyczuciem niż jego wielki poprzednik. Jego pozycja w ramach Episkopatu Polski 
i wobec Ojca Świętego była także o wiele słabsza. Mimo to, dzięki obiektywnym 
czynnikom, takim jak powszechne zaufanie społeczne, Kościół katolicki po wprowa-
dzeniu stanu wojennego odgrywał kluczową i o wiele szerszą rolę niż przed „wojną 
polsko-jaruzelską”. Jan Żaryn trafnie wskazał: „Można powiedzieć, że Kościół lat 80. 
w Polsce pod wodzą swego prymasa pełnił funkcje ministerstw: edukacji, kultury 
i sztuki, ale także zdrowia i opieki społecznej, czy też gospodarki”1. Równie słuszna 
jest uwaga Władysława Rodowicza, że w okresie stanu wojennego: „Kościół nadal 
pozostawał jedyną siłą zdolną zorganizować pomoc i skutecznie przeciwdziałać tym 

1 J. Żaryn, W starciu z komunizmem. Józef Glemp – ostatni z prymasów XX wieku. Wybrane kartki z biografii 
[w:] Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r., red. R. Łatka, B. Szlachta, Kraków 2015, s. 431.
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zagrożeniom i ich następstwom. Bez pomocy Kościoła kondycja psychiczna, moralna 
i materialna społeczeństwa byłaby dużo gorsza”2. Pozycję Kościoła wzmocniła jeszcze 
bardziej druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1983 r. Z tego względu po jej 
zakończeniu władze PRL zdecydowały się na zaostrzenie polityki wobec tej instytu-
cji, obawiały się bowiem dalszego wzmocnienia jej pozycji3. Zmian w polityce ekipy 
Wojciecha Jaruzelskiego nie przyniosło nawet zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki 
w październiku 1984 r. Dopiero przekonanie o nieskuteczności działań represyjnych 
wpłynęło na kolejny zwrot w postaci wdrażania w życie koncepcji „współdziałania 
i walki” sformułowanej osobiście przez I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR)4. Jej wdrażanie rozpoczęto na przełomie 
1985 i 1986 r. Planowano wykorzystać autorytet Kościoła do poprawy legitymiza-
cji społecznej słabnącego reżimu. Episkopat Polski korzystał z poszerzonych moż-
liwości działania, nie miał jednak zamiaru angażować się w inicjatywy, w których 
władze chciały go widzieć. Biskupi odmówili m.in. wspierania udziału w wyborach 
w 1985 r. lub chociażby zachęcania do tego czy popierania fasadowej inicjatywy: Rady 
Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL. Taka strategia przynosiła 
konkretne efekty w postaci dalszego wzrostu autorytetu Kościoła oraz zgody władz 
na kolejną pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. Swego rodzaju ceną za jej wyrażenie 
była audiencja udzielona Wojciechowi Jaruzelskiemu przez Ojca Świętego w stycz-
niu roku 19875. Przyczyniła się ona do przełamania izolacji międzynarodowej Polski 
„ludowej” oraz poskutkowała przekonaniem elit partyjnych, że przyjazd Jana Pawła II 
do ojczyzny będzie można wykorzystać do własnych celów. Wśród nich na pierwszy 
plan wysuwała się poprawa odbioru reżimu zarówno wewnątrz kraju, jak i przede 
wszystkim w międzynarodowym otoczeniu6.

2 W. Rodowicz, Komitet na Piwnej. Fakty – dokumenty – wspomnienia, Warszawa 1994, s. 27. 
3 Zob. szerzej R. Łatka, Antykościelny zwrot w polityce wyznaniowej władz PRL po drugiej pielgrzymce 

Jana Pawła II na przykładzie województwa krakowskiego [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2014. Referaty, 
red. Ł. Kamiński, J. Szumski, Warszawa 2015, s. 145–156. Co charakterystyczne, władze PRL winą za zaostrze-
nie wzajemnych relacji obarczały Kościół katolicki. Mówił o tym jednoznacznie 5 I 1984 r. podczas spotkania 
z abp. Glempem Wojciech Jaruzelski: ,,Dobrze oceniamy wizytę Papieża. Kościelny zarzut, że tej wizyty nie 
wykorzystaliśmy, nie jest słuszny. To Kościół popsuł dobrą atmosferę, jaka zapanowała po wizycie i po amnestii, 
przez komunikat sierpniowy i agresywne pielgrzymki” (Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, dalej: AAW, 
Sekretariat Prymasa Polski, dalej: SPP, Rozmowy z rządem 1983–1987, Relacja z rozmowy Prymasa Polski kar-
dynała Józefa Glempa z premierem PRL gen. Wojciechem Jaruzelskim przeprowadzonej w Natolinie 5 stycznia 
1984 r., s. 2). 

4 R. Łatka, „Współdziałanie” z Kościołem jako metoda walki z kryzysem legitymizacji społecznej władz PRL 
w latach 80-tych XX wieku i ocena jej efektów [w:] Europa XX–XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kry-
zysów, red. M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2017, s. 171–190. 

5 Ważną rolę w jej zorganizowaniu odegrał Episkopat Polski. Zob. szerzej P. Kowal, Koniec systemu władzy. 
Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986–1989, Warszawa 2012, s. 211–212.

6 J. Żaryn, Polityczne tło pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1987 r. [w:] Brama do wolności. III piel-
grzymka Jana Pawła II do Polski, red. Z. Struzik, P. Skibiński, Warszawa 2012, s. 208.
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TRZECIA PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II  
DO OJCZYZNY – „BRAMA DO WOLNOŚCI”?

Wielu historyków dziejów najnowszych naszego kraju za początek transformacji 
ustrojowej uważa trzecią pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny7. Z różnych powodów 
wspomniana teza może się wydawać wątpliwa, ale w relacjach państwo–Kościół tego 
typu optyka jest jak najbardziej prawidłowa. Wynika to w zasadniczej mierze z korekt 
w polityce wyznaniowej (mających jednak, co należy zaznaczyć, niekonsekwentny cha-
rakter), które wprowadzono po trzeciej wizycie Ojca Świętego w kraju, oraz zmiany 
podejścia Episkopatu Polski do odradzającej się „Solidarności”. Chwiejna polityka władz 
PRL przyczyniła się do wzrostu autorytetu Kościoła w życiu społecznym. Biskupi czer-
pali bowiem korzyści z ustępstw czynionych przez państwo, a równocześnie nie mieli 
zamiaru angażować się w kolejne fasadowe inicjatywy, w których Wojciech Jaruzelski 
chciałby ich widzieć8.

Kardynał Glemp bezpośrednio po pielgrzymce oceniał, że zarówno wizyta Ojca 
Świętego, jak i Kongres Eucharystyczny zakończyły się sukcesem Kościoła, a współpraca 
z władzami przebiegała poprawnie. Mówił również sporo o bardzo pozytywnych wraże-
niach Jana Pawła II. W jego wystąpieniu znalazły się także słowa krytyki pod adresem 
opozycji: „W miarę pobytu w kraju rosła radość Ojca Świętego. Widział obraz kraju 
i społeczeństwa, obraz kulturalny. To się odnosi nie tylko do kościelnych czynników, 
ale też publicznych. Zwłaszcza środki komunikacji działały w konwencji grzeczności 
polskiej. Cieszył się, że przebieg wizyty był poważny, o wielkiej intensywności religij-
nej. Powody do niezadowolenia wiernych były, bo służba porządkowa działała często 
rygorystycznie. Ojciec Święty się cieszył, że mógł wypowiedzieć ważne uwagi na ważkie 
tematy. Dał ważną wypowiedź do Żydów. W rozmowach z władzami przeważała troska 
o przyszłe dobro. W postępie technicznym cofamy się przecież. Nasz punkt widzenia. 
W wysokim stopniu udały się nam zamiary duszpasterskie. Wizyta działała na sumienia. 
Naszym osiągnięciem jest kościelna służba porządkowa, która winna się utrwalić jako 
duszpasterstwo mężczyzn. Punkt widzenia władz mamy wyrażony w gazetach. Uderza 
unikanie pewnych tematów. Opozycja jest siłą twórczą, nie powinno nam zależeć, by 
plasowała się w groteskowości, a tak to nieraz wyglądało”9.

Czesław Kiszczak na forum Biura Politycznego (BP) KC PZPR z 19 czerwca dość 
optymistycznie oceniał, że działacze opozycji nie osiągnęli celów planowanych w związ-
ku z pielgrzymką, a „Opozycji i tak zwanemu podziemiu udało się pokazać, że jesz-
cze istnieje. Została ona w określony sposób dowartościowana poprzez wystąpienia 

7 Świadczy o tym dobitnie tom wydany wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego poświęcony III pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny zatytułowany Brama do wolności. 
III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (zob. wyżej). Jarosław Gowin z pewną przesadą określił rolę Kościoła mia-
nem „akuszera wolności” (J. Gowin, Kościół w czasach wolności 1989–1999, Kraków 1999, s. 5).

8 Zob. szerzej R. Łatka, Zmienna amplituda stosunków państwo–Kościół katolicki w PRL w latach 80. XX w., 
,,Res Historica” 2015, nr 39, s. 242–247. 

9 AAW, SPP, Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1987–1989. Protokół z 221. Konferencji 
Plenarnej Episkopatu Polski, 19–21 VI 1987 r., s. 5.
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papieża. Nie należy jednak rozentuzjazmowanych i skandujących tłumów utożsamiać 
z antypaństwową opozycją lub zwolennikami tzw. podziemia, co przeciwnik usiłuje 
wmówić światu”10. Wydaje się jednak, że o wiele trafniej sytuację po wizycie oddała 
analiza jego podwładnego, gen. Jerzego Andrzejewskiego, szefa Wojewódzkiego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych w Gdańsku. Zaznaczył on w sprawozdaniu przygotowanym dla 
Kiszczaka, że w opinii „aktywu” w wyniku pielgrzymki Jana Pawła II „poniesiemy 
duże straty w polityce wewnętrznej i sferze ideologii. Przebieg wizyty w Trójmieście 
jest odbierany jako wsparcie dla opozycji politycznej”11.

Negatywne dla władz konsekwencje pielgrzymki stały się jednak znacznie szybciej 
widoczne niż w przypadku oceny wizyt z 1979 i 1983 r. Właściwie większość czołowych 
postaci reżimu, poza I sekretarzem, oceniała jej przebieg jako klęskę, szczególnie na 
polu propagandowym. Przede wszystkim nie udało się zrealizować zasadniczego pro-
pagandowego przesłania o ,,dwóch wielkich Polakach”: Wojciechu Jaruzelskim i Janie 
Pawle II12. Najbardziej jednoznacznie przebieg wizyty ocenił w swoim dzienniku, jako 
porażkę władz i samego I sekretarza PZPR, Mieczysław F. Rakowski: ,,Otóż myślę, że 
stroną wygraną jest papież i Kościół. Nie ulega wątpliwości, że papież dowartościował 
opozycję i nadał bojowy ton Kościołowi. Nie wyszła sprawa z dwoma wielkimi Polakami, 
jak w TV [i w prasie – R.Ł.] nazywano spotkanie WJ z JP II w Watykanie w styczniu 
tego roku. Okazało się, że jeden wielki Polak zrobił drugiemu wielkiemu Polakowi 
kuku. Dowiedziałem się, że generał jest zaskoczony zachowaniem się JP II, ponieważ 
z rozmowy z nim w Watykanie odniósł wrażenie, że papież nie uczyni w Polsce nic, co 
mogłoby odebrać pielgrzymce charakter religijny. A tu masz babo placek!”13. W anali-
zach sformułowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) wskazywano 
na istotne ryzyko daleko posuniętej współpracy na linii Kościół–solidarnościowa opo-
zycja w celu doprowadzenia do „długofalowej erozji socjalizmu”14.

KOŚCIÓŁ JAKO POŚREDNIK 

Jednym z najważniejszych efektów trzeciej pielgrzymki papieskiej było zanego-
wanie projektów związanych z zawarciem porozumienia społecznego bez udziału 
„Solidarności”, które poważnie rozpatrywano w Episkopacie, a szczególnie wśród jego 
dominującej umiarkowanej części z kard. Glempem na czele. Prymas do tego momentu 
uważał, że możliwe byłoby wypracowanie konsensu między władzami a społeczeństwem 

10 Wystąpienie ministra spraw wewnętrznych gen. Czesława Kiszczaka na posiedzeniu Biura Politycznego 
KC PZPR, 19 VI 1987, Warszawa [w:] Operacja „Zorza II”. Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR 
wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście (czerwiec 1987), red. nauk. S. Cenckiewicz, M. Kruk, Warszawa–Gdańsk 
2008, s. 275.

11 S. Cenckiewicz, M. Kruk, Wstęp [w:] Operacja „Zorza II”…, s. XXVIII. 
12 R. Łatka, Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w PRL w województwie krakowskim w latach 

1980–1989, Kraków 2016, s. 427. 
13 M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1987–1990, Warszawa 2005, s. 90.
14 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), 0752/1, MSW w Warszawie, Wstępna 

ocena przebiegu i efektów wizyty papieża, Warszawa, 19 VI 1987 r., k. 159.
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bez potrzeby odwoływania się do liderów zdelegalizowanego przez komunistów związku 
zawodowego. Różnił się pod tym względem zdecydowanie od Jana Pawła II, który nie 
tylko nie stracił do „Solidarności” sympatii, lecz także uważał, że jest ona kluczowym 
czynnikiem społecznym, bez którego w żadnym razie nie można mówić o realizacji aspi-
racji wolnościowych Polaków15. Wspomniana różnica zdań była zjawiskiem trwałym, ale 
kard. Glemp po trzeciej pielgrzymce Ojca Świętego do ojczyzny musiał się pogodzić ze 
stanowiskiem papieża, który jasno wskazywał, że Episkopat powinien zaangażować się 
o wiele bardziej w troskę o interesy społeczeństwa, a nie tylko o zadbanie o instytucjo-
nalną sytuację Kościoła w Polsce16. Przełożyło się to na ponowne odegranie roli pośred-
nika i mediatora między władzami a ruchem społecznym powracającym do oficjalnej 
działalności, ale tym razem z większą sympatią wobec działań opozycji. Episkopat dość 
stanowczo potępiał także wszelkie represyjne działania władz oraz używanie przemocy 
podczas pacyfikowania manifestacji i strajków. Równocześnie biskupi in gremio, mimo 
wielu zachęt ze strony władz, w dalszym ciągu zajmowali zdystansowane stanowisko 
wobec kolejnych inicjatyw podejmowanych przez ekipę Wojciecha Jaruzelskiego, mają-
cych na celu poprawę legitymizacji społecznej, i to mimo obietnic, że w zamian wła-
dze pójdą na ustępstwa w zakresie relacji państwo–Kościół17. Nieskuteczne pod tym 
względem były nawet zabiegi I sekretarza KC PZPR, który w czasie kolejnych spotkań 
z prymasem Glempem deklarował chęć „współdziałania” z Kościołem w rozwiązywa-
niu kwestii społecznych18. Wynikało to z generalnego przekonania polskiej hierarchii 
kościelnej, że nie należy angażować się w działania mogące być odbierane jako kolabo-
racja z ciągle słabnącym reżimem Wojciecha Jaruzelskiego. Równocześnie Episkopat 
nie miał zamiaru wyrzekać się wpływu na sprawy społeczno-polityczne. W raporcie 
przygotowanym przez Zespół Analiz MSW z 8 grudnia 1987 r. wskazywano nawet ze 
sporą przesadą, że „Kościół tęskni do pozycji »trzeciej siły« między władzą a jakąś formą 
opozycji i »superarbitra« rozstrzygającego spory między nimi. Jeśli kościół oceni jakąś 
inicjatywę […] opozycji jako umiarkowaną, nie grożącą kompromitowaniem, dosta-
tecznie silną i stabilną – to byłby gotów prawdopodobnie taką inicjatywę poprzeć”19.

Po zakończeniu trzeciej pielgrzymki papieskiej Kościół zgodził się na odgrywanie 
roli pośrednika w rozmowach na linii władze–opozycja. Przez obie strony konfliktu 
był traktowany jako wiarygodny partner, który gwarantował podtrzymanie dialogu 
i ograniczał pole do manipulacji. Ekipa Wojciecha Jaruzelskiego po zakończeniu trze-

15 A. Dudek, Władze PRL wobec III pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny [w:] Brama do wolności…, s. 172. 
16 AIPN, 0449/5, t. 71, Departament I MSW, Notatka informacyjna dotycząca komentarzy kardynałów 

H. Gulbinowicza i J. Paetza, Warszawa, 20 VIII 1987 r., k. 108–110. 
17 J.M. Mazur, Kościół katolicki wobec przemian w regionie w latach 1988–1990 [w:] Narodziny III Rzeczypospo-

litej. Pomorze Zachodnie w latach 1988–1990. Materiały z sesji naukowej, red. M. Machałek, J. Macholak, Szczecin 
2006, s. 110. 

18 AAW, SPP, Rozmowy z rządem, 1985–1987, J. Glemp, Relacja z rozmowy Prymasa Polski z gen. Wojcie-
chem Jaruzelskim w Natolinie dnia 16 listopada 1987  r., s.  1–2; AAW, SPP, Rozmowy z rządem, 1988, relacje, 
J.  Glemp, Relacja z rozmowy Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa z rozmowy z przewodniczącym Rady 
Państwa gen. Wojciechem Jaruzelskim, która odbyła się w Natolinie dnia 12 sierpnia 1988 r., s. 1–4. 

19 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 
2004, s. 90.
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ciej pielgrzymki nie porzuciła jednakże koncepcji wykorzystania hierarchii kościelnej 
do przeprowadzenia reform systemu politycznego z wykluczeniem podziemia poli-
tycznego. Pojawiło się wiele propozycji kierowanych pod adresem biskupów, mających 
służyć do podbudowy legitymizacji społecznej ciągle słabnącego reżimu komunistycz-
nego. Wysyłano również pod adresem niektórych biskupów sygnały, że optymalnym 
rozwiązaniem jest bezpośrednie włączenie się Kościoła do działań mających na celu 
doprowadzenie do porozumienia społecznego. Wśród nich można wymienić nieudaną 
próbę przekonania Episkopatu do poparcia (lub choćby życzliwej neutralności) refe-
rendum z 1987 r. Sukcesu nie osiągnął pod tym względem Jaruzelski, który przeko-
nywał kard. Glempa do poparcia tej inicjatywy w czasie spotkania 16 listopada 1987 r. 
Prymas odpowiedział dość zdecydowanie, że „Nie mogę podzielać optymistycznych 
nastrojów na temat referendum. Obywatele z ulicy szumią, są rozdrażnieni, uprasz-
czając sprawę, mówią: chcą, abyśmy zgodzili się na podwyżkę cen. Są przypierani do 
muru. Perspektywa kilku lat trudniejszych, niż są, nie może nikogo nastrajać pogod-
nie. Dużo się mówi o sprawach gospodarczych – wyraźnie jest to neokapitalizm z tą 
różnicą, że menedżerem jest państwo. Silni będą silniejsi, a biedni jeszcze zubożeją”20. 
Fiasko referendum nie skłoniło władz do zmiany nastawienia do wciągania Episkopatu 
do współpracy w sprawach społeczno-politycznych.

Pewien kryzys w relacjach Kościół–władze przyniosły dwie fale strajków, z maja i sierp-
nia 1988 r. Szczególne znaczenie miała pod tym względem siłowa pacyfikacja strajku 
w Nowej Hucie, podjęta mimo wcześniejszej zgody na obecność kościelnych negocjato-
rów. W komunikacie Sekretariatu Episkopatu Polski wyrażono żal, że nowohucki strajk 
zlikwidowano za pomocą siły. Ubolewano również, że próba dialogu i porozumienia 
społecznego nie przyniosła wymiernych rezultatów21. Władze, nie chcąc, by stosunki 
z Kościołem istotnie się pogorszyły, podjęły działania mające na celu złagodzenie napię-
cia, które wywołała siłowa interwencja ZOMO w Hucie im. Lenina (HiL). Dziewiątego 
maja doszło do spotkania Kazimierza Barcikowskiego z przedstawicielami Episkopatu: 
bp. Jerzym Dąbrowskim i ks. Alojzym Orszulikiem. Podczas niego delegat władz tłumaczył 
duchownym, że dalszy strajk w hucie spowodowałby zator w gospodarce, grożący bardzo 
poważnymi konsekwencjami gospodarczymi, stąd też nie można było dłużej tolerować 
tego stanu. Dodawał także, że rozmowy z protestującymi w Stoczni Gdańskiej nie dają 
żadnych efektów, dlatego, jego zdaniem, ,,mocno wątpliwe, czy pomogłyby takie nego-
cjacje w HiL”. Kościelni rozmówcy Barcikowskiego mieli przyjąć stanowisko władz bez 
zastrzeżeń i kontrargumentów. Wspólnie miano również ustalić, że pismo Konferencji 
Episkopatu Polski (KEP) rozmówcy uznają za ,,niebyłe”22. Następnego dnia po omówionym 

20 AAW, SPP, Rozmowy z rządem, 1985–1987, J. Glemp. Relacja z rozmowy Prymasa Polski z gen. Wojcie-
chem Jaruzelskim w Natolinie dnia 16 listopada 1987 r., s. 4–5. 

21 Komunikat Sekretariatu Episkopatu Polski na temat sytuacji w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej, 5 V 1988 [w:] 
P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki w świetle dokumentów 1945–1989, t. 3: Lata 1975–1989, Poznań–Pelplin 
1996, s. 582–583.

22 Archiwum Prezydenta RP (dalej: APRP), 1004/1, t. ,,C”, Kancelaria Rady Państwa PRL, zastępca prze-
wodniczącego Rady Państwa K. Barcikowski. Sprawy Kościoła 1988, Notatka z rozmowy tow. K. Barcikowskiego 
z przedstawicielami Kościoła w dniu 9 maja 1988 r. w Belwederze (godz. 17.00), k. 26–27. 
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spotkaniu na skutek groźby interwencji ZOMO zakończył się strajk w Stoczni Gdańskiej. 
Także tutaj nie powiodła się misja mediacyjna, którą podjął m.in. Tadeusz Mazowiecki23. 
W kolejnych dniach pojawiały się krytyczne wobec działań władz oświadczenia Kościoła, 
takie jak stanowisko bp. Tadeusza Gocłowskiego, który wyrażał nadzieję, że aresztowani 
w związku ze strajkami zostaną szybko zwolnieni24. Wojciechowi Jaruzelskiemu w dalszym 
ciągu zależało na dialogu z Kościołem, stąd też na ręce biskupów przedstawiciele władz 
składali wyrazy ubolewania i przepraszali za siłowe rozwiązanie strajku. Nacisk bisku-
pów okazał się częściowo skuteczny, gdyż już 12 maja do Krakowa przybył gen. Kiszczak, 
a dzień po jego wizycie rozpoczęły się zwolnienia aresztowanych w czasie strajku. Siłowa 
interwencja w HiL zachwiała relacjami władz z Episkopatem i wywołała duże porusze-
nie wśród duchowieństwa, co jeszcze osłabiło pozycję władz w stosunkach z Kościołem, 
zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i centralnym25.

Po zakończeniu strajków władze PRL, świadome swojej słabości i ryzyka wybuchu 
niezadowolenia społecznego na większą skalę, zwróciły się z kolejną ofertą do Episkopatu. 
Pod koniec maja w Klarysewie odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział ze stro-
ny Kościoła: kard. Franciszek Macharski, abp Jerzy Stroba, abp Bronisław Dąbrowski 
i ks. Orszulik, władze reprezentowali zaś: Kazimierz Barcikowski, Stanisław Ciosek i Józef 
Czyrek. W jego trakcie pojawiły się ze strony rządowej ważne deklaracje, wśród nich 
na pierwszy plan wysuwała się zaakcentowana przez Czyrka „niezbędność” Kościoła 
w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej26. Strona rządowa pytała także, czy Episkopat jest 
gotowy wziąć odpowiedzialność za „Solidarność”. Przedstawiciele Kościoła odpowie-
dzieli, że „takiej odpowiedzialności [Kościół] wziąć nie może, bo »Solidarność« nie jest 
dzisiaj czymś jednolitym. Jest zróżnicowana politycznie i ideowo. Na ten temat należy 
kontynuować rozmowy z opozycją, które już podjęto”27. O wiele dalej idące koncepcje 
pojawiły się w czasie kolejnej rozmowy, tym razem Cioska z ks. Orszulikiem. W cza-
sie spotkania 3 czerwca przedstawiciel władz wspomniał o pomyśle, zgodnie z którym 
koalicja rządząca w nowym rozdaniu politycznym zachowałaby 60–65 proc. miejsc 
w Sejmie i powołano by Senat, w którym proporcje byłyby odwrotne. „Senat miałby 
prawo wnioskowania, aby kontrowersyjne decyzje Sejmu ponownie poddać pod gło-
sowanie, przy czym powinny one uzyskać większość 2/3 głosów. Ciosek stwierdził, że 
pluralizm w Polsce jest konieczny, dodając, że jest przeciwny pluralizmowi związków 
zawodowych. Wracał do koncepcji połączenia »Solidarności« z istniejącymi związka-

23 P. Kowal, Koniec systemu…, s. 370. 
24 R. Kasprzycki, Opozycja polityczna w Krakowie w latach 1988–1989, Kraków 2003, s. 49. 
25 Syntetyczna ocena sytuacji strajkowej w kraju w okresie 25 kwietnia – 10 maja 1988 r., 12 V 1988, Warszawa 

[w:] Zmierzch dyktatury: Polska 1986–1989 w świetle dokumentów, t. 1: (lipiec 1986 – maj 1989), oprac. A. Dudek, 
Warszawa 2009, s. 245. Paweł Kowal trafnie zauważył, że siłowe rozwiązanie konfliktu miało negatywne skutki dla 
reputacji reżimu Jaruzelskiego za granicą (P. Kowal, Koniec systemu…, s. 377).

26 R. Gryz, Stosunek Kościoła katolickiego do strajków sierpniowych 1988 r. w kontekście impasu w relacjach 
władza–opozycja [w:] Zarejestrujcie nam „Solidarność”! Strajk sierpniowy 1988 r. w Szczecinie. Materiały pokonfe-
rencyjne, red. A. Kubaj, M. Maciejowski, Szczecin 2009, s. 40–41. 

27 P. Raina, Rozmowy z władzami PRL. Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i narodu, t. 2: 1982–1989, 
Warszawa 1995, s. 238. 
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mi, przy czym nie musiałyby być one partyjne”28. Analiza propozycji Cioska prowadzi 
do wniosku, że władze nie tylko zamierzały włączyć Episkopat do realizacji swoich 
planów, lecz także liczyły, że tym razem Kościół przekaże treść propozycji „umiarko-
wanej” opozycji z Lechem Wałęsą na czele. Władze nie były jednak konsekwentne, gdy 
wychodziły ze wspomnianą inicjatywą, gdyż liczyły na dobry wynik wyborów do rad 
narodowych, zaplanowanych na 19 czerwca (czyli w zasadzie zapewnienie wysokiej 
frekwencji). W ciągu kolejnych miesięcy, począwszy od grudnia, próbowano przekonać 
Kościół do życzliwego stosunku do elekcji. Nie ograniczono się tylko do sugestii wydania 
przez Episkopat komunikatu zachęcającego do wzięcia udziału w wyborach, ale pro-
ponowano także udział w pracach nad ordynacją wyborczą29, a nawet kandydowanie 
osób związanych blisko z hierarchią kościelną30. Podobnie jak w 1984 r., poniesiono pod 
tym względem porażkę. Episkopat nie miał zamiaru wydawać enuncjacji zachęcających 
do wzięcia udziału w wyborach ani tym bardziej proponować własnych kandydatów. 
Frekwencja była jeszcze mniejsza niż cztery lata wcześniej i wyniosła zaledwie 55 proc., 
a blisko 10 proc. głosujących skreśliło wszystkich kandydatów31.

Po kolejnej porażce władz, jaką była niewątpliwie daleka od oczekiwań frekwencja 
w wyborach, 21 lipca Ciosek sformułował pod adresem doradcy Episkopatu Andrzeja 
Stelmachowskiego koncepcję powołania partii chrześcijańskiej, która mogłaby otrzy-
mać 40 proc. miejsc w Sejmie, a Wałęsa – zostać przewodniczącym nowo utworzone-
go Senatu32. Rozmowy z przedstawicielami Episkopatu uległy jednak pod koniec lipca 
wstrzymaniu, fakt ich prowadzenia ujawnił bowiem Jerzy Urban33. Celowa niedyskre-
cja rzecznika rządu nie spowodowała odwołania planowanego wcześniej spotkania 
kard. Glempa z Jaruzelskim. Do spotkania „na szczycie” doszło 12 sierpnia. Na wstę-
pie I sekretarz KC PZPR zaznaczył, że władze są zdeterminowane do przeprowadzenia 
reform, i podkreślił wyjątkowość zmian, które zaszły w latach 1980–1988. Stwierdził 
ponadto, że w tym okresie stało się więcej niż w całym poprzednim czterdziestoleciu, 
co można uznać za swego rodzaju ideologiczną herezję z jego strony. Podkreślał troskę 
rządu o pluralizm, wymieniając m.in. zarejestrowanie „Dziekanii”. Zadeklarował wolę 
współpracy z osobami z „kręgów Kościoła” podczas pracy nad ustawą o stowarzysze-
niach. Informował także o przygotowaniach do wyborów do parlamentu, które miałyby 
się odbyć jesienią 1989 r., i zaznaczał: „W naszych rozwiązaniach chcemy znaleźć takie 
formuły, które by zachowywały system i nie imitowały innych systemów. Obserwujemy 
na Zachodzie bijatyki parlamentarne. Niby to wybory są demokratyczne, ale ile w tym 
sztuczności. Możemy się zdobyć na autentyzm przedstawicielski, na kreowanie propor-
cji reprezentacji, na wydobycie zasad polskiego parlamentaryzmu. Polska powinna być 
przykładem, a nie straszakiem. Będziemy chcieli konsultacji z Kościołem. Powstanie 

28 Ibidem, s. 240. 
29 P. Kowal, Koniec systemu…, s. 391–392. 
30 P. Raina, Rozmowy z władzami…, s. 231. 
31 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, s. 159–160. 
32 A. Friszke, Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956–1989, Warszawa 1997, s. 266.
33 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, s. 149. 
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prawdopodobnie druga izba parlamentu”34. Wspomniana wypowiedź dość jasno poka-
zywała, że zamiarem Jaruzelskiego było stworzenie pozorów demokratyzacji systemu, 
ze wsparciem Kościoła, który miałby legitymizować tak nakreślone posunięcia władz. 
Kardynał Glemp nie był jednak zainteresowany tego typu ofertą i wskazał, że stan 
gospodarki jest katastrofalny. Dodał, że jej naprawa powinna być jednym z głównych 
celów władz. Prymas podkreślił również, że w odnowie planowanej przez władze nale-
żałoby uwzględnić opozycję i związki zawodowe, czyli tak naprawdę „Solidarność”. Po 
raz pierwszy w swoich rozmowach z Jaruzelskim kard. Glemp tak otwarcie domagał 
się miejsca w sferze publicznej dla zdelegalizowanego przez władze związku. Pierwszy 
sekretarz KC PZPR odpowiedział na ten postulat negatywnie. Użył niemal tej samej argu-
mentacji co w rozmowie obu interlokutorów z listopada 1987 r.: „Chcę Księdza Prymasa 
zapewnić, że ze wszystkich stron myślałem o sprawie odbudowania »Solidarności«, ale 
szczerze muszę powiedzieć, że to jest niemożliwe. Powstanie drugiego związku zawodo-
wego oznacza wzmożenie roszczeń, a to można wymusić przez strajki, a wiemy dobrze, 
co oznaczają strajki dla gospodarki. Natomiast można poszukiwać kompromisów, np. 
różne centrale Związku”35.

Zaledwie trzy dni po rozmowie „na szczycie” wybuchła kolejna fala strajków, która 
tym razem rozpoczęła się 15 sierpnia od kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu- 
-Zdroju i dość szybko rozprzestrzeniła na Śląsk i Wybrzeże. Dwudziestego drugiego 
sierpnia rozpoczął się protest w Stoczni Gdańskiej. To właśnie ta faza strajków stała się 
powodem podjęcia przez władze rozmów z opozycją za pośrednictwem Episkopatu. 
Kluczowe znaczenie dla znalezienia rozwiązania trudnej sytuacji społeczno-politycznej 
miało spotkanie, które odbyło się 24 sierpnia z udziałem ks. Orszulika, Barcikowskiego 
i Cioska. Ostatni z wymienionych zaprezentował koncepcję przebudowy systemu poli-
tycznego, zgodnie z którą: „Na szczycie byłby prezydent, poniżej Senat (w którym 
byłby podział sił: 1/3 – koalicja rządząca, 1/3 – ludzie Kościoła, 1/3 – ludzie niezależ-
ni), jeszcze niżej parlament, w którym koalicja rządząca miałaby 60 proc., a opozycja 
i »nasi bezpartyjni przyjaciele« 40 proc. Ciosek dodał, że trzeba zbudować nowy PRON. 
Stwierdził także, że z dotychczasowych dyskusji z przedstawicielami Kościoła wynika, 
iż ustala się, że dopuszczamy stowarzyszenia zamiast »Solidarności«”36. Była to kolejna 
próba doprowadzenia przez władze do rozmów na temat porozumienia społecznego 
z wykluczeniem liderów opozycji. Ksiądz Orszulik zajął wobec niej stanowcze stano-
wisko i zaznaczył, że konieczny jest pluralizm związkowy. Dodał także, że „najważ-
niejszą rzeczą jest szybkie – ze względu na dobro kraju – doprowadzenie do »okrąg- 
ego stołu«, i to bez względu na istniejącą sytuację”37. Ostatecznie rozmówcom udało 
się wypracować kompromis, który w skrócie można ująć następująco: doprowadzenie 

34 AAW, SPP, Rozmowy z rządem, 1988, relacje, J. Glemp, Relacja z rozmowy Prymasa Polski kardynała Józefa 
Glempa z rozmowy z przewodniczącym Rady Państwa gen. Wojciechem Jaruzelskim, która odbyła się w Natolinie 
dnia 12 sierpnia 1988 r., s. 2.

35 Ibidem, s. 3. 
36 A. Orszulik, Czas przełomu. Notatki ks. Alojzego Orszulika z rozmów z władzami PRL w latach 1981–1989, 

Warszawa–Ząbki 2006, s. 357–358. 
37 Ibidem, s. 358. 
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przez Wałęsę do zakończenia strajku w zamian za rozpoczęcie rozmów przy „okrągłym 
stole”. Spotkanie miało przełomowy charakter, gdyż już 26 sierpnia władze (za pośred-
nictwem Stelmachowskiego) skierowały do Wałęsy pytanie o stanowisko w kwestii 
rozpoczęcia rozmów. Lider „Solidarności” odpowiedział na nie pozytywnie38. Dzień 
później Kiszczak publicznie złożył ofertę rozpoczęcia rozmów z przedstawicielami róż-
nych środowisk, również opozycyjnych, które mogłyby przyjąć formę „okrągłego stołu”. 
W ciągu kilku kolejnych dni otrzymał od BP KC PZPR upoważnienie do prowadzenia 
tego typu rozmów39.

List pasterski Episkopatu ogłoszony dwa dni później, 26 sierpnia, był wypadkową 
różnic, które dostrzegano wśród najważniejszych polskich biskupów w kwestii stosunku 
Kościoła do strajków i rozmów z opozycją. Zawierał jednak jasne i zdecydowane opo-
wiedzenie się za pluralizmem związkowym. W początkowej części dokumentu biskupi 
wskazywali, że strajki są „objawem choroby, która narastała przez lata”, ich zasadniczą 
przyczyną było zaś naruszanie praw człowieka i godności pracy ludzkiej, które godziło 
w cały naród. Podkreślono także, że: „Należy zerwać z zaplanowanym i stosowanym 
zakłamaniem, a budować życie Narodu na prawdzie. Należy zerwać z zastraszaniem lub 
przemocą i lojalnie uznać rozsądny głos wszystkich obywateli kraju. […] Należy przy-
jąć, że podstawą rozwiązywania wszelkich konfliktów społecznych jest dialog. Trzeba 
szukać dróg prowadzących do pluralizmu związkowego i do tworzenia stowarzy-
szeń. Obowiązkiem rządzących jest zapewnienie wszystkim godziwych warunków 
życia [podkreślenie – R.Ł.]”40. Wspomniany list Episkopatu uzupełniała homilia kard. 
Glempa, wygłoszona w tym samym dniu na Jasnej Górze, w której prymas wzywał do 
zawarcia porozumienia społecznego i zaznaczał, że „Kościół nie utożsamia się z żadną 
z grup politycznych, ale ma na uwadze perspektywę przyszłości całego narodu i pań-
stwa. […] W tej ojczyźnie pozostaniemy i musimy w niej pozostać i urządzić sobie życie 
według sprawiedliwości i poszanowania godności każdego człowieka. Czy możemy? Tak, 
możemy, i to na drodze konsekwentnego, a nawet upartego dialogu. Musimy uwierzyć 
w naszą mądrość, a nie tylko w wytrzymałość w cierpieniach. Musi to być mądrość 
nasza własna, a nie podszeptywana przez innych”41. Efektem posiedzenia Episkopatu 
z 26 sierpnia była również wyrażona przez kard. Glempa dwa dni później zgoda na 
udział przedstawicieli Kościoła w rozmowach między władzami a opozycją42. Trzy dni 
później, 31 sierpnia, doszło do spotkania Kiszczaka z Wałęsą, w którym udział wzięli 
także bp Jerzy Dąbrowski i Stanisław Ciosek43. Głównym przedmiotem sporu okazała 
się kwestia legalizacji „Solidarności”. W tej kwestii Kościół zajmował stanowisko spro-
wadzające się do podtrzymywania rozmów.

38 A. Anusz, A. Anusz, Samotnie wśród wiernych. Kościół wobec przemian politycznych w Polsce (1944–1994), 
Warszawa 1994, s. 244.

39 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, s. 169–172. 
40 Do duchowieństwa, wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli w Ojczyźnie, 26 VIII 1988, Jasna Góra [w:] Listy 

pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, cz. 2, red. P. Libera, A. Rybicki, S. Łącki, Marki 2003, s. 1586–1587. 
41 J. Glemp, „Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Homilia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, Jasna 

Góra, 26 VIII 1988 [w:] idem, Nauczanie pasterskie 1988, Poznań 1994, s. 440. 
42 R. Gryz, Stosunek Kościoła katolickiego do strajków…, s. 53. 
43 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, s. 168–173.
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BEZPRECEDENSOWE SUKCESY KOŚCIOŁA 
W RELACJACH Z WŁADZAMI 

Stosunki państwo–Kościół na poziomie centralnym w trzech ostatnich latach istnie-
nia PRL były, można powiedzieć, więcej niż dobre. Wynikało to z uświadomienia sobie 
przez władze, że Kościół jest dla nich strategicznym, choć wymagającym partnerem, 
bez którego realizacja koncepcji „uwiarygodniania” i poprawy legitymizacji społecznej 
reżimu Jaruzelskiego jest niemożliwa do przeprowadzenia. Z tego powodu podtrzymy-
wanie i poprawianie relacji z Episkopatem było jednym z najważniejszych założeń poli-
tyki wyznaniowej w latach 1987–1989. Wiązało się to w oczywisty sposób z liberalizacją 
przeprowadzaną w Związku Sowieckim przez Michaiła Gorbaczowa. Wymownymi 
symbolami wspomnianych zmian były wywiad kard. Glempa dla prasy sowieckiej, 
opublikowany 4 lutego 1987 r. w „Litieraturnoj Gazietie”44, oraz jego dwie podróże do 
ZSRS w roku 198845. Z perspektywy zwalczania Kościoła w Związku Sowieckim przez 
przeszło siedemdziesiąt lat były to wydarzenia o zupełnie niecodziennym charakte-
rze. Należy wskazać, że polityka władz nie była konsekwentna, gdyż w dalszym ciągu 
aktywne działania wobec Kościoła prowadziły MSW kierowane przez Kiszczaka oraz 
Urząd do spraw Wyznań (UdsW). W dokumentacji partyjnej, państwowej oraz aparatu 
bezpieczeństwa nadal wskazywano jasno, że należy kontynuować walkę z „wpływami 
kleru”. Do samego końca istnienia PRL zdarzały się jednak niewyjaśnione zabójstwa 
duchownych, znanych ze wspierania opozycji. W 1989 r. ofiarami padło trzech księży: 
Stefan Niedzielak, Sylwester Zych i Stanisław Suchowolec, wcześniej zaangażowanych 
po stronie ,,Solidarności” i innych środowisk, których działalność była sprzeczna z inte-
resami władz46. Zakończyło je dopiero rozwiązanie UdsW i zmiany przeprowadzone 
w strukturach MSW po transformacji ustrojowej. Informacje na temat „negatywnych 
postaw kleru” zbierano aż do końca 1989 r.

Najważniejszym efektem dobrych wzajemnych relacji było wynegocjowanie usta-
wy o osobowości prawnej Kościoła i nawiązanie stosunków dyplomatycznych Stolica 
Apostolska–PRL w 1989 r. Oba akty poprzedziły intensywne rozmowy między przed-
stawicielami władz i Kościoła, w których czasie, jak się okazało, to Episkopat był stroną 
przeważającą i potrafiącą wynegocjować korzystne dla siebie warunki. Niewątpliwym 
atutem dla biskupów była również dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczno-poli-
tyczna, która wpływała na osłabienie pozycji negocjacyjnej strony rządowej, gotowej na 
coraz dalej idące ustępstwa (wynikające z chęci uwiarygodnienia społecznego reżimu).

44 Zob. Wywiad z Prymasem Kard. J. Glempem pt. „Pokój to pojęcie jednoznaczne dla wszystkich” przeprowa-
dzony przez L. Pocziwałowa, redaktora moskiewskiej „Literaturnoj Gaziety” (4 lutego 1987 r.), 13 I 1987 [w:] P. Raina, 
Kościół w PRL…, s. 537–542. 

45 P. Kowal, Wizyty kard. Józefa Glempa w ZSRS w 1988 roku oraz ich polityczno-międzynarodowy kontekst, 
„Dzieje Najnowsze” 2016, nr 1, s. 189–208. 

46 P. Łysakowski, Śmierć ks. Stefana Niedzielaka w dokumentach IPN i opiniach prasy PRL (1989) [w:] Nie-
złomni ludzie Kościoła. Sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011, s. 141–160; Z. Branach, Tajemnica śmierci ks. Zycha 
[w:] Niezłomni ludzie Kościoła…, s.  161–174; K. Sychowicz, Przyjaciel Sługi Bożego  –  ks. Stanisław Suchowolec 
(1958–1989) [w:] Niezłomni ludzie Kościoła…, s. 175–188. 
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Po raz pierwszy po niemal trzyletniej przerwie temat ustawy o stosunku państwa do 
Kościoła pojawił się w czasie obrad Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu i Episkopatu 
z czerwca 1986 r., ale wobec daleko idących różnic stanowisk obu stron zasadnicze 
rozmowy dotyczące tej tematyki przyniósł dopiero rok 1987. We wspomnianym roku 
zaczęła także funkcjonować Komisja Mieszana, składająca się z przedstawicieli Stolicy 
Apostolskiej i Episkopatu. Miała ona przedyskutować warunki, w jakich byłoby moż-
liwe nawiązanie stosunków dyplomatycznych na linii Watykan–PRL. W skład wspo-
mnianego ciała weszli: abp Stroba, abp Dąbrowski, bp Jerzy Dąbrowski, ks. Orszulik 
(reprezentujący Episkopat) oraz abp Achille Silvestrini (zastępca sekretarza stanu), 
abp Francesco Colasuonno (kierownik Zespołu Stolicy Apostolskiej do spraw Stałych 
Kontaktów z Rządem PRL) i dwaj pracownicy Sekretariatu Stanu: ks. Faustino Sanz 
i ks. Janusz Bolonek47. 

Nawiązaniem stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską były bardzo zain-
teresowane władze PRL. Chciały dzięki temu uzyskać sukces potwierdzający liberali-
zację reżimu, który można by eksponować na arenie międzynarodowej. Dążenie w tym 
kierunku wielokrotnie wyrażano w pierwszej połowie 1987 r. zarówno w czasie rozmów 
z przedstawicielami Episkopatu, jak i publicznie. Polscy biskupi nie zamierzali się jednak 
z tym spieszyć. Uznali, że najpierw należy załatwić sprawy ważne dla Kościoła w Polsce. 
W tym względzie w zasadzie w Radzie Głównej Episkopatu panował konsens, który 
najlepiej wyraził kard. Henryk Gulbinowicz w czasie posiedzenia Konferencji Plenarnej 
z 21–22 czerwca 1987 r.: „Zespół PRL ma swoje dojścia w Watykanie. Więc im więcej 
z naszej strony ostrożności, tym lepiej”48. Przedstawiciele władz byli świadomi tego typu 
podejścia do obu wymienionych problemów. Świadczy o tym wyraźnie analiza apara-
tu bezpieczeństwa z lipca 1987 r.: „Należy oczekiwać, że Watykan i Episkopat w dia-
logu z władzami PRL nie będą wykazywać pośpiechu ani też skłonności do ustępstw. 
Zmierzają oni konsekwentnie wcielać w życie taktykę: najpierw osiągnięcie porozu-
mienia z władzami polskimi w sprawach, które Kościół uważa za ważne dla jego misji, 
a w dalszej dopiero kolejności wznowienie stosunków dyplomatycznych z państwem 
polskim”49. Wspomniana świadomość nie uchroniła jednak władz PRL od konieczności 
uwzględnienia niemal wszystkich postulatów Episkopatu.

Przełomowe dla przyszłej ustawy o osobowości prawnej Kościoła i uregulowania sto-
sunków dyplomatycznych Stolica Apostolska–PRL było posiedzenie Komisji Wspólnej 
z 21 września 1987 r., gdy władze i przedstawiciele Episkopatu zadeklarowali chęć 
powrotu do dalszych prac nad projektem z 1983 r. oraz wyrazili potrzebę włączenia 
do negocjacji reprezentantów watykańskiego Sekretariatu Stanu50. Rozmowy toczyły 

47 A. Orszulik, Droga do pełnej normalizacji stosunków między państwem i Kościołem oraz między PRL a Sto-
licą Apostolską, „Studia Lovicensia” 2008, nr 10, s. 256–257. 

48 AAW, SPP, Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1987–1989. Protokół z 221. Konferencji 
Plenarnej Episkopatu Polski, 19–21 VI 1987 r., s. 4.

49 AIPN, 0449/4, t. 8, MSW, Informacje zbiorcze wychodzące z dawnego wydziału XVII z 1987 r., k. 111–112. 
Informacja dotyczy: perspektywy stosunków polsko-watykańskich po wizycie papieża, 2 VII 1987. 

50 Relacja z 39 posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu i Episkopatu w dniu 21 września 1987 r. 
w gmachu Sejmu [w:] Tajne dokumenty Państwo–Kościół 1980–1989, Londyn–Warszawa 1993, s. 516. 
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się nie bez pewnych trudności i zgrzytów przez cały rok 1988. Kluczowym problemem 
była chęć utrzymania przez władze wpływu na nominacje kościelne, na co stanowczo 
nie zgadzali się delegaci Episkopatu. Starano się również wymusić uchwalenie artyku-
łu dotyczącego nadużywania wolności religijnej, który był wymierzony w duchownych 
współpracujących z opozycją. Charakterystyczne jest to, że w obu przypadkach na sku-
tek twardej postawy abp. Jerzego Stroby, kierującego kościelną delegacją, i pozostałych 
jej członków nie osiągnięto sukcesu ani nawet żadnych ustępstw. Równolegle negocjo-
wano szczegóły konwencji polsko-watykańskiej. W czasie obrad Konferencji Plenarnej 
abp Stroba informował pozostałych biskupów, że projekt dokumentu jest w połowie 
gotowy, a trudności, które się pojawiały, są do przezwyciężenia51.

Ostatecznie 4 maja wypracowano projekt konwencji, który parafowali abp Stroba 
i Władysław Loranc, kierownik UdsW, po czym przesłano go do dalszych prac między 
przedstawicielami watykańskiego Sekretariatu Stanu i polskich dyplomatów. Zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami konwencja miała wejść w życie po zaakceptowaniu przez 
Jana Pawła II i Radę Państwa, a następnie zostać przyjęta równocześnie z ustawą o osobo-
wości prawnej Kościoła w Polsce. Stolica Apostolska zgłosiła jednakże do projektu wiele 
uwag, z których jasno wynikało, że pośpiech w przyjmowaniu dokumentu stanowiącego 
punkt wyjścia do nawiązania stosunków dyplomatycznych z PRL jest niewskazany52. 
Przez kolejne kilka miesięcy władze PRL różnymi kanałami wywierały nacisk na jak 
najszybsze uchwalenie uzgodnionego projektu konwencji, by móc wykorzystać wspo-
mniany dokument do podkreślenia liberalizacji reżimu53. Działania te okazały się nie-
skuteczne, spodziewanego efektu nie przyniósł nawet list Jaruzelskiego do Jana Pawła II 
na dziesięciolecie pontyfikatu. Pod koniec października Stolica Apostolska za pośredni-
ctwem abp. Dąbrowskiego przekazała swoją decyzję o odrzuceniu projektu konwencji 
z zastrzeżeniem, że jej fragmenty będzie można wykorzystać w dalszych negocjacjach54.

Na początku 1989 r. stroną, której bardziej zależało na uchwaleniu ustawy o osobowo-
ści prawnej Kościoła oraz nawiązaniu relacji dyplomatycznych PRL–Stolica Apostolska, 
były władze Polski „ludowej”. Wynikało to z chęci osiągnięcia propagandowego suk-
cesu przed nadchodzącą kampanią wyborczą do parlamentu. Potwierdzają to słowa 
Barcikowskiego, który pod koniec obrad podkreślił, że: ,,Ustawa jest potrzebna i wam, 

51 AAW, SPP, Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1987–1989. Protokół z 225. Konferencji 
Plenarnej Episkopatu Polski, 24–25 II 1988 r., s. 13–14. 

52 Ibidem, Protokół z 227. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Jasna Góra, 2–3 V 1988 r., s. 2–3.
53 Nie pomogła nawet interwencja gen. Jaruzelskiego u kard. Glempa podczas rozmowy 12 sierpnia. Pierwszy 

sekretarz KC PZPR zaznaczał, że „słychać, jakoby przyjęcie Konwencji miało być odsunięte i to z powodu Epi-
skopatu, który nie chce mieć komisarza w osobie nuncjusza. Gdyby wziąć najpierw ustawę, to do jej opracowania 
jeszcze długa droga”. Prymas odpowiedział, że Episkopat w żadnym razie nie sprzeciwia się przybyciu nuncjusza 
do Polski, a przyczyn zahamowania prac należy poszukiwać ewentualnie w zmianach personalnych, do których 
doszło w Stolicy Apostolskiej. Zaznaczał także, że „Być może losy konwencji w pewnej mierze są uzależnione od 
tego, czy pierestrojka będzie odczytana jako autentyczna. To są moje domysły. Być może, w zależności od sytuacji, 
nuncjusz pojawi się przed konwencją i ustawą” (AAW, SPP, Rozmowy z rządem, 1988, relacje, J. Glemp, Relacja 
z rozmowy Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa z rozmowy z przewodniczącym Rady Państwa gen. Wojcie-
chem Jaruzelskim, która odbyła się w Natolinie dnia 12 sierpnia 1988 r., s. 6). Wypowiedź kard. Glempa dość jasno 
sugerowała, że losy konwencji zależą od sytuacji politycznej i, czego nie zaznaczał, od rozwoju sytuacji w PRL. 

54 P. Kowal, Koniec systemu…, s. 246–248. 
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i nam przed wyborami. Powinna nabrać biegu legislacyjnego za starego Sejmu, a wpły-
nąć do laski marszałkowskiej nowego Sejmu. Gdyby trafiła do obecnego Sejmu, a nie 
zdążyłby jej uchwalić, trzeba by wnosić ją na nowo”55. Sposób, w jaki władze kalkulo-
wały swoje podejście, niezwykle trafnie przedstawili Antoni Dudek i Ryszard Gryz: 
„Kierownictwo PZPR liczyło, że ustawa, a także inne gesty pod adresem duchowieństwa 
doprowadzą do neutralizacji jego postawy w okresie kampanii poprzedzającej czerwcowe 
wybory do parlamentu. Dążenie do propagandowego wykorzystania ustawy majowej 
było tak silne, że kiedy strona kościelna – przypuszczalnie dostrzegając szybką zmianę 
nastrojów społecznych wiosną 1989 r. – zasugerowała odłożenie ustawy do czasu wybo-
ru nowego Sejmu, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Kazimierz Barcikowski nie 
tylko zdecydowanie odrzucił ten postulat, ale przekonał też premiera Rakowskiego, by 
ten czym prędzej osobiście przedstawił posłom projekt”56. Episkopat nie spieszył się jed-
nak z przyjmowaniem ustawy, biskupi nie czuli potrzeby gwałtownych działań w tym 
zakresie. Ostatecznie projekty ustaw wyznaniowych zostały zaaprobowane przez KEP 
i KC PZPR w marcu 1989 r., a następnie przyjęte w czasie posiedzenia Komisji Wspólnej57. 
W tym samym dniu abp Stroba poinformował przedstawicieli władz o pozytywnym 
stanowisku Stolicy Apostolskiej w sprawie przyjęcia konwencji (mimo nieuchwalenia 
jeszcze ustawy o statusie prawnym). Oznaczało to odmrożenie negocjacji dotyczących 
ustanowienia stosunków dyplomatycznych58. Siedemnastego maja 1989 r. w Sejmie 
przyjęto pakiet trzech ustaw: O gwarancjach wolności sumienia i wyznania, O stosunku 
Państwa do Kościoła katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, O ubezpieczeniu 
społecznym duchownych. Rozwiązania z ,,ustaw majowych” były nowoczesne i okazały 
się trwałą podstawą regulującą stosunki państwo–Kościół także w nowej rzeczywistości 
politycznej. Był to niewątpliwie duży sukces polskiego Kościoła, gdyż ustawy gwaranto-
wały mu możliwość nieskrępowanego działania oraz realizowały w praktyce ustrojowej 
zdecydowaną większość postulatów Episkopatu. Jak trafnie podkreśliła w swojej analizie 
Anna Czochara: ,,Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania pozostaje po 
istotnej nowelizacji z 1997 r. głównym – komplementarnym wobec Konstytucji – aktem 
prawnowyznaniowym określającym gwarancje i zakres wolności religijnych obywate-
li oraz zasady stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych”59.

Od kwietnia do lipca toczyły się z kolei rozmowy nad nawiązaniem stosunków dyplo-
matycznych Stolica Apostolska–PRL. Przełomowy dla sprawy był list Jana Pawła II do 
kard. Glempa z 11 kwietnia, w którym papież informował, że w związku z szybko postę-
pującym procesem zmierzającym do uregulowania statusu prawnego Kościoła w PRL 

55 Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu w dniu 23 stycznia 1989 r. w gma-
chu Sejmu [w:] Tajne dokumenty…, s. 572. 

56 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, s. 437–438. 
57 AAW, SPP, Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1987–1989. Protokół z 233. Konferencji 

Episkopatu, sesja plenarna, 7–9 marca 1989 r., s. 1–7.
58 K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski 1980–1989, War-

szawa 2012, s. 219. 
59 A. Czochara, Periodyzacja polityki wyznaniowej w III Rzeczpospolitej Polskiej [w:] Prawo wyznaniowe w Pol-

sce (1989–2009). Analizy, dyskusje, postulaty, red. D. Walencik, Katowice–Bielsko-Biała 2009, s. 31. 



Kościół katolicki w latach przełomu (1987–1989)

27remembrance and justice  1 (33) 2019

podjął pozytywną decyzję w kwestii nawiązania relacji dyplomatycznych z Polską60. 
Siedemnastego lipca nawiązano pełne relacje dyplomatyczne61.

KOŚCIÓŁ WOBEC „OKRĄGŁEGO STOŁU”  
I WYBORÓW CZERWCOWYCH

Rozmowy między władzami a opozycją, które miały doprowadzić do „okrągłego 
stołu”, zainicjowane przez spotkanie Kiszczak–Wałęsa z 31 sierpnia, rozpoczęły się we 
wrześniu i trwały właściwie nieprzerwanie aż do połowy lutego, kiedy ruszyły obrady, 
toczone już przy słynnym meblu. Rozgrywały się za pośrednictwem Episkopatu i z udzia-
łem jego przedstawicieli, jak trafnie zauważyli Antoni Dudek i Ryszard Gryz: „od tej 
chwili obecność przedstawicieli Kościoła we wszystkich ważniejszych rozmowach stała 
się regułą”62. Wydaje się, że bez pośrednictwa biskupów zawarcie porozumień wiążących 
obie strony byłoby niezwykle trudne do osiągnięcia, tym bardziej że przynajmniej dwu-
krotnie pomogli oni przełamać negocjacyjny impas. Przedstawiciele Episkopatu uczest-
niczyli w spotkaniach strony rządowej i opozycyjnej aż do samego końca. Odgrywali oni 
ważną rolę, znacznie wykraczającą poza status „obserwatorów”, którym delegaci Kościoła 
posługiwali się do określenia swojej funkcji. Wydaje się, że bardziej odpowiednimi okreś- 
leniami oddającymi jego rzeczywistą rolę są: pośrednik i gwarant.

Kolejne spotkania ważne na drodze do „okrągłego stołu” odbyły się w dniach 
15–16 września. Uczestniczyli w nich bp Bronisław Dembowski i ks. Orszulik jako 
delegaci Episkopatu. Pierwszy ze wspomnianych otrzymał od kard. Glempa dość jasną 
instrukcję: „Ksiądz Prymas poprosił mnie, bym był uczestnikiem tych rozmów we 
wrześniu 1988 roku. Gdy wyraziłem zgodę, Prymas zapytał: »Nie pytasz o instrukcję?«. 
Speszyłem się i odpowiedziałem, że oczywiście pytam. Usłyszałem w odpowiedzi z nie-
zmierną powagą wypowiedziane zdanie: »Instrukcja jest tylko jedna: rób, co możesz, 
aby pierwsza rozmowa nie była ostatnią«”63. Jak się okazało, takie podejście było bardzo 
pragmatyczne, gdyż pierwsze rozmowy nie przyniosły żadnych efektów. Lech Wałęsa 
jasno stawiał postulat legalizacji „Solidarności”, na co jako warunek dalszych rozmów 
zgody nie wyraził Czesław Kiszczak. Z tego powodu nastąpił impas, który w części udało 
się przełamać dopiero w połowie listopada64.

60 W. Góralski, Reaktywowanie i działalność nuncjatury apostolskiej w Polsce (1989–1999) [w:] Z papiestwem 
przez dzieje. W osiemdziesięciolecie wskrzeszenia nuncjatury apostolskiej w Polsce, red. W. Adamczewski, Warszawa 
2000, s. 112.

61 Oświadczenie Sekretariatu Episkopatu Polski o wznowieniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską 
a Stolicą Apostolską, 17 VII 1989 [w:] P. Raina, Kościół w PRL…, s. 700–701; Komunikat prasowy o wznowieniu 
wzajemnych stosunków dyplomatycznych między Polską i Stolicą Apostolską, 17 VII 1989 [w:] P. Raina, Kościół 
w PRL…, s. 701.

62 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 434. 
63 B. Dembowski, Kościół w PRL w czasie prymasostwa kardynała Józefa Glempa [w:] Caritati in iustitia. Dwa-

dzieścia lat posługi prymasowskiej kardynała Józefa Glempa, red. S. Budzyński, Warszawa 2001, s. 281.
64 Impas wynikał w znacznej mierze z obawy członków KC, że legalizacja „Solidarności” jest pierwszym kro-

kiem do objęcia przez nią władzy w państwie (A. Friszke, Okrągły stół. Geneza i przebieg [w:] Polska 1986–1989: 
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Początkowo stosunek hierarchii kościelnej do rozmów był dość zdystansowany. 
Wynikało to, jak się wydaje, w znacznej mierze z braku wiary w dobre intencje władz. 
Ideę przyszłych rozmów „okrągłego stołu” przedstawił w czasie obrad Konferencji 
Plenarnej na początku października 1988 r. Andrzej Stelmachowski (doradca prymasa), 
który następnie odpowiadał na pytania biskupów dotyczące sytuacji politycznej i posta-
wy władz65. Pytano m.in. o to, czy możliwe jest ograniczenie wiodącej roli partii, czy 
potrzebne są chrześcijańskie związki zawodowe. Biskup Tadeusz Gocłowski wskazywał, 
że z informacji, które otrzymał, wynika, iż Wałęsa był przeciwko tworzeniu tzw. żółtych 
związków, gdyż mogłoby to doprowadzić do podziału w całym ruchu „Solidarności”. 
Ważne kwestie związane z przygotowaniami do „okrągłego stołu” podnieśli abp Stroba 
i bp Tokarczuk. Pierwszy ze wspomnianych hierarchów pytał: „Cała istota tej insty-
tucji mnie interesuje. Jakie są szanse egzekutywy, czyli efektywności? Cele wydają się 
sprzeczne: legalizacja »Solidarności« i jej rozmycie. Obie strony chcą rozmowy, ale jej 
wyniki?”. Jego wątpliwości uzupełniała wypowiedź ordynariusza przemyskiego: „Czy 
strona rządowa zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji? Czy wyczuwa się, że oni problem 
polski rozumieją jako polski, czy wiążą go z sytuacją w bloku? Jak widzą koncepcje 
komunizmu?”66. Odpowiedź Stelmachowskiego wyraźnie pokazywała, że prowadził 
on działania zgodne z linią prymasa Glempa, czyli postępował ostrożnie i w kierunku 
zawarcia porozumienia. Wskazywał: „Wydaje się, że władza zdaje sobie sprawę z powagi 
sytuacji. Władza nie była »śmiertelnie« przerażona akcją strajkową. Czy cała władza ma 
tę świadomość, tego nie wiem. Moi rozmówcy zawsze podkreślają, że jesteśmy suwe-
renni. »Okrągły stół« może sporządzić raport, któremu się nada bieg, albo nie. W miarę 
postępów rokowań opracowane propozycje mogą być przyjęte. Czas konfrontacji wydaje 
się ustępować czasowi koncyliacji. Wiodąca rola partii może być zwalczona na poziomie 
zakładu pracy. Charakter chrześcijański związków zawodowych jest sprawą przyszłości, 
a zakładanie partii jeszcze dalszą. Zagadnienie rolników jest szczególnie trudne, potrze-
ba głosu Episkopatu. […] Sprawę represjonowanych wziął w dużym stopniu Kościół na 
siebie i niemało osiągnął na drodze »umów dżentelmeńskich«”67.

Nieufność biskupów co do intencji władz mogły pogłębiać dalsze działania ekipy 
Jaruzelskiego, która próbowała rozwiązać trudną sytuację społeczno-polityczną bez 
uwzględniania głównego postulatu opozycji, czyli legalizacji „Solidarności”. Jednym 
z tego typu zabiegów było powołanie nowego rządu z Mieczysławem Rakowskim na czele, 
co stało się 14 października68. Przyszły prezes Rady Ministrów od początku swojej misji 
chciał poszerzyć skład gabinetu o przedstawicieli środowisk katolickich, cieszących się 
zaufaniem Episkopatu. Rozpoczął starania, by do rządu weszli: Witold Trzeciakowski, 
Julian Auleytner, Andrzej Micewski i Aleksander Paszyński. Rakowski podjął wspo-

koniec systemu. Materiały międzynarodowej konferencji, Miedzeszyn, 21–23 października 1999, t. 1: Referaty, red. 
P. Machcewicz, przeł. z jęz. ang. W. Lampe, z jęz. ros. R. Niedzielko, Warszawa 2002, s. 90–91). 

65 AAW, SPP, Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1987–1989. Protokół z 230. Konferencji 
Episkopatu, sesja plenarna, 5–6 X 1988 r., s. 2.

66 Ibidem, s. 3–4. 
67 Ibidem, s. 4. 
68 Na temat rządu M. Rakowskiego zob. szerzej P. Kowal, Koniec systemu…, s. 412–428. 
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mniany temat w czasie rozmowy z kard. Glempem z 4 października. Jak zauważył 
w swoim dzienniku: „W powojennej historii Polski jestem chyba pierwszym premierem, 
który z własnej inicjatywy uznał za celowe poinformowanie głowy Kościoła katolickiego 
o zamierzonych kierunkach działania i procesie formowania rządu”. Rozmowa miała 
się toczyć w przyjaznej atmosferze, a prymas uznać przedstawione przez Rakowskiego 
koncepcje dotyczące rządu za interesujące i pozytywne, a także odnieść się do prioryte-
towego potraktowania rolnictwa. Kardynał Glemp miał również krytycznie wyrażać się 
o „maksymalistach, którzy obsiedli »Solidarność« (jak zanotował przyszły premier PRL, 
prawdopodobnie chodziło o »korowców«). Prymas miał także pozytywnie odnieść się 
do inicjatywy powołania ministrów z kręgów kościelnych i zapewnić o pełnym przeko-
naniu co do kandydatur: W[itolda] Trzeciakowskiego i J[uliana] Auleytnera. Odnośnie 
do Micewskiego abp Glemp, jak zauważył premier PRL, był powściągliwy69, do ostatniej 
z kandydatur zaś – Aleksandra Paszyńskiego – w ogóle się nie odniósł. Na koniec spot-
kania prymas miał powiedzieć, że »Chcemy poprzeć pana premiera w tych dążeniach. 
Uznajemy je za dziejowo ważne«”70. Szybko się jednak okazało, że deklarowana życzli-
wość nie przekładała się na żadne konkrety, gdyż prymas nie miał zamiaru angażować 
Kościoła w poparcie dla rządu, a wszyscy czterej kandydaci ze środowisk katolickich 
ostatecznie odmówili wejścia do rządu71. Przebieg spotkania z Rakowskim i jego efekt 
dobitnie skomentował Urban, który wyśmiał naiwność polityczną ostatniego I sekre-
tarza KC PZPR: „Rakowski zostaje premierem i jedzie do Glempa – ach, jakże Glemp 
popiera jego misję, jaka wspaniała rozmowa, jak jego eminencja wszystko rozumie, 
jak aprobuje zamierzenia rządu. No i tak ci w sutannach robili naszych w bambuko”72.

Episkopat wznowił starania o powrót do rozmów między władzami a opozycją. 
Dzięki pośrednictwu Kościoła udało się doprowadzić do kolejnego spotkania Kiszczaka 
z Wałęsą, które odbyło się 18–19 listopada. W rozmowie wzięli udział także bp Gocłowski 
i ks. Orszulik. Podobnie jak w przypadku spotkania z połowy września, nie udało się 
doprowadzić do porozumienia, gdyż minister spraw wewnętrznych nie wyraził zgody na 
legalizację „Solidarności”. Rozmowa nie zakończyła się fiaskiem dzięki zaangażowaniu 
duchownych, którzy przekonali obie strony, by w komunikacie znalazła się informa-
cja, że dialog będzie kontynuowany73. Niecałe dwa tygodnie później doszło do wyda-
rzenia ważnego dla późniejszej zgody władz na legalizację „Solidarności”, czyli debaty 
telewizyjnej Lecha Wałęsy z Alfredem Miodowiczem, przewodniczącym reżimowego 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Przywódca „Solidarności” 
okazał się w niej bezapelacyjnym zwycięzcą74. Wspomniane wydarzenie połączone ze 
staraniami przedstawicieli Episkopatu u władz, które trwały do połowy stycznia, przy-
czyniło się do ostatecznej zgody władz PRL na rozpoczęcie rozmów z opozycją i zale-
galizowanie „Solidarności”. W czasie negocjacji rządzący Polską „ludową” próbowali 

69 Otwarte pozostaje pytanie: czy mógł podejrzewać, że Micewski jest tajnym współpracownikiem SB? 
70 M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1987–1990…, s. 249. 
71 A. Friszke, Okrągły stół…, s. 92–93. 
72 J. Urban, Jajakobyły: spowiedź życia Jerzego Urbana, Warszawa 1992, s. 214.
73 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, s. 216. 
74 J. Skórzyński, Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989, Warszawa 1995, s. 133. 
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m.in. namówić biskupów na przyspieszenie wyborów do Sejmu, zaplanowanych na 
wiosnę 1989 r. Cel był dość jasny: wywrócenie ustaleń zmierzających do podjęcia roz-
mów z opozycją w kształcie okrągłostołowym oraz wypracowanie modelu, w którym 
to Episkopat reprezentuje opozycję w negocjacjach. Propozycje przeprowadzenia wybo-
rów w kwietniu 1989 r. Rakowski przekazał biskupom w czasie spotkania z 4 stycznia, 
w którym wzięli udział ze strony władz: premier, Czyrek, Ciosek i Loranc; ze strony 
kościelnej: kard. Macharski, abp Stroba i ks. Orszulik. Przedstawiciele Episkopatu nie 
przyjęli propozycji władz, ks. Orszulik stwierdził, że należy powrócić do formuły „okrąg- 
łego stołu”, która utrwaliła się już w odbiorze społecznym. Arcybiskup Stroba wska-
zał z kolei, że adresatem oferty powinni być przedstawiciele opozycji, a „Solidarność” 
należy zalegalizować75. Postawa kościelnych rozmówców spowodowała, że władze nie 
miały wyjścia i musiały się zgodzić na przywrócenie możliwości legalnej działalności 
związku oraz rozpoczęcie negocjacji z jego przedstawicielami76.

Szczególnie istotne dla władz było pozyskanie wiedzy na temat stanowiska Kościoła 
wobec planowanych rozmów ,,okrągłego stołu” i ich późniejszego przebiegu77. Dokładnie 
analizowano stosunek biskupów i szeregowych duchownych do udziału ,,Solidarności” 
w wyborach. Jak wynika z jednego z najważniejszych dokumentów Departamentu 
IV MSW78: ,,Aktualna sytuacja w kraju, a zwłaszcza przygotowania do rozmów przy 
»okrągłym stole« wywołują ożywione dyskusje kuluarowe w kierownictwie Kościoła. 
Rozważania i dyskusje w tym zakresie dotyczą zwłaszcza takich problemów jak podzia-
ły w opozycji: ewentualny ich udział w wyborach do Sejmu, działalność Komitetu 
Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie oraz inicjatywy »okrągłego stołu«”79.

W tym czasie przedstawiciele opozycji przekonywali Episkopat, by w rozmowach, 
które będą się toczyły w czasie posiedzeń poszczególnych zespołów, brali udział księża 
jako świadkowie. Arcybiskup Dąbrowski w imieniu KEP odmówił, jak wskazali Antoni 
Dudek i Ryszard Gryz: „W rezultacie udział duchownych w negocjacyjnym maratonie 
prowadzonym przy Krakowskim Przedmieściu był ograniczony, niemniej uczestniczyli 
oni w kolejnych poufnych rozmowach w Magdalence, w trakcie których zapadały najważ-
niejsze decyzje. Dlatego – choć pod dokumentami podpisanymi w kwietniu 1989 roku 
próżno byłoby szukać podpisów biskupa Gocłowskiego czy księdza Orszulika – Kościół 
katolicki można uznać za trzeciego sygnatariusza kontraktu wynegocjowanego przy 
Okrągłym Stole”80.

75 P. Raina, Rozmowy z władzami…, s. 329–339. Dwa dni później jeszcze jedną (nieudaną) próbę przekonania 
Episkopatu do wcześniejszego terminu wyborów podjął Ciosek w rozmowie z ks. Orszulikiem i Mazowieckim 
(A. Orszulik, Czas przełomu…, s. 462–466). 

76 A. Friszke, Okrągły stół…, s. 100. 
77 AIPN, 0713/311, t. 10, Informacje dzienne Departamentu IV MSW 25 I – 6 IV 1989 r.; ibidem, t. 11, Infor-

macje dzienne Departamentu IV MSW 7 IV – 30 VI 1989 r. 
78 O jego istotności świadczy to, że jego jedynym odbiorcą wskazanym w rozdzielniku dokumentu był Woj-

ciech Jaruzelski.
79 AIPN, 0713/311, t. 9, Informacje dzienne Departamentu IV MSW 6 X 1988 – 18 I 1989 r., Załącznik do 

informacji z 12 I 1988 r. dotyczący opinii i ocen kierownictwa Kościoła na temat aktualnej sytuacji w środowiskach 
opozycyjnych, k. 298. 

80 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 436. 
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Zarówno Kościół hierarchiczny, jak i szeregowi duchowni w znacznej większości 
pozytywnie opowiedzieli się za ideą rozmów ,,okrągłego stołu” i zawarciem porozumie-
nia władz z opozycją81. W czasie posiedzenia Episkopatu z 15 lutego 1989 r., a więc kilka 
dni po rozpoczęciu obrad, kard. Glemp zauważył, że bez udziału Sekretariatu Episkopatu 
ich rozpoczęcie byłoby niemożliwe, oraz wskazywał cele Kościoła związane z sytuacją 
społeczno-polityczną: „Sytuacja w kraju jest nowa. Przyczyny tego nowego stanu leżą 
w załamaniu się ekonomii całego bloku. Jest to wada systemu. Załamanie się ekonomii 
jest również klęską ideologii. W Polsce to załamanie widać obrazowo w okrągłym stole. 
Bez udziału SEP do obrad okrągłego stołu by nie doszło. Wyraziliśmy za to SEP podzię-
kowanie. Przegranie okazji okrągłego stołu byłoby wielką klęską. Cele są następujące:

– Ratowanie kraju przez podniesienie gospodarki i naprawę stosunków społeczno-
-politycznych. Do tego potrzebne jest również odrodzenie moralne. Powinniśmy to 
jaśniej powiedzieć.

– Ratowanie socjalizmu, który w swej idealnej postaci cieszy się niemałą fascynacją, 
zwłaszcza wobec wypaczonego kapitalizmu.

– Najbliższy cel to ratowanie ekipy władzy i zdobycie wpływów przez »Solidarność«. 
Władza chce przetrwać wybory, a potem programu nie widać. »Solidarność« chce zare-
jestrowania, a dalszych programów nie ujawnia.

Za okrągły stół płaci się kompromisem. Partia płaci wewnętrznym rozbiciem. 
»Solidarność« też pokazała podziały wewnętrzne i rozchwianie co do kierunku, w jakim 
iść – politycznym czy związkowym. Co ma czynić Kościół? Była propozycja wprowa-
dzenia dalszych duchownych do okrągłego stołu. Rozważaliśmy to wczoraj i przeważyło 
zdanie, by dalszych kapłanów nie delegować”82. Jego spojrzenie uzupełnił abp Stroba, 
który podkreślał, że zarówno władze, jak i opozycja chcą wykorzystać Kościół do swoich 
celów: „Kryzys dzieje się w całym bloku. Trudno zobaczyć, co jest ważniejsze: kryzys 
ekonomiczny czy polityczny. Dziś kryzys ekonomiczny wstrząsnął układem politycznym. 
Opozycja sądzi, że dzięki kryzysowi ekonomicznemu umocni swe wpływy polityczne. 
Walka polityczna wysuwa się na plan pierwszy, bo nie ma żadna strona wizji rozwią-
zania trudności gospodarczych. Partia chce doprowadzić do wcześniejszych wyborów, 
bo w ten sposób spory polityczne zostaną unieszkodliwione w pewnym stopniu. Jedna 
i druga strona chce korzystać z autorytetu Kościoła. Ponieważ Kościół bezpośrednio 
angażować się nie chce, rząd skłonny jest powołać centrum chrześcijańskie. Już została 
wysunięta unia chrześcijańsko-społeczna, drobniejsze ruchy dają o sobie znać. Ma to 
osłabiać wpływy opozycji”83. Cele władz i opozycji dobrze oddał ks. Orszulik: „Reformy 
polityczne mają pomóc uzdrowieniu państwa i uzdrowieniu gospodarki. Cała opera-
cja okrągłego stołu jest kontraktem: rząd obiecuje legalizację »Solidarności« za udział 
w naprawie państwa i gospodarki”84. Kardynał Macharski miesiąc później (22 lipca), jak 
wynika z informacji pozyskanej przez SB, stwierdził, że to właśnie Kościół zainspiro-

81 R. Łatka, Zmienna amplituda…, s. 248. 
82 AAW, SPP, Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1987–1989. Protokół z 232. Konferencji 

Episkopatu, sesja Biskupów Ordynariuszy, 15 II 1989 r., s. 1–2.
83 Ibidem, s. 2.
84 Ibidem.
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wał ,,odpowiednie czynniki”, aby podjęły dialog przy ,,okrągłym stole”. Przedstawiciele 
Kościoła byli stale obecni podczas obrad, występowali jednak wyłącznie w charakterze 
obserwatorów. Według kardynała ,,okrągły stół” „musi doprowadzić do porozumienia 
wszystkich konstruktywnych sił w naszym kraju. Aby końcowy efekt nie został zaprze-
paszczony, bądź zminimalizowany, potrzebna jest rozwaga i spokój. Do osiągnięcia tego 
celu – jak uznał – bezwzględnie powinni się przyczynić również księża. W tym kontek-
ście – jak stwierdził – nie do przyjęcia są wszelkie nieodpowiedzialne, »upolitycznione«, 
jątrzące i podburzające nastroje społeczne wystąpienia duchownych. Księża powinni 
się kierować nakazami prawa świętego i uczestniczyć wyłącznie »w tych sprawach, do 
których mają powołanie«”85. Biskupi wydali 8 marca komunikat z obrad Konferencji 
Plenarnej, które odbyły się 7–8 marca w Warszawie. Jednoznacznie opowiedzieli się za 
prowadzeniem rozmów przy „okrągłym stole” oraz przemianami, do których miały 
doprowadzić: „W tym niezwykle odpowiedzialnym momencie współczesnych dziejów 
Polski biskupi rozważali trudne sprawy naszej Ojczyzny. Rozmowy przy »okrągłym 
stole«, do których Kościół również wniósł swój wkład, zaowocować powinny donios- 
łymi przeobrażeniami w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Wysiłek 
podjęty przez ludzi, którzy wznieśli się ponad dzielące ich uprzedzenia, urazy i krzyw-
dy, zasługuje na szacunek społeczeństwa. Nawet jeśli nie przyniesie on we wszelakich 
dziedzinach natychmiastowych rezultatów, otworzyć może nową szansę dla kraju. Po 
raz pierwszy od przeszło siedmiu lat zarysowała się możliwość wejścia na drogę rze-
czywistego porozumienia”86.

Władze bardzo pozytywnie oceniały zaangażowanie hierarchii kościelnej w rozmo-
wy okrągłostołowe i występowanie w roli ich gwaranta. Jak trafnie zauważył Jan Żaryn: 
,,Kościół niewątpliwie posłużył komunistom jako wygodne narzędzie i amortyzator 
w obliczu spodziewanego upadku politycznego PZPR. W odczuciu społecznym obec-
ność hierarchów nadawała wynikom rozmów wiarygodność, co pozwoliło bezkrwawo 
wyjść narodowi z komunizmu”87. Jedynym hierarchą, który dość otwarcie sprzeciwiał 
się rokowaniom z władzami, był bp Tokarczuk88. Ordynariusz przemyski, w przeciwień-
stwie do innych członków Episkopatu, był krytycznie nastawiony do rozmów ,,okrągłe-
go stołu”. Można nawet powiedzieć, że jego stosunek do tej kwestii był „jednoznacznie 
negatywny”. Uważał, że dygnitarze partyjni planowali oszukać zarówno swoich opo-
zycyjnych partnerów, jak i społeczeństwo. Mówił o tym wprost: ,,W 1989 r. była szansa 
na przemiany. Było już normalnie. Potem były te wszystkie przewroty i Okrągły Stół, 
co wszystko popsuł. […] Bo sprawiał wrażenie, że demokratycznie wszystko zrobiono, 
tymczasem to już było dawno przygotowane. I ta mistyfikacja z Okrągłym Stołem, te 
rozmowy, to właściwie zaciemniło obraz, kto jest kto. W tym Michnik i inni odegrali 

85 R. Łatka, Polityka władz PRL…, s. 461.
86 Komunikat 223 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 8 III 1989, Warszawa [w:] Komunikaty Konferencji 

Episkopatu Polski 1945–2000, oprac. J. Żaryn, Warszawa–Poznań 2006, s. 339. 
87 J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004, s. 166.
88 M. Krzysztofiński, Arcybiskup Ignacy Tokarczuk wobec wydarzeń 1989 r. [w:] Czas próby. Kościół katolicki 

w okresie PRL, red. W. Polak, A. Czwołek, S. Galij-Skarbińska, Toruń 2017, s. 406–419.
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dużą rolę. To było szukanie przez rozmaite grupy jakiegoś sposobu, żeby tę sytuację 
przeciągnąć, żeby utrzymać panowanie tych samych ludzi, choć zza kulis”89.

Kościół, mimo wielu zabiegów władz, nie pozostał neutralny w czasie wyborów 
z czerwca 1989 r. (starano się go m.in. ,,przekupić” ustawą o osobowości prawnej Kościoła, 
o którą biskupi zabiegali od wielu lat) i wspierał w różny sposób kampanię wyborczą 
Komitetu Obywatelskiego90. Oficjalne stanowisko wobec nadchodzących wyborów pre-
cyzował komunikat z Konferencji Episkopatu z 2 maja, biskupi pisali w nim, że wybory 
są szansą, która „winna być wykorzystana przez wiernych w poczuciu odpowiedzialno-
ści za wspólne dobro narodu, jakkolwiek pozostaje świadomość, że obecne wybory są 
tylko pierwszym krokiem do pełnej podmiotowości społeczeństwa”91. Z drugiej jednak 
strony niektórzy spośród hierarchów wyraźnie stwierdzali, że nie może być im obojęt-
ne, kto wejdzie do parlamentu i czy kieruje się on w swoim postępowaniu wartościami 
chrześcijańskimi92. Jak raportowano w dokumencie UdsW z czerwca 1989 r., zaangażo-
wanie duchowieństwa katolickiego w kampanię wyborczą na rzecz opozycji przybierało 
różnorodne formy. Jako najczęściej występujące wyodrębniono:

,,– udzielanie pomocy organizacyjnej, moralnej i materialnej w formowaniu się 
wyborczych Komitetów Obywatelskich »Solidarności«, zbieranie podpisów na listach 
kandydatów na posłów i senatorów oraz prezentowanie ich sylwetek;

– udostępnianie obiektów sakralnych i kościelnych na rzecz kampanii wyborczej 
strony opozycyjnej (spotkania z wyborcami, eksponowanie materiałów propagando-
wych oraz umożliwianie stosowania innych form propagandy wyborczej), w okresie 
pełnej kampanii wyborczej;

– ukierunkowanie (poprzez wypowiedzi publiczne z ambony), tak przez część bisku-
pów, jak i duchowieństwo diecezjalne oraz zakonne, szeroko pojętego elektoratu, na 
oddawanie głosów na kandydatów strony solidarnościowej; 

– dyskredytowanie publiczne, przez część duchowieństwa, zarówno całego dotych-
czasowego dorobku PRL, jak i działań partii i rządu na rzecz wyjścia z kryzysu, oraz 
deprecjonowanie dotychczasowych rozwiązań ustrojowych, tak w skali naszego kraju, 
jak i wspólnoty socjalistycznej”93.

89 „Nie można zdradzić Ewangelii”. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem, oprac. M. Krzysztofiński, Przemyśl 
2017, s. 124; Relacja bp. Edwarda Frankowskiego [w:] Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach, 
oprac. M. Krzysztofiński, Rzeszów–Lwów 2016, s. 147. Tego typu stanowisko było w Episkopacie odosobnione, 
gdyż zdecydowana większość jego członków popierała ideę „okrągłego stołu”.

90 P. Codogni, Wybory czerwcowe 1989 roku. U progu przemiany ustrojowej, Warszawa 2012, s. 160–167. 
91 Komunikat 234 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 2 V 1989, Jasna Góra [w:] Komunikaty Konferencji 

Episkopatu …, s. 343.
92 R. Łatka, Priorytety polityki wyznaniowej władz PRL w latach 80 [w:] Priorytety polityki wyznaniowej władz 

Polski ,,ludowej”, red. R. Łatka, „Glaukopis” 2016, nr 33, s. 318–319. Warto dodać, że tylko 35 na 108 biskupów 
(36 proc.) i 40,7 proc. księży diecezjalnych i zakonnych wzięło udział w głosowaniu 4 czerwca. Zob. A. Dudek, 
Reglamentowana rewolucja…, s.  316. Była to i tak o wiele wyższa frekwencja niż w czasie innych „wyborów” 
przeprowadzanych przez władze PRL w latach osiemdziesiątych (w innych elekcjach brało udział jedynie kilku 
biskupów i ok. 20 proc. ogółu duchowieństwa).

93 APRP, 1009/28, Kancelaria Rady Państwa PRL, Gabinet Przewodniczącego Rady Państwa, Stosunki pań-
stwo–Kościół 1988, t. 3, Ocena stanowiska środowisk wyznaniowych wobec wyborów do Sejmu i Senatu, 8 VI 
1989  r., b.p. Jedyny przypadek, gdy hierarchia kościelna wystąpiła przeciwko kandydatowi Komitetu Obywatel-
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Władze, niezadowolone z takiego stanowiska hierarchii kościelnej i działalności 
duchowieństwa, stosowały różnorodne środki nacisku, aby osiągnąć ,,neutralność 
polityczną” Kościoła: od protestu wyrażonego na forum Komisji Wspólnej do roz-
mów profilaktycznych prowadzonych z biskupami, by uzyskać od nich zapewnienie, 
że duchowieństwo w ich diecezjach będzie zachowywać neutralne stanowisko wobec 
wyborów. Biskupi, poza nielicznymi przypadkami, nie mieli jednak zamiaru stoso-
wać żadnych środków, by dyscyplinować duchowieństwo. Nie zmieniły tego groź-
by kierowane pod adresem Kościoła przez Stanisława Cioska, który na posiedzeniu 
Komisji Wspólnej z 31 maja 1989 r. podkreślał: ,,Jesteśmy pełni troski o to, cośmy 
wspólnie z Kościołem zasiali. Nasz aparat, nie tylko MSW, poszedł w niedzielę na 
kazanie. Stwierdziliśmy w stosunku do poprzedniej niedzieli dwukrotny wzrost agi-
tacji na rzecz »Solidarności«. To nie są podejrzenia, to są fakty […]. Wkalkulowaliśmy 
w kontrakt neutralność polityczną Kościoła. Jeżeli będzie przechył na jedną ze stron, 
na stronę opozycyjną, to będą bardzo smutne skutki”94. W przypadku większości 
hierarchów nacisk władz okazał się nieskuteczny, ale np. kard. Macharski, według 
raportu MSW, miał się zobowiązać do dyscyplinowania księży95. Tego typu stano-
wisko deklarował również abp Stroba w czasie rozmów z przedstawicielami poznań-
skich władz wojewódzkich. W przededniu wyborów doszło do spotkania abp. Stroby 
z I sekretarzem KW PZPR w Poznaniu, Edwardem Łukasikiem. Jak wynika z doku-
mentacji sporządzonej przez wojewódzkie struktury partyjne, „obie strony zapew-
niały o chęci kształtowania postaw politycznych na rzecz: atmosfery spokoju, ładu 
moralnego, rzetelnej pracy, wychowania w rodzinie i świadczeń dla dobra ogólnego 
oraz utrwalania naszych narodowych tradycji”. Metropolita poznański nie godził się 
także na wykorzystywanie świątyń archidiecezji poznańskiej na potrzeby reaktywu-
jącej się „Solidarności” i kampanii wyborczej w 1989 r. Wysiłki władz zmierzające 
do neutralizacji poznańskiego Kościoła nie przyniosły jednak efektów, gdyż w regio-
nie (podobnie jak w całej Polsce) w większości kościołów kolportowano ulotki i pla-
katy „Solidarności”96. Wynikało to z tego, że zdecydowana większość szeregowych 
duchownych (nie tylko w Krakowie i w Poznaniu) wspierała niemal zupełnie otwarcie 
kampanię Komitetu Obywatelskiego97. W podsumowaniu dokumentu dotyczącego 
stanowiska środowisk kościelnych wobec wyborów do Sejmu i Senatu przewidywano, 

skiego, zanotowano w Radomiu, gdzie bp Edward Materski opowiedział się przeciwko Janowi Józefowi Lipskiemu. 
Zob. A. Dudek, Decydujące miesiące. Polska, kwiecień–sierpień 1989 [w:] Polska 1986–1989…, s. 12.

94 Tajne dokumenty Biura Politycznego KC PZPR i Sekretariatu KC. Ostatni rok władzy 1988–1989, Londyn 
1994, s. 376–377. Analogiczne zastrzeżenia wobec formy zaangażowania duchowieństwa po stronie „Solidarności” 
podnosił Władysław Loranc, ostatni szef UdsW. Zob. szerzej Relacja Władysława Loranca z 2013 r. (w zbiorach 
autora).

95 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 286. 
96 K. Białecki, Działalność Kościołów na terenie województwa poznańskiego w latach osiemdziesiątych XX wieku 

w ocenie ówczesnych wojewódzkich władz państwowych [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych 
w Wielkopolsce w latach 1980–1989, red. K. Białecki, Poznań 2011, s. 34. 

97 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, s.  282–286. Jak odnotował wspomniany wcześniej Mieczysław 
F. Rakowski: „Jest źle. W wielu miejscowościach Kościół stanął jednoznacznie po stronie opozycji, ta zaś nie prze-
biera w środkach” (M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1987–1989…, s. 431). 
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że: ,,W czerwcowych wyborach frekwencja kleru w akcie głosowania będzie wyższa 
niż notowana w latach ubiegłych. Zaangażowanie się znacznej części duchowieństwa 
(ok. 20 proc. kleru diecezjalnego) na rzecz kampanii przedwyborczej strony solidar-
nościowo-opozycyjnej wskazuje, iż będą oni oddawać swe głosy przede wszystkim 
na jej kandydatów”98. Kalkulacje, że Kościół zachowa neutralność w czasie kampanii 
wyborczej, okazały się, jak widać, całkowicie błędne. Wybory czerwcowe zakończyły 
się klęską obozu rządowego. Mieczysław Rakowski winą za tę sytuację obarczał ducho-
wieństwo: „Kościół jest głównym sprawcą tego, co się stało”99. Nie było to w kierow-
nictwie PZPR stanowisko odosobnione, można nawet powiedzieć, że tego typu ocena 
wśród ludzi z tego gremium dominowała100.

PODSUMOWANIE

Kościół katolicki odegrał ważną rolę w trzech ostatnich latach istnienia PRL. W bez-
pośredni sposób przyczynił się do takiego, a nie innego kształtu polskiej transformacji 
ustrojowej, którą za Antonim Dudkiem można nazwać „reglamentowaną rewolucją”. 
Kościół z Episkopatem Polski na czele wziął na siebie odpowiedzialność za rozmo-
wy prowadzone przez władze PRL i część opozycji politycznej, określanej mianem 
„umiarkowanej”. Wydaje się, że bez jego udziału negocjacje mogłyby nie zakończyć 
się wiążącym porozumieniem. Zdawała sobie z tego sprawę też większość społeczeń-
stwa, która zaangażowanie Kościoła oceniała zdecydowanie pozytywnie – to właśnie 
w 1989 r. odnotowano najwyższy poziom zaufania społecznego do tej instytucji. Kościół 
osiągnął również w tym czasie bezprecedensowe sukcesy w stosunkach z państwem. 
Ustawa o osobowości prawnej Kościoła miała bardzo nowoczesny i korzystny dla 
niego charakter (najlepszym dowodem jest to, że większość jej rozwiązań obowiązuje 
do dziś). Istotnym wydarzeniem było także nawiązanie stosunków dyplomatycznych 
Stolicy Apostolskiej z Polską, przygotowane jeszcze przez przedstawicieli dawnego 
reżimu. Zasadne wydaje się w tym miejscu pytanie: Czy Kościół powinien tak głęboko 
zaangażować się w działania w sferze politycznej? Odpowiedź nie może być pod tym 
względem całkowicie jednoznaczna, gdyż z jednej strony jego postawa przyczyniła 
się do pokojowej zmiany ustroju politycznego, a z drugiej doprowadziła do „zamaza-
nia” win (mówiąc słowami Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) strony komunistycznej. 
Kościół, będący kluczowym czynnikiem dla powodzenia transformacji ustrojowej, nie 
zdecydował się jasno wskazać na odpowiedzialność moralną (i polityczną) władz PRL 
za stan państwa oraz zbrodnie popełniane przez komunistów rządzących w Polsce 
przez 45 lat. Można jedynie spekulować, co zmieniłoby zdecydowane opowiedzenie się 
przez Kościół za dekomunizacją i lustracją (również we własnych szeregach). Jednego 

98 AIPN, 0713/311, t. 11, Informacje dzienne Departamentu IV MSW 7 IV  –  30 VI 1989  r., Załącznik do 
informacji z 9 V 1989 r. dotyczący stanowiska środowisk wyznaniowych do wyborów do Sejmu i Senatu, k. 199.

99 M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1987–1990…, s. 440–441.
100 P. Kowal, Koniec systemu…, s. 481; A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2012, Kraków 2013, s. 35.
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można jednak być pewnym, że Polska byłaby państwem bardziej sprawiedliwym i pra-
worządnym w latach dziewięćdziesiątych, jeśli głos Episkopatu wybrzmiałby w tych 
sprawach bardziej zdecydowanie. Zabrakło także jasnego wypowiedzenia się na temat 
kosztów gospodarczych zmiany ustrojowej i patologii z tym związanych, takich jak 
uwłaszczenie nomenklatury komunistycznej.
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Kościół katolicki w latach przełomu (1987–1989)

Rola Kościoła katolickiego w trzech ostatnich latach istnienia PRL była znacząca. Po 
trzeciej pielgrzymce Jana Pawła II wspomniana instytucja wystąpiła jako pośrednik 
i moderator dialogu między władzami a opozycją. Episkopat konsekwentnie odrzucał 
kolejne propozycje strony rządowej zmierzające do reformy systemu bez udziału dzia-
łaczy zdelegalizowanej „Solidarności”. Zaangażowanie hierarchii kościelnej było nie-
zwykle ważne dla doprowadzenia do rozmów „okrągłego stołu” oraz w czasie wyborów 
parlamentarnych w czerwcu 1989 r., gdy jej wsparcie okazało się kluczowe dla zwycięstwa 
Komitetu Obywatelskiego i klęski listy rządowej. W tym okresie Episkopat odniósł także 
bezprecedensowe sukcesy w zakresie relacji państwo–Kościół: uregulowanie swojego 
statusu prawnego i nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską 
i PRL. Oba osiągnął na własnych warunkach, wykorzystując swoją silniejszą pozycję 
negocjacyjną. Artykuł przedstawia podejście struktur centralnych Kościoła w Polsce 
do sytuacji politycznej w ostatnich trzech latach PRL, gdy Episkopat był swego rodzaju 
akuszerem porozumienia między władzą a opozycją. 
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The Roman Catholic Church in the Breakthrough Years 
(1987–1989)

The Roman Catholic Church played a significant role during the last three years of 
the People’s Republic of Poland. Following the third pilgrimage of John Paul II, the 
institution acted as a mediator and moderator of dialogue between the authorities and 
the opposition. The episcopacy kept rejecting subsequent proposals of the government 
party to reform the system without involving activists of the delegalized “Solidarity” 
Movement. The involvement of the Roman Catholic hierarchy was hugely important 
for initiating the “Round Table” talks and during the parliamentary elections of June 
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1989 when its support turned out to be of key significance for the victory of the Civic 
Committee and for the defeat of the government party. At that time, the episcopacy also 
recorded unprecedented successes in the relations between the state and the Church, the 
regulation of its legal status as well as the Holy See and the People’s Republic of Poland 
entering into diplomatic relations. It achieved both on its own terms by leveraging its 
superior negotiation power. The article discusses the approach of the highest hierarchy 
of the Roman Catholic Church in Poland toward the political situation during the last 
three years of the People’s Republic of Poland when the episcopacy served as a kind of 
“midwife” for the agreement between those in power and the opposition. 

KEYWORDS
Roman Catholic Church, Polish episcopacy, communist authorities, Józef Glemp, 

Wojciech Jaruzelski, system transformation, negotiations 
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