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STOSUNKI PA STWO-KO CIÓ  W PRL W LATACH 1957-1961. 
UJ CIE ANALITYCZNE 

 
 
Czy organizacja religijna (jakakolwiek) mo e wspó pracowa  z pa -

stwem i jego strukturami (jakiekolwiek by to pa stwo nie by o)? Nawet, je li 
niekoniecznie chce, to powinna, aby nie tworzy  dziwnych rozwi za  w rodzaju 
„ko cio a podziemnego”, z jakim wiat ma do czynienia na przyk ad w przy-
padku wspó czesnych Chin i obecnego w nich Ko cio a rzymskokatolickiego. 

Ró ne  systemy  polityczne  w  ró ny  sposób  traktuj  religi ,  a  co  za  tym 
idzie religijne organizacje: niektóre usi uj  uczyni  z niej wroga, którego staraj  
si  hurmem pokona . Inne formy strukturalne ycia politycznego chc  pozyska  
religi  do swoich celów, traktuj c j  w sposób czysto utylitarny lub instrumen-
talny. Jeszcze inne systemy odnosz  si  do religii z szacunkiem, bez wprowa-
dzania zb dnych antagonizmów ani zaogniania kontaktów mi dzy obiema sfe-
rami ycia spo ecznego: religijn  i polityczn . 

Celem artyku u jest przedstawienie podstawowych obszarów wa ni za-
chodz cych mi dzy w adzami PRL i Ko cio em rzymskokatolickim w latach 
1957-1961. 

1957 
Koniec „Odwil y” oznacza  kres jakichkolwiek marze  o swobodnym 

spo ecze stwie polskim, jak równie  o unormowaniu relacji PRL-Ko ció  
rzymskokatolicki1. Rok 1957 symbolizowa  ostateczne zako czenie jakichkol-
wiek d  pojednawczych ze strony PZPR2, tak e w warstwie ideologicznej: 
znów wróci y s owa o „dywersyjnej ofensywie kleru obliczonej na wzniecenie 

                                                
* Ks. dr Marek Truszczy ski – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; e-mail: ma-
rek020260@o2.pl 
1 W pa dzierniku 1956 w adze potrafi y korzysta  z pojednawczego tonu, aby stworzy  wra enie, 
e zale y im na dobrych stosunkach z Ko cio em rzymskokatolickim.  

2 Takim  czynnikiem  mog o  by  (i  by o  w  istocie)  VIII  Plenum  KC  PZPR,  kiedy  to  wybrano  
W. Gomu  na I Sekretarza KC PZPR.  
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wa ni religijnych”3 i aktywizacj  „si  reakcyjnych”4. Retoryka Plenum z 1956 
roku posz a w (ostateczne) zapomnienie, zreszt  pod rz dami tego samego 

adys awa „Wies awa” Gomu ki, który wówczas zosta  og oszony nieomal 
bo yszczem5.  

Trzeba jednak e wzi  poprawk  tak e na to, e w roku 1956 przemawia-
cy W. Gomu ka nawo ywa  do czujno ci wobec si  reakcji6, jednocze nie za-

pewniaj c o wykorzystywaniu „sojuszniczych ZSL i SD”7, czy te  wdra aniu 
jawno ci w adzy8 oraz oparciu si  na ideologii marksistowsko-leninowskiej9. 

                                                
3 Przez „wzniecanie wa ni religijnych” rozumiano niezgod  Ko cio a rzymskokatolickiego na 
odgórn  polityk  sekularyzacji i laicyzacji. Ka de dzia anie religijne Ko cio a rzymskokatolic-
kiego mog o by  zaklasyfikowane jako „wzniecanie wa ni religijnych”, oboj tnie czy chodzi o 
o odpust, nauk  religii w salkach katechetycznych, czy te  sprzeciw wobec narzucanego 
spo ecze stwu ateizmu.  
4 Termin „si y reakcji” nie by  w ko cu lat 50. XX wieku ci le przyporz dkowywany geogra-
ficznie, ani historycznie: stosowano ten zwrot jako s owo-klucz, którego celem by o ukazanie 
(bli ej nieznanych) mocodawców zagranicznych i obcych kulturowo oraz politycznie, których 
celem jest zniszczenie spo ecznego i politycznego status quo Polski Ludowej.  
5 Dobrze atmosfer  tych wydarze  charakteryzuj  „Nowe Drogi” z pa dziernika 1956 roku.  
6 Zob. O aktualnych zadaniach politycznych i gospodarczych partii, Uchwa a VIII Plenum KC-
PZPR, tekst przemówienia W. Gomu ki z VIII Plenum KC PZPR (1956): „Tylko pod tym warun-
kiem odizolujemy i obezw adnimy si y reakcji, które o ywiaj  sw  dzia alno , próbuj  zaostrzy  
walk  klasow  i usi uj  wykorzysta  demokratyzacj ycia politycznego kraju przeciwko socjali-
zmowi, a wi c przeciwko demokracji, i wbi  klin mi dzy Polsk  a Zwi zek Radziecki. Partia 
w walce z si ami zachowawczymi, z próbami nawrotu wstecz, hamowania rozwoju demokracji 
wewn trzpartyjnej i t umienia krytyki, narusze  praworz dno ci, nawrotu do obrony biurokraty-
zmu, kacykowskich porz dków i rozbie no ci mi dzy s owem i czynem skupi i poprowadzi 
wszystkie ywe si y socjalizmu”.  
7 Tam e: „Partia dopomo e ZMP i m odzie y w ich gor cych d eniach do najszerszego udzia u 
w yciu politycznym kraju, w poszukiwaniach ideowych i organizacyjnych, które pozwol  moc-
niej zwi za  przoduj  cz  m odzie y z parti  i wzmóc jej wp yw na ca e m ode pokolenie. 
W walce o socjalistyczn  demokratyzacj  partia zacie nia  b dzie wi zy wspó pracy z sojuszni-
czymi stronnictwami: ZSL i SD, umacniaj c tym samym trzon polityczny Frontu Narodowego”.  
8 Tam e: „Partia musi zagwarantowa  niezb dny, dot d nieprzestrzegany nale ycie, warunek 
demokracji wewn trzpartyjnej jawno ycia partyjnego, a przede wszystkim bie ce informo-
wanie cz onków partii o stanowisku instancji kierowniczych w aktualnych zagadnieniach polityki 
partii, odpowiadanie na wysuwane przez cz onków partii problemy i postulaty, systematyczne 
sk adanie sprawozda  przez instancje partyjne przed cz onkami partii, którzy je wybrali. Partia 
zwróci szczególn  uwag  na zapewnienie we wszystkich swych organizacjach, od góry do do u, 
warunków swobodnego wyboru w adz partyjnych zgodnie z zasadami statutu partyjnego, nie 
skr powanego wysuwania i omawiania kandydatur do w adz partyjnych, tajno ci wyborów nie 
tylko komitetów partyjnych, ale tak e egzekutyw i sekretarzy, w tym równie  Biura Politycznego 
i Sekretariatu KC. W celu prawid owego doboru pracowników aparatu partyjnego i zwi kszenia 
ich odpowiedzialno ci przed instancjami partyjnymi nale y wprowadza  zasad  wyboru odpo-
wiedzialnych pracowników aparatu partyjnego na plenarnych zebraniach instancji partyjnych. 
Partia, zgodnie z uchwa ami VII Plenum, winna przy pieszy  prace nad uproszczeniem struktury 
i przebudow  stylu pracy aparatu partyjnego oraz zapewni  takie rozstawienie i wykorzystanie 
kadr partyjnych, które by wzmocni o dzia alno  podstawowych organizacji partyjnych w zak a-
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Przecie  ten sam W. Gomu ka, który w powszechnym odbiorze kojarzy  si  
z wolno ci  i sprzeciwem wobec stalinizmu, ju  w 1956 roku na wspomnianym 
Plenum napomina  o konieczno ci t pienia „obcych naro li i wypacze ”10 (tu: 
skoncentrowanie si  na dogmatycznym socjalizmie), a w dwa lata pó niej 
wprowadza  „nowy ad”, mo e nie na stalinowsk  mod , lecz w odwo aniu do 
podobnych za  oraz metodologii. St d nie powinno budzi  zdziwienia, e 
relacje PRL-Ko ció  rzymskokatolicki wróci y do poprzednich (z ych) relacji. 

W roku 1958 KC PZPR uzna , i  trwa ofensywa wojuj cego klerykali-
zmu, powodowana niecnym wykorzystaniem przez organizacj  ko cieln  do-
brodziejstwa, jakim by a polityka PZPR po VIII Plenum z 1956 roku. Wycho-
dz c z takich za  w adza socjalistyczna sta a na pozycji, i  zosta a grun-
townie oszukana, mimo swej koncyliacyjnej i normalizuj cej polityki czynienia 
dobra11 oraz naprawiania krzywd12 wyrz dzonych w przesz ci rzymskiemu 

                                                
dach pracy i instytucjach, zw aszcza w wielkich fabrykach. Jedno  i zwarto  szeregów partyj-
nych s  fundamentem si y partii, warunkiem jej skutecznego dzia ania. Swobodnej dyskusji 
i wymianie pogl dów mi dzy cz onkami partii na temat polityki partii musi towarzyszy  surowa, 
bezwzgl dna, dyscyplina w realizacji zada  partii z chwil  podj cia decyzji. Partia nie b dzie si  
godzi  z faktami os abienia dyscypliny partyjnej czy uchylania si  od wykonywania uchwa  
i zada  zleconych przez parti ”. 
9 Tam e: „Jedno  w dzia aniu partii jest mo liwa jedynie na gruncie ideowej jedno ci komuni-
stów, na gruncie zasad twórczego marksizmu-leninizmu. Jedno  w dzia aniu partii musimy 
umocni  przez mia  ideologiczn  i praktyczn  rewizj  b dów i wypacze  minionej epoki, przez 
pryncypialn , z pozycji leninowskich, z pozycji programowych zasad partii krytyk  pogl dów 
niezgodnych z lini  partii. Jedno  ideologiczna partii i zwarto  jej szeregów nie oznacza, e 

ród cz onków partii nie mog  istnie  ró nice pogl dów w stosunku do uchwa  instancji partyj-
nych. Partia stoi na leninowskim stanowisku, e w ramach programu partii dopuszczalne i nie-
uchronne s  w rozmaitych problemach codziennej dzia alno ci partii ró nice pogl dów w ród 
cz onków partii. Cz onkowie partii, maj cy takie odr bne pogl dy, mog  je zachowa , przedsta-
wi  je organizacji, do której nale , lub nadrz dnej instancji partyjnej, lecz nie mog  od stanowi-
ska partii odwo ywa  si  do opinii pozapartyjnej. W dzia alno ci praktycznej musz  bezwzgl d-
nie wykonywa  uchwa y partii”. 
10 Tam e: „Partia zwalcza wszelkie próby wzajemnego przeciwstawiania klasy robotniczej 
i inteligencji – pomniejszania przoduj cej roli klasy robotniczej, jak i pomniejszania znaczenia 
inteligencji w budownictwie nowego ustroju, w rozwoju gospodarki i kultury narodu. Wahania 
wyst puj ce w ród cz ci inteligencji nie mog  by  pretekstem do dyskredytowania post powego 
ruchu umys owego w ród inteligencji, coraz mocniej zespolonej z klas  robotnicz . W obecnym 
okresie odrodzenia leninowskich zasad w ruchu robotniczym, g bokiego o ywienia my li rewo-
lucyjnej i wzmo enia walki przeciwko obcym naro lom i wypaczeniom w teorii i praktyce ko-
nieczne jest skoncentrowanie si  partii na froncie ideologicznym, w celu wypracowania stanowi-
ska partii w aktualnych zagadnieniach ideologicznych, pokierowania ruchem umys owym kraju 
i przeciwdzia ania przejawom dezorientacji, jak równie  wrogiej ideologii”.  
11 Chodzi o o – bli ej nieokre lone, je li chodzi o dzia ania praktyczne – slogany odno nie do 
poszerzania wolno ci sumienia, jak równie  rozszerzania si  tolerancji religijnej w PRL.  
12 Dokumenty partyjne ukazywa y to, jako naprawienie b dów przesz ci oraz narusze  swobód 
religijnych i krzywd, które wynika y z (nie zawsze uzasadnionych) represji wobec Ko cio a 
rzymskokatolickiego.  
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katolicyzmowi. Partia powo ywa a si  na swe konkretne osi gni cia, które mia-
y dowodzi  jej ca kowitego oddania idei wolno ci oraz sprawiedliwo ci religij-

nej. Na przyk ad, wprowadzono religi  do szkolnictwa13, co jednak – w opinii 
partii – nie spotka o si  z odpowiednim oddaniem strony ko cielnej: wzros y 
nastroje fanatyzmu i nietolerancji wobec niewierz cych etc. W adza socjali-
styczna czy a to z powrotem Kardyna a Stefana Wyszy skiego z Watykanu14. 
Oczywi cie taka logika partyjna by a ca kowitym nieporozumieniem i absur-
dem, niemniej jednak wskazywa a na istotn  korekt  „pob liwego” kursu 
wobec Ko cio a rzymskokatolickiego, jaki mia  miejsce po 1956 roku. 

adza ludowa uwa a, e od drugiej po owy 1957 roku Ko ció  rzym-
skokatolicki zacz  aktywnie sprzeniewierza  si  dotychczasowym ustale-
niom15, co rzekomo mia o zaowocowa  rozpocz ciem ideologicznej ofensywy 
antysocjalistycznej16 i szkodzi  „interesom kraju”. Owa ofensywa, zdaniem 
analityków PZPR, mia a by  prowadzona w szkolnictwie17,  w  zakresie  zasad  

                                                
13 Zasady wprowadzenia nieobowi zkowych lekcji religii by y tak ustawione, aby mo liwie naj-
bardziej to wprowadzenie utrudni . Niemniej jednak nauka religii w szkole sta a si  mo liwa, 
mimo konieczno ci spe nienia szeregu warunków (np. wi kszo  rodziców musia a wyrazi  na to 
zgod  itp.).  
14 Chodzi o o drug  po ow  1957 roku, kiedy to Kardyna  S. Wyszy ski powróci  ze Stolicy 
Apostolskiej. W adza PRL uzna a, e przesi  on tam antypolsk  i reakcyjn  tendencj , która 
mia a na celu zniszczenie socjalizmu oraz porz dku spo eczno-politycznego w Polsce. 
15 Partia formowa a ten zarzut jako „wycofanie si  z faktycznej dzia alno ci w Komisji Wspól-
nej”. 
16 Np. chodzi o o polityk  Ko cio a rzymskokatolickiego, która zmierza a do istotnego ogranicze-
nia kontaktów duchownych z przedstawicielami w adz pa stwowych na szczeblu wojewódzkim, 
z Prezydiami WRN itp.  
17 Zdaniem PZPR, polski Episkopat usi owa  wytworzy  w szkolnictwie atmosfer  nietolerancji 
i fanatyzmu, a narz dziem realizuj cym tak  polityk  mieli by  katecheci. Szykanowana mia a 
by  za  m odzie , która nie chcia a poddawa  si  lekcjom religii. Partia nie wyja nia a, w jaki 
sposób mia aby by  szykanowana przez katechetów (zapewne, w porozumieniu z uczestnikami 
lekcji religii), skoro lekcje te by y ca kowicie nieobowi zkowe? Takich pyta  analitycy partyjni 
nie zadawali, poniewa  w ten sposób obna yliby fa sz w asnych tez i analiz.  
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konstytutywnych18, w zwi zku z obchodami 1000-lecia pa stwa polskiego19, 
w dziedzinie etyki oraz moralno ci20.  

Ideologiczna ofensywa Ko cio a w szkolnictwie? 
W odniesieniu do szkolnictwa ideologiczna ofensywa Ko cio a mia a po-

lega  na próbach przekszta cenia nieobowi zkowych lekcji religii w przedmiot 
nauki obowi zkowej. By  to zarzut nieprawdziwy (jak i wiele innych, stawia-
nych przez PZPR Ko cio owi rzymskokatolickiemu), wynikaj cy z tego, e 

adza bardzo usilnie lansowa a Towarzystwo Szko y wieckiej, które mia o 
by  „g osem spo ecze stwa” przeciwko jakiekolwiek formie religii. Taka pro-
gramowa antyreligijno  w adzy mog a oznacza  tylko to, e wspomniane To-
warzystwo jest ideologicznie zwi zane z parti , a jego dzia ania maj  charakter 
wy cznie polityczny. Zreszt , w adza mia a znacznie wi cej uwag i pretensji 
do Ko cio a rzymskokatolickiego w aspekcie nauczania religii: na przyk ad, 
przeszkadza o jej to, e rol  nauczycieli (obok ksi y i organistek) b dzie pe ni  
„element oderwany od ycia i najbardziej sfanatyzowany”21.  

Kolejn  osi  konfliktu mi dzy Ko cio em rzymskokatolickim a PZPR by-
o istnienie programowo laickich stowarzysze , które – poza propagowaniem 

ateizmu – usi owa y zwalcza  organizacje ko cielne. Przyk adem takiego ro-
dowiska, uzale nionego od partii i gremialnie areligijnego, by o Stowarzyszenie 
Ateistów i Wolnomy licieli.  

adza ludowa atakowa a Ko ció  rzymskokatolicki mi dzy innymi za-
rzucaj c mu amanie porz dku prawnego: 1) przez nachalne lansowanie wiary 
i religii22 (pojmowane jako szczególne gn bienie osób niewierz cych23), 2) na 
drodze amania przepisów kodeksu karnego – na przyk ad, poprzez zajmowanie 
                                                
18 Zarzut by  w zasadzie analogiczny do tego, jaki w adza ludowa formu owa a w odniesieniu do 
dzia alno ci Ko cio a rzymskokatolickiego w szkolnictwie. Chodzi o o „natr tn  dzia alno  
dewocyjn , po czon  z napastliwymi atakami na niewierz cych”.  
19 Front Jedno ci Narodu, jak równie  inne organizacje partyjne, by y jedynymi „prawid owymi” 
organami, które mia y dyspens  partyjn  na organizowanie tego typu ideologicznych przedsi -
wzi . Chodzi o o to, i  ka da tego typu akcja musia a by ci le skorelowana z parti . W prze-
ciwnym razie uznawana by a za nieprawomy ln  i szkodliw . W zwi zku z tym jedynymi w a-
ciwymi obchodami by y te, które mia y rang  oficjalnych (pa stwowych), za  samym wi tem 

by a nie tyle rocznica chrztu Polski, ile rocznica za enia pa stwa polskiego (bez zwracania 
uwagi na pierwiastek religijny).  
20 Partia uznawa a, e propaganda ko cielna ukazuje rozk ad spo ecze stwa socjalistycznego, 
który – je li nawet faktycznie mo na za  jego istnienie – w opinii PZPR stanowi y wy cznie 
pozosta ci po spo ecze stwie kapitalistycznym i bur uazyjnym. Zdaniem urz dników partyj-
nych, system socjalistyczny nie niós  ze sob adnych negatywnych tre ci.  
21 Tym okre leniem w adza ludowa okre la a zakonników.  
22 Partia nie widzia a niczego z ego w swym dzia aniu, które sprowadza o si  do narzucania 
i odgórnego propagowania ateizmu w ka dej postaci oraz dziedzinie ycia.  
23 Np. wytykanie z ambony par yj cych bez lubu lub posiadaj cych nieochrzczone dzieci, osób 
niepraktykuj cych lub niewierz cych, czy te  nachodzenie ich mieszka .  
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przez ko cielne instytucje mienia pa stwowego, czy te  próbowanie wyw asz-
czenia ch opów z ich ziemi24 etc. Podobnych tez (mniej, albo bardziej niedo-
rzecznych)25 analitycy partyjni stawiali znacznie wi cej, czym chcieli poprze  
i wyja ni  swoj  niech tnej i represyjn  polityk  wobec Ko cio a rzymskokato-
lickiego.  

adza ludowa nie chcia a zaakceptowa  tego, e Ko ció  rzymskokato-
licki usi uje stworzy  masowe organizacje spo eczne, które skupia yby si  wo-
kó  niego z powodów religijnych26. Zgodnie z obowi zuj cym paradygmatem 
jedynie PZPR mia a prawo tworzy rodowiska polityczne, ka da za  inna gru-
pa spo eczna by a postrzegana w kategoriach zagro enia27 lub konkurencji28.  

Uroczysto ci milenijne 
Kolejna rocznica za enia pa stwa polskiego by a tak e istotnym wyda-

rzeniem dla w adz Polski Ludowej. Sz o nawet nie tyle o ró nice organizacyjne, 
ile o zasadnicze spory ideologiczne: w adza usi owa a wykorzysta  rok 1966 
(podobnie jak wszystko, co dzia o si  wokó  obchodów, i to ju  na kilka lat 
wcze niej) do pog biania indoktrynacji socjalistycznej. Mimo tego, i  negowa-
nie religijnego charakteru tej rocznicy by o ca kowitym nieporozumieniem 
(przecie  bez Chrztu Polski nie mo na by by o mówi  o pa stwowo ci, a wi c 
tak e o kolejnej rocznicy), to Polska Ludowa usi owa a dokona  w nie takiej 
wolty ideologicznej, t pi c rzekomy klerykalizm29 oraz uznaj c socjalistyczny 
ustrój za spadkobierc  za onego polskiego pa stwa. 

Postawa PZPR wobec milenijnych uroczysto ci ko cielnych by a jedno-
znaczna. Przyczyni  si  do tego ju  sam wieloletni program samych obchodów, 
który dawa  mo liwo ci si gania do nowych perspektyw poznawczych, jak 
równie  kolejnych aspektów dzia alno ci spo ecznej i politycznej Ko cio a 
w bardzo szerokiej perspektywie. Partia postrzega a ów program ko cielnych 
obchodów w kategoriach religijnego fanatyzmu, gigantycznej nietolerancji wo-
bec ateistów, jak równie  ogromnych mo liwo ci zjednywania religii nowych 

                                                
24 Chodzi o o ziemi , któr  ch opi uzyskali od pa stwa na podstawie nacjonalizacji dóbr tzw. 
martwej r ki, wobec której Ko ció  rzymskokatolicki zg asza  swoje pretensje.  
25 Np. wznawianie antykomunistycznych publikacji pisanych przez II wojn wiatow  itp.  
26 Np. chodzi o o grupy ministrantów, jak równie  grupy „Bia e”.  
27 Taka sama sytuacja odnosi a si  na przyk ad do kwestii dzia alno ci charytatywnych, jak rów-
nie  dystrybucji darów zagranicznych: zdaniem partii, tego typu materialne pomaganie Ko cio a 
rzymskokatolickiego by o spowodowane nie tyle wol  samej pomocy, lecz ch ci  budowania 
zaplecza politycznego, jak równie  zdobywania zwolenników w nie w taki sposób. By  to jeden 
z bardziej perfidnych argumentów, jakie móg  u  ktokolwiek pod wzgl dem dzia alno ci chary-
tatywnej Ko cio a rzymskokatolickiego, szczególnie w czasach stalinowskich i gomu kowskich.  
28 Dalsz  pochodn  takiego podej cia by o okre lenie, e m odzie  „indoktrynowana religijnie” 
przenika do wieckich organizacji – od PTTK do ZMW.  
29 Partia postrzega a ko cieln  wizj  obchodów jako or  w walce z ateizacj  polskiego spo e-
cze stwa, co uznawano za klerykalizacj  sfery pa stwowej oraz prywatnej.  
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zwolenników i umacniania w wierze jej dotychczasowych wyznawców30. PZPR 
czu a si  jedynym o rodkiem, który mia  prawo decydowa  o wierze lub jej 
braku, przy czym wiara winna obejmowa  wy cznie dogmaty partyjne i osoby 
kolejnych genseków.  

Zagadnienia etyczne 
Partia postrzega a dzia ania Ko cio a rzymskokatolickiego po pierwsze 

jako wymierzone w sam  struktur  polityczn  PRL, a po drugie jako neguj ce 
ustrój pezetpeerowski w spo ecze stwie na rzecz zwrócenia si  w stron  warto-
ci odmiennych (nie tylko religijnych), które przez PZPR postrzegane by y jako 

„dywersyjne” i „bur uazyjne”. Analitycy partyjni w rozlicznych dokumentach 
stwierdzali, e Ko ció  rzymskokatolicki propaguje i cie redniowieczne rozu-
mienie rodziny i etyki, czym dawali dog bny dowód ca kowitego braku zro-
zumienia tego, czym epoka redniowiecza by a i jaki mia a charakter31.  

Osi  podzia u by o tak e ustawodawstwo medyczne, odnosz ce si  do 
warunków przerywania ci y. Wiadomym jest, e ekipa W. Gomu ki wprowa-
dzi a prawo pozwalaj ce na przerywanie ci y32 w okre lonych przypadkach33, 
co otwar o istotny front k ótni z Ko cio em rzymskokatolickim. W istocie nale-

                                                
30 Partia szczególnie aktywnie usi owa a zwalcza  wp ywy ko cielne w podniesieniu do m odzie-
y oraz dzieci, jak równie  inteligencji i kobiet. Ko ció  rzymskokatolicki kierowa  wokó  tych 

grup spo ecznych swój przekaz, za  je li we mie si  pod uwag  kilkuletni okres zró nicowanych 
uroczysto ci milenijnych, to jasnym staje si , dlaczego partia tak negowa a wp ywy ko cielne.  
31 Okre lenie „ redniowiecze” w sensie zacofania, mroków niewiedzy i g upoty oraz zaprza stwa 
jest dalece niesprawiedliwe: poza wszystkimi swoimi koszmarnymi minusami, czas redniowie-
cza nie by  tak jednowymiarowy, jak chcieliby tego dzia acze partyjni, ani nie by  tak wy cznie 
negatywnym. Owszem, nie mo na zapomina , e inkwizycja (królewska i ko cielna) przynios a 
ogromne ilo ci z a i cierpienia, staj c si  synonimem t pej agresji i bezdennej g upoty, jak rów-
nie  zwichrowania i niedostosowania. Jednak e w potocznym rozumieniu „mrok redniowiecza” 
by  i jest zbyt cz sto stosowany na zasadzie sylogistycznego wytrychu, który zast puje jak kol-
wiek argumentacj .  
32 Dz. U. 1956, nr 12, poz. 61. 
33 Zob. W. Bo oz, Bioetyka i prawa cz owieka Warszawa, 2007, s. 113-114: „W Polsce obowi -
zywa a przez dziesi tki lat ustawa sejmowa z 27 kwietnia 1956 roku dopuszczaj ca przerwanie 
ci y do 12 tygodnia w trzech przypadkach: ze wskaza  lekarskich, przy trudnych warunkach 
yciowych kobiety ci arnej i przy uzasadnionym podejrzeniu, e ci a jest wynikiem przest p-

stwa. Praktycznie wi c zabieg zosta  uzale niony od woli kobiety ci arnej. Wystarczy o bowiem 
jej ustne zapewnienie o trudnej sytuacji, aby zabieg zosta  dokonany. W uzasadnieniu tej ustawy 
mówi o si , e przerywanie ci y jest z em koniecznym, które nale y wypleni , je eli tylko zaist-
niej  ku temu warunki. Faktycznie jednak legalizacja przerywania ci y mia a zmniejszy  przy-
rost naturalny, a przez to rozwi za  problem demograficzny (mieszkania, miejsca pracy itd.). 

rodowiska przeciwne aborcji zwraca y uwag  na negatywne biologiczne, psychiczne (syndrom 
poaborcyjny) i spo eczne skutki interrupcji. Inicjatorom ustawy z roku 1956 zarzucano wolunta-
ryzm prawny i brak patrzenia perspektywicznego”. 
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y zgodzi  si  z R. Krajewskim34, e w prawie polskim dopuszczalno  przery-
wania ci y z tzw. wzgl dów spo ecznych przesz a istotn  ewolucj . W okresie 
mi dzywojennym warunki legalno ci sztucznego poronienia formu owa  kodeks 
karny z 11 lipca 1932 roku35, który nie przewidywa  przerywania ci y z tzw. 
wskaza  spo ecznych, mimo e w okresie prac legislacyjnych nad tym aktem 
prawnym kwestia ta by a szeroko dyskutowana. Obawiano si  m.in. tego, e 
zaw enie zakresu dopuszczalnego przerywania ci y poprzez pomini cie 
wskaza  spo ecznych, przyczyni si  do poszerzenia zakresu dzieciobójstwa. 
Wskazywano te  na mo liwo  kszta towania si  dwóch patologii, a mianowi-
cie poddawania si  przez kobiety pok tnym zabiegom w warunkach zagra aj -
cych ich yciu, a tak e tworzeniu si  „komercyjnych” o rodków przerywania 
ci y, dost pnych dla kobiet zamo nych, a niedost pnych dla biednych36. 

Zmian  stanu prawnego w zakresie dopuszczalno ci przerywania ci y 
z tzw. wzgl dów spo ecznych przynios a ustawa z 27 kwietnia 1956 roku 
o warunkach dopuszczalno ci przerywania ci y. Zgodnie z jej postanowienia-
mi zabieg by  dopuszczalny, je eli dokonywa  go lekarz, a za przerwaniem ci -
y przemawia y wskazania lekarskie, trudne warunki yciowe kobiety ci arnej, 

oraz gdy zachodzi o uzasadnione podejrzenie, e ci a powsta a w wyniku 
przest pstwa. Trudne warunki yciowe kobiety ci arnej by y ustalane na pod-
stawie o wiadczenia kobiety, którego tre  nie mog a by  weryfikowana. Ozna-
cza o to, e przerwanie ci y by o dopuszczalne na danie kobiety ci arnej. 
Nie wolno za  by o dokona  zabiegu, je eli zachodzi y przeciwwskazania lekar-
skie, a za takie uznawano zaawansowanie ci y ponad 12 tygodni37. 

Ko ció  jako zagro enie polityczne? 
adza polityczna postrzega a Ko ció  rzymskokatolicki w kategoriach 

realnego zagro enia czysto politycznego. Takie z enie wydawa  si  mo e 
cokolwiek nieracjonalne, lecz logika PZPR-u nie zawsze mia a wiele wspólnego 
z faktami, za to sporo z ideologi  radzieck , która postrzega a ka dy podmiot 
(spo eczny, polityczny, ekonomiczny) nie podporz dkowany interesom rz dz -
cej partii w kategoriach du ego zagro enia. St d w nie takie spojrzenie partii 
na Ko ció  rzymskokatolicki: jako na organizacj  stricte politycznego interesu, 
realizuj  dodatkowo interesy obcych pa stw i ustrojów38. 

                                                
34 R. Krajewski, Rozwa ania wokó  dopuszczalno ci przerywania ci y z tzw. wzgl dów spo ecz-
nych, „Polityka Spo eczna” 2 (2006), s. 87. 
35 Dz. U. 1932, nr 60, poz. 571. 
36 K. Daszkiewicz, Przest pstwa przeciwko yciu i zdrowiu. Rozdzia  XIX kodeksu karnego. Ko-
mentarz, Warszawa 2000, s. 260. 
37 Kodeks karny. Cz  szczególna. Komentarz do art. 117-277 kodeksu karnego, red. A. Zoll, 
Kraków 1999, s. 252. 
38 Wed ug logiki gomu kowskiej, Ko ció  rzymskokatolicki stanowi  ekspozytur  imperialistycz-
nych interesów oraz dywersji watyka skiej.  
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W ko cu lat 50. XX wieku PZPR nie my la a o powrocie swego kursu 
wobec Ko cio a rzymskokatolickiego na tory, które by y wytyczone cho by 
przez VIII Plenum. Jak praktyka ycia spo eczno-politycznego w PRL udowod-
ni a, e rz dy W. Gomu ki (cho  nie zwi zane ju  ze stalinizmem) niewiele 
maj  wspólnego z normalno ci , tak praktyka post powania organów pa stwa 
wzgl dem Ko cio a rzymskokatolickiego nie pozostawia a adnych w tpliwo-
ci, i  nie mo e by  mowy o jakimkolwiek porozumieniu: mimo braku defini-

tywnie radzieckiego kursu39 wobec organizacji religijnych, nie istnia y ju ad-
ne w tpliwo ci, e dla w adzy ludowej Ko ció  rzymskokatolicki jest siedli-
skiem dywersji i reakcji. To w nie wokó  tej organizacji religijnej mia y sku-
pia  si  wszystkie si y niech tne socjalizmowi. Takie uj cie, czyni ce z pol-
skiego Ko cio a rzymskokatolickiego jaki  gigantyczny bastion politycznego 
oporu wobec PZPR40, nie by o zgodne z prawd . Znacznie przeszacowywano 
rol  i znaczenie tego typu organizacji opozycyjnych41, które mog y ewentualnie 
skupia  si  wokó  Ko cio a rzymskokatolickiego. W tamtym okresie nie istnia a 
przecie  opozycja w takim sensie, jaki znany by  z lat pó niejszych. Mimo dzia-
ania ró nych specyficznych obszarów spo ecznych w rodzaju rodowiska „Po 

prostu”, to dopiero w kilkadziesi t lat pó niej narodzi y si  organizacje w ro-
dzaju KOR (KSS KOR), ROPCiO, czy te  Ruch.  

Spór ideologiczny 
Powy sze spojrzenie PZPR na instytucj  Ko cio a rzymskokatolickiego 

bra o si  z takiego rozumienia postaci Kardyna a Stefana Wyszy skiego oraz 
innych biskupów, które w ka dym ich zachowaniu widzia o przejaw politykier-
stwa, do tego nacechowanego wy cznie negatywnie wobec ustroju socjali-
stycznego, czy (nawet) porz dku ekonomicznego42. W swych analizach PZPR 
dopatrywa a si  nawet powrotu Ko cio a rzymskokatolickiego do doktryny 
Mussoliniego w ramach nawi zania do Encykliki „Quadragesimo Anno”. 
W istocie chodzi o o odniesienie do zasady uzale nienia w asno ci prywatnej od 

                                                
39 Chodzi o o to, e nie wdro ono w praktyce rozwi za  radzieckich, albo o to, e wdro ono 
niektóre z nich.  
40 Takie pojmowanie roli i znaczenia Ko cio a rzymskokatolickiego by o na r  partii, poniewa  
stanowi o uzasadnienie dla niech tnej polityki wobec tej organizacji religijnej.  
41 W polskich warunkach chodzi oby albo o jakich  pogrobowców idei londy skiego oporu, albo 
jakich  dzia aczy przedwojennych partii prawicowych, czy te  prawicowców ruchu ludowego (na 
ogó  ca kowicie zdominowanego przez PZPR).  
42 Przywo ywano na przyk ad artyku y z „Homo Dei”, które interpretowano w kategoriach nawo-
ywania do spo ecznego niepos usze stwa oraz okradania swych miejsc pracy, je li tylko jest to 

dzia anie warunkowane potrzeb  walki o byt. Abstrahuj c w tym momencie od faktycznych tre ci 
z „Homo Dei”, nale y uzna  za co najmniej dziwne my lenie, które za ka dym razem dopatrywa-
o si  wra ego nastawania na socjalistyczn  cze .  
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pa stwa43, przy jednoczesnym za eniu pochodzenia samej w asno ci jednost-
ki od Boga44. Uderzy a to jednak skutecznie w teori  „socjalistycznej w asno-
ci”45, która negowa a w asno  jednostki na rzecz kolektywizmu.  

                                                
43 Pius XI, Quadragesimo Anno, nr 49: „ e w u ywaniu w asno ci ludzie uwzgl dni  winni nie 
tylko swoj  w asn  korzy , ale tak e dobro powszechne, wynika, jak wspomnieli my, ju  
z charakteru w asno ci indywidualnego i zarazem spo ecznego. Okre lenie za  tych obowi zków, 
je li oka e si  potrzebnym i w prawie przyrodzonym nie jest zawarte, rzecz  jest rz dów. Dlatego 

adza wiecka mo e ze wzgl du na prawdziw  potrzeb  dobra ogólnego dok adniejsze w wietle 
prawa przyrodzonego i Bo ego wyda  zarz dzenia, co posiadaj cym w u ywaniu dóbr dozwolo-
no,  a czego nie dozwolono. Tote  Leon XIII  m drze ongi  naucza ,  e okre lenie w asno ci po-
szczególnych jednostek zostawi  Bóg przemy lno ci ludzi i urz dzeniom narodów. Uczy nas zresz-

 historia, e jak inne pierwiastki ycia spo ecznego, tak samo i w asno  prywatna nie jest nie-
zmienn . Sami to o wiadczyli my swego czasu tymi s owy: Jak e ró ne s  postacie, w których 
wyst puje w asno  prywatna pocz wszy od prastarej formy pierwotnych ludów rolniczych, za-
chowanej gdzieniegdzie do dnia dzisiejszego, a  do form w asno ci w okresie patriarchalnym i tak 
dalej w przeró nych postaciach tyranii (pojmuj c to s owo w znaczeniu klasycznym), nast pnie 
poprzez feudalne, monarchiczne w asno ci a  do rozmaitych ich rodzajów czasów nowych!. 
Oczywist  jest rzecz , e pa stwu nie wolno post powa  wed ug swego widzimisi . Przyrodzone 
bowiem prawo do w asno ci prywatnej i do przekazywania jej w spadku winno zawsze pozosta  
nietkni te i nienaruszone, poniewa  pa stwo usun  go nie mo e. Cz owiek bowiem starszy jest 
ni li pa stwo, a równie  spo eczno  domowa jest logicznie faktycznie wcze niejsz , ni  pa -
stwo. Dlatego m dry bardzo Papie  o wiadczy , e nie wolno pa stwu wyniszcza  maj tków 
prywatnych nadmiern  ilo ci wiadcze  i podatków. adza pa stwowa bowiem nie mo e nisz-
czy  prawa w asno ci prywatnej, bo natura jest jego ród em, nie wola ludzka; mo e tylko jego 

ywanie ogranicza  i do dobra ogó u dostosowywa . Pa stwo za , dostrajaj c w asno  prywat-
 do potrzeb ogó u, nie wy wiadcza posiedzicielom prywatnym przys ugi wrogiej, lecz przyja-

zn . Tym bowiem sposobem zapobiega skutecznie, aby w asno  prywatna, której Stwórca natury 
w swej Opatrzno ci udzieli  jako pomoc yciow , nie doprowadzi a do stosunków niezno nych 
i sobie tym samym grobu nie wykopa a. Nie jest to zniesieniem w asno ci prywatnej, raczej jej 
obron , nie jest to podrywaniem mienia, lecz wewn trznym jego wzmacnianiem”. 
44 Tam e, nr 45: „Jest to naprzód prawd  niezbit , e ani sam Leon, ani te  teologowie, którzy 
w my l i pod przewodnictwem Ko cio a nauczali, kiedykolwiek przeczyli, lub cho  w w tpliwo  
poddawali podwójny charakter w asno ci, tzw. indywidualny i spo eczny, zale nie od tego, czy 

y jednostkom, czy dobru ogólnemu. Twierdzili natomiast zawsze jednomy lnie, e prawo 
asno ci prywatnej przez natur  czyli przez samego Stwórc  ludziom jest dane, na po ytek 

z jednej strony jednostek i ich rodzin, z drugiej za  strony, aby za pomoc  tej instytucji owe dobra 
materialne, które Stwórca dla ca ej rodziny ludzkiej przeznaczy , temu ich celowi rzeczywi cie 

y. Wszystkie te cele mo na osi gn  jedynie przestrzeganiem pewnego i okre lonego po-
rz dku”. 
45 Tam e, nr 46: „Dwóch zatem skrajno ci, w które popa  mo na, nale y pilnie unika . Jak 
bowiem zaprzeczaniem lub zbytnim os abianiem spo ecznego i publicznego charakteru prawa 

asno ci wpada si  z konieczno ci  w tak zwany indywidualizm, albo zbli a si  do niego, tak 
odrzucaniem lub wyja owianiem prywatnego i indywidualnego charakteru tego prawa dojdzie si  
niechybnie do kolektywizmu lub przynajmniej do podobnych mu teorii. Je li si  o tym nie pami -
ta, popadnie si  na pochy  drog  i osi dzie w ko cu na mieli nie moralnego, prawnego i spo-
ecznego modernizmu, na który w Encyklice Swej na pocz tku Pontyfikatu Naszego wskazali-
my). Niech pami taj  o tym przede wszystkim ci, którzy dni nowo ci maj  czo o obel ywego 

oskar ania Ko cio a, jakby zezwoli  na wdarcie si  do nauki teologów poga skiego poj cia w a-
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Ponadto PZPR uznawa a dzia ania Ko cio a rzymskokatolickiego za pró-
 sprowadzenia relacji pa stwo-Ko ció  do dwubiegunowej debaty, w której 

po jednej stronie znajduj  si  „prawowici Polacy patrioci”, z drugiej za  „ra-
dzieccy s ugusi”, przy czym spór przenoszony mia  by  na p aszczyzn  stricte 
religijn : „patriotami” mieli by  katolicy46. W istocie akurat ten argument w a-
dzy ludowej (przy wadliwo ci sensu samego twierdzenia) by  cz ciowo praw-
dziwy: Ko ció  rzymskokatolicki faktycznie przeciwstawia  „bezbo  w adz ” 
i „wiernych patriotów”, czyni c jednocze nie ca kowicie nies uszn  generaliza-
cj , wedle której Polakiem mo e by  wy cznie rzymski katolik47. Fakt, e Ko-
ció  rzymskokatolicki w ogólno ci, a Kardyna  Stefan Wyszy ski w szczegól-

no ci, nie popierali Polski Ludowej48 jest ju  inn  spraw : nie ma ona nic 
wspólnego z pojmowaniem rzeczywisto ci, czy prowadzeniem dyskursu spo-
eczno-politycznego, które by yby ród em segregacji obywateli PRL na 

„uczciwych rzymskich katolików” i „szubrawców z w adzy”. 
Wroga polityka PZPR wobec Ko cio a rzymskokatolickiego by a uzasad-

niania konieczno ci  obrony warto ci marksistowsko-leninowskich przed ofen-
syw  „wojuj cego klerykalizmu”. To z kolei oznacza o, e partia wdra  b -
dzie w spo ecze stwie odgórnie narzucany ateizm, wywodz cy si  ze wiatopo-
gl du K. Marksa i W. Lenina. Obaj ci ideolodzy nie byli jednak, jak ich przed-
stawiano, wybitnymi znawcami religii, a ich „genialne” idee okaza y si  za-

                                                
sno ci, które zast pi  nale y innym, przez nich z dziwn  nieznajomo ci  rzeczy zwanym chrze-
cija skim”. 

46 Akurat, je li chodzi o tolerancj  wzgl dem innych wyzna , to Ko ció  rzymskokatolicki mia  
z tym faktyczne problemy zarówno kilkadziesi t lat temu, jak równie  ma je obecnie – by wspo-
mnie  jedynie dokument „Dominus Iesus”, który zawiera  w sobie mi dzy innymi takowe tre ci: 
„Sprzeciwia si  wi c wierze Ko cio a teza o ograniczonym, niekompletnym i niedoskona ym 
charakterze objawienia Jezusa Chrystusa, które rzekomo znajduje uzupe nienie w objawieniu 
zawartym w innych religiach. Najg bszym uzasadnieniem tej tezy mia by by  fakt, e prawda 
o Bogu nie mo e jakoby zosta  poj ta i wyra ona w swej ca ci i pe ni przez adn  historyczn  
religi , a wi c tak e przez chrze cija stwo, a nawet przez Jezusa Chrystusa. (…) Z pewno ci , 
ró ne tradycje religijne zawieraj  i ofiarowuj  elementy religijno ci, które pochodz  od Boga 
i stanowi  cz  tego, co «Duch wi ty dzia a w sercach ludzi i w dziejach narodów, w kulturach 
i w religiach». W istocie niektóre modlitwy i niektóre obrz dy innych religii mog  przygotowy-
wa  na przyj cie Ewangelii, poniewa  stwarzaj  pewne sytuacje lub s  formami pedagogii, dzi ki 
którym ludzkie serca zostaj  pobudzone do otwarcia si  na dzia anie Bo e. Nie mo na im jednak 
przypisywa  pochodzenia Bo ego oraz zbawczej skuteczno ci ex opere operato, w ciwej chrze-
cija skim sakramentom. Z drugiej strony nie nale y zapomina , e inne obrz dy, jako zwi zane 

z przes dami lub innymi b dami (por. 1 Kor 10, 20-21), stanowi  raczej przeszkod  na drodze do 
zbawienia” (Kongregacja Nauki Wiary, Dominus Iesus, nr 6 i 21). 
47 To wniosek oczywisty, zreszt  uzasadniony historycznie przez dziesi ciolecia pokutowania 
has a o tym, i  „Polak to rzymski katolik”, co automatycznie negowa o polsko  oraz prawo do 
polsko ci cz onków spo ecze stwa innych wyzna .  
48 Zob. kazanie Prymasa z 26 sierpnia 1957 roku. 
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wodne w praktyce, przeto nie nale y si  dziwi , e ustrój socjalistyczny nie 
mia adnych szans na przetrwanie, ani te  wygranie sporu z Ko cio em.  

PZPR nienawidzi a religii jako takiej. St d te  jej negatywnie nacecho-
wana polityka wobec Ko cio a rzymskokatolickiego by a spraw  oczywist : 
uznawano religi  za jak  uproszczon  form  idealizmu, która kierunkuje ludz-

 energi  w urojone rejony. Wychodz c z takiego z enia, trzeba by o uzna , 
e religia stanowi form  ucisku spo ecznego mas pracuj cych, wywodzi si  

z ludzkiej bezsilno ci i mo e przetra  z uwagi na w adz  wyzyskuj cych nad 
wyzyskiwanymi. Partia za , przynajmniej teoretycznie, mia a propagowa  po-
dej cie „naukowe”, niweluj c filozoficzno-poznawcze korzenie wierze  religij-
nych. Socjalizm za  mia  usun  ich spo eczne pod e. Na takim stanowisku 
bazowa y analityczne materia y PZPR49, dowodz c konieczno ci stawiania wy-
ra nej tamy klerykalizmowi (czasami w oparciu o serwilistów w rodzaju PAX-
u, czy otoczenia pos a J. Frankowskiego50 etc.). 

Gda sk jako przyk ad buntu wobec systemu Gomu ki 
Ko ció  gda ski nie stanowi  wyspy po ród oceanu niezgody i walki 

mi dzy PZPR i Ko cio em rzymskokatolickim. Gda sk, jako miasto dumne 
i patriotyczne, stanowi  silny o rodek nieskr powanej my li, jak równie  prote-
stów robotniczych. Ich przyk adem mog  by  wydarzenia z 18 sierpnia 1958 
roku, kiedy to kilkuset51 pracowników Stoczni Gda skiej rozpocz o regularny 
strajk w prote cie wobec planowanych obni ek warto ci przeliczników tabel 
zatrudnienia. Postulatem za ogi by o podwy szenie p ac o 50% wraz z ustale-
niem minimalnego wynagrodzenia w samym przedsi biorstwie. Ich dzia ania 
by y wi c nacechowane nie tyle jakimi  wzgl dami politycznymi, czy te  ide-
ologicznymi (np. niech ci  wobec ustroju socjalistycznego), ile ch ci  zyskania 
podwy ek w asnych zarobków. Warto zwróci  uwag  na ten aspekt i jego ana-
logi  do pó niejszych strajków. Chocia by strajki z 1980 roku jak e cz sto 
uznaje si  za sprzeciw wobec PRL. Tymczasem jego s ynne „21 postulatów” 
doskonale wpisywa o si  w system socjalistyczny i nie wspomina o o adnej 
zmianie ustroju. 

Je li chodzi o stoczniowy strajk z sierpnia 1958 roku, to stoczniowcom 
nie uda o si  niczego za atwi : przywódcy „przestoju w produkcji” zostali wy-
rzuceni z pracy, za  ich zwolnienia nie sta y si  powodem adnego masowego 
wyst pienia52. W adza obawia a si  takiego rozwoju sytuacji, st d jej decyzja 
                                                
49 Archiwum Pa stwowe w Gda sku, sygn. 2384 / MDCCCLVI, s. 19 i nn.  
50 Chodzi o J. Frankowskiego zwi zanego z Katolicko-Spo ecznym Klubem Poselskim, czy te  
ChSS.  
51 Materia y MSW nie s  precyzyjne, podaje si  najcz ciej od 300 do 400 osób za ogi, wi c 
mo na przyj , i  by o to 350 osób.  
52 Archiwum Urz du Ochrony Pa stwa, Masowe wyst pienia w latach 1949-1968, sygn. 254 / 
O Pr, s. 10.  
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o zabezpieczeniu czasu ledztwa przez wzmocnienie sieci agentów w poszcze-
gólnych wydzia ach stoczni. Aparat wymiaru sprawiedliwo ci by  ca kowicie 
podporz dkowanym woli PZPR53, o czym wiadczy y nawet oficjalne doku-
menty partyjne, co oznacza o zgodne wspó dzia anie „bezpieki”, prokuratury 
i s dów.  

Bezsilno  w adzy wobec masowych zachowa  spo ecznych 
adza ludowa wykazywa a ca kowit  bezsilno  wobec zachowa  spo-

ecznych, które narusza y zmursza  i siermi  codzienno  Gomu kowskiej 
Polski Ludowej, lecz które nie przyjmowa y formy strajku, a wi c nie mo na 
ich by o traktowa  jako szkodnictwa gospodarczego. Takie wyst pienia ani nie 
by y „przerwami w produkcji”, ani nie oznacza y barykadowania si  na po-
szczególnych wydzia ach fabryk, ani te  nie stanowi y uzasadnionej przyczyny 
zbrojnych represji. By y to zachowania spo eczne (o charakterze pokojowym), 
ca kowicie niezwi zane z jakimikolwiek manifestacjami politycznymi. W adza 
ludowa nie potrafi a jednak sobie z nimi poradzi , wi c si ga a po rodki przy-
musu, jak kary prokuratorskie czy pacyfikacje zbrojne. W omawianym czasie 
mia y miejsce dwa wydarzenia tego „spo ecznego” typu: w warszawskich No-
wolipkach i w krakowskiej Nowej Hucie.  

W pierwszym przypadku chodzi o o specyficzne zjawisko okre lane mia-
nem „cudu na Nowolipkach”, które mia o miejsce w dniach od 7 do 30 pa -
dziernika 1959 roku na wie y ko cio a w. Augustyna w Warszawie-
Nowolipkach54.  Jako  e  w adza  nie  potrafi a  poradzi  sobie  z  tym zjawiskiem 

                                                
53 W powy szym dokumencie stwierdzono na przyk ad, e „na polecenie Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR zatrzymano 2 osoby”, co nie stanowi ani b du drukarskiego, ani te  „przej zycze-
nia”. W adza partyjna mia a faktyczny oraz praktyczny wp yw na sprawowanie wymiaru kar oraz 
dzia alno  prokuratur/s dów, co by o najlepszym przyk adem tzw. „r cznego sterowania” (zob. 
tam e).  
54 Zob. W. wi tkiewicz, Widzieli Maryj ?, „Idziemy” (4.X.2009): „Na wiadomo  o t umach 
zbieraj cych si  codziennie pod ko cio em w. Augustyna w adze PRL zareagowa y agresj . 
Ogromne si y milicji i SB przegania y wiernych, legitymowa y ich, a przez megafony og asza y, 
e zabrania si  zatrzymywania pod ko cio em. – Utrudniano nawet w ten sposób, e tramwaje 

i autobusy nie zatrzymywa y si  na przystankach przy ul. Nowolipki. T um ludzi musia  i  pie-
szo – zapami ta a Stefania Dubrowska, dawna parafianka, która obecnie mieszka w Przemy lu. 
Propagandzi ci PZPR do akcji w czyli sto eczne dzienniki. ycie Warszawy u ala o si  nad 
mieszka cami okolicznych domów, którym t um utrudnia  dotarcie po pracy do domów. Kurier 
Polski z 3 listopada grzmia : Ludzie, gdzie my yjemy? W po owie XX wieku na warszawskiej 
ulicy k ania si  nam redniowiecze. Du o gro niejsze od komunistycznej propagandy okaza y si  
represje. Kilkaset osób w trybie administracyjnym zosta o ukaranych grzywnami 300 z , 
z zamian  na 14 dni aresztu. Ostatecznie w adze postanowi y ca  spraw  zako czy  zamalowu-

c wie  ko cio a na... czarno! Zdaniem Hanny Antosiewicz, autorki jednego ze wiadectw, 
wie  zamalowa  jaki  wi zie , któremu obiecano za to wolno . Dopiero w latach dziewi dzie-
si tych wie a odzyska a swój pierwotny wygl d. – Nasza parafia jest bardzo maryjna – mówi ks. 
pra . Walenty Królak. Szczególnym kultem cieszy si  obraz Matki Bo ej Cz stochowskiej ofia-
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spo ecznym, to podj a si  akcji aresztowa . W ich toku zatrzymano niemal 800 
osób, w tym ponad 50 duchownych55.  

Drugi przypadek odnosi  si  do „obrony nowohuckiego krzy a”, która 
mia a miejsce w 30 kwietnia 1960 roku. Akurat to wydarzenie mia o inny cha-
rakter od warszawskich Nowolipek, poniewa  w przypadku Nowej Huty w adza 
socjalistyczna podj a decyzj  o u yciu si y fizycznej, co z kolei doprowadzi o 
do rozpocz cia regularnej akcji pacyfikacyjnej oraz bitwy z obro cami krzy a.  

Ca y tragizm sytuacji w krakowskiej Nowej Hucie sprowadza  si  do 
dwóch aspektów: naruszenia kulturowych norm (atak na krzy , usuni cie go 
z placu nowo budowanego ko cio a) oraz podj cia fizycznej walki z lud mi, 
którzy tego  krzy a bronili. Poniewa  w adza ludowa porwa a si  na obro ców 
krzy a z broni , tote  odebra o jej to jakiekolwiek dalsze argumenty, jakoby jej 
celem by o „ agodzenie nastrojów spo ecznych”, czy te  „polityka tolerancji 
religijnej”. Jasnym si  sta o, i  jedyn  tolerowan  przez w adze partyjn  forma-
cja wiatopogl dow  jest ateizm – najlepiej wojuj cy i nienawidz cy religii. 

„Sprawa nowohucka” ujawni a przedziwn  agresj  wobec Ko cio a 
rzymskokatolickiego. Determinacja, z jak  wyst powali przedstawiciele „orga-
nów” w adzy i wszelkiego rodzaju partyjni ideolodzy, mo e prowadzi  do kon-
statacji, e schy ek lat 50. i pocz tek lat 60. XX wieku by  z ym okresem 
w stosunkach PRL-Ko ció  rzymskokatolicki. Strona rz dowa bowiem 
powróci a wyra nie do metod stosowanych przez MBP i UBP. Postanowienia 
VIII Plenum ostatecznie odchodzi y w niebyt i spo eczn  niepami , ich 
miejsce zajmowa  dyktat nienawi ci religijnej oraz programowej laicyzacji. Czy 
takim by  program W. Gomu ki? Je li tak, to czas „Odwil y” okaza  si  by  
gigantycznym blefem, przy pomocy którego jedna ekipa w adzy zast pi a drug  
– sprawiaj c pozory ca kowicie nowej jako ci i wysokich standardów. Je li za  
nie by , to nale oby postawi  pytanie o to, z jakich powodów (tak diametral-
nie) porzucono postulaty z 1956 roku? Zagadnienie to, aczkolwiek wa kie 
i istotne, znajduje si  niestety poza zasi giem niniejszego artyku u. 

Wracaj c do wydarze  nowohuckich, nale y stwierdzi , i  w adza socja-
listyczna sama wywo a tak silne zachowanie spo eczne (wr cz reakcj  spo-

                                                
rowany po wojnie przez bp. Karola Niemir , który w latach 1929-1933 by  tu proboszczem. 
Pó niej zosta  biskupem pomocniczym Pi ska, sk d przez w adze komunistyczne zosta  wygna-
ny. Kultem cieszy si  te  figura Matki Bo ej stoj ca pod ko cio em od 1913 r. Przetrwa a wojn , 
a  od  wielu  lat  codziennie  modl  si  przed  ni  wierni,  nawet  w  nocy  –  podkre la  ks.  Królak.  –  
Wydarzenia sprzed pó  wieku s  mocno zatarte w pami ci. Je li jednak uczestniczy y w nich 
tysi ce ludzi, to nie mo na udawa , e ich nie by o. Ten fakt historycznie zaistnia . A przede 
wszystkim wa ny jest kult Matki Bo ej – zauwa a ksi dz proboszcz. Zaprasza te  na Msz w. 
w niedziel  4 pa dziernika na godz. 10.00, kiedy wspominane b  wydarzenia sprzed 50 lat” 
(http://adonai.pl/cuda/?id=53, odczyt: 05.VI.2013). 
55 Archiwum Urz du Ochrony Pa stwa, Masowe wyst pienia w latach 1949-1968, sygn. 254 / 
O Pr, s. 10. 



STOSUNKI PA STWO-KO CIÓ ... 155 

eczn ), poniewa  targn a si  na co , co by o istotne dla polskich wiernych: na 
symbol krzy a. Gigantyczny b d w adzy polega  nie tylko na samym zamachu 
na krzy : w adza partyjna uzna a, e si  usunie demonstrantów, czym wzmog a 
determinacj  obro ców, prowadz c jednocze nie do eskalacji napi cia i jego 
konsekwencji. W efekcie rannych nie brakowa o po obu stronach: 6 obro ców 
i 81 szturmuj cych funkcjonariuszy MO i SB56. Pó niejsze represje w adzy 
                                                
56 Zob. 50 lat temu – 27 kwietnia 1960 roku, mieszka cy Nowej Huty stan li… W OBRONIE 
KRZY A, „G os – Tygodnik Nowohucki” (23.IV.2010): „Odwil  w stosunkach pa stwa z Ko cio-
em nie trwa a d ugo. Rok 1958 przyniós  pogorszenie tych stosunków. W adze komunistyczne 

zacz y mno  trudno ci przed ks. Ko cielnym. O ile w latach 1957 i 1958 procesje Bo ego 
Cia a przechodzi y od kaplicy w Bie czycach na plac budowy nowego ko cio a, to w roku 1959 
na tak  tras  pielgrzymki nie wydano ju  zgody, a ks. Ko cielny us ysza  od kierownika Wydzia-
u ds. Wyzna  Leona Króla, e nie jest godzien prowadzi  procesji. Król doda  te , e chodzi o to, 

by ludzie si  nie przyzwyczajali do tego miejsca, gdzie ma stan  ko ció . Wreszcie w miesi cach 
letnich komuni ci za dali od krakowskiej Kurii Metropolitalnej, by ta odwo a ks. Ko cielnego 
z Bie czyc. W adze krakowskiego Ko cio a zdawa y sobie spraw , e ks. Ko cielny jest po-
wszechnie lubiany i szanowany przez parafian, ale chc c za wszelk  cen  ratowa  budow  ko-
cio a, ugi y si  pod presj  i zdecydowa y si  na odwo anie pierwszego bie czyckiego probosz-

cza. Na jego miejsce 3 sierpnia 1959 roku administratorem parafii mianowany zosta  ks. Mieczy-
aw Satora. W tym samym czasie trwa o usuwanie religii ze szkó  (katecheza na krótko powróci-

a do szkolnych klas po prze omie 1956 roku). Na pocz tek komuni ci zabronili nauczania religii 
w szko ach zakonnikom i zakonnicom. W Nowej Hucie dotyczy o do cystersów, którzy uczyli 
w wielu nowohuckich placówkach o wiatowych. W zwi zku z tym od stycznia 1959 roku lekcje 
religii odbywa y si  w pomieszczeniach klasztoru w Mogile. W roku 1960 na katechizacj  do 
klasztoru ucz szcza o 7200 dzieci i 1200 m odzie y szkó  ponadpodstawowych (najwi cej kate-
chizowanych by o w roku 1964. Nauk  religii obj tych by o wówczas 8500 dzieci i 1500 m o-
dzie y). W szko ach, gdzie katechetami byli ksi a diecezjalni religia odbywa a si  do 1960 roku. 
To zrodzi o szczególne problemy dla dzieci i m odzie y, które musia y ucz szcza  na lekcje 
religii do Bie czyc, gdzie nie by o przygotowanych odpowiednich salek katechetycznych i wsz -
dzie panowa a ciasnota. Momentem szczególnie dramatycznym dla bie czyckich parafian okaza  
si  dzie  19 kwietnia 1960 roku. Tego dnia Urz d Parafialny w Bie czycach otrzyma  pismo 
z Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych, w którym DBOR Kraków-Miasto, jako inwestor bu-
dowy szko y tysi clatki za da  od parafii usuni cia krzy a z terenu, który zosta  odebrany Ko-
cio owi i przeznaczony pod budow  nowej szko y. W pi mie pojawi  si  nieprzekraczalny termin 

usuni cia krzy a – do 26 kwietnia. Podpisany pod dokumentem Bogumi  Korombel informowa , 
e po bezskutecznym up ywie tego terminu Dyrekcja zmuszona b dzie zleci  usuni cie krzy a na 

koszt i ryzyko Parafii. W niedziel , 24 kwietnia 1960 roku, podczas nabo stw ks. Satora zapo-
zna  wiernych  z  tre ci  pisma  i  poinformowa  ich,  e  pro bie  DBOR  odmówi  na  pi mie.  We  
wtorek 26 kwietnia 1960 roku o godz. 21.30 Tadeusz Górski z Komitetu Krakowskiego PZPR 
poleci  Adamowi Koczurowi z DBOR usun  krzy  nast pnego dnia o godz. 9.00 rano. To do-
prowadzi o do gwa townych walk w jego obronie – walk, które przesz y do historii, jako obrona 
Krzy a w Nowej Hucie. Wszystko zacz o si , gdy 27 kwietnia 1960 roku, robotnicy o 8.30 rano 
przyst pili do wykopywania krzy a. Prac  obserwowa a grupa mieszka ców, w ród których 
przewa y kobiety. S owne utarczki robotników z kobietami przerodzi y si  w r koczyny, gdy 
krzy  zacz  si  przechyla . Wkrótce t um zacz  si  powi ksza . Kobiety grudami ziemi zacz y 
rzuca  w wynaj tych robotników, którzy pozbierali narz dzia i uciekli. Majster, który kierowa  
prac  i operator spychacza zostali poturbowani. Krzy  zosta  wyprostowany i po ono pod nim 
kwiaty. O 11.15 na placu budowy by o ju  ok. 1000 osób. Ludzie palili wieczki, modlili si , 
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ludowej odnosi y si  w pierwszej kolejno ci do osób, które by y bezpo rednio 
zaanga owane w akcj  obrony. Pomimo tego, i  kaliber tego wydarzenia by  
znacznie wi kszy od znanego z Nowolipek, to zatrzymano mniej osób: oko o 
500, z czego ponad 130 aresztowano, a w przypadku ponad 190 osób wszcz to 
post powanie karne. 85 osób zosta o skazanych w procesach s dowych, a 133 – 
w kolegiach orzekaj cych. Tak wygl da  prawno-karny bilans wydarze  
z kwietnia 1960 roku57, kiedy to polscy wierni bronili swego krzy a. 

Represyjna polityka wobec wy szych seminariów duchownych 
W 1960 roku ekipa W. Gomu ki postanowi a wzmóc akcj  represyjn  

wobec Ko cio a rzymskokatolickiego. Przyk adem takich dzia  mo e by  
sprawa WSD. Zawsze (szczególnie w okresie stalinizmu) nacisk PZPR na miej-
sca kszta cenia duchownych w Polsce by  silny, za  sama w adza usi owa a 
ró nymi sposobami (np. agenturalnymi) realizowa  swoje dywersyjne cele 

                                                
piewali pie ni religijne. O godz. 14.00 Hut  im. Lenina zacz a opuszcza  poranna zmiana, a do 

robotników zacz y dociera  informacje o porannych wypadkach pod krzy em. O 15.45 t um 
zebrany wokó  placu budowy liczy  ju  ok. 2 tys. osób. Do Nowej Huty skierowane zosta y od-
dzia y ZOMO. O 16.40 milicja podj a prób  rozp dzenia czterotysi cznego t umu pod Dzielni-
cow  Rad  Narodow  na os. Zgody. U yto pa ek. O 17.10 komendant wojewódzki MO p k mu-
dzi ski wyda  rozkaz ci gni cia grup ZOMO z Tarnowa i O wi cimia. Do Krakowa ci gni to 
równie  wsparcie z Katowic, Kielc, Rzeszowa oraz kolumn  samochodow  Oficerskiej Szko y 
MO ze Szczytna. O tym, jak dramatyczna stawa a si  sytuacja wiadczy i to, e w stan gotowo ci 
postawiono jednostki ZOMO w Warszawie, Bydgoszczy, odzi, Opolu, Wroc awiu, Bia ymsto-
ku, Gda sku, Lublinie, Szczecinie, Poznaniu, Koszalinie i Zielonej Górze. Na terenie dzielnicy 
zacz y si  powa ne rozruchy. KW MO o godz. 19.35 uzyska a zgod  ministra spraw wewn trz-
nych na u ycie oddzia ów ZOMO wyposa onych w armatki wodne i inne rodki niezb dne do 

mierzenia zaj . Kilku wiadków potwierdza, e ju  wtedy w rejonie placu budowy oraz bu-
dynków stra y po arnej i DRN milicja u a broni, strzelaj c do demonstrantów. Noc przynios a 
eskalacj  zamieszek. Wy czono zasilanie dla linii tramwajowej cz cej Kraków z Now  Hut . 
Pó niej elektrownia wy czy a o wietlenie w ca ej dzielnicy. Na nowohuckich ulicach rozgrywa y 
si  przera aj ce sceny. Barykady, p on cy milicyjny gazik, wybite szyby w oknach DRN, petardy 
i strza y z broni palnej. Walki trwa y jeszcze w dniu nast pnym. W wyniku zaj  aresztowano 493 
osoby (w tym 25 kobiet i 50 nieletnich). 87 osób zosta o skazanych przez s dy na kary od 6 mie-
si cy do 5 lat wi zienia. Kolejne 119 osób zosta o ukaranych przez kolegia grzywnami, a 4 inne – 
kilkumiesi cznym aresztem. Kilkadziesi t osób zwolniono z pracy. Do dzisiaj nie uda o si  usta-
li  z  pewno ci ,  czy  kto  w  wyniku  zaj  straci ycie.  Wiadomo natomiast,  e  w  Szpitalu  im.  

eromskiego leczonych by o 17 osób, a w Klinice Chirurgii przy ul. Kopernika przebywa o 
5 postrzelonych, w tym 1 ci ko ranny. Wed ug danych milicji, formacja ta w czasie zaj  zu a 
1700 adunków gazu i wystrzeli a 140 sztuk ostrej amunicji. 181 milicjantów zosta o rannych, 
w tym 15 – ci ko. Ta dysproporcja dotycz ca ofiar daje wiele do my lenia. Pytania nasuwaj  si  
same: jak to mo liwe, e oddzia y milicji ubrane w kaski, wyposa one w tarcze ochronne i posia-
daj ce bro  ponios y a  takie wielkie straty – w przeciwie stwie do cywilów, których jedyn  
broni  by y grudy ziemi i kamienie?” (www.glos-tn.krakow.pl/print.php?type=N&item_id=609, 
odczyt: 05.VI.2013).  
57 Archiwum Urz du Ochrony Pa stwa, Masowe wyst pienia w latach 1949-1968, sygn. 254 / 
O Pr, s. 11. 
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w seminariach. Struktura grupy spo ecznej ksi y jednak by a zazwyczaj 
w stanie odeprze  podejmowane ataki, cho  w wielu przypadkach gór  bra a 
dzia alno  SB. Poza rozwi zaniami „organów” w adzy, polegaj cymi na wdra-
aniu gier operacyjnych, tworzono tak e odgórn  (polityczn , prawn , sankcjo-

nowan  przepisami etc.) atmosfer  zastraszania i presji, jak  PZPR usi owa a 
wywrze  na WSD.  

Przyk adem prawnego nacisku by a konieczno  hospitacji i aprobaty dla 
tre ci kszta ceniowych, jakie by y realizowane w ramach seminariów. W prak-
tyce sprowadza o si  to do wizytacji kilkuosobowych komisji mieszanych58, 
które podczas zaj  nabywa y rozeznania odno nie do charakteru i metodolo-
gicznych tre ci kszta cenia ksi y. Partia uzasadnia a to przepisami prawa, które 
sankcjonowa y tego typu zachowanie, uznaj c je za wyraz troski o odpowiedni 
poziom kszta cenia59. Z kolei Ko ció  rzymskokatolicki traktowa  tego typu 
dzia ania jako akty represyjne i brutalne ataki na swoj  podmiotowo .  

Inny problem z tym zwi zany by  za  natury bardziej osobliwej: w adza 
ludowa usi owa a sprowadzi  nauczanie w seminariach do rangi „szkolnictwa 
redniego” poprzez podporz dkowanie go kontroli kuratoriów dla szkó red-

nich i podstawowych. Chciano tym samym zasugerowa , i  kszta cenie alum-
nów jest niepe nowarto ciowe, tzn. nie mo e by  uznane za odpowiadaj ce 
studiom wy szym. Chocia  partia nie negowa a samej warto ci takich form 
kszta cenia (nie by o postulatów uniewa niania dyplomów etc.), to jednak usi-
owano upokorzy  Ko ció  rzymskokatolicki i os abi  jego pozycj  w spo e-

cze stwie60. 
Nale y podkre li , e PZPR usi owa a zyska  nadzór nad WSD bez kon-

sultowania swych poczyna  czy to z Komisj  Wspóln , czy z Episkopatem 
Polski. Kardyna  S. Wyszy ski uznawa , i  takie dzia anie partii ca kowicie 
narusza jurysdykcj  Stolicy Apostolskiej i polskich biskupów61, jak równie  
godzi w wytyczne „Porozumienia”62 mi dzy PRL i Ko cio em rzymskokatolic-
kim. Argumentacja ko cielna wykazywa a, e próba peerelowskiej dominacji 
w sferze nadzoru nad seminariami jest „zagro eniem wolno ci sumienia alum-
nów”63. Prymas uzasadnia  to przyk adami stawiania wymaga  oraz badania 

                                                
58 Poza osob  z kuratorium o wiaty z regu y byli obecni tak e przedstawiciele Urz du ds. Wy-
zna  Wojewódzkiej Rady Narodowej (z danego terenu), jak równie  funkcjonariusze SB.  
59 Chodzi o o prawne normy nadzoru pa stwowego nad seminariami duchownymi, jak równie  
nad ca ym szkolnictwem peerelowskim (wszystkich szczebli). 
60 Obszernie pisa  o tym Prymas w li cie do Gomu ki 25 marca 1960 roku.  
61 Wyszy ski odwo ywa  si  do (stworzonego w 1917 roku) Kodeksu Prawa Kanonicznego (zob. 
Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate 
promulgatus). 
62 Mowa o ustaleniu z 1950 roku. 
63 Z listu kardyna a Wyszy skiego do I Sekretarza Gomu ki z 25 marca 1960 roku. 
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istoty powo ania kap skiego64, jakie mia y miejsce podczas prób wizytacji65. 
Dla kardyna a Wyszy skiego taka ideologiczna ofensywa partii by a wprost 
skorelowana z próbami narzucenia laicko ci w spo ecze stwie (np. w polskiej 
szkole), czyli z tymi dzia aniami, jakie podejmowa y „niezale ne”66 organizacje 
w rodzaju Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomy licieli.  

adza ludowa nie by a jednak w stanie przyj  do wiadomo ci stanowi-
ska kardyna a Wyszy skiego. Ca  spraw  „podgrzewa ” jeszcze fakt, e polski 
Ko ció  rzymskokatolicki wystosowa  w sprawie wizytacji seminaryjnych pi-
smo adresowane do Stolicy Apostolskiej67. PRL potraktowa  to jako zamach na 
relacje mi dzynarodowe Polski Ludowej, czego dobitnym przyk adem mo e 
by  stenogram z narady, jaka odby a si  24 listopada 1960 roku. Wzi li w niej 
udzia  kierownicy wszystkich wydzia ów Urz dów ds. Wyzna  z obszaru ca e-
go kraju68. 

Casus Gda ska 
Problem wizytacji seminaryjnych nie zosta  rozwi zany, o czym mo e 

wiadczy  przyk ad ko cio a gda skiego. W dniach 15-16 marca 1961 roku 
funkcjonariusze organów w adzy przybyli do Biskupiego Seminarium Duchow-
nego w Gda sku-Oliwie69, gdzie wys uchali wyk adu dra Goc owskiego70 
z zakresu kar przewidywanych Kodeksem71 i z zakresu naruszania praw oraz 
swobód Ko cio a rzymskokatolickiego. W wietle omawianych tre ci wyk a-
dowca zinterpretowa  obecno  funkcjonariuszy jako naruszenie przepisów 
z zakresu swobody wykonywania ko cielnej jurysdykcji72. Reszta wyst pie  
ko cielnych profesorów mia a za zadanie o mieszenie73 i skonsternowanie wi-
zytatorów74, co negatywnie wp yn o na atmosfer  samego spotkania, pe nego 

                                                
64 Ten argument mia  moc nie tyle merytoryczn , ile psychologiczn : ka da ze zwa nionych stron 
strzeg a prawa do samostanowienia i cho  rozmowa z klerykami nie narusza a prawa, to jednak e 
w opinii Ko cio a rzymskokatolickiego by o to dzia anie negatywne, do którego przedstawiciele 
wizytuj cych komisji nie mieli mie  prawa.  
65 Chodzi o o przypadki z Nysy oraz Warszawy.  
66 Owa „niezale no ” sprowadza a si  do niezale no ci od wszystkich z wyj tkiem PZPR.  
67 Mowa o dokumencie z 17 listopada 1960 roku. 
68 Archiwum Pa stwowe w Gda sku, sygn. 2384 / MDCCCLVI, s. 210.  
69 Relacja z tych wydarze  znajduje si  w dokumentacji archiwalnej. Zob. Archiwum Pa stwowe 
w Gda sku, sygn. 2384 / MDCCCLX.  
70 Mowa o pó niejszym metropolicie gda skim.  
71 Mowa o Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1917.  
72 Chodzi, na przyk ad, o kanon 2334.  
73 Np. wyk ad po acinie z zakresu teologii moralnej – tak, jakby ka dy z alumnów w ada  perfek-
cyjn acin  itp. Taki wyk ad wyg osi  dr Markiton. 
74 Np. przeprowadzenie bardzo zaawansowanego wyk adu z zakresu hermeneutyki, co mia o 
wskaza  na kompletn  nieznajomo  zagadnie  przez wizytatorów. Taki wyk ad wyg osi  dr 

leziona. 
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nerwowo ci75 i nieukrywanej niech ci z obu stron76. Chodzi o o wytworzenie 
psychologicznego prze wiadczenia, e w adza pa stwowa nie ma prawa do 
weryfikacji szkolnictwa ko cielnego. Wskazywano, e polska organizacja ko-
cielna czuje si  dyskryminowana i usilnie d y do obrony swoich praw wbrew 

politycznym zamys om PZPR. Partia z kolei nie chcia a zgodzi  si  na to, aby 
szkolnictwo rzymskokatolickie znajdowa o si  ca kowicie poza jak kolwiek 
kontrol . 

Wnioski z kontroli w Gda sku-Oliwie77 mog  by  przyk adem odzwier-
ciedlaj cym fiasko wielu podobnych akcji prowadzonych w ca ym kraju. 
W podobny sposób traktowano samych kleryków: wzywano ich na komendy 
MO, odwiedzano w domach etc. Usi owano wp yn  na zmian  ich decyzji 
o wyborze yciowej drogi – cho by wcielaj c do armii. Ponadto, seminaria 
podlega y systematycznej obserwacji S by Bezpiecze stwa78, cho  ju  bez 
formalnych odwiedzin wizytacyjnych. 

Seminaria by y d ugotrwa ym celem ataków polityki PRL w ró nych 
aspektach. Na przyk ad, w adza ludowa przeprowadza a liczne rewizje (w pew-
nych przypadkach by y to wr cz w amania) w seminaryjnych bibliotekach, po-

czone z du ymi konfiskatami79 poszczególnych ksi ek. Tego typu masowa 
akcja w skali ca ego kraju odby a si  22 sierpnia 1960 roku. Konfiskowano 
(celem weryfikacji) dzie a, które uznawano za politycznie niepoprawne, czyli 
krytycznie traktuj ce o socjalizmie, komunizmie, kwestiach robotniczych etc. 
Rekwirowano te  nieomal wszystkie pisma przedwojenne jako „z gruntu” k am-
liwe i nies uszne ideologicznie.  

W ramach powy szej akcji skontrolowano 67 bibliotek seminaryjnych 
w ca ym kraju, konfiskuj c 9 tysi cy tytu ów i 12 tysi cy ksi ek. W analizie 
wyników akcji uznano, e zabrano ksi ki „antysocjalistyczne i antyradziec-
kie”, szczególnie te, które wydano na emigracji lub przed II wojn wiatow . 
Weryfikatorzy jednak nie byli zbyt kompetentni w ocenie poszczególnych dzie , 
zabierano bowiem m. in. publikacje Piaseckiego80.  

Podsumowanie 
Stosunki pa stwo-Ko ció  rzymskokatolicki zosta y ukazane wy cznie 

przez pryzmat okresu od ko ca 1957 do 1961 roku. Raptem nieco ponad trzy 

                                                
75 Np. próby rewidowania notatek alumnów itp.  
76 Wizytacja odnalaz a swastyk  wyryt  na jednej z awek, co do reszty zburzy o sztuczny spokój 
spotkania. Klerycy t umaczyli, e swastyka zosta a wyryta na awie przez dzieci, za  kontrola 
seminaryjna po prostu tego nie zauwa a.  
77 Archiwum Pa stwowe w Gda sku, sygn. 2384 / MDCCCVXI. 
78 Obserwacja taka trwa a a  do 1971 roku (zob. Archiwum Pa stwowe w Gda sku, sygn. 2384 / 
MDCCCLXII, s. 105 i nn.).  
79 Metodologia wykrywania oraz niszczenia „nies usznych” ksi ek jest typowa dla totalitaryzmu.  
80 Zob. Archiwum Pa stwowe w Gda sku, sygn. 2384 /1MDCCCLXII, s. 110. 
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lata, w których (niczym w ogniskowej) skupiaj  si  przeró ne elementy wska-
zuj ce na „nowy” kurs W. Gomu ki wobec Ko cio a rzymskokatolickiego. 

W roku 1956 W. Gomu ka jawi  si  jako wybawiciel narodu, prawdziwy 
ojciec opatrzno ciowy. Tymczasem ju  w drugiej po owie 1957 roku jego poli-
tyka wewn trzna zacz a coraz bardziej przypomina  to, z czym walczy  towa-
rzysz „Wies aw”: stalinizm. To prawdziwie paradoks historyczny, w którym 
rewolucjonista przejmuj c rz dy upodobni  si  do tych tre ci i warto ci, z któ-
rymi uprzednio usilnie walczy . Pierwotnie lud zaakceptowa  W. Gomu  tak-
e z uwagi na jego kontestacj  stalinizmu. Nikt nie przypuszcza , e „polska 

droga do socjalizmu” b dzie oznacza a (cz ciowy, co prawda, ale jednak) po-
wrót do idei znanych z lat uprzednich, kiedy to liczy  si  wy cznie Stalin i jego 
wola. 
 

*** 
 

RELATIONS BETWEEN STATE AND CHURCH IN POLAND IN 1957-1961. 
AN ANALYTICAL APPROACH 

 
SUMMARY 

 
In 1956 Wladyslaw Gomulka, the leader of the communist party in Poland, appeared as a deliv-
erer of the nation from Stalinism. Meanwhile, in the second half of 1957 his internal policy began 
more and more to resemble that  which he fought against  as a comrade “Wieslaw.” This is  truly 
a historical paradox, in which a revolutionist while gaining political power gets similar to those 
whose values he previously opposed to. No one imagined that the Polish road to socialism would 
lead (even if partially, but still) through Stalin patterns. The period 1957-1961 was a very turbu-
lent time in relations between the Roman Catholic Church and the People’s Republic of Poland. 
The article presents selected events from that period. In the second half of 1957 the conciliation 
policy of Gomulka’s government reached its end. The communist regime in Poland started to 
repress the Church for her alleged hidden fascism and open clericalism. The author casts light on 
such facts which deal with controversies about the presence of religion lessons in school, the 
millennium solemnity of Poland, ethical issues, social claims of workers, the presence of religious 
symbols in social life, and the autonomy of the Church. His analyses show that the “thaw” period 
of 1956 was replaced by the “cold” time of 1957-1961 and the restoration of the dogmatic Marx-
ism by Gomulka’s government. 
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