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Z dziejów walki władzy komunistycznej  
z Kościołem katolickim w Polsce 

Streszczenie 

W latach 1945-1956 w kolejnych kampaniach polityczno-propagandowych prasa 

komunistyczna starała się podważyć autorytet kleru katolickiego w społeczeństwie. 

Niniejszy artykuł przedstawia zaangażowanie w tych kampaniach lokalnej zachodnio-

pomorskiej prasy. Zwraca uwagę to, że w trakcie kolejnych kampanii starano się 

dowieść czytelnikowi, że krytyka kleru nie oznaczała walki z religią. Stale podkreślano, 

że wiara katolicka cieszyła się w Polsce Ludowej pełną swobodą. Pod adresem 

hierarchii kościelnej i części szeregowego kleru formułowano zarzut braku patriotyzmu 

i podporządkowanie dyrektywom z Watykanu. Stolicę Apostolską przedstawiano jako 

wroga państwa i narodu polskiego oraz sojusznika niemieckich rewizjonistów 

kwestionujących polską granicę zachodnią. W roku 1953 za swego głównego przeciw-

nika w kraju władze uznały prymasa Stefana Wyszyńskiego.  

Słowa kluczowe: prasa, propaganda, Pomorze 

Kościół katolicki był w 1944-1945 roku instytucją o utrwalonym auto-

rytecie w polskim społeczeństwie. Musiała się z nim liczyć każda siła polityczna. 
Dotyczyło to także komunistów. Akceptacja przez nich tego stanu rzeczy miała 
charakter przejściowy. Marksizm uznawał wierzenia religijne za błędne, nie-

naukowe wyobrażenie człowieka o otaczającym go świecie. Ich powstanie 
wiązano najpierw z lękiem człowieka wobec sił przyrody, a w rozwiniętych 
cywilizacjach z wyzyskiem. Tłumaczono: „Ucisk klasowy, przytłaczający barki 
ludzi pracy z niepojętą siłą, zrodził w ich świadomości fantastyczne wyobrażenie 

Język. Religia. Tożsamość 

2 (14) 2016  s. 145-159 



ADAM ANDRZEJ URBANOWICZ  

146 

wszechmocy boskiej”1. W ustroju socjalistycznym dla religii nie mogło być 
miejsca. Walka z nią była więc dla przekonanych marksistów czymś naturalnym. 
Bardzo radykalne formy przybrała kampania antyreligijna w Związku Radzieckim, 

ale prowadzono ją także w innych państwach demokracji ludowej. Obejmowała 
ona zarówno propagowanie ateistycznego światopoglądu, jak i podważanie 
autorytetu duchowieństwa różnych wyznań.  

Artykuł ten jest próbą pokazania jak związana z komunistami prasa lokal-
na na Pomorzu Zachodnim starała się wywołać w swych czytelnikach niechętne 
wobec duchowieństwa katolickiego postawy. W szkicu ukazuję główne wątki 
podejmowane w ówczesnej antykościelnej publicystyce. Odwołuję się do tekstów 

propagandowych publikowanych na łamach czasopism: „Wieści”2, „Kurier 
Szczeciński”3

 i „Głos Szczeciński”4
.  

W pierwszych latach po wojnie władze były zbyt słabe, aby otwarcie 
zaatakować religię wyznawaną przez większość Polaków5

. Lata 1944-1945 to 

próba zamaskowania wrogich wobec Kościoła katolickiego zamierzeń. Przed-

stawiciele nowych władz uczestniczyli w uroczystościach religijnych. Dotyczyło 
to także Pomorza Zachodniego. Specyfika tego regionu Polski polegała na tym, 
że był on zasiedlany przez Polaków dopiero od 1945 roku. Przybywający na te 
tereny księża byli władzom potrzebni. Ich działalność integrowała napływową 

                                              
1
  Jak powstały wierzenia religijne, „Życie i Kultura” 10.03.1956, nr 10, s. 2.  

2
  „Wieści” ukazywały się od września 1945 do 19 stycznia 1947 roku jako dziennik; od 9 grudnia 1945 r. 

jako tygodnik. Wydawał je najpierw miejski Urząd Informacji i Propagandy w Stargardzie, a potem 
był to organ Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej. J. Aniszewska, Stargard na łamach 
„Wieści” (1945 -1947). Informacyjna i opiniotwórcza rola lokalnej prasy, [w:] Stargard w latach 40. 

i 50. XX wieku. Problemy społeczno-gospodarcze i polityczne. Materiały pokonferencyjne,  

red. J. Aniszewska i M. Machałek, Stargard 2009, s. 99-120. M. Radziwonowicz, Czasopismo 

stargardzkie „Wieści” (1945-1947), „Przegląd Zachodniopomorski” 1986, z. 1, s. 137-158.  
3
  Ukazywał się od 7 października 1945 roku. T. Białecki Czasopiśmiennictwo polskie na Pomorzu 

Zachodnim w latach 1945-1949, „Przegląd Zachodniopomorski” 1968, z. 4, s. 122. T. Białecki, 
Historia Szczecina. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., Wrocław-

Warszawa-Kraków 1992, s. 442. T. Białecki, Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945-1975, 

Szczecin 1978, s. 18. T. Białecki, Prasa szczecińska, [w:] 25 lat prasy na Ziemiach Zachodnich  

i Północnych, Kraków 1972, s. 84. T. Białecki, Rozwój prasy partyjnej PPR i PZPR w województwie 
szczecińskim w latach 1945-1972, „Przegląd Zachodniopomorski” 1972, z. 3, s. 187. K. Kozłowski., 

Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945-2005). Społeczeństwo – władza – gospodarka –
kultura, Szczecin 2007, s. 195.  

4
  Ukazywał się od 1947 roku. T. Białecki Czasopiśmiennictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w latach 

1945-1949, „Przegląd Zachodniopomorski” 1968, z. 4, s. 122. T. Białecki, Historia Szczecina..., op. cit., 

s. 443. T. Białecki, Prasa Pomorza Szczecińskiego..., op. cit., s. 18. T. Białecki, Prasa szczecińska..., 

op. cit., s. 86. T. Białecki, Rozwój prasy partyjnej PPR..., op. cit., s. 187. K. Kozłowski, Pomorze 

Zachodnie w sześćdziesięcioleciu ..., op. cit., s. 195. L. Springer, Życie gospodarcze regionu szczeciń-

skiego na łamach „Głosu Szczecińskiego” w jego ostatnim stalinowskim okresie, „Przegląd Zachodnio-

pomorski” 2002, z. 3, s. 39.  
5
  Jeśli już, to atakowano raczej Watykan jako wroga postępu. Jak dowodził w jednym z artykułów  

prof. dr Bogusław Leśnodorski Stolica Apostolska zwalczała Komisję Edukacji Narodowej bo była 
zainteresowana podtrzymaniem pseudonauki promującej feudalizm. B. Leśnodorski, „Edukacja! 
Światło! Oto jedyny .środek wytępienia wszelkiego zabobonu”, „Głos Szczeciński”, 03.05.1951,  

nr 120, s. 2.  
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ludność. Powstawanie struktur kościelnych utrwalało przekonanie o trwałości 
pol-skiej obecności na tych ziemiach. Z tej przyczyny władze chętnie zgadzały 
się na przejmowanie przez rzymskich katolików protestanckich kościołów 
poniemieckich

6
.  

Do konfrontacji z Kościołem przystępowano więc ostrożnie. Jak zapewnia-

no na łamach „Kuriera Szczecińskiego” w grudniu 1946 roku nie było antyreligijnej 
polityki państwa. Autorytatywnie stwierdził to prezydent Bolesław Bierut, na 
którego opinię powołała się gazeta. Ludowe państwo miało być zainteresowane 
jednością Polaków we wspólnym dziele odbudowy kraju, a wyznawane poglądy 
nie mogły być dla tak ważnej sprawy trwałą przeszkodą7. Nie toczył się przecież 
spór między marksistami a katolikami, ale walka patrio-tów ze zdrajcami działa-

jącymi na rzecz interesów wrogów, a zwłaszcza Niemiec. W walce z Kościołem 
komunistyczna propaganda starała się wykorzystywać żywe po wojnie nastroje 
antyniemieckie. Punktem wyjścia była propagandowa nagonka na ówczesnego 
papieża.  

Głowę Kościoła katolickiego krytykowano na łamach prasy już w 1945 roku. 

Wiązało się to ze sprawą zerwania konkordatu8. Starano się wówczas podkreślać, 
że przeciwnikiem dla władzy był wyłącznie Watykan, a nie polski kler. Ten ostatni 
został wręcz przeciwstawiony papieżowi w artykule, który ukazał się na łamach 
„Wieści” (Pisma codziennego Urzędu Informacji i Propagandy) we wrześniu 
1945 toku. Jego autor (podpisał się jako W. Okular) wychwalał w nim patrio-

tyczną postawę duchowieństwa po 1939 roku i jego cierpienia. Ta pochwała była 

jednak tylko punktem wyjścia do ostrego potępienia postawy Watykanu w latach 
wojny. Stolicy Apostolskiej autor zarzucił brak protestu wobec okrutnych 
prześladowań Polaków w tym polskiego kleru. Uzna-wał, w związku z tym, że 
mianowanie administratorami apostolskimi na ziemiach polskich Niemców było 
logiczną konsekwencją tej antypolskiej i ugodowej wobec Niemiec postawy9

. 

Propagandowa koncepcja, w myśl której Watykan to sojusznik Niemiec i wróg 
polskiego narodu, była lansowana w końcu lat 40. XX wieku. Personalnie 

atakowany był Pius XII zwłaszcza w związku z jego listem do biskupów 
niemieckich z 1 marca 1948 roku, w którym krytykował wysiedlenie Niemców10

. 

Jak dowodzono na łamach „Głosu Szczecińskiego” w 1948 roku ówczesny papież 

to zwolennik powrotu Niemców na nasze ziemie piastowskie. W odniesieniu do 

                                              
6
  K. Kowalczyk, Między oporem a przetrwaniem. Państwo i Kościół na Pomorzu Zachodnim w latach 

1945-1946, [w:] Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, red. P. Bartnik i K. Kozłowski, Szczecin 2000,  
s. 360. K. Kowalczyk, W walce o rząd dusz: polityka władz państwowych wobec Kościoła katolic-

kiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, Szczecin 2003, s. 91. J. Żaryn, Dzieje Kościoła 
katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003, s. 75.  

7
  Myśl religijna, „Kurier Szczeciński” 01-02.12.1946, nr 277, s. 1.  

8
  J. Żaryn, Kościół w PRL. Najnowsze dzieje Polski, Warszawa 2004, s. 14.  

9
  W. Okular, Zerwanie konkordatu. Oddźwięk w sercach demokratycznych, „Wieści” 19-20-21.09.1945, 

nr 11-12-13, s. 1.  
10

  K. Kowalczyk., Między oporem..., op. cit., s. 362.  
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polskiej hierarchii pisano ogólnie o wiadomych sferach, które zachowały milcze-

nie. Ostrzegano owe sfery, że przez brak jedno-znacznego stanowiska w tej spra-

wie popadają w konflikt z narodem w tym z większością katolików11. Władze, 
aby dowieść szerokiego dla siebie poparcia w tej sprawie organizowały masowe 
zebrania, w trakcie których uchwalano oświadczenia i wystosowywano petycje, 
trafiające potem do kurii gorzowskiej12

.  

Wrogość wiernych wobec papieża miało pogłębić głoszenie przez niego 
potępienia współdziałania katolików z komunistycznymi władzami. Pius XII 
zatwierdził dekret Kongregacji Świętego Oficjum o ekskomunice dla katolików 
współdziałających z komunistami. Ta decyzja była poważnym problemem dla 
władz zamieszkanego przez katolicką większość kraju. Kierownictwo komuni-
stycznej partii i rządu odpowiedziało dość gwałtownie. W dniu 5 sierpnia 1949 roku 

wydany został dekret o ochronie wolności sumienia w Polsce, w którym grożono 
karami więzienia za przymuszanie do udziału w praktykach religijnych i wykorzy-

stywanie wolności sumienia i wyznania przeciwko istniejącemu ustrojowi. 
Decyzją władz partyjnych zainicjowano dwie równoległe kampanie: jedna była 
wymierzona w Watykan, a druga zachwalała dekret z 5 sierpnia 1949 roku

13
.  

W trakcie kampanii antywatykańskiej próbowano rozliczać głowę Kościoła 

katolickiego z postawy zajętej w latach II wojny światowej. Zarzucano Watykanowi 
brak potępienia dla faszyzmu i hitleryzmu. Według prasy Stolica Apostolska miała 
w okresie wojny odgrywać rolę sojusznika Benito Mussoliniego i Adolfa Hitlera. 
W jednym z artykułów stwierdzono nawet wprost: „Papież oddał olbrzymie usługi 
Hitlerowi w podboju krajów Europy”14. Wobec Związku Radzieckiego postawę 
Watykanu cechować miała niczym niesprowokowana wrogość. Przejawiać się 
ona miała latem 1939 roku w sprzeciwie wobec pertraktacji między Wielką 
Brytanią i Francją a ZSRR15. Antykomunistyczną postawę władz papiestwa 
uznawano przy tym za równoznaczną z wrogością wobec państwa polskiego. 

Watykan próbował, według komunistycznej propagandy, doprowadzić w nim do 
zamętu16. Towarzyszyło temu żądanie pod adresem polskiego duchowieństwa, 
aby zajęło postawę patriotyczną (czyli w praktyce antypapieską). Starano się przy 
tym przekonać społeczeństwo, że rzekoma wrogość papiestwa wobec Polski  
i Polaków nie zaczęła się bynajmniej wraz z dojściem do władzy komunistów. To 

oddziaływanie Watykanu miało walnie przyczynić się do upadku Rzeczpospolitej. 
W odniesieniu do okresu rozbiorów zarzucano kolejnym papieżom (Grzegorzowi 
                                              
11

  14.V.1948, „Głos Szczeciński” 14.05.1948, nr 132, s. 1.  
12

  K. Kowalczyk, W walce..., op. cit., s. 141. K. Kozłowski, Między racją stanu a stalinizmem. Pierwsze 
dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1955, Warszawa-Szczecin 2000, s. 260.  

13
  K. Kozłowski, Między racją stanu..., op. cit., s. 274.  

14
  Watykan i faszyzm. Słowa bez pokrycia, „Głos Szczeciński” 04.08.1949, nr 124, s. 2.  

15
  Działalność polityczna Watykanu w okresie II wojny światowej, „Głos Szczeciński” 07.08.1949,  

nr 127, s. 2.  
16

  Zamach na wolność sumienia, „Głos Szczeciński” 27.07.1949, nr 116, s. 2.  
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XVI, Piusowi IX i Leonowi XIII), iż w kolejnych listach i encyklikach udzielali 
wsparcia władzom zaborczym, a potępiali polskich patrio-tów. W okresie II RP 
w zamian za uznanie polskich granic Watykan uzyskał, zdaniem jednego z publi-

cystów, olbrzymie ustępstwa w trakcie negocjacji nad konkordatem
17

.  

Spór na linii Kościół – komunistyczne państwo przedstawiano jako skutek 
obrony przez władze polskiego interesu narodowego. Według tej interpretacji 
katolicy to w większości ludzie popierający rząd i to nie tylko w sporze z Waty-

kanem. Polskie społeczeństwo wyrażało swoją dezaprobatę również w stosunku 
do działalności wrogiej wobec władzy części kleru18. Propaganda starała się 
wzbudzić szczególne oburzenie w społeczeństwie wobec księży związanych ze 
zbrojnym podziemiem antykomunistycznym. „Głos Szczeciński” i „Kurier 
Szczeciński” zarzucały im wciąganie polskiej młodzieży do walki z własnym 
państwem19. Dotyczyło to m.in. ks. Władysława Gurgacza. Miały to być jedno-

stki izolowane. Jak podkreślał Andrzej Klominek – ks. Gurgacz to specyficzny 

typ człowieka, którego nienawiść do Polski (a nie wyłącznie do ówczesnej władzy) 

popchnąć miała do nadużywania autorytetu duchownego. Zaznaczał zarazem,  
ze działalność reakcyjnych przedstawicieli kleru nie została zdecydowanie 
potępiona przez wyższą hierarchię duchowną w Polsce20. Informując o skazują-

cym ks. Gurgacza wyroku, przekonywano, że prowadził konspiracyjną działal-
ność wyłącznie w interesie skompromitowanych i nikczemnych celów reakcji21

.  

Kolejny pretekst do ostrej krytyki wyższego duchowieństwa w Polsce dała 
sprawa rozwiązania Caritasu22. Najpierw wysunięto w styczniu 1950 roku zarzuty 

nadużyć pod adresem osób działających w tej organizacji dobroczynnej we 
Wrocławiu. W kampanię potępienia dla sprawców włączyli się także księża  
w województwie szczecińskim, o czym informował „Kurier Szczeciński”23

. 

Sprawa spowodowała wprowadzenie przez władze państwowe w Caritasie  
w dniu 23 stycznia 1950 roku zarządu komisarycznego24. W obronie władz tej 
organizacji episkopat wystosował list odczytany w kościołach w dniu 12 lutego. 
Dla propagandy było to opowiedzenie się po stronie korupcjonistów. Odrzucano 

                                              
17

  J. Dąbrowski, Watykan zawsze wyklinał Polaków walczących o wolność narodu. Dzieje potępień 
papieskich. „Głos Szczeciński” 09.08.1949, nr 129, s. 3.  

18
  Społeczeństwo polskie ma tego dość!, „Głos Szczeciński” 17.07.1949, nr 106, s. 1. Wymowa procesu, 

„Kurier Szczeciński” 29.08.1949, nr 237, s. 1.  
19

  J. Baban, W czyim interesie?, „Głos Szczeciński” 28.08.1949, nr 148, s. 1-2.  
20

  A. Klominek, Cel i środki ks. Gurgacza, „Kurier Szczeciński” 12.08.1949, nr 220, s. 1. A. Klominek, 
Po wyroku na ks. Gurgacza, „Kurier Szczeciński” 17.08.1949, nr 225, s. 1.  

21
  R. Janowski, Wina Urgaczów, „Głos Szczeciński” 15.08.1949, nr 135, s. 3.  

22
  Zdaniem Józefa Światły celem rozpętania sprawy rzekomych nadużyć w Caritas było uderzenie  

w działalność charytatywną Kościoła po to, aby w ten sposób zerwać jego kontakt z katolickimi 

masami w Polsce. Z. Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955, Londyn 

1985, s. 179.  
23

  Oburzenie i potępienie działalności wrocławskiego „Caritasu”. Głosy księży patriotów woj. szczeciń-

skiego, „Kurier Szczeciński” 25.01.1950, nr 25, s. 1.  
24

  J. Żaryn, Dzieje Kościoła..., op. cit., s. 101.  
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przy tym argument, że organizacja charytatywna dysponowała funduszami  
w zgodzie z intencją zagranicznych ofiarodawców. Dowodzono, że dla działają-

cej w Polsce organizacji liczyć powinna się tylko wola polskiej ludności, a nie 
niemieckich odwetowców i kardynała Francisa Josepha Spellmana z Nowego 
Jorku

25. Prasa przekonywała przy tym czytelników, iż nie mają oni do czynienia 
z walką rządu z religią, zaś episkopatowi zarzucano, że usiłuje to wmówić wier-

nym. Odbiorcy komunistycznej propagandy powinni zaakceptować tezę, zgodnie 
z którą władzom zależało jedynie na walce ze złodziejstwem i marnotrawstwem 
grosza publicznego i obronie polskiej racji stanu. Ten ostatni wzgląd wymagać 
miał wstrzymania pomocy dla pasożytów społecznych, arystokracji i członków 
bandyckiego podziemia, czyli ludzi uznanych za wrogów Państwa Ludowego26

.  

Po upaństwowieniu Caritasu, kolejnym sposobem na osłabienie wpływów 
Kościoła miało być przygotowanie przez rząd projektu o przejęciu rzez państwo 
dóbr martwej ręki. Przedstawiano to jednak jako działanie na rzecz dobra społecz-

nego. Zdaniem „Głosu Szczecińskiego” w majątkach należących do Kościoła 
panować miały bowiem stosunki obszarniczo feudalne, a zyski przeznaczano na 

cele nie mające związku z religią27
.  

Władze kościelne próbowały załagodzić rosnące napięcie w stosunkach 
państwo – Kościół na drodze negocjacji. W ich efekcie w dniu 14 kwietnia  
1950 roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy władzami państwowymi 
(reprezentowanymi przez Edwarda Ochaba, Franciszka Mazura i Władysława 
Wolskiego) i Episkopatem (bp Zygmunt Choromański, bp Michał Klepacz  
i bp Tadeusz Zakrzewski)

28. Umowa gwarantowała Kościołowi pewne podstawowe 

swobody, takie jak: prawo do nauki w seminariach, działalności domów zakon-

nych, akcji dobroczynnej, nauczania w szkołach religii, oraz utrzymania dusz-

pasterstwa w wojsku, szpitalach i więzieniach. Władze kościelne ze swojej 
strony zapowiadały: wzywanie wiernych do poszanowania prawa i państwa; 
mobilizowanie ludzi do pracy na rzecz odbudowy kraju i zwiększenia w nim 
dobrobytu; popieranie polskości Ziem Zachodnich i Północnych (w tym miała 
mieścić się prośba do papieża, aby ustanowił na tych terenach stałe ordynariaty 
biskupie i ogłosił krytykę rewizjonistycznej postawy niemieckiego kleru); 
potępianie działalności zbrojnego podziemia i niesabotowanie kolektywizacji 

wsi. Stosunki polskiego Kościoła ze Stolicą Apostolską miały się w myśl tego 
porozumienia opierać na zasadzie, że władza papieska dotyczy spraw wiary, 
moralności i jurysdykcji kościelnej, a nie spraw ściśle politycznych. W tych 
ostatnich należało kierować się polską racją stanu (komuniści rzecz jasna pod 
                                              
25

  Na marginesie pewnego oświadczenia, „Głos Szczeciński” 16.02.1950, nr 47, s. 1.  
26

  Społeczeństwo poprze wysiłki Rządu zmierzające do uregulowania stosunków pomiędzy Kościołem  
a Państwem, „Głos Szczeciński” 02.03.1950, nr 61, s. 1.  

27
  Majątki kościelne, „Głos Szczeciński” 07.03.1950, nr 66, s. 1.  

28
  J. Żaryn, Dzieje Kościoła..., op. cit., s. 108. J. Żaryn, Kościół ..., op. cit., s. 25. 
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tym pojęciem rozumieli własną politykę). Prasa na Pomorzu Zachodnim infor-
mowała, że społeczeństwo przyjęło to porozumienie z zadowoleniem29

. Stano-

wiło ono dla ówczesnej propagandy kolejny dowód na potwierdzenie tezy  

o braku wrogości państwa do Kościoła. Miała być ona lansowana przez wrogów 
Polski Ludowej z „Głosem Ameryki” na czele. Wykorzystano oczywiście okazję, 
aby zwrócić uwagę społeczeństwa na zagrożenie ze strony zewnętrznego wroga. 
Pisano więc o gwałtownej kampanii ze strony imperialistycznej prasy, która miała 

być naturalnie sterowana przez anglo-amerykańskich imperialistów, a chodziło  
w niej zwłaszcza o punkt dotyczący zachodnich granic państwa polskiego30

.  

Porozumienie z 14 kwietnia 1950 roku miało z punktu widzenia władz 
jedynie taktyczny charakter. Kolejne propagandowe ataki na Kościół były jedynie 

kwestią czasu. Jako pretekst wykorzystano sprawę „Apelu sztokholmskiego”. 
Było to orędzie Światowej Rady Pokoju utworzonej w 1950 roku w trakcie  

II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju w Warszawie. Wzywano w nim 
międzynarodową opinię publiczną do walki o przeprowadzenie plebiscytu  
w sprawie zakazu produkcji broni nuklearnej. Metodą nacisku stało się masowe 
zbieranie podpisów popierających apel. W praktyce w Polsce Ludowej udział  
w tej akcji uznawano za formę poparcia władz. W kampanii propagandowej 
przedstawiano osoby odmawiające złożenia podpisu jako zwolenników wojny  
i eksterminacji. Zwolennicy konfliktu wojennego stanowić mieli w Polsce nieliczną 

i izolowaną mniejszość31, do której zaliczano: bogaczy wiejskich, niedobitki 

obszarniczo-kapitalistyczne i płatnych agentów państw imperialistycznych. 
Okazało się, że do tej reakcyjnej grupy należeć miała także część biskupów.  
W propagandowej narracji Episkopat poprzez odmowę jednoznacznego poparcia 
dla apelu przeciwstawił się ogromnej większości narodu, w tym również patrio-

tycznemu duchowieństwu. Biskupów uznawano za popleczników militaryzmu  
i agentów Watykanu i imperialistów amerykańskich32. Piętnowano również księży, 
którzy odmówili złożenia swych podpisów. Na Pomorzu Szczecińskim miało być 
takich przypadków kilkanaście. Dla „Głosu Szczecińskiego” przedstawiciele kleru 

opowiedzieli się w ten sposób za: nowymi zniszczeniami, ruinami, za piecami 

krematoryjnymi, za nowymi milionami inwalidów, za nędzą i śmiercią33
. Poprzez 

naładowany ogromnymi emocjami przekaz starano się wpłynąć na czytelników  
i wzbudzić w nich oburzenie wobec przedstawicieli Kościoła.  

                                              
29

  Sens porozumienia, „Głos Szczeciński” 23.04.1950, nr 111, s. 2. J. Dąbrowski, Zwycięstwo polskiego 
narodu nad polityką wichrzycieli, „Głos Szczeciński” 25.04.1950, nr 113, s. 1.  

30
  Owoc słusznej polityki, „Głos Szczeciński” 16.04.1950, nr 104, s. 1. Imperialiści są niezadowoleni, 

„Głos Szczeciński” 19.04.1950, nr 107, s. 2.  
31

  W rzeczywistości na Ziemiach Zachodnich i Północnych apel podpisało 50% ludności. Dane za:  
K. Kozłowski, Między racją stanu..., op. cit., s. 281.  

32
 Czy zdołają się wytłumaczyć?, „Kurier Szczeciński” 14.06.1950, nr 162, s. 1. Pytania, które nie mogą 

pozostać bez odpowiedzi, „Głos Szczeciński” 14.06.1950, nr 132, s. 1-2.  
33

  Żądamy publicznego wyjaśnienia, „Głos Szczeciński” 15.06.1950, nr 163, s. 1.  
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Za brak aktywnego uczestnictwa Kościoła w walce o pokój odpowie-

dzialny był zdaniem propagandystów Watykan. Jan Dąbrowski zwracał uwagę 
na łamach „Głosu Szczecińskiego”, że stanowcza odmowa dla poparcia apelu ze 
strony polskiego episkopatu nastąpiła po tym, jak wrócił kardynał Sapieha  
z Rzymu

34
. Przy okazji tradycyjnie już wracano do sprawy braku potępienia ze 

strony Stolicy Apostolskiej dla poczynań faszystów i hitlerowców w latach  
II wojny światowej i zarzucano jej politykę wrogą ZSRR oraz wszystkim krajom 
demokracji ludowej. To, że biskupi kierowali się instrukcjami z Rzymu miało 
być świadectwem ich narodowej zdrady. Zarzucano episkopatowi złamanie 
porozumienia z rządem z 14 kwietnia35. W interpretacji komunistów odmowa 
udziału w walce o pokój była sprzeczna z polską racją stanu, której mieli bronić. 
Atakowano Watykan jako zwolennika wojny, popierającego zabijanie ludzi przy 
pomocy napalmu i broni bakteriologicznej. Jednocześnie przeciwstawiano postawę 

papiestwa opiniom milionów chrześcijan walczących o pokojowe współistnienie36
. 

Na łamach „Głosu Szczecińskiego” odnotowano wprawdzie oświadczenie 
episkopatu popierające „Apel sztokholmski”, ale domagano się od biskupów, aby 
dali wyraz swemu poparciu w sposób jednoznaczny – poprzez złożenie podpisów 
pod owym orędziem. Żądano wyciągnięcia konsekwencji wobec przeciwników 
walki o pokój w szeregach kleru. Takie postępowanie, w myśl propagandowej 
narracji, miało być podyktowane nie wolą władz, lecz polskiego narodu jedno-

znacznie popierającego ruch pokojowy37
.  

Na początku 1951 roku władze zdecydowały powrócić ponownie do spra-

wy tymczasowości administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. 

Jak tłumaczono na łamach „Głosu Szczecińskiego” za utrzymywanie się takiego 
stanu rzeczy odpowiedzialność ponosiła strona kościelna. Zobowiązała się prze-

cież w porozumieniu z 14 kwietnia w punkcie 3. do zabiegania o zmianę tego 
stanu rzeczy. Hierarchom zarzucono bezczynność pomimo, jak podkreślano, 
wezwań władz oraz opinii większości polskiego duchowieństwa i społeczeństwa. 
Powoływano się w tym wypadku na listy kierowane z województwa za pośred-

nictwem administratora kurii biskupiej w Gorzowie do episkopatu zawierające 
żądanie ustanowienia stałych probostw38. Tej woli większości narodu sprzeciwiać 

się mieli polscy biskupi. Według ówczesnej propagandy lekceważyć mieli oni 
apele wielu katolickich księży z ziem zachodnich39. Postępowanie biskupów 
tłumaczono wpływem Watykanu. Atakowano Stolicę Apostolską, zarzucając jej 
wykorzystywanie religijnego autorytetu do wspierania niemieckiego szowinizmu 

                                              
34

  J. Dąbrowski, Watykan przeciwko pokojowi, „Głos Szczeciński” 15.06.1950, nr 163, s. 2.  
35

  Polska czy watykańska racja stanu, „Głos Szczeciński” 18.06.1950, nr 166, s. 2.  
36

  Niechrześcijańskie wystąpienie Watykanu. Problem DNIA, „Kurier Szczeciński” 19.12.1952, nr 304, s. 2.  
37

  Po deklaracji Episkopatu, „Głos Szczeciński” 24.06.1950, nr 172, s. 1.  
38

  Tego tolerować dłużej nie można!, „Głos Szczeciński” 26.01.1951, nr 25, s. 1.  
39

  Najdogodniejsza postawa, „Kurier Szczeciński” 27.01.1951, nr 26, s. 3.  
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i rewizjonizmu. Przy okazji znów zaatakowano Piusa XII określanego jako: 
papież niemiecki, który nie uznaje granic na Odrze i Nysie40

.  

Do krytyków utrzymywania owej tymczasowości organizacji kościelnej na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych należał Edmund Osmańczyk. W styczniu 
1951 roku ukazał się na łamach „Kuriera Szczecińskiego” jego artykuł. Pisał  
w nim o wniosku zgłoszonym do Watykanu przez arcybiskupa Kolonii i zarazem 
głowę Episkopatu Niemiec Josepha Fringsa w sprawie odznaczenia Hermanna 

Absa (przewodniczącego Rady Nadzorczej „Deutsche Wiederaufbaubank”), 
Heinricha Dinkelbacha (w latach 1933-1945 dyrektora naczelnego koncernu 

stalowego „Vereingte Stahlwerke”) tytułami: Rycerze świętego Grobu. W ocenie 

Osmańczyka obaj zasłużyli sobie na miano zbrodniarzy wojennych, a ich rosnące 
wpływy mogły przyczynić się do wybuchu kolejnej wojny. Konkluzja była 
następująca: „Sprawa Rycerzy św. Grobu grożących nam wojną, zaszła za 
daleko, by swojej sprawy ze swoim Episkopatem społeczeństwo polskie nie 
doprowadziło do końca”41

.  

Ta akcja propagandowa miała w zamyśle władz uzasadnić ich samo-

dzielne i nieuzgodnione ze stroną kościelną działania. 28 stycznia 1951 roku 
ogłoszono mianowicie likwidację stanu tymczasowości na Ziemiach Zachodnich 

i Północnych. Oznaczało to odsunięcie administratorów apostolskich we Wrocła-

wiu, Opolu, Olsztynie, Gdańsku i Gorzowie. Owa uchwała według propagandy 
prasowej cieszyć się miała powszechnym społecznym poparciem. Wyrażać ją 
miano w trakcie masowych zebrań i w uchwalanych rezolucjach42

.  

Osiągnięcie przez władze zamierzonych celów w odniesieniu do Caritasu, 
czy sprawy administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich nie oznaczały 
końca propagandowych wystąpień przeciwko Kościołowi. Ponawiane były ataki 

na Watykan, przedstawiany jako poplecznik faszyzmu
43

. Dowodem na poparcie 

tej tezy miało być podpisanie w 1953 roku konkordatu z krwawym dyktatorem 

hiszpańskim Franco44. Powracano też do historii II wojny światowej, aby 
dowieść tezy o prohitlerowskim nastawieniu Watykanu. Nie wystarczyło stwier-
dzenie o tym, że Watykan liczył się ze zwycięstwem hitlerowskiego „Neu-Ordnung”, 

lecz formułowano zarzut, iż: liczył na to zwycięstwo, stawiał na nie, starał się też 
doń przyczynić w miarę swych możliwości45

.  

                                              
40

  Pora z tym skończyć, „Głos Szczeciński” 25.01.1951, nr 24, s. 2.  
41

  E. Osmańczyk, Rycerze świętego grobu, „Kurier Szczeciński” 27.01.1951, nr 26, s. 2.  
42

  Ostateczna odpowiedź, „Kurier Szczeciński” 02.02.1951, nr 33, s. 2.  
43

 „Gdziekolwiek burżuazja niezdolna już do sprawowania władzy za pomocą starych metod parlamenta-

ryzmu i demokracji burżuazyjnej sięgała do metod terrorystycznej, krwawej dyktatury faszystowskiej, 
wszędzie tam towarzyszy jej błogosławieństwo Watykanu, wszędzie tam pomagają w dziele 
faszyzacji agenci Watykanu. M. Preis, Watykańskie forpoczty agresji. Watykan w obronie możnych 
tego świata (2), „Głos Szczeciński” 16.04.1953, nr 91, s. 4.  

44
  Watykan-Madryt-Waszyngton. Problem DNIA, „Kurier Szczeciński” 03.09.1953, nr 210, s. 2.  

45
  Raczkiewicz, Papée – i Watykan. Dokumenty oskarżają (1), „Kurier Szczeciński” 26.11. 1953, nr 282, 

s. 4.  
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Obok papieża wrogiem państwa i narodu polskiego miał być także kler  
w Niemczech Zachodnich. Atak na reakcyjny kler zachodnioniemiecki był z kolei 
punktem wyjścia do napiętnowania polskich biskupów. Chwalono patriotycznie 

nastawioną część polskich księży protestujących przeciwko poczynaniom 
kapłanów niemieckich i remilitaryzacji Niemiec46. Ubolewano, że nie wspierali 
ich hierarchowie

47. Taka postawa episkopatu miała być bowiem pogwałceniem 
umowy zawartej z polskim rządem. Jak dowodzono na łamach „Kuriera 
Szczecińskiego” zobowiązywała ona polski Kościół do walki z rewizjonizmem 
także ze strony niemieckich katolików48

.  

Okres stalinizmu to czasy licznych procesów pokazowych rzekomych 
szpiegów. Ich ofiarami byli także księża49. Przykładem może być proces krakow-

ski, o którym w styczniu 1953 roku informowano na łamach „Kuriera Szczeciń-

skiego”. Twierdzono, że udało się zdekonspirować i postawić przed sądem siatkę 
szpiegów. Działała ona pod skrzydłami krakowskiej kurii metropolitalnej, 
zgodnie z instrukcjami wywiadowczymi USA i dyrektywami Watykanu

50
.  

W dniu 14 września 1953 roku rozpoczął się proces ordynariusza kielec-

kiego biskupa Czesława Kaczmarka i czterech innych osób (trzech księży i siostry 

zakonnej) przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie. Oskarżonym 
postawiono zarzuty typowe dla procesów pokazowych, czyli: kolaboracji z Niem-

cami, szpiegostwa, dywersji i działań na rzecz obalenia panującego ustroju.  
W dniu 22 września zapadł wyrok51. Biskupa skazano na 12 lat więzienia, a innych 

oskarżonych na 5 do 10 lat. Procesowi towarzyszyła gwałtowna kampania pro-

pagandowa. Według tez upowszechnianych w prasie bp. Kaczmarek to najpierw 

poplecznik sanacji, potem współpracownik hitlerow-ców, a w końcu agent imperia-

listów52. Zaatakowano przy okazji frontalnie całą politykę polskiego episkopatu 

                                              
46

  Przeciwko jego działalności protestowali księża patrioci w Polsce. Protest księży woj. szczecińskiego 
przeciwko remilitaryzacji Niemiec Zachodnich i antypolskiej działalności kleru niemieckiego, „Głos 
Szczeciński” 21.11.1951, nr 302, s. 1-2.  

47
  Potępiano biskupa Kazimierza Kowalskiego za uniemożliwienie księżom z diecezji chełmińskiej 

wyjazdu do Wrocławia na patriotyczną manifestację przeciwko remilitaryzacji Niemiec. Ks. Biskup 

Kowalski z Pelpina nie chce pokoju, „Głos Szczeciński” 15-16.12.1951, nr 323, s. 2. Obstrukcję  
w stosunku do poczynań patriotycznego duchowieństwa zarzucano nie tylko biskupowi Kowalskiemu. 
Tak oceniał działania hierarchii Marian Preis: Tej patriotycznej postawie większości duchowieństwa 
przeciwstawiają się dostojnicy episkopatu, usiłując ze wszystkich sił przeszkodzić uczestnictwu 
duchowieństwa w twórczej pracy całego narodu, jego walce o utrwalenie pokoju i zbudowanie ustroju 
sprawiedliwości społecznej. M. Preis, Filar ustroju nędzy i wyzysku. Watykan w obronie możnych tego 
świata (1), „Głos Szczeciński” 15.04.1953, nr 90, s. 4.  

48
  H. Majewski, Watykan popiera siły odwetu i wojny. Problem DNIA, „Kurier Szczeciński” 15.09.1953, 

nr 220, s. 2.  
49

  „Świętobliwi” zbrodniarze, „Głos Szczeciński” 21.09.1951, nr 250, s. 2.  
50

  Zdrajcy ukarani. Problem DNIA, „Kurier Szczeciński” 29.01.1953, nr 25, s. 2. Między Watykanem, 
winem, a kurią krakowską, „Głos Szczeciński” 17-18.01.1953, nr 16, s. 2.  

51
  J. Żaryn, Dzieje Kościoła..., op. cit., s. 138. J. Żaryn, Kościół ..., op. cit., s. 32. 

52
  J. Sikora, Droga zdrady i zaprzaństwa. Z sali sądowej, „Głos Szczeciński” 16.09.1953, nr 223, s. 7. 

Czy znowu ksiądz, czy znowu wróg, obywatelko X…?, „Głos Szczeciński” 17.09.1953, nr 224, s. 5. 
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po II wojnie światowej. W jednym z artykułów poświęconych procesowi bp. Kacz-

marka przypomniano trzy fakty mające dowodzić anty-narodowej polityki Kościoła:  

 odmowę propagowania w kościołach Państwowej Pożyczki Odbudowy;  
 odmowę zbierania w świątyniach ofiar na odbudowę stolicy;  
 odmowę użyczenia wież kościelnych technikom dokonującym pomiarów.  

Taka postawa miała świadczyć o nienawiści do państwa ludowo- 

-demokratycznego niesłużącego magnatom i fabrykantom. To w tej reakcyjnej 

atmosferze możliwa miała być działalność bp. Kaczmarka. Przy takim postawie-

niu sprawy proces jednego z biskupów stawał się sprawą dotycząca całego 
episkopatu, ale nie całego Kościoła. Podkreślano bowiem działalność tysięcy 
księży, którzy wybrali jedyną polską drogę53

. Propaganda prasowa w owym 

czasie gotowa była atakować: Watykan, papieża, episkopat i prymasa, ale nie 
deklarowała walki z katolicyzmem jako takim. Starano się raczej upowszechniać 
opinie takie jak profesora Tadeusza Lehra-Spławińskiego: „Istniejące w społe-

czeństwie polskim różnice światopoglądowe między poszczególnymi grupami 
obywateli nie mogą być czynnikiem osłabiającym jedność narodu w zakresie 
najważniejszych spraw politycznych”54

.  

Negatywnym przykładom w zachowaniu kleru propaganda starała się 
więc przeciwstawić pozytywny wizerunek księdza-patrioty. Odpowiadali mu 

przede wszystkim ci, którzy w sposób zorganizowany współpracowali z władzami. 
Z tego typu sytuacją mamy do czynienia począwszy od września 1949 roku, 
kiedy powstała w ramach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Komisja 

Księży. Za jej sprawą powstał ruch księży-patriotów55, odgrywający istotną rolę 
w planach komunistów opanowania Kościoła niejako od środka56

.  

Wydaje się, że ideał kapłana z punktu widzenia prasy PRL-u dobrze 

oddaje następujący cytat z wypowiedzi jednego z księży przytoczony przez 
„Kurier Szczeciński”:  

My kapłani powinniśmy nadal pracować nie tylko w kościele, ale i brać 

udział w pracach społecznych. Musimy nawoływać ludzi do pracy,  

do wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny, wychowywać młodzież  

w duchu głębokiego umiłowania Ojczyzny, dbać by cały nasz kler dążył 

do utrwalenia pokoju i współpracy między narodami57
.  

                                                                                                                                     
Wyrok narodu, „Głos Szczeciński” 23.09.1953, nr 229, s. 1, 3. Wymowa jednego historycznego faktu. 

Na marginesie procesu biskupa Kaczamarka, „Kurier Szczeciński” 23.09.1953, nr 227, s. 2.  
53

  Proces został zakończony, „Kurier Szczeciński” 25.09.1953, nr 229, s. 2.  
54

  T. Lehr-Spławiński, Obowiązek katolika patrioty, „Kurier Szczeciński” 06.10.1953, nr 238, s. 2.  
55

  Zdaniem Krzysztofa Kowalczyka już w końcu 1950 roku możemy mówić o istnieniu aktywu księży 
patriotów na Pomorzu Zachodnim. K. Kowalczyk, W walce..., op. cit., s. 132.  

56
  Mówił na ten temat J. Światło. Z. Błażyński., Mówi Józef Światło..., op. cit., s. 182.  

57
  „Broniąc sprawy pokoju służymy narodowi i Kościołowi” – stwierdzają księża woj. szczecińskiego, 

„Kurier Szczeciński” 21.11.1951, nr 302, s. 2.  
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W innej publikacji przytaczano z kolei opinię księdza deklarującego goto-

wość uświadamiania wiernym, że poprzez pracę dla państwa: umacniamy spra-

wiedliwość społeczną58. Takim patriotycznie nastawionym księżom można było 
udostępnić łamy prasy, aby mogli występować w obronie polskiej racji stanu

59
.  

Przełomowym wydarzeniem w dziejach stosunków państwo – Kościół 
było aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego przez komunistyczne władze 
bezpieczeństwa w dniu 25 września 1953 roku60. W zamierzeniu komunistów 
miał to być cios w ostatnią niezależną od nich instytucję. Jak zauważył Światło 
ówczesne władze traktowały Kościół jako ostatnią legalną opozycję wobec nich61

. 

Jego podporządkowanie oznaczało zakończenie procesu budowy totalitarnego 
porządku w Polsce. Kraj i naród miały zostać zjednoczone wokół celów wskaza-

nych przez partię. Dowodzono, że Kościół próbowali wykorzystać imperialiści 
do wzniecania waśni i niepokojów. Działalność prymasa miała być dla nich 
korzystna. Kardynałowi Wyszyńskiemu zarzucono prowadzenie szkodliwej dzia-

łalności. Ten zarzut uprawdopodabniać miały fakty ujawnione w trakcie procesu 
biskupa Kaczmarka. Podobnie jak w wielu innych publikacjach odnoszących się 
do Kościoła podkreślano tolerancję władzy dla praktyk religijnych, czego 
miliony Polaków miały być w pełni świadome. Dobra wola rządu ludowego 
miała podkreślić złą wolę prymasa, który mimo dawanych mu ostrzeżeń uparcie 
łamał zawarte z władzami porozumienie. Starano się przekonać czytelnika, że 
władze zostały doprowadzone do ostateczności złą wolą kardynała Wyszyńskiego 

i nie miały innego wyjścia, jak pozbawić go możliwości wykonywania funkcji 
kościelnych. Sprawę jego uwięzienia przedstawiano w ten sposób, że to sam 
episkopat zaproponował, aby prymas zamieszkał w jednym z klasztorów. 
Chwalono zarazem biskupów za oświadczenie jakie wówczas wydali. Miało ono 
bowiem dawać nadzieję na harmonijny rozwój współpracy państwa i Kościoła62

. 

Dowodem na rosnące wpływy prokomunistycznego nurtu w Kościele miało być 
powołanie w październiku 1953 roku przy Wojewódzkim Komitecie Frontu 
Narodowego Komisji Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich63. Na łamach 

                                              
58

  Dobry chrześcijanin – dobrym obywatelem Ojczyzny. Z plenum Okr. Komisji Księży w Szczecinie, 

„Kurier Szczeciński” 12.09.1952, nr 219, s. 1.  
59

  M. Suwała, Oczekujemy uznania słusznych praw narodu polskiego. Odpowiedź dla „Osservatore 
Romano”, „Kurier Szczeciński” 29.09.1953, nr 232, s. 2. M. Suwała, Oczekujemy uznania słusznych 
praw narodu polskiego, „Kurier Szczeciński” 30.09.1953, nr 233, s. 2.  

60
  S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Warszawa 1990, s. 13. J. Żaryn, Dzieje Kościoła..., op. cit., s. 139. 

J. Żaryn, Kościół..., op. cit., s. 33.  
61

  Z. Błażyński., Mówi Józef Światło..., op. cit., s. 189.  
62

  Jedność narodu – wzmocniona, „Kurier Szczeciński” 30.09.1953, nr 233, s. 1-2. Na drodze normali-

zacji stosunków między państwem a Kościołem, „Głos Szczeciński” 30.09.1953, nr 235, s. 1.  
63

  W dniu 15 października 1953 roku powstała Komisja Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich 
przy Ogólnopolskim Komitecie Frontu Narodowego. Z kolei 17 października 1953 roku członek Biura 

Politycznego i sekretarz KC PZPR telegraficznie polecił I sekretarzom KW w Szczecinie i Koszalinie 
powoływanie Komisji Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich przy Wojewódzkich Komitetach 

Frontu Narodowego. K. Kozłowski, Między racją stanu..., op. cit., s. 310.  
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„Kuriera Szczecińskiego” przytoczono opinię jej przewodniczącego Jana Czarnec-

kiego, który wyraził nadzieję, że zwierzchnicy kościelni będą odtąd wspierać 
katolików współpracujących z władzami, a nie im szkodzić jak dotychczas

64
.  

Po pozbawieniu wpływów kardynała Wyszyńskiego prasa wskazywała na 
potrzebę czujności wobec knowań ze strony Watykanu. Ten nadal miał prowadzić – 

w jej opinii – antypolską działalność i podważać polskie granice zachodnie. 
Przykładem miała być chociażby nominacja radcy duchownego Ludwiga Pölzin 
na stanowisko wikariusza kapitulnego wolnej prałatury Schneidemühl (Piły)65

.  

Dość rzadko odnoszono się na łamach prasy do kwestii konfliktów 
pomiędzy katolikami a lokalną władzą. Pisano o protestach wiernych przeciwko 

przeznaczeniu przez Powiatową Radę Narodową poplebanijnego budynku we 

wsi Wełtyń na spółdzielcze przedszkole, podczas gdy wierni zabierali fundusze 
na urządzenie tam plebanii dla księdza. W tej sprawie jedna z kobiet wystoso-

wała list do redakcji „Głosu Szczecińskiego”. W odpowiedzi gazeta brała  
w obronę rozstrzygnięcie lokalnych decydentów. Protesty przeciwko utworzeniu 
przedszkola uznała za wyraz działania wrogów narodu i ojczyzny konkretnie: 
kułackich kumotrów z Wełtynia66

. 

W opinii Kazimierza Kozłowskiego w regionie szczecińskim w marcu 
1955 roku aktyw PZPR miał poczucie osiągnięcia w walce z Kościołem 
poważnych sukcesów67. Rok 1956 przyniósł kryzys społeczno-polityczny, który 
zasadniczo zmienił sytuację.  

W październiku 1956 roku w Komańczy doszło do rozmów Wyszyńskiego 

z Zenonem Kliszką, Władysławem Bieńkowskim i prokuratorem generalnym 
Marianem Rybickim. Prowadzili oni rozmowy w imieniu Władysława Gomułki. 
Ich misja polegała na nakłonieniu prymasa, aby powrócił do Warszawy. Jego 
powrót miał być spełnieniem oczekiwań milionów katolików w Polsce. Miało to 
pomóc Gomułce w uspokojeniu sytuacji w kraju. Prymas zgodził się pod 
warunkiem, że krzywdy jakich doznał Kościół zostaną naprawione68

.  

Nowym władzom zależało w danym momencie na uspokojeniu sytuacji  

w kraju i gotowe były do przejściowego kompromisu z Kościołem. Towarzy-

szyła temu tradycyjna retoryka odwołująca się do potrzeby zjednoczenia społe-

czeństwa wokół kierownictwa partyjno-państwowego69
.  

                                              
64

  Komisja Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich przy Woj. Komitecie Frontu Narodowego, 

„Kurier Szczeciński” 27.10.1953, nr 256, s. 2.  
65

  Nowy dowód „życzliwości” Watykanu dla Polski, „Kurier Szczeciński” 05.12.1953, nr 290, s. 3.  
66

  Co się kryje za listem „katoliczki z Gryfina”, „Głos Szczeciński” 29.07.1953, nr 180, s. 4.  
67

  K. Kozłowski, Między racją stanu..., op. cit., s. 317.  
68

  S. Wyszyński, op. cit., s. 252.  
69

  Deklarowano wówczas: Nie chcemy też podziału społeczeństwa na tę część, która jest niewierząca  
i na tę, co wierzy. W obliczu wielkich przemian naród nasz konsoliduje się wokół tego samego 
programu – budowy Polski sprawiedliwej, socjalistycznej. Na marginesie sobotniego komunikatu. 

Nasz głos, „Głos Szczeciński” 11.12.1956, nr 295, s. 2.  
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Zgoda była jednak pozorna. Dowodził tego ton wypowiedzi prasowych 

odnośnie sprawy przywrócenia katechezy w szkołach70. Państwo wprawdzie 
godziło się na przykład na powrót religii do szkół, ale już 1956 roku na łamach 
chociażby „Głosu Szczecińskiego” przestrzegano przed katolicką nietolerancją 
wobec dzieci nieuczęszczających na katechezę71

.  

W latach 1944-1956 polityka władz wobec Kościoła ewoluowała. 
Przywódcy PPR, a potem PZPR starali się osłabić pozycję katolickiego kleru. 
Licząc się ze społecznymi nastrojami, unikano otwartego ataku tak na religię,  
jak i Kościół jako instytucję. Starano się raczej stosować starą rzymską zasadę: 
divide et impera (dziel i rządź). Zawsze mamy do czynienia z podziałem na tych, 
którzy godni byli potępienia (proniemiecki Watykan, reakcyjni biskupi i nie-

którzy księża) i patriotów (część duchowieństwa gotowa do współpracy z ludową 
ojczyzną). W propagandowym dyskursie antagonistą nie była religia, ani nawet 
Kościół hierarchiczny, lecz godne potępienia jednostki. Starano się dowieść, że 
w kraju panuje pełna wolność w dziedzinie wyznania i praktyk religijnych. 

Działania podejmowane ze strony władz podyktowane miały być wyłącznie 
dążeniem do obrony polskiej racji stanu i interesu narodowego. Część kleru 
starano się przedstawić jako grupę działającą w interesie niemieckich rewizjo-

nistów, dążących do zmiany polskiej granicy zachodniej. Często podejmowano 
na łamach prasy zachodniopomorskiej ataki personalne. W roku 1953 wymierzone 

były one zwłaszcza w prymasa Stefana Wyszyńskiego.  
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„Anticlerical” Propaganda in the Press of Western Pomerania up to 1956.  

History of the Fight of the Communist Authorities  

against the Catholic Church in Poland 

Abstract 

In years 1945-1956 in subsequent political and propaganda campaigns the 

communist press tried to undermine the authority of the Catholic clergy in the society. 

The article presents the involvement of the local West Pomeranian press in such 

campaigns. It points out that during the subsequent campaigns this press tried to prove 

that the criticism of the clergy was not the fight against the religion. It was constantly 

emphasised that the Catholic faith enjoyed full freedom in the People’s Republic  

of Poland. The charge of lack of patriotism and subordination to directives from Vatican 

was levelled against the Church hierarchy and the part of the ordinary clergy. The Holy 

See was presented as the enemy of the Polish state and nation and as the ally of German 

revisionists challenging the Polish western border. In 1953 the authorities considered 

the Primate Stefan Wyszyński as their main opponent in the country.  
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