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Piotr Wierzbicki

SYTUACJA PRAWNA KOŚCIO A KATOLICKIEGO
W POLSCE LUDOWEJ

Po drugiej wojnie światowej Polska w wyniku Uk adu Ja tańskiego
(8-11 lutego 1945 r.) znalaz a się w bloku państw komunistycznych,
zwanych w języku ówczesnej ideologii socjalistycznymi. Sta o się to
przyczyną poważnych zmian w polityce państwa wobec religii i Koś-
cio a. W celu w aściwego zrozumienia tego zagadnienia, w pierwszej
kolejności należy określić, czym charakteryzowa się reżym komu-
nistyczny w relacji wobec Kościo ów i innych związków wyznaniowych,
a następnie opisać aplikacje tego systemu w Polsce i przedstawić
reakcje Kościo a na zaistnia ą sytuację i jej niewątpliwy wp yw na
zmianę tej sytuacji.

1. REŻYM KOMUNISTYCZNY

Reżym komunistyczny, w literaturze zwany reżymem marksistow-
sko-leninowskim, ukszta towa się w Związku Radzieckim w okresie
dwudziestoleciamiędzywojennegowwyniku rewolucji październikowej.
Podstawą tego reżymu jest monizm ideologiczny i polityczny. G ówną
treścią ideologii jest materializm marksistowsko-leninowski, a jedyną
si ą kierującą państwem i spo eczeństwem może być partia komuni-
styczna.
Reżym ten stosowa metodę przemocy i terroru przy zarządzaniu

spo eczeństwem, natomiast wszelkie próby oporu ze strony spo e-
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czeństwa by y likwidowane przez użycie si y fizycznej, przez szeroko
rozbudowany aparat bezpieczeństwa publicznego. Prowadzi o to do
ukszta towania się postaw patologicznych zarówno po stronie rządzo-
nych, jak i rządzących. Prawo w tym systemie w rzeczywistości s uży
interesom grupy sprawującej w adzę, a pojmowane jest jako dyktat
woli klasy robotniczej. Zupe nie obca jest koncepcja prawa natural-
nego, jako zespo u norm nadrzędnych w stosunku do prawa stanowio-
nego1.
Reżym ten charakteryzowa się swoistą polityką wyznaniową, która

bazuje na negatywnej ocenie roli religii w życiu spo ecznym, jako
swoistej alienacji cz owieka. Religie i Kościo y by y traktowane jako
zjawisko przejściowe, które w miarę rozbudowy spo eczeństwa komuni-
stycznego, mia y obumierać. Aparat państwowy jest po to, by pomóc
w procesie umierania religii. Natomiast miejsce religii w życiu cz o-
wieka ma zająć światopogląd ateistyczny2.
W p aszczyźnie prawnej dokonywa o się to na podstawie zasady wol-

ności sumienia oraz rozdzia u państwa od Kościo a i szko y od Koś-
cio a. Chociaż zasady te zosta y zapożyczone z ideologii liberalnej, to
jednak w adze komunistyczne nada y im w asną interpretację. Polega a
ona na tym, iż wolność sumienia nie jest możliwością wyboru między
religią a ideologią ateistyczną, ale koniecznością odrzucenia religii
w celu uwolnienia się od przesądów religijnych, traktowanych jako
„opium dla ludu” i wybrania ideologii ateistycznej. Dlatego też nie-
wierzącym przys ugiwa a wolność propagandy ateistycznej, a wierzą-
cym jedynie wolność kultu. Natomiast relacja z Kościo em by a konty-
nuacją tradycji cezaropapizmu bizantyjskiego, polegającego na uzależ-
nieniu Kościo a od państwa, przejawiającym się w poddaniu Kościo a
drobiazgowemu nadzorowi organów państwowych3.
Charakterystyczną cechą tego reżymu by a swoista rozbieżność

pomiędzy deklaracjami i prawem stanowionym a praktyką. Mia o to
u atwić manipulowanie spo eczeństwem. Przyk adem tego by o gwaran-
towanie obywatelom szerokiego katalogu podstawowych praw i wol-
ności w konstytucji stalinowskiej, m.in. prawa wyborcze do organów

1 Zob. J. K r u k o w s k i, Kośció wobec reżymu komunistycznego w Polsce,
„Kośció i Prawo” 10 (1992), s. 10-11.

2 Zob. tamże, s. 11.
3 Zob. J. K r u k o w s k i, Kośció i państwo. Podstawy relacji prawnych,

Lublin 2000, s. 74-75.
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przedstawicielskich, w praktyce natomiast wybory polega y na akcep-
tacji przez wyborców kandydatów wcześniej mianowanych przez w adze
partyjne4. Innym przyk adem by o wspomniane gwarantowanie wol-
ności religijnej czy rozdzia u Kościo a od państwa, które w rzeczy-
wistości nie mia y miejsca.

2. APLIKACJA REŻYMU KOMUNISTYCZNEGO W POLSCE

Spo eczeństwo polskie mocno zakorzenione w kulturze zachodniej
zachowa o wewnętrzny opór wobec aplikacji tego reżymu. Przejawem
tego oporu by y protesty zbiorowe, ujawniane co kilka lat (1956, 1968,
1970, 1980/1981, 1988). Prowadzi y one do zapewnień pewnych zmian
w metodach sprawowania w adzy przez partię komunistyczną i chociaż
partia nie zawsze dotrzymywa a swoich obietnic, to jednak nastę-
powa a stopniowa liberalizacja życia spo ecznego.
Aplikacja polityki wyznaniowej również napotka a poważne prze-

szkody po stronie Kościo a katolickiego, który od Kościo a prawo-
s awnego odróżnia się niezależnością od w adz państwowych i suweren-
ną w adzą w stosunkach międzynarodowych, jaką jest Stolica Apostol-
ska5. Kośció katolicki po zmianie granic państwowych by religią
obejmującą 95% spo eczeństwa i cieszy się poparciem ogromnej więk-
szości obywateli, m.in. ze względu na podtrzymywanie narodu w trud-
nych momentach dziejowych, okresach rozbiorów i wojen. Dlatego też
Kośció w systemie totalitarnym stanowi rzeczywistą alternatywę dla
ideologii materialistycznej i już od 1946 r. upomina się o poszano-
wanie praw osoby ludzkiej, wolności religijnej, wolności s owa i zgro-
madzeń, deklarowa wolę normalizacji stosunków wewnętrznych6.
Początkowo, zgodnie z Manifestem Polskiego Komitetu Wyzwolenia

Narodowego og oszonym w dniu 22 lipca 1944 r. w Che mie Lubelskim,
mia a obowiązywać Konstytucja z 17 marca 1921 r. aż do czasu zwo-
ania Sejmu Ustawodawczego i uchwalenia nowej konstytucji7. Kon-
stytucja marcowa uznawa a wolność sumienia i wyznania w wymiarze

4 Zob. K r u k o w s k i, Kośció wobec reżymu, s.11.
5 Zob. tamże, s. 12.
6 Zob. H. M i s z t a l, Okres 1945-1989, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal,

Lublin 2000, s. 133.
7 Dz. U. 1944, Nr 1 za ącznik.
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indywidualnym i instytucjonalnym, nadto Kościo owi rzymskokato-
lickiemu przyznawa a naczelne stanowisko wśród równouprawnionych
wyznań oraz prawo do rządzenia się w asnymi przepisami, lekcje re-
ligii odbywa y się w szkole jako przedmiot obowiązkowy. Uznanie
Konstytucji marcowej oznacza o również utrzymanie na mocy Konkor-
datu, zawartego ze Stolicą Apostolską 10 lutego 1925 r.8 Jednakże
mimo tego zobowiązania, Rada Ministrów Tymczasowego Rządu Jed-
ności Narodowej 12 września 1945 r. uchwali a deklarację, że Kon-
kordat przesta obowiązywać9. Rada Ministrów wyjaśnia w tej dekla-
racji, że to Stolica Apostolska zerwa a Konkordat poprzez dokonanie
aktów prawnych w czasie okupacji, które by y niezgodne z jego posta-
nowieniami. Dotyczy o to powierzenia za pośrednictwem nuncjusza
w Berlinie administracji diecezji che mińskiej biskupowi gdańskie-
mu, Niemcowi, Karolowi Marii Splettowi, a także mianowania admini-
stratorem apostolskim dla archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej
Niemca Breitingera, z jurysdykcją dla Niemców zamieszka ych na te-
rytorium diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Rada Ministrów by a
również oburzona na to, że Stolica Apostolska samorzutnie nie uzna a
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej10.
Stolica Apostolska wyjaśni a, iż biskupa Spletta mianowa a tym-

czasowo, albowiem diecezję tę opuści w aściwy biskup, zaś pomocniczy
zapad na ciężką chorobę, a uczyni a to przez nuncjusza niemieckiego,
bo nuncjusz polski wyjecha z Polski w październiku 1939 r. Natomiast
jeśli chodzi o Hilariusa Breittingera, to nie zosta on biskupem gnieź-
nieńsko-poznańskim, bo tym by nadal kard. August Hlond, tylko wy-
nika o to z tego, iż Niemcy podzieli y ludność na niemiecką i polską
nawet w Kościele, dlatego Stolica Apostolska mianowa a tymczasowo
dla opieki duszpasterskiej nad Niemcami tego franciszkanina11.
Pewnego rodzaju ciekawostką obrazującą dzia anie w adz PRL-u jest

fakt, iż wypowiedzenie konkordatu wed ug prawa międzynarodowego
może nastąpić z poważnej przyczyny w przypadku, gdy jedna ze stron
wycofa a się z zobowiązań na niej ciążących. Konkordat ratyfikowany

8 Zob. M i s z t a l, Okres 1945-1989, s. 134-135.
9 Zob. J. K r u k o w s k i, Status prawny religii i Kościo a rzymskokatolickiego

w Polsce (1918-1993), w: Religia i Kośció rzymskokatolicki w polskiej myśli poli-

tycznej 1919-1993, red. J. Jachymek, Lublin 1995, s. 36.
10 Zob. P. R a i n a, Kośció w PRL. Dokumenty, t. I, Poznań 1994, s. 20-21.
11 Zob. M i s z t a l, Okres 1945-1989, s. 134-135.



119Sytuacja prawna Kościo a katolickiego w Polsce

i og oszony w Dzienniku Ustaw, winien zachować swoją moc aż do
ukazania się anonsu w tym samym organie, w którym by opubliko-
wany. A takiego anonsu w Dzienniku Ustaw nie by o. Dlatego Sąd
Apelacyjny w Poznaniu w 1946 r. orzek , że Konkordat nadal obowią-
zuje. Jednak skoro faktycznie przesta być stosowany przez państwo
i państwo dokona o zmiany w prawie polskim, to nastąpi faktycznie
nowy uk ad stosunków między państwem i Kościo em12.
W momencie zerwania Konkordatu, w systemie prawa polskiego

powsta a luka w odniesieniu do statusu prawnego religii i Kościo a.
W adze komunistyczne wype nia y tę lukę w sposób dowolny. Niektóre
kwestie wyznaniowe by y regulowane na drodze ustawowej, większość
natomiast stanowi y akty administracyjne lub wyroki sądowe, niemają-
ce podstaw w ustawodawstwie. W ten sposób w adze partyjne przy
użyciu aparatu państwowego i funduszy państwowych przeprowadza y
proces laicyzacji, która mia a na celu narzucenie ca emu spo eczeń-
stwu jednego światopoglądu materialistycznego i wyeliminowanie od-
dzia ywania Kościo a na życie spo eczne przez zawężenie jego dzia-
alności do wykonywania kultu w granicach wyznaczonych przez w a-
dze państwowe13.
Szczególnym przejawem tej polityki by y następujące rozwiązania:

rozporządzenie rządu z 25 września 1945 r. wprowadzi o obowiązkowe
śluby cywilne i dopuści o rozwody14. Zniesiono rotę przysięgi reli-
gijnej urzędników państwowych i sędziów, usunięto rotę przysięgi reli-
gijnej sk adanej przy obejmowaniu urzędów państwowych przez prezy-
denta, zaczynającej się s owami: „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogą-
cemu”, a kończącej się: „Tak mi, Panie Boże, dopomóż”15; zniesiono
przysięgę religijną w sądownictwie i zastąpiono ją przyrzeczeniem
świeckim16; usunięto również z roty przysięgi wojskowej s owa: „Tak
mi dopomóż Bóg”17; usunięto symbole religijne z lokali publicz-
nych18.

12 Zob. K. S k u b i s z e w s k i, Konkordat z 10 lutego 1925 roku, zagadnienia
prawnomiędzynarodowe, w: Kośció w II Rzeczpospolitej, red. Z. Zieliński, S. Wilk,
Lublin 1981, s. 35-47.

13 Zob. K r u k o w s k i, Status prawny religii, s. 36-37.
14 Dz. U. 1945, Nr 48, poz. 270.
15 Dz. U. 1944, Nr 89, poz. 486.
16 Dz. U. 1949, Nr 32, poz. 238.
17 Dz. U. 1950, Nr 36, poz. 328.
18 Zob. K r u k o w s k i, Status prawny religii, s. 37.
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Stopniowo ograniczano możliwość nauczania religii w szko ach
publicznych, aż do ca kowitej eliminacji, na mocy ustawy z 15 lipca
1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania19. Na mocy tej
ustawy zlikwidowano również szko y prowadzone przez Kośció kato-
licki. W latach pięćdziesiątych zlikwidowano również wydzia y teo-
logiczne na uniwersytetach państwowych Uniwersytecie Jagiel-
lońskim i Uniwersytecie Warszawskim, a na ich miejsce w 1955 r.
utworzono państwową uczelnię pod nazwą Akademia Teologii Katoli-
ckiej w Warszawie. Katolicki Uniwersytet Lubelski również napotyka
różne trudności. W 1949 r. przez w adze państwowe zosta zawieszony
Wydzia Prawa i Nauk Spo eczno-Ekonomicznych, wprowadzano niskie
limity liczby studentów, nak adano wysokie podatki dochodowe. Ogra-
niczenia te zosta y wstrzymane dopiero w latach 1980-1981. Uczelnia
ta by a jedynym uniwersytetem katolickim dzia ającym w krajach so-
cjalistycznych20.
Upaństwowiono szpitale i utrudniano Kościo owi spe nianie pos ug

religijnych w zak adach zamkniętych: więzieniach, szpitalach, ko-
szarach wojskowych. W 1950 r. dokonano upaństwowienia kościelnej
Caritas i przejęcia jego w asności21. Wszystkie stowarzyszenia kato-
lickie poddane zosta y rygorystycznemu prawu o stowarzyszeniach,
które nakazywa o poddanie ich rejestracji i szczegó owej kontroli, co
doprowadzi o do niemalże ca kowitej likwidacji stowarzyszeń22.
W dniu 5 sierpnia 1949 r. wydano dekret o ochronie wolności su-

mienia i wyznania23, który by tak naprawdę zaprzeczeniem tej
ochrony. Nie określa on istoty normowanej wolności, natomiast za-
wiera wiele przepisów, w których penalizowano nadużycie wol-
ności24. Dnia 20 marca 1950 r. uchwalono ustawę o przejęciu przez
państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospo-
darstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego25. Na podstawie

19 Dz. U. 1961, Nr 32, poz. 160 ze zm.
20 Zob. K r u k o w s k i, Kośció wobec reżymu, s.19.
21 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Spo ecznej, Administracji Publicznej

i Oświaty z dnia 23 stycznia 1950 r., „Monitor Polski” 1950, nr A 11, poz. 11.
22 Zob. K r u k o w s k i, Kośció wobec reżymu, s.18.
23 Dz. U. 1949, Nr 45, poz. 334.
24 Zob. H. M i s z t a l, Historia relacji Państwo Kośció w Polsce, w: Prawo

wyznaniowe red. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, wyd. II, Warszawa 2008,
s. 29.

25 Dz. U. 1950, Nr 9, poz. 87 ze zm.
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tej ustawy nieruchomości ziemskie Kościo a katolickiego i innych
związków wyznaniowych zosta y bez odszkodowania przejęte na w as-
ność państwa26.
Rząd stopniowo likwidowa prasę katolicką i wydawnictwa kościel-

ne, wprowadzi cenzurę ograniczającą wolność s owa. Na mocy ustawy
z 18 stycznia 1951 r. ograniczono liczbę dni świątecznych, zniesiono
święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (2 lutego), święto
Matki Bożej Królowej Polski (3 maja), drugi dzień Zes ania Ducha
Świętego oraz święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny (8 grudnia)27.
Stosowano różne środki presji w celu zastraszenia biskupów, du-

chownych i katolików świeckich manifestujących swoją więź z Kościo-
em, począwszy od oskarżeń w prasie, listów anonimowych, aż do
aresztowania, więzienia, procesów pokazowych i fizycznego znęcania
się28. Na mocy ustawy z 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji
naczelnych w adz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej
i administracji publicznej powo ano Urząd do spraw Wyznań, podleg y
Prezesowi Rady Ministrów29. Urząd mia zajmować się sprawami sto-
sunku państwa do wyznań, a w rzeczywistości koncentrowa się na
ograniczaniu i nadzorowaniu dzia alności Kościo ów i innych związ-
ków wyznaniowych, z uwzględnieniem bieżącej polityki wyznaniowej
państwa. Wygląda o to tak, iż związki wyznaniowe nie mog y podjąć
żadnej dzia alności pozakultowej bez zgody lub braku sprzeciwu tego
Urzędu30.
Konstytucja z 22 lipca 1952 r. nie wnios a niczego nowego. Chociaż

gwarantowa a wolność sumienia i wyznania w wymiarze indywidual-
nym, jako prawo obywatelskie nadane jednostce przez państwo, to by a
to deklaracja możności wyznawania lub niewyznawania żadnej religii,
czyli wolności w sensie negatywnym, jako wolności od przymusu
w spe nianiu praktyk religijnych31.
Przyk adem zaprzeczenia konstytucyjnej zasady wolności sumienia

i wyznania by a prawnokarna ochrona tejże wolności, która w praktyce

26 Zob. M i s z t a l, Historia relacji Państwo-Kośció , s. 29-30.
27 Dz. U. 1951, Nr 4, poz. 28.
28 Zob. K r u k o w s k i, Status prawny religii, s. 37.
29 Dz. U. 1950, Nr 19, poz. 156 ze zm.
30 Zob. M i s z t a l, Historia relacji Państwo Kośció , s. 30.
31 Zob. K r u k o w s k i, Status prawny religii, s. 37.
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drastycznie ogranicza a wolność, ostro penalizując wykroczenia, za-
liczając je do przestępstw szkodzących ustrojowi bądź interesom PRL.
Przyk adem tego by o wprowadzenie kary za wyzyskiwanie atwowier-
ności ludzkiej przez szerzenie fa szywych wiadomości lub wprowa-
dzanie w b ąd innych osób przez oszukańcze podstępne czynności.
Pozwala o to zapobiegać, za pomocą sankcji karnych, rozprzestrze-
nianiu się zjawiskom cudownym, związanym ze spontanicznym groma-
dzeniem się ludzi wierzących32. Natomiast dzia ania w adz państwo-
wych polegające na ograniczeniu, a nawet pozbawieniu praw poli-
tycznych ludzi wierzących, którzy otwarcie przyznawali się do swojej
wiary, nigdy nie by y karane33. Konstytucja zawiera a zasadę roz-
dzia u Kościo a od państwa. Sytuacja prawna i majątkowa mia a być
uregulowana na drodze ustawowej. Jednak w adze interpretowa y tę
zasadę jako wykluczenie możliwości uregulowania stosunków z Koś-
cio em katolickim w formie konwencji oraz mimo tej zasady, inge-
rowa y w wewnętrzne sprawy Kościo a, choćby w obsadzanie stanowisk
kościelnych wed ug uchwa y Rady Państwa z 9 lutego 1953 r.34

Konstytucja PRL gwarantowa a równość obywateli bez względu na
wyznanie, jednak w praktyce w adze traktowa y wierzących obywateli
i jawnie przyznających się do swojej wiary, jako obywateli gorszej
kategorii, którzy np. nie mogli piastować pewnych stanowisk35.
Chociaż konstytucja przewidywa a regulację sytuacji prawnej

Kościo a na drodze ustawowej, to jednak do 1989 r. regulacja ta by a
fragmentaryczna. Trudną sytuacją dla Kościo a by brak ustawowej
regulacji osobowości prawnej kościelnych jednostek administracyj-
nych36. Najdotkliwszą sprawą by a sytuacja kościo a na Ziemiach
Zachodnich i Pó nocnych, gdzie przez d uższy czas w adze odmawia y
uznania praw majątkowych Kościo a na tych Ziemiach. Stabilizacja tej
sytuacji nastąpi a dopiero w roku 1971, po zawarciu dwustronnej
umowy między PRL i RFN, dotyczącej uznania granicy na Odrze i Ny-
sie37.

32 Zob. J. K r u k o w s k i, Represyjność prawa polskiego w zastosowaniu do

Kościo a katolickiego w latach 1944-1956, „Roczniki Nauk Prawnych” 9(1999), z. 2,
s. 12-13.

33 Zob. M i s z t a l, Okres 1945-1989, s. 156.
34 Dz. U. 1953, Nr 10, poz. 32.
35 Zob. K r u k o w s k i, Status prawny religii, s. 37.
36 Zob. tamże, s. 37-38.
37 Ustawa z 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościo a rzymsko-
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Polityka w adz wobec Kościo a ewoluowa a na przestrzeni lat. Przez
dziesięciolecia konsekwentnie blokowano budownictwo sakralne, utrzy-
mywano represyjne dla Kościo a katolickiego i innych związków
wyznaniowych przepisy podatkowe. Na stan prawny i pewne rozwią-
zania w adz komunistycznych wobec Kościo a mia ogromny wp yw
dialog podejmowany przez Kośció katolicki.

3. DIALOG KOŚCIO A Z W ADZAMI KOMUNISTYCZNYMI

Wobec zaistnia ej sytuacji Kościo a, prymas Stefan Wyszyński do-
strzeg , iż samo potępianie komunizmu nie przynosi owoców, dlatego
podją dialog z w adzami komunistycznymi, aby zahamować proces lai-
cyzacji i osiągnąć jakiś modus vivendi z rządem. Należy tutaj zauwa-
żyć, iż ten sposób dzia ania jest nowy i na szerszą skalę zostanie
podjęty przez Kośció dopiero po Soborze Watykańskim II. Pierwszym
przejawem dialogu jest to, iż w lipcu 1949 r. rozpoczyna swoją pracę
Komisja Mieszana z ożona z trzech przedstawicieli Episkopatu i trzech
przedstawicieli Rządu. Rozmowy tej komisji doprowadzi y do podpi-
sania Porozumienia między Rządem a Episkopatem Polski w dniu
14 kwietnia 1950 r.38

Rząd w podpisanym porozumieniu uzna , że papież jest najwyższym
autorytetem Kościo a w sprawach wiary i moralności oraz jurysdykcji
kościelnej. Przyzna Kościo owi prawa: nauczania religii w szko ach,
prowadzenia akcji charytatywnej i katechetycznej, dzia alności publi-
cystycznej, organizowania pielgrzymek i procesji kościelnych, odpra-
wiania mszy św., g oszenia kazań. Kośció zobowiąza się wezwać du-
chowieństwo, aby w swojej dzia alności nawo ywa o wiernych do
wzmożonej pracy nad odbudową kraju i nad podniesieniem dobrobytu
narodu. Kośció mia też potępić wszelkie wystąpienia antypaństwowe
oraz zbrodniczą dzia alność band podziemia. W aneksie rząd zobowią-
za się do rekompensaty z tzw. Funduszu Kościelnego strat poniesio-

katolickiego i inne Kościo y i związki wyznaniowe w asności niektórych nierucho-
mości po ożonych na Ziemiach Zachodnich i Pó nocnych; Dz. U. 1971, Nr 16,
poz. 156; Rozporządzenie Rady Ministrów z 1973 r., „Monitor Polski” 1973, nr 44,
poz. 284.

38 Zob. P. R a i n a, Cele polityki w adz PRL wobec Watykanu, Warszawa 2001,
s. 19-20.
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nych przez Kośció przez przejęcie dóbr martwej ręki i likwidację
kościelnego Caritasu39.
Po podpisaniu porozumienia w adze państwowe przystąpi y do a-

mania jego postanowień. Rząd nadal konsekwentnie walczy z religią
w szko ach, swoboda kazań by a ograniczona, utrudniano kapelanom
szpitalnym docieranie z pos ugą do chorych i umierających itp.40

Do ostrej konfrontacji dosz o, kiedy w adze komunistyczne, wydając
dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, pogwa ci y prawa i nieza-
leżność organizacyjną Kościo a. Rząd mia decydować o wszystkich
nominacjach i zwolnieniach księży, a dzia alnością diecezji mia kie-
rować nie biskup, lecz prezydium wojewódzkiej rady narodowej41.
Wobec tego aktu Episkopat wystosowa na ręce Boles awa Bieruta Me-
moria , w którym wymieni wszystkie antykościelne posunięcia w adzy,
w którym zosta y zawarte s owa: „Rzeczy Bożych na o tarzach cezara
sk adać nam nie wolno. Non possumus!”42. Po tym wydarzeniu pry-
mas Wyszyński zosta aresztowany i internowany, a dialog zawieszono
do roku 195643.
Po zwolnieniu prymasa wznowi a prace Komisja Mieszana, zwana

odtąd Komisją Wspólną przedstawicieli Rządu i Episkopatu, która do-
prowadzi a do podpisana 8 grudnia 1956 r. tzw. ma ego porozumienia,
w którym w adze zagwarantowa y Kościo owi realizację zobowiązań za-
wartych w porozumieniu z 1950 r. Niestety, w kilka miesięcy później
nastąpi zwrot w adz do metod stalinowskich. W 1959 r. Komisja prze-
sta a dzia ać z powodu odmowy dialogu ze strony w adz państwowych,
i ten okres przerwy trwa do roku 198044.
Polityka państwa w sprawie budownictwa sakralnego45, majątków

kościelnych poniemieckich46, podatków47, nieruchomości kościel-
nych48, zgromadzeń publicznych49 przejawia a nadal ścis y nadzór

39 Zob. pe ny tekst porozumienia w: R a i n a, Kośció w PRL. Dokumenty,
s. 232-235.

40 Zob. R a i n a, Cele polityki w adz PRL, s. 22-23.
41 Dz. U. 1953, Nr 10, poz. 42.
42 Pe ny tekst Memoria u w: Dz. U. 1953, Nr 10, poz. 32.
43 Zob. R a i n a, Cele polityki w adz PRL, s. 25-27.
44 Zob. K r u k o w s k i, Kośció wobec reżymu, s. 29.
45 Okólnik z 27 marca 1957 r.
46 Okólnik z 3 czerwca 1957 r.
47 Zarządzenie Ministra Finansów z 5 czerwca 1957 r.
48 Okólnik z 19 czerwca 1957 r.
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państwa nad związkami wyznaniowymi, aby zamknąć ich dzia alność
do wnętrza kościo ów czy sal modlitwy.
W latach siedemdziesiątych w adze partyjne zaczę y mówić o po-

trzebie normalizacji stosunków między państwem a Kościo em, również
Kośció mia nadzieję na zawieszenie broni. Warto jednak zaznaczyć
różnice w interpretacji s owa „normalizacja”. Kośció przez norma-
lizację rozumia zrównanie wszystkich obywateli w prawach bez wzglę-
du na wyznanie, niezależność Kościo a od państwa w wewnętrznych
sprawach kościelnych, swobodę wype niania misji ewangelicznej w na-
rodzie. Natomiast rząd przez normalizację rozumia : rozwiązanie prob-
lemów ze Stolicą Apostolską i z Kościo em w kraju na podstawie po-
szanowania socjalistycznych zasad prawnoustrojowych50.
W lipcu 1974 r. zosta y nawiązane tymczasowe stosunki dyploma-

tyczne między Stolicą Apostolską a Rządem PRL. Obie strony zobowią-
za y się do powo ania dwóch zespo ów do spraw kontaktów roboczych
i przygotowania aktów normatywnych dotyczących normalizacji stosun-
ków między Kościo em i państwem polskim. Z powodu odmiennych
koncepcji w regulacji tych stosunków, prace nie odnios y trwa ego
skutku. Sytuacja zmieni a się dopiero po wyborze na Stolicę Piotrową
kard. Karola Wojty y, albowiem nastąpi o wzmocnienie więzów moral-
nych między narodem polskim a papieżem. Pierwsza pielgrzymka pa-
pieska do Polski, powstanie w kraju Komitetu Obrony Robotników
i wolnych związków wyznaniowych, strajki w lipcu i sierpniu 1980 r.,
poparcie udzielone przez Kośció „Solidarności” i „Solidarności Rol-
ników Indywidualnych”, wp ynę y na zmianę stanowiska rządu i dopro-
wadzi y do tego, że rząd bardziej liczy się z Kościo em jako partnerem
do rozmów. Dlatego też we wrześniu 1980 r. w adze państwowe wzno-
wi y dialog z Episkopatem Polskim w ramach Komisji Wspólnej51.
W wyniku prac Komisji Wspólnej powsta projekt ustawy o sto-

sunku państwa do Kościo a katolickiego w PRL, przyjęty 22 marca
1983 r., natomiast 14 grudnia 1983 r. przyjęto uzgodnione projekty
takich aktów prawnych, jak: Deklaracja Rady Państwa PRL i Konfe-
rencji Episkopatu Kościo a Katolickiego w Polsce, Ustawa o stosunku
Państwa do Kościo a katolickiego w Polsce wraz z uzasadnieniem, Sta-
tut Duszpasterstwa Wojskowego i Rozporządzenie Prezesa Rady Mini-

49 Okólnik z 25 czerwca 1957 r.
50 Zob. M i s z t a l, Okres 1945-1989, s. 176.
51 Zob. K r u k o w s k i, Kośció wobec reżymu, s. 29-30.
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strów o wykazach kościelnych osób prawnych. Z tego Statut Duszpa-
sterstwa Wojskowego i Deklaracja Rady Państwa nie zosta y promul-
gowane, zaś rozporządzenie zosta o w ączone do ustawy o stosunku
Państwa do Kościo a w PRL i wesz o w życie dopiero w 1989 r.52

W 1987 r. zosta powo any nowy organ, z ożony z przedstawicieli
Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski pod nazwą Komisji Mieszanej,
którego celem by o wznowienie prac nad konwencją dotyczącą stosun-
ków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i państwem polskim.
Ta Komisja przygotowa a tekst trzech ustaw, który Rząd PRL bezpo-
średnio po podpisaniu porozumień „okrąg ego sto u” wniós pod obrady
sejmu. Zosta y one uchwalone 17 maja 1989 r. jako ustawy o stosunku
państwa do Kościo a katolickiego w PRL, ustawy o gwarancjach wol-
ności sumienia i wyznania oraz ustawy o ubezpieczeniu spo ecznym
duchownych53. Natomiast 17 lipca 1989 r. Stolica Apostolska og osi a
decyzję o wznowieniu z tym dniem stosunków dyplomatycznych z Pol-
ską54. Dnia 26 sierpnia nuncjuszem w Polsce zosta abp Józef Kowal-
czyk, natomiast pierwszym ambasadorem Polski przy Stolicy Apostol-
skiej zosta Henryk Kupiszewski55. To otworzy o drogę do zawarcia
konkordatu, który ostatecznie uregulowa sytuację prawną Kościo a już
w suwerennej Polsce.
Podsumowując należy zauważyć, iż sytuacja prawna Kościo a w Pol-

sce Ludowej by a bardzo trudna przez to, że brakowa o uregulowania
statusu prawnego Kościo a. Państwo w dowolny sposób wydając roz-
porządzenia administracyjne, decydowa o o poszczególnych rozwiąza-
niach prawnych, ograniczając albo utrudniając dzia alność Kościo a.
Należy podkreślić fakt, iż te rozwiązania często by y sprzeczne z ofi-
cjalnym stanowiskiem w adz czy też Konstytucją z 1952 r. i s uży y ma-
nipulowaniu opinią publiczną, dlatego tym bardziej ważne stają się
opracowania i wspomnienia sposobu funkcjonowania tego reżymu. Koś-
ció katolicki przez ca y ten okres poszukiwa rozwiązań swojej trud-
nej sytuacji i nie tylko doprowadzi do jej uregulowania w państwie,
ale także w znacznej mierze przyczyni się do pokojowej zmiany
ustrojowej.

52 Zob. M i s z t a l, Okres 1945-1989, s. 179.
53 Dz. U. 1989, Nr 29, poz. 154-156.
54 Zob. K r u k o w s k i, Kośció wobec reżymu, s. 31.
55 Zob. M i s z t a l, Okres 1945-1989, s. 180-181.
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Legal situation of Catholic Church

in Polish People's Republic

S u m m a r y

Poland, after the Second World War, was in communist bloc. Due to
immense political changes which took place against religion and Church.
Legal situation of the Church in the Communist Period was extremely
difficult because legal status of the Church had not been regulated.
The article includes a legal situation of Catholic Church in Polish People's

Republic. At the beginning it was defined the term of “communist regime”
regarding churches and other religious unions. The grounds for communist
regime is ideological and political monism. It is characterized by negative
opinion of religion's role in social life. Society was manipulated by big
discrepancy between statutory law and its application.
The following article shows the application of communist regime in Poland.

Polish society resisted against the application of that system. Political system
against the Church were changing within the years. Finally, the Author
showed that dialogue between the Church and communist authorities had
a material impact on the legal regulation.

Translated by Agnieszka Romanko
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