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Walka z Kościołem, walka z Prymasem - 1948-1956 

O środkach zapobiegających dalszemu nadużywaniu funkcji pełnionych przez ks. Arcybiskupa 

Stefana Wyszyńskiego. 

W oparciu o postanowienia Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej „o nadużywaniu 

wolności sumienia i wyznania dla celów godzących w interesy Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej”/art. 7/, jak również zgodnie z założeniami Dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. oraz 

Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykonywania dekretów o obsadzaniu 

duchownych stanowisk kościelnych /1/ 

Prezydium Rządu postanawia:  

Na skutek uporczywego nadużywania przez ks. arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego 

piastowanych przez niego funkcji i stanowisk kościelnych dla celów godzących w interesy 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, osłaniania i patronowania poczynaniom naruszającym 

obowiązujące ustawy i zarządzania władz państwowych, a równocześnie siejącym niepokój i 

godzącym w jedność społeczeństwa polskiego w obliczu zakusów na nienaruszalność granic 

Rzeczypospolitej Ludowej  

- zakazać ks. arcybiskupowi Stefanowi Wyszyńskiemu wykonywania funkcji wynikających z 

piastowanych przezeń dotąd stanowisk kościelnych. 

Celem zapobieżenia dalszym szkodom, wynikającym z wyżej wymienionej działalności ks. 

arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego, zaleca się właściwym organom państwowym 

dopilnowanie natychmiastowego opuszczenia przez niego miasta Warszawy i zamieszkania w 

wyznaczonym klasztorze bez prawa opuszczenia tego klasztoru aż do nowego zarządzenia 

władz1. 

Warszawa, dn. 25.IX.53r. 

 

 

 

 

                                                           
1 B. Piec, Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski w dokumentach aparatu bezpieczeństwa PRL (1953-1956), 
Warszawa 2001, s. 3. 
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Okoliczności aresztowania Prymasa Polski 

Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947r. (w większości sfałszowanych) 

przewidzianych przez deklarację jałtańską, gdzie podpunkty dotyczyły Polski, Polska Partia 

Robotnicza uznała, że „podbiła” państwo polskie. Aby cieszyć się całkowitym zwycięstwem 

trzeba było wchłonąć Polską Partię Socjalistyczną i pokonać Kościół jako niezależną od 

państwa instytucję i kategorycznego przeciwnika systemu komunistycznego. Skrywana 

wrogość do Kościoła już w połowie 1947r. przekształciła się w specjalnie organizowane i 

coraz silniejsze ataki. 24 lipca tego roku stojący na czele Ministerstwa Bezpieczeństwa 

Publicznego Stanisław Radkiewicz poinformował o aresztowaniu wielu księży pod zarzutem 

ich związku z podziemiem. 

Julia Brystygier w październiku 1947 r. na konferencji w MBP przedstawiła referat 

„Ofensywa kleru a nasze zadanie”2. Stwierdziła w nim: „W walce przeciw demokratycznemu 

ustrojowi Państwa Polskiego zaczyna kler polski wysuwać się na pierwszy plan. Dlatego też 

sprawa przeciwdziałania i zwalczania wrogiej działalności politycznej kleru i obozu 

katolickiego musi zająć odpowiednie miejsce w pracy organów BP. (...) Zwalczanie wrogiej 

działalności kleru jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed nami. 

(...) żeby wroga móc bić, a tym bardziej takiego wroga jak kler, trzeba go znać, rozpracować 

wszystkie jego kanały, formy i metody działania. (...) Przy całej ostrożności i powadze w 

stosowaniu bezpośrednich zabiegów chirurgicznych, punkt ciężkości naszej pracy położyć 

należy na rozpoznanie, rozpracowanie. Im prędzej zapoznacie się, tym szybciej sytuacja 

dojrzeje do celowych uderzeń”3. 

Pod koniec 1948 r. na Kongresie Zjednoczeniowym (gdzie Polska Partia Socjalistyczna 

przestała istnieć) Aleksander Zawadzki, członek sekretariatu KC PPR, zapowiedział brutalne 

walki z Kościołem. Strona rządowa coraz częściej prowokowała napięcia w stosunkach 

państwo – Kościół. Dążono do załamania struktur kościelnych i podporządkowania ich sobie 

po to, aby zrealizować własne cele. Tymczasem dzięki tym i innym działaniom ZSRR 

wzmacniało się jako państwo na arenie międzynarodowej i kładło nacisk na Chiny, chcąc 

spowodować tam spopularyzowanie komunizmu. Szczególnie Bolesław Bierut razem ze 

współpracownikami byli pewni, że komunizm zwycięży nie tylko w Europie Środkowej. 

                                                           
2 T. Żaczek, Aresztowanie kardynała Stefana Wyszyńskiego – okoliczności i skutki, 
http://www.lowickiecku.pl/download/wyszynski.pdf, (dostęp:03.05.2020). 
3 Tamże. 
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Gdy Europa przechodziła te poważne zmiany, w Kościele katolickim również dużo się działo. 

Na jesieni 1948 r. zmarł Prymas Polski kardynał August Hlond, dlatego papież Pius XII (1939 

r.-1958 r.) mianował na to miejsce (na miejsce prymasa) biskupa lubelskiego Stefana 

Wyszyńskiego. Wyszyński wahał się, ale namówiony przez kardynała Adama Sapiehę przyjął 

decyzję Papieża. Nowy Prymas Polski był świadomy zarówno błogosławieństwa, jakie na 

niego spłynęło, jak i potężnego ciężaru, jakim było objęte przez niego stanowisko. O tym 

drugim fakcie, na początku nie tak oczywistym, przekonał się podczas zamachu na swoje 

życie. Prymas, obserwując wciąż pogarszającą się sytuację w Polsce, za wszelką cenę chciał 

opracować obronę praw człowieka i Kościoła. 

Prymas prowadził aktywną działalność na rzecz prześladowanych księży, jak można się 

domyśleć byli i tacy, którzy po zmaganiach po prostu poddali się i zaczęli współpracować z 

rządem w zamian za korzyści materialne. Jednak za tych, którzy wiernie zostali przy Kościele 

wznosił swoje modlitwy i zachęcał do takiego wsparcia również wiernych. Z racji takiego 

obrotu spraw publicznie mówił, aby wierni Kościoła katolickiego słuchali tylko duchownych 

trzymających się praw ze Stolicy Apostolskiej.  

Mimo starań ludzi dobrej woli zamykano fundacje pośrednio albo bezpośrednio związane z 

Kościołem: seminaria duchowne, zakony i katolickie domy opieki itp. W stolicy od ok. 1952 

r. zamykano kaplice i kościoły. Wkrótce wprowadzono cenzurę do katolickich gazet i 

czasopism lub w ogóle zakazano je drukować. Prymas Wyszyński nie rezygnował ze swoich 

gorących protestów. 

Rok później komuniści wydali dekret o składaniu przez każdą duchowną osobę ślubowania 

lojalności wobec państwa i zgodę na to, aby to władze decydowały o tym, kto jakie obsadzi 

stanowiska w Kościele. Wobec tłumów ludzi podczas sprawowania obrzędów związanych z 

Uroczystością Bożego Ciała 4 czerwca 1953 r., Prymas stanowczo stanął przeciwko 

wydanemu w lutym dekretowi, kolejny raz narażając się władzy. Jednak bezpośrednią 

przyczyną jego aresztowania był szantaż Prymasa przez władzę. Miał on być jednym z 

oskarżycieli biskupa Czesława Kaczmarka, który już wtedy był skazany na 12 lat 

pozbawienia wolności, między innymi za działalność przeciwko władzy PRL i szpiegostwo 

dla Watykanu. 

Plan aresztowania 

W dniu uchwalenia postanowienia Prezydium Rządu, czyli 25 września 1953 r., stale 

obserwowano arcybiskupa Wyszyńskiego i ks. Antoniego Baraniaka. Pracownicy tajnych 



4 | S t r o n a  
 

organizacji wkroczyli na teren rezydencji Prymasa Polski ok. godziny 22.00 w zaskakująco 

dużej liczbie (osiem osób oraz osoby z pozostałych sześciu grup). Przyniesiono mu 

dokument, gdzie zakomunikowano mu, że musi opuścić Warszawę w trybie 

natychmiastowym, tym samym podpisując całkowite zawieszenie obowiązków duchownych 

wraz z przydzielonymi mu obowiązkami związanymi z danym tytułem. Przydzielono mu trzy 

godziny na spakowanie rzeczy osobistych pod okiem władzy i wskazano sekretarza, któremu 

arcybiskup miał wręczyć klucze do swoich rzeczy i pieczęci, a także osobę, którą ma zabrać 

ze sobą jako kapelana.  

Prymas nie podpisał podanego mu dokumentu ani nie zabrał rzeczy osobistych, mówiąc: „Nic 

nie zabieram. Ubogi przyszedłem do tego domu i ubogi stąd wyjdę”4. Przy ks. biskupie 

Baraniaku uznał zaistniałą sytuację za gwałt i stwierdził, że w razie procesu nie chce 

adwokata, bo będzie się bronił sam. Sekretariat przekazał owemu biskupowi i ubrał się w 

przygotowane na wypadek aresztowania rzeczy, wziął też ze sobą kapelusz, brewiarz i 

różaniec.  

Opuszczając siedzibę, Prymas Wyszyński jeszcze raz zaprotestował przeciwko gwałtowi, 

następnie wstąpił do kaplicy, gdzie modlił się w ciszy przed ostatecznym pojmaniem. Zanim 

zniknął za zamalowanymi szybami jednego z  samochodów, które miały go eskortować z 

miasta, nakazał jeszcze włączyć w rezydencji wszystkie światła, aby w Warszawie wiedzieli, 

że coś się dzieje.  

Gdy po północy samochód z kard. Wyszyńskim, kierowany przez ppłka Demiodoka, pędził z 

ul. Miodowej na Długą, wtedy otoczyło ich jeszcze sześć innych samochodów. Eskorta z 

Prymasem przejechała przez Nowy Dwór i Dobrzyń nad Drwęcą do Grudziądza, potem 

zawrócono do klasztoru ojców kapucynów w Rywałdzie5. Funkcjonariusz MBP por. Opara 

relacjonował: „Po kilkunastu minutach jazdy poczęstowałem Wyszyńskiego papierosem. 

Odmówił: - dziękuję bardzo, jestem niepalący. Przez cały następny czas nie zamieniliśmy ani 

słowa. Przez całą drogę Wyszyński nie spał. Kiedy zaczęło się rozwidniać, rozglądał się 

uważnie po okolicy, a zwłaszcza usiłował odczytywać napisy na tablicach przydrożnych”. 

Reakcja społeczeństwa na aresztowanie Prymasa w dokumentach aparatu 

bezpieczeństwa. 

                                                           
4 Katolicka Agencja Informacyjna, Uwięzienie Prymasa, http://dziedzictwo.ekai.pl/@@uwiezienie_prymasa, 
(dostęp: 03.05.2020). 
5 Aresztowanie Prymasa Wyszyńskiego, http://katolicy1844.republika.pl/Wyszynski/aresztowanie.htm, (dostęp: 
03.05.2020). 
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W dokumentach aparatu bezpieczeństwa dość ciekawie przedstawiono reakcję Polaków na 

aresztowanie Prymasa Stefana Wyszyńskiego: 

- Według „wrogich wypowiedzi” czyny rządu wywołują silny niepokój i trzeba być 

przygotowanym na to, że będzie gorzej. 

- Że poczynania rządu mogą być początkiem zerwania Kościoła katolickiego z Watykanem i 

utworzenia w Polsce Kościoła narodowego. 

- Że aresztowanie Prymasa Wyszyńskiego to objaw prześladowania Kościoła. 

Dosłownie odnotowano w dokumentach reakcję ludzi na to wydarzenie6: 

Fotograf z Gdańska powiedział, że izolacja i zawieszenie w obowiązkach Prymasa to ostatnie 

posunięcie przed wielką burzą aresztowań biskupów w kraju; rzeźnik z Koszalina stwierdził, 

iż to temat powszechnie znany i przekazywany z ust do ust, teraz będzie gorzej, bo komuniści 

biorą górę; inna osoba z Koszalina – sklepikarz rzekł, że szczególnie ludzie pracujący w 

prasie boją się od dawna chodzić do kościoła, aby nie stracić pracy (nadmieniono, że gdy 

Hitler walczył z Kościołem, długo nie pożył); ślusarz Zakładów Wytwórczych Przyrządów 

Pomiarowych wypowiedział się, że mimo Konstytucji, która mówi o prawie do wyznania – 

Rząd prześladuje Kościół i chcąc odwieść ludzi od wiary, wyniszcza on tych, którzy są 

głosicielami tej wiary.  

Kalendarium wydarzeń  

22 października 1948 r. – Umiera Prymas Polski kardynał August Hlond. 

12 listopada 1948 r. -  Papież Pius XII ustanawia biskupa ks. Wyszyńskiego arcybiskupem 

metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz Prymasem Polski. 

 6 lipca 1949 r. -  Prymas Polski inicjuje dyskusje z władzami w ramach Komisji Mieszanej. 

14 kwietnia 1950 r. - Porozumienie między Episkopatem katolickim i rządem 

komunistycznym, dzięki Prymasowi Wyszyńskiemu. 

 20 stycznia 1951 r. - Aresztowanie ordynariusza kieleckiego, biskupa Czesława Kaczmarka.  

3 lutego 1951 r. - Rozmowa Prymasa Polski z prezydentem Bolesławem Bierutem. 

                                                           
6 B. Piec, Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski w dokumentach aparatu bezpieczeństwa PRL (1953-1956), 
Warszawa 2001, s.73. 
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 16 grudnia 195 1r. - Prymas udziela wywiadu dla „Tygodnika Powszechnego” o stosunku 

Watykanu i Episkopatu do polskości. 

 31 marca 1952 r. – List od Prymasa do prezydenta Bieruta w obronie zakonnych zakładów 

opiekuńczych.  

 lipiec 1952 r. - Likwidacja wielu nowicjatów zakonnych i zabieranie budynków należących 

do zakonów.  

 październik 1952 r. - Władze nie akceptują nowych parafii i wprowadzają ograniczenia 

dotyczące budowy budynków sakralnych. 

6 listopada 1952 r. - Rząd domaga się od Prymasa usunięcia biskupów śląskich, a następnie 

wysiedla ich ze Śląska. 

9 lutego 1953 r. - Władze państwowe wydają dekret o obsadzaniu stanowisk duchownych, 

będący interwencją w jurysdykcję Kościoła. 

 17 lutego 1953 r. - Rozmowa kardynała Wyszyńskiego z F. Mazurem, w której Prymas 

protestuje przeciw wydaniu dekretu o obsadzaniu stanowisk duchownych. 

  8 maja 1953 r. - Konferencja Episkopatu w Krakowie. Słynny list do rządu „Non possumus” 

– jedna z przyczyn aresztowania Prymasa. 

 25 września 1953 r. - W późnych godzinach nocnych został aresztowany i uwięziony Stefan 

kardynał Wyszyński, Prymas Polski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski7. 

Prymas Polski kładł nacisk na znajomość polskiej kultury i historii, popierał w niej 

obiektywizm i rezygnację z fałszu. Dziedzictwo kulturowe to potomstwo między przeszłością 

teraźniejszością i przyszłością… często podczas swoich kazań i w listach pasterskich 

nawiązywał do wagi znajomości historii narodu polskiego. Uczył, że polski patriotyzm ma 

bazować się na miłości do ziemi ojczystej i nawet w czasach ucisku ze strony władz, trwania 

w walce o Polskę oraz dbanie o dziedzictwo narodowe. 

„Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny” – kardynał 

Stefan Wyszyński 

 

                                                           
7 A. Micewski, Kalendarium Życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, 
http://www.nonpossumus.pl/kalendarium/, (dostęp: 03.05.2020). 
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