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NASZYM ZADANIEM  UWIADOMIÆ MASY...
PRZYCZYNEK DO HISTORII STOSUNKÓW PAÑSTWOKOCIÓ£

PZPR stoi na stanowisku rozdzia³u Kocio³a od pañstwa, na gruncie wieckoci szkolnictwa i wszelkich instytucji pañstwowych  oznajmi³ Aleksander
Zawadzki podczas kongresu zjednoczeniowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 18 grudnia 1948 r.1 W celu ustalenia generalnej linii wobec kleru na
posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR 26 stycznia 1949 r. powo³ano specjaln¹ komisjê miêdzyresortow¹ (od Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego po
Ministerstwo Owiaty i cenzurê) ds. Kocio³a katolickiego w Polsce. W jej sk³ad
wchodzili: A. Zawadzki2  przewodnicz¹cy, Jakub Berman, Józef Cyrankiewicz,
Antoni Alster, Antoni Bida, Julia Brystigier, Henryk Jab³oñski, Franciszek Mazur,
Stefan Matuszewski, Zygmunt Modzelewski, Henryk wi¹tkowski, Stanis³aw
Skrzeszewski, Jerzy Sztachelski, W³adys³aw Wolski, Wojtyga, Weber, Janusz
Zarzycki i Adam Rapacki). Jednym z jej zadañ (nakrelono je na dwa najbli¿sze
miesi¹ce, czyli do koñca marca) by³o przygotowanie specjalnego owiadczenia
sygnowanego przez rz¹d oraz stworzenie odpowiedniej atmosfery, w jakiej mia³o
nast¹piæ jego og³oszenie3. Ju¿ 2 lutego 1949 r. komisja opracowa³a dokument,
w formie notatki, który poprzez komitety wojewódzkie PZPR (Wydzia³ Propagandy, Kultury i Owiaty) dotar³ do administracji terenowej (w zale¿noci od kompetencji). Zgodnie z poleceniem danym kuratorom, nale¿a³o dalej usuwaæ ksiê¿y,
zakonników i zakonnic[e], wyk³adaj¹cych przedmioty wieckie oraz wychowawców  usuniêcie ca³kowite do dnia 1 wrzenia b.r. [tzn. 1949 r.  J. ¯.]. W szko1

2
3

Cyt. za: W. Wa¿niewski, Polityka w³adz pañstwowych wobec Kocio³a katolickiego w Polsce powojennej (19441958), w: Stosunki miêdzy w³adz¹ pañstwow¹ a Kocio³em katolickim w Polsce powojennej (19441989), pod red. W. Wa¿niewskiego, Siedlce 1997, s. 18.
W styczniu 1949 r. A. Zawadzki wyranie awansowa³. Zosta³ mianowany wicepremierem.
AAN, KC PZPR, sygn. p. 222, t. 9, k. 28, Brudnopis notatki dla PAP, 21 stycznia 1949 r.
AAN, BP KC PZPR, sygn. p. 1, t. 4, k. 79 i 84, Posiedzenie BP KC PZPR z 26 stycznia
1949 r. oraz z 2 lutego 1949 r.
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³ach podstawowych jest takich osób 239 [...] Do 1 kwietnia b.r. zakoñczyæ prace
przygotowawcze do likwidacji i przejêcia wszystkich podstawowych szkó³ zakonnych, dla zrealizowania w pe³ni zasady publicznoci szkó³ powszechnych [...]
Wydaæ okólnik w sprawie zwalniania siê przez uczniów od ukoñczonego 14 roku
¿ycia od uczêszczania na lekcje religii [polecenia tego nie wykonano  J. ¯.] [...]
Wydaæ okólnik o przesuniêciu po³¹czonym w dwie godziny nauki religii na pierwsze i ostatnie godziny lekcyjne. [...] Wydaæ regulamin egzaminów dojrza³oci bez
religii jako przedmiotu egzaminacyjnego. Uznaæ stan na odcinku przedszkoli (680
przedszkoli »Caritasu« i zakonnych na ogóln¹ liczbê 5232) za specjalnie zagro¿ony i wymagaj¹cy zorganizowanej akcji z naszej strony. Do dnia 1 kwietnia b.r.
opracowaæ plan zmniejszenia iloci przedszkoli »Caritasu« i zakonnych. [...] Przenieæ sprawy ideologiczne (sprawy zwi¹zane z ofensyw¹ kleru i jej nowymi
metodami) na zjazd inspektorów szkolnych, na odprawy wizytatorów i okrêgowe
konferencje dyrektorów, z pe³n¹ dba³oci¹ o cis³e wykonywanie instrukcji w sprawach bie¿¹cych bez jakiegokolwiek przekraczania instrukcji. Powiêciæ wiêcej
uwagi ze strony Ministerstwa i Partii szko³om RTPD (przeprowadzenie wizytacji
szkó³ RTPD).[...] KUL 1. Wizytowaæ KUL przez Komisjê Rady G³ównej4 2.
Zlikwidowaæ Wydzia³ Prawny KUL i równoczenie 3. Przygotowaæ utworzenie
Wydzia³u Prawnego na UMCS5.
Wytyczne Komisji Zawadzkiego by³y wykonywane sukcesywnie w ci¹gu kolejnych miesiêcy. Ostatni¹ z nich  przejêcie kocielnego Caritas  zrealizowano 23 stycznia 1950 r.; wspomniany wydzia³ KUL pozosta³ wprawdzie, ale do
1954 r. w³adzom uda³o siê niemal ca³kowicie zmieniæ sk³ad profesury, a studenci
uczelni przez wszystkie lata stalinowskie mieli k³opoty z otrzymaniem godnej i odpowiadaj¹cej ich aspiracjom pracy6.
W ramach realizacji zadañ podjêtych przez Komisjê Zawadzkiego, Biuro Polityczne KC PZPR, na posiedzeniu 24 lutego 1949 r. podjê³o uchwa³ê skierowan¹
4

5
6

Chodzi o Radê G³ówn¹ do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego sk³adaj¹c¹ siê z 15 cz³onków. Rada, powo³ana dekretem Rady Ministrów z 28 padziernika 1947 r., przejê³a z czasem wszystkie funkcje dotycz¹ce sprawowania nadzoru naukowego w Polsce, m.in. pozbawiaj¹c ich Polsk¹ Akademi¹ Umiejêtnoci (PAU zosta³a zlikwidowana w 1948 r. nazajutrz po jej kongresie jubileuszowym z okazji 75-lecia; zosta³a reaktywowana dopiero po
1989 r.). Prezydium Rady G³ównej ws³awi³o siê w latach 19491953 dokonaniem czystek personalnych wród zas³u¿onych profesorów wy¿szych uczelni. Zob. P. Hubner,
Nauki spo³eczne i humanistyka  mechanizmy zniewolenia, w: Polacy wobec przemocy 1944-1956..., pod red. B. Otwinowskiej i J. ¯aryna, Warszawa 1996, s. 303; ten¿e, Si³a przeciw
rozumowi. Losy Polskiej Akademii Umiejêtnoci w latach 19391989, Kraków 1994, s. 60.
Por. te¿ P. Grzegorczyk, Diariusz Kultury Polskiej 194519461947, Warszawa 1985,
s. 164.
AAN, BP KC PZPR, sygn. p. 1, t. 4, k. 8485, Posiedzenie BP KC PZPR z 2 lutego
1949 r.
Relacja Z. Szpakowskiego w TMH, 26 maja 1998 r. Na temat realizacji wytycznych komisji zob. J. ¯aryn, Koció³ a w³adza w Polsce 19451950, Warszawa 1997, s. 209235.
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do ministra bezpieczeñstwa publicznego Stanis³awa Radkiewicza: [nale¿y] rozpracowaæ najbardziej aktywne elementy kleru [podkr.  J. ¯.], celem skutecznego zastosowania ca³ego wachlarza rodków presji w stosunku do jednych i neutralizacji w stosunku do drugich7. Po takich, wstêpnych, przygotowaniach w³adze zdecydowa³y siê na og³oszenie tzw. Owiadczenia, które w za³o¿eniu mia³o
zmusiæ Koció³ do zajêcia pozycji obronnych i koniecznoci t³umaczenia siê z niepope³nionych win.
Ju¿ sama forma og³oszenia Owiadczenia przez ministra administracji publicznej W³adys³awa Wolskiego mia³a zaskoczyæ adresata  biskupów polskich 
i zmusiæ Koció³ do uleg³oci (form¹ uleg³oci by³o zarówno przemilczenie zawartych w Owiadczeniu nieprawoci, jak i czynne udzielenie poparcia w³adzom).
Autorem Owiadczenia by³ Jakub Berman, cz³onek Komisji, który na posiedzeniu Sekretariatu KC PZPR 12 marca 1949 r. przed³o¿y³ szkic dokumentu. Dyskusja wnios³a uwagi, które zostan¹ uwzglêdnione w nowym projekcie, powierzonym do opracowania tow. Bermanowi  g³osi³a uchwa³a Sekretariatu KC8. Na
nastêpnym posiedzeniu 17 marca 1949 r. Sekretariat KC [w obecnoci zaproszonego ministra Wolskiego  J. ¯.] uzgodni³ tekst owiadczenia Rz¹du w sprawie stosunków z Kocio³em. Plan dalszej akcji zosta³ przedyskutowany jedynie
w ogólnych zarysach: akcja rezolucji, zebrania z ni¿szymi ogniwami w³adzy administracyjnej i pañstwowej, zebrania robotniczo-ch³opskie w skali powiatów.
Dalszy ci¹g akcji mia³ zale¿eæ od postawy biskupów. S¹dz¹c jednak po treci
cytowanej instrukcji, przewidywano nawet kontrakcjê ze strony sprowokowanego spo³eczeñstwa katolickiego. Ministrowi Wolskiemu zalecono osobicie przekazaæ Owiadczenie, w formie deklaracji, sekretarzowi Episkopatu Polski. Oficjalnym celem z³o¿enia dokumentu mia³a byæ oferta podjêcia rozmów komisyjnych z przedstawicielami Kocio³a9.
W pi¹tek, 18 marca 1949 r.10 bp Zygmunt Choromañski, sekretarz Episkopatu
7
8
9

10

AAN, BP KC PZPR, sygn. 1636 (d. p. 1, t. 6), k. 47, Posiedzenie Sekretariatu KC PZPR
z 24 lutego 1949 r.
AAN, BP KC PZPR, sygn. 1636 (d. p. 1, t. 6), k. 170 (protokó³ nr 10), Posiedzenie Sekretariatu KC PZPR z 12 marca 1949 r.
AAN, BP KC PZPR, sygn. 1636 (d. p. 1, t. 6), k. 172 (protokó³ nr 11); ibidem, k. 173-175, Posiedzenie Sekretariatu KC PZPR z 17 marca 1949 r., Treæ Owiadczenia w formie za³¹cznika do protoko³u nr 11 z 17 marca 1949 r.
W literaturze historycznej przyjê³a siê data Owiadczenia 14 marca 1949 r., Zob. np.
P. Raina, Kardyna³ Wyszyñski, t. 1, Warszawa 1993, s. 169, który powo³uje siê na pioniersk¹ pracê J. Nowaka, Walka z Kocio³em w Polsce w latach 19451951, t. 1 (maszynopis),
Archiwum K. Papéego, Rzym, Depozyt, karton nr 6, s. 181183. Tego dnia jednak, zgodnie z relacjami zarówno ministra Wolskiego, jak i sekretarza Episkopatu odby³a siê jedynie
rozmowa na temat treci deklaracji. Mia³a ona  w rozumieniu Episkopatu  zast¹piæ odpowied na list hierarchów do Boles³awa Bieruta z 22 grudnia 1948 r. Wolski wrêczy³ pismo
(zwane nastêpnie Owiadczeniem) dopiero 18 marca 1949 r., a zosta³o ono ostatecznie zredagowane poprzedniego dnia. Zob. Archiwum Sekretariatu Episkopatu Polski (dalej  ASEP)
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Polski, otrzyma³ pismo z r¹k nowo mianowanego ministra administracji publicznej
W³adys³awa Wolskiego11, który zapewni³, ¿e ma ono charakter poufny. Biskup
Choromañski obieca³, ¿e Episkopat ustosunkuje siê do zawartych w nim treci
i da odpowied pisemn¹. Prosi³ o czas. Jeszcze tego samego dnia deklaracja zosta³a przes³ana przez bp. Choromañskiego cz³onkom Komisji G³ównej Episkopatu, arcybiskupom: Romualdowi Ja³brzykowskiemu, Walentemu Dymkowi, Eugeniuszowi Baziakowi i W³odzimierzowi Jasiñskiemu: Poprosi³em [Wolskiego  J. ¯.]
 pisa³ sekretarz Episkopatu w licie do wspomnianych cz³onków Komisji  by
przes³a³ mi deklaracjê w formie urzêdowej12. (Sta³o siê to dopiero 26 marca
1949 r.13) Biskup Choromañski nie wiedzia³, ¿e kopia deklaracji trafi³a, zgodnie
z decyzj¹ Biura Politycznego KC PZPR, a wbrew przyrzeczeniom ministra, do
redakcji Trybuny Ludu. Tam otrzyma³a oficjalny tytu³ Owiadczenie Rz¹du Rzeczypospolitej. Jakie wiêc by³o zdziwienie w³adz kocielnych, gdy w niedzielnym
numerze Trybuny Ludu (z 20 marca)14 przeczyta³y wielki tytu³ artyku³u wstêpnego: Czas by Koció³ wszed³ na w³aciw¹ drogê. Miliony obywateli Polski Ludowej maj¹ ju¿ doæ wichrzeñ, które zak³ócaj¹ ich ofiarny wysi³ek w budowaniu
lepszego i spokojnego jutra. Pocz¹wszy od faktów, a skoñczywszy na insynuacjach przymiotnikowych, wszystko w tej deklaracji by³o fa³szem: Od kilku miesiêcy daje siê zauwa¿yæ wzmo¿enie nieprzyjaznej w stosunku do rz¹du pañstwa
ludowego dzia³alnoci pewnych od³amów kleru. Czêæ wy¿szej hierarchii kocielnej
usi³uje poprzez listy pasterskie15 i poufne instytucje wywo³aæ stan zaniepokojenia
i podniecenia umys³ów z powodu rzekomego zagro¿enia religii, bez ¿adnego ku

11

12
13
14
15

oraz AAN, BP KC PZPR, sygn. 237N-165, k. 511, Korespondencja miêdzy ministrem
Wolskim a sekretarzem Episkopatu.
Nominacja nast¹pi³a w styczniu 1949 r. Wolski, który do tej pory pe³ni³ funkcjê wiceministra tego resortu zast¹pi³ wtedy Edwarda Osóbkê-Morawskiego. AAN, KC PZPR, sygn.
p. 222, t. 9, k. 28, Brudnopis notatki dla PAP, 21 stycznia 1949 r. W tej samej notatce
Bieruta znajduje siê informacja, ¿e W. Gomu³ka  odsuniêty od w³adzy  otrzyma³ posadê
wiceprezesa Naczelnej Izby Kontroli Pañstwa (ibidem).
ASEP, Za³¹cznik do Owiadczenia; list bp. Z. Choromañskiego, rêkopis b.d.
W odpowiedzi na Owiadczenie rz¹du bp Choromañski uwzglêdni³ w³anie tê datê. ASEP,
List towarzysz¹cy odpowiedzi Episkopatu Polski z 28 kwietnia 1949 r.
Trybuna Ludu z 20 marca 1949 r.
Chodzi o list pasterski bp. S. Adamskiego z 17 stycznia 1949 r., w którym ordynariusz
katowicki (po raz kolejny) oskar¿y³ wadze o likwidacjê religii w szko³ach na terenie województwa katowickiego i o faworyzowanie TPD, przez przekazywanie mu szkó³ publicznych. Pe³ny tekst listu znajduje siê w ASEP. W Owiadczeniu bp Adamski i bp Kaczmarek zostali wymienieni z nazwiska jako zdrajcy, wys³uguj¹cy siê Niemcom w czasie wojny.
Zob. ASEP: odpowiedzi z Kurii kieleckiej i katowickiej: ¿yciorysy biskupów, listy z podpisami wiernych solidaryzuj¹cych siê z pomówionymi ordynariuszami. Bp Adamski poda³
do s¹du redaktora naczelnego jednego z pism partyjnych. Informacje o rozprawie nie przedostawa³y siê jednak do publicznej wiadomoci. Dokumentacja w ASEP, a tak¿e w WUBP
w Katowicach. Zob. te¿ J. ¯aryn, Ostatnie wygnanie biskupa Stanis³awa Adamskiego (1952-1956), Wiê 1998, nr 4 (474), s. 164172.
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temu istotnych powodów. [...] Nie jest równie¿ przypadkiem, ¿e wiêkszoæ hierarchii kocielnej wbrew powszechnej opinii ca³ego patriotycznego spo³eczeñstwa
nie przeciwstawia siê antypolskim i popieraj¹cym szowinistyczne roszczenia niemieckie, wypowiedziom miarodajnych kó³ watykañskich w sprawie Ziem Odzyskanych [...] ksiê¿a patronuj¹, a nawet wrêcz wspó³dzia³aj¹ z ró¿nymi przestêpczymi i antypañstwowymi grupami, które s¹ agentur¹ angloamerykañskiego imperializmu. [...] W³adze [kocielne] nie przeciwstawiaj¹ siê w praktyce przenikaniu
do organizacji i stowarzyszeñ religijnych przestêpczych elementów podziemia [...]
Stoj¹c na stra¿y spokoju i porz¹dku publicznego Rz¹d nie bêdzie tolerowa³ ¿adnej
akcji wichrzycielskiej. Dlatego tylko zmiana dotychczasowej postawy hierarchii
kocielnej i zaniechanie przez ni¹ nieprzyjaznych praktyk wobec pañstwa ludowego mo¿e stworzyæ podstawê do unormowania stosunków z Kocio³em. G³ównym motywem powstaj¹cej kreacji na temat stosunków pañstwoKoció³ mia³o
byæ sta³e powtarzanie i udawadnianie tezy, wedle której to hierarchia kocielna
i znaczna czêæ duchowieñstwa mia³y burzyæ wspaniale rozwijaj¹cy siê dialog
miêdzy w³adz¹ a spo³eczeñstwem. W³adze przygotowa³y rodki, by rzeczywistoæ
najbli¿szych tygodni i miesiêcy mog³a potwierdzaæ stanowisko rz¹du. Jednoczenie, komunici dali do zrozumienia, ¿e uznanie wy¿ej zarysowanej fikcji za rzeczywistoæ, czyli przyznanie siê hierarchów do rzekomych b³êdów, pozwoli Kocio³owi zachowaæ dotychczasow¹ pozycjê. Nie dawano ¿adnej gwarancji.
Lojalna postawa biskupów wzglêdem kreowanej przez komunistów rzeczywistoci mia³aby zaowocowaæ: utrzymaniem szkó³ zakonnych, zak³adów dobroczynnych,
lekcji religii w szkole. W³adze pañstwowe nie zamierzaj¹ siê wtr¹caæ ani do
spraw kultu, ani do wewnêtrznych spraw administracji kocielnej. Domagaæ siê
jednak bêd¹ uporz¹dkowania stanu prawnego diecezji i ich granic, zgodnie z nowym porz¹dkiem prawnym i granicami pañstwa16. (W tym wypadku chodzi³o
o rezygnacjê Episkopatu Polski z utrzymywania nazw biskupstw na ziemiach
wschodnich II RP). Wedle mniemania w³adz oferta dialogu na zasadach zaproponowanych w Owiadczeniu powinna byæ przez biskupów przyjêta; argumentem ostatecznym mia³ byæ wisz¹cy nad g³owami biskupów polskich  jak miecz
Damoklesa  drugi z mo¿liwych scenariuszy. I tak, odrzucenie oferty grozi³o powtórzeniem siê wariantu wêgierskiego: aresztowanie kardyna³a Józsefa Mindszentyego, wytoczenie mu procesu i skazanie go na karê do¿ywotniego wiêzienia
nast¹pi³o w³anie w lutym 1949 r.17 W tym kontekcie, wymowne by³o zwlekanie
przez w³adze z odpowiedzi¹ na list Episkopatu Polski z 22 grudnia 1948 r. Przyjêcie oferty, jak s³usznie zauwa¿ano w polskich krêgach emigracyjnych, prowa16

17

Wszystkie cytaty z Owiadczenia, za: Stosunki miêdzy Kocio³em a Pañstwem zale¿¹ od
postawy kleru. Koció³ korzysta w Polsce z pe³nej wolnoci religijnej. Owiadczenie Rz¹du
Rzeczypospolitej, Trybuna Ludu z 20 marca 1949 r.
H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu 19171991, Warszawa 1993, s. 220.
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dzi³o do upadku ostatniego bastionu oporu: Gdyby Koció³ poszed³ na próbê kompromisu mielibymy jeszcze jeden »appeasement« ju¿ w dziedzinie kocielno-politycznej, którego wynik by³by nader ¿a³osny. Koció³ bowiem uzna³by nowy ustrój
pañstwowy w Polsce, okaleczone granice Polski na Wschodzie i rz¹d ja³tañski,
[...] natomiast straci³by swoj¹ niezale¿noæ, godn¹ postawê w obronie praw boskich i ludzkich, autorytet moralny, który stawia niepokonalne przeszkody w sowietyzacji Europy18.
Tak jak biskup Choromañski zosta³ zaskoczony opublikowaniem deklaracji
w prasie, tak minister Wolski (a w³aciwie Biuro Polityczne KC PZPR) zosta³
zdziwiony treci¹ pisma, które 23 marca 1949 r. opuci³o biuro sekretarza Episkopatu: Zanim w imieniu Episkopatu bêdê móg³ z³o¿yæ urzêdowe owiadczenie
o tym co zasz³o, muszê w imieniu w³asnym wyraziæ Panu Ministrowi swoje oburzenie i ubolewanie. Przez jednostronne opublikowanie »Owiadczenia« rz¹dowego Kocio³owi sta³a siê krzywda i w tym swoim pokrzywdzeniu Koció³ nawet nie ma mo¿noci daæ wiadectwa prawdzie; krzywda za Kocio³a, tak jest
zawsze w naszych dziejach, Polsce po¿ytku nie przyniesie. Bolejê nad tym, ¿e
takie postêpowanie Rz¹du nie tylko nie przyczyni siê do uregulowania stosunków miêdzy Pañstwem i Kocio³em, ale wrêcz je czyni niemo¿liwe
[podkr.  J. ¯.]19.
Prezentowany dokument pochodzi z zasobów Ministerstwa Bezpieczeñstwa
Publicznego20. Jest to instrukcja nr 3, opatrzona dat¹: poniedzia³ek 21 marca 1949 r.,
skierowana do funkcjonariuszy aparatu w terenie. Bezporednimi adresatami instrukcji byli szefowie Wojewódzkich i Powiatowych Urzêdów Bezpieczeñstwa
Publicznego. Instrukcja zosta³a wydana w celu przygotowania funkcjonariuszy do
odbioru przez spo³eczeñstwo Owiadczenia rz¹du oraz zorganizowania i nadzorowania przebiegu wieców antykocielnych. Dokument jest ciekawym przyczynkiem do poznania pracy resortu i jego wizji funkcjonowania pañstwa i spo³eczeñstwa. Oto bowiem, wedle instrukcji Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego,
w spo³eczeñstwie mia³y istnieæ jakie zorganizowane si³y realizuj¹ce tajny spisek
antypañstwowy, które  korzystaj¹c z treci Owiadczenia  mia³y rzekomo
naruszyæ porz¹dek publiczny. Funkcjonariusze resortu  czujni przedstawiciele
prawa  mieli wedle instrukcji zabezpieczyæ ³ad, profilaktycznie sprawdziæ wro18

19

20

Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie, sygn. A. 48/7/A, k. 2, T.
Gwiazdoski, Tajna notatka w sprawie sytuacji Kocio³a Katolickiego w Polsce dla ministra
spraw zagranicznych rz¹du RP na wychodstwie.
ASEP, Pismo bp. Z. Choromañskiego do ministra W. Wolskiego z 23 marca 1949 r. Odpis
pisma wraz z komentarzem ministra, Wolski przes³a³ do Sekretariatu KC PZPR. Zob. AAN,
BP KC PZPR, sygn. 237N-165, k. 68 oraz 6769.
Przedruk za: Czêæ II: Dokumenty: Tajne i cile tajne, Wk³adka Sybiracy, nr 6165, 1995,
oprac. A. Dawidowicz, s. 6870. Sygnatura dokumentu, w: Archiwum UOP, Akta Normatywne, t. 12.
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gie rodowiska (czyli duchowieñstwo) i stanowczo interweniowaæ, gdyby chciano przeszkodziæ spokojnym obywatelom w uczestnictwie w wiecach popieraj¹cych w³adze pañstwowe i piêtnuj¹cych antynarodow¹ politykê Kocio³a. Rzeczywiste relacje miêdzy pañstwem a Kocio³em by³y zgo³a inne. W³adze od ponad roku systematycznie infliktrowa³y rodowiska katolickie, nêka³y szko³y zakonne,
podjê³y walkê z religi¹, gra³y  jak mawiano w czasie obrad Biura Politycznego KC PZPR  aktami w³asnoci na ziemiach zachodnich oraz podatkami, w zale¿noci od postawy miejscowego proboszcza. Faktyczne cele instrukcji mieci³y
siê doskonale w tym w³anie scenariuszu. wiadczy o tym komentarz do instrukcji, czyli przemówienie vicedyrektora V Departamentu MBP, Henryka Chmielewskiego, wyg³oszone do szefów WUBP z ca³ego kraju podczas narady w resorcie z 2325 marca 1949 r.: Od niedzieli na odcinku kleru jestemy w stadium
ostrej akcji bojowej. W teren posz³a za podpisem Ministra instrukcja, bardzo dok³adna, szczegó³owa wytaczaj¹ca kierunek akcji. Jakie w dwóch zasadniczych
s³owa[ch] s¹ zadania: Wiedzieæ wszystko, wiedzieæ o odg³osach, jakie wyst¹pienie Rz¹du daje z terenu, po to a¿eby przeciwdzia³aæ21. Jêzyk dokumentu wiadczy i o tym, ¿e funkcjonariusze MBP podlegali równie¿ swoistej indoktrynacji,
treningowi; byli jednym z pionków w grze na bogatej w figury szachownicy, w grze
kierowanej przez gremia kierownicze PZPR. Bezporednim skutkiem instrukcji
sta³y siê raporty nadsy³ane przez WUBP z terenu. Wyci¹g z najistotniejszych
informacji trafia³ nastêpnie na biurko sekretarzy KC PZPR22.

Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo
Bezpieczeñstwa Publicznego
Nr AC-957/49

Warszawa, dnia 21 marca 1949 r.
cile tajne
Na prawach szyfru
Egz. nr 22

INSTRUKCJA Nr 3
W sprawie akcji masowej prowadzonej w zwi¹zku z owiadczeniem
Rz¹du w sprawie stosunku do kocio³a
W zwi¹zku z owiadczeniem Rz¹du w sprawie stosunku do kocio³a rozpoczê³a siê w ca³ym kraju masowa kampania, w której bior¹ udzia³ szerokie masy
pracuj¹cych miasta i wsi, organizacje masowe i partie polityczne na czele z PZPR.
21

21

Materia³y narady aktywu MBP w dniach 2325 marca 1949 r., Dokumenty do dziejów PRL.
Aparat bezpieczeñstwa w latach 19441956, cz. 2, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1996,
s. 137.
Raporty miesiêczne, a czasem czêstsze, z tego okresu s¹ przechowywane w Archiwum
Centralnym Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji pod sygn. 17/IX/ (kolejny
nr województwa); raporty zbiorcze w AAN, BP KC PZPR, sygn. 237/V-156-158.
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Zadaniem kampanii jest izolowanie od mas spo³ecznych rozpolitykowanej, reakcyjnej czêci kleru, wytworzenie wród wierz¹cych niezadowolenia z politycznej
agitacji w kociele, z faktów nadu¿ywania religii dla celów politycznych. Kampania ma uwiadomiæ masy, a¿eby nie dawa³y one pos³uchu k³amliwym oskar¿eniom z ambony wzniecaj¹cym zaniepokojenie i nieufnoæ do rz¹du, a¿eby swoj¹
postaw¹ wywar³y nacisk na rozpolitykowany kler w kierunku zaniechania przezeñ, agitacji i napaci na Rz¹d Demokratyczny i istniej¹cy porz¹dek spo³eczny.
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e kler i reakcja zechc¹ swoj¹ kontrakcjê poprowadziæ pod has³em walki z bezbo¿nictwem, torami rozpalania fanatyzmu religijnego
pod has³em: My chcemy Boga itp. Wszystkie te próby winny byæ spokojnie
i stanowczo odpierane i demaskowane.
Nie dopuszczalne s¹ jakiekolwiek b¹d próby zwekslowania akcji na tory kampanii antyreligijnej, obra¿ania uczuæ religijnych, niegodnego zachowania siê w kocio³ach, wybryków wobec symbolów wiary i ksiê¿y. Wszelkie próby tego rodzaju powinny byæ z miejsca z ca³¹ stanowczoci¹ przecinane.
Wojewódzkim i powiatowym urzêdom Bezpieczeñstwa Publicznego w zwi¹zku z prowadzon¹ akcj¹ polecam wykonaæ nastêpuj¹ce zadania:
I.
1. Wojewódzcy i powiatowi Szefowie Urzêdów Bezpieczeñstwa Publicznego
ustal¹ jakie jest ustosunkowanie siê kleru katolickiego do owiadczenia rz¹dowego. Kto z ksiê¿y zgadza siê z tym owiadczeniem, a kto wystêpuje przeciw.
2. Szefowie wojewódzkich i Powiatowych Urzêdów Bezpieczeñstwa ustal¹
jakie instrukcje otrzymali ksiê¿a od swoich prze³o¿onych dziekanów i biskupów,
jaka jest przewidywana taktyka dzia³ania kleru w stosunku do owiadczenia rz¹dowego i akcji masowej partii.
3. Ka¿dy Szef powinien wiedzieæ, jakie konkretne przedsiêwziêcia przygotowuje kler w zwi¹zku z akcj¹ masow¹ partii. Czy i kogo nastawia do wyst¹pieñ
na wiecach i masówkach, czy organizuje grupy do takich wyst¹pieñ, czy organizuje próby prowokacji i jakie.
4. Stale zwracaæ uwagê na zmiany zachodz¹ce w postêpowaniu kleru i ustalaæ jego nowe posuniêcia i nowe zamiary.
5. W tym celu nale¿y:
a) nastawiæ ca³¹ sieæ agencyjno-informacyjn¹ na szybkie i dok³adne informowanie o zamierzeniach kleru i innych orodkach reakcyjnych,
b) zdobywaæ informacje poprzez lune kontakty, spotkania, kontakty oficjalne
itp.,
c) werbowaæ informatorów specjalnie dla uzyskania potrzebnych informacji
o zamierzeniach i taktyce kleru,
d) nastawiæ agenturê tkwi¹c¹ w ruchu robotniczym, ludowym, partiach politycznych, organizacjach masowych, zrzeszeniach kupiectwa, rzemios³a itp. na
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szybkie udzielanie informacji o dyskusjach tocz¹cych siê w tych rodowiskach
(uchwa³y zarz¹dów organizacji) i taktyki jak¹ te organizacje postanowi³y stosowaæ w tocz¹cej siê akcji.
II.
Szefowie WUBP i PUBP zabezpiecz¹ spokojny i powa¿ny przebieg akcji
masowej przez:
1. Dostarczenie odpowiednim organom partyjnym informacji o faktach przestêpczej dzia³alnoci kleru i cz³onków niektórych organizacji klerykalnych z zachowaniem nastêpuj¹cych zasad:
a) ka¿dy fakt i opis przestêpstwa udzielany do wykorzystania musi byæ dok³adnie sprawdzony. Publikowane mog¹ byæ tylko fakty ca³kiem pewne,
b) nie wolno udzielaæ danych, które mog¹ byæ wykorzystane operacyjnie lub
które mog¹ naruszyæ tajemnicê ledztwa.
2. Dla zabezpieczenia wieców i zebrañ masowych Szefowie:
a) Ustal¹ osoby najbardziej anga¿uj¹ce siê jawnie i skrycie w kontrakcji reakcyjnego kleru przeciwko owiadczeniu rz¹dowemu... Osoby takie nale¿y wzi¹æ
natychmiast w aktywne rozpracowanie. Aresztów nie stosowaæ. W wypadku
koniecznoci aresztu zwracaæ siê do w³adz wy¿szych po sankcjê.
b) Sporód osób posiadanych na kontakcie wydziel¹ czêæ ludzi do akcji interwencyjnej przez wyst¹pienia tych ludzi na masówkach i wiecach oraz na zebraniach organizacji masowych z deklaracjami, i¿ im jako katolikom taka p³aszczyzna jak¹ proponuje rz¹d w pe³ni odpowiada.
W tym celu nale¿y wykorzystaæ nie tylko osoby tkwi¹ce bezporednio w szeregach kleru lub w organizacjach klerykalnych lecz równie¿ osoby tkwi¹ce na
innych obiektach, a znane ze swych przekonañ katolickich lub mog¹ce siê takimi
przekonaniami legitymowaæ.
Nie u¿ywaæ do tego celu takiej agentury, któr¹ tego rodzaju publiczne wyst¹pienia mog³yby dekonspirowaæ lub utrudniæ jej pracê w rodowisku w którym tkwi.
c) W zwi¹zku z zabezpieczeniem przebiegu akcji Szefowie bêd¹ pozostawaæ
w sta³ym kontakcie z kierownikami urzêdów administracji publicznej, kuratoriów
szkolnych i innych urzêdów niezespolonych celem zabezpieczenia jednolitoci akcji.
d) Szefowie PUBP nie dopuszcz¹ w energiczny ale bardzo taktowny sposób
do zak³ócenia spokojnego przebiegu zwo³anych wieców i zebrañ.
3. Szefowie WUBP i PUBP s¹ obowi¹zani starannie badaæ wszystkie wypadki wyst¹pieñ i nieodpowiedzialnych wybryków przeciw religii. Ka¿dy taki
wypadek traktowaæ jako dzia³anie w interesie wroga. Ka¿d¹ wiadomoæ o wybryku antyreligijnym natychmiast braæ w rozpracowanie bez uciekania siê jednak
do aresztów.
Konieczne areszty stosowaæ tylko za sankcj¹ Szefa Wojewódzkiego Urzêdu i w uzgodnieniu z organizacjami partyjnymi.
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4. Nale¿y pamiêtaæ o tem, ¿e okres wielkiego postu (marzeckwiecieñ) jest
w kociele katolickim okresem nasilenia normalnych nauk rekolekcyjnych i tak
zwanych misji i w niczym nie przeszkadzaæ czynnikom religijnym.
Zwracaæ uwagê, aby organa administracji, milicji i bezpieczeñstwa nie stosowa³y szykan w stosunku do spraw tycz¹cych siê kultu religijnego.
W wypadku stwierdzenia, i¿ czynniki reakcyjne lub kler przygotowuj¹ prowokacje maj¹ce na celu zerwanie zebrañ lub nasy³anie bojówek, prowokatorów na
uroczystoæ religijn¹ w celu wywo³ania wra¿enia walki z religi¹ itp. ustaliæ uczestników i stosowaæ, profilaktyczne areszty w stosunku do cz³onków bojówek.
W ledztwie ustalaæ kto kaza³ przygotowaæ napad, bójkê.
III.
Okres nasilenia akcji masowej Szefowie PUBP wykorzystaj¹ operacyjnie dla:
a) pog³êbienia znajomoci terenu, zasiêgu wp³ywów i metod dzia³ania kleru
katolickiego,
b) ustalenia zakresu dzia³ania i wp³ywów katolickich organizacji masowych,
c) wzmo¿onego werbunku agentury w szeregach kleru i w organizacjach klerykalnych,
d) werbunku agentury informacyjnej i interwencyjnej w obozie klerykalnym.
IV.
O zdobytych informacjach i przebiegu akcji na swoim terenie Szefowie PUBP
melduj¹ codziennie raportami specjalnymi Szefom Wojewódzkich Urzêdów.
W wypadkach szczególnej wagi natychmiast informuj¹ telefonicznie.
Szefowie WUBP codziennie takie¿ raporty przesy³aj¹ do Departamentu V MBP.
Zobowi¹zujê Szefów WUBP i PUBP zapoznaæ dok³adnie wszystkich pracowników urzêdów, Milicji Obywatelskiej i ORMO z tekstem owiadczenia Rz¹du,
zawieraj¹cym zasady naszej polityki w sprawie stosunku do kocio³a.
Instrukcjê niniejsz¹ traktowaæ jako najcilej tajn¹.
Za cis³e wykonanie odpowiedzialni s¹ osobicie Szefowie Urzêdów.
Minister Bezpieczeñstwa Publicznego
() St. Radkiewicz, gen. dyw.
Za zgodnoæ:
Kierownik Kancelarii MBP
(Piskorski F.)
Otrzymuj¹:
Szefowie WUBP i PUBP
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