
wojna z Kościołem

E
A

S
T

 N
E

W
S

/
L

A
S

K
I 

D
IF

F
U

S
IO

N

≥Kard. Stefan Wyszyński do Władysława Gomułki: – Nauczania religii nie kontroluje państwo demokratyczne, 
ale państwo totalne...

50lat temu kończyłem warszawską Szkołę Podstawową nr 33. Rok szkolny 1958/1959 powitał nas bez
krzyży w klasach. Jeszcze dwa dalsze lata katechezę prowadziła wprawdzie starsza pani – ale już po
godzinach lekcyjnych. Potem w ogóle wycofali religię. Natomiast z lat wcześniejszych zapamiętałem 
i krzyże, i księdza katechetę Szmita – przypominającego Zagłobę, zawsze uśmiechniętego duchowne-
go od św. Kazimierza z ul. Chełmskiej, do którego konfesjonału ustawiały się przed Wielkanocą naj-

dłuższe kolejki uczniów. Podczas rekolekcji szkoła zawieszała zajęcia, mimo że był dopiero początek Wielkiego Tygo-
dnia, a do Pierwszej Komunii Świętej szło się całymi klasami – chłopcy w granatowych marynarkach i krótkich spoden-
kach, dziewczynki na biało i w wianuszkach na głowie. Lekcje w szkole rozpoczynaliśmy i kończyliśmy modlitwą. Tak
było w roku szkolnym 1953/1954, kiedy to aresztowali prymasa, a epoka stalinowska w bierutowskiej Polsce kwitła.

Krzyże zdjęto w mojej szkole za towarzysza Wiesława, który podobno walczył z „błędami i wypaczeniami” poprzedniej
epoki. Właśnie wtedy opór społeczeństwa łamano szykanami wobec katechetów, nauczycieli i rodziców. Obrońców
krzyży rozpędzano za pomocą gazów łzawiących i pałek ZOMO, jak to miało miejsce w Nowej Hucie i Złotorii. Apogeum
konfrontacji władzy z Kościołem przypadło zaś na obchody tysiąclecia chrześcijaństwa w 1966 roku. O tym wszystkim
dziś właśnie piszemy. Warto poznać lub przypomnieć sobie po półwieczu tamtą walkę z krzyżem... —Maciej Rosalak 

Dodatek specjalny w 50 lat po walce komunistów gomułki z krzyżem i religią w szkołach
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1956 – 1966

MILENA PRZYBYSZ

D
okonane przez ekipę Władysława Gomułki po Paździer-
niku ‘56 ustępstwa na rzecz Kościoła miały charakter ko-
niunkturalny i ulotny. W krótkim czasie, z chwilą okrzep-
nięcia struktur aparatu władzy, komuniści podjęli konty-
nuację starego, represyjnego kursu polityki wyznanio-
wej – acz z pewnymi korektami.

Okres nadziei

Decyzja o uwolnieniu prymasa Stefana Wyszyńskiego z internowania
w Komańczy została ostatecznie podjęta w dniu, w którym podczas
przemówienia Gomułki naplacu Defilad (24 października) tłum uparcie
domagał się powrotu hierarchy. Tymczasowy alians z Kościołem miał
uspokoić antykomunistyczne nastroje.

Zwolnienie z internowania Wyszyńskiego (28 października) pocią-
gnęło za sobą kolejne ustępstwa. Prymas zgodził się bowiem powrócić,
a więc w pewien sposób legitymizować nowe władze, dyktując jedno-
cześnie własne warunki. Przy czym kierował się obawą przed rozlewem
krwi, Gomułce zaś zależało bardziej na utrzymaniu władzy i jej swoistej
legitymizacji przez hierarchę. Niemal natychmiast po uwolnieniu pry-
masa powrócono do koncepcji układania wzajemnych stosunków na li-
nii państwo – Kościół poprzez regularne rozmowy w ramach tzw. Komi-
sji Wspólnej złożonej z przedstawicieli rządu i episkopatu. Efektem jej
prac było zawarcie w grudniu 1956 r. tzw. małego porozumienia. Na jego
podstawie uchylono najbardziej kontrowersyjny i ingerujący w we-
wnętrzne sprawy Kościoła dekret z 9 lutego 1953 r. „O tworzeniu, obsa-
dzaniu iznoszeniu duchownych stanowisk kościelnych”, który formalnie
umożliwiał władzom dowolne kreowanie polityki personalnej i obsa-
dzanie stanowisk proreżimowymi duchownymi.

Nowy, znacznie mniej restrykcyjny, dekret zakładał, że władze jedy-
nie zatwierdzają wybór dokonany przez stronę kościelną. Umożliwiono
również powrót do diecezji wygnanym z nich wcześniej biskupom.
Zwolniono uwięzionego bp. Czesława Kaczmarka i po pewnym czasie
zezwolono najego powrót domacierzystej diecezji kieleckiej. Wznowio-
no wydawanie zezwoleń nabudowę świątyń ikaplic. Przywrócono moż-

Odwilż
i po

odwilży
PAŹDZIERNIK ’56 | Ustępstwa władz nie ozna-
czały rezygnacji z planu wyparcia Kościoła 
z życia publicznego

ciąg dalszy na stronie 2
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KRZYSZTOF SYCHOWICZ

O
dejście od „odwilży” Paź-
dziernika ‘56  pokazał ofi-
cjalnie okólnik nr 26 
z 4 sierpnia 1958 r. wyda-
ny przez Ministerstwo
Oświaty. Dotyczył on
„przestrzegania zasad

świeckości szkoły”, do których władze zali-
czyły także wieszanie krzyży w salach lekcyj-
nych, modlitwę przed i po lekcjach, udział
uczniów inauczycieli wnabożeństwach oraz
pielgrzymkach.  Metody, za pomocą których
ekipa Gomułki starała się wprowadzić wżycie
owe postanowienia, dobrze ilustruje przy-
kład dawnego województwa białostockiego.

Okólnik nr 26

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkol-
nego 1958/1959 księża z tego terenu inspiro-
wali wiernych do przeciwstawienia się no-
wym przepisom dotyczącym świeckości
szkoły. W kościołach odczytywany był list
episkopatu mówiący ousuwaniu symboli re-
ligijnych i pozbawianiu prawa nauczania re-
ligii księży – zakonników. W efekcie tego
po rozpoczęciu zajęć w wielu powiatach wo-
jewództwa białostockiego władze napotkały
różnorodny opór we wprowadzaniu okólni-
ka – od petycji kierowanych do władz admi-
nistracyjnych (np. inspektoratów oświaty
i rad narodowych) i spotkań z ich przedsta-
wicielami przez samowolne wieszanie krzy-
ży po manifestacje i swoiste strajki szkolne.

Warto odnotować, że we wchodzących
wskład województwa białostockiego powia-
tach na tzw. Ziemiach Odzyskanych – Ełk,
Gołdap i Olecko oraz w rejonie Hajnówki
i Sejn (tam – odpowiednio – przeważały
mniejszości białoruska i litewska) realizacja
okólnika nie nastręczała administracji zbyt
wielu problemów. Dla przykładu, w powie-
cie Bielsk Podlaski szybko, bo do 5 wrze-
śnia 1958 r., usunięto krzyże w 70 proc. szkół,
głównie w części wschodniej, gdzie przewa-
żali Białorusini. Sami duchowni prawosławni

mieli zastrzeżenia jedynie do faktu prowa-
dzenia nauki religii w godzinach pozalekcyj-
nych. Obawiali się, że nie poradzą sobie z or-
ganizacją zajęć we wszystkich szkołach. Być
może, że za tą demonstracyjną lojalnością
kryła się nadzieja mniejszości na udzielenie
im przez władze w Warszawie pewnych kon-
cesji.

Ppłk Wałach donosi

1 września1958 r. białostockie Kuratorium
Oświaty rozwiązało umowy o pracę z czter-
dziestoma zakonnikami nauczającymi religii
w szkołach. Nie pomogły interwencje kurii
arcybiskupiej ani pojedynczych duchow-
nych z różnych parafii. Ten sam skutek od-
niosły prośby o przywrócenie do pracy księ-
ży – zakonników kierowane przez rodziców
uczniów. Świeckich, którzy nie chcieli się
podporządkować okólnikowi, aparat poli-
cyjny wzywał na przesłuchania oraz tzw. roz-
mowy ostrzegawcze i profilaktyczne. Prośbą
i groźbą funkcjonariusze SB i MO wywierali
presję na odstąpienie od protestów. Pełne
ręce roboty miały także kolegia orzekające,
które nakładały na niepokornych wysokie
kary grzywny. Z kolei księża, którzy jawnie
opowiadali się przeciwko zarządzeniom
władz oświatowych, byli wzywani do prezy-
diów PRN na tzw. rozmowy profilaktyczne,
które miały ich zniechęcić do występowania
przeciwko okólnikowi. Wwojewództwie bia-
łostockim przeprowadzono 46 tego typu
rozmów, podczas których duchowni zreguły
zaprzeczali, jakoby mieli nawoływać doopo-
ru przeciwko „władzy ludowej”.

6 września podsumowano postępy we
wprowadzaniu w życie postanowień sierp-
niowego okólnika. W materiale skierowa-
nym do MSW zastępca komendanta woje-
wódzkiego MO ds. SB w Białymstoku ppłk
Stanisław Wałach pisał, że trzy dni wcześniej
odbyło się rozszerzone posiedzenie sekreta-
riatu KW PZPR w Białymstoku z udziałem
przedstawicieli tamtejszej Rady Narodowej,
prokuratury, szkolnictwa i komendy MO.
Po tym posiedzeniu przekazano prokurato-
rowi wojewódzkiemu informacje o najbar-
dziej jaskrawych przypadkach łamania za-
rządzenia ministra oświaty Władysława
Bieńkowskiego, które według oceny SB kwa-
lifikowały się do wszczęcia dochodzenia. 

Poza tym aparat bezpieczeństwa na bie-
żąco informował kuratora o „niewłaściwej”
postawie nauczycieli i kierowników szkół.
Do powiatów, gdzie miały miejsce negatyw-
ne z punktu widzenia władz wystąpienia,
oddelegowano „odpowiedzialnych” funk-
cjonariuszy WydziałuIII, którzy udzielali po-
mocy w przedsięwzięciach zmierzających
do rozładowania istniejących konfliktów.
Z analiz resortu wynikało, że tam, gdzie kon-
fliktu nie dawało się rozwiązać drogą wyja-
śnień, należało użyć ostrzejszych środków

karnych, karnoadministracyjnych idyscypli-
narnych.

Opór 
„fanatyków religijnych”

Założenia te wprowadzono w praktykę
tym bardziej, że lokalne władze słały alarmi-
styczne w tonie apele świadczące o narasta-

substytutu opozycji w Sejmie. Złagodzono
też restrykcje wobec placówek wychowaw-
czych prowadzonych przez zakony. To
wszystko dawało cień nadziei na względnie
poprawne, jak na warunki za żelazną kurty-
ną, ułożenie relacji na linii państwo – Kościół.

Nowa świecka tradycja

Rychło jednak okazało się, że władze wca-
le nie zrezygnowały z planu zastąpienia reli-
gii ateistyczną ideologią marksistowską czy
ze stopniowego wypierania Kościoła z prze-
strzeni życia publicznego. Fakt, że korzysta-
jąc ze sprzyjających warunków, Kościół roz-
wijał intensywnie działalność duszpaster-
ską, tylko zradykalizował i przyspieszył po-
dejmowane przez Gomułkę kroki. Opraco-
wany przez prymasa w czasie odosobnienia
plan obchodów Milenium Chrztu Polski
w 1966 r. oraz dziewięcioletniej Wielkiej No-
wenny (1957 – 1966) przygotowującej wier-

nych dotego znaczącego jubileuszu wywołał
agresywną reakcję władz. Wydały one wojnę
szerzeniu „klerykalizmu i fanatyzmu religij-
nego”. Ataki propagandowe – wycelowane
również osobiście w prymasa – stawały się
coraz bardziej brutalne.

Choć przypadki łamania porozumienia
zdarzały się niemal od początku, zdecydo-
wany odwrót od polityki ustępstw nastąpił
w 1958 r. W lipcu tego roku przy użyciu SB
i ZOMO dokonano rewizji w Instytucie Pry-
masowskim na Jasnej Górze. Następnie po-
wrócono do systematycznego laicyzowania
placówek służby zdrowia. W 1959 r. wprowa-
dzono państwowy nadzór nad seminariami
duchownymi, a w roku następnym rozpo-
częto stopniową likwidację niższych semi-
nariów. W1961 r. ze szkół ostatecznie usunię-
to naukę religii, a do 1962 r. zlikwidowano
szkolnictwo zakonne. Nagminnie wycofywa-
no dopiero co wydane zezwolenia na budo-
wę świątyń. Ze świeckich środków masowe-
go przekazu rugowano wszelkie wątki religij-
ne. Ograniczano możliwość udziału w prak-
tykach religijnych i prowadzenia środowi-

skowej działalności duszpasterskiej. Dekret
z1960 r. zlikwidował wiele świąt kościelnych,
co miało na celu stworzenie „nowej świeckiej
tradycji” opartej nakalendarzu zrozmachem
obchodzonych uroczystości państwowych.
Instytucje kościelne nękane były drakoński-
mi podatkami. Reaktywowano również pro-
reżimowe stowarzyszenie Koło Księży Cari-
tas, którego celem było wprowadzenie rozła-
mu w szeregach duchowieństwa.

Do eskalacji inspirowanego przez ekipę
Gomułki konfliktu z Kościołem doszło w la-
tach 1965 – 1966. Furię władz wywołało orę-
dzie polskiego episkopatu do biskupów nie-
mieckich, w tym słynne już słowa: „udziela-
my wybaczenia iprosimy onie”. Wystosowa-
nie takiej deklaracji bez wiedzy i aprobaty
rządu zostało uznane za uzurpację i zdradę.
Wywołało też gwałtowną propagandową na-
gonkę na Kościół i samego prymasa. Polem
bezkompromisowej rywalizacji stały się ob-
chody Roku „Te Deum” (1966), którym prze-
ciwstawiano od 1960 r. świeckie obchody 
Tysiąclecia Państwa Polskiego. Władze 
dopuściły się nawet we wrześniu 1966 r. 

liwość spełniania posługi kapłańskiej w szpi-
talach iwięzieniach. Doszkół jako przedmiot
fakultatywny powróciła religia, a w miej-
scach publicznych mogły zawisnąć symbole
religijne. Reaktywowano prasę katolicką.
Do prawowitych redakcji powróciły „Tygo-
dnik Powszechny” i „Gość Niedzielny”, które
od 1953 r. znajdowały się w rękach kolegiów
narzuconych przez władze. Wyrażono zgodę
na wydawanie nowych tytułów, m.in. mie-
sięcznika „Więź”. Zezwolono na utworzenie
świeckich stowarzyszeń – w Krakowie, 
Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu
powstały wówczas Kluby Inteligencji Katolic-
kiej. Efektem odwilży było również powsta-
nie Koła Poselskiego Znak, symbolicznego

Odwilż i po odwilży

dr. historii, pracownik Oddziału IPN w Białymstoku 
oraz Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Napisał m.in. „Urząd Bezpieczeństwa w Łomży” (2009)

historyk,  pracownik OBEP IPN w Łodzi,  autorka m.in. „Wyspy wolności.
Duszpasterstwo akademickie w Łodzi 1945 – 1989”

dokończenie ze strony 1

Krucjata ZOMO
ZŁOTORIA | Pluton ZOMO przełamał opór kobiet, używając gazu łzawiącego i
pałek

≥W kwietniu 1960 roku doszło w Nowej Hucie do wielogodzinnych starć z ZOMO 
w obronie krzyża ustawionego na placu, gdzie miał stanąć kościół. Zdjęcie wykonane przez
Służbę Bezpieczeństwa

IP
N
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jącym oporze. Za taki stan rzeczy obwiniano
głównie tę część społeczeństwa (zwłaszcza
zaś rodziców uczących się dzieci), która nie
godziła się z laicyzacją szkolnictwa. Zastrze-
żenia władz budziła także postawa niektó-
rych kierowników szkół, którzy nie dość gor-
liwie starali się realizować nowe wytyczne.
Wątpliwości budziły ponadto inspektoraty
oświaty, nie zawsze wystarczająco jasno
przedstawiające nauczycielom ich obowiąz-
ki. Zdarzało się również, że winą obarczano
kolegia orzekające i prokuratury, które miały
lekceważyć przewinienia osób łamiących
okólnik.

Do poważnych wystąpień na tle narzuca-
nej odgórnie laicyzacji szkolnictwa doszło
w połowie września w powiatach Dąbrowa
Białostocka i Sokółka, gdzie protesty prze-
ciwko usuwaniu krzyży odbywały się wkilku
szkołach dziennie. Do pacyfikowania oporu
„fanatyków religijnych”, jak określano prote-
stujących, używano ZOMO. Świadczyło to
o skali oporu, ale także o determinacji władz.
I tak np. 15 września w Dolistowie przeciwko
około 30 kobietom usiłującym zawiesić
w klasach krzyże wezwano na pomoc In-
spektorat Oświaty i funkcjonariuszy zmoto-
ryzowanych odwodów MO. Protest został
ostatecznie stłumiony bez użycia siły, a krzy-
że zdjęte ze ścian sal lekcyjnych.

W Klewiance (powiat Mońki) 15 wrze-
śnia 1958 r. krzyże w klasach zostały ponow-
nie zawieszone przez grupę kobiet zaraz
po rozpoczęciu lekcji. Matki uczniów oznaj-
miły, że nie będą posyłały dzieci do szkoły,
w której nie ma symboli religijnych. Również
dotej placówki przybył inspektor oświaty, co
skutkowało usunięciem krzyży kilka godzin
później. Na 48 godzin zatrzymano wtedy Ja-
ninę Klepacką, której zarzucono podżeganie
do manifestacji. 16 września Kolegium Orze-
kające przy PPRN w Mońkach rozpatrzyło
jej sprawę i ukarało grzywną 1,5 tys. zł. Do ko-
legium skierowano 18 innych wniosków
przeciwko kobietom z Dolistowa, które „za-
kłócały porządek publiczny”. Sporządzono
też 13 wniosków za „najście” protestujących
naszkołę we Wroceniu,dziewięć wKlewiance,
11 w Goniądzu i pięć w Zabielu.

Do protestów doszło również w innych
miejscowościach. Dla przykładu, 16 wrze-
śnia w Majewie uczniowie nie uczestniczyli
w zajęciach lekcyjnych. Był to protest prze-
ciwko mającemu miejsce dzień wcześniej
usunięciu z klas krzyży. Wyjaśnieniem tej
sprawy zajęła się SB KP MO w Sokółce. Zaję-
cia dydaktyczne nie odbyły się także 16
września w miejscowościach: Dziadkowice,
Koce-Schaby i Perlejewo. Zarówno dzieci,
jak i ich rodzice protestowali w ten sposób
przeciwko wprowadzeniu w życie okólnika
nr 26. Z kolei w szkołach w miejscowościach
Miodusy-Dworaki, Niemirów i Suknie dwu-
dziesto-, trzydziestoosobowe grupy miesz-
kańców same zawiesiły krzyże w salach tam-
tejszych szkół. Śledztwo w tej sprawie pro-
wadziła KPMO Siemiatycze, a w wymienio-
nych wsiach interweniowały siły ZOMO.
Ogółem 24 osoby z tych miejscowości skie-

rowano do kolegium orzekającego, sześć zo-
stało skazanych, a przeciwko pięciu docho-
dzenie prowadził prokurator powiatowy.

Gaz i pałki w Złotorii

Do największych protestów w wojewódz-
twie doszło w Złotorii, gdzie hiobowa wieść
o usuwaniu krzyży ze szkół dotarła już w wa-
kacje 1958 r. Nie do końca w nią wierzono, bo
uważano, że „nikt nie będzie chciał tego ro-
bić we wsi katolickiej”. Gdy jednak 20 wrze-
śnia krzyże zniknęły z sal, w ich obronie wy-
stąpiły kobiety. Dwa dni później doszło już
w Złotorii do demonstracji, w której wzięło
udział około 100 osób. Domagano się za-
przestania „akcji dekrucyfikacyjnej”, powro-
tu krzyży do szkoły, wznoszono antypań-
stwowe i antysystemowe okrzyki, np. „Precz
z komuną!”.

Inspektorat szkolny w Białymstoku po-
wiadomił o tych wypadkach tamtejszą KW
MO. W efekcie tego do Złotorii wyjechała
specgrupa z Inspektoratu Szkolnego i Gro-
madzkiej Rady Narodowej. Sytuacja stawała
się jednak coraz bardziej napięta, gdyż ko-
biety zabrały dzieci do domów i zażądały
wydania im krzyży zdjętych z sal lekcyjnych
miejscowej szkoły.

Przedstawiciele lokalnych władz nie po-
trafili sobie poradzić z protestem i sięgnęli
po jedyny znany im i w ich ocenie najbar-
dziej skuteczny środek „dialogu” z opozycją
– przymus. Z chwilą, gdy śpiewające pieśni
religijne kobiety nie rozeszły się na wezwa-

nie milicji, do akcji przeciwko nim wysłano
pluton ZOMO. Ten skutecznie spacyfikował
opór, używając dotego gazu łzawiącego ipałek.

Ostatecznie w areszcie osadzono Zofię Ja-
błońską i Władysławę Rojecką. Według
wspomnień tej ostatniej z chwilą użycia gazu
łzawiącego wierni zaczęli uciekać do kościo-
ła. Ona i druga kobieta zostały wciągnięte
do samochodu bezpieki i wywiezione
do Białegostoku. Umieszczono je razem
w obskurnym pomieszczeniu. Co kilka go-
dzin były przesłuchiwane, wyzywane i stra-
szone więzieniem. Po tygodniu takich do-
świadczeń zostały wypuszczone nawolność.
Epilogiem wypadków w Złotorii było ukara-
nie Jabłońskiej i Rojeckiej przez kolegium
karno-administracyjne grzywnami po 3 tys.
zł, co obie kobiety odczuły bardzo boleśnie.
Krzyże nie powróciły do miejscowej szkoły...

Zdecydowane działania władz sprawiły, że
postanowienia sierpniowego okólnika zo-
stały wprowadzone wwiększości szkół woje-
wództwa białostockiego. Według danych
Wydziału III SB KW MO w Białymstoku z
22 października 1958 r. na 1491 tego typu
placówek zaledwie w 166 doszło do ponow-
nego zawieszenia krzyży, a w 45 zbojkotowa-
no zajęcia lekcyjne. Sześciu kierowników
szkół, którzy nie chcieli się zgodzić  na usu-
nięcie krzyży, zostało zawieszonych w wyko-
nywaniu obowiązków. Władze aresztowały
32 osoby, z których dwie odpowiadały przed
sądem, a pozostałe były zatrzymane na 48
godzin. Przeprowadzono ponadto 437 tzw.
rozmów profilaktycznych, kolegia orzekają-
ce ukarały 308 osób na sumy od 500 do 4,5
tys. zł. Tak kończył się sen o wolności wyzna-
nia pod rządami Gomułki. ∑

IP
N

≥W październiku 1963 roku wierni stanęli w obronie salezjańskiej szkoły organistów
w Przemyślu. Starcia trwały trzy dni. Zatrzymano 70 osób. Władze zawłaszczyły mienie
szkoły i zniszczyły unikatowe archiwum staropolskiej muzyki organowej. Zdjęcie SB

ŁUCJA MAREK
dr. historii, Oddziałowe Biuro
Edukacji Publicznej  
IPN Katowice 

Szkoły i inne placówki oświatowo-wycho-
wawcze są instytucjami świeckimi. Cało-

kształt nauczania i wychowania w tych insty-
tucjach ma charakter świecki” – głosił art. 2
ustawy o rozwoju systemu oświaty i wycho-
wania uchwalonej przez Sejm PRL 15 lipca
1961 r. Normatyw ten definitywnie usunął
nauczanie religii ze szkół. Właśnie minęło 50
lat od tamtych wydarzeń…

Zezwalamy i usuwamy

Początkowo władze respektowały obec-
ność katechezy w szkole. Okólnik Minister-
stwa Oświaty z 13 września 1945 r. gwaranto-
wał nauczanie religii w placówkach oświato-
wych jako przedmiotu nadobowiązkowego,
ale nakazał wymazać go ze świadectwa
szkolnego. Jesienią 1947 r. władze podjęły
zdecydowaną walkę z silną pozycją i wpły-
wami Kościoła, także w oświacie. Obniżono
wymiar godzin religii do jednej tygodniowo,
przystąpiono do usuwania krzyży z sal lek-
cyjnych, zakazano działalności stowarzysze-
niom katolickim, które wychowywały dzieci i
młodzież, zamykano szkoły wyznaniowe i
tworzono ateistyczne pod patronatem Ro-
botniczego lub Chłopskiego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci (od 1949 r. Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci). Bardzo często laickie pla-
cówki oświatowe zakładano wbrew woli ro-
dziców, w budynku jedynej w okolicy szkoły.
Dochodziło też do aresztowań katechetów
oskarżonych na podstawie donosów, np. o
szkalowanie „władzy ludowej” podczas lekcji
religii.

14 kwietnia 1950 r. zawarte zostało poro-
zumienie państwa z Kościołem, w którym to
pierwsze zapewniało m.in., że „nie zamierza
ograniczać obecnego stanu nauczania religii
w szkołach”, a także dyskryminować nauczy-
cieli religii. Zobowiązanie to było tylko pustą
deklaracją. Walka z Kościołem nasiliła się,
szybko postępował proces rugowania z pla-
cówek oświatowych katechezy i katechetów
(pod pretekstem niepodpisania przez nich
tzw. apelu sztokholmskiego w sprawie poko-
ju), a także zamykania szkół wyznaniowych,
w tym niższych seminariów duchownych.
We wrześniu 1952 r. nauczanie religii nie było
prowadzone już w 53,5 proc. szkół podsta-
wowych, 52 proc. średnich ogólnokształcą-
cych i 77 proc. zawodowych w skali całego
kraju. Rok szkolny 1955/1956 bez lekcji religii
rozpoczęło 74 proc. podstawówek i 84,5
proc. liceów. Przeciw rugowaniu religii wy-
stąpili m.in. biskupi katowiccy Stanisław
Adamski, Juliusz Bieniek i Herbert Bednorz.
Akcja zbierania podpisów wiernych pod
protestem do władz zakończyła się ich wy-
siedleniem z diecezji w listopadzie 1952 r. 
Ordynariusz i biskupi pomocniczy powrócili
z wygnania po czterech latach.

Szkolny 
eksperyment

towarzysza
Wiesława

ciąg dalszy na stronie 5

PLAN PZPR | Zdjąć krzyże,
zamiast religii – akademia
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demonstracyjnego „uwięzienia” peregrynu-
jącej po kraju kopii obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej.

Nie wszystko stracone

O tym, że polityka wyznaniowa pozosta-
wała w centrum zainteresowania ekipy Go-
mułki, może świadczyć fakt, że w 1958 r.
przyKC PZPR utworzono specjalną Komisję
KC ds. Kleru. Administracyjną kontrolę
nadwyznaniami wdalszym ciągu sprawował
Urząd do spraw Wyznań. Aktywny udział
w realizacji antyreligijnego kursu brały
struktury bezpieczeństwa. 

Po okresowym odsunięciu na dalszy plan
w 1962 r. do walki z wrogą działalnością reli-
gijną wyodrębniono specjalny Departa-
ment IV MSW. Tak zwane  operacyjne roz-

pracowanie struktur wyznaniowych stało się
priorytetowym zadaniem. Przyjęcie nowej
taktyki i stworzenie pozoru państwa szanu-
jącego wolność wyznania w pewnym stop-
niu podyktowane było chęcią poprawy wi-
zerunku na arenie międzynarodowej. Nie-
wątpliwy wpływ na to miał  nowy nurt w po-
lityce Stolicy Apostolskiej i otwarcie na dia-
log zapoczątkowane przez nowego papieża
Jana XXIII (1958 –1963). W czasie Soboru
Watykańskiego II władze zezwoliły na udział
polskich biskupów w obradach, choć stoso-
wały uciążliwą politykę paszportową. Rów-
nocześnie SB intensyfikowała działania ope-
racyjne mające nacelu infiltrację tzw. kręgów
watykańskich. Jednak nadzieje ekipy Go-
mułki naułożenie stosunków ze Stolicą Apo-
stolską niejako za plecami prymasa szybko
okazały się płonne. W efekcie władze PRL
uniemożliwiły następcy św. Piotra skorzysta-
nie z zaproszenia polskiego episkopatu
iprzyjazd nauroczystości milenijne w1966 r.

Po kilkunastu miesiącach umiarkowanej
liberalizacji władze zdecydowały się wrócić
do starego kursu i w miarę możliwości kon-
tynuować walkę z dominacją Kościoła
w sprawowaniu rządu dusz. Nie wszystkie
zdobycze Października zostały jednak utra-
cone. Wymuszona sytuacją korekta polityki
wyznaniowej na trwałe wprowadziła w tej
dziedzinie nową jakość. 

Aresztowania i procesy sądowe przestały
być już powszechnym narzędziem represji.
Powrót do stalinowskich metod okazał się
niemożliwy. Koszty polityczne byłyby już
zbyt wysokie. Strona kościelna zyskała su-
werenność i stała się o wiele zuchwalszym
i bardziej opornym przeciwnikiem. Faktycz-
nie i odczuwalnie dla mas wiernych w sytu-
acji Kościoła nastąpił przełom. Mimo sankcji,
szykan i brutalizacji propagandy antyko-
ścielnej poszerzenie przestrzeni swobody
i bezpieczeństwa niezaprzeczalnie stało się
faktem. —Milena Przybysz

wojna z Kościołem
1956 – 1966
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Antymilenijny rollercoaster 

Ekipa Gomułki patrzyła na akcję Kościoła
przez pryzmat ideologicznego zacietrzewie-
nia, widząc w niej jedynie rzucone sobie 
wyzwanie. Nie chciano dostrzec duchowego
– pozytywnego przecież także dla  państwa 
– wymiaru działań episkopatu. W związku 
z tym od połowy 1958 r. ekipa Gomułki 
zafundowała Kościołowi wieloletni antymi-
lenijny rollercoaster. Niewątpliwą inspiracją
i zachętą do tego typu działań była brutalna
polityka wyznaniowa prowadzona równole-
gle w ZSRR przez Nikitę Chruszczowa.

26 czerwca 1958 r. zebrało się posiedzenie
Biura Politycznego, na którym stwierdzono
intensyfikację „agresywnej działalności” epi-
skopatu. Partia uznała za konieczne podjęcie
działań neutralizujących przygotowania mi-
lenijne w ramach Wielkiej Nowenny. Posta-
nowiono zmobilizować aparat partyjny 
i państwowy, wydać adresowany do człon-
ków komitetów powiatowych partii i sekre-
tarzy POP list „wyjaśniający” zadania PZPR
w zakresie laicyzacji, stosunków państwo 
– Kościół i „ofensywy światopoglądowej”.
Komisjom kontroli partyjnej i wydziałom or-
ganizacyjnym KC oraz komitetom woje-
wódzkim zalecono, by ich członkowie elimi-
nowali „klerykalne elementy” z aparatu par-
tyjnego i instancji partyjnych. Swoistą kontr-
ofensywę propagandową miała zainicjować
prasa. Należało akcentować laicki charakter
szkolnictwa. Urząd ds. Wyznań miał utrud-
niać ruch pielgrzymkowy. Władze zleciły
ograniczenia budownictwa sakralnego i za-
broniły otwieranianowych parafii.

Zgodnie z postanowieniami Biura Poli-
tycznego 4 lipca powołano Komisję KC ds.
Kleru, której zadaniem było opracowywanie
zasad działania partii w dziedzinie relacji na
linii państwo – Kościół. Także w lipcu 1958 r.
KC skierował do terenowych władz partyj-
nych list, w którym zdefiniowano zasady
przeciwdziałania Kościołowi. Odtąd miejsce
silnych represji zajęła bardziej wyrafinowa-
na taktyka, polegająca na subiektywnym 
i selektywnym realizowaniu litery prawa,
utrudnianiu pracy duszpasterskiej, uszczu-
planiu bazy materialnej duchowieństwa,
kontroli jego aktywności, ograniczaniu ruchu
pielgrzymkowego i ofensywie propagandowej.

SB na Jasnej Górze

Kolejne lata przyniosły praktyczne rozwi-
nięcie deklarowanych zasad nowej polityki
wyznaniowej, której ostrze było do 1966 r.
wymierzone przede wszystkim w milenijny
program episkopatu. Pierwsze uderzenie
spadło na Instytut Prymasowski na Jasnej
Górze 21 lipca 1958 r. SB dokonała tam 
z pomocą ZOMO rewizji, w wyniku której 
zarekwirowano maszyny drukarskie i 
wiele publikacji, po procesie skazano trzy 
osoby. 

Kilka miesięcy później (2 października) na

odprawie krajowej SB Jerzy Sztachelski wy-
głosił referat, w którym wyjaśniał funkcjona-
riuszom niuanse polityki partii wobec Ko-
ścioła. Za największe zagrożenie uznał Wiel-
ką Nowennę oraz odbywającą się w ramach
przygotowań do wielkiego jubileuszu chrztu
peregrynację po Polsce kopii obrazu Czar-
nej Madonny. Zasugerował, że „kontrofensy-
wa władz” położy kres „ofensywie kleru”.
Nawiasem mówiąc, władze chętnie posługi-
wały się militarną semantyką. Takie zwroty
jak „ofensywa elementów klerykalnych z
Wyszyńskim na czele”, czy „ofensywa woju-
jącego klerykalizmu”, należały do najczęściej
powtarzających się zwrotów partyjnej no-
womowy, która w ten uproszczony sposób
próbowała opisać odrodzenie życia religij-
no-społecznego w kraju w okresie Wielkiej
Nowenny i tym samym sankcjonować prze-
ciwdziałania aparatu administracyjnego.

Pokaz siły

W maju 1959 r. Gomułka skierował list do
biskupów, w którym stwierdził, że program
milenijny Kościoła to przykład tego, jak „po-
lityczne tendencje” można osłaniać „religij-
nymi pozorami”. Obawa przez zawłaszcze-
niem lub zmonopolizowaniem przez Kościół
obchodów jubileuszowych, a tym samym
oderwaniem mas od państwa stała się czyn-
nikiem generującym od 1958 r. przygotowa-
nia do konkurencyjnego, sztucznie wykre-
owanego jubileuszu tysiąclecia państwa w
roku 1966. Mediewiści się zżymali, bo pań-
stwowość Polski datuje się wcześniej niż na
rok 966, ale ostatecznie wzięła górę politycz-
na potrzeba chwili.

W latach 1960 – 1966 realizowano więc na
szczeblu ogólnopolskim i regionalnym bo-
gaty program obchodów Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego; (liczba organizowanych z tej
okazji różnorodnych imprez sięgała tysięcy).
W programie centralnym nacisk kładziono
na uhonorowanie wielkich rocznic histo-
rycznych i akcje tzw. czynów społecznych,
które w istocie miały niewiele wspólnego z
dobrowolnością. Zaowocowały jednak
skądinąd potrzebnymi nowymi szkołami (w
ramach budowy Szkół Tysiąclecia) oraz po-
prawiły stan zadrzewienia kraju.

W obchodach państwowych przeszłość

miała stanowić sankcję dla teraźniejszości.
PRL była przedstawiana jako ukoronowanie
całej historii Polski. Całe obchody Tysiącle-
cia ginęły w propagandowej tromtadracji.
Adresowane do masowego odbiorcy zamie-
niały się w jarmarczny, czasem groteskowy
spektakl. Ich zwieńczeniem był porażający
swoim totalizmem pokaz siły państwa pod-
czas defilady w Warszawie 22 lipca 1966 r.

List 
do biskupów niemieckich

Mimo starań co najmniej do końca 1965 r.
aparat partyjno-państwowy nie miał pomy-
słu na to, jak skutecznie zatrzymać rozpę-
dzoną milenijną lokomotywę. Wbrew pier-
wotnym założeniom stosował raczej mało fi-
nezyjne metody, czego dobrą ilustracją było
np. skonfiskowanie i zniszczenie jesienią
1963 r. całego nakładu książek prymasa o ob-
chodach Milenium.

Mimo gomułkowskiej opresji lat 1958 –
1966/67 Kościołowi udało się przeprowa-
dzić większość zaplanowanych w ramach
Nowenny uroczystości. Jednak konflikt wo-
kół jubileuszu chrztu narastał z każdym mie-
siącem i przybierał coraz bardziej wyraźne i
ostrzejsze formy. Wyraźnym jego począt-
kiem była sprawa wystosowanego 18 listopa-
da 1965 r. orędzia biskupów polskich do bi-
skupów niemieckich. Mało kto wie, że Go-
mułkę rozsierdziły nie tyle zawarte w nim
słowa „udzielamy wybaczenia i prosimy o
nie”, ile raczej fakt, że polscy hierarchowie
stanowczo nie zaprotestowali przeciwko od-
powiedzi biskupów niemieckich, którzy nie
odżegnali się od „prawa” RFN do tzw. Ziem
Odzyskanych. 

Ale propaganda peerelowska nie gubiła
się w niuansach i niemiłosiernie zgrywała
przez cały rok 1966 wyprzedzające swoją

Wojna
Gomułki
966 – 1966 | Sacrum Poloniae Millennium i Tysiąclecie... PRL

BARTŁOMIEJ NOSZCZAK

P
RL była wielokrotnie wi-
downią czasem groźnej, cza-
sem groteskowej wojny pań-
stwa z Kościołem. Do najcie-
kawszych jej odsłon należa-
ła inspirowana przez ekipę
Gomułki kampania wymie-

rzona w obchody jubileuszu Milenium
Chrztu Polski. Stawką było tu nie tylko zdo-
bycie rządu dusz Polaków, lecz także okre-
ślenie na długie lata miejsca i roli Kościoła w
państwie.

Wielka Nowenna 
Narodu

Obchody Sacrum Poloniae Millennium
urządzane w latach 1956 – 1966/1967 były
cierniem w oku ekipy Gomułki. Przede
wszystkim dlatego, że po stalinowskiej nocy
Kościół polski – głównie za sprawą chary-
zmatycznego prymasa Stefana Wyszyńskie-
go – odrodził się, wzmocnił i wykorzystując
polityczną koniunkturę związaną z okreso-
wym osłabieniem aparatu władzy po Paź-
dzierniku 1956 r. przystąpił do głębokiej od-
nowy duchowej i moralnej narodu. „Polska
zeszła w ponury świat niewiary” – mówili
wtedy biskupi i jako antidotum postulowali
swoistą rekatolizację Polaków w ramach ob-
chodów jubileuszu Milenium chrztu.

Podczas poprzedzającej Rok „Te Deum”
(1966) Wielkiej Nowenny Narodu przed Ty-
siącleciem Chrztu Polski (1957 – 1966) inspi-
rowane przez prymasa duchowieństwo kła-
dło nacisk na rozwijanie kultu religijnego 
i duchowości wiernych, angażowało się w ży-
cie religijno-społeczne, np. poprzez rozwój
duszpasterstw stanowo-zawodowych, dzia-
łalność kulturalną oraz charytatywną. Zmie-
niało katolicyzm statyczny w dynamiczny,
mobilizując wiernych do udziału w wielu
różnorodnych inicjatywach związanych z ce-
lebrowaniem wielkiego jubileuszu polskie-
go chrześcijaństwa. Obrazowo, acz trafnie,
ujął to jeden z partyjnych decydentów, Jerzy
Morawski, który we wrześniu 1957 r. stwier-
dził: „W związku z Milenium [...] chce się całą
Polskę przeorać kazaniami, misjami i reko-
lekcjami”. Przygotowania do jubileuszu 1966 r.
wzmacniały struktury Kościoła nadwątlone
w latach stalinowskich, skupiały uwagę 
społeczeństwa na jego problemach i wzmac-
niały prestiż. Oprócz podstawowego – du-
chowego wymiaru wieloletni cykl przygoto-
wań do roku wielkiego jubileuszu wchodził
też w zastrzeżoną wtedy dla państwa sferę
polityki. Władze traciły monopolistyczną
pozycję na scenie polityczno-społecznej.
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dr historii, 
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej  IPN Warszawa

Hierarchię kościelną przestrzegamy
przed naruszaniem prawa i zarządzeń pań-
stwowych, co znowu się powtarza. Radzimy
zaniechać prowokowania władzy ludowej,
bo nie wyjdzie to Kościołowi na pożytek. 

List I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki 
do episkopatu Polski, 

Warszawa, 27 maja 1959 r.
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Delikatnie i taktownie...

We wrześniu 1956 r. w niektórych regio-
nach Polski (np. w ówczesnym wojewódz-
twie opolskim) nie było ani jednej szkoły, w
której prowadzono by lekcje religii. Gdyby
nie zmiany polityczne, być może laicyzacja
oświaty zakończyłaby się pełnym sukcesem
już w następnym roku szkolnym, ale po Paź-
dzierniku 1956 r. nowa ekipa rządzących na
czele z Władysławem Gomułką nie mogła od
razu kontynuować linii walki z Kościołem,
którą realizowano w tzw. okresie błędów i
wypaczeń. Władze zgodziły się za to na po-
wrót religii do szkół jako przedmiotu nad-
obowiązkowego (jego nauczanie uzależnio-
ne było od pisemnej woli większości rodzi-
ców), ale uczyniły to wyłącznie dla „rozłado-
wania napięcia i zadrażnienia wśród wier-
nych”, czyli koniunkturalnie i pozornie. Już 
3 stycznia 1957 r. w Urzędzie do spraw Wy-
znań w Warszawie odbyła się odprawa, na
której Jerzy Sztachelski mówił o powodach
ustępstw i instruował kierowników woje-
wódzkich wydziałów do spraw wyznań, jak
postępować w tej sytuacji.

Minister nakazał terenowej administracji
czuwać nad świeckością szkół, by nie było
zawieszania krzyży i obrazów świętych, mo-
dlitwy przed i po lekcjach. „Zarządzeń w tej
sprawie nie będzie – mówił Sztachelski 
– dlatego też należy załatwiać to bardzo deli-
katnie i taktownie – drogą rzeczowej, prze-
konującej argumentacji”. „Delikatne i tak-
towne” perswazje były nieskuteczne wobec
spontanicznej reakcji katolików. Dlatego,
gdy ekipa Gomułki okrzepła – i mogła, a na-
wet musiała podjąć zdecydowane działania,
jeśli chciała w porę zahamować odradzające
się życie religijne – przyszedł czas na zarzą-
dzenia i powrót do polityki wyznaniowej
sprzed Października.

Bez krzyża, habitu, lekcji
religii

4 sierpnia 1958 r. minister oświaty Włady-
sław Bieńkowski wydał okólnik w sprawie
zasad przestrzegania świeckości szkoły. Od
nowego roku szkolnego ze ścian klas miały
zniknąć krzyże i religijne emblematy, niedo-
puszczalna była modlitwa przed i po obo-
wiązkowych zajęciach, a nauka religii mogła
się odbywać niemal wyłącznie po nich. Akcja
usuwania symboli wiary ze szkolnych ścian
nie przebiegła bezkonfliktowo. Dochodziło
do różnych incydentów, napięć społecznych,
a w niektórych miejscowościach wręcz do
wojny o krzyże z udziałem dzieci i rodziców.
4 sierpnia minister zarządził też, że nauczy-
cielami religii nie mogą być osoby zakonne.
W komunistycznej szkole nie było miejsca na
znaki i gesty związane z wiarą, a także na
symbole z nią kojarzone, jak chociażby habit.
Zatem ze szkół zniknęli zakonni katecheci.

Po tzw. dekrucyfikacji placówek oświato-
wych aparat partyjno-państwowy, wsparty
przez Towarzystwo Szkoły Świeckiej, przy-
stąpił do rugowania nauki religii. By osiągnąć
cel, stosowano administracyjny nacisk na ro-
dziców, utrudniano im składanie pisemnych
oświadczeń, nie przyjmowano i nie respek-
towano już złożonych. Zdarzało się, że dekla-
racje ulegały „zagubieniu”, a odnajdywały się
dopiero po interwencji wzburzonych rodzi-
ców. Pod różnymi pretekstami (brak kwalifi-
kacji, wrogi stosunek do władz) odmawiano
zatrudniania nauczycieli religii. Nadużywa-
no przepisów dotyczących tworzenia świec-
kich klas i szkół. Dyrektorzy otrzymywali od-
górną dyspozycję przekształcenia placówki
w świecką instytucję. Rugowano religię ze
szkół według planów i uchwał instancji par-
tyjnych, a nie woli rodziców. Według stanu na
1 maja 1961 r. nauka religii nie była prowa-
dzona już w 82 proc. szkół miejskich i 75 proc.

epokę o lata świetlne słowa przeprosin wy-
powiedziane przez polskich biskupów. Być
może to spowodowało, że społeczeństwo, 
– przyznajmy, że początkowo zaskoczone 
i nie rozumiejące do końca odważnego gestu
hierarchów – opowiedziało się w większości
za nimi. Niemałą w tym rolę odegrał prymas,
który wielokrotnie wyjaśniał wiernym sens
„Orędzia”.

Aresztowanie... obrazu

Już w styczniu 1966 r. władze wstrzymały
wyjazd prymasa do Rzymu na otwarcie ob-
chodów roku milenijnego. Kolejne uroczy-
stości kościelne, szczególnie te najważniej-
sze, centralne – z kwietnia i maja 1966 r. 
– miały swoje państwowe przeciwwagi. Tak
było np. w Gnieźnie, Poznaniu, Katowicach,
Krakowie. Do poważnego zgrzytu doszło
zwłaszcza 17 kwietnia w Poznaniu, gdzie
przemawiający na manifestacji Gomułka
przypuścił ostry atak na biskupów, oskarżając
ich m.in. o próbę przeciwstawienia Kościoła
państwu w okresie obchodów Milenium.

Władzom zależało szczególnie na ograni-
czeniu udziału wiernych w kościelnych uro-
czystościach. Machina państwowa szła więc
pełną parą, mobilizując dosłownie cały arse-
nał „sił ludzkich” i środków do utrudniania
życia pielgrzymom. Największe nasilenie
tych działań miało miejsce przed centralny-
mi uroczystościami milenijnymi 3 maja 
1966 r. na Jasnej Górze i częściowo odniosło
oczekiwany przez władze skutek. Utrudnia-
no też, jak umiano, peregrynację Obrazu Na-
wiedzenia. Nie dość, że miała swój świecki
„odpowiednik” w postaci Sztafet Tysiąclecia
(zmotoryzowane grupy partyjnych aktywi-
stów i wojskowych przemierzały szlaki dru-
gowojennych walk 1. i 2. Armii lWP), to jesz-
cze wielokrotnie była zatrzymywana lub kie-
rowana innymi drogami, niż zaplanowano.
Gdy wszystko to okazało się nieskuteczne,
najzwyczajniej we wrześniu 1966 r. ikonę za-
trzymano i pod przymusem umieszczono na
Jasnej Górze. To tylko pomogło Kościołowi,
bo po kraju wędrowały odtąd puste ramy
obrazu – symbol anomalii polityki wyzna-
niowej Gomułki (po sześciu latach obraz
wrócił na Szlak Nawiedzenia, gdy wykradł
go dla wiernych ks. Józef Wójcik).

Szlaban dla papieża

W roku 1966 zmobilizowano też SB, przed
którą już w sierpniu 1958 r. postawiono zada-
nia zintensyfikowania „odporu na konkretną
wrogą działalność kleru i elementów klery-
kalnych”, uaktywnienia rozpracowań i ob-
serwacji „reakcyjnego kleru i środowisk kle-
rykalnych” oraz podniesienie poziomu sieci
agenturalnej aktywnej „na odcinku kleru”.
Aparat policyjny nie unikał bezpośredniej
konfrontacji z wiernymi; do poważnych incy-
dentów doszło w Roku „Te Deum” w Krako-
wie (8 maja), Gdańsku (29 maja), Warszawie
(26 czerwca), a w roku 1967 w Sosnowcu
(20–21 maja).

Jeszcze jedną z odsłon milenijnej rywali-
zacji było niedopuszczenie do przyjazdu do
Polski papieża Pawła VI, który chciał odwie-
dzić Jasną Górę najpierw w maju, a później

w grudniu 1966 r. Gomułka nie robił sobie
nic ze zrobionego papieżowi afrontu i mię-
dzynarodowego rezonansu, jaki wywołała ta
decyzja.

Ostatniego dnia grudnia 1966 r. uroczysta
msza św. w katedrze warszawskiej zakończy-
ła rok milenijny. Obie strony – Kościół i pań-
stwo – dokonały bilansu zysków i strat kon-
fliktu o Milenium. Każda widziała w sobie je-
go zwycięzcę. Do nokautu co prawda nie do-
szło, ale przegranym na punkty okazało się
państwo, bo mimo antymilenijnego totali-
zmu, dostępu do nieograniczonych możli-
wości w ograniczaniu wpływów Kościoła, nie
udało mu się zdusić wielkiego święta pol-
skiego chrześcijaństwa, a wierni – „głosując
nogami” i uczestnicząc w uroczystościach na
szlaku milenijnym – wyrazili wotum nieuf-
ności wobec ekipy Gomułki.

Spór o Milenium był zresztą dla  tow. Wie-
sława początkiem końca jego politycznej ka-
riery. W okresie milenijnej batalii I sekretarz
KC ostatecznie roztrwonił swój polityczny
kapitał, jaki osiągnął w Październiku ‘56 r.
Być może przegrana wojna z Kościołem po-
zbawiła go resztek politycznego pragmaty-
zmu i realizmu, czego tragicznym finałem był
Grudzień ‘70 r. ∑

Szkolny eksperyment 
towarzysza Wiesława

ciąg dalszy na stronie 7
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<3 maja 1966 roku pod Jasną Górę przyszło
pół miliona wiernych. Na kolejnych tysiąc lat
powierzono naród polski opiece Matki Boskiej

ciąg dalszy ze strony 3

Trzeba całą Polskę przeorać kazaniami, misjami i rekolekcjami. Dziewięciolecie przy-
gotowania do Milenium winno całą Polskę przeobrazić wewnętrznie. Losy komunizmu
rozstrzygną się w Polsce. Jak Polska się uchrześcijani, stanie się tak wielką siłą moralną,
że komunizm sam przez się upadnie. Losy komunizmu rozstrzygną się nie w Rosji, tylko
w Polsce, przez jej katolicyzm. Tu leży strach Rosji przed nami. Polska pokaże całemu
światu, jak się brać do komunizmu, i cały świat będzie jej wdzięczny za to.

Fragment przemówienia prymasa Stefana Wyszyńskiego 
wygłoszonego 3 sierpnia 1957 r. w Warszawie dla prowincjałów kapituły warszawskiej 

i delegacji księży diecezjalnych

Kazanie [w Poznaniu] głosiłem już po za-
kończeniu mowy Władysława Gomułki,
który zmieszał mnie z błotem i sięgnął do
mojej „głowy”. Na szczęście nic o tym nie
wiedziałem. Ale gdybym nawet i wiedział,
nie broniłbym się. Moje kazanie w rzeczy-
wistości było odpowiedzią, ale pozostanie
Bożą tajemnicą, dlaczego właśnie tak się
stało. Ludzie mieli możność porównać dwa
style – komunistyczny  i katolicki.

Zapiski milenijne 
prymasa Stefana Wyszyńskiego 

z 17 kwietnia 1966 r.

Jakże ograniczony i wyzbyty poczucia
państwowego musi być umysł przewod-
niczącego episkopatu polskiego, 
który z tych tragedii, jakie spotkały Polskę,
wyciąga taki tylko wniosek, że naród polski
mógł „bardzo często być i bez króla, i bez
wodza, i bez zwierzchników, i bez premie-
rów, i bez ministrów, ale naród ten nigdy
nie żył bez pasterza”. Ten wojujący z na-
szym państwem ludowym
nieodpowiedzialny pasterz pasterzy, który
głosi, że nie będzie się korzył przed polską
racją stanu, stawia swoje urojone pretensje
do duchowego zwierzchnictwa nad naro-
dem polskim wyżej niż niepodległość
Polski.

Fragment wystąpienia I sekretarza KC PZPR 
Władysława Gomułki na uroczystościach 

państwowych w Poznaniu, 
17 kwietnia 1966 r.

wojna z Kościołem
1956 – 1966

≥Mieszko, Dąbrówka, Marks, Engels i Lenin
– logikę tego zestawienia rozumiało chyba tylko
KW PZPR w Krakowie. Faktu, że czeska księż-
niczka przyniosła do Polski chrześcijaństwo, 
nie eksponowano

>Defiladę Tysiąclecia, która stała się pokazem
siły wojskowej, urządzono w centrum Warszawy
22 lipca 1966 r., dla uczczenia kolejnej rocznicy
powstania Polski Ludowej
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dziennie? Niech sobie to robi, skoro tego
biologicznie potrzebuje. Nas cieszą każde
narodziny, my, socjaliści, nie mamy zakłama-
nej kościelnej moralności”. Krakowski Ko-
ściół czekała ciężka przeprawa.

Od 1952 r. w Bieńczycach, wsi położonej
najbliżej osiedli robotniczych, istniała na-
miastka parafii. Do przerobionego na po-
trzeby kaplicy dworku zaczęły walić tłumy
wiernych. Kościół krakowski odzyskiwał ini-
cjatywę. Nie uszło to oczywiście uwagi
władz. „Dziennik Polski” w 1957 r. pisał o ob-
strzale propagandowym, „który z dwóch
stron prowadzą dwie ambony w Mogile
i Bieńczycach. Kartacze szwedzkie pękające
niegdyś nad Jasną Górą mniej chyba czyniły
huku”. I dalej już czysta frustracja: „Miesz-
kańcy Nowej Huty w swej masie to przyby-
sze ze wsi. I to tłumaczy cel bojaźni wobec
ambony i grzmiących słów potępienia. Urok
i wpływ komży i święconego obrazka pozo-
stał niezatarty”.

Starania wiernych 
w czasie odwilży

Wierni zaczęli się domagać budowy 
kościoła z prawdziwego zdarzenia. Zgoda,
w myśl porozumienia pomiędzy państwem
a Kościołem z 1956 r., zależała formalnie
od wydziału do spraw wyznań przy
właściwej radzie narodowej. Instytucja ta nie
miała jednak żadnej samodzielności.
W sprawach najistotniejszych decydował
Urząd do spraw Wyznań podległy bezpo-
średnio premierowi, a tym samym PZPR.
Oczywiście olbrzymią rolę w polityce wobec
Kościoła odgrywała SB, której funkcjonariu-
sze byli zresztą często urzędnikami wydzia-
łów ds. wyznań.

Po kilku petycjach płynących z krakow-
skiej kurii w 1956 r. władze wydały pozwole-
nie na budowę świątyni uzbiegu ulic Marksa
i Majakowskiego. Wierni pod kierunkiem ks.
Stanisława Kościelnego z bieńczyckiej para-
fii zaczęli zbierać pieniądze, załatwiać eks-
pertyzy, projekty, materiały budowlane.
W miejscu budowy postawili krzyż.

Kardynał Stefan Wyszyński zarzucał jed-
nak kurii krakowskiej opieszałość w działa-
niach wobec Nowej Huty. W 1958 r. admini-
strator apostolski archidiecezji krakowskiej
abp Eugeniusz Baziak zyskał Karola Wojtyłę
jako biskupa sufragana. Młody hierarcha
wiedział, jak postępować z władzą i społe-
czeństwem przemysłowym poddanym sil-
nej propagandzie. Odprawił pierwszą mszę
w Bieńczycach 19 października 1958 r. Po-
tem corocznie prowadził tu pasterki. Obec-
ność kapłana przynosiła wiernym otuchę.

Narastanie sporu

W 1958 r. dochodziły jednak do nowohu-
cian sygnały od życzliwych urzędników, że
kościoła nie będzie. Rada Narodowa i Wy-
dział. ds. Wyznań w Krakowie zaczęły mno-
żyć problemy. Nie podobała się dokumenta-
cja prawna gruntu, rzekome nieprzestrzega-
nie przepisów BHP, pojawiły się zarzuty o li-
bacje i seks w barakach przy parafii. Leon
Król z krakowskiego wydziału zażądał od-
wołania ks. Kościelnego. Nowym probosz-
czem został ks. Mieczysław Satora, tajny
współpracownik SB od 1947 r., zwerbowany
najprawdopodobniej w związku z zabój-
stwem komendanta MO w Niegowici.

W planach operacyjnych SB parafia
wBieńczycach miała być tylko przystankiem
dla Satory. Bezpieka zamierzała sprowoko-

wać konflikt swojego współpracownika z lo-
kalnymi władzami. Dzięki temu ksiądz jako
obrońca wiary stałby się wiarygodny dla 
kurii biskupiej, w której SB zamierzała go
umieścić. Satora wiedział o planach wobec
siebie i je akceptował. Wybuch niezadowole-
nia w Nowej Hucie był więc tylko kwestią
czasu.

W lutym 1960 r. władze zagarnęły pienią-
dze komitetu budowy kościoła i zlikwidowa-
ły stowarzyszenie. W miejscu przeznaczo-
nym na kościół miała stanąć szkoła, a krzyż
miał zniknąć. Od strony formalnej spór nie
był jednak zakończony. W kwietniu Satora
odrzucił więc żądanie Dyrekcji Budowy
Osiedli Robotniczych usunięcia krzyża, 
a 24 kwietnia ogłosił decyzję władz o zakazie
budowy, sugerując jednocześnie przekona-
nie kurii, że kościół jednak powstanie. Ktoś
na płocie budowy powiesił plakat wzywają-
cy do obrony krzyża.

Starcia

27 kwietnia 1960 r. o godzinie 8 na placu
budowy pojawia się spychacz. Z okolicznych
mieszkań przymiarki do usunięcia krzyża
widzą żony robotników pracujących na
pierwszą zmianę. O 8.30 na placu jest już kil-
kadziesiąt osób. Dochodzi dosłownych utar-
czek. Podkopany krzyż chwieje się. W robot-
ników DBOR lecą grudy ziemi ikamienie. Lu-
dzie biją i przepędzają budowlańców.

O godz. 9 przybywają pierwsze radiowo-
zy i lokalna SB. Milicja najpierw wyczekuje,
potem zaczyna bić protestujących. Tłum
naplacu gęstnieje iogodz.14, gdy pracę koń-
czy pierwsza zmiana, liczy już 2000 osób.
Kolejne 3000 idzie pod dzielnicową radę na-
rodową, która o godz. 21 stanie w płomie-
niach. Powstają barykady, w stronę milicji le-
cą kamienie, butelki. Zamieszanie wykorzy-
stują pospolici chuligani, być może kierowa-
ni przez agentów SB, dewastując kioski
i budkę telefoniczną. Przed północą MO
i ZOMO, wspierane przez żołnierzy KBW,
opanowują sytuację, niszcząc barykady
i rozpędzając tłum. Słychać strzały z broni
palnej. 28 kwietnia jest już spokojniej. MO
bije i przepędza protestujące pod krzyżem
grupy kobiet. 

Zwycięstwo bp. Wojtyły
NOWA HUTA | Walka o krzyż i kościół pod Krakowem

JAKUB OSTROMĘCKI

P
olityka konfrontacji z religią
i Kościołem, jaką ekipa Go-
mułki rozpoczęła po pozor-
nej odwilży, obejmowała
przeciwdziałanie budowie
nowych kościołów i odna-
wianiu istniejących. Szcze-

gólnie dramatyczny przebieg miała walka
o kościół w Nowej Hucie.

Pole bitwy

Okazja do upokorzenia Kościoła nadarzy-
ła się już w roku 1950, gdy rozpoczęto budo-
wę największej inwestycji planu 6-letniego
– Nowej Huty. Dla 70 000 ludzi pracujących
w zakładzie produkującym 1/3 polskiej stali
należało zbudować osiedle mieszkaniowe.
Ze szpitalami, szkołami, kinami. Bez kościo-
łów i Boga. Wyrwani z całej Małopolski
i przeniesieni w nowe otoczenie młodzi lu-
dzie ze wsi łatwo mieli się poddać marksi-
stowskiej obróbce.

Początkowo rezultaty społecznego ekspe-
rymentu zaskoczyły władze. Robotnicze
osiedla stały się siedliskiem patologii. We-
dług raportów MO 10 proc. kobiet oddawało
się prostytucji, codziennością były dewasta-
cje ikradzieże. Katastrofalny był stan higieny.
Sytuacja zaczęła się poprawiać w drugiej po-
łowie lat 50., ale pod koniec 1951 r. jeden
z miejscowych aparatczyków mówił: „Czy ja
mogę przeszkadzać dziewczynie zhotelu, je-
śli ona chce przyjmować po kilku mężczyzn

S. MAŁGORZATA KRUPECKA USJK

D
uchowieństwo polskie wy-
szło z okresu stalinizmu
mocno osłabione, lecz
obroniło Kościół przed
groźbą „upaństwowienia”
i nie zerwało więzi ze Stoli-
cą Apostolską. Także mi-

mo gomułkowskiej opresji Kościół polski za-
chował zdolność do kształtowania rzeczywi-
stości religijnej, społecznej i – last but not le-
ast – politycznej.

To, co najważniejsze z punktu widzenia
rozprawy zreligią, zrobił Józef Stalin. Dojego
śmierci w1953 r. aresztowano ponad90 proc.
duchowieństwa na Białorusi i Ukrainie, po-
łowę na Łotwie, ponad jedną trzecią na Li-
twie. Na konferencji Kominformu (Biuro In-
formacyjne Partii Komunistycznych i Robot-
niczych) wKarlowych Warach wlutym1949 r.
opracowano strategię ujednoliconej, wzmo-
żonej ofensywy antykościelnej w krajach za-
leżnych odZSRR. Jednym znajważniejszych
jej celów było uderzenie w niepokornych
hierarchów. Kardynał József Mindszenty,
mianowany w 1945 r. prymasem Węgier,
niewiele zdążył zdziałać. Trzy lata później zo-

nauczyciel historii i WOS,
publicysta historyczny

stał aresztowany, w roku 1949 skazany
na dożywotnie więzienie. Porozumienie
między rządem a osłabionym episkopatem
węgierskim, podpisane w 1950 r., przypie-
czętowało ubezwłasnowolnienie tamtejsze-
go Kościoła.

Z Kościołem w Czechosłowacji władze
wzasadzie także rozprawiły się do1950 r. Już
od kwietnia 1945 r. izolowano tam ważniej-
szych duchownych (co najmniej jedna piąta
księży diecezjalnych była aresztowana, in-
ternowana lub więziona), wzorem sowiec-
kiej Żywej Cerkwi tworzono zręby proko-
munistycznego ruchu „księży patriotów”,
działalność religijną sparaliżowano za po-
mocą serii antykościelnych ustaw. Najbar-
dziej spektakularną akcją było zlikwidowa-
nie w kwietniu 1950 r. wszystkich zakonów
męskich (akcja „K”), a potem – w sierpniu
i wrześniu – zakonów żeńskich (akcja „R”).
Reżim AntonínaNovotnego osadził zakonni-
ków i zakonnice w tzw. klasztorach zbior-
czych, które często pełniły funkcję obozów
pracy. Tak stworzono dwudziestowieczne
niewolnictwo – jedno z „osiągnięć” komuni-
zmu. Represje wobec czechosłowackiego

Kościoła nie zmalały po 1956 r. Wprost prze-
ciwnie – tylko w czerwcu 1958 r. XI Zjazd
KPCz zaczął przygotowania do nowej serii
procesów przeciwko duchowieństwu. Krót-
kotrwała odwilż przyszła dopiero w okresie
tzw. praskiej wiosny (1968 r.). Opór w Cze-
chosłowacji podtrzymywał jednak tzw. Ko-
ściół katakumbowy z takimi charyzmatycz-
nymi duchownymi, jak późniejsi kardynało-
wie Jan Chryzostom Korec i Miloslav Vlk.

Już w 1945 r. międzynarodowa prasa ko-
munistyczna rozpoczęła tworzenie czarnej
legendy wokół Piusa XII, czego skutki wi-
doczne są dodziś. Niebagatelną rolę odegra-
ły w tym także sowieckie służby specjalne,
które w propagandowej nagonce na papieża
inspirowały i wspierały zachodnioeuropej-
skich – mówiąc językiem Lenina – „użytecz-
nych idiotów”. Jeszcze bardziej zirytowało
komunistów ogłoszenie przez papieża
w 1949 r. ekskomuniki na katolików wstępu-
jących do partii komunistycznych i wspiera-
jących je. Inna sprawa, że decyzja Piu-
sa XII nie uwzględniała złożonej sytuacji
za żelazną kurtyną. Podobnie jak późniejsza
polityka wschodnia Watykanu nie zawsze
świadczyła o zrozumieniu realiów, o czym
nierzadko przekonywał się prymas Stefan
Wyszyński.

Jednym z elementów strategii sowieckiej
stały się także próby oderwania Kościołów
od Watykanu. W Rumunii do stworzenia nie-
zależnego Kościoła próbowano wykorzystać
biskupa Szilárda Bogdánffego, w Jugosławii
– arcybiskupa Alojza Stepinaca. Obaj odmó-
wili. Skazani po pokazowych procesach,
zmarli, nie odzyskawszy wolności (pierwszy
w 1953, drugi w 1960 r.).

Amnestia dla więźniów politycznych, re-
alizowana stopniowo w ZSRS w latach 1953
– 1958, objęła także wielu kapłanów, którzy

jednak mieli niewielką możliwość podjęcia
na nowo legalnej pracy duszpasterskiej.
W związku z tym jedni decydowali się na wy-
jazd doPolski, inni nanielegalną działalność,
za którą wielu z nich ponownie trafiło do ła-
grów. Ponad dziesięć lat spędził w więzie-
niach i obozach pracy zmarły niedawno kar-
dynał Kazimierz Świątek. Na Białorusi
i Ukrainie nie było od czasów powojennych
ani jednego biskupa katolickiego.

Działalność duszpasterska, zwłaszcza ka-
techizacja, zeszła do podziemia. W republice
rosyjskiej, naSyberii iwrepublikach azjatyc-
kich katolikom pozostawiono tylko trzy ko-
ścioły: w Leningradzie (dziś Petersburg), 
Moskwie i Tbilisi. Wiarę podtrzymywali 
wędrowni duszpasterze, przemierzający
ogromne przestrzenie republik sowieckich,
tacy jak o. Serafin Kaszuba czy ks. Włady-
sław Bukowiński. Inni heroicznie wykorzy-
stywali wieloletni pobyt w łagrach do ewan-
gelizacji, np. amerykański jezuita polskiego
pochodzenia o. Walter Ciszek, wymieniony
w 1963 r. przez USA na dwóch szpiegów 
radzieckich.

Do podziemia zeszło także życie zakonne
– zdelegalizowane i okradzione z domów
i dzieł. We wszystkich krajach poza Polską
iJugosławią obowiązywał zakaz przyjmowa-
nia dziewcząt do nowicjatów. W ZSRR po-
zwolono tylko na dwa seminaria duchowne,
w Kownie i w Rydze – ściśle inwigilowane,
z reglamentowaną liczbą miejsc.

Chruszczow „zasłynął” kilkoma błyskotli-
wymi deklaracjami na temat szybkiego i de-
finitywnego rozwiązania kwestii religii, np.
że do 1970 r. nie będzie już ani jednego
chrześcijanina. Inne jego stwierdzenie, że
chrześcijanie są obłąkani, stanowiło podstawę
do zamykania wierzących w cieszących się
ponurą sławą sowieckich „psychuszkach”.

Obroniona reduta
PORÓWNANIE| Na tle innych krajów bloku wschodniego sytuacja Kościoła 
w Polsce była wyjątkowa

szara urszulanka, absolwentka filologii polskiej. Bada problematykę 
funkcjonowania zakonów żeńskich w PRL. Stała współpracowniczka 
„Przewodnika Katolickiego”
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szkół wiejskich w skali całego kraju. Lipcowa
ustawa o rozwoju systemu oświaty i wycho-
wania usunęła religię z pozostałych placó-
wek.

Wzorcowe doświadczenia
częstochowskie

Na przełomie lat 50. i 60. Częstochowa
przodowała w usuwaniu religii ze szkół,  i to
w skali całego kraju. Było to podyktowane
przez specyficzny charakter miasta, w któ-
rym znajdowało się najważniejsze dla Pola-
ków (i nie tylko) sanktuarium maryjne na Ja-
snej Górze, z którym komunistyczne władze
miejskie toczyły prestiżową rywalizację. 

Na początku 1960 r. na 57 placówek, jakie
funkcjonowały w Częstochowie (podstawo-
wych, średnich, zawodowych), aż w 50 w
ogóle nie nauczano religii, a w pozostałych
siedmiu tylko część uczniów uczęszczała na
te lekcje. Był to rezultat, z jakim nie mógł się
równać żaden inny miejski ośrodek. W mar-
cu do Częstochowy i Katowic przyjechała
delegacja władz partyjno-państwowych z
Warszawy „celem zbadania przyczyn zjawi-
ska”.

Okazało się, że nauczycielom udało się
„pozyskać dla sprawy wycofania religii” rady
klasowe (do instancji oświatowych nie wpły-
nęła żadna interwencja w tej sprawie). Na ze-
braniach zdołali „wytłumaczyć” im, że wyco-
fanie religii jest pożądane. Jednym z najsku-
teczniejszych argumentów dla pozyskania
przychylności rodziców była kwestia zatło-
czenia szkół wskutek nauczania na kilka
zmian. „Praca nauczycieli została właściwie
zorganizowana” przez aparat partyjny – oce-
nili eksperci. Częstochowa – miasto, w któ-
rym bije serce polskiego katolicyzmu – stała
się zatem wzorcem wprowadzania laickości
w szkolnictwie. W roku szkolnym 1960/1961
religii nie nauczano w żadnej z częstochow-
skich szkół średnich, nie prowadzono jej także
w 83 proc. szkół podstawowych, a w pozo-
stałych była obecna tylko w niektórych kla-
sach. Doświadczenie częstochowskie zostało
nazwane przez najwyższe władze partyjne
„trwałym osiągnięciem politycznym, wykra-
czającym poza problem tylko nauczania reli-
gii w szkołach”.

Świeckie (socjalistyczne)
wychowanie i morale

Od września 1961 r. nauka religii mogła
być prowadzona tylko na terenie parafii, czy-
li jako forma duszpasterskiej działalności
Kościoła. Warto w tym miejscu zauważyć, że
niektórzy partyjni decydenci krytykowali
całkowite usunięcie religii ze szkół, widząc w
tym ryzyko utraty przez państwo kontroli
nad młodymi ludźmi i oddanie ich całkowi-
cie pod wpływy Kościoła. Z tego zapewne
powodu władze nadal uzurpowały sobie
prawo do nadzoru i kontroli katechezy, która
przecież nie miała już nic wspólnego z pla-
cówkami oświatowymi. Domagano się m.in.
rejestracji punktów katechetycznych, zawie-
rania umów o pracę przez katechetów, skła-
dania sprawozdań, zakazu nauczania przez
osoby zakonne, stosowano różne formy na-
cisku i (re)presji wobec duchownych. Epi-
skopat kategorycznie odrzucił te żądania.
Władze zrobiły następny krok w kierunku
monopolizacji wychowania młodych oby-
wateli, upaństwowiły większość zakonnych
placówek oświatowych i opiekuńczo-wy-
chowawczych, zlikwidowały niższe semina-
ria duchowne.

15 lipca 1961 r. państwowe szkolnictwo
stało się całkowicie laickie. Ustawowa świec-
kość nie oznaczała neutralności światopo-
glądowej, lecz państwowy ateizm. Potwier-

ciąg dalszy na stronie 8

W wyniku zajść aresztowano 493 osoby,
z których 87 dostało kary więzienia, a 119
grzywny. Pod kontrolą MO odbyły się dwa
pogrzeby, najprawdopodobniej osób za-
strzelonych przez milicję. Rannych zosta-
ło 118 milicjantów, w tym 15 ciężko.

Następstwa

Zamieszki zaskoczyły bp. Wojtyłę, który
wystosował apel do wiernych. Miał on być
odczytany do 1 maja. Biskup przemawiał
w nim w bardzo uspokajającym tonie, twier-
dząc jednocześnie, że krzyż do czasu zbudo-
wania kościoła musi wNowej Hucie pozostać.

Satora przekazał wnocy list urzędnikowi wy-
działu ds. wyznań, który zabronił jego rozpo-
wszechniania. Jednocześnie władze oskarżyły
publicznie proboszcza o podżeganie do za-
mieszek. Satora na ich żądanie szybko został
zdjęty zparafii. Jako symbol oporu wobec wła-
dzy trafił do pracy w kurii na wysokim stano-
wisku, mieszkając wtej samej kamienicy co bp
Wojtyła. SB zrealizowała swój taktyczny cel.

Tymczasem niczego niepodejrzewający
biskup wziął proboszcza w obronę, zwraca-
jąc uwagę, że winę za zamieszki ponosi
DBOR. Wojtyła zamierzał nawet sądownie
oskarżyć przedsiębiorstwo o nielegalną roz-
biórkę krzyża. 14 maja 1960 r. Gomułka
na uroczystościach w Nowej Hucie zapowie-
dział surowe represje wobec dalszych prób
protestu. Biskup zmienił zatem taktykę. Za-

proponował władzom kompromis: zmianę
lokalizacji świątyni. Ku zdziwieniu reszty
hierarchów na proboszcza mianował ks. Jó-
zefa Gorzelanego, caritasowca, a więc księ-
dza koncesjonowanego przez PZPR. Władze
połknęły haczyk, łudząc się, że poprzez
wchodzenie w układy z „uległym” Wojtyłą
skłócą go z„nieprzejednanym” Wyszyńskim.
Manewr się nie udał – Wojtyła informował
o wszystkim kardynała.

W 1967 r. władze pozwoliły na budowę
świątyni w Bieńczycach, która w wyniku szy-
kan, zastraszania pracowników przez SB
i celowego mnożenia trudności technicz-
nych została ukończona dopiero w 1977 r.
Rok później abp Karol Wojtyła został wybra-
ny na papieża. Długą bitwę o kościół i
z Kościołem władze przegrały. ∑
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≥Biskup krakowski Karol Wojtyła doprowadził do budowy kościoła dla mieszkańców Nowej Huty

Szkolny eksperyment 
towarzysza Wiesława

W 1956 r. następca Stalina rzucił hasło
– podchwycone przez „bratnie” partie ko-
munistyczne – wychowania nowego czło-
wieka, wolnego od „przesądów religijnych”.
Kampania ateistyczna objęła szkoły, zakłady
pracy, kołchozy, media… Towarzyszyło temu
barbarzyńskie niszczenie zabytkowych
świątyń, zwłaszcza na Białorusi i Ukrainie.
Ocenia się, że jeszcze w 1958 r. było w ZSRR
ok. 20 – 25 tys. świątyń. Po odsunięciu
od władzy Chruszczowa w 1964 r. pozostało
ich niecałe 8 tysięcy. Dzieło zniszczenia kon-
tynuowano jednak za rządów jego następcy
Leonida Breżniewa.

Tylko Kościół w Polsce nigdy nie oddał
partii komunistycznej rządu dusz. Na zwy-
cięstwo złożyły się różne czynniki. Miał silne
struktury oraz długą tradycję obecności
w życiu społecznym, ale także politycznym
kraju. Jego żywotność wspierała się na wy-
bitnych osobowościach, zwłaszcza na hie-
rarchach, którzy w specyficznych polskich
realiach nadawali ton działalności Kościoła.
Sukcesję po kardynałach Auguście Hlondzie
i Adamie Stefanie Sapiesze przejął lojalny
duet: Stefan Wyszyński – Karol Wojtyła. 
Komunistom nie udało się wbić pomiędzy
nich klina. Niezłomni kardynałowie i biskupi
mieli oparcie w społeczeństwie, w zdecydo-
wanej większości utożsamiającym się z Ko-
ściołem. 

Opóźnienie represji wobec Kościoła
o trzy, cztery lata w porównaniu z innymi
krajami – żeby najpierw rozprawić się z sil-
nym podziemiem niepodległościowym
i z PSL – okazało się błędem komunistów.
Kiedy ekipa Bolesława Bieruta kolejnymi de-
kretami łamała porozumienie podpisane
z episkopatem w 1950 r., biskupi w ma-
ju 1953 r. rzucili wyzwanie reżimowi, ogła-
szając protestacyjny memoriał z odważnym

zwrotem: „Non possumus” (nie możemy)
izapowiadając, że wrazie potrzeby gotowi są
ponieść najwyższą ofiarę. Reakcją władz 
było aresztowanie prymasa we wrześniu
1953 r., a jego izolacja mogła skierować 
Kościół polski w stronę wariantu czechosło-
wackiego. Czas uwięzienia wykorzystał na
opracowanie śmiałego i dalekowzrocznego
planu ożywienia życia religijnego w Polsce
przez Śluby Jasnogórskie Narodu icały dzie-
więcioletni program przygotowań do Mile-
nium Chrztu Polski w 1966 r.

Kolejne uderzenia w Kościół za rządów
Gomułki nie były w stanie zdusić Kościoła,
który postalinowskiej nocy stopniowo ikon-
sekwentnie podnosił głowę. Działania władz
przynosiły więc skutek odwrotny do zamie-
rzonego, prowokując narastający opór spo-
łeczeństwa. ∑

Tow. Gomułka – [...] Trzeba jednak bardzo
wyraźnie podkreślić, że to nie jest walka
między państwem i Kościołem, ale walka
między państwem a reakcyjną częścią Epi-
skopatu. W zasadzie walkę tę prowadzimy
dotychczas na płaszczyźnie politycznej.
Środków administracyjnych nie stosujemy.
Oto krótka informacja. Może będą pytania
– proszę bardzo.
Tow. Ceausescu – Nie, nie. Informacja była
bardzo szczegółowa. Dziękuję towarzyszowi
Gomułce. Jest zrozumiałe, że u nas takich
spraw nie ma w ogóle. Mamy mało katolików.
Tow. Cyrankiewicz – Lżej żyć.
Tow. Ceausescu – O wiele.

Zapis ze spotkania delegacji 
Rumuńskiej Partii Komunistycznej z delegacją PZPR

na XXIII Zjazd KPZR w Moskwie 6 kwietnia 1966 r.

<Władysław
Gomułka 
i Nikita 
Chruszczow.
Zdjęcie wyko-
nane przez
fotoreportera
Centralnej
Agencji Foto-
graficznej do
końca PRL znaj-
dowało się w
zasobie foto-
grafii
zakazanych

wojna z Kościołem
1956 – 1966
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dzał to art. 1 ustawy: „Szkoły i inne placówki
oświatowo-wychowawcze wychowują w du-
chu socjalistycznej moralności i socjalistycz-
nych zasad współżycia społecznego”. Na-
uczanie i wychowanie w szkołach miało za-
pewnić „wszechstronny rozwój uczniów”,
ale „wszechstronny” z założenia wykluczał
religijny aspekt i promował „naukowy po-
gląd na świat” (materialistyczny). Odrzucał
zatem chrześcijański kodeks wartości, zako-
rzeniony w prawie boskim. Dzieci i młodzież
miały kierować się świeckimi kodeksami
moralnymi, które odwoływały się do idei 
i wartości komunistycznych. Trudno nie
oprzeć się jednak wrażeniu, że „Dziesięć
obowiązków pacholęcia”, czyli kodeks mo-
ralny dla młodszych dzieci szkół podstawo-
wych (kl. I – III), w jakiś sposób nawiązywał
do dziesięciu przykazań .

Dziesięć obowiązków pacholęcia
Dobrym uczniem w szkole, dzieckiem 
w rodzinie i kolegą w zespole jest ten, kto:
Kocha swoją Ojczyznę, Polskę Ludową 
i dobrych ludzi na całym świecie.
Brzydzi się zdradą i przemocą.
Szanuje pracę innych i przedmioty przez
nich wykonane.
Nie bawi się z tymi, którzy je niszczą.
Naśladuje bohaterów pracy.
Nie uznaje próżniactwa.
Pamięta o swych obowiązkach i dobrze się
uczy.
Służy przykładem spóźnialskim, zapomi-
nalskim i nieukom.
Szanuje opiekunów, wychowawców i ludzi
starszych.
Brzydzi się nieposłuszeństwem.
Stara się być dzielnym i odważnym i nie
znosi tchórzostwa i krętactwa.
Jest słowny i rzetelny.
Unika niesolidarności i kłamstwa.
Stara się być coraz lepszy.
Nie uznaje niedbalstwa.
Dba o czystość i porządek.
Nie cierpi brudu i bałaganu.
Kocha zwierzęta i szanuje rośliny.
Staje w ich obronie, gdy są w zagrożeniu.

System wychowawczy szkoły podstawowej, 
red. H. Muszyński, Poznań 1970, s. 64 – 65

Szkolne obrzędy

Epoka Gomułki promowała świeckie ob-
rzędy i obyczaje jako „ważne ogniwo w ogól-
nym procesie wychowania młodego pokole-
nia”. Spełniała „funkcje ideowo-światopo-
glądowe, wychowawczo-normatywne i lu-
dyczno-rekreacyjne”. Do tej obrzędowości
zaliczano: przyjęcie dziecka w poczet
uczniów danej szkoły (tzw. pasowanie na
ucznia), uroczyste otwarcie i zakończenie ro-
ku szkolnego, uroczyste apele szkolne, świę-
to patrona szkoły, a także uroczyste przyjęcie
w szeregi organizacji młodzieżowej, obcho-
dy międzynarodowych dni: Dziecka, Mło-
dzieży, Studenta, i innych świąt dziecięco-
-młodzieżowych.

Zapoczątkowany przez ekipę Gomułki
proces był kontynuowany i udoskonalany w
dekadzie rządów Edwarda Gierka. Szkolno-
-dziecięcą obrzędowość rozbudowano m.in.
o pasowanie na młodzika/pacholęcia (odpo-
wiednik Pierwszej Komunii Świętej), paso-
wanie absolwentów szkół zawodowych na
hutnika, górnika, metalowca, rolnika, czyli
„błogosławieństwo” na zawodową drogę ży-
cia. W szkołach tworzono izby pamięci, pod-
niesiono rangę sztandarów, na które składa-
no przyrzeczenia. Od małego wpajano dzie-
ciom pewnego rodzaju świeckie sacrum. Oto
np. chociażby grupka przedszkolaków kie-
rujących dwa złączone palce prawej dłoni w
kierunku stojącego na ziemi prowizoryczne-
go ula. To... Ślubowanie »Pszczelarzy« w jed-
nym z przedszkoli poznańskich. 

—Łucja Marek

Szkolny eksperyment 
towarzysza Wiesława
ciąg dalszy ze strony 7

KRZYSZTOF MASŁOŃ

Już w czasach stalinowskich, w tam-
tej bezbożnej, totalitarnej, całkowi-
cie zależnej od Sowietów Polsce
masowo zaczęto stawiać krzyże. Na
polach, w ogrodach, na podwór-

kach. Likwidowano je, następnego dnia sta-
wiano nowe. Jak gdyby dokumentując
dwuwiersz, który taką karierę zrobi po la-
tach, w stanie wojennym: „Tylko pod krzy-
żem, tylko pod tym znakiem,/ Polska jest
Polską, a Polak Polakiem”.

***
W pierwszych, popaździernikowych wy-

borach 20 stycznia 1957 r. doszło do rzeczy
wręcz niebywałej. Oto biskupi w komunika-
cie zapewnili, że „duchowieństwo katolickie
tak pokieruje nabożeństwami, by wszyscy
mogli bez przeszkód wypełnić swoje obo-
wiązki religijne i obowiązek wyborów”. Ni-
gdy, w całej historii PRL, Kościół nie posunął
się tak daleko w akceptacji sytuacji społecz-
no-politycznej. Ale też był to czas wyjątko-
wy; dopiero co wypuszczony został na wol-
ność internowany ksiądz prymas Wyszyń-
ski, anulowany też został  dekret z lutego
1953 roku, podporządkowujący Kościół
państwu.

Z upływem czasu stawało się jasne, że ko-
muniści nie mają zamiaru zaprzestać ate-
izacji a zmienili jedynie taktykę wobec Ko-
ścioła i jego hierarchów. O stosunku księży
do PRL-owskiej farsy wyborczej, w zamie-
rzeniu mającej legitymizować rządy uzur-
patorów, najlepiej świadczy postawa ks. Ka-
rola Wojtyły, który w trakcie wyborów w
1961 r. wszedł za kotarę, w 1965 r. głosował
jawnie, a w 1969 r. już się w lokalu wybor-
czym nie pokazał. 

***
W 1966 r. główny ideolog partyjny Zenon

Kliszko zaangażował się w sprowadzenie do
kraju prochów Norwida. Mieczysław Ja-
strun odnotował w „Dzienniku”, jak ten wy-
soki funkcjonariusz partyjny  się wysilał, by
pochówek odbył się bez symboli religij-
nych, bez krzyża. Gdyby ci komuniści 
– wzdychał Jastrun – „przeczytali, co Nor-
wid pisze we wstępie do »Rzeczy o wolności
słowa« o zdjęciu krzyża w szkołach przez
Komunę!” (Paryską, w 1871 roku – red.). Cóż,
nawet partyjni intelektualiści – a za takiego
uchodził Kliszko – mieli luki w wykształce-
niu, oczytani też nie byli. W przeciwnym bo-
wiem razie wiedzieliby, czym zakończyła się
podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej de-
krucyfikacja we Francji, połączona z powtó-
rzonym i w PRL żądaniem, by księża składa-
li przysięgę wierności wobec władzy – rze-
zią w Wandei. 

W Polsce wojny o krzyże miały na szczę-
ście charakter mniej krwawy, co nie znaczy
– spokojny. Już w 1958 roku rozpoczęło się
masowe zdejmowanie krzyży ze ścian w
klasach szkolnych, a to na mocy wydanego
okólnika w sprawie przestrzegania świec-
kości szkoły, w której izby lekcyjne „nie po-
winny być dekorowane emblematami reli-
gijnymi”. Nawiasem mówiąc, autorem tego
okólnika był późniejszy dysydent, a wtedy
minister oświaty, Władysław Bieńkowski.
Do 21 października 1958 r. nie zdjęto krzyży
tylko w 2 tysiącach szkół na ich ogólną licz-
bę 26 tysięcy. Inna sprawa, że w wielu szko-
łach krzyże zdejmowano po to, by nieba-
wem znów je zawiesić. Władze jednak nie
żartowały; 182 osoby zostały aresztowane,
41 razy użyto ZOMO pzreciwko demon-
strantom, 1437 osób stawało przed kolegia-
mi karno-orzekającymi. Ze szkół wyrzuca-
no księży i katechetów, po to, by po stosow-
nej uchwale Sejmu 15 lipca 1961 r. ostatecz-

nie usunąć religię ze szkół. Nauczanie jej
przywrócone zostało dopiero na początku
lat 90., już w wolnej Polsce.

Powrót ten odbył się przy jazgocie lewicy
laickiej, która potrafiła nazwać podpisanie
przez Rzeczpospolitą konkordatu – chome-
inizacją kraju. Nihil novi. Po 1956 r. o rzeko-
mych niebezpieczeństwach wynikających z
nauczania religii w placówkach oświato-
wych najwięcej pisał wtedy rewolucyjny, a
dziś kultowy – tygodnik „Po prostu”.

***
Mała stabilizacja nie była żadną stabiliza-

cją, ani dużą, ani małą, lecz rządami człowie-
ka, któremu tylko dlatego, że w minionym
okresie popadł w niełaskę i trafił do aresztu
domowego, społeczeństwo zapomniało
współorganizację komunistycznego terroru
w pierwszych latach powojennych. Gomuł-
ka nie oszukał Polaków, to Polacy oszukali
się na nim.

Na polskiej małej stabilizacji odbijały się
też wstrząsy międzynarodowe. Przynaj-
mniej dwukrotnie: w trakcie kryzysu berliń-
skiego zakończonego powstaniem muru
dzielącego miasto i podczas amerykańsko-
-sowieckiej próby sił w Zatoce Świń, gdy na
Kubie Chruszczow usiłował zainstalować
rakiety wymierzone w USA, groziła nam –
jak całemu światu – kolejna wojna.

***
O ewolucji poglądów Gomułki na rolę

duchowieństwa w państwie „demokracji lu-
dowej” najlepiej świadczy jego stosunek do
księdza prymasa, do którego uwolnienia w
1956 r. sam się przecież przyczynił.

Ostatnia – z czterech, jakie w ogóle miały
miejsce – rozmowa Gomułki z Wyszyńskim
odbyła się 26 kwietnia 1963 roku. Ksiądz
prymas, przedstawiając liczne pretensje
Kościoła do władzy, zwrócił uwagę m.in. na
niedopuszczalne ingerencje z zewnątrz w
pracę punktów katechetycznych. Wywiązał
się wówczas następujący dialog:

Gomułka: – Kościół ma tę wolność w na-
uczaniu w punktach katechetycznych, 
a państwo ma obowiązek wiedzieć, co się
dzieje.

Wyszyński: – Państwo totalne, ale nie
państwo demokratyczne. Państwo demo-
kratyczne nie musi wszystkiego wiedzieć 
i wszędzie być.

Gomułka: – To jest właśnie państwo de-
mokratyczne, nasze pojęcia demokracji są
różne.

Wyszyński: – Są różne demokracje, ale

nie ma takiej demokracji, która by przy każ-
dym akcie i czynie człowieka chciała go po
prostu kontrolować. [...] Jest, proszę pana,
na katechizmie dziecko milicjanta, któremu
nie wolno posyłać dziecka na katechizm.
Niech pan się z tego nie śmieje, proszę pana,
jeśli pan się będzie śmiał, to będzie najlep-
szy dowód, że pan nie wie, co się w Polsce
dzieje, tzn., że nie jest pan poinformowany.

Gomułka: – [...] Chce posyłać milicjant
swoje dziecko, to niech posyła.

Wyszyński: – Mój drogi bracie, powiedz
to wszystkim milicjantom, to cię ozłocą.
Przepraszam za ten wyskok. To cię ozłocą,
mój drogi, to cię będą nosić na rękach i ja też
się do tego przyłączę. [...]

Gomułka: – Księże kardynale, może
Ksiądz Kardynał zna lepiej swoich księży,
ale ja znam lepiej swoich oficerów i swoich
milicjantów lepiej znam, wiem, co jest. I tutaj
opinia moja, moje rozeznanie jest lepsze
aniżeli to, które posiada ksiądz kardynał.
ksiądz kardynał z pojedynczych wypadków
próbuje uogólniać jakoś sprawę.

Wyszyński: – O nie, mój bracie, za dużo
tych wypadków jest, za dużo, za wiele w ca-
łej Polsce. To się nie dzieje jako lokalne prze-
kroczenie, ale masowe, i na tym polega cała
udręka, proszę pana [...] panie drogi, żeby
pan miał jakąś czapkę niewidkę, jakąś ko-
szulę, która by pana schroniła przed oczy-
ma ludzkimi, żeby pan się tak trochę prze-
szedł między ludźmi.

Gomułka: – Ale ja dobrze znam ludzi.
Wyszyński: – Pan widzi ludzi tylko w re-

prezentacyjnej postaci.
Gomułka: – Nieprawda. [...] Księdzu się

nie podoba nasz ustrój.
Wyszyński: – Nie, proszę pana.

***
W trudnych chwilach Polacy szukali

wsparcia w modlitwie. Pod krzyżem. W na-
stępnych latach będzie tak jeszcze wiele ra-
zy. I w stanie wojennym, gdy krzyże układa-
no z kwiatów, i w późniejszych latach 80.,
gdy o krzyże (znów!) upomnieli się ucznio-
wie ze szkół w Miętnem i Włoszczowie, jesz-
cze później, kiedy Kazimierz Świtoń usta-
wiać zaczął krzyże w Oświęcimiu, wreszcie
całkiem niedawno, po Smoleńsku, gdy
krzyż stanął na Krakowskim Przedmieściu.
6 czerwca 1997 roku w homilii w Zakopa-
nem Jan Paweł II powiedział: „Brońcie krzy-
ża, nie pozwólcie, aby imię Boże było znie-
ważane”.  ∑

W obronie krzyża
PRL | ...izby lekcyjne nie powinny być dekorowane emblematami religijnymi
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≥Krzyż z kwiatów ułożony przez warszawiaków na placu Zwycięstwa (dziś – plac Piłsudskiego)
w stanie wojennym

krytyk literacki „Rzeczpospolitej”


