STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 6 ± 2003

KONFERENCJA NAUKOWA ¹REPRESJE KARNE WOBEC
Â B DUCHOWNYCH I KONSEKROWANYCH W PRL
OSO
W LATACH 1945-1989º

W dniu 4 kwietnia 2003 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyøa sieÎ konferencja naukowa zorganizowana przez KatedreÎ
Prawa Karnego nt. Represje karne wobec osoÂb duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1945-1989. Jej celem byøo przyblizÇenie
tego okresu w historii Polski, kiedy to komunisÂci wciaÎgneÎli caøe duchowienÂstwo polskie do rejestru wrogoÂw politycznych i ideologicznych, uznajaÎc je za niebezpieczne dla nowego ustroju i poddajaÎc zaplanowanemu terrorowi. Stosowane sÂrodki i metody zalezÇne byøy od
dorazÂnych stosunkoÂw panÂstwo±KosÂcioÂø. Z uwagi na wkøad Instytutu
PamieÎci Narodowej w poznanie najnowszej historii Polski na podkresÂlenie zasøuguje udziaø w konferencji pracownikoÂw tego Instytutu
z Prezesem prof. Leonem Kieresem na czele.
OtwierajaÎc konferencjeÎ, prof. dr hab. Andrzej Budzisz, prorektor
KUL, wyraziø nadziejeÎ, zÇe przyczyni sieÎ ona do zapeønienia dotaÎd
niezapisanych kart naszej historii, ktoÂre nie mogaÎ zatrzecÂ sieÎ w sÂwiadomosÂci zwøaszcza møodych ludzi, nie pamieÎtajaÎcych okresu PRL.
Tøo problematyki beÎdaÎcej przedmiotem rozwazÇanÂ uczestnikoÂw
konferencji zarysowaø wykøad dra Antoniego Dudka (naczelnika
Wydziaøu BadanÂ Naukowych, Dokumentacji i ZbioroÂw Bibliotecznych IPN) pt. Polityka PRL wobec KosÂcioøa katolickiego. Zdaniem
moÂwcy, chocÂ polityka wyznaniowa oÂwczesnych wøadz ewoluowaøa na
przestrzeni kolejnych dekad, sama istota polityki nie ulegaøa zmianie.
CharakteryzujaÎc kolejne etapy, podkresÂliø specyficznaÎ dla wøadz PRL
formuøeÎ dwoÂjmysÂlenia: z jednej strony stosowanie represji wobec
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KosÂcioøa, z drugiej zasÂ ± propagandowe przedstawianie dziaøanÂ towarzyszaÎcych polityce wyznaniowej jako sÂcisÂle demokratycznych.
W pierwszym okresie lat 1945-1947 nie wypowiedziano KosÂcioøowi
otwartej wojny, zerwano tylko konkordat z 1925 r. Do jesieni 1947 r.
unikano zresztaÎ otwartego konfliktu, chocÂ juzÇ wtedy represje dotkneÎøy ksieÎzÇy popierajaÎcych podziemie. Otwarta wojna z KosÂcioøem
zostaøa wypowiedziana na naradzie kierownictwa MBP w dniach 13-15 pazÂdziernika 1947 r. Celem tych dziaøanÂ miaøo bycÂ zniszczenie
KosÂcioøa, baÎdzÂ uczynienie go bezwolnym narzeÎdziem w reÎku panÂstwa. SøuzÇycÂ temu miaøy przyjeÎte metody walki ± dezintegracja, marginalizacja i wasalizacja. W latach 1953-1956, kiedy prymas WyszynÂski byø wieÎziony, a represje sieÎgneÎøy zenitu, ¹KosÂcioÂø byø jak obleÎzÇona twierdza na wpoÂø zdobytaº. OdwilzÇ pazÂdziernikowa 1956 r.
przyniosøa zmiany w partii. ChocÂ spierano sieÎ woÂwczas co do roÂzÇnych kwestii, nawet gospodarczych, nie budziøy waÎtpliwosÂci dziaøania wobec KosÂcioøa. Podtrzymano søusznosÂcÂ prowadzonej dotychczas polityki. W kolejnych latach, eskalujaÎc represje, wøadze nie
powroÂciøy jednak do metod przyjeÎtych w czasach Bieruta ± stosowania na masowaÎ skaleÎ aresztowanÂ duchownych czy pozbawiania biskupoÂw ich funkcji. Nowy okres walki z KosÂcioøem po 1959 r. cechuje
laicyzacja zÇycia publicznego, w szczegoÂlnosÂci zasÂ usuwanie religii ze
szkoÂø, kampania zdejmowania krzyzÇy, nasilone ataki propagandowe,
zwøaszcza w okresie Wielkiej Nowenny przed Milenium Chrztu Polski, represje podatkowe. PoczaÎtek lat siedemdziesiaÎtych przynosi
normalizacjeÎ stosunkoÂw na linii panÂstwo ± KosÂcioÂø, co jednak nie
zmienia tresÂci polityki wyznaniowej, a jedynie sprawia, zÇe jej forma
ewoluuje w stroneÎ wieÎkszej liberalnosÂci. Podobnie w latach osiemdziesiaÎtych w obliczu narodzin ¹SolidarnosÂciº, wyboru papiezÇa Polaka i jego kolejnych pielgrzymek do ojczyzny, wøadze jako zøo konieczne traktujaÎ usteÎpstwa na rzecz KosÂcioøa. Jak wskazujaÎ dokumenty konÂca lat osiemdziesiaÎtych, nawet u schyøku PRL, mimo sÂwiadomosÂci przegranej, wøadze nie zamierzaøy zmieniacÂ swej polityki
wobec KosÂcioøa.
Kolejny referat pt. Prawo karne jako instrument walki z KosÂcioøem w latach 1945-1956 przedstawiøa prof. dr hab. Alicja GrzesÂkowiak (kierownik Katedry Prawa Karnego). ZwroÂciøa w nim uwageÎ,
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zÇe szczegoÂlne nasilenie terroru wobec duchowienÂstwa polskiego miaøo miejsce w latach 1949-1953. W tych latach przeprowadzono najwieÎcej procesoÂw karnych, majaÎcych na celu zniszczenie duchownych
szczegoÂlnie opornych wobec nowej wøadzy. Potrzeba podporzaÎdkowania KosÂcioøa panÂstwu byøa przez caøy ten czas nadrzeÎdnym celem
wszystkich procesoÂw. UwazÇano, zÇe osiaÎgnaÎcÂ to mozÇna zastraszeniem
lub kompromitacjaÎ KosÂcioøa w oczach narodu. BezposÂrednim instrumentem represji byøo woÂwczas prawo karne, ktoÂre miaøo legitymizowacÂ terror i bezprawie wøadz, zwøaszcza organoÂw bezpieczenÂstwa
i caøkowicie podporzaÎdkowanych im saÎdoÂw. Prawo karne zostaøo
wieÎc odpowiednio dostosowane do roli, jakaÎ miaøo speønicÂ. Wprowadzono w tym celu szereg aktoÂw prawnych dajaÎcych podstawy do
surowych represji. Wystarczy wymienicÂ dekret PKWN z dnia
23 wrzesÂnia 1944 r. ± kodeks karny Wojska Polskiego, dekret PKWN
z dnia 30 pazÂdziernika 1944 r. o ochronie panÂstwa (wprowadzony
z mocaÎ wstecznaÎ, obowiaÎzywaø od 15 sierpnia 1944 r.), w ktoÂrym
wszystkie przesteÎpstwa zagrozÇone byøy karaÎ sÂmierci, czy dekret z dnia
16 listopada 1945 r. o przesteÎpstwach szczegoÂlnie niebezpiecznych
w okresie odbudowy panÂstwa. JednaÎ z najczeÎsÂciej powoøywanych
podstaw skazywania osoÂb duchownych i konsekrowanych w sfingowanych procesach politycznych byøo usiøowanie usunieÎcia przemocaÎ
organoÂw wøadzy zwierzchniej Narodu oraz ¹zmiany przemocaÎ ustroju PanÂstwa Polskiegoº (art. 86 k.k.WP). PowyzÇsze przepisy ocenione
jako zbyt øagodne zostaøy uchylone dekretem z dnia 13 czerwca
1946 r., okresÂlonym jako maøy kodeks karny. Tu najczeÎstszaÎ podstawaÎ skazanÂ osoÂb duchownych byøo przesteÎpstwo tzw. szeptanej propagandy, tj. rozpowszechniania faøszywych wiadomosÂci mogaÎcych
wyrzaÎdzicÂ istotnaÎ szkodeÎ interesom panÂstwa, do ktoÂrych zaliczano
tresÂci zawarte w kazaniach i w listach pasterskich. Przy caøkowicie
dowolnej i upolitycznionej interpretacji znamion tego i innych przesteÎpstw zawartych w maøym k.k. sprawca moÂgø bycÂ skazany z jakiegokolwiek jego przepisu, zwøaszcza zÇe byø uznany za wroga klasowego. W procesach przeciwko ksieÎzÇom wøadza posøugiwaøa sieÎ takzÇe
dekretem z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zaboÂjstw i zneÎcania sieÎ nad
ludnosÂciaÎ cywilnaÎ i jenÂcami oraz dla zdrajcoÂw Narodu Polskiego.
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PoniewazÇ w tamtym czasie komunisÂci przyjmowali, zÇe Watykan i papiezÇ byli sprzymierzenÂcami Hitlera, wystarczaøo to do pociaÎgnieÎcia
do odpowiedzialnosÂci karnej tych ksieÎzÇy, ktoÂrzy ± zdaniem wøadzy ±
utrzymywali kontakty ze StolicaÎ ApostolskaÎ. Przykøadem mozÇe bycÂ
skazanie z art. 2 tego dekretu ks. bpa Czesøawa Kaczmarka. W strategieÎ walki z KosÂcioøem wpisane zostaøy takzÇe inne akty normatywne
± dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialnosÂci za kleÎskeÎ
wrzesÂniowaÎ i faszyzacjeÎ zÇycia kraju, ustawa o obronie pokoju
z 29 grudnia 1950 r., ustawa karna dewizowa z 28 marca 1952 r.
czy wymierzony wprost w osoby duchowne dekret o ochronie wolnosÂci sumienia i wyznania z dnia 5 sierpnia 1949 r., w ktoÂrym przepisy
byøy tak sformuøowane, by dacÂ jak najszerszy tytuø prawny do represjonowania przede wszystkim ksieÎzÇy. W rzeczywistosÂci tresÂcÂ tych
norm nie byøa ustalana dekretem. Decydowali o niej stosujaÎcy dekret, nawet nie tyle seÎdziowie, ile oficerowie sÂledczy UB. OceniajaÎc
roleÎ prawa karnego w walce z KosÂcioøem, prof. Alicja GrzesÂkowiak
stwierdziøa, zÇe byøo ono zaplanowanym, z rozmysøem uzÇytym, gøoÂwnym narzeÎdziem tej walki w latach 1944-1956. Prawo karne zostaøo
zinstrumentalizowane, wciaÎgnieÎte w rozgrywki polityczne, nie søuzÇyøo ochronie wartosÂci, ale interesoÂw rzaÎdzaÎcych komunistoÂw. PodkresÂliøa jednak, zÇe w walce z KosÂcioøem prawo karne lat 1944-1956
nie osiaÎgneÎøo wyznaczonego mu celu. Speøniøo haniebnaÎ roleÎ, pociaÎgajaÎc za sobaÎ meÎczenÂstwo tysieÎcy osoÂb duchownych i konsekrowanych, jednak nie udaøo sieÎ ± stosujaÎc je ± zniszczycÂ KosÂcioøa. W poÂzÂniejszych etapach walki z KosÂcioøem po 1956 r. wøadza takzÇe posøugiwaøa sieÎ prawem karnym, ale juzÇ nie wprost i nie w takim jak
poprzednio zakresie, lecz jako instrumentem pomocniczym wspomagajaÎcym inne dziaøania wymierzone w KosÂcioÂø.
Z kolei dr Jan ZÇaryn (Biuro Edukacji Publicznej IPN) w swoim
referacie pt. Dziaøania søuzÇb bezpieczenÂstwa PRL przeciwko osobom
duchownym i konsekrowanym przedstawiø struktury organoÂw bezpieczenÂstwa wyspecjalizowane w zwalczaniu KosÂcioøa oraz przyjeÎte
przez nie metody walki. Do najczeÎsÂciej stosowanych metod nalezÇaøy:
aresztowania, sÂledztwa, neÎkanie wezwaniami na przesøuchania, mordy skrytoboÂjcze (ks. Jerzy Popieøuszko), prowokacje, publiczne oskarzÇenia biskupoÂw i ksieÎzÇy w mediach celem zniesøawienia ich wobec
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spoøeczenÂstwa, dezintegracja, odmawianie wydania paszportoÂw osobom duchownym czy staøa inwigilacja. Ta ostatnia metoda byøa szczegoÂlnie rozpowszechniona od marca 1949 r., kiedy to mozÇna moÂwicÂ
o poczaÎtku epoki personalnych teczek obserwacyjnych na ksieÎzÇy
i alumnoÂw, wypeønianych przez caøy okres PRL raportami tajnych
agentoÂw i wspoÂøpracownikoÂw aparatu bezpieczenÂstwa. Zdaniem Autora prace o dziaøaniach søuzÇb bezpieczenÂstwa wobec KosÂcioøa dopiero sieÎ rozpoczynajaÎ i wymagajaÎ jeszcze przeprowadzenia szeregu
badanÂ archiwalnych.
SesjeÎ przedpoøudniowaÎ zakonÂczyø referat prok. Andrzeja Witkowskiego pt. Polityka karna organoÂw wymiaru sprawiedliwosÂci narzeÎdziem represji wobec osoÂb duchownych i konsekrowanych. Prelegent, naczelnik lubelskiego oddziaøu IPN, przytoczyø szereg aktoÂw
oskarzÇenia i wyrokoÂw, jakie zapadøy w sprawach przeciwko osobom
duchownym. PodsumowujaÎc, z zÇalem stwierdziø, zÇe mimo jawnej instrumentalizacji aparatu sprawiedliwosÂci i pojmowania niezawisøosÂci
seÎdziowskiej jako podporzaÎdkowanej realizacji woli klasy panujaÎcej,
wøadze komunistyczne znalazøy ludzi gotowych do peønienia zadanÂ
prokuratoroÂw i seÎdzioÂw. Nierzadko osoby te nie miaøy ukonÂczonych
studioÂw uniwersyteckich i aplikacji, a ich znajomosÂcÂ prawa oparta
byøa jedynie na kilkumiesieÎcznej praktyce.
PopoøudniowaÎ czeÎsÂcÂ konferencji otworzyø referat red. Tadeusza
Kostewicza pt. Wykonanie kary wobec osoÂb duchownych i konsekrowanych w latach 1944-1956. NiezwykøosÂcÂ tego wystaÎpienia obrazujaÎcego oÂwczesne warunki odbywania kary podkresÂla fakt, izÇ jego Autor speÎdziø w wieÎzieniach stalinowskich ponad 9 lat. Podstawowym
narzeÎdziem oddziaøywania na wieÎzÂnioÂw byø terror i indoktrynacja,
w ktoÂrej szczegoÂlnaÎ roleÎ odgrywaø oficer polityczno-wychowawczy.
Wprowadzaø on na teren wieÎzienia walkeÎ klasowaÎ, a jednaÎ z jej metod byøy tzw. godziny nienawisÂci wobec wieÎzÂnioÂw. Duchowni odbywajaÎcy kary, zaliczani byli do tzw. grupy A ± zaciekøych wrogoÂw
ustroju, wieÎzÂnioÂw najgorzej traktowanych, bez mozÇliwosÂci warunkowego zwolnienia czy uzyskania przerwy w odbywaniu kary. Mimo
nieludzkich warunkoÂw wielu ksieÎzÇy tworzyøo w wieÎzieniach tajne
duszpasterstwa ± przemycaøo komunikanty, odprawiaøo msze sÂw.,
udzielaøo sakramentoÂw sÂw.
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Kolejny referent, mgr Jacek ZÇurek (Biuro Edukacji Publicznej
IPN), przyblizÇyø pozaprawne sÂrodki represji karnych i pozasaÎdowe
egzekucje ksieÎzÇy. Autor wyroÂzÇniø trzy gøoÂwne przyczyny egzekucji
ksieÎzÇy ± ustalenia polityczne, ich udziaø w walce o niepodlegøosÂcÂ ojczyzny, sÂmiaøosÂcÂ duszpasterskaÎ. TeÎ ostatniaÎ mozÇna uznacÂ za najczeÎstszaÎ przyczyneÎ eliminacji, co potwierdziø moÂwca, podajaÎc konkretne
postaci ksieÎzÇy, ktoÂrzy nie wahali sieÎ moÂwicÂ komunistom ¹prawdeÎ
w oczyº i za swojaÎ odwageÎ zapøacili zÇyciem.
KsiaÎdz profesor Andrzej DzieÎga (dziekan Wydziaøu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) przedstawiø referat pt. Represje karne w PRL wobec osoÂb duchownych i konsekrowanych pracownikoÂw KUL. Zdaniem moÂwcy represje wobec pracownikoÂw
KUL postrzegacÂ nalezÇy jedynie jako element restrykcyjnej polityki
wøadz wobec KosÂcioøa w Polsce w ogoÂle. Trudno takzÇe wprowadzicÂ
rozroÂzÇnienie mieÎdzy represjami wobec duchownych a represjami wobec sÂwieckich pracownikoÂw, gdyzÇ podstawa ich i metody byøy jednakie ± uniemozÇliwianie wyjazdoÂw zagranicznych, odmowy zatwierdzenia habilitacji czy profesury, azÇ po aresztowania i skazania w procesach (przykøad ks. prof. Antoniego Søomkowskiego, pierwszego powojennego rektora, aresztowanego 1 kwietnia 1952 r. pod zarzutem
handlu dewizami, pozbawionego profesury i skazanego na 3 lata
pozbawienia wolnosÂci). Wszystkich pracownikoÂw dotykaøy takzÇe
utrudnienia w funkcjonowaniu Uniwersytetu ± likwidacja Wydziaøu
Prawa i Nauk Spoøeczno-Ekonomicznych, czeÎste kontrole NIK, wykazujaÎce rzekome naduzÇycia gospodarcze, naciski w sprawach zatrudnienia konkretnych osoÂb, proÂby wprowadzenia na teren Uniwersytetu organizacji partyjnych, restrykcje majaÎtkowe i blokowanie jego rozbudowy. KonÂczaÎc swoje wystaÎpienie, ks. bp A. DzieÎga podkresÂliø rozwageÎ wøadz KUL, ktoÂre wøozÇyøy wiele wysiøku, by nie sprowokowacÂ komunistoÂw i wsÂroÂd szykan potrafiøy uchronicÂ KUL przed
caøkowitym zamknieÎciem, aby moÂgø przetrwacÂ ten trudny okres dla
dobra KosÂcioøa i Narodu.
KonferencjeÎ zakonÂczyø wykøad ks. dra Antoniego PoninÂskiego
(Wydziaø Teologii KUL) pt. Represje wobec duchowienÂstwa i sioÂstr
zakonnych w diecezji wøocøawskiej w latach 1945-1956. ChocÂ autor
zastrzegø, zÇe nie posuwa sieÎ do poroÂwnanÂ z innymi diecezjami, nalezÇy
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przypuszczacÂ, zÇe sytuacja KosÂcioøa w diecezji wøocøawskiej ± pod
wzgleÎdem zaøozÇenÂ i realizacji polityki wyznaniowej wøadz komunistycznych ± nie odbiegaøa od sytuacji w innych czeÎsÂciach Polski. TakzÇe
tutaj poczaÎtkowo wøadze prowadziøy greÎ politycznaÎ na uzÇytek opinii
publicznej, zdobywajaÎc sieÎ nawet na wielkoduszne gesty, jak chociazÇby zwrot w lutym 1945 r. zajeÎtej katedry wøocøawskiej. W rzeczywistosÂci jednak od poczaÎtku budowaøy caøy zestaw przesøanek uzasadniajaÎcych koniecznosÂcÂ walki z duchowienÂstwem, szczegoÂlnie z tymi ksieÎzÇmi, ktoÂrych przedwojenna aktywnosÂcÂ duszpastersko-spoøeczna miaøa
± zdaniem organoÂw bezpieczenÂstwa ± charakter antykomunistyczny.
Od pierwszych chwil wøadze stosowaøy system inwigilacji niektoÂrych
grup spoøecznych, m.in. ludzi KosÂcioøa, zbierajaÎc o nich wszystko, co
z czasem mogøo przydacÂ sieÎ w wymysÂlaniu i stosowaniu wobec nich
represji. JuzÇ w grudniu 1945 r. na naradzie PPR we Wøocøawku padøo
zdanie: ¹partia tolerowacÂ kleru nie beÎdzieº, a wkroÂtce søowa te zaczeÎøy sieÎ speøniacÂ dosøownie. MieÎdzy 1945 a 1956 r. 14 ksieÎzÇy zwiaÎzanych z diecezjaÎ i 7 sioÂstr ze Zgromadzenia ¹WspoÂlna Pracaº zostaøo
aresztowanych i skazanych na kary wieÎzienia.
PodsumowujaÎc obrady, prof. Alicja GrzesÂkowiak wyraziøa
wdzieÎcznosÂcÂ wszystkim, ktoÂrzy swojaÎ pracaÎ przyczyniajaÎ sieÎ do zapeøniania biaøych kart naszej historii oraz w imieniu organizatoroÂw
wyraziøa pragnienie, by ta konferencja staøa sieÎ hoødem zøozÇonym
wszystkim ksieÎzÇom i osobom konsekrowanym ± ofiarom totalitarnego rezÇimu komunistycznego.
Marta Ordon

