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KOMUNIKAT PREZYDIUM RZĄDU  

O ARESZTOWANIU PRYMASA POLSKI 
 

Na skutek uporczywego, mimo wielokrotnych ostrzeżeń, 
nadużywania przez ks. arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego 

piastowanych przez niego funkcji kościelnych dla łamania zasad 
Porozumienia, prowadzenia akcji podburzającej i wytwarzania 
atmosfery jątrzenia sprzyjającej – jak to wykazał również proces 
biskupa Kaczmarka – wrogiej działalności, co jest szczególnie 

szkodliwe w obliczu zakusów na nienaruszalność granic Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, Prezydium Rządu w oparciu o swe 

uprawnienia ustawowe i w trosce o pełna normalizację 
stosunków między Rządem a hierarchią kościelną – zakazało 
arcybiskupowi Stefanowi Wyszyńskiemu wykonywania funkcji 

związanych z dotychczasowymi jego stanowiskami kościelnymi.  



Niepodpisane oświadczenie Episkopatu 

w sprawie aresztowania Prymasa Polski  
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Po brutalnym aresztowaniu i uwięzieniu Prymasa w celi klasztoru 

kapucynów w Rywałdzie Królewskim, funkcjonariusze 

bezpieczeństwa byli przekonani, że nikt się o tym nie dowie. 

Ksiądz Prymas w „Zapiskach więziennych” zamieścił informację            

o tym, że w trzecim dniu: Pan osłaniał bibułkami szyby moich 

okien, żeby kto nie dostrzegł Prymasa Polski. Tych okien nikt nie 

zdoła przed światem ukryć. I tak wszyscy będą wiedzieli, gdzie 

mnie więzicie”. – „Przesada – wygłosił mój rozmówca.  





 

 

Nie przesada, tylko stwierdzenie rzeczywistości, której 
wy nie znacie, bo zamykacie na nią oczy. Pozycja 

Prymasa Polski więcej znaczy w świecie, aniżeli 
każdego innego hierarchy na Wschodzie Europy; i na 

to rady nie ma. Świat interesuje się losami każdego 
kardynała – i na to również rady nie ma. Kto zna choć 

odrobinę Europę, wie, że to nie są pojęcia martwe. 
Trzeba wielkiego zaślepienia, by strzelać do 

obywatela z ciężkich dział, zamiast użyć ludzkiej 
mowy (28 IX 1953).  

 



 

Słowa Sługi Bożego wypowiedziane wobec 

funkcjonariusza bezpieczeństwa w Rywałdzie nabrały 

rozgłosu już kilka dni po aresztowaniu i uwięzieniu 

prymasa. Funkcjonariusz w kilku słowach wyraził  

stanowisko partii i rządu. Taki zresztą sposób myślenia 

starano się przekazać ówczesnemu społeczeństwu: jeśli 

zamkniemy prymasa to wówczas zmusimy Kościół w 

Polsce do uległości wobec jedynie słusznego systemu 

komunistycznego, który już niedługo opanuje cały świat.  



Stało się zupełnie odwrotnie. Aresztowanie prymasa, 

jego uprowadzenie w nieznanym kierunku i osadzenie 

w klasztorze w Rywałdzie wywołało odwrotny do 

zamierzonego przez komunistów skutek. 

Prawdopodobnie już następnego dnia po 

aresztowaniu prymasa (26 IX 1953) informacje o tym 

haniebnym czynie przeszły poza granice Polski. Papież 

Pius XII po otrzymaniu tej hiobowej wieści udał się do 

prywatnej kaplicy i pozostał na dłuższej modlitwie w 

intencji wolnej Polski i jej Prymasa.  



 

 

 

Ojciec Święty od tego momentu był 

informowany na bieżącoprzez jedną z 

ambasad w Warszawie o posunięciach 

władz. Bardzo szybko podjął też decyzję 

ogłoszeniu ekskomuniki wobec sprawców 

aresztowania i uwięzienia Prymasa Polski. 

Dekret został opublikowany 30 września 1953  





Oto pełny tekst dekretu papieskiego w przekładzie polskim: 

 

Wobec faktu świętokradczego podniesienia ręki przeciwko 

Najdostojniejszemu Kardynałowi Świętego Rzymskiego 

Kościoła, Stefanowi Wyszyńskiemu, arcybiskupowi Gniezna       

i Warszawy oraz przeszkodzenia mu w wykonywaniu jego 

świętej jurysdykcji kościelnej Święta Kongregacja Soboru 

oświadcza, że wszyscy ci, którzy popełnili wyżej wymienione 

zbrodnie, popadli zgodnie z kanonami 2334 n.2 i 2343 par.2 

Prawa Kanonicznego w ekskomunikę, zarezerwowaną w 

specjalny sposób Stolicy Apostolskiej oraz w infamię prawa 

(Acta Apostolicae Sedis”, vol. XXXXV, s. 618).  

 


