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Protesty przeciwko zdejmowaniu krzyŻy
w szkołach wojew dztwa zielonog rskiego
w sierpniu-wrześniu 1958 roku

opisywane wydarzenia w wojew dztwie zielonog rskim w sierpniu-_ wrześniu l958 r.

uyty częscią og iniejszej polityli władz PRL wobęc Kościoła katolickiego i reakcji nari

'poi."'"n't*ulw 
l-sso-.. na fali protest w poznariskiego czerwca i przemian w paź-

d)ięmiku nastąpiła znacząca,,odwilż'' w stosunkach pomiędzy władzą komunistyczną

a kościołęm rzymskokatolickim. W dniu 26 x 1956 r. władze uwolniły prymasa

S. Wyszyriskiego i sześciu biskup w. Wkr tcę, od 4 XI l95 r. rozpoczęła pracę Komisja

vieszana Rząju i Episkopafu. Efekt"m jej działania była zmiana dekretu o obsadzaniu

stanowisk toscielnyctr (nominacje należaĘ do Kościoła, awładzę wnosic mogły jedynie

zastrzeżenia wobeć wysuwanych kandydat w), zgoda na nauczanię religii w szkołach

jako plzedmiotu nadobowiąkowego, wprowadzenie opieki duszpasterskiej.w więzieniach i
szpltatact' oraz powr t p."yrnu'o*o wysiedlonych księży i zakonnik w_do swych parafri

i zgromadze zakonnych. Władze zgodziĘ się na powstanie Klub w Inteligencji

rat lickiei, dw ch nowych pism katolickich ,'Więzi'' i ,,Znaku"; środowiska te uzyskały

r wnież swoją reprezentację w Sejmie.
Wkr tce jednak kierownictwo PZRP poczęło odchodzić od polityki ustępstw i przy_

wracać utraconą kontrolę nad życiem społecznym. W pierwszej kolejności ograniczano

swobody polityczne - prżykładem tego typu działa może byc zamknięcie ,,Po prostu'''

a pćlźniej - '*obody 
.aigijn"' Przejawem zaostrzenia polityki wobec Kościoła było prze-

prowadzenie w dniu 4 I lÓśs r. przez pracownik w Wojew dzkiego Urzgdu Kontroli Prasy,

bublikacji i Widowisk kontroli kanc-elarii Kurii Gorzowskiej, w wyniku czego zarekwi'

rowano źl rytułt* książek. W dniu 4 VII 1958 r. KC PZPR wystosował list do podlegĘch

-u eg'"kuti- wojew dzkich, miejskich i powiatowych informujący o polityce Partii wobec

KośJioła, zatecaiący wszczęcie walki z ,,klerykalizmem''. Na Ę podstawie osoby z aparatu

władzy posądzane o sprzyjanie Kościołowi, usuwanę byĘ z kierowniczych stanowisk l.

@ibyłopod!awan-życieosobisteszeregowychczlonkwpartiiizarazem
p.*i^iro"'"dministra ;i. w 'lntor'"'"i"'n''62158" z J8 wŻeśnaa 1958 r. wyslanei do gabinetu Ministra sW

;;yi;y' "Uzyskano infoimację, że ob. Kaczkowski Michal pracownik Prezydium Powiatowei Rady Narodowe|

w Luoslu, czionex eZPR oraz jego żona,2kl rązawarł związek małże ski - biorąc ślub cywilny w miesiącu Vlł

is57r. zwr cili się ostatnio do'Kirii Biskupiej w'Gozowie poprzez LJrząd Parafialny w Lutsku z prośbą o zwol-

ni"ni" i"t' od publtznych zapowiedzi pzedślubnych, podającjako uzasadnienie pracęw'PPRN i przynależność

Jo Fżpn". lnśtytut ea'mięci Ńarodowe1 w Poznaniu (dale;: iPN Po), sygn. [lPN Po 060A4/55.z. 85; k. 120l. lnfor_

'"l'i" 
t" pieiar"na.oitał" ' *ni"j l Sekretazowi xW pzpR w zielonej G rze, Deparlamentowi llll MsW

i Komendzi6 Wojew dzkie.i MO w Zielonej G ze.
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Policyjną konkretyzacją polityki Partii byĘ opracowane l7 VII l958 r. ,,Wytyczne
w dziedzinie zwalczania wrogiej działalności kleru i aktywu katolickiego'' 2, sygnowane
przez wezesnego wiceministra MSW Antoniego Alstęra. ,,Wytyczne'' przewidywały
intensyfikację inwigilacji i pozyskiwanie ,,osobowych żr deł informacji'' wśr d
duchowieristwa oraz zwracały uwagę organom represji paristwa na obowiązek informo-
wania władz partyjnych i paristwowych ,,o działalności klerykał w usadowionych
w r żnych instytucjach paristwowych i społecznych udzielających pomocy księżom
w organizowaniu r żnych manifestacji politycznych pod przykrywką praktyk religij-
nych''. Wobec takich os b miały zostać wyciągnięte konsekwencje służbowe. Wytyczne
zostaĘ zatwierdzone 8 VIII 1958 t. przez kolegium MSĘ po czymrozesłano je do
jednostek terenowych' W dniu 2 l VII l958 r. została dokonana rewizja w Instyfucie Pry-
masowskim Slub w Narodu na Jasnej G rze.Trzy dni p źniej, 24 VII 1958 r. odbyła się
narada centralnych i wojew dzki ch działaczy partyjnych zajmujących się polityką wyz_
naniową. W dniu 4 VIII 1958 r' podjęto dwie decyzje: Urząd do Spraw Wyznari ogra-
niczył stosowanie powielaczy w kuriach i parafiach, a minister oświaty Władysław
Biefrkowski wydał zarządzenie o przestrzeganiu świeckości szkoĘ. Na podstawie tej
ostatniej decyzji zę szk ł miaĘ być usunięte emblematy religijne (krzyże), zakazano
w nich odmawiać modlitwy, a osoby ptzynależne do zgromadzeri zakonnych nie mogły
nauczać religii. Do koordynowania zaostrzonęgo kursu latem 1958 r. powołano przy
Egzekutywach Kw PZRP Wojew dzkie Trojki ds. Kleru składające się z I sękretarza
KW PZPR' sekretarzy ds. propagandy KW PZPR i zastępc w komendant w wojew dz-
kich MO ds. bezpieczeristwa.

Wojew dztwo zielonog rskie znajdowało się w jurysdykcji Kurii Gorzowskiej
iWrocławskiej 3. Sfuzba Bezpieczeristwa bacznie obserwowała rozw j Kościoła w Zię-
lonog rskiem. Według ,,Informacji nr 36/58 dot.[yczącej] sytuacji politycznej
i działalności kleru katolickiego na tęrenie woj. zielonog rskiego'' Kuria Gorzowska od
paździemika l956 r. do stycznia 1958 r' erygowała 19 nowych parafii. w t},m czasie na
terenie wojew davła zielonog rskiego anajdowało się l59 parafii, pracowało 287 księżry,
299 alumn w studiowało w trzech sęminariach oraz 340 os b zatrudnionych było
w charaktęrze nauczycieli religii. Na og lną liczbę 793 szk ł podstawowych tylko
w 13 nie prowadzono lekcji religii. Religia wykładana była we wszystkich l8 szkołach
og lnokształcących, 8 licęach pedagogicznych i w 29 (na 3l) szkołach zawodowych'
Wwojew dzfwię l2l l33dziecibyłoobjętychnaukąreligii,tylko3 952nievęzęszcza-
ło na lekcje religii (3,2%o og lnej liczby)' Wedfug oceny Służby Beąieczehstwa: ,,Ze
swej strony kler katolicki pod kierownictwem Episkopatu nie zadowala się ustalonymi
stosunkami i normami między Paristwem a kościołem, lecz usifuje wywierać sw j
doktrynalny wpŁyw na całę społeczeristwo oraz na sytuację polityczną i ekonomiczną
w naszym kraju. CaĘ sw j wysiłek hięrarchia kościelna kieruje w szczeg lności na:

- podważanie i osłabianie stosunk w między Polską aZwiązkiem Radzieckim;
_ oddziaĘwanie i rozpowszęchnianię wptyw w kleru na społeczeristwo w og le oraz

poprzęz rozwijanie i organizowanie r żnego rodzaju uroczystości kościelnych;

2 wytYczne w dziedzinie zwalczania wrogiej działalności kleru i aktywu katolickiego, [w:] Metody aparatu
bezpiecz6 stwa wobec kościoł w i związk w wyznaniowych 1945-1989, red. A. Dziurok' Warszawa 2004,
s. 211-217.

3 Polilykę Władz wobec Kościoła, uwzględniając regionalną specyfikę wojew dztwa zielonog rskiego, szkicują
T. Dzwonkowski, s. Jankowiak' F. Leśniak, cz. osękowski, PoliĘka władz wobec Kościola katolickiego w latach
1956-1960' [w:| Konflikt o Dom Katolicki w zielon j G ze w dniu 30 maja 1960 roku w świetle dokument q
red. T. Dzwonkowski, s. Jankowiak' F. Leśniak, cz. osękowski, Poznar1 2006, s. V-XVI.
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_ rozszętzanie wpĘwu wśr d inteligencji, a szczeg lnię wśr d młodzieżn1 i reaktywo-
wanie organizacji przykościelnych dla przeciwstawiania ideologii socjalistycźnei;

- usuwanie księży postępowych z zajmowanych stanowisk na niŻszę a;

- otwieranie nowych parafii i żądanie przydziaŁu zięmi i budynk w parafialnych'' 5.

Zarządzenie Ministęrstwa oświaty o usuwaniu z budynk w szk ł emblemat w
religijnych sprawiło, że do nowego roku szkolnego przygotowywała się nie tylko dziatwa
szkolna i nauczyciele, ale r wnież Sfużba Bezpieczeristwa. Nadz r nad realizacją
zarządzenia Ministerstwa oświaty w wojew dztwie zielonog rskim objął I zastępca
komendanta Kw Mo ds. bezpieczet'rstwa, ppłk Bolesław Galczewski o, ki ry sygnował
codzienne informacje wysyłane do płk. Mariana Janica, zastępcy dyrektora Gibinetu
Ministra Spraw Wewnętrznych. Sporadycznie z treścią ważnĘsźych ,,Informacji''
zapoznawany był I Sekretarz KW PZPR w Zielonej G rze. W ,,Informacji nr 4ll5-8''
wysłanej w dniu 29 vIil l958 r. ppłk Galczewski szczeg łowo informowił o prrygo-
towaniach SB do realizacji zarządzenia Ministra oświaty:

,,l/ Dokonano szczeg łowej analizy prowadzonych spraw ewidencji operacyjnej
i materiał w po zagadnieniu kleru, aktywu klerykalnego w kierunku aktywizabji ,oLiri-
cowa , zabeqieczenia agenturalnego figurant w, posiadania systematycmego i Jzybkiego
dopływu informacji o działalności figurant w i ich zamięrzeniach.

2/ Wytypowano najbardziej zagrożone miejscowości (gromady-parafie itp.) gdzie na
przestrzeni ostatnich dw ch lat miaĘ miejsce wrogie wystąpienia i r żnego rodzaju

!l9ra".no ze stlony poszczeg lnych księży, aktywu katolickiego, fanatyk w 
'"lig1ny.i.W związku z Iym przydzielono pracownikom wspomniane miejscowości dli źa6ez-

pieczenia i systematycznego dopływu informacji.
3/ Z dniem l IX br. zostaną wysłani odpowiedzialni pracownicy operacyjni aparafu

wojew dzkiego, w celu udzielęnia pomocy jednostkom powiatowym. 
-

4/ Przeprowadzono odprawy z komendantami posterunk w oraz z dzielnicowymi
woj. zielonog rskiego, z kt rymi om wiono zadania wynikające z sytuacji na odcinku
kleru. (...) w ostatnich dniach zwołano odprawę z-c w Komendant w Powiatowych Mo
do spraw bezpieczerłstwa, zkt rymi szczeg łowo om wiono zadania wynikające dla
Milicji w świetle ok lnika Ministerstwa oświaty'' z.

4 Mowa tutaj o księżach skupionych w lojalnych Wobec systemu komunistycznego organizac'jach. Pierwszą taką
organizacją była powołana we wześniu 1949 r. Komisia Księży pży związxu Bo1ownik w o Wolność
i Demokrację; Wkr tce terenolve komisje księży powstawjły * p śzcieiotnycŃ woiew dzuach. Drugą taką
organizacją byla powstala 4 listopada 1950 r. Komisja lntelektualist w i Dzialaczy'Katolicticn pzy Folsrim
Komitecie obroric w Pokoju pzekształcona w październiku 1953 r. w Komisję Duchownych iś*ieciicr'
Djial'aczy Katolickich prz y og lnopolskim Komitecie Frontu Jedności Narodu. W liicu 1955 r' 

_Gł 
wna Komisia

Księży plzy zBoWiD podjęla decyzję o samorozwiązaniu i plzyłączeniu się do Komis.ii Duchownych i Świecłićn
Dzialaczy Kalolickich pzy oKFJN' W ołresie przeiściowej liberaiizacji syst,emu w latjch t sss_l sz organizacie
te praktycznie przestały funkcjono],vaÓ. Po 1956 r. .księży postępowych'' z inspiracji władz wyzniniowyćh
pr bowano organizować w famach kÓł księży przy ,,caritasie"; por' b. Mankowicz, Ruch księiy patrioi w
1949-1955' czyli "ko troia'lski'' w polskim Kościele katolickim, [w:l ze studiÓw nad dziejami rosciołji iatolicyz_
mu w PRL' red.' B. Mankowicz, A. Dudek, Krak w 1995; J. Żaryn, KościÓł a władzź w Polsce (1945-195b),
Warszawa 1997, s.266-299; T_ Markiewicz, Księża patrioci w latach 1949-1955' [wJ Stosunki poi''ięozy pa,t_

.stw_em -a Kościołem rzymskokatolickim W czasach PRL, red. A. Chojnowski,_tł' xula, Warszawa'1b98;
H_._Dominiczak, organy bezpiecze stwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944_1990 w Świetle dokument w
MSW, Warszawa 2000, s. 129-140 i 335-348.

5 IPN Po 060144155 2.85; k. 16.
6 Bolesław Galczewski (ur. 1922tJ w latach 1951_1953 wicedyrektor Departamentu łV MSW, 1953-1954 - Dyrek_

tor Departamentu lV MsW, 1955 r. _ zastępca kierownika WUBP w Szczecinie, 1955-195b - kierownik WUBP
w zielonej G ze, od 1957 r. l zastępca komendanta ds. bezpieczerlstwa. Na podstawie; Aparat Bezpiecze st-
wa w Polsce. Kadra kierownicza, T l, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005; Aparat Bezpiecze stwa w polsce.
Kadra kierownicza, T. ll, red. P Piotrowski, Warszawi 2006,7 IPN Po 060/44155 z. 85. k. 63.
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W dniach od 25 do 28 VIII odbywaĘ się powiatowe konferencje kierownik w szk ł
z udziałem pracownik w Kuratorium. W drugiej połowie sierpnia w poszczeg lnych
szkołach wojew dztwa odbywaĘ się rady pedagogiczne' podczas kt rych komuniko-
wano spos b wprowadzenia zarządzenia ministra. Informacje spĘwające z narad nie
wyglądały zachęcająco. odnotowano' że na przykład kierownik szkoĘ z Dąbr wki nie
zamierza zdejmowac krzyży, chyba że uczyni to ksiądz. Najgorzej wypadĘ - w ocęnie
SB _ narady w powiatach: Strzelce Krajeriskie, Lubsko, Międzyrzecz i Żary - spodzie_
wano się tam największych trudności z wprowadzeniem w życie zarządzeniaMinistęrstwa
oświaty. Podobnie wyglądaĘ informacje napĘwające z przebiega rad pedagogicznych'
W SP nr 2 w Swiebodzinie młodsi nauczyciele przyjęli zarządzenie Ministerstwa ,,z dużą
rezerw{' 8. Kierownicy szk ł podstawowych z miejscowości Lubrza, Zbąszynek (pow.
Międzyrzecz) i Sąd w (pow. Sfubice), Lesano G rne (pow. Szprotawa) wprost odm wili
zdjęcia V'rzyży. Kięrownik SP w miejscowości Kije zmienił termin rady pedagogicznej
na wcześniejszy, aby nie dopuścic do udziafu w niej przedstawiciela władz oświato'vYch s.
Kierownik SP nr l w Gubinie miał oświadczyć,że,jeżeli Rząd i Partia byĘ w stanie
obalić siłą kapitalizm to dlaczego nie uczynią tego z katolicyzmem' wniosek z tego, że
następuje powr t do okresu stalinowskiego, gdyżwładza nie czuje się mocna w swoich
fotelach'' l0. Krytycznie wypowiadali się r wnież nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 4
w Żarach oraz w szkołach podstawowych w Świębodzinie, Nowych Czaplach i Węgrzyncu.
W tej ostatniej szkole nauczyciele oświadczyli, że zdejmąVłzyże dopiero wtedy, gdy nie
uczyni tego ksiądz. SB odnotowywałatakżę wypowiedzi członk w PZPR i ZSL,kt rzy
krytykowali politykę centralnych władz partii. Jeden z nauczycieli - członęk Partii miał
oświadczyć, że wystąpi z PZPR,jeżeli konfrontacyjna polityka wobec kościoła będzie
kontynuowana ll. Krytycznie wypowiadali się r wnież rodzice dzięci w Lipinach (pow.
Zary) i Murzynowie (pow. Skwierzyna). Przed rozpoczęciem roku szkolnego w niedzielę
3l VIII 1958 r. doszło do zorganizowanych protest w rodzic w w dw ch miejscowo-
Ściach: Wawrowie 12 i Drzecinię (pow. Sfubice).

We wtorek 2 IX rodzicie protestowali przeciwko zdejmowaniu krzyży w szkołach
znajdujących się w gromadach: Piotr w, Dobrochowice (Żary), Chwalim, Klenica,
Borysin (pow. Sulech w). W szkołach znajdujących się w gromadzie Chwalim' Laski
(pow. Zielona G ra) i Wawr w ponownie zawieszono zdjęte l<rzyże. W Klenicy jeden
z rodzic w miał powiedzieć: ,,to co nam dał paździemik' to zabierz" *.".''.6ll 13, z?ś
w Borysinie kilkanaście os b miało zastosować wobec przedstawiciela Wydziafu
oświaty PPRN groźbę użycia siĘ zvłracając się dori w następujący spos b; ,,ty judaszu,
jak nie oddasz i nie zawięsiszhłzyży w szkole, to my ciebie ukaminujemy'' la.

W Środę 3lXkłzyże nadal wisiaĘ w szkołach podstawowych w otyniu, Bobrowniku
i Modrzycach (pow. Nowa S l). Wezwani na rozmowy do władz oświatowych kierownicy
szk ł oświadcryli, że zrobią to ,,po uzgodnieniu z właściwymi księżmi''. Zkolei, rodzice
z Nowej Soli' Zabna, Bytomia odrzariskiego i Popęszyc (pow. Nowa S l) zamierzali
napisać petycję do Ministerstwa oświaĘ w sprawie przywr cenia kzyży w szkołach.
Tego dnia protęsty rodzic w przeciwko zdejmowaniu kłzyży miaĘ miejsce w gromadzię

8 IPN Po 060144155 2.85, k.65.
9 IPN Po 060/44155 z. 85, k. 66.
10 IPN Po 060/44155 z. 85, k. 69.
11 IPN Po 0601441552.85, k.71.
12 lPN Po 060ż14/55 z.85' k.93.
'13 IPN Po 060/44155 z. 85, k. 73.
14 IPN Po 060/44155 z. 85, k. 73.
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Wysoka (pow. Szprotawa), gdzie zebrało się około 20 os b. Musiał tam interweniować

priewodniczący i'rezydium Powiatowej Rady Narodowej i prokurator powiatowy.

i'odobne protesty rozpoczęly się w Głuchowie' W Boczowie (pow. Słubice) kierownik

szkoły popierany przez rodzic w odm wił zdjęcia krzyży, m wiąc: ,jeśli ktoś odważy

się zdjąć krzyże w szkole to go zatłuką kamieniami'' l5.
- 
w Ćnoalowie (pow. Żagai) komitet rodzicielski zwołał zebranię gromadzkie, na

kt re przybyło 100 os b. Zebrani domagali się nauczania religii, zawieszania krzyży
w klaiach braz odmawiania modlitw z dzięćmi przed i po lekcjach. odnotowano
wypowiedzi: ,,Żądamy religii w szkole' żądamy zawieszeniakrzyży, nie jesteśmy w nie_

woil. comułta sam nię rźądzi, my jesteśmy władzą na tym terenie, nas zarządzenia

Biefrkowskiego nie obowiązują i nie mają dla nas zadnęgo znaczenia" l . Przybyty na to

zebranie sekretarz PPRN został wygwizdany. Wystosowano pętycj (podpisaną przez

80 os b) do PPRN z żądaniem nauczania religii i przywr cenia krzyży w szkołach.

Kolejnego dnia _ w czwartek 4 lX _ protesty rodzic w zaostrzyĘ się. Tego dnia do

szkoĘ iodśtawowej w gromadzie Laski (pow. Zięlona G ra) weszło siedem kobięt
ponownie zawieszająckrzyże w salach klasowych; przed szkołą zgromadziło się około
50 kobiet 17.

Protesty rodzic w nadal trwały w gromadzie Głuch w (pow. Sulech w). W tym dniu

do gromady udali się Sekretarz PPRN i z-ca Inspektora Szkolnego. Zwołanych przez

bicię dzwonu 30 kobiet domagało się przywr ceniakrzyży w szkole. W wczas sekretarz

PPRN oświad".y1, Ż" ten' kto tego dokona, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności

kamej. Wśr d zebranych zapanowała konsternacja t zaczęły padać wypowiedzi: ,,Polska
jest kblonią ruską 

" 
,,.o *y z tej Polski robicie - republikę ruską 

" 
,,bez wychowania

ieligijnego będą same złodzieje",,'Gomułka narobił ale też będzie zdjęty'' ts. W między-

"'uii. 
pźy*o dczynt protest w J zefa Wolniakowa, korzystając z powstałego zamiesza-

nia, zawieśiła w klisach szkolnych zdjętekrryże. Prokurator powiatowy wszczął przeciwko

niej śledztwo.
Tego samego dnia do szkoły podstawowej położonej w miejseowości Kupinin (pow.

Świeboozin; wkroczyło 28 os b (w tym trzechmężczyzn) zavłieszając zdjęte krzyże.
Wedfug ana]lizy realizacji zarządzenia Ministerstwa oŚwiaty z 5 |X opracowanej

przez ppłk. Galczewskiego na dzieri 5 IX l958 r., w l9 szkołach nie zdjęto,,ęmblemat w

ieligijnych'', tj. od l do 4 w poszczeg lnym powiecie; tego rodzaju zdarzęnia występują

jed|nie w 6 powiatach. Ppłk Galczewski dodawał; ''Tego 
rodzaju manifestacyjne zawie-

'sziniekrzyiy 
w szkołach zanotowano og łem w l2 gromadach naszego wojew dztwa.

W miastach-i miasteczkach tego rodzaju wypadk w nie notowano dotychczas. Udział
w Ęch akcjach braĘ w zasadzie same kobiety, kt rych ilośc w poszczeg lnych wypad-

kaci *yno.iła od s-5o os b. Kler oficjalnego udziafu w tych wypadkach nie brał'' 19.

Zpnepłowadzonej analizy dowiadujemy się, że prokuratury powiatowe wszczęĘ 9 docho-

die przeciwko lb inspiiatorom manifestacyjnego zavłieszaniakrz.łży; aresztowano do

dnia ł Ix trzy osoby: j zeĘ Wolniak z Głuchowa, Jozefę Nizioł i Helenę Rodziewicz

z gromady Wa*r w Kuratorium zamknęło cztery szkoły. Ponadto jednego nauczyciela

''iotniono 
z pracy1 4 zawieszono, 2 przeniesiono na niższe stanowiska oraz kilku

udzielono upomniefi. Zdjęto z funkcji sołtysa nalezącego do ZSL'

Wdniu5lXbyłostosunkowospokojnie:wtymdniu.miałjedyniemiejscebojkot
szkoły podstu*o*.i * lro*ao"ie 

'n'oito* (pow' Zary)' dzięci z tej gromady nie

przyłzły na zĄęcia klas VI i VlI w szkole w Lubaniach'
' _ 

w *uotę o ix został aresztowany Henryk Chruszcz zamieszkały w Gfuchowie' Tym

samym liczba areszto*uny.t' *".o,łu do."ź.t"ręch os b' Tego samego 9-1iu 
* gromadzie

ś"i6oł ip"*. Słubice) kiita łoblet zawiesiło krzyŻe, a w gromadziewierzbnica (pow'

Ń"*" słl _ ok. 50 toui"r W Serbowie nauka łecyzją Inspektora Szkolnego została

,uwi"szonu.W Bytomiu Odrzariskim (pow. Nowa S i) uczniowie dw ch klas czwartych

nie odpowiadati na pytuniu nuu."y"i"li, co r wnież spowodowało zawieszęnie nauki
'prź"r'*łua." 

os*iuto*e. r.go aniu do PPRN.wpłynęła petycja rodzic w z gromady

kuno*i"" (pow. Sfubice) podpisana przez3g mieszka c w gromady'

W niedzielę 7 IX po niiJ'i"lny. t azaniu w gromadzie Goszczanowo (pow' Strzelce

rc.ujenrtie) $ragmeni kazaniaksędza: ,,wprawdzie w szkole istnieje religia, a|e Vłzyży

nie ma, duch nieczysty olarnął rotstę i szkoĘ., rodzice sami muszą z Ęm walczyć")

otoło oo os b udało .ię a_o tięio*nlt<a sp żądając zawieszenia l<yla, co zostało zrea_

lizowanę 20. Tego ,u."go dnia zawieszono-trrźyze w trakcie zebrania'rodzicielskiego

w szkole w groriadzie Jil*f fuow Głog w) oraz podjęto nieudanąpr bę przywr cenia

i;y;; p, niboz.Rrt*i" * giolnua"i. w]erzchowina (pow. Głog w). W niedzielę dwie

.iJr"iunti Głogowa zbierłły podpisy wśr d mieszkafrc w miasta pod petycją domagl_

a;i prowad"zenia '""ti..rigii 
w szkolę p.rzez oo Redemptoryst w; podpisało się

!bd;.jb ,,* tym około jo zon 
"""łoŃ 

* partil i s żon fuŃcjonariuszy Mo'' 2l'

W poniedziałek 8 IX miaĘ miejsce| - '- protest rodzic w t"t. ąd"'ouj z gromady Zelech w (pow. Świebodzin) przeciwko

usuwaniu *ir'ą"y"t, t 'yzy - 
w itetcie władzę oświatowe zawiesiły naukę i zdy_

misjonowaĘ kierownika szkoĘ;
_ zawieszenie k ry;;' i;;-iiry' ^i"rruunki 

gromady Norve. czaple (pow. Zary);

je:dna zkouiet oświa czyła: ,,iłzyże w szkole wisiaĘ zaHit|era, Stalina i Bieruta'
"a 

terazsię je zdejmuj 
"- 

źz; lednakze następnego dnia jedna z os b biorących udział

w akcji poinro.mo*ana o-konsekwencjach, sama zdjęła zawieszone ?'rzyże;

_ zawięs zenie Y'rzyży w gromadzie Nowę Zabno (pow. Nowa S l) przez grupę

30 kobiet; wskutek inteIiencji kierownika szkoĘ t'rzyże zostaĘ zdjęte i zabrane'

W tym dniu aresztowano Władysława Kikuta zamieszkałego w Goszczanowię'

Wewtorek9IXnieodnotowanożadnychprotest w.Natomiastwśrodę10IX:
_ zamknięto szkołę w gromadzie Szcźawno (pow. Krosno odrzariskie) w związku z

niezdjęciem Łłzyży w szkole;

- * g.ornuo"i" si'uł;łętu (pow. Głog w) 20 kobiet zawięsiło krryże, nauka w szkole

została zawieszona;

- w miejscowości Gfuchowo (powiat Sulęcin) 8 kobięt zawięsiło |łzyże w szkole;

- zawieśzono krzyżew gromadzie Rybocice (pow' Słubice)

W czwartek r r rx t *"ł1in"aal proteśty rodzic_w w Rybocicach' Y'9ł"g "Informacji
nr s6lj8'' wysyłanej ao cauinętu'Minisira i sygnowanej yr.ryz łyłk. Galczewskiego:

,,* a"i*r 1 bm. na -i.j'"*yj""hali: przewodnićrą"y PPRN i Inspektor.Szkolny, w celu

wyjaśnienia te.j .p.ulny. ro l.t' p."yuy"i".do-gromady wszczęto alarm biciem w dzwony

tak, że w kr tkim czasie obok s ,ioły ,"brłu się znaczna grupa mieszkairc w, spośr d

15 IPN Po 060i44/55 z. 85, k. 76.
16 IPN Po 060144155 2.85, k. 79.
'17 IPN Po 060/44155 2.85, k.80 i 92.
18 IPN Po 060/44155 2.85,k.77.
19 IPN Po 060/44155 z. 85, k. 87.

20 IPN Po 060144155z- 85' k' 96.

21 IPN Po 060/44155 z. 85, k.98.
22 lbidem.
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kt rych padaĘ okzyki ,,nie macie tu nic do Szukania, wynoście się stąd, my chcemy
religii'' itp. oraz zaintonowano pieś religijną,,My chcem! Bogą" zl.

Przewodniczący PPRN i Inspektoratu Szkolnego opuścili gromadę' wracając tam
z prokuratorem i Zastępcą Komendanta Powiatowego Mo. wtedy ,,w godzinach popołud-
niowych po raz drugi przybyli przedstawiciele władz powiatowych wraz z inspektorem
szkolnym, kt ry zdjął wiszące w szkolę krzyże. I w tym wypadku zebrał się pod szkołą
dość liczny tłum' lecz w wyniku wezwania ze strony Komendanta Powiatowego Mo,
zebrani spokojnie rozeszli się do dom w. Natomiast w dniu l2 IX w godzinach rannych
stwierdzono, że w tej samej szkole krzyże zn w wiszą' Wtedy władze szkolne zawiesiĘ
kierowniczkę szkoĘ za niedopełnienie obowiązk w sfużbowych, akrzyżeporaztrzeci
zdjął inspektor szkolny'' 2a. Protest został w ten spos b zakoirczony.

Tego samego dnia do szkoĘ w miejscowości Gron w (pow. Słubice) wtargnęła grupa
20 kobięt i zawiesiła krzyże w salach szkolnych; po rozejściu się kobiet kierownik szkoły
knyże zdjął. W tym dniu aresztowano drugiego uczestnika protest w w Goszczanowie'
Franciszka G mickiego.

Piątek 12 IX minął spokojnie. W sobotę l3 IX w miejscowości Gaj (pow' Skwierzyrra)
jeden z uczni w zawiesił krzyż,lecz po interwencji kierownika szkoĘ zdjął go. Zwołano
zebranie rodzicielskie, podczas kt rego rodzice domagali się przywr ceniakrzyży,|ecz
spotkanie zako czyło się spokojnie. Tego samego dnia aresztowany został Aleksander
Żamojcin z gromady Starisk (pow. Sfubicę) za wysuwane wobec nauczycieli pogr żki.

W niedzielę i4 tx w gromadzie Malta (pow Sulęcin) grupa 30 os b wkroczyła do
miejscowej szkoły zawieszając krzyże w 3 klasach. Zrobiono to z inspiracji katechetki
Stanislawy Wojciechowskiej' kt ra została zawieszona w czynnościach. Kierowniczka
szkoły na polecenie Inspektoratu zdjęła zawieszone l<rzyże. W gromadzie Krobielowo
(pow. Skwierzyna) w godzinach popołudniowych do miejscowej szkoły wkroczyło
30 os b, kt re zawiesiĘ krzyż w jednej klasie szkolnej.

Po dw ch tygodniach protesty rodzic w powoli wygasały. We wtorek l6 IX w szkole
w miejscowości Malta (pow. Sulęcin) l3 dzieci zbojkotowało zajęcia szkolne. Następnego
dnia w szkole tej odbyło się zebranie rodzic w, podczas kt rego rodzice ponownie
zawiesili krzyże w szkole.

W dniu 17 IX w piśmie przesłanym do Wicedyrektora Gabinetu Ministra SW
sygnowanej przez ppłk. Galczewskiego sporządzono statystykę protest w 25;

Pzedmiot sprawy
Na dzie
5 lX (do)

od 5-10 tx
'1958 r.

od 10-15 tx
1958 r.

Razem

Nie zdjęto kzyży
w szkołach na dzie
2 tx 1958-55

11 9 3

Powt rnie
zawieszono krzyże
w szkołach

16 11 5 3?
(33 - odręcznie)

23 IPN Po 060/44155 z. 85, k. 102
24 IPN Po 060/44i55 z. 85, k. 103
25 IPN Po 060144155 z.85, k. 112
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Przedmiot sprawy
Na dziefr
5 lX (do)

od 5-10 rx
1958 r.

od 10-15 rx
1958 r.

Razem

Wypadki
demonstracyjnego
zawieszania krzyży

12 9 3 24

okupowano szkÓł

Wypadki bojkotu szk ł 1 1 2

Aresztowano osÓb
na podstawie sankcji
prokuratur powiatowych

3 2 2
7

(5 - odręcznie)

Doręczono
akt w oskarżenia

1 3 4

Zatrzymano osÓb 2 3 3 8

Prowadzono dochodzeir 7 4 3 14

Przeprowadzono rozmÓ\,\
profilaktycznych
(prok., czyn. adm., MO)

52 86 20 158

Pzekazano spraw
indywidualnych
do kol. orzekających

8 9 17

Wydano wyrok w
administracyjnych

I I 17

Wypadki
intenłeniowania ZoMo

1 1 2

Podsumowując wydarzenia w Zielong rskiem ppłk Galczewski stwierdzał: ,,analizu-
jąc działalność kleru katolickiego stwierdza się, że księża żadnego oficjalnego udziafu
w powstających konfliktach na terenie poszczeg lnych gromad nie biorą. Nie stwierdza
się też jaskrawych wypadk w inspiracji zę Strony kleru poza kościołem w kierunku pod-
burzania społeczetistwa do manifestacyjnych wystąpieri w p_ko laicyzacji szk ł. (.'.)
W dalszym ciągu nie posiadamy teŹ sygnał w o aktywizowaniu się reakcyjnych
środowisk, gdyżwe wszystkich dotychczasowych konfliktach na terenię wiejskim bierze
w zasadzię element sfanatyzowany t w przeważającej mierze kobiety. Przy Ęm konflikty
te nie mają charakteru jaskawie wrogiego, gdyż wznoszone częSto okrzyki ograniczają
się do żądafi przywr cenia religii i zawięszeniak ryży w szkołach'' 2 .

od korica września do początku listopada l958 r' odbywały się procesy uczestnik w
protesfu. Uznane za prz;yw dcćlw osoby otrzymywaĘ gł wnie wyroki w zawieszeniu:
J. Wolniak została skazana na karę 6 miesięcy więzienia (zawieszenie na 2 lata),
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Genowefa Mackoić _ na 3 miesiące (eden rok zawieszęnia). Henryk Chruszcz - na dwa
miesiące aresztu' Na 5 miesięcy aresztu w zawieszeniu na dwa lata zostali skazani:

Stanisława Wilczak, Agnieszka Marczak, Janina Bortnowska. Na miesiąc aresztu w za_

wieszeniu na 2 |ata ofaz na 500 zł grzywny skazano Stanisławę Krasowską Helenę
Skibiriską Marię Bortkowską i Janinę Gmernicką. Na dwa miesiące aresztu w zawiesze-

niu na 2 lata została skazana Lucyna SzczęŚniak, a na dwa miesiące aręSztu (bez zawie-
szenia): WincenĘ Szczęśniak.

Protesty rodzic w w Zielonog rskiem przeciwko usuwaniu krzyży ze szk ł były
fragmentem protęst w, kt re jesienią l958 r. przetoczyĘ się przez cały kraj. opisujący
te wydarzenia Henryk Dominiczak wśr d najaktywniejszych wojew dztw (obok
zielonog rskiego) wymienia: wojew dztwo wrocławskie (93 protesty), gdariskie
(demonstracyjne zawieszanie krzyży w 30 szkołach, wysłano 34 petycje, aresztowano
7 os b), koszaliriskie (30 przypadk w zawieszaniakrzyŻy, wysłano l6 petycji' wszczęto
28 spraw kamych), bydgoskie (kilkanaście przypadk w zawięszęilkrzyży), rzęszowskię
(74 protesty przeciwko zdejmowaniu krzyŻy, 7 os b aresztowanych), warszawskie
(r żne formy protęstu w 234 szkołach, r żne formy represji objęł 552 osoby) 27.

Na teręnie wojew dztwa zielonog rskiego protesty rodzic w objęły gł wnie tereny
wiejskie. W miastach (Głog w, Żary) przybraĘ one postac łagodniejszą w postaci pisa-

nia petycji do władz. Na wsi w protestach brały gł wnie udział kobiety prowadzące -
wsp lnie ze swoimi mężami * średniorolne gospodarstwa. Działania kierownictwa
partyjnego wobęc Kościoła nierzadko kontęstowali szeregowi członkowie PZPR i tzw.

stronnictw soj uszniczych : gł wn ie Zjednoczonego Stronni ctwa Ludowego.
Zastanawiające jest bagatelizowanie protestu przez sygnującego raport zbiorczy ppłk.

Galczewskiego, kt ry został wysłany 17 IX l958 r. do Wicedyrektora Gabinetu Ministra
Sw. w raporcie tym funkcjonariusz SB Sprowadzał charakter protest w wyłącznie do

wymiaru religijnego. Być moze na to wpłynęła płec (kobiety) protestujących. Tymcza-
sem w trakcię trwania protest w wyrażnie w wypowiedziach uczestnik w zaznaczałasię
ewolucja postaw _ od wyrażania dezaprobaty wobec usuwania ęmblemat w religijnych
zę szk6ł do okazywania jawnej wrogości wobec Związku Radzięckiego (wypowiedzi:

,,Polska jest kolonią ruską'), niechęci wobec systemu, władz partyjnych i polityki
Gomułki (wypowiedzi: ,'nie jesteśmy w niewo|i, Gomułka sam tu nie rządzi",,,to co nam

dał pażdziemik [chodzi o liberalizację Systemu w 1956 r. - przyp. K.B.] to zabięrze
wrzesieri''). ProtesĘ zielonog rskie stanowią w mikoskali potwierdzenie tezy, że w realnym

socjalizmie wszęlkię protesty (czy to o charakterze gospodarczym, czy kulturowym)
przekształcają się w protesty polityczne skierowane przeciw jedynemu tr j-dysponen-

towi władzy politycznej, gospodarczej i ideologicznej naraz, jakim był aparat partyjny
PZPR 28.

Ponadto opisywane protesty są ciekawym przyczynkiem do dziej w relacji władze
komunistyczne - kości ł w PRL w Zielonog rskiem, stanowiąc jedne ze składowych

Eenęzy konfliktu o Dom Katolicki w Zielonej G rze w maju l960 r.

Zusammenfassung

Proteste gegen das Abhiingen der Kreuze
in den Schulen der Woiwodschaft Zielona G ra
im August-September 1 958

Der Artikęl stellt im Hintergrund der kurz geschilderten Verhżiltnisse zwischen dem
Staat und der Kirche in den Jahren 1956-1958 den Verlaufder Elternproteste im August-
September 1958 gegen das Wegr umen dęr Kreuzę aus Grundschulen auf dem Gebiet dęr
Woiwodschaft Zielona G ra dar. Obwohl die Ursache des Konflikts rein religi<isen

Charakter hatte, zeigte sich dabęi der spontane Widerwille dęr Gesellschaft gegentiber

der Sowjetunion, dem kommunistischen System und der Politik der PVAP. Auf der

regionalen Ebene dagegen kann man dię Elternproteste von l958 als ein Glięd in dęr

Kette von Ereignissen betrachten, die zum Konflikt um das Katholischę Haus im Mai
1960 in Zielona G ra gefiihrt haben.

Protestv orzeciwko zdeimowaniu krzvżv.. 243

27 H. Dominiczak, op. cit., s. 264-268.
28 Czym innym,est konstatacja faktu, że wszelka opozycja w PRL miała charakter polityczny, a czym innym,ego

wyjasnienie; 1edno z wyiaśnie tei kwestii, zob. np. L. Nowak, U podstaw leorii soc.ializmu' T. l-lll, Pozna 1991;

oiiz w szczeg lnoŚci: L. Nowak, K' Paprzycka, M. Papźycki, o wielości ścieżek rozwoiowych socjalizmu,

[w:t Jednostka w układzie społecznym ("Pozna ski studia z Filozofii Humanistyki", T' 22), red' K' BŻechczyn,
P Prrybysz, Pozna 2009 (w druku).
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