
„Wydarzenia Zielonogórskie
– w obronie katolickich wartości”

30 maja 1960 roku zielonogórzanie 
wystąpili w obronie domu katolickiego.

Był to jeden z największych zrywów 
antykomunistycznych w tym czasie. 

Pamięć o Wydarzeniach Zielonogórskich 
starano się zatrzeć. Niemal się udało…
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M
i l i c j a n c i  
z psami, 
ustawieni 
na półpię- 
trach nie 
wróżyli ni-

czego dobrego. Dalej wcale nie 
było lepiej. „Na sali sądowej 
panowała zimna, chłodna at-
mosfera, wroga” – zapamiętał 
adwokat Walerian Piotrowski. 
Ten młody wówczas prawnik 
bronił ludzi, którzy w komuni-
stycznym państwie ośmielili 
się stanąć w obronie Domu Ka-
tolickiego. W „ludowej” Polsce 
szło się za to do więzienia. 

Komunistów walka                
z Kościołem 
Do Zielonej Góry trafili po dru-
giej wojnie światowej ludzie 
z różnych stron. Jedni przyje-
chali z centralnej Polski, inni 
z utraconych Kresów. Nie bra-
kowało takich, którzy chcieli 
zatrzeć za sobą ślady i uciec 
przed represjami bezpieki. No-
wych mieszkańców miasta łą-
czyły polskość i wiara kato-
licka. W ponurej komunistycz-
nej rzeczywistości Kościół da-
wał im przestrzeń, w której 
mogli się cieszyć jakże upra-
gnioną wolnością. 

Gomułkowska odwilż 
z 1956 r. okazała się krótka. 
Władza szybko powtórnie za-
ostrzyła kurs – także wobec 
Kościoła katolickiego. Już 
w 1959 r. zielonogórska Służba 
Bezpieczeństwa wskazywała 
jako jeden ze swych najważ-
niejszych celów ujawnianie 
„zamierzeń kleru i jego wro-
giej działalności (…), form i za-
kresu wrogiego oddziaływania 
na społeczeństwo”. 

Czerwony reżim z zazdro-
ścią obserwował, jak Kościół 
skupia naród wokół programu 
Wielkiej Nowenny, realizowa-
nego w ramach przygotowań 
do jubileuszu Milenium 
Chrztu Polski w roku 1966. 
Lata 1959–1960 były poświę-
cone obronie życia, szczegól-
nie dzieci nienarodzonych. 
Bezpieka odnotowała, że Ko-
ściół wiele uwagi poświęca 
wychowaniu młodzieży, kur-
som przedmałżeńskim, pro-
wadzeniu poradni rodzinnych 
oraz walce z alkoholizmem. 

Ku zaniepokojeniu Służ -
by Bezpieczeństwa, Kościół 
zwrócił się ze swymi naukami 
również do konkretnych grup 
zawodowych, m.in. do lekarzy 

i nauczycieli. Zielona Góra 
stała się w 1959 r. miejscem 
konferencji, na której du-
chowni apelowali do lekarzy, 
aby ci nie wspierali państwa 
w zakresie polityki aborcyjnej 
oraz by współpracowali z Ko-
ściołem przy tworzeniu po-
radni świadomego macierzyń-
stwa. Z kolei dla nauczycieli 
księża organizowali tzw. dzień 
skupienia, podczas którego 
omawiano rolę Kościoła kato-
lickiego w historii Polski. 

Władze państwowe pro-
wadziły w tym czasie jawnie 
wrogą politykę wobec Ko-
ścioła. Pozbawiono go możli-
wości nauczania religii w szko-
łach, odbierano mu budynki, 
wykorzystywane do pracy 
duszpasterskiej. Nieruchomo-
ści pozostające w gestii Ko-
ścioła były obciążane dodat-
kowymi opłatami w postaci 
czynszów lokalowych. 

Kościół zdecydowanie 
przeciwdziałał poczynaniom 
władz. Aktywizował środowi-
sko rodziców, którzy protesto-
wali przeciwko usunięciu na-
uczania religii ze szkół. Orga-
nizował lekcje religii oraz ży-
cie kulturalne młodzieży 
(przedstawienia, spektakle, 
koncerty itp.). 

W Zielonej Górze ważną 
rolę odgrywała parafia św. Ja-
dwigi. W 1945 r. otrzymała ona 
od władz miejskich budynek, 
który wcześniej służył mło-
dzieży ewangelickiej. W tym 
samym roku proboszczem zo-
stał ks. Kazimierz Michalski – 
kapelan Wojska Polskiego, 
uczestnik bitwy nad Bzurą, 
więzień obozów koncentracyj-
nych Dachau i Mauthausen-
Gusen. W przydzielonym bu-
dynku stworzył Katolicki Dom 
Społeczny, który z czasem stał 
się prężnym ośrodkiem oświa-
towo-kulturalnym. Znajdo-
wała się tam sala teatralna, 
działały redakcja „Słowa Po-
wszechnego”, oddział Cari-
tasu, PCK, biblioteka para-
fialna, kuchnia dla ubogich 
i przedszkole, a także odby-
wały się lekcje religii. 

W ocenie reżimu działal-
ność ks. Michalskiego była 
„szkodliwa dla narodu pol-
skiego i aspołeczna”. W swo-
ich wystąpieniach duchowny 
potępiał działania władz, które 
godziły w wolność religijną 
mieszkańców Zielonej Góry. 
Nie bał się również protesto-
wać, gdy partyjni notable 
chcieli pochować na katolic-
kim cmentarzu „zasłużonego 

działacza PZPR”. Za swą nie-
ugiętą postawę ks. Michalski 
zapłacił w lutym 1950 r. aresz-
towaniem. Po uwolnieniu pra-
cował na terenie parafii 
do 1953 r., kiedy to – pod naci-
skiem władz wojewódzkich – 
został przeniesiony do Pozna-
nia. Dopiero w grudniu 1956 r., 
na fali wspomnianej gomuł-
kowskiej odwilży, powrócił 
do Zielonej Góry i wznowił 
pracę duszpasterską w parafii 
św. Jadwigi. 

Pod jego kierunkiem Dom 
Katolicki prowadził ożywioną 
działalność kulturalną, m.in. 
w 1958 r. wystawiono w nim 
„Rozdroże miłości” Jerzego 
Zawieyskiego. Władze miej-
skie w 1959 r. uznały jednak, że 
nieruchomość jest niewłaści-
wie wykorzystywana przez 
Kościół i zakwalifikowały ją 
jako pustostan. Miejska Komi-

sja Mieszkaniowa 26 lutego 
1960 r. podjęła decyzję o ode-
braniu budynku Kościołowi 
i przeznaczeniu go na po-
trzeby władz miejskich. 
Ksiądz Michalski nie przyjął 
tego do wiadomości, co 15 
marca poskutkowało decyzją 
Wydziału Spraw Lokalowych, 
nakazującą parafii opuszcze-
nie nieruchomości. 

W obronie Domu                           
Katolickiego 
Ksiądz Michalski podjął dzia-
łania w obronie własności ko-
ścielnej. Zadbał o poinformo-
wanie parafian o żądaniach 
władz, ale też wystąpił z ofi-
cjalnym odwołaniem do Kole-
gium Spraw Lokalowych. Po-
zwoliło to jedynie zyskać 
na czasie – decyzja o odebra-
niu nieruchomości Kościołowi 
została utrzymana w mocy. 

Służba Bezpieczeństwa 
na bieżąco monitorowała roz-
wój wydarzeń i starała się 
na nie wpływać. Zaktywizo-
wano tajnych współpracowni-
ków, umieszczonych w środo-
wisku katolickim oraz zbie-
rano informacje za pomocą 
podsłuchu telefonicznego. Wi-
karych wzywano na rozmowy 
i podsycano spory wśród du-
chownych. Jednocześnie Wy-
dział do spraw Wyznań Woje-
wódzkiej Rady Narodowej 
w Zielonej Górze wystąpił 
do kurii biskupiej w Gorzowie 
Wlkp. o odwołanie ks. Michal-
skiego z zajmowanego stano-
wiska. 

18 maja 1960 r. władze 
miejskie wydały zarządzenie 
egzekucyjne i zapowiedziały, 
że jeśli parafia się mu nie pod-
porządkuje, 28 maja dojdzie 
do eksmisji (później – w poro-

zumieniu z bezpieką – przesu-
nięto jej termin o dwa dni). 
Wierni podczas nabożeństw 
byli informowani o rozwoju 
sytuacji. Ksiądz Michalski roz-
począł zbieranie podpisów 
pod petycją do Rady Państwa. 
W ciągu kilku dni zebrano 
1200 podpisów i przekazano je 
do kurii. 

Do kulminacji wydarzeń 
doszło w poniedziałek 30 maja 
1960 r. Eksmisja spotkała się 
z czynnym protestem miesz-
kańców Zielonej Góry, który 
przerodził się w całodniowe 
starcia kilkutysięcznego 
tłumu z Milicją Obywatelską 
i Zmotoryzowanymi Oddzia-
łami MO. Wspomniany mec. 
Piotrowski mówił wręcz po la-
tach o „małej rewolucji”. De-
monstrację brutalnie spacyfi-
kowano dopiero po sprowa-
dzeniu znacznych sił z Pozna-
nia i innych miejscowości. 

Walki były zaciekłe. Obra-
żenia odniosło co najmniej 160 
funkcjonariuszy milicji 
i ZOMO. Spłonęły dwa samo-
chody ciężarowe GAZ-51. Nie 
udało się ustalić pełnej liczby 
poszkodowanych protestują-
cych. Za udział w zajściach za-
trzymano 333 osoby, przed są-
dem stanęło 196. Najsurowsze 
wyroki sięgały 5 lat więzienia. 
Kolegia do spraw wykroczeń 
orzekły kary wobec 48 prote-
stujących. 

Dwa lata po tych wyda-
rzeniach Departament Kadr 
i Szkolenia MSW przygotował 
wewnętrzną analizę „incyden-
tów zielonogórskich”, która 
miała stanowić materiał szko-
leniowy dla funkcjonariuszy 
komunistycznej bezpieki. 
Przyznano, że wypadki 
pod Domem Katolickim za-
skoczyły resort swą gwałtow-
nością, a służby komuni-
styczne nie były właściwie 
przygotowane do stłumienia 
protestu społecznego. I to 
mimo prowadzonych wobec 
ks. Michalskiego działań ope-
racyjnych, polegających 
na skłócaniu go z kurią bisku-
pią oraz innymi duchownymi. 

To, co stało się w Zielonej 
Górze, było dla komunistycz-
nych władz wyraźnym sygna-
łem, że w walce o „rząd dusz” 
wyraźnie przegrywają z Ko-
ściołem. Nie był to pierwszy 
sygnał tego typu – w kwietniu 
tego samego roku mieszkańcy 
krakowskiej Nowej Huty przez 
kilkanaście godzin walczyli 
na ulicach miasta w obronie 
krzyża.

REWOLUCJA ZIELONOGÓRSKA
W maju 1960 roku mieszkańcy Zielonej Góry jawnie sprzeciwili się komunistycznej władzy. 

Stanęli w obronie rzeczy dla nich najważniejszych – wiary oraz swojej małej ojczyzny, 
stworzonej wspólną pracą lokalnej społeczności i służących jej księży.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki: - Ludzie stanęli w obronie wolności
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W
w y n i k u  
postano-
wień mię-
dzynaro-
d o w y c h  
konferen-

cji w Teheranie (1943 r.), Jał-
cie i Poczdamie (1945 r.), 
kończących II wojnę świa-
tową, zachodnią granicę Pol-
ski wyznaczono na Odrze 
i Nysie Łużyckiej. Tereny 
na wschód od Odry, stano-
wiące część tzw. Ziem Odzy-
skanych, nazywane Ziemią 
Lubuską, władze komuni-
styczne w Polsce włączyły 
do województwa poznań-
skiego. 

W Urzędzie Wojewódz-
kim Poznańskim dla Ziemi 
Lubuskiej utworzono Wy-
dział Ziemi Lubuskiej, na-
zwany następnie Wydziałem 
Osiedleńczym, a od połowy 
1946 r. Ekspozyturą Urzędu 
Wojewódzkiego Poznań-
skiego z siedzibą w Gorzowie 
Wlkp. Jej pierwszym kierow-
nikiem w randze wicewoje-
wody poznańskiego został 
Florian Kroenke, absolwent 
studiów ekonomicznych 
w Poznaniu, podczas okupa-
cji członek ponadpartyjnej, 
opartej na wartościach 
chrześcijańskich, konspira-
cyjnej organizacji „Ojczy-
zna”, związanej z Polskim 
Państwem Podziemnym. 

W 1950 r. utworzono 
nowe województwo zielono-
górskie, a na mocy ustawy 
z 20 marca 1950 r. o tereno-
wych organach jednolitej 
władzy państwowej admini-
stracja ogólna w całości prze-
szła do kompetencji organu 
wykonawczego Wojewódz-
kiej Rady Narodowej – Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej (WRN). W Zielo-
nej Górze pierwszym prze-
wodniczącym WRN został 
Jan Musiał z PZPR. W latach 
1956–1973 sprawował tę 
funkcję Jan Lembas, który 
był jednocześnie członkiem 
egzekutywy Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Zielonej 
Górze (1956–1980). 

Na podstawie ustawy 
z 19 kwietnia 1950 r. rozpo-
czął działalność Urząd ds. 
Wyznań (UdsW), podległy 
Prezesowi Rady Ministrów. 
W terenowych organach ad-
ministracji państwowej 

na szczeblu województwa 
działały odrębne wydziały 
do spraw wyznań. Nowe jed-
nostki podległy z jednej 
strony UdsW w Warszawie 
i z drugiej strony Prezydium 
WRN, w tym przypadku 
WRN w Zielonej Górze. 
Pierwszym kierownikiem 
zielonogórskiego Wydziału 
ds. Wyznań został Wiktor 
Walczak, a od 1953 r. do 1968 
r. zadanie to wykonywał Sta-
nisław Jabłoński (PZPR). 

Zaraz po wojnie na tym 
terenie miały miejsce milio-
nowe translokacje ludności. 
Emigrowała na zachód lud-
ność niemiecka, a przyby-
wali Polacy, zmuszeni opu-
ścić zajęte przez Rosję So-
wiecką tzw. Kresy Wschod-
nie II RP. Osiedlali się także 
Łemkowie i Ukraińcy (prze-
siedlani w ramach tzw. Akcji 
„Wisła”) oraz Tatarzy, a także 
Polacy z centralnej Polski. 
Wytworzyła się na tym tere-
nie mozaika grup etnicz-
nych, ze zdecydowaną prze-
wagą ludności polskiej wy-
znania rzymskokatolickiego. 

Powrót granic Polski 
nad Odrę i Nysę skutkował 
powrotem Kościoła katolic-
kiego w Polsce na teren daw-
nych biskupstw, istniejących 
w Kołobrzegu, Kamieniu 
oraz Lubuszu i wszedł w za-
kres działania kościelnej Me-
tropolii Polskiej i Episkopatu 
Polski. W efekcie dynamicz-
nie rozwijającej się sytuacji, 
związanej m.in. z wojennymi 
i powojennymi migracjami 
i tworzeniem ośrodków wła-
dzy komunistycznej, Prymas 
Polski kard. August Hlond, 
korzystając z udzielonych 
mu przez papieża specjal-
nych pełnomocnictw, utwo-
rzył na przyznanych Polsce 
terenach administrację ko-
ścielną i mianował polskich 
administratorów apostol-
skich dla: Gdańska, Gorzowa, 
Olsztyna, Opola i Wrocławia, 
powołując pięć administracji 
apostolskich. 

Pod względem teryto-
rialnym największą z nich 
była Administracja Apostol-
ska Kamieńska, Lubuska 
i Prałatury Pilskiej, nazy-
wana w skrócie Administra-
cją Gorzowską. Kierowanie 
Administracją Gorzowską 
prymas powierzył ks. infuła-
towi Edmundowi Nowic-
kiemu, kapłanowi archidie-
cezji gnieźnieńskiej i po-

znańskiej, absolwentowi 
rzymskiego „Gregorianum”, 
podczas wojny więzionemu 
m.in. w obozie koncentracyj-
nym Dachau (KL Dachau). 
Zorganizował on nową sieć 
parafialną i dekanalną, 
w miarę możliwości mianu-
jąc dziekanów, proboszczów 
i wikariuszy. Polecił też wy-
dawanie pisma dla katolików 
„Tygodnik Katolicki. Pismo 
religijne dla Ziem Odzyska-
nych”, a pierwszy numer, 
dzięki sprawnej organizacji 
ks. Kazimierza Łabińskiego, 
ukazał się 19 maja 1946 r. 

Nie do przecenienia były 
zasługi sióstr i księży zakon-
nych w procesie reaktywo-
wania duszpasterstwa na  
Ziemiach Odzyskanych. Bi-
skupi zalecali zintensyfiko-
wanie tradycyjnego miło-
sierdzia chrześcijańskiego, 
zarówno przez prywatne 
wspieranie biednych, jak 
i przez akcję dobroczynną. 
Powstawały grupy „Caritas”, 
a jednym z najważniejszych 
dzieł, podjętych przez tę or-
ganizację był Zakład Leczni-
czo-Wychowawczy dla Dzie -

ci Kalekich w Świebodzinie. 
Jednocześnie prowadzono 
normalną działalność pasto-
ralno-społeczną. Odprawia -
no nabożeństwa, u dzie lano 
sakramentów, katechizo-
wano, a także prowadzono 
działalność grup parafial-
nych: katolickich organizacji 
młodzieżowych, ministran-
tów, chórów kościelnych, 
tzw. kolędę, misje, piel-
grzymki. W 1949 r. spektaku-
larnym wydarzeniem było 
sprowadzenie obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej do  
Sulęcina i procesyjne jego 
przeniesienie przez miasto 
do kościoła parafialnego. 
Dzięki tym różnorodnym 
działaniom Kościoła katolic-
kiego nowi przybysze inte-
growali się z autochtonami 
i powoli przystosowywali się 
do nowych warunków życia. 

Powojenna sytuacja 
społeczna i ekonomiczna 
na zachodnich rubieżach 
województwa poznańskiego 
charakteryzowała się nie-
zwykle trudnymi warun-
kami życia ludności. Przyby-
sze w miejscu osiedlenia 

z trudem tworzyli nowe 
wspólnoty, ponieważ niemal 
każda z zasiedlanych wsi 
grupowała ludność z innego 
regionu. Ludzi z jednej wsi 
dzieliły różnice kulturowe, 
mentalne, językowe. Po tra-
gedii wygnania z rodzinnych 
stron i dramatach podczas 
transportu, największym 
koszmarem dla mieszkań-
ców w pierwszym okresie 
były panujące powszechnie 
na tych terenach gwałty i ra-
bunki żołnierzy Armii Czer-
wonej, a także plaga bandy-
tyzmu. 

Komuniści, których naj-
ważniejszym celem była ate-
izacja społeczeństwa, przej-
mując władzę w Polsce zda-
wali sobie sprawę, że na Zie-
miach Odzyskanych istot-
nym czynnikiem stabilizują-
cym sytuację był Kościół ka-
tolicki i dlatego początkowo 
nie przeszkadzali w normal-
nym jego funkcjonowaniu. 

W 1945 r. Kościół kato-
licki w Zielonej Górze otrzy-
mał zgodę Zarządu Państwo-
wego na przejęcie kościołów 
poewangelickich, m.in. ko-

ścioła Matki Bożej Często-
chowskiej przy placu Wiel-
kopolskim i pobliskiego ko-
ścioła pw. św. Jadwigi (peł-
niącego rolę konkatedry), 
wraz z poewangelickim Do-
mem Społecznym, odtąd ofi-
cjalnie nazywanym Katolic-
kim Domem Społecznym. 
Proboszcz parafii św. Jadwigi 
ks. Kazimierz Michalski u -
tworzył tam bibliotekę para-
fialną, kuchnię dla ubogich 
i przedszkole. Znalazły się 
też pomieszczenia na lekcje 
religii i funkcjonowało orato-
rium dla młodzieży. Dużą 
salę widowiskową wykorzy-
stywano podczas uroczysto-
ści, akademii, zebrań, a także 
w celu prezentacji amator-
skich sztuk teatralnych. Pod  
koniec 1945 r. Dom Katolicki 
w Zielonej Górze stał się cen-
trum oświatowo-kultural-
nym i charytatywnym. 

Wkrótce jednak władze 
komunistyczne podjęły re-
alizację planu tworzenia spo-
łeczeństwa ateistycznego. 
Przysłowiową „solą w oku” 
stał się Katolicki Dom Spo-
łeczny, usytuowany w cen-
trum Zielonej Góry, ale 
pierwsze próby przejęcia bu-
dynku nie udały się. 

Czas odwilży uspokoił 
sytuację tylko na krótko, po-
nieważ już w 1958 r. w całej 
Polsce komuniści podjęli ak-
cję jawnych restrykcji, skie-
rowanych przeciwko Kościo-
łowi. W Zielonej Górze zaka-
zano proboszczowi Michal-
skiemu organizowania 
przedstawień o charakterze 
religijnym, jesienią 1959 r. 
podjęto próby wyegzekwo-
wania od parafii czynszu 
za użytkowanie budynków, 
a także ukarano proboszcza 
karą grzywny za brak urzę-
dowej zgody na wystawienie 
w Domu Katolickim sztuki 
Jerzego Zawieyskiego „Roz-
droże miłości”. 

W 1960 r. władze pań-
stwowe wzmogły politykę 
zastraszania, nękania i elimi-
nacji Kościoła katolickiego 
z przestrzeni publicznej. 
W Zielonej Górze urzędnicy 
Wydziału ds. Wyznań WRN, 
realizując wskazania MSW, 
UdsW i działając w porozu-
mieniu z SB, opracowali plan 
przejęcia Domu Katolickiego 
poprzez egzekucję budyn-
ków. Realizacje misternej 
prowokacji wyznaczyli na  
dzień 30 maja 1960 r.

ROZWÓJ SYTUACJI SPOŁECZNO 
-POLITYCZNEJ I WYZNANIOWEJ NA   

ZIEMI LUBUSKIEJ W LATACH 1945–1960

Typowe dla powojennych czasów hasło: „Ziemie Zachodnie to dobrobyt i bezpieczeństwo Polski”

FO
T.

 Z
BI

O
RY

 N
AC

Daleka droga do Polski |  3 PONIEDZIAŁEK 
30 MAJA 2022 Rocznica Wydarzeń Zielonogórskich |  3 PONIEDZIAŁEK 
30 MAJA 2022



PONIEDZIAŁEK, 30 MAJA 2022 
GAZETA LUBUSKA04 05PONIEDZIAŁEK, 30 MAJA 2022 

GAZETA LUBUSKA4 | Rocznica Wydarzeń Zielonogórskich PONIEDZIAŁEK 
30 MAJA 2022 ????????????????  | 5PONIEDZIAŁEK 

30 MAJA 2022 Rocznica Wydarzeń Zielonogórskich | 5 PONIEDZIAŁEK 
30 MAJA 2022

DARIUSZ CHAJEWSKI 
 

J
eszcze kilka lat temu 
do głowy by mi nie 
przyszło, że w ten 
sposób będziemy 
mówić o tym, co wy-
darzyło się 62 lata 

temu – mówił nie bez wzrusze-
nia Zenon Kamiński, uczestnik 
zdarzeń, które rozgrywały się 
w mieście 30 maja 1960 roku. – 
Przez lata milczeliśmy, ale nie za-
pomnieliśmy. Zostałem usunięty 
ze szkoły, jako 16-latek musiałem 
iść do pracy, wiele razy byłem za-
bierany z chodnika przez wia-
dome służby... 

Dom Katolicki 
Gdy 15 sierpnia 1945 roku ks. 
Kazimierz Michalski obejmo-
wał zielonogórską parafię, prze-
jął majątek działającego w mie-
ście kościoła protestanckiego. 
Po powrocie duchownego 
po „odwilży”, stan posiadania 
zielonogórskiego kościoła pozo-
stawał bez zmian. 

Dom Katolicki był jakby 
perłą w koronie zielonogórskiej 
parafii. Oczywiście najważniej-
sze były świątynie z dzisiejszą 
konkatedrą na czele, ale okazały 
budynek przy placu Powstań-
ców Wielkopolskich znajdował 
się w centrum miasta i działal-
ność tam prowadzona była bar-
dzo widoczna, co – zgodnie ze 
stanowiskiem władz – przeszka-
dzało w „laicyzacji” społeczeń-
stwa. 

Parafia zajmowała obiekt 
na mocy decyzji Wojewódz-
kiego Urzędu Likwidacyjnego. 
Jakby w przewidywaniu kłopo-
tów, już w 1959 roku zielonogór-
scy prawnicy próbowali udo-
wodnić, że w związku z kilku-
nastoletnim użytkowaniem 
obiektu Kościół stał się jego wła-
ścicielem. Władze miały jednak 
całkowicie odmienne zdanie, 
dowodząc, że Kościół nie po-
siada prawa własności, a jest je-
dynie użytkownikiem obiektu, 
którego faktycznym właścicie-
lem jest nadal skarb państwa. 

W styczniu 1960 roku 
trwała ożywiona koresponden-
cja. Miejska Rada Narodowa 
wezwała ks. Michalskiego 
na rozmowę, on przesłał uza-
sadnienie, dlaczego parafia po-
winna nadal użytkować obiekt. 
Już w marcu przygotowano 
plan przejęcia obiektu, niezależ-
nie od tego, czy zostanie wy-
brany wariant negocjacji, czy 
konfrontacji. Postanowiono po-

dążać pierwszą z tych dróg, 
a pierwszym krokiem były pi-
sma do kurii, wskazujące ks. Mi-
chalskiego jako główną prze-
szkodę w uzyskaniu porozu-
mienia. W połowie miesiąca 
przedstawiono projekt świec-
kiego wykorzystania obiektu. 
Proboszcz doskonale wiedział, 
że kwestia Domu Katolickiego 
jest przesądzona, stąd nie uczest-
niczył w spotkaniach z urzędni-
kami. 

Sprawę przedstawiono 
Miejskiej Komisji Lokalowej, 
która po kilku dniach podjęła de-
cyzję o odebraniu parafii prawa 
do użytkowania budynku. Na-
kazano parafii opuszczenie 
obiektu przy placu Powstańców 
Wielkopolskich do 27 maja. 

Jeśli ta nie podporządkuje 
się decyzji, na dzień następny, 
na godz. 8.30 wyznaczono eks-
misję. Jako uzasadnienie po-
dano niewykorzystywanie 
wszystkich pomieszczeń oraz 
potrzeby lokalowe rozwijają-
cego się miasta. Nawiasem mó-
wiąc, trwa spór badaczy o to, 
dlaczego egzekucja nie została 

dokonana właśnie 28 maja. 
Jedna z sugestii brzmi, że... wy-
znaczeni wówczas do przepro-
wadzenia tej operacji urzędnicy 
odmówili jej wykonania. To nie-
stety raczej teoria romantyczna. 
Jednocześnie, za pośrednic-
twem biskupa Wilhelma Pluty 
do przewodniczącego Rady 
Państwa powędrowała petycja 
o odstąpienie od eksmisji, pod-
pisana przez 1200 parafian. 

Kampania trwała również 
na drugim, tajnym froncie. Wo-
jewódzka trójka ds. kleru (I se-
kretarz KW PZPR, sekretarz KW 
ds. propagandy oraz szef SB) już 
na początku marca zastana-
wiała się nad trybem przepro-
wadzenia eksmisji, spodziewa-
jąc się, że może stać się powo-
dem ulicznej awantury. 

25 maja 1960 roku sekre-
tarz KW PZPR Tadeusz Wieczo-
rek proponował ustalenie kom-
pletu zaufanych sędziów 
na wypadek zamieszek. Kilka 
dni wcześniej o możliwych pro-
blemach szef wojewódzki mili-
cji poinformował swoich prze-
łożonych w stolicy. 

„Stratedzy” z komendy 
wojewódzkiej milicji opraco-
wali wcześniej dwa warianty za-
bezpieczenia operacyjnego i fi-
zycznego, które przewidywały 
zarówno uruchomienie tajnych 
współpracowników w kręgach 
parafii, jak i wzmożoną pracę 
operacyjną. Założono, że 
przy mobilizacji wszystkich sił, 
przy ewentualnym użyciu zie-
lonogórskiego ZOMO, uda się 
zapanować nad sytuacją. W su-
mie posiadano do dyspozycji 
132 milicjantów. Władza 
wszystko zaplanowała, „zgrała” 
wszystkie elementy wydarzeń, 
aby później można było mówić 
o złej woli ks. Michalskiego, 
zwłaszcza że podczas niedziel-
nego kazania 29 maja proboszcz 
ponownie mówił o Domu Kato-
lickim i to w kontekście zbliża-
jącej się eksmisji. 

Do walki ruszył tłum 
Wczesnym rankiem 30 maja, 
około godz. 7.00, w siedzibie 
KWMO w Zielonej Górze, dokąd 
już ściągnięto oddziały ZOMO, 
odbyła się odprawa. W okolice 

Domu Katolickiego wyruszyły 
pierwsze patrole. Agenci SB, 
wyposażeni w aparaty fotogra-
ficzne zajęli „z góry upatrzone 
pozycje”, czyli na przykład 
wieżę ratusza. Wokół placu Po-
wstańców Wielkopolskich roz-
stawiono 14 posterunków. 
Przed Domem Katolickim za-
częli pojawiać się ludzie. 

Około godz. 9.00 przed Do-
mem Katolickim była już grupa 
kobiet, głównie członkiń Trze-
ciego Zakonu św. Franciszka. 
Ich liczbę szacowano od kilku-
nastu do około 30. W budynku 
trwała lekcja religii. 

„W budynku znajdowała się 
grupa dzieci i dwóch księży, któ-
rzy urządzili naukę religii oraz 
około 50 dewotek, które zaczęły 
tam uprawiać modły. Przed bu-
dynkiem zgromadziło się około 
350 osób, w tym większość ko-
biet” – czytamy w dokumentach 
KW PZPR w Zielonej Górze. 

W tym samym czasie w Pre-
zydium MRN była delegacja pa-
rafian z petycją, domagającą się 
wstrzymania eksmisji do czasu 
nadejścia odpowiedzi przewod-
niczącego Rady Państwa. Ode-
słano ich do KW PZPR. Tutaj 
usłyszeli zdecydowane „nie” 
od sekretarza Jana Gomółki. 

Grupa eksmisyjna w asy-
ście funkcjonariuszy zamierzała 
dostać się do Domu Katolic-
kiego. Spotkała się z oporem. 
Słowna konfrontacja trwała 
mniej więcej kwadrans, a tym-
czasem wokół zaczęli groma-
dzić się ludzie – niektórzy znaj-
dowali się jeszcze przed chwilą 
na pobliskim dworcu PKS. 

Około godz. 10.05 pojawiła 
się kompania ZOMO pod do-
wództwem Kazimierza Więcka 
z poleceniem „oczyszczenia” 
terenu. Na próżno milicjanci 
wzywali tłum do rozejścia się. 
Po czym nastąpił obrazek znany 
nam z filmowych kadrów: mili-
cjanci sięgnęli po środek przy-
musu bezpośredniego - pałki - 
i zaczęli rozdawać razy 
na prawo i lewo. Tłum natych-
miast się rozbiegł, pozostało 
kilka starszych kobiet. 

Po chwili nastąpiła inna 
scena jakby wyjęta z filmu. 
Ksiądz Michalski wyszedł z bu-
dynku z gromadą dzieci. Akcja 
zamarła, milicjanci schowali 
pałki... Kobiety ponownie opa-
nowały korytarz. Gdy próbo-
wał z nimi rozmawiać komen-
dant miejski milicji Stanisław 
Jakubowski, uklękły i zaczęły 
się modlić. Milicjanci próbo-

wali je wynieść, a raczej wy-
wlec. 

– Ludzie ganiali się z mili-
cjantami, kobiety na nich krzy-
czały – wspominał w rozmowie 
z „Gazetą Lubuską” Bronisław 
Pszonak. – W pewnym momen-
cie patrzę, a tu milicjant po cy-
wilnemu, znałem go z widze-
nia, wali kamieniami w kobiety. 
Bili je. Milicjanci okropnie się za-
chowywali. Jak to zobaczyłem, 
to nie wytrzymałem i przyłą-
czyłem się do walczących. Tę 
władzę mało kto lubił. 

Zaczynało wrzeć. Na wieżę 
pobliskiego kościoła Matki Bożej 
Częstochowskiej wbiegło kilku 
nastolatków, którzy zaczęli bić 
w dzwony. Ksiądz Michalski pró-
bował to przerwać, podobnie jak 
starał się rozmawiać z zebra-
nymi. Jednak wydarzenia prze-
kroczyły już punkt krytyczny. 
Gdy przybyły pierwsze posiłki - 
funkcjonariusze kompanii szkol-
nej ZOMO - na placu było już 
około dwóch tysięcy osób. 

Milicjanci wyłuskali naj-
bardziej aktywne osoby i popro-
wadzili w kierunku samocho-
dów, stojących przed budyn-
kiem pobliskiej komendy 
przy ul. Kasprowicza. Tłum do-
magał się głośno ich wypusz-
czenia. Gdy milicjanci nie reago-
wali, najbardziej krewcy prote-
stujący przystąpili do ich odbi-
jania. Wtedy rozpoczęła się re-
gularna bitwa uliczna. 

Około godz. 11.30 kierujący 
milicjantami zastępca komen-
danta wojewódzkiego Lech Ko-
siorowski postanowił ruszyć 
do ataku. Milicjanci otrzymali 
rozkaz sięgnięcia po środki che-
miczne, czyli gaz łzawiący. Jak 
później opowiadali świadko-
wie, już wkrótce czuć było go 
w znacznej części miasta. Zapła-
kany tłum się rozproszył, a zo-
mowcy sięgnęli po pałki. Część 
uczestników szukała schronie-
nia w pobliskiej świątyni Matki 
Bożej Częstochowskiej, inni 
uciekli w kierunku ulic Żerom-
skiego i dzisiejszej Kupieckiej... 
Wydawało się, że na tym pro-
blemy władzy się skończyły, 
około godz. 12.00 komisja eks-
misyjna zakończyła pracę. 
ZOMO przystąpiło do ostatecz-
nej pacyfikacji. Według opinii 
szefa zielonogórskiej SB, do tej 
pory milicja panowała nad sy-
tuacją... 

„Bić gestapowców” 
Punktem zwrotnym wydaje się 
wrzucenie około godz. 12.00 

30 MAJA 1960 ROKU ZIELONOGÓRZANIE  
WYSTĄPILI W OBRONIE DOMU KATOLICKIEGO

Dzień 30 maja 1960 roku był brzydki, pochmurny. Przeszedł jednak do historii. Bo właśnie tego dnia         
 stoczono bitwę o Dom Katolicki, jeden z największych zrywów antykomunistycznych w tym czasie.     

          Pamięć o Wydarzeniach Zielonogórskich starano się zatrzeć. Niemal się udało...

Tak wyglądały ulice Zielonej Góry 30 maja 1960 roku. Ludzie walczyli o Dom Katolicki 
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gazu łzawiącego do wnętrza ko-
ścioła, co poprzedziło próby 
wyciągania siłą chroniących się 
tam ludzi. Wówczas, z okrzy-
kiem „bić gestapowców, hitle-
rowców, bandytów” ruszyła 
grupa demonstrantów z ulicy 
Żeromskiego. W stronę mili-
cjantów poleciały kamienie 
i fragmenty bruku. Pod tym na-
porem milicjanci wycofali się 
w stronę pobliskiej komendy 
miejskiej. Komendant woje-
wódzki MO pułkownik Henryk 
Piotrowski prosił o przysłanie 
posiłków z Gorzowa Wlkp., Po-
znania, Sulechowa, Nowej Soli. 

Około 13.00 siły milicyjne 
wsparli żołnierze z Czerwień-
ska, obsadzając kluczowe 
obiekty. Władze nie miały jed-
nak zgody na wykorzystanie 
żołnierzy przeciwko protestu-
jącym. – Teraz czuć było zwy-
cięstwem obrońców Domu Ka-
tolickiego, liczebność tłumu 
szacowano na 2,5 tys. W poszu-
kiwaniu wsparcia śpiesznie za-
częto w Lumelu i Zastalu orga-
nizować grupy milicji robotni-
czej. Okazało się, że ci, którzy 
trafili na pierwszą linię frontu, 
byli przez protestujących bar-
dziej brutalnie potraktowani niż 
milicjanci. 

– Do dziś mi się to śni jak ja-
kiś horror – wspomina Anna Pa-
wełczyk. – Milicjanci w tych 
swoich płaszczach, w maskach 
gazowych, wyłaniający się 
z oparów gazu, wywijający pał-
kami i tłukący gdzie popadnie. 
Mimo że mieli te maski, czułam, 
wszyscy czuliśmy, że oni nas się 
bali. Ludzie poprzewiązywali 
sobie twarze rozmaitymi szma-
tami. Jak oni nam puszki z tym 
gazem rzucali, chłopcy im je od-
rzucali. 

Sytuacja obrońców władzy 
poprawiła się, gdy na miejsce 
wydarzeń wkroczyły przybyłe 
z Gorzowa posiłki w postaci od-
działu ZOMO, dowodzonego 
przez por. Szłapkę. Z drugiej 
strony uderzyli milicjanci, chro-
niący się w komendzie 
przy ulicy Kasprowicza. Polała 
się krew, na placu pojawiły się 

karetki pogotowia... Dostało się 
również ratownikom, gdy oka-
zało się, że najpierw pomagają 
milicjantom, a później protestu-
jącym. 

– To była przepychanka – 
opowiada Ludwik Rępała. – 
W ruch poszły kamienie, sam 
stłukłem jedną szybę w komen-
dzie. W pierwszym szeregu by-
liśmy my, młodzi. Bo co ja mia-
łem, wszystkiego piętnaście lat. 
Poleciałem, bo mówili, że mili-
cja bije kobiety i dzieci. 

To był moment kulmina-
cyjny. Nad polem bitwy unosiła 
się gęsta mgła gazu łzawiącego. 
Kilkakrotnie próbowano pod-
palić budynek komendy. Udało 
się to z dwoma samochodami 
milicyjnymi. Z kolei więźniarkę 
„porwało” kilku mężczyzn i ru-
szyli ulicami miasta, nawołując 
ludzi do przyjścia na plac i sta-
nięcia w obronie Domu Katolic-
kiego. Samochód terenowy 
skończył natomiast w basenie 
przeciwpożarowym. 
„Atak tłumu skierował się 
na budynek Komendy Miejskiej 
MO i trzeba było się bronić. Wa-

runki obrony były bardzo 
utrudnione, gdyż pod gradem 
kamieni trzeba było bronić się 
przed wtargnięciem tłumu 
i podpaleniem. Pożaru nie da-
łoby się ugasić, ponieważ słabe 
ciśnienie wody nie pozwalało 
na uruchomienie wozów stra-
żackich. Groziło w razie wybu-
chu pożaru spalenie się żyw-
cem, ponieważ w budynku nie 
ma wyjścia od tyłu” – pisał póź-
niej zastępca komendanta wo-
jewódzkiego MO. 

Krajobraz po bitwie 
Przybyły kolejne posiłki – od-
dział poznańskiego ZOMO, 
który czekał na sygnał w Sule-
chowie, oraz milicjanci, ścią-
gnięci z okolicznych komend 
powiatowych. 

„Czyszczenie” rozpoczęto 
od strony dzisiejszej ulicy Boha-
terów Westerplatte w kierunku 
Kasprowicza w celu przerwania 
oblężenia komendy. Starano się 
protestujących wziąć w dwa 
ognie – gdyż po uporządkowa-
niu szeregów ruszyli milicjanci 
skupieni wewnątrz i wokół ko-

mendy miejskiej. Po chwili to-
czyło się kilka „lokalnych” starć, 
przede wszystkim na pobliskich 
skrzyżowaniach. Walka, po roz-
proszeniu głównych sił prote-
stujących, przenosiła się coraz 
dalej, ale i opór był coraz mniej-
szy. Starcia trwały do późnych 
godzin nocnych, a od tej chwili 
siły milicyjne skoncentrowały 
się na wyłapywaniu uczestni-
ków protestu. Chwytano ich 
w zaułkach, bramach, a cała 
operacja była prowadzona 
w brutalny sposób. 

Jak podają historycy, 30 
maja 1960 roku zatrzymano 168 
osób (152 na „gorącym u -
czynku”), w tym 54 nieletnich. 
Podstawy były rozmaite. 

– Bardzo patrzyli wszystkim 
na ręce – mówi Krzysztof Wrona. 
– Byłem w całkiem innej części 
miasta, gdy zatrzymali mnie mi-
licjanci i kazali pokazać dłonie. 
Na szczęście miałem czyste. 

Zaskakująco niewielki był 
bilans rannych. Spośród cywilów 
poważniejsze obrażenia odnio-
sło 20 osób – złamania, stłucze-
nia. Liczby te są z pewnością za-

niżone, gdyż uczestnicy prote-
stu bali się zgłosić do placówek 
służby zdrowia, aby uniknąć za-
rejestrowania. Po drugiej stronie 
miało zostać rannych, głównie 
z obrażeniami twarzy, 160 mili-
cjantów, w tym 14 ciężko. Jeden 
z funkcjonariuszy stracił oko. 
KWMO oszacowała straty na 300 
tys. złotych. Z kolei służby miej-
skie obliczyły, że miasto straciło 
około 50 tys. zł. 

1 czerwca 1960 roku spo-
tkała się egzekutywa KW PZPR 
w Zielonej Górze, na którą zapro-
szono najważniejszych milicjan-
tów, prokuratorów. Temat mógł 
być jeden – ustalenie strategii po-
stępowania wobec zatrzyma-
nych osób. I sekretarz KW PZPR 
Tadeusz Wieczorek nakazał bez-
względność, z jednej strony jak 
najwyższe kary w sądach i przed  
kolegiami, a z drugiej zwalnianie 
z pracy, usuwanie ze szkół, re-
presje ekonomiczne, a nawet 
wysiedlenia z miasta. 

Już po tygodniu do sądów 
trafiły pierwsze akty oskarżenia. 
Pierwsze procesy ruszyły 17 i 18 
czerwca 1960 roku przed Sądem 

Powiatowym w Zielonej Górze. 
W ciągu tych dwóch dni osą-
dzono dziesięć osób: dwie otrzy-
mały kary po pięć lat więzienia, 
dwie po cztery lata, trzy po trzy, 
dwie po dwa lata i jedna osiem 
miesięcy. Kolejne rozprawy od-
bywały się 24, 25, 28, 29 i 30 
czerwca. 36 osób usłyszało rów-
nież bardzo wysokie wyroki. 
W tych pierwszych sprawach za-
padały najwyższe wyroki. 
W lipcu i sierpniu sędziowie byli 
nieco łagodniejsi. Łącznie przed  
sądem powiatowym zostało osą-
dzonych 117 osób. W przypadku 
50 osób prokuratura umorzyła 
postępowanie. 

Przed kolegium karno-ad-
ministracyjnym stanęło nieco 
ponad sto osób. Wyroki opie-
wały od nawet dwumiesięcz-
nych a resztów po kary 
grzywny. Zgodnie z wcześniej-
szymi ustaleniami postano-
wiono oczyścić miasto z „ele-
mentu” również w inny spo-
sób. Posypały się zwolnienia 
z pracy osób nieobecnych 30 
maja i 1 czerwca. Ze  szkół usu-
nięto 10 uczniów.

Plac Wielkopolski w Zielonej Górze, ucieczka przed odziałami MO. Nie wszystkim się udało...
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Uczestnicy walk o Dom Katolicki na rogu kościoła świętej Jadwigi, wylot na Plac Wielkopolski

FO
T. 

ZB
IO

RY
 A

IP
N

Tak prezentował się 62 lata temu Dom Katolicki. Mieszkańcy stanęli w obronie jego wartości
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Komenda MO przy Kasprowicza po ataku uczestników konfliktu
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D
ziałalność ks. 
K a z i m i e r z a  
Michalskiego 
w Zielonej 
Górze w la-
tach 1945–

1953 i 1956–1960 jest ilustra-
cją trudnych realiów pierw-
szych lat powojennych 
w Polsce, kiedy to Kościół ka-
tolicki, szczególnie na tere-
nach Ziem Zachodnich i Pół-
nocnych, był ważnym ele-
mentem spajającym i kształ-
tującym wartości patrio-
tyczne i religijne przybywa-
jącej tam ludności z byłych 
Kresów Wschodnich II RP 
oraz osadników z ziem pol-
skich, w tym dużej grupy 
z terenu historycznej Wiel-
kopolski. Posługa ks. Kazi-
mierza Michalskiego to zma-
ganie z władzą komuni-
styczną i przeciwstawianie 
się próbom laicyzacji i ateiza-
cji społeczeństwa, okupiona 
niestety dwukrotnym wy-
rzuceniem duchownego 
przez komunistów z parafii 
i Zielonej Góry. 

Pamięć o tym kapłanie 
jest do dziś żywa w Zielonej 
Górze. Najpełniej w krótkich 
słowach postać tego wyjąt-
kowego kapłana charaktery-
zuje napis, umieszczony 
na tablicy pamiątkowej, od-
słoniętej 6 października 1985 
r. na murze kościoła św. Ja-
dwigi. Wdzięczni parafianie 
umieścili wówczas następu-
jący tekst: 

„Czcigodnemu Ks. Ka-
nonikowi Kazimierzowi Mi-
chalskiemu (1898-1975), by-
łemu więźniowi Dachau, or-
ganizatorowi polskiego życia 
religijnego Kościoła rzym-
skokatolickiego w Zielonej 
Górze. Wdzięczni parafianie 
św. Jadwigi.” 

Warto przypomnieć tego 
wyjątkowego kapłana, pa-
triotę, społecznika i czło-
wieka, o którym możemy 
powiedzieć, że stworzył zie-
lonogórzan z ludzi przyby-
łych do tego miasta z róż-
nych miejsc. 

Ksiądz Kazimierz Mi-
chalski przyszedł na świat 18 
sierpnia 1898 r. w Gnieźnie, 
w patriotycznej i religijnej ro-
dzinie. W takich warunkach 
kształtowały się poglądy 
i powołanie młodego Kazi-
mierza Michalskiego. Po zda-
niu matury, podobnie jak 

wielu jego rówieśników, 
w 1917 r. zostaje wcielony 
do wojska niemieckiego. 
Po zakończeniu I wojny 
światowej wraca z tułaczki 
do odradzającej się Polski, 
na krótko zatrzymuje się 
w niemieckim wówczas  
Wrocławiu, gdzie był imma-
trykulowany, jednak w 1919 
r. powraca do rodzinnego 
Gniezna. W Poznaniu rozpo-
czyna naukę w Seminarium 
Duchownym. Święcenia ka-
płańskie przyjął 17 grudnia 
1922 r. z rąk ks. kard. 
Edmunda Dalbora, pierw-
szego Prymasa odrodzonej 
Rzeczypospolitej. Przez kilka 
lat pełnił posługę wikariusza 
w Wolsztynie, Trzemesznie 
i Wągrowcu. Wykorzystując 
swój talent pedagogiczny 
i organizacyjny, ks. Kazi-
mierz Michalski od 1926 r. 
był kolejno prefektem i na-
uczycielem gimnazjów 
w Lesznie, następnie w Po-
znaniu, angażował się rów-
nież w działalność Akcji Ka-
tolickiej, a szczególnie Kato-
lickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Męskiej. 

Wybuch wojny 1 wrze-
śnia 1939 r. sprawił, że ks. Mi-
chalski musiał opuścić Po-
znań w obawie przed repre-
sjami, które dotknęły ze 
strony Niemców wielu ka-
płanów. Pełnił funkcję kape-
lana wojskowego polskich 
żołnierzy, walczących nad  
Bzurą. Początek wojny był 
dla młodego kapłana bardzo 
trudny, stracił wówczas ojca 
i brata. 

Po zakończeniu kampa-
nii wrześniowej powrócił 
do Poznania, gdzie 9 listo-
pada 1939 r. został areszto-
wany przez gestapo. Podob-
nie jak wielu innych kapła-
nów z Poznania i okolic, ks. 
Kazimierz Michalski trafia 
do klasztoru w Kazimierzu 
Biskupim, a stamtąd w 1940 
r. do obozu koncentracyj-
nego w Dachau. Wojnę prze-
żył jako więzień obozów: Da-
chau, Mauthausen-Gusen 
i ponownie Dachau. Moment 
wyzwolenia obozu przez 
wojska amerykańskie 29 
kwietnia 1945 r. tak wspomi-
nał: „Bóg nas uratował, by-
śmy wrócili pracować na ni-
wie Bożej w Polsce”. 

Po powrocie do Pozna-
nia ks. Kazimierz Michalski 
rzuca się w wir pracy dusz-
pasterskiej. W Poznaniu spo-

tyka się z ks. Edmundem No-
wickim – Administratorem 
Apostolskim na Ziemiach Za-
chodnich, który zapropono-
wał mu objęcie parafii św. Ja-
dwigi w Zielonej Górze. Po-
sługa na tych ziemiach jawiła 
się niczym praca na misji. 
Do Zielonej Góry ks. Kazi-
mierz Michalski przybywa 22 
października 1945 r. 

Już od pierwszych dni 
swojego pobytu w parafii ks. 
Kazimierz Michalski zapisał 
się w pamięci parafian 
i mieszkańców miasta jako 
gorliwy duszpasterz i auto-
rytet moralny, który scalał 
mieszkańców Zielonej Góry 
oraz okolicznych miejscowo-
ści. Czas, w którym przyszło 
mu pełnić posługę duszpa-
sterską był wyjątkowo tru -
dny. Musiał troszczyć się 
m.in. o sprawy bytowe swo-
ich parafian, jednocześnie 
troszcząc się o przygotowa-
nie świątyń do sprawowania 
liturgii, co realizował przez 
adaptację protestanckich 
obiektów sakralnych na tere-
nie parafii dla potrzeb kultu 
katolickiego. Pracując z od-

daniem i bez wytchnienia, 
ks. Kazimierz Michalski stał 
się niekwestionowanym au-
torytetem dla swoich wier-
nych, ale również miejsco-
wego duchowieństwa, które 
12 czerwca 1946 r. wybrało 
go na dziekana dekanatu zie-
lonogórskiego. 

Pełna ofiarności, miłości 
i zarazem patriotyzmu po-
stawa ks. Michalskiego stała 
się problemem dla władz ko-
munistycznych, które chcia -
ły go zdyskredytować w o -
czach wiernych i doprowa-
dzić do jego usunięcia z pa-
rafii. Działania te były ele-
mentem polityki antyko-
ścielnej władz, które realizo-
wały politykę laicyzacji spo-
łeczeństwa. Mimo coraz 
częstszych ataków ze strony 
komunistów, liczba wier-
nych, biorących udział 
w uroczystościach kościel-
nych nie malała. Władze 
ograniczały ks. Michal-
skiemu możliwość sprawo-
wania liturgii poza kościo-
łami, m.in. procesji Bożego 
Ciała, czy utrudniając orga-
nizację wydarzeń religijno-

kulturalnych w Domu Kato-
lickim. Jego nieprzejednana 
postawa oraz niepodpisanie 
dekretowego ślubowania 
na wierność PRL sprawiły, że 
został zatrzymany przez UB 
i we wrześniu 1953 r. zmu-
szony do opuszczenia para-
fii. Władze bez jego zgody 
wymeldowały go z Zielonej 
Góry. Schronił się wówczas 
na trzy lata w parafii farnej 
w Poznaniu. 

Dojście do władzy 
w październiku 1956 r. Wła-
dysława Gomułki i liberaliza-
cja w stosunkach państwo-
Kościół katolicki sprawiły, że 
z internowania zwolniono 
ks. Prymasa kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, do swo-
ich parafii wracali usunięci 
z nich księża: do Zielonej 
Góry w grudniu 1956 r. wró-
cił ks. Kazimierz Michalski. 

Okres względnego spo-
koju nie trwa długo. Już 
od połowy 1957 r. zmienia się 
nastawienie władz, które po-
nownie zaostrzają kurs w po-
lityce wyznaniowej. W latach 
1958–1961 ma miejsce proces 
usuwania religii ze szkół 

i znajdujących się w nich 
symboli religijnych. Na  
wszystkie te poczynania 
władz komunistycznych 
zdecydowanie reaguje ks. 
Michalski, nie godząc się 
na postępujące próby laicy-
zacji społeczeństwa i nisz-
czenia Kościoła katolickiego. 

Stopniowo zaczął nara-
stać konflikt wokół Domu 
Katolickiego, który ze 
względu na swoją patrio-
tyczną i formacyjną rolę, jaką 
spełniał w lokalnej społecz-
ności, stał się solą w oku ko-
munistów. Władze rozpo-
częły działania administra-
cyjne, zmierzające do prze-
jęcia budynku, których apo-
geum nastąpiło 30 maja 1960 
roku. 

Władze komunistyczne 
miały świadomość, że pod-
czas przejmowania budynku 
może dojść do protestów. 
Nie spodziewały się jednak, 
że przybiorą one taką skalę 
i staną się manifestacją pa-
triotyczną i religijną. Obrona 
Domu Katolickiego była też 
obroną ks. Kazimierza Mi-
chalskiego. Niestety, w re-
aliach państwa totalitarnego 
los ks. Michalskiego był 
przesądzony. Władze zażą-
dały od ks. bp. Wilhelma 
Pluty usunięcia z funkcji 
proboszcza ks. Michal-
skiego, którego uznały 
za odpowiedzialnego za za-
mieszki. Na skutek ataków 
i presji, wywieranej przez 
komunistów oraz w trosce 
o dobro parafii i jej wier-
nych, ks. Michalski 17 grud-
nia 1960 r. złożył rezygnację 
i przeszedł na emeryturę. 
Niestety, oddanie parafii nie 
kończyło jego upokorzeń, 
musiał również po raz drugi 
opuścić Zieloną Górę. Po-
dobnie jak za pierwszym ra-
zem, tym razem również za-
mieszkał w Poznaniu w pa-
rafii św. Wawrzyńca. 

Zmarł w Poznaniu 11 lu-
tego 1975 r., gdzie został po-
chowany. Pamięć o tym wy-
jątkowym kapłanie była cią-
gle żywa wśród jego para-
fian, którzy zadbali, by wró-
cił do Zielonej Góry. 13 marca 
2010 r. odbył się ponowny 
pogrzeb pierwszego pol-
skiego proboszcza w Zielonej 
Górze. Ksiądz Michalski zo-
stał pochowany w grobowcu 
dla zasłużonych kapłanów 
przy zielonogórskiej konka-
tedrze.

KSIĄDZ KAZIMIERZ MICHALSKI       
(1898-1975) – ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ 

W ZIELONEJ GÓRZE

Ksiądz Kazimierz Michalski z wiernymi ze swojej parafii podczas procesji w Zielonej Górze

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 G
AZ

ET
Y 

LU
BU

SK
IE

J



07PONIEDZIAŁEK, 30 MAJA 2022 
GAZETA LUBUSKA

DR HAB. RAFAŁ RECZEK 

P
amięć jest waż-
nym elemen-
tem budowania 
naszej tożsamo-
ści narodowej, 
jest ona również 

komponentem naszego genu 
wolności, którym chcemy się 
dzielić i zaszczepić go kolej-
nym pokoleniom. Potrzeba 
wolności, umiłowanie najważ-
niejszych wartości, jakimi były 
Bóg, Honor i Ojczyzna, stały 
się dla naszych przodków tymi 
determinantami, które dopro-
wadziły do odzyskania przez 
Polskę Niepodległości w roku 
1918. 

Zielona Góra oraz Ziemie 
Zachodnie i Północne w wy-
niku rozstrzygnięć geopoli-
tycznych znalazły się w roku 
1945 r. w granicach powojen-
nej Polski. Ludzie, dla których 
miały się one stać domem, 
rozpoczęli odbudowę swojej 
egzystencji w oparciu o wspo-
mniane wartości. Dla władzy 
komunistycznej ziemie te 
miały natomiast być terenem, 
gdzie będą tworzyły nowy 
model społeczeństwa, oparty 
o wzorce sowieckie. Zetknię-
cie tych dwóch postaw mu-
siało doprowadzić do kon-
fliktu i tak się stało 30 maja 
1960 r. Obrona Domu Katolic-
kiego była jednym z najwięk-
szych w komunistycznej Pol-
sce wystąpień społeczeństwa 
w obronie wiary i wolności 
między rokiem 1956 i 1970. 

Na przestrzeni ostatnich 
lat lokalne władze, kościół zie-
lonogórski, społeczeństwo, In-
stytut Pamięci Narodowej oraz 
media dużo zrobiły, by wiedza 
o Obronie Domu Katolickiego 
przedostała się do świadomo-
ści mieszkańców regionu i nas 
Polaków. Niemniej jednak mu-
simy nadal przypominać 
o tych wydarzeniach, by pa-
mięć o nich była ciągle żywa. 
Doskonałym wyrazem tej pa-
mięci są wszystkie formy upa-
miętnienia, znajdujące się 
w przestrzeni miasta, gdzie 
na co dzień możemy obcować 
z historią. Od lat ważnym miej-
scem jest Pomnik Wydarzeń 
Zielonogórskich 1960, odsło-
nięty w 2010 r., który znajduje 
się przy dawnym Domu Kato-
lickim, dziś Filharmonii Zielo-
nogórskiej. 

Przy okazji obchodów 60. 
rocznicy Wydarzeń Zielono-
górskich, 30 maja 2020 r., 

na skwerze przy konkatedrze 
pw. Świętej Jadwigi Śląskiej 
został odsłonięty pomnik ks. 
Kazimierza Michalskiego. Mo-
nument ten ma szczególne 
znaczenie, jest poświęcony 
wyjątkowej postaci. Możemy 
powiedzieć, że ogromną za-
sługą ks. Kazimierza Michal-
skiego było to, że po zakończe-
niu wojny, kiedy Polska pod-
nosiła się z ruin, kiedy komu-
niści łamali ducha wolności, 
on stworzył zielonogórzan. 

Pomnik poświęcił biskup 
zielonogórsko-gorzowski Ta-
deusz Lityński. Uroczystości 
odsłonięcia dokonali wicewo-
jewoda lubuski Wojciech Per-
czak, prezydent Zielonej Góry 
Janusz Kubicki, przewodni-
czący Rady Miasta Zielona 
Góra Piotr Barczak, dyrektor 
IPN Oddział w Poznaniu dr 
hab. Rafał Reczek oraz pani 
Eugenia Umławska – siostrze-
nica księdza Michalskiego. 

Upamiętnienie powstało 
dzięki zgodnej współpracy In-
stytutu Pamięci Narodowej, 
diecezji zielonogórsko-go-
rzowskiej oraz Urzędu Miasta 
Zielona Góra. Autorem pro-
jektu pomnika i jednocześnie 
jego twórcą jest znany rzeź-
biarz, profesor Karol Badyna 
z Krakowa. Reprezentujący 
prezydenta RP Andrzeja Dudę 

minister Andrzej Dera odczy-
tał list, skierowany do uczest-
ników uroczystości. Padły 
wówczas słowa: „Zielonogó-
rzanie, broniąc Domu Katolic-
kiego, stanęli w obronie 
prawdy i godności. Placówka, 
gdzie duszpasterze umacniali 
ducha chrześcijańskiego i pa-
triotycznego, stała się redutą 
wolnej Polski”. 

Budowanie pamięci przy-
biera różne wymiary i odbywa 
się z wykorzystaniem nowo-
czesnych form przekazu. Jed-
nym z takich artystycznych 
przesłań są murale, które po-
przez oddziaływanie wizualne 
przybliżają nam historię. Taki 
historyczny mural odsłonięto 
w Zielonej Górze 11 listopada 
2020 r. Instytut Pamięci Naro-
dowej, miasto Zielona Góra 
oraz parafia pw. Świętej Ja-
dwigi Śląskiej w Zielonej Górze 
w wyjątkowy sposób upa-
miętniły wydarzenia z 30 maja 
1960 roku. Na ścianie parafial-
nego budynku przy konkate-
drze wykonano według pro-
jektu artysty malarza Jakuba 
Bitki mural, upamiętniający 
obrońców Domu Katolickiego. 
Jedno z wykorzystanych 
zdjęć, będących inspiracją dla 
artysty przedstawia chłopca 
w krótkich spodenkach z ka-
mieniem w ręku. 

Pamięć ma również swój 
wymiar państwowy. Szczegól-
nym jej wyrazem i zarazem 
przejawem wdzięczności pań-
stwa polskiego wobec uczest-
ników wydarzeń zielonogór-
skich była obecność w roku 
2018 na uroczystościach prezy-
denta RP Andrzeja Dudy, który 
mówił wówczas: „To było nic 
innego jak desperacki akt bo-
haterskiej obrony podstawo-
wych praw obywatelskich, 
ludzkich, tych, które przyna-
leżą się każdemu człowiekowi, 
z których każdy człowiek ma 
prawo korzystać”. 

Symboliczne jest również 
uhonorowanie odznaczeniami 
państwowymi osób, zaangażo-
wanych w budowanie w Polsce 
przestrzeni wolności. Szczegól-
nym wyrazem wdzię czności 
państwa polskiego jest nada-
wanie Krzyża Wolności i Soli-
darności. Te odznaczenia pre-
zydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej, na wniosek prezesa Insty-
tutu Pamięci Narodowej, przy-
znaje za zasługi w działalności 
na rzecz niepodległości i suwe-
renności Polski oraz respekto-
wanie praw człowieka w Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej. W ostatnich latach uhono-
rowano nimi kilkoro żyjących 
uczestników wydarzeń oraz 
wręczono również odznacze-
nia pośmiertne, które odebrały 
rodziny uczestników walk 
w obronie Domu Katolickiego. 

Pisząc o pamięci nie spo-
sób nie wspomnieć o licznych 
audycjach Radia Zachód czy 
artykułach, pojawiających się 
na łamach „Gazety Lubu-
skiej”. Wspomnieć musimy 
również o dwóch ważnych ini-
cjatywach „Gazety Lubu-
skiej”: filmie „Wydarzenia Zie-
lonogórskie 1960. Bitwa 
o Dom Katolicki” oraz albumie 
„1960. Wydarzenia Zielono-
górskie” ze zdjęciami doku-
mentującymi te momenty z 30 
maja 1960 r. Sama historia wy-
darzeń z 30 maja 1960 roku do-
czekała się również opisania 
na kartach książki, podobnie 
jak opis życia i działalności 
księdza Kazimierza Michal-
skiego. Historię tę w wyjąt-
kowy sposób przybliżono rów-
nież w spektaklu „Ulice wol-
ności” w reż. dyrektora Lubu-
skiego Teatru Roberta Cze-
chowskiego. Wydarzeń tych 
było więcej i nie sposób 
wszystkich ich przywołać. 
Ważne, że są i niosą sztafetę 
Pamięci.

PAMIĘĆ O WYDARZENIACH 
ZIELONOGÓRSKICH                         

Z 30 MAJA 1960 ROKU

Wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Winnym Grodzie podczas 58. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich
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Pomnik ks. Michalskiego oraz historyczny mural
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DR HAB. RAFAŁ RECZEK 

15 sierpnia 1945  
Ks. Kazimierz Michalski zo-
staje pierwszym polskim pro-
boszczem w Zielonej Górze. 
Powstaje Administracja Apo-
stolska Kamieńska, Lubuska 
i Prałatury Pilskiej w Gorzo-
wie, która organizowała życie 
religijne katolików na znacz-
nej części Ziem Północnych 
i Zachodnich. Do tej misyjnej 
posługi brak było kapłanów. 
Dlatego też pierwszy admini-
strator ks. Prałat Edmund No-
wicki poszukiwał pilnie księży, 
którzy podejmą się pracy 
na Ziemiach Zachodnich. Było 
to o tyle ważne, że obecność 
polskiego kapłana dodawała 
otuchy do często przymuso-
wego osiedlania się na nowej 
ziemi. Ks. Michalski był świa-
domy tej odpowiedzialności 
i ciężaru pracy. Mimo tego 
przyjął to wyzwanie, traktując 
je jako wyraz wdzięczności 
Bogu za ocalone życie w obo-
zie koncentracyjnym w Da-
chau. 

22 października 1945  
Ksiądz Kazimierz Michalski 
zanotował: „Przybyłem dzisiaj 
z polecenia Administratora 
Apostolskiego, księdza prałata 
Edmunda Nowickiego do Zie-
lonej Góry, aby objąć duszpa-
sterstwo tutejszej parafii św. 
Jadwigi. Rozpocząłem w imię 
Boże pracę nad tymi Polakami, 
którzy po złamaniu przemocy 
hitlerowskiej zaczęli napływać 
tutaj w lipcu 1945 r.” 

28 października 1945 
Ksiądz Kazimierz Michalski 
zanotował: „Trzeba pomy-
śleć o kościołach. Jeden ko-
ściół św. Jadwigi jest 
za szczupły. W mieście są 
trzy kościoły ewangelickie. 
Władze odnoszą się życzliwie 
– wnioski o przyznanie ko-
ściołów zostały złożone. Klu-
cze do kościołów są w moim 
posiadaniu. Z wnioskami 
o kościoły wniosłem również 
o budynki kościelne, m.in. 
o Dom Parafialny przy placu 
Wielkopolskim. Trzeba pil-
nować sprawy, aby nie osie-
dliły się sekty albo inne wy-
znania.” 

Listopad 1947  
Kierowane przez nowego sta-
rostę mjr. Zenona Tomaszew-
skiego Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej przyjmuje re-
zolucję, że działalność ks. Mi-
chalskiego jest szkodliwa dla 
narodu polskiego i aspołeczna. 

 13 lutego 1950 
Ks. Michalski zostaje areszto-
wany pod zarzutem wykroczeń 
przeciwko wolności sumienia. 

29 kwietnia 1950 
Ks. Kazimierz wrócił z po-
znańskiego więzienia. Pod-
kreślał wówczas wśród wier-
nych, że w tym dniu minęła 
piąta rocznica opuszczenia 
przez niego obozu koncentra-
cyjnego w Dachau. Miało to 
szczególną wymowę. Więzień 
faszystowskiego obozu w Da-
chau stał się również więź-
niem komunistycznych służb. 
Powrót proboszcza spowodo-
wał większą niż dotychczas 
integrację zdeklarowanych 
katolików. 

6 lipca 1950 
Utworzenie województwa zie-
lonogórskiego. 

1950/1951 
W Zielonej Górze powstaje 
Wydział ds. Wyznań Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej, który zakresem swo-
ich działań obejmował 

wszystkie sprawy, dotyczące 
związków wyznaniowych, 
a szczególnie administracji ko-
ścioła katolickiego. 

1 września 1953 
Ks. Kazimierz Michalski za od-
mówienie podpisania deklaracji 
„wierności państwu ludowemu” 
oraz swoją nieprzejednaną po-
stawę został zatrzymany przez 
Urząd Bezpieczeństwa i zmu-
szony do opuszczenia parafii. 
Władze państwowe bez zgody 
proboszcza wymeldowały księ-
dza z Zielonej Góry. Oznaczało to 
faktycznie wypędzenie duchow-
nego z miasta. Ks. Kazimierz Mi-
chalski znalazł schronienie w Fa-
rze Poznańskiej. 

Grudzień 1956 
Na fali popaździernikowej od-
wilży ks. Kazimierz Michalski 
wraca do Zielonej Góry i po-
nownie z zapałem rozpoczyna 
pracę duszpasterską wśród 
swoich parafian. 

Wiosna 1959 
Zakazano ks. Kazimierzowi 
Michalskiemu organizowania 

przedstawień o charakterze re-
ligijnym. Zakaz był represją, 
gdyż niektórzy księża w in-
nych parafiach takie zgody 
otrzymywali automatycznie. 
Już wówczas argumentowano 
w kręgach władzy, że zbyt 
duża aktywność księdza prze-
szkadza programowi „laicyza-
cji”. 

23 kwietnia 1959 
Okólnik ministra gospodarki 
komunalnej stanowiący, że 
kościół jest tylko użytkowni-
kiem zajmowanych obiektów, 
których właścicielem jest 
„państwo ludowe”. 

Jesień 1959 
Zapadła decyzja o egzekucji 
należności za użytkowanie 
Domu Katolickiego. Nie zo-
stała wykonana. Rozpoczy-
nają się działania administra-
cyjne wymierzone w ks. Mi-
chalskiego. 

15 kwietnia 1960 
Dyrektor wydziału wyznań 
WRN wystąpił do kurii bisku-
piej o przeniesienie ks. Michal-

skiego do innej parafii. Uza-
sadniano, że ksiądz mobilizuje 
zielonogórzan przeciw działa-
niom władzy. 

15 kwietnia 1960 
Wydział Spraw Lokalowych 
wydał nakaz opuszczenia czę-
ści pomieszczeń w budynku 
Domu Katolickiego – miały zo-
stać przejęte przez miasto 
na cele biurowe. 

3 maja 1960 
Miejska Komisja Lokalowa 
zdecydowała o podtrzymaniu 
nakazu opuszczenia części po-
mieszczeń w budynku Domu 
Katolickiego przez parafię św. 
Jadwigi, a Wydział Lokalowy 
Prezydium MRN wezwał para-
fię do opuszczenia lokali do 27 
maja oraz zdecydował o doko-
naniu eksmisji w dniu 28 maja, 
gdyby parafia nie zastosowała 
się do wezwania. 

27 maja 1960 
Biskup Wilhelm Pluta w pi-
śmie do Aleksandra Zawadz-
kiego przewodniczącego Rady 
Państwa pisze, że „wspo-

mniany obiekt jest niezbędny 
dla parafii, gdyż mieszczą się 
w nim salki przeznaczone 
na naukę religii dzieci i mło-
dzieży”. 

28 maja 1960 
Pierwotny termin eksmisji 
Domu Katolickiego, który na-
stępnie miejscy urzędnicy 
przesunęli na 30 maja (ponie-
działek) na godz. 10.00. 

30 maja 1960 
Obrona Domu Katolickiego 
była jednym z największych 
w komunistycznej Polsce wy-
stąpień społeczeństwa 
w obronie wiary i wolności 
między rokiem 1956 i 1970. 

17 grudnia 1960 
Biskup Wilhelm Pluta w de-
krecie, zwalniającym z po-
sługi duszpasterskiej napisał 
m.in.: „Przychylając się 
do petycji przewielebnego 
Księdza Kanonika, przyjmu-
jemy Jego rezygnację i zwal-
niamy Go z obowiązków pro-
boszczowskich parafii św. Ja-
dwigi w Zielonej Górze 
i dziekana dekanatu zielono-
górskiego i zarazem udzie-
lamy sześciomiesięcznego 
urlopu. […] Za kilkunastolet-
nią gorliwą i ofiarną pracę 
duszpasterską składamy Ks. 
Kanonikowi serdeczne Bóg 
zapłać.” 

Czerwiec 1961 
Ks. Kazimierz Michalski po u -
dzielonym sześciomiesięcz-
nym urlopie już więcej jako 
duszpasterz do Zielonej Góry 
nie powrócił. Podjął pracę 
w parafii św. Wawrzyńca w Po-
znaniu, mieszkając w domu 
sióstr Pallotynek. 

11 lutego 1975 
W Poznaniu umiera ksiądz Ka-
zimierz Michalski. Zostaje po-
chowany na cmentarzu na Ju-
nikowie. 

13 marca 2010 
Dopiero w wolnej Polsce ks. 
Kazimierz Michalski „powró-
cił” do Zielonej Góry. Docze-
sne szczątki pierwszego pol-
skiego powojennego pro-
boszcza Zielonej Góry spo-
częły w grobowcu zasłużo-
nych księży przy konkate-
drze. 

30 maja 2020 
W 60. rocznicę wydarzeń w o -
bronie Domu Katolickiego nie-
opodal zielonogórskiej konka-
tedry odsłonięto pomnik ks. 
Kazimierza Michalskiego.

Ks. Kazimierz Michalski
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Grób ks. Kazimierza Michalskiego
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Biskup Wilhelm Pluta podczas wygłaszania homilii
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Kordony milicyjne, wykorzystane do tłumienia protestów
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