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Â RZE WOBEC KOSÂCIOèA GORZOWSKIEGO
W ZIELONEJ GO
Polityka wyznaniowa wøadz komunistycznych, majaÎca na celu
wyeliminowanie KosÂcioøa z zÇycia publicznego, w znacznej mierze
koncentrowaøa sieÎ na uzyskaniu wpøywu na obsadeÎ stanowisk kosÂcielnych. ZdajaÎc sobie spraweÎ z autorytetu ksieÎdza w parafii i jego
wpøywu na postawy ludzi, wøadze panÂstwowe zmierzaøy do prawnego
zapewnienia sobie mozÇliwosÂci decydowania o obsadzie urzeÎdoÂw kosÂcielnych, co miaøo bycÂ pomocne w obsadzaniu parafii ksieÎzÇmi ulegøymi wobec totalitarnego systemu.
1. POSTANOWIENIA I REALIZACJA DEKRETU
Z DNIA 9 LUTEGO 1953 R.

Dziaøania zmierzajaÎce w kierunku uzyskania kontroli nad personalnymi decyzjami wøadz kosÂcielnych zintensyfikowaøy sieÎ w roku
1952, kiedy to referenci do spraw wyznanÂ w prezydiach powiatowych rad narodowych otrzymali nakaz sporzaÎdzania charakterystyk
niektoÂrych ksieÎzÇy1. Jednak narzeÎdzie prawne dla tej dziaøalnosÂci
administracja wyznaniowa uzyskaøa wraz z wydaniem w dniu 9 lu1
Zob. T. Dzwonkowski, Polityka lokalnych wøadz PRL wobec Ordynariatu Gorzowskiego w latach 1951-1972 (na przykøadzie postaw wobec ordynariuszy), w: Stefan
Kardynaø WyszynÂski wobec Ziem Zachodnich i PoÂønocnych oraz stosunkoÂw polsko-niemieckich, red. T. Dzwonkowski, Cz. OseÎkowski, Warszawa±PoznanÂ±Zielona GoÂra
2001, s. 123.
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tego 1953 r. dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk kosÂcielnych2. Dawaø on wøadzom panÂstwowym prawo do nadzoru nad tworzeniem, przeksztaøcaniem, znoszeniem i obejmowaniem duchownych stanowisk kosÂcielnych oraz umozÇliwiaø usuwanie niewygodnych duchownych z zajmowanych urzeÎdoÂw3. Organem panÂstwowym
wøasÂciwym do wyrazÇenia zgody na objeÎcie stanowiska zostaøo ± odnosÂnie do ordynariuszy diecezji i sufraganoÂw ± prezydium rzaÎdu,
a w pozostaøych wypadkach ± wøasÂciwe prezydium wojewoÂdzkiej
rady narodowej. Osoby zajmujaÎce duchowne stanowiska kosÂcielne
zostaøy roÂwniezÇ zobowiaÎzane do zøozÇenia sÂlubowania na wiernosÂcÂ
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dekret wzbudziø gwaøtowne protesty Episkopatu4. W dniu 29 lutego 1953 r. kard. Stefan WyszynÂski przedstawiø listownie wicemarszaøkowi sejmu Franciszkowi Mazurowi stanowisko Komisji GøoÂwnej
Episkopatu, ktoÂre ± wedøug zamierzenÂ Prymasa ± miaøo bycÂ wsteÎpem
do dyskusji na temat wydania rozporzaÎdzenia wykonawczego. ZdajaÎc sobie bowiem spraweÎ, zÇe dekret nie zostanie odwoøany, wøadze
kosÂcielne staraøy sieÎ przede wszystkim maksymalnie zaweÎzicÂ zakres
pojeÎcia ¹duchowne stanowisko kosÂcielneº, wyøaÎczajaÎc z niego wikariuszy parafialnych oraz kapelanoÂw sioÂstr5. Ponadto zwroÂciøy uwageÎ,
zÇe dekret nie mozÇe dotyczycÂ zakonoÂw i zgromadzenÂ zakonnych, poniewazÇ w rozumieniu wøadz panÂstwowych saÎ one stowarzyszeniami
2

DzU z 1953, nr 10, poz. 32.
¹Uprawianie przez osobeÎ piastujaÎcaÎ duchowne stanowisko kosÂcielne dziaøalnosÂci sprzecznej z prawem i porzaÎdkiem publicznym baÎdzÂ popieranie lub osøanianie
takiej dziaøalnosÂci powoduje usunieÎcie tej osoby z zajmowanego stanowiska przez
zwierzchni organ kosÂcielny samoistnie lub na zÇaÎdanie organoÂw panÂstwowychº ± art. 6.
4
Zob. Relacja Prymasa S. WyszynÂskiego z jego rozmoÂw z F. Mazurem o stosunkach KosÂcioÂø ± PanÂstwo, w: P. Raina, KosÂcioÂø w PRL, t. 1, PoznanÂ 1994, s. 392-395.
5
¹[...] b) Do ¹duchownych stanowisk kosÂcielnychº w Polsce nalezÇaÎ stanowiska
ArcybiskupoÂw MetropolitoÂw, BiskupoÂw, ordynariuszy i sufraganoÂw, kanonikoÂw katedralnych, dziekanoÂw, proboszczoÂw i wikariusza generalnego. c) Do ¹duchownych
stanowisk kosÂcielnychº nie mozÇna zaliczycÂ ks. wikariusza [...] d) RoÂwniezÇ kapelani
sioÂstr nie zajmujaÎ duchownych stanowisk kosÂcielnychº. List Prymasa S. WyszynÂskiego
do wicemarszaøka sejmu F. Mazura z dnia 23 lutego 1953 r. ze stanowiskiem Episkopatu w sprawie dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk kosÂcielnych, w: P. Raina,
KosÂcioÂø, s. 395.
3
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i podpadajaÎ pod dekret z 5 lipca 1949 r. o zmianie niektoÂrych przepisoÂw prawa o stowarzyszeniach6.
Postulaty Episkopatu nie zostaøy wzieÎte pod uwageÎ, co wieÎcej
w praktyce stosowanie dekretu opieraøo sieÎ na jego dowolnej interpretacji przez przewodniczaÎcych wojewoÂdzkich rad narodowych, ktoÂrzy czeÎsto domagali sieÎ zwolnienia z urzeÎdoÂw kapøanoÂw
niewygodnych dla wøadz bez podania motywoÂw i bez mozÇliwosÂci
zøozÇenia wyjasÂnienÂ7. Na terenie Ordynariatu Gorzowskiego8 zaraz
po wydaniu dekretu wøadze zazÇaÎdaøy usunieÎcia mieÎdzy innymi
pracownikoÂw kurii: ks. Mariana Kumali, ks. Macieja Szaøagana,
ks. JoÂzefa Michalskiego i ks. JoÂzefa Anczarskiego. Nie doszøo do
tego jedynie dzieÎki zdecydowanej postawie administratora ks.
Zygmunta SzelaÎzÇka9. Ponadto wøadze panÂstwowe staraøy sieÎ samodzielnie usuwacÂ proboszczoÂw mianowanych przed wejsÂciem w zÇycie
dekretu. Sposobem na to byøo wykresÂlenie danego ksieÎdza z listy
mieszkanÂcoÂw, a nasteÎpnie sprawdzenie jego zameldowania i grozÂba
kary wieÎzienia w przypadku niepodporzaÎdkowania sieÎ ustnej decyzji o opuszczeniu parafii. Kierownik wojewoÂdzkiego referatu
wyznaniowego staraø sieÎ roÂwniezÇ nakøonicÂ administratora ordynariatu do usunieÎcia niewygodnych ksieÎzÇy w zamian za nowe opony

6

DzU z 1949, nr 45, poz. 335.
Zob. List Komisji GøoÂwnej Episkopatu do B. Bieruta z dnia 13 marca 1953 r.
w sprawie dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk kosÂcielnych, w: P Raina, KosÂcioÂø, s. 400-401.
8
Termin ten na okresÂlenie administracji kosÂcielnej ze stolicaÎ w Gorzowie Wlkp.
pojawiø sieÎ w roku 1951 po usunieÎciu przez wøadze panÂstwowe administratora ks.
Edmunda Nowickiego. WczesÂniej funkcjonowaøa nazwa Administracja KamienÂska,
Lubuska i Praøatury Pilskiej, a od 27 maja 1967 r. Administracja Apostolska ¹ad
nutum Sanctae Sedisº. Staøa diecezja na tym terenie zostaøa ustanowiona dopiero 28
czerwca 1972 r. W niniejszym artykule uzÇywane saÎ takzÇe okresÂlenia KosÂcioÂø gorzowski
i gorzowska administracja kosÂcielna, poniewazÇ odpowiadajaÎ wszystkim prawnokanonicznym formom istnienia tej organizacji kosÂcielnej w omawianym okresie.
9
J. Sikorski, Polityka wøadz lokalnych wobec KosÂcioøa rzymskokatolickiego
w Gorzowie w latach 1945-1989, w: GorzoÂw Wielkopolski w 60-leciu 1945-2005. Materiaøy z konferencji naukowej, GorzoÂw Wielkopolski 3 czerwca 2005 r., red. D. Rymar,
J. Sikorski, GorzoÂw Wlkp. 2005, s. 166.
7
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do samochodoÂw, paliwo i obietniceÎ oddania kurii zajeÎtych wczesÂniej powielaczy10.
ZastrzezÇenia Episkopatu budziøa roÂwniezÇ realizacja przepisu
o skøadaniu przez duchownych sÂlubowania na wiernosÂcÂ PRL, poniewazÇ wøadze komunistyczne uczyniøy z niego okazjeÎ do przeprowadzenia ± majaÎcej na celu wykazanie, zÇe roÂwniezÇ ksieÎzÇa wøaÎczajaÎ sieÎ
w dzieøo budowy socjalizmu ± akcji propagandowej. Zmuszeni zostali
do niego takzÇe duchowni dotychczas piastujaÎcy urzeÎdy kosÂcielne,
chociazÇ z dekretu wynikaøo, zÇe saÎ do niego zobowiaÎzani jedynie ksieÎzÇa majaÎcy objaÎcÂ stanowisko. Ponadto w roÂzÇnych wojewoÂdztwach
stosowane byøy roÂzÇne teksty sÂlubowania, a UrzaÎd do Spraw WyznanÂ
czyniø trudnosÂci w jego uzyskaniu i przekazaø go dopiero, po naleganiach Sekretarza Episkopatu, w dniu 14 kwietnia11.
Postanowienia dekretu zostaøy doprecyzowane w zarzaÎdzeniu nr
61 Prezesa Rady MinistroÂw z dnia 5 maja 1953 r.12 W swoich sformuøowaniach byøo ono bardziej restrykcyjne od dekretu, poniewazÇ
nie uwzgleÎdniaøo prawnokanonicznego rozumienia ¹duchownego
stanowiska kosÂcielnegoº i rozciaÎgaøo jego zakres na ¹wszystkie stanowiska kosÂcielne staøe lub tymczasowe, jak roÂwniezÇ pomocnicze
i zasteÎpcze, piastowane przez duchownychº. W zaøaÎczniku nr 1 zawarto wzoÂr kwestionariusza, ktoÂry musiaø wypeønicÂ duchowny piastujaÎcy stanowisko kosÂcielne. Poza danymi personalnymi zawieraø on
pytania o pochodzenie spoøeczne, wyksztaøcenie, stopienÂ naukowy,
stosunek do søuzÇby wojskowej, posiadane odznaczenia, przynalezÇnosÂcÂ do organizacji spoøecznych i politycznych zaroÂwno przed
1939 r., jak i podczas okupacji oraz po wyzwoleniu a takzÇe przebieg
pracy zawodowej. W zaøaÎcznikach do zarzaÎdzenia nr 2 i 3 okresÂlono
roteÎ sÂlubowania, ktoÂraÎ ordynariusze diecezji i sufragani byli zobowiaÎzani zøozÇycÂ w UrzeÎdzie do Spraw WyznanÂ, a duchowni na pozostaøych
10

Zob. T. Dzwonkowski, Polityka lokalnych wøadz PRL wobec Ordynariatu
Gorzowskiego, s. 125.
11
List Sekretarza Episkopatu do RzaÎdu z dnia 20 kwietnia 1953 r. w sprawie
sÂlubowania kapøanoÂw na wiernosÂcÂ PRL, w: P. Raina, KosÂcioÂø, s. 405-406.
12
Zob. ZarzaÎdzenie nr 61 Prezesa Rady MinistroÂw z dnia 5 maja 1953 r. w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych, w: P. Raina, KosÂcioÂø,
s. 411-412.

WPèYW PANÂSTWA NA OBSADEÎ STANOWISK KOSÂCIELNYCH...

259

stanowiskach kosÂcielnych w prezydium wojewoÂdzkiej rady narodowej, o ile UrzaÎd do Spraw WyznanÂ nie zaleciø zøozÇenia sÂlubowania we
wøasnej siedzibie.
W zarzaÎdzeniu okresÂlone zostaøy: terminy, jakie organy panÂstwowe majaÎ na odpowiedzÂ na wnioski skøadane przez kurie, terytorialna
wøasÂciwosÂcÂ prezydioÂw wojewoÂdzkich rad narodowych13 oraz sposoÂb
odwoøania od ich decyzji. Mimo zÇe wøadze panÂstwowe, co wykazaøa
praktyka lat poÂzÂniejszych, nie zamierzaøy przestrzegacÂ tych postanowienÂ zarzaÎdzenia, to jednak strona kosÂcielna uzyskaøa podstaweÎ, na
ktoÂraÎ mogøa powoøywacÂ sieÎ w swoich odwoøaniach. OstatecznaÎ instancjaÎ w sprawach tworzenia urzeÎdoÂw kosÂcielnych i ich obsadzania
zostaø ustanowiony UrzaÎd do Spraw WyznanÂ.
Prezydia wojewoÂdzkich rad narodowych w stosowaniu dekretu
i zarzaÎdzenia od poczaÎtku wykazywaøy sieÎ duzÇaÎ dowolnosÂciaÎ14.
Wbrew postanowieniom, wielokrotnie wysuwaøy kandydatoÂw do objeÎcia stanowisk z pominieÎciem osoÂb wyznaczonych przez kurie, a nawet zwracaøy sieÎ bezposÂrednio do ksieÎzÇy z propozycjaÎ objeÎcia danego
stanowiska. ZÇaÎdaøy takzÇe usunieÎcia kapøanoÂw juzÇ pracujaÎcych, odmawiaøy zgody na objeÎcie danego stanowiska bez podawania przyczyn oraz nie dotrzymywaøy zawartego w zarzaÎdzeniu terminu na
udzielenie odpowiedzi.
Tym praktykom miaøa poøozÇycÂ kres instrukcja nr 27/a Ministra ±
Szefa URM z dnia 9 pazÂdziernika 1953 r.15 Prezydia wojewoÂdzkich
rad narodowych zostaøy w niej zobowiaÎzane do starannego ustalenia
okolicznosÂci uzasadniajaÎcych usunieÎcie osoby duchownej z zajmowanego stanowiska oraz do wczesÂniejszego ostrzezÇenia przeøozÇonych
13
Zob. Pismo UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ do Referatu do Spraw WyznanÂ Prezydium WRN w Zielonej GoÂrze z dnia 16 grudnia 1953 r. w sprawie wykonania zarzaÎdzenia nr 61 Prezesa Rady MinistroÂw, Archiwum PanÂstwowe w Zielonej GoÂrze Wydziaø do Spraw WyznanÂ (dalej jako APZG WdSW), sygn. 2898, s. 24.
14
Zob. List Episkopatu Polski do Dyrektora UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ J. Izydorczyka z dnia 15 lutego 1955 r. z prosÂbaÎ o przestrzeganie obowiaÎzujaÎcego prawa
przez Rady Narodowe, w: P. Raina, KosÂcioÂø, s. 491-497.
15
Zob. Instrukcja nr 27/a Ministra ± Szefa URM z dnia 9 pazÂdziernika 1953 r.
w sprawie trybu stosowania przez prezydia wojewoÂdzkich rad narodowych postanowienÂ dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kosÂcielnych,
APZG WdSW, sygn. 2898, s. 22-23.
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danego kapøana. Ponadto w instrukcji znalazøa sieÎ dyspozycja, zÇe
zÇaÎdanie usunieÎcia duchownego oraz decyzja odmawiajaÎca zgody na
objeÎcie stanowiska przez danaÎ osobeÎ powinny bycÂ przekazane na
pisÂmie i zawieracÂ chocÂby ogoÂlnie ujeÎte motywy, uzasadniajaÎce decyzjeÎ organoÂw panÂstwowych. Instrukcja niewiele jednak zmieniøa w dziaøaniach prezydioÂw wojewoÂdzkich rad narodowych, ktoÂre w dalszym
ciaÎgu zÇaÎdaøy usunieÎcia poszczegoÂlnych kapøanoÂw, ustnie i bez podania przyczyn16.
Wøadze kosÂcielne, zdajaÎc sobie spraweÎ z niesprawiedliwych zapisoÂw dekretu oraz z dowolnosÂci jego stosowania przez administracjeÎ
wyznaniowaÎ, staraøy sieÎ omijacÂ jego postanowienia. Od 1953 r. kuria
gorzowska postanowiøa nie wydawacÂ dekretoÂw pisemnych i rozpoczeÎøa przenoszenie ksieÎzÇy na mocy nakazu ustnego. Ten sposoÂb okazaø
sieÎ jednak nieskuteczny, poniewazÇ referat wyznaniowy szybko dowiadywaø sieÎ o dokonanych zmianach personalnych i domagaø sieÎ
przestrzegania postanowienÂ dekretu17. Referat do Spraw WyznanÂ
w Zielonej GoÂrze odmawiaø roÂwniezÇ zgody na mianowanie proboszcza albo wikariusza, motywujaÎc to faktem, zÇe dane probostwo nie
byøo wczesÂniej obsadzone, nie przyjmujaÎc do wiadomosÂci, zÇe dziaøo
sieÎ tak z powodu braku duchowienÂstwa na terenach Ziem Zachodnich i PoÂønocnych.
Od poøowy 1955 r. wøadze kosÂcielne coraz usilniej daÎzÇyøy do
zmiany obowiaÎzujaÎcego prawa18. Szansa na to pojawiøa sieÎ, kiedy
w dniu 8 grudnia 1956 r. Komisja WspoÂlna Przedstawicieli RzaÎdu
i Episkopatu wydaøa komunikat, w ktoÂrym poinformowaøa o mozÇliwosÂci powrotu ksieÎzÇy wysiedlonych ze swych parafii w wojewoÂdz16
List Sekretarza Episkopatu bpa Z. ChoromanÂskiego do Dyrektora UrzeÎdu do
Spraw WyznanÂ A. Bidy z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie obejmowania stanowisk
kosÂcielnych, P. Raina, KosÂcioÂø, s. 458-459; zob. List Episkopatu Polski do Dyrektora
UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ J. Izydorczyka z dnia 15 lutego 1955 r. z prosÂbaÎ o przestrzeganie obowiaÎzujaÎcego prawa przez Rady Narodowe, P. Raina, KosÂcioÂø, s. 494-496.
17
Zob. Pismo Prezydium WRN w Poznaniu do UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ z dnia
23 czerwca 1953 r., Archiwum Akt Nowych w Warszawie UrzaÎd do Spraw WyznanÂ
(dalej jako AAN UdSW), sygn. 37/56, s. 1.
18
Zob. List Episkopatu do Dyrektora UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ M. Zygmanowskiego z dnia 4 stycznia 1956 r. w sprawie niezgody Wøadz na obsadzanie stanowisk
kosÂcielnych, w: P. Raina, KosÂcioÂø, s. 539-541.
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twach zachodnich19. Jednak wøadze panÂstwowe bardzo szybko zinterpretowaøy, zÇe mozÇliwosÂcÂ ta dotyczy jedynie ksieÎzÇy, ktoÂrym postawiono warunek, zÇe nie mogaÎ przebywacÂ na Ziemiach Zachodnich
i w zwiaÎzku z tym zostali wysiedleni do Polski centralnej, natomiast
nie dotyczy ono ksieÎzÇy usunieÎtych ze swoich stanowisk na podstawie
dekretu, ale bez postawienia warunku opuszczenia Ziem Zachodnich20. Tym niemniej w komunikacie zapisano, zÇe Komisja WspoÂlna
wystaÎpi do wøadz panÂstwowych o uchylenie obecnie obowiaÎzujaÎcego
dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzeniu duchownych stanowisk
kosÂcielnych oraz zÇe nowy akt prawny beÎdzie gwarantowaø wpøyw
wøadz panÂstwowych na obsadeÎ stanowisk arcybiskupoÂw, biskupoÂw
diecezjalnych i koadiutoroÂw z prawem nasteÎpstwa oraz proboszczoÂw,
z jednoczesnym zachowaniem wymogoÂw jurysdykcji kosÂcielnej.
2. NOWELIZACJA PRAWA O OBSADZIE STANOWISK KOSÂCIELNYCH
Z 31 GRUDNIA 1956 R.

Zmiana obowiaÎzujaÎcego prawa nastaÎpiøa na przeøomie 1956/
1957 r. W dniu 31 grudnia 1956 r. wøadze panÂstwowe wydaøy nowy
dekret o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych21, ktoÂry
wszedø w zÇycie 12 stycznia 1957 r. Nie znosiø on, co prawda, nadzoru
panÂstwa nad tworzeniem i obsadzaniem stanowisk kosÂcielnych, ale
liberalizowaø istniejaÎce dotaÎd przepisy. Zawieraø postanowienie, zÇe
tworzenie, przeksztaøcanie, znoszenie oraz ustalanie granic terytorialnych diecezji i parafii wymaga ¹uprzedniego porozumienia sieÎ
z wøasÂciwym organem panÂstwowymº, a nie jak dotychczas zgody,
19

Komunikat Komisji WspoÂlnej Przedstawicieli RzaÎdu i Episkopatu z dnia
8 grudnia 1956 r. o zasadach uregulowania wzajemnych stosunkoÂw, w: P. Raina,
KosÂcioÂø, s. 575-576.
20
Zdaniem wøadz punkt 5 komunikatu dotyczyø jedynie 20 ksieÎzÇy ze SÂlaÎska
Opolskiego i 4 ksieÎzÇy z diecezji warminÂskiej. Pismo UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ do
Wydziaøu do Spraw WyznanÂ przy Prezydium WRN w Zielonej GoÂrze z dnia 6 kwietnia
1957 r. w sprawie powrotu ksieÎzÇy wysiedlonych z Ziem Zachodnich, APZG WdSW,
sygn. 2898, s. 145.
21
DzU z 1957, nr 1, poz. 6.
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a mianowanie na stanowiska kosÂcielne22: ¹uprzedniego upewnienia
sieÎ, czy przeciw osobom, ktoÂre majaÎ bycÂ mianowane na te stanowiska, nie zachodzaÎ uzasadnione zastrzezÇenia wøasÂciwego organu panÂstwowegoº. Organem wøasÂciwym ± w mysÂl dekretu ± co do diecezji
i urzeÎdoÂw biskupich byø rzaÎd, a w odniesieniu do parafii, proboszczoÂw i administratoroÂw parafii prezydium wøasÂciwej miejscowo wojewoÂdzkiej rady narodowej. Sprawy sporne miaøy bycÂ rozstrzygane
w drodze porozumienia ¹zwierzchniego organu kosÂcielnego z RzaÎdemº.
Dekret nie precyzowaø jednak, kto ma reprezentowacÂ rzaÎd oraz
¹zwierzchni organ kosÂcielnyº. W praktyce w latach 1957-1961 sprawy
tego rodzaju wnosili na obrady Komisji WspoÂlnej przedstawiciele
Episkopatu, a byøy one rozpatrywane dwuosobowo przez Peønomocnika RzaÎdu do Spraw StosunkoÂw z KosÂcioøem Jerzego Sztachelskiego oraz Sekretarza Episkopatu biskupa Zygmunta ChoromanÂskiego.
Od 1961 r. na wnioski kurii odpowiadaø dyrektor UrzeÎdu do Spraw
WyznanÂ, informujaÎc, zÇe sprawa nie zostanie wniesiona na KomisjeÎ
WspoÂlnaÎ, natomiast zostanie rozpatrzona przez Wiceprezesa Rady
MinistroÂw w trybie skargi. Zmiana ta nie budziøa poczaÎtkowo sprzeciwu Episkopatu, poniewazÇ duzÇa czeÎsÂcÂ skarg byøa zaøatwiana pozytywnie poprzez uchylenie zastrzezÇenÂ wobec kandydata na proboszcza. Wøadze kosÂcielne, w tym roÂwniezÇ kuria gorzowska, zaczeÎøy
protestowacÂ dopiero od czerwca 1969 r., grozÇaÎc, zÇe jesÂli wnioski nie
zostanaÎ skierowane na KomisjeÎ WspoÂlnaÎ, mozÇe to doprowadzicÂ do
zaprzestania przestrzegania przez Episkopat postanowienÂ dekretu23.
W zwiaÎzku z tym po konsultacjach UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ z KC
PZPR powroÂcono do praktyki z lat poprzednich24.

22
Dekret wymieniaø tu: arcybiskupoÂw, biskupoÂw diecezjalnych, koadiutoroÂw
z prawem nasteÎpstwa, proboszczoÂw i administratoroÂw parafii, nie wspominajaÎc o wikariuszach, rektorach kosÂcioøoÂw, urzeÎdach kurialnych i stanowiskach w zakonach.
23
Zob. Pismo Kurii w Gorzowie do UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ z dnia 4 lipca 1969
r. w sprawie stosowania dekretu o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych,
AAN UdSW, sygn. 86/1, s. 116.
24
Zob. Pismo A. SkarzÇynÂskiego do czøonka Biura Politycznego i Sekretarza KC
PZPR Z. Kliszki z lipca 1969 r., AAN UdSW, sygn. 86/1, s. 112-114.
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NowosÂcÂ w dekrecie z 1956 r. stanowiø przepis, zÇe niezgøoszenie
zastrzezÇenia w ciaÎgu 30 dni w przypadku tworzenia, przeksztaøcania
i znoszenia parafii oraz obsadzania stanowisk wøasÂciwych dla prezydium wojewoÂdzkiej rady narodowej, a takzÇe 3 miesieÎcy w przypadku
obsadzania stanowisk wøasÂciwych do rozpatrywania przez rzaÎd, uwazÇa sieÎ za wyrazÇenie zgody. UsunieÎcie duchownego byøo mozÇliwe ¹w
razie szkodliwej dla PanÂstwa dziaøalnosÂciº25 oraz po prawomocnym
wyroku saÎdowym skazujaÎcym duchownego na utrateÎ praw publicznych. Tak samo, jak w poprzednim dekrecie, osoby mianowane na
stanowiska kosÂcielne zostaøy zobowiaÎzane do zøozÇenia sÂlubowania na
wiernosÂcÂ PRL, przy czym rota sÂlubowania zostaøa umieszczona
w teksÂcie dekretu.
èagodniej brzmiaÎce sformuøowania dekretu nie zmieniøy jednak
praktyki Wydziaøu do Spraw WyznanÂ w Zielonej GoÂrze. W dalszym
ciaÎgu nie przestrzegaø on przewidzianych prawem terminoÂw oraz
w dowolny sposoÂb interpretowaø sformuøowanie ¹uzasadnione zastrzezÇeniaº26 odnosÂnie do osoÂb przedstawianych do objeÎcia stanowisk kosÂcielnych. Proponowaø nawet rozszerzenie tresÂci dekretu
poprzez zwieÎkszenie wpøywu wøadz panÂstwowych na mianowanie
na stanowiska wikariuszy, w kurii, seminariach oraz uzalezÇnienie

25

UrzaÎd do Spraw WyznanÂ precyzowaø, zÇe poprzez szkodliwaÎ dziaøalnosÂcÂ ksieÎdza wobec panÂstwa nalezÇy rozumiecÂ: ¹1. szkodliwe pod wzgleÎdem politycznym wystaÎpienia z ambony, 2. wystaÎpienia w czasie kazanÂ przeciwko ustawom i przepisom
panÂstwowym, 3. rozpowszechnianie publiczne faøszywych wiadomosÂci mogaÎcych wyrzaÎdzicÂ istotnaÎ szkodeÎ interesom panÂstwa (rzekome przesÂladowanie kleru), 4. naruszanie podstawowych zasad wolnosÂci sumienia i wyznania, tolerancji religijnej, itp.,
5. ingerowanie w wewneÎtrzne sprawy instytucji panÂstwowych oraz organizacji spoøecznych, politycznych, gospodarczych i dyskryminowanie czøonkoÂw tych organizacji,
6. zwalczanie laicyzacji zÇycia publicznego i prywatnego, 7. zajmowanie niewøasÂciwej
postawy wobec organoÂw wøadzy panÂstwowejº. Notatka z narady kierownikoÂw wydziaøoÂw do spraw wyznanÂ prezydioÂw wojewoÂdzkich i miejskich rad narodowych oraz
inspektoroÂw UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ odbytej w dniu 24 lutego 1964 r. w Warszawie,
AAN UdSW, sygn. 127/14, s. 16.
26
Pod tym pojeÎcie wøadze panÂstwowe rozumiaøy na przykøad, zÇe kandydat na
stanowisko ¹nie daje gwarancji na przyszøosÂcÂº albo ¹nie powinien zajmowacÂ samodzielnego stanowiskaº.
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zwolnienÂ ze stanowisk duchownych od decyzji wøadz panÂstwowych27.
Wydziaø interesowaø sieÎ takzÇe obsadzaniem przez kurieÎ gorzowskaÎ kosÂcioøoÂw i kaplic filialnych wikariuszami, bo jego zdaniem, stanowiøo to naruszenie art. 1 dekretu. W zwiaÎzku z tym kierowaø w tej
sprawie do kurii wiele pism28 oraz poruszaø jaÎ w rozmowach z jej
przedstawicielami. W odpowiedzi kuria argumentowaøa, zÇe: ¹Samo
zamieszkanie ksieÎdza poza plebaniaÎ nie jest przeksztaøcaniem istniejaÎcej parafii ani tezÇ tworzeniem nowej czy zmianaÎ granic parafialnychº oraz, zÇe ¹w zÇadnym wypadku z okazji zamieszkania ksieÎdza
przy filialnym kosÂciele nie wydaøa dekretu utworzenia nowej parafii,
a kapøan ten nie ma innych uprawnienÂ, jak tylko te, ktoÂre przysøugujaÎ
wikariuszowiº29.
SposoÂb sprawowania nadzoru nad obejmowaniem stanowisk
przez osoby duchowne niewiele zmieniø sieÎ po wejsÂciu w zÇycie
w dniu 1 stycznia 1961 r. nowego kodeksu posteÎpowania administracyjnego30 i wydaniu w dniu 14 marca 1962 r. przez UrzaÎd do
Spraw WyznanÂ okoÂlnika w sprawie posteÎpowania administracyjnego dotyczaÎcego mianowania na stanowiska proboszczoÂw i administratoroÂw parafii31. Na podstawie okoÂlnika wøadze wyznaniowe
zaprzestaøy motywowania swoich decyzji, powoøujaÎc sieÎ bezprawnie na ¹porzaÎdek publicznyº lub ¹interes bezpieczenÂstwa PanÂ27

Sprawozdanie z dziaøalnosÂci Wydziaøu do Spraw WyznanÂ w Zielonej GoÂrze
z 1960 r., APZG WdSW, sygn. 2935, s. 32.
28
Pismo Wydziaøu do Spraw WyznanÂ Prezydium WRN w Zielonej GoÂrze do
Kurii gorzowskiej z dnia 26 kwietnia 1960 w sprawie realizacji dekretu o organizowaniu
i obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych, APZG WdSW, sygn. 3216, s. 4.
29
Pismo Kurii biskupiej w Gorzowie Wlkp. do Prezydium WRN w Zielonej GoÂrze z dnia 4 maja 1960 r. w sprawie realizacji dekretu o organizowaniu i obsadzaniu
stanowisk kosÂcielnych, APZG WdSW, sygn. 3216, s. 5-6.
30
DzU z 1960, nr 30, poz. 168; Pismo Wydziaøu do Spraw WyznanÂ Prezydium
WRN w Zielonej GoÂrze do Kurii gorzowskiej z dnia 26 kwietnia 1960 w sprawie
realizacji dekretu o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych, APZG
WdSW, sygn. 3216, s. 4.
31
OkoÂlnik UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ z dnia 14 marca 1962 r. w sprawie posteÎpowania administracyjnego dotyczaÎcego mianowania na stanowiska proboszczoÂw i administratoroÂw parafii, APZG WdSW, sygn. 2906, s. 33-35.
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stwaº32 i staraøy sieÎ usuwacÂ niewygodnych dla siebie duchownych
za najmniejsze nawet przewinienia administracyjne. Faktycznie
jednak czeÎsto konÂczyøo sieÎ na ostrzezÇeniach, bez wydania decyzji
o usunieÎciu, poniewazÇ kurie ich nie wykonywaøy i ksieÎzÇa pozostawali na swoich stanowiskach. Przykøadowo w latach 1960-1962 na
terenie kosÂcielnej administracji gorzowskiej podlegøej Wydziaøowi
do Spraw WyznanÂ w Zielonej GoÂrze takie ostrzezÇenia otrzymaøo
21 ksieÎzÇy33, z ktoÂrych usunieÎto 2, natomiast w roku 1969 juzÇ tylko 3
ksieÎzÇy z gorzowskiej administracji apostolskiej otrzymaøo ostrzezÇenia bez decyzji o usunieÎciu ze stanowiska34.
Od konÂca 1963 r. wydziaøy do spraw wyznanÂ, chcaÎc zachowacÂ
pozory praworzaÎdnosÂci przy wydawaniu decyzji negatywnych, zadawaøy kandydatowi pytania: czy beÎdzie przekazywaø sprawozdania
z nauki religii, czy beÎdzie prowadziø ksieÎgeÎ inwentarzowaÎ ± co byøo
niemozÇliwe z powodu braku jej wzoru, i czy beÎdzie opøacaø czynsz za
uzÇytkowanie nieruchomosÂci. Po zgodnej ze stanowiskiem Episkopatu odpowiedzi odmownej, wydziaøy wyznaniowe wysuwaøy zastrzezÇenia ze wzgleÎdu na ¹szkodliwaÎ dla panÂstwa dziaøalnosÂcÂº35.
UrzaÎd do Spraw WyznanÂ zauwazÇyø jednak, zÇe nowy kodeks prawa administracyjnego utrudnia wydawanie ostrzezÇenÂ, poniewazÇ kurie, w jego mysÂl, zÇaÎdaøy udowodnienia ¹szkodliwej dla PanÂstwa dziaøalnosÂciº. Byøy przy tym uprawnione do przeglaÎdania akt sprawy,
sporzaÎdzania z nich notatek i odpisoÂw, wypowiadania sieÎ odnosÂnie
do zebranych dowodoÂw i materiaøoÂw oraz miaøy prawo do uczestnic32

Zob. Pismo Wydziaøu do Spraw WyznanÂ w Zielonej GoÂrze do Kurii Biskupiej
w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 lutego 1964 r. w sprawie zastrzezÇenÂ przeciw mianowaniu ks.
Eugeniusza Kawy na stanowisko administratora parafii w Rzepinie, APZG WdSW,
sygn. 2976, s. 34.
33
Zob. Informacja dotyczaÎca ksieÎzÇy ostrzezÇonych i usunieÎtych ze stanowisk za
szkodliwaÎ dla panÂstwa dziaøalnosÂcÂ w latach 1960-1962 (do pazÂdziernika) oraz rozmoÂw
przeprowadzonych z ksieÎzÇmi w zwiaÎzku z ich wystaÎpieniami, APZG WdSW, sygn.
2946, s. 11-14.
34
Zob. Notatka dotyczaÎca realizacji dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych w roku 1968, AAN UdSW, sygn. 86/1, s. 8.
35
Zob. KsieÎzÇa nie zatwierdzeni na stanowiska kosÂcielne w zwiaÎzku z prowadzeniem przez w/w szkodliwej dla PanÂstwa dziaøalnosÂci, APZG WdSW, sygn. 2946, s. 14-21.
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twa w przeprowadzaniu dowodoÂw ze sÂwiadkoÂw, co stawiaøo administracjeÎ wyznaniowaÎ w køopotliwej sytuacji, poniewazÇ wiele informacji
zdobywaøa drogaÎ konfidencjonalnaÎ i w zwiaÎzku z tym nie mogøa ich
udosteÎpniacÂ kuriom zgodnie z art. 75 kpa36. Doprowadziøo to do
zaniechania wydawania przez wydziaøy do spraw wyznanÂ ostrzezÇenÂ
w mysÂl art. 7 dekretu i rozpoczeÎcia systematycznych rozmoÂw z ksieÎzÇmi, podczas ktoÂrych pracownicy wydziaøoÂw posiøkowali sieÎ ¹odpowiednio stosowanaÎ praktykaÎ finansowaÎ oraz orzecznictwem karnoadministracyjnymº37.
Kuria gorzowska uwazÇana byøa przez wøadze komunistyczne za
najbardziej wrogaÎ pod wzgleÎdem realizacji postanowienÂ dekretu.
Wynikaøo to staÎd, zÇe czeÎsto mianowaøa ksieÎzÇy jedynie na tymczasowych administratoroÂw parafii, a na zarzuty Wydziaøu do Spraw WyznanÂ odpowiadaøa, zÇe spraweÎ odkøada do czasu powoøania Komisji
WspoÂlnej RzaÎdu i Episkopatu ¹a w tym czasie ktosÂ musi speøniacÂ
obowiaÎzki proboszczaº. Na przykøad w roku 1966 funkcje administratoroÂw bez wniosku do Wydziaøu do Spraw WyznanÂ o wyrazÇenie
zgody z terenu Ordynariatu Gorzowskiego peøniøo 6 ksieÎzÇy38, kolejnych 4 administrowaøo parafiaÎ po wydaniu przez Wydziaø decyzji
negatywnej39, a 1 po wydaniu prawomocnej decyzji o usunieÎciu z parafii40. Ponadto, zdaniem Wydziaøu, na prezentowane stanowiska
Kuria wysuwaøa ksieÎzÇy ¹wrogich ustrojowi PRLº41.

36
Zob. Notatka dotyczaÎca realizacji dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych w roku 1968, AAN UdSW, sygn. 86/1, s. 9.
37
Pismo Wydziaøu do Spraw WyznanÂ Prezydium WRN w Zielonej GoÂrze do
UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ w Warszawie dotyczaÎce naruszenÂ przez kler przepisoÂw
panÂstwowych oraz jego negatywnej w stosunku do PanÂstwa dziaøalnosÂci za okres
1960-1962, APZG WdSW, sygn. 2946, s. 34-35.
38
Zob. Wykaz administratoroÂw parafii obsadzonych przez KurieÎ BiskupiaÎ w Gorzowie Wlkp. bez przedstawienia Wydziaøowi do Spraw WyznanÂ w Zielonej GoÂrze
wniosku o wyrazÇenie zgody na mianowanie administratorem parafii wedøug stanu na
dzienÂ 13 czerwca 1966 r., APZG WdSW, sygn. 2960, s. 116.
39
Zob. Wykaz ksieÎzÇy administrujaÎcych parafiaÎ po wydaniu decyzji Wydziaøu do
Spraw WyznanÂ w Zielonej GoÂrze nie wyrazÇajaÎcej zgody na ich mianowanie administratorami parafii wedøug stanu na dzienÂ 13 czerwca 1966 r., APZG WdSW, sygn. 2960,
s. 116.
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O sposobie realizacji dekretu na terenie gorzowskiej administracji kosÂcielnej podlegøej Wydziaøowi do Spraw WyznanÂ w Zielonej
GoÂrze sÂwiadczy ocena dokonana przez sam Wydziaø na polecenie
A. Merkera z UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ, ktoÂry nakazaø przesøanie
danych dotyczaÎcych realizacji przez poszczegoÂlne kurie dekretu o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych oraz ¹postaw politycznych kleru parafialnegoº42. Sprawozdanie wysøane w dniu 12 lutego 1969 r. zawieraøo dane z 1967 r., w ktoÂrym powstaø 1 wikariat
eksponowany w SkaÎpem i z 1968 r., w ktoÂrym powstaøy 2 takie wikariaty: w SmogoÂrach i Ulimiu. Wydziaø informowaø takzÇe, zÇe
w zwiaÎzku z tym wezwaø na rozmowy zaroÂwno administratoroÂw parafii, jak roÂwniezÇ wikariuszy w wikariatach eksponowanych i zazÇaÎdaø
od nich, by zlikwidowali te placoÂwki, grozÇaÎc, zÇe w przeciwnym razie
nie zostanie zaøatwiona pozytywnie zÇadna ze spraw wniesionych
przez parafie do wøadzy panÂstwowej43. Naciski Wydziaøu nie odnosiøy
jednak wielkiego skutku, co wieÎcej, zauwazÇaø on, zÇe nie zaøatwianie
ksieÎzÇom z wikariatoÂw eksponowanych wnoszonych przez nich proÂsÂb
doprowadza do coraz wieÎkszej ich izolacji i stawia w opozycji do
wøadzy ludowej oraz utrudnia ¹zajeÎcie lojalnej postawyº44.
Wøadze wyznaniowe zdawaøy sobie takzÇe spraweÎ, zÇe tworzenie
wikariatoÂw eksponowanych jest wynikiem braku zgody na tworze40

Zob. Wykaz ksieÎzÇy w parafii mimo wydania prawomocnej decyzji dotyczaÎcej
usunieÎcia z parafii wedøug stanu na dzienÂ 13 czerwca 1966 r., APZG WdSW, sygn.
2960, s. 116.
41
Zob. Notatka dotyczaÎca realizacji dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych w roku 1968, AAN UdSW, sygn. 86/1, s.
2-22.
42
Pismo naczelnika wydziaøu w UrzeÎdzie do Spraw WyznanÂ do prezydioÂw wojewoÂdzkich rad narodowych z dnia 9 stycznia 1969 r. dotyczaÎce realizacji przez kurie
dekretu o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych oraz postaw politycznych
kleru parafialnego, AAN UdSW, sygn. 86/1, s. 118-122.
43
Pismo Wydziaøu do Spraw WyznanÂ do Prezydium WRN w Zielonej GoÂrze do
Î
Urzedu do Spraw WyznanÂ z dnia 12 lutego 1969 r. w sprawie realizacji dekretu o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych na terenie wojewoÂdztwa zielonogoÂrskiego, AAN UdSW, sygn. 86/1, s. 396.
44
Notatka dotyczaÎca realizacji dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu
i obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych w roku 1968, AAN UdSW, sygn. 86/1, s. 20.
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nie nowych parafii, byøy jednak bezsilne wobec tego faktu. W notatce z 1968 r. UrzaÎd do Spraw WyznanÂ zauwazÇyø, zÇe ¹[...] nie istnieje
mozÇliwosÂcÂ peønego skutecznego przeciwstawiania sieÎ przypadkom
naruszania postanowienÂ dekretu przez ordynariuszy diecezjiº45.
BezsilnosÂcÂ teÎ wykorzystywaøa Kuria gorzowska, ktoÂra juzÇ w latach
1967-1968 nie wniosøa do Wydziaøu do Spraw WyznanÂ w Zielonej
GoÂrze zÇadnej prosÂby o utworzenie nowej parafii, natomiast tworzyøa
wikariaty eksponowane46. Takich wikariatoÂw w roku 1969 na terenie gorzowskiej administracji kosÂcielnej podlegøej Wydziaøowi do
Spraw WyznanÂ w Zielonej GoÂrze istniaøo 18, a parafii uznawanych
przez wøadze panÂstwowe byøo 10147. Liczba ta zwieÎkszyøa sieÎ jeszcze
w roku 1972 po erygowaniu diecezji gorzowskiej i przyøaÎczeniu do
niej dekanatoÂw z wojewoÂdztwa zielonogoÂrskiego, podlegøych dotychczas wrocøawskiej administracji kosÂcielnej. Wedøug danych Wydziaøu na dzienÂ 15 grudnia 1972 r. na terenie diecezji istniaøy 24
funkcjonujaÎce wikariaty eksponowane oraz 11 kolejnych zamieszczonych w schematyzmie kurii, ale jeszcze nie obsadzonych48.
W zwiaÎzku z tym Wydziaø zamierzaø podjaÎcÂ rozmowy z kuriaÎ gorzowskaÎ w celu uregulowania tego zagadnienia i zaproponowacÂ zatwierdzenie czeÎsÂci wikariatoÂw w zamian za zlikwidowanie innych.
Te dziaøania nie przyniosøy jednak zamierzonych skutkoÂw i w dalszym ciaÎgu dekret o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych na terenie KosÂcioøa gorzowskiego w znacznej mierze nie byø
przestrzegany.

45

TamzÇe, s. 22.
Pismo Wydziaøu do Spraw WyznanÂ do Prezydium WRN w Zielonej GoÂrze do
UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ z dnia 12 lutego 1969 r. w sprawie realizacji dekretu o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych na terenie wojewoÂdztwa zielonogoÂrskiego, AAN UdSW, sygn. 86/1, s. 397.
47
Sprawozdanie Wydziaøu do Spraw WyznanÂ w Zielonej GoÂrze na temat parafii,
placoÂwek duszpasterskich i obiektoÂw sakralnych KosÂcioøa rzymskokatolickiego wedøug
stanu na dzienÂ 31 grudnia 1969 r., APZG WdSW, sygn. 2955, s. 61-62.
48
Informacja o tworzeniu nielegalnych placoÂwek duszpasterskich tzw. wikariatoÂw
eksponowanych na terenie wojewoÂdztwa zielonogoÂrskiego, APZG WdSW, sygn. 2956,
s. 137.
46
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3. POWSTANIE I DZIAèALNOSÂCÂ SCHIZMATYCKIEJ PARAFII
W GAÎDKOWIE WIELKIM

SzczegoÂlnym przejawem nadzoru Wydziaøu do Spraw WyznanÂ
w Zielonej GoÂrze nad tworzeniem i obsadzaniem stanowisk kosÂcielnych byøa sytuacja zaistniaøa w GaÎdkowie Wielkim w powiecie
søubickim. Wøadze panÂstwowe wykorzystaøy tu konflikt zaistniaøy
pomieÎdzy duchowienÂstwem i doprowadziøy do utworzenia schizmatyckiej parafii podporzaÎdkowanej wøadzom komunistycznym.
Konflikt powstaø w marcu 1962 r., kiedy to do proboszcza parafii
ks. Bronisøawa BaranÂskiego ± aktywnego czøonka ¹Caritasuº49, zostaø posøany jako wikariusz ± koadiutor, ks. Czesøaw Szczukowski.
PoczaÎtkowo wysteÎpowaø on publicznie przeciwko urzeÎdujaÎcemu proboszczowi, starajaÎc sieÎ przy tym zyskacÂ przychylnosÂcÂ parafian, ale
w niedøugim czasie zakonÂczyø konflikt z proboszczem i rozpoczaÎø
starania o przychylnosÂcÂ wøadz, podpisujaÎc umoweÎ o nauczanie religii
i bioraÎc udziaø w organizowanym przez wøadze zjezÂdzie wrocøawskim50, przez co wyrazÇaø nadziejeÎ na objeÎcie urzeÎdu proboszcza po
ks. B. BaranÂskim.
WidzaÎc taki stan rzeczy, biskup gorzowski wydaø w dniu 23
sierpnia 1963 r. dekret przenoszaÎcy ks. Cz. Szczukowskiego do
parafii Police w wojewoÂdztwie szczecinÂskim. Kilka dni poÂzÂniej
ks. Cz. Szczukowski poprosiø biskupa Wilhelma PluteÎ o cofnieÎcie
dekretu przeniesienia, a gdy jego prosÂba zostaøa uwzgleÎdniona,
powroÂciø do GaÎdkowa, gdzie zastaø skierowanego w jego zasteÎpstwie ks. Zygmunta Marcinkowskiego. ManipulujaÎc ludzÂmi dopro-

49

Z zachowanych dokumentoÂw archiwalnych wynika, zÇe ks. B. BaranÂski poczaÎtkowo charakteryzowaø sieÎ wrogim stosunkiem do wøadz PRL a blizÇszy z nimi kontakt
nawiaÎzaø dopiero w roku 1961, chociazÇ juzÇ w 1960 r. opøacaø skøadki czøonkowskie, nie
beÎdaÎc jednoczesÂnie czøonkiem organizacji. Zmiana nastaÎpiøa prawdopodobnie pod
wpøywem groÂzÂb wszczeÎcia przeciwko niemu posteÎpowanÂ karnych za ¹wrogieº wystaÎpienia. Od tej pory aktywnie uczestniczyø w pracach koøa ¹Caritasº, bioraÎc udziaø we
wszystkich zjazdach. Analiza sytuacji w parafii GaÎdkoÂw Wielki pow. Søubice opracowana dnia 18 stycznia 1964 r., APZG WdSW, sygn. 3227, s. 9.
50
TamzÇe, s. 10-11.
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wadziø do otwartego konfliktu i usunieÎcia z parafii przysøanego
przez KurieÎ kapøana51.
W tej sytuacji biskup gorzowski upowazÇniø w dniu 26 pazÂdziernika 1963 r. ks. dziekana Czesøawa Berke do zawieszenia ks. Cz. Szczukowskiego w czynnosÂciach kapøanÂskich na trzy miesiaÎce. Decyzja
biskupa poczaÎtkowo nie zostaøa jednak przyjeÎta, ale juzÇ 28 pazÂdziernika ks. Cz. Szczukowski zjawiø sieÎ w kurii, informujaÎc, zÇe wyjezÇdzÇa
do rodzicoÂw do Zøotowa i poprosiø o zdjeÎcie suspensy do dnia 1 listopada52.
W czasie jego kilkunastodniowej nieobecnosÂci kuria systematycznie kierowaøa do posøugi w GaÎdkowie Wielkim ksieÎzÇy z okolicznych
parafii, liczaÎc na uspokojenie wiernych, natomiast na administratora
parafii wyznaczyøa ks. Antoniego Kosteckiego, wnoszaÎc jednoczesÂnie
do Wydziaøu do Spraw WyznanÂ prosÂbeÎ o wyrazÇenie zgody na teÎ
nominacjeÎ. ProsÂba ta zostaøa odrzucona, co wieÎcej, kierownik Wydziaøu, widzaÎc eskalacjeÎ konfliktu, przyjaÎø w dniu 8 listopada ks. Cz.
Szczukowskiego, ktoÂry osÂwiadczyø, zÇe wbrew woli biskupa chce na
nowo rozpoczaÎcÂ praceÎ duszpasterskaÎ w GaÎdkowie Wielkim. MajaÎc
poparcie administracji wyznaniowej, powroÂciø tam i szukajaÎc kolejnych zwolennikoÂw swojej osoby w dalszym ciaÎgu buntowaø wiernych
przeciwko kapøanom przysyøanym przez biskupa W. PluteÎ.
Kuria gorzowska, coraz bardziej zaniepokojona mozÇliwosÂciaÎ zaistnienia schizmy, skierowaøa do parafii w dniu 12 listopada pierwszego powojennego proboszcza tej parafii ks. Lecha Rychwalskiego.
PrzejaÎø on, po przeniesionym w stan spoczynku ks. B. BaranÂskim53,
obowiaÎzki administratora parafii i staraø sieÎ nakøonicÂ ks. Cz. Szczukowskiego do podporzaÎdkowania sieÎ woli biskupa. Jego misja jednak
nie powiodøa sieÎ, wobec czego zostaø on formalnie odwoøany przez
wøadze kosÂcielne w dniu 29 grudnia. Faktycznie jednak ks. L. Rychwalski opusÂciø parafieÎ na poczaÎtku stycznia 1964 r. po incydentach
mieÎdzy nim a mieszkanÂcami filii w DeÎbrznicy, gdzie w dniach
51
Zob. List ks. Czesøawa Szczukowskiego do Kurii w Gorzowie Wlkp. z dnia
7 pazÂdziernika 1963 r., APZG WdSW, sygn. 3225, s. 8-12.
52
Analiza sytuacji w parafii GaÎdkoÂw Wielki, s. 13.
53
Dekret biskupa W. Pluty z dnia 11 pazÂdziernika 1963 r. przenoszaÎcy ks. B. BaranÂskiego w stan spoczynku, APZG WdSW, sygn. 3225, s. 13.
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8 i 22 grudnia 1963 r. doszøo do reÎkoczynoÂw. Na jego miejsce z zamiarem uspokojenia ludzi przyjechali ks. Henryk Dworak i ks. Eugeniusz Mackowicz, ktoÂrzy roÂwniezÇ wkroÂtce zostali zmuszeni do
opuszczenia parafii54.
W tym czasie ks. Cz. Szczukowski rozpoczaÎø starania zmierzajaÎce
do formalnego utworzenia niezalezÇnej od biskupa parafii. W tym celu
przeprowadzaø zebrania i rozmowy indywidualne ze swoimi zwolennikami, podczas ktoÂrych zostaøy wybrane: komitet parafialny i rada
parafialna. Opracowaø takzÇe wniosek do Wydziaøu do Spraw WyznanÂ
w Zielonej GoÂrze w sprawie zatwierdzenia parafii i przesøaø go wraz
z podpisami swoich zwolennikoÂw55.
W dniu 14 stycznia 1964 r. odbyøo sieÎ posiedzenie ¹troÂjki wojewoÂdzkiejº, na ktoÂrym wyrazÇono zgodeÎ na rejestracjeÎ niezalezÇnej parafii, a ks. Cz. Szczukowskiemu nakazano dalsze zbieranie deklaracji
przynalezÇnosÂci ± zwøaszcza w filii w Radzikowie i w wioskach nieposiadajaÎcych kosÂcioøoÂw oraz przejeÎcie kosÂcioøa w GaÎdkowie Wielkim.
Z kolei Wydziaø do Spraw WyznanÂ zostaø zobowiaÎzany do przygotowania dokumentacji przekazujaÎcej budynki sakralne i mieszkalne
nowo powstaøej parafii56.
Parafia zostaøa zarejestrowana na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 21
prawa o stowarzyszeniach w dniu 10 lutego 1964 r.57 i zyskaøa oso54

Analiza sytuacji w parafii GaÎdkoÂw Wielki, s. 19-20.
¹My parafianie z GaÎdkowa Wielkiego i przylegøych miejscowosÂci zwracamy sieÎ
z goraÎcaÎ prosÂbaÎ o zarejestrowanie nowopowstaøej NiezalezÇnej Samodzielnej Parafii
KosÂcioøa Rzymsko-Katolickiego w GaÎdkowie Wielkim pow. Søubice i zatwierdzenie
nam Rady Parafialnej, wybranej na zebraniu wiernych, jakie odbyøo sieÎ w GaÎdkowie
dnia 4.XII.1963 r. W zaøaÎczeniu przedkøadamy Statut naszej NiezalezÇnej Samodzielnej
Parafii KosÂcioøa Rzymsko-Katolickiego w GaÎdkowie Wielkim, pow. Søubice. JednoczesÂnie przedkøadamy prosÂbeÎ o zamianowanie pierwszym proboszczem tej Parafii Ks.
Szczukowskiego Czesøawaº. Pismo do UrzeÎdu Spraw WewneÎtrznych Prezydium WRN
w Zielonej GoÂrze z dnia 5 grudnia 1963 r., APZG WdSW, sygn. 3225, s. 115.
56
Notatka z posiedzenia ¹troÂjki wojewoÂdzkiejº w dniu 14 stycznia 1964 r., APZG
WdSW, sygn. 3227, s. 22-23.
57
Zob. Pismo Wydziaøu do Spraw WyznanÂ Prezydium WRN w Zielonej GoÂrze
do NiezalezÇnej Samodzielnej Parafii Rzymsko-Katolickiej w GaÎdkowie Wielkim z dnia
10 lutego 1964 r. w sprawie rejestracji parafii w GaÎdkowie Wielkim, APZG WdSW,
sygn. 3226, s. 14.
55
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bowosÂcÂ prawnaÎ jako stowarzyszenie. Jej proboszczem zostaø ks. Cz.
Szczukowski, poniewazÇ Wydziaø nie wnioÂsø przeciwko niemu zastrzezÇenÂ, powoøujaÎc sieÎ na art. 5 ust. 1 dekretu o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych58. Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1 i 4
ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach przekazaø parafii w uzÇytkowanie kosÂcioøy w DeÎbrznicy i Radzikowie59.
Dziaøania te formalnie potwierdziøy istnienie schizmy. Nie oznaczaøy jednak podporzaÎdkowania wszystkich parafian nadzorowi Wydziaøu do Spraw WyznanÂ, bo na poczaÎtku swojego istnienia deklaracje przynalezÇnosÂci zøozÇyøo 195 rodzin, co stanowiøo niecaøe 50%
mieszkanÂcoÂw parafii60. Ponadto na terenie parafii pracowali ± nieuznawani przez administracjeÎ wyznaniowaÎ ± ksieÎzÇa przysøani przez
kurieÎ gorzowskaÎ61.
W kolejnych latach stan liczebny parafii systematycznie sieÎ
zmniejszaø i w roku 1966 spadø do 108 rodzin. Byø to wynik pracy
58

Zob. Pismo Wydziaøu do Spraw WyznanÂ Prezydium WRN w Zielonej GoÂrze
do NiezalezÇnej Samodzielnej Parafii Rzymsko-Katolickiej w GaÎdkowie Wielkim z dnia
10 lutego 1964 r. w sprawie objeÎcia stanowiska proboszcza w parafii w GaÎdkowie
Wielkim przez ks. Czesøawa Szczukowskiego, APZG WdSW, sygn. 3226, s. 20.
59
Zob. Pismo Wydziaøu do Spraw WyznanÂ Prezydium WRN w Zielonej GoÂrze
do NiezalezÇnej Samodzielnej Parafii Rzymsko-Katolickiej w GaÎdkowie Wielkim z dnia
2 kwietnia 1964 r. w sprawie przekazania w uzÇytkowanie kosÂcioøoÂw w DeÎbrznicy i Radzikowie, APZG WdSW, sygn. 3226, s. 21.
60
W poszczegoÂlnych miejscowosÂciach liczba czøonkoÂw tej parafii przedstawiaøa
sieÎ nasteÎpujaÎco: w GaÎdkowie Wielkim deklaracje podpisaøo 120 rodzin na ogoÂlnaÎ
liczbeÎ 185, w Radzikowie 48 na 60, w DeÎbrznicy 25 na 30, w GaÎdkowie Maøym
2 z 28, natomiast w pozostaøych wioskach zamieszkiwanych przez 117 rodzin nikt
nie podpisaø deklaracji. Informacja o sytuacji Samodzielnej NiezalezÇnej Parafii Rzymsko-Katolickiej w GaÎdkowie Wielkim pow. Søubice sporzaÎdzona przez A. Madeja,
Kierownika Wydziaøu Administracji Komitetu WojewoÂdzkiego, APZG WdSW, sygn.
3235, s. 13.
61
W czasie istnienia schizmatyckiej parafii byli to: ks. Eugeniusz Mackowicz
(przebywaø na terenie parafii od 3 grudnia 1963 r. do czerwca 1964 r.), ks. Konrad
Hermann (przybyø do GaÎdkowa w styczniu, a wyjechaø w czerwcu 1964 r.), ks. Wøadysøaw KazÂmierczak (przybyø w czerwcu 1964 r. i pomimo wielokrotnych zÇaÎdanÂ ze
strony administracji wyznaniowej usunieÎcia go pozostaø do konÂca istnienia Samodzielnej NiezalezÇnej Parafii Rzymsko-Katolickiej), ks. Julian Mizera (przybyø we wrzesÂniu
1964 r. i pomimo ostrzezÇenÂ ze strony Wydziaøu do Spraw WyznanÂ pozostaø do 1966 r.)
oraz ks. Pirog.
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duszpasterskiej ksieÎzÇy przysøanych przez kurieÎ gorzowskaÎ, zwieÎkszajaÎcej sieÎ sÂwiadomosÂci czøonkoÂw schizmatyckiej parafii o niewazÇnosÂci
zawieranego tam sakramentu maøzÇenÂstwa oraz konfliktowego charakteru ks. Szczukowskiego i jego niemoralnego prowadzenia sieÎ.
W zwiaÎzku z tym Wydziaø do Spraw WyznanÂ postanowiø czynniej
zaangazÇowacÂ sieÎ w funkcjonowanie parafii62. OkazjaÎ do tego staøo
sieÎ przybycie z Poznania w marcu 1966 r. ± znajdujaÎcego sieÎ od wielu
lat w konflikcie ze swoim biskupem ± ks. Wøadysøawa Zygmunta.
ZaczaÎø on stopniowo przejmowacÂ obowiaÎzki ks. Cz. Szczukowskiego,
ktoÂry straciø zaufanie parafian z powodu zaniedbywania pracy duszpasterskiej i wspoÂlnego zamieszkania z bardzo møodaÎ kobietaÎ.
Ks. W. Zygmunt zostaø wybrany na urzaÎd proboszcza przez radeÎ
parafialnaÎ w dniu 17 lipca 1966 r.63 Wydziaø do Spraw WyznanÂ poczaÎtkowo proÂbowaø oprzecÂ na nim dziaøalnosÂcÂ parafii, ale jego niemoralne prowadzenie sieÎ, naøogi i konflikty z ludzÂmi bardzo szybko
doprowadziøy do porzucenia tego pomysøu64. W zwiaÎzku z tym Wydziaø postanowiø pozostawicÂ niezalezÇnaÎ parafieÎ, nie angazÇujaÎc sieÎ
zupeønie w jej sprawy i zasugerowacÂ ks. Szczukowskiemu i ks. Zygmuntowi, zÇeby odpøatnie i do wspoÂlnego uzÇytkowania wydzierzÇawili
kosÂcioÂø w DeÎbrznicy parafii rzymskokatolickiej65.
Coraz mniejsze zainteresowanie wøadz panÂstwowych oraz coraz
odwazÇniejsze dziaøania kurii gorzowskiej doprowadziøy do powolnego upadku schizmatyckiej parafii. W sÂwieÎta BozÇego Narodzenia
62
Zob. Wnioski Wydziaøu do Spraw WyznanÂ Prezydium WRN w Zielonej GoÂrze
z dnia 22 kwietnia 1966 r. w sprawie sytuacji zaistniaøej w NiezalezÇnej Samodzielnej
Parafii Rzymsko ± Katolickiej w GaÎdkowie Wielkim, APZG WdSW, sygn. 3235, s. 54.
63
Zob. ProtokoÂø plenarnego zebrania NiezalezÇnej Samodzielnej Parafii Rzymsko-Katolickiej na filii w DeÎbrznicy z dnia 17 lipca 1966 r., APZG WdSW, sygn. 3235,
s. 130-131.
64
¹[...] ks. Wøadysøaw Zygmunt w Radzikowie nie jest w stanie zastaÎpicÂ ks.
Szczukowskiego, poniewazÇ tamtejsza ludnosÂcÂ utworzyøa niezalezÇnaÎ parafieÎ jedynie
dla ks. Szczukowskiego. Ks. Zygmunt, jako obcy i nieznajaÎcy tego sÂrodowiska nie jest
w stanie skupicÂ ludzi wokoÂø siebie a zwøaszcza møodziezÇyº. Analiza sytuacji zaistniaøej
w NiezalezÇnej Samodzielnej Parafii Rzymsko-Katolickiej w GaÎdkowie Wielkim z 1966 r.
sporzaÎdzona przez kierownika Wydziaøu do Spraw WyznanÂ M. ZÇywickiego, APZG
WdSW, sygn. 3235, s. 114-117.
65
TamzÇe, s. 117.
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1966 r. frekwencja na nabozÇenÂstwach byøa niewielka66, a w drugiej
poøowie stycznia 1967 r. caøkowicie ustaøa. WidzaÎc taki stan rzeczy,
Wydziaø do Spraw WyznanÂ w Zielonej GoÂrze opracowaø plan likwidacji parafii, w ktoÂrym proponowaø: zagwarantowanie bezpieczenÂstwa dla czøonkoÂw byøej parafii, zabezpieczenie jej majaÎtku, usunieÎcie
z terenu parafii zaroÂwno ks. Cz. Szczukowskiego i ks. W. Zygmunta,
jak i pracujaÎcych z woli biskupa ks. W. KazÂmierczaka i ks. Piroga,
a takzÇe przekazanie kurii gorzowskiej w uzÇytkowanie kosÂcioøoÂw filialnych67.
LikwidacjeÎ parafii spowolniøa ingerencja UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ, ktoÂry nakazaø otoczenie ¹szczegoÂlnaÎ opiekaÎº ks. W. Zygmunta68. Pomimo zÇe w marcu 1967 r. popieraøy go tylko 2 rodziny i praktycznie nie przebywaø w parafii, to jeszcze w listopadzie pobieraø
uposazÇenie69 i pisaø do wøadz panÂstwowych skargi na zbyt maøaÎ pomoc w utrzymaniu parafii. Jednak pod koniec 1967 r. poinformowaø,
zÇe najpoÂzÂniej w dniu 1 stycznia 1968 r. chciaøby ustaÎpicÂ ze stanowiska
proboszcza70. W tej sytuacji UrzaÎd do Spraw WyznanÂ w Warszawie
nakazaø, zÇeby wøadze wojewoÂdzkie spowodowaøy odejsÂcie ks.
W. Zygmunta, ale nie likwidowaøy formalnie parafii, tak by mozÇna
jaÎ byøo obsadzicÂ ksieÎdzem z KosÂcioøa polskokatolickiego71. Plan ten
wøadze panÂstwowe zamierzaøy zrealizowacÂ najpoÂzÂniej do 15 lutego
66

W pasterce w Radzikowie uczestniczyøo jeszcze 30 osoÂb, ale w nabozÇenÂstwie
noworocznym juzÇ tylko 10. Notatka søuzÇbowa sporzaÎdzona w dniu 1 marca 1967 r.
przez starszego inspektora Wydziaøu do Spraw WyznanÂ w Zielonej GoÂrze J. WaligoÂreÎ,
APZG WdSW, sygn. 3236, s. 56.
67
TamzÇe, s. 57-58.
68
Zob. Pismo UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ do Wydziaøu do Spraw WyznanÂ WRN
w Zielonej GoÂrze z dnia 7 marca 1967 r. w sprawie sytuacji w parafii w GaÎdkowie
Wielkim, APZG WdSW, sygn. 3236, s. 59.
69
Propozycje w sprawie polepszenia sytuacji w NiezalezÇnej Samodzielnej Parafii
w GaÎdkowie Wielkim pow. Søubice, APZG WdSW, sygn. 3236, s. 94.
70
Zob. Pismo ks. W. Zygmunta do Kierownika Wydziaøu do Spraw WyznanÂ
w Zielonej GoÂrze M. ZÇywickiego z dnia 7 listopada 1967 r., APZG WdSW, sygn.
3236, s. 99-101.
71
Zob. Pismo UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ do Wydziaøu do Spraw WyznanÂ WRN
w Zielonej GoÂrze z dnia 30 listopada 1967 r. w sprawie sytuacji w parafii w GaÎdkowie
Wielkim, APZG WdSW, sygn. 3236, s. 108.

WPèYW PANÂSTWA NA OBSADEÎ STANOWISK KOSÂCIELNYCH...

275

1968 r., przy czym zaøozÇyøy, zÇe w razie braku posteÎpu w ¹reaktywowaniu i powieÎkszaniu liczby parafian NiezalezÇnej Samodzielnej Parafii, trzeba beÎdzie opracowacÂ i zrealizowacÂ plan likwidacji tej parafiiº72.
ZamierzenÂ tych wøadzom wyznaniowym nie udaøo sieÎ jednak
zrealizowacÂ z powodu braku zainteresowania wiernych przynalezÇnosÂciaÎ do schizmatyckiej parafii oraz braku odpowiedniego duchownego polskokatolickiego na stanowisko proboszcza. W zwiaÎzku z tym
juzÇ 14 marca 1968 r. Wydziaø do Spraw WyznanÂ w Zielonej GoÂrze
postanowiø przekazacÂ parafieÎ kurii gorzowskiej, stawiajaÎc jako warunek usunieÎcie z jej terenu ks. W. KazÂmierczaka i mianowanie na
stanowisko takiego proboszcza, ktoÂry jest czøonkiem ¹Caritasuº73.
Dodatkowo postanowiø negocjowacÂ zapewnienie stanowisk, pozbawionym placoÂwek, ksieÎzÇom nalezÇaÎcym do ¹Caritasuº oraz uregulowacÂ spraweÎ istnienia wikariatoÂw eksponowanych, przy czym dwa
ostatnie warunki postanowiø postawicÂ tak, by moÂgø sieÎ z nich wycofacÂ74.
Ostatecznie przekazaø parafieÎ kurii gorzowskiej na spotkaniu
w GaÎdkowie Wielkim w dniu 4 maja 1968 r. w obecnosÂci wikariusza
parafii ks. Piroga i przedstawiciela kurii ks. Mieczysøawa Marszalika75. Wycofaø sieÎ jednak ze stawianych wczesÂniej warunkoÂw, nie
widzaÎc mozÇliwosÂci utrzymywania podlegøej mu parafii bez poparcia
mieszkajaÎcych tam ludzi. Ingerencja wøadz panÂstwowych w tworzenie
nowych parafii i obsadzanie stanowisk kosÂcielnych w tym wypadku
okazaøa sieÎ nieskuteczna.
72

Wnioski wypøywajaÎce z sytuacji biezÇaÎcej w parafii GaÎdkoÂw Wielki z dnia 31 stycznia 1968 r. opracowane przez starszego inspektora Wydziaøu do Spraw WyznanÂ
w Zielonej GoÂrze J. WaligoÂreÎ, APZG WdSW, sygn. 3237, s. 14.
73
Zob. Wnioski w sprawie likwidacji NiezalezÇnej Samodzielnej Parafii w GaÎdkowie z dnia 1 kwietnia 1968 r. opracowane przez starszego inspektora Wydziaøu do
Spraw WyznanÂ w Zielonej GoÂrze J. WaligoÂreÎ, APZG WdSW, sygn. 3237, s. 29.
74
Informacja w sprawie NiezalezÇnej i Samodzielnej Parafii w GaÎdkowie Wielkim
sporzaÎdzona w dniu 12 kwietnia 1968 r. przez Kierownika Wydziaøu do Spraw WyznanÂ
w Zielonej GoÂrze M. ZÇywickiego, APZG WdSW, sygn. 3237, s. 36.
75
Notatka søuzÇbowa z przekazania Kurii gorzowskiej parafii w GaÎdkowie Wielkim sporzaÎdzona w dniu 6 maja 1968 r. przez starszego inspektora Wydziaøu do Spraw
WyznanÂ w Zielonej GoÂrze J. Czekaja, APZG WdSW, sygn. 3237, s. 42.
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PODSUMOWANIE

OpierajaÎc sieÎ na zachowanych dokumentach archiwalnych, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe zielonogoÂrska administracja wyznaniowa przez
caøy okres swojej dziaøalnosÂci staraøa sieÎ wpøywacÂ na politykeÎ personalnaÎ KosÂcioøa gorzowskiego. DzielaÎc ksieÎzÇy na posteÎpowych,
umiarkowanych i wrogich wobec panÂstwa ludowego, zwøaszcza wobec tych ostatnich staraøa sieÎ z caøaÎ stanowczosÂciaÎ realizowacÂ postanowienia dekretoÂw z 1953 i 1956 r. o obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych. Byøy to jednak czeÎsto dziaøania nieskuteczne z racji zdecydowanej postawy kurii gorzowskiej, a zwøaszcza biskupa W. Pluty,
ktoÂry samodzielnie obsadzaø parafie i broniø ksieÎzÇy przesÂladowanych
przez totalitarny system. Z tej samej racji nie przynosiø spodziewanych efektoÂw sprzeciw wøadz panÂstwowych wobec tworzenia nowych parafii, kuria bowiem tworzyøa tzw. wikariaty eksponowane,
w ktoÂrych zamieszkiwaø wikariusz formalnie zalezÇny od administratora parafii, a praktycznie prowadzaÎcy samodzielny osÂrodek duszpasterski.
Wydziaø do Spraw WyznanÂ w Zielonej GoÂrze nie odnioÂsø roÂwniezÇ
spodziewanego sukcesu w podsycaniu konfliktu w parafii w GaÎdkowie Wielkim. Pomimo zÇe udaøo mu sieÎ doprowadzicÂ do czasowego
wyøaÎczenia duzÇej czeÎsÂci parafii spod jurysdykcji biskupa gorzowskiego, to jednak stan taki trwaø tylko 5 lat, przy czym od roku 1966
schizmatycka parafia faktycznie nie prowadziøa dziaøalnosÂci duszpasterskiej.
MozÇna wieÎc stwierdzicÂ, zÇe faktyczny wpøyw zielonogoÂrskiej
administracji wyznaniowej na politykeÎ personalnaÎ KosÂcioøa gorzowskiego byø niewielki, a sukcesy w tej dziedzinie odnosiøa gøoÂwnie na papierze podczas skøadania sprawozdanÂ do UrzeÎdu w Warszawie.

WPèYW PANÂSTWA NA OBSADEÎ STANOWISK KOSÂCIELNYCH...
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THE INFLUENCE OF THE STATE ON THE STAFFING
OF ECCLESIASTICAL POSTS BETWEEN 1950 AND 1972
ON THE EXAMPLE OF THE ACTIVITY OF STATE ADMINISTRATION
Â RA TOWARDS THE GORZO
Â W CHURCH
IN ZIELONA GO

Summary
The priority of the communist authorities in Poland was to eliminate
the Church from public life and to form a new ¹socialist person.º One of
the ways of achieving that aim were the attempts to curb the basic right of
diocesan authorities to freely choose candidates for ecclesiastical posts. In
that way, the ecclesiastical administration of the People's Republic of
Poland intended to staff ecclesiastical posts, especially in curias, seminaries and parishes, with priests submissive to the state authorities, hoping
to create a national church that would be autonomous from the decisions
of the Holy See.
The first step designed to help achieve this goal was the decree of 9
February, 1953. It introduced the supervision of the state authorities over
creating, transforming, abolishing and taking ecclesiastical posts and made it possible to remove inconvenient priests from their positions. The
next decree was issued on 31 December, 1956. It did not abolish the state's
supervision over creating and staffing ecclesiastical posts, but liberalized
the existing regulations. However, it was an instrument for restricting the
personal politics of the Church for many years.
The application of both decrees is presented in the article on the
example of the activity of the ecclesiastical administration in Zielona
GoÂra towards the GorzoÂw Church, since that Church was considered
by the state authorities as the most hostile as far as the observation of
their decisions was concerned. The credit goes to bishop Wilhelm Pluta,
who staffed the parishes in his own way and defended priests who were
persecuted by the totalitarian system as well as created so-called exposed
curacies, inhabited by a curate who was formally dependent on the
parish administrator, but in practice was in sole charge of his pastoral
centre.
It is owing to the uncompromising attitude of the clergy and laity that
the Office for the Matters Concerning Religions did not succeed in their
trial to create a parish independent from the Church structures in GaÎdkoÂw Wielki. On that basis, after analyzing the extant archival documents,
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one is led to the conclusion that the ecclesiastical administration in Zielona GoÂra, in spite of remarkable efforts and means, did not gain any
significant influence on the staffing of ecclesiastical posts.

