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Zagadnienie polityki państwa w stosunku do Kościoła rzymskokatolic‑
kiego w latach 1944 ‑1989 ma już bogatą literaturę. Analizowano najgłośniejsze 
procesy polityczne skierowane przeciwko duchownym, jak choćby proces księży 
krakowskiej kurii metropolitarnej czy proces biskupa kieleckiego Czesława 
Kaczmarka1. Przedmiotem publikacji była także kwestia działań Służby Bez‑
pieczeństwa wobec duchownych katolickich czy bolesny fakt współpracy 
poszczególnych księży z komunistycznymi służbami2. 

W ten trend badawczy wpisuje się monografia Daniela Koteluka  
Proboszczowie parafii Czerwieńsk w latach 1945 ‑1989 w świetle dokumentów pro‑
weniencji państwowej, wydana nakładem Instytutu Pamięci Narodowej. Książka 
jest złożona z czterech rozdziałów poświęconych kolejnym proboszczom para‑
fii pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku: ks. Ignacemu Zoniowi, ks. Ludwikowi 
Musze, ks. Felicjanowi Szklanemu i ks. drowi Henrykowi Nowikowi, a także 
aneksu zawierającego wybrane dokumenty wytworzone przez organy państwowe,  
odnoszące się do wspomnianych kapłanów oraz relacje parafian.

Nieprzychylna Kościołowi polityka państwa znajdowała odzwierciedlenie 
na każdym szczeblu administracji rządowej. Proboszczowie najmniejszych wiej‑
skich parafii także odczuwali jej skutki, choćby poprzez konieczność uzyskiwania 
zezwoleń na budowę świątyni, jej remont czy konieczność konsultowania trasy 
procesji. Autor monografii wskazuje, że każdy z przywoływanych przez niego 

1 Por. W. Czuchnowski, Blizna. Proces kurii krakowskiej 1953, Znak, Kraków 2003, J. Śledzianowski, 
Ksiądz Czesław Kaczmarek. Biskup kielecki 1895 ‑1963, Jedność, Kielce 2008. Dokumenty z obu proce‑
sów księży krakowskiej kurii i z procesu bp. Kaczmarka opublikowano w celach propagandowych już 
latach 50 ‑tych ub. wieku, [w:] J. Sikora, Proces księdza Lelity i innych agentów wywiadu amerykańskie‑
go, Książka i Wiedza Warszawa 1953 oraz J. Siemianowski, Proces księdza biskupa Kaczmarka i innych 
członków ośrodka antypaństwowego i antyludowego, Książka i Wiedza, Warszawa 1953.

2 Por. np. T. Isakowicz ‑Zaleski, Księża wobec bezpieki, Znak, Kraków 2007.
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duchownych był zmuszony do określenia swojego stanowiska wobec polityki rzą‑
dzonego przez komunistów państwa. 

Pierwszy proboszcz parafii w Czerwieńsku, ks. Ignacy Zoń przybył na 
tzw. Ziemie odzyskane jako były członek WiN i zdecydowany przeciwnik nowej 
władzy, choć z ustaleń autora wnika, że jednocześnie pozytywne podchodził do 
przyłączenia do Polski Ziem Zachodnich. Jego powojenna przeszłość i zdecy‑
dowanie krytyczna postawa wobec nowych władz skutkowała aresztowaniem 
w 1953 roku i skazaniem na karę więzienia prawdopodobnie przez Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Zielonej Górze. Niewielkim mankamentem omawianej monografii 
jest fakt, iż autor nie ustalił, przed którym z sądów toczył się proces ks. Zonia, 
choć z zarzutów formułowanych wobec niego i przywołanych przez autora, sądzić 
należy, że był to Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. Autor nie sięgnął 
również do akt tego sądu, choćby do zachowanego repertorium Sr. Podkreślić 
należy, że inwentarz archiwalny Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 
został wydany drukiem przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej3. 
Nie budzi wątpliwości, że w zespole archiwalnym Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze mogą znajdować się informacje na temat przebiegu procesu 
karnego wytoczonego ks. Zoniowi. W samym tylko repertorium Sr mogą znajdo‑
wać się dane, które pozwolą jednoznacznie wyjaśnić pojawiające się w literaturze 
rozbieżności, co do wymiaru kary orzeczonej wobec tego kapłana4.

Autor omawianej pracy dostrzega lojalistyczne nastawienie ks. Muchy 
do nowej władzy, zaznaczając, że duchowny ten znacznie lepiej odnalazł się 
w warunkach okupacji niemieckiej, służąc jako kapelan m.in. oddziału mjr. Henryka 
Sucharskiego „Hubala” niż po zakończeniu wojny, przechodząc na pozycje prezen‑
towane przez tzw. księży patriotów. Nie umknęła również Danielowi Kotelukowi 
istotna zmiana w zachowaniu kolejnego proboszcza w Czerwieńsku, ks. Szklanego. 
W okresie posługi kapłańskiej w Szczecinie prezentował on stanowisko jedno‑
znacznie krytyczne wobec nowej władzy, natomiast w okresie sprawowania posługi 
w Czerwieńsku starał się rozważnie współpracować z lokalnymi i regionalnymi wła‑
dzami. W ocenie autora było to spowodowane bolesnymi doświadczeniami kapłana 
z władzą komunistyczną. Ostatni rozdział omawianej monografii został poświęcony 
postaci ks. dra Nowika, proboszcza parafii w Czerwieńsku w latach 1974 ‑1992, a jed‑
nocześnie kapelana „Solidarności” i działacza społecznego. 
3 B. Tomczak, Inwentarz archiwalny Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 1950 ‑1954, IPN, 

Poznań 2013.
4 Por. Czerwieńsk. Monografia miasta, red. T. Nodzyński, Pro Libris, Czerwieńsk ‑Zielona Góra 2014, s. 76, 

gdzie wskazano, iż ks. Zonia skazano na karę 8 lat więzienia, natomiast D. Koteluk w recenzowanej mono‑
grafii podaje, że wobec ks. Zonia orzeczono karę 5 lat więzienia. Na marginesie dodać trzeba, że ówczesnym 
pojęciem kodeksowym była „kara więzienia”, a nie jak podaje autor „kara pozbawienia wolności”.
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Autor recenzowanej monografii doskonale ukazuje mechanizmy  
oddziaływania władz na duchownych pracujących na najniższym, parafialnym 
szczeblu w niewielkiej miejscowości. Na wartość recenzowanej pracy nie wpływa 
w znaczącym stopniu kwestia dość skrótowego potraktowania przez autora kwestii 
procesu ks. Zonia. Bez wątpienia monografia Koteluka stanowi ważnie uzupełnie‑
nie dotychczasowej literatury dziejów Kościoła na Środkowym Nadodrzu.


