
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 maja 2016 r. 

 

Oświadczenie w pięćdziesiątą rocznicę wydarzeń brzeskich. 

W dniu 26 maja br. mija 50 lat od dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w Brzegu w wojewódz-

twie opolskim. Tego pamiętnego dnia mieszkańcy miasta zostali w sposób okrutny ukarani za demonstracje 

solidarności z represjonowanym i prześladowanym przez władze komunistyczne Kościołem reprezentowa-

nym w Brzegu przez proboszcza parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i zarazem dziekana 

dekanatu brzeskiego, księdza Kazimierza Makarskiego. Przyczyną tak bezprecedensowych działań komuni-

stycznych władz wobec tego kapłana była jego nieugięta wierność nauce wielkiego Prymasa Tysiąclecia, 

księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, i lojalność wobec pasterza archidiecezji wrocławskiej, księdza 

arcybiskupa Bolesława Kominka. 

Ksiądz Kazimierz Makarski z ogromną żarliwością i konsekwencją realizował program narodowych reko-

lekcji w okresie Wielkiej Nowenny przed Milenium Chrztu Polski i przeciwstawiał się działaniom władz 

mających na celu laicyzację społeczeństwa, która w tamtym czasie oznaczała jego faktyczną sowietyzację. 

Szczególną troską otaczał młodzież szkolną, czego dowodem był fakt, że po usunięciu lekcji religii ze szkół 

liczba dzieci i młodzieży uczęszczających na katechezę organizowaną przy kościele była w powiecie brze-

skim dwukrotnie wyższa niż w pozostałych powiatach województwa opolskiego. Dbał też o bazę materialną 

Kościoła, o czym świadczą odbudowane przez niego obiekty sakralne. Był bezwzględnie oddany i posłuszny 

nakazom płynącym z nauki Kościoła. Narażając się na dotkliwe represje administracyjne, bronił imienia Ko-

ścioła przeciw bezprawnym działaniom ówczesnych władz komunistycznych. Jego postawa spowodowała, że 

już w 1958 r. Służba Bezpieczeństwa w Brzegu, zakładając przeciw niemu sprawę ewidencyjno-

obserwacyjną, nadała jej znamienne hasło „obrońca wiary”, co było mimowolnym hołdem oddanym mu 

przez jego zaciekłych wrogów. 

Chcąc ukarać księdza Kazimierza Makarskiego za jego wierność Bogu i ojczyźnie, za nieposłuszeństwo 

wobec jego ciemiężycieli, wojewódzkie władze PZPR w Opolu postanowiły odebrać należący do Kościoła 

budynek wikarówki, gdzie znajdowała się salka katechetyczna i mieszkania księży wikarych brzeskiej parafii. 

Przeciw tym działaniom zaprotestowało społeczeństwo miasta Brzeg. Ponad tysiąc parafian, w tym więk-

szość kobiet, dzieci i młodzieży, zgromadziło się w dniu 26 maja 1966 r. przed kościołem, by swoją obecno-

ścią zaprotestować przeciw temu bezprawiu. Aby dokonać eksmisji księży i zająć należący do Kościoła bu-

dynek, władze musiały użyć około 700 funkcjonariuszy ZOMO uzbrojonych w pałki, gazy łzawiące i armatki 

wodne. Mimo brutalnego rozpędzenia demonstracji przed kościołem i zajęcia siłą należącego do parafii bu-

dynku, mieszkańcy Brzegu nie poddali się. Oddziały ZOMO przez cały dzień pacyfikowały manifestacje, 

które samorzutnie zbierały się w różnych częściach miasta. Wielu mieszkańców, w tym kobiety i dzieci, 

ucierpiało w wyniku pobicia i działania gazów łzawiących. Represje te dotknęły także niewinne, niebiorące 

udziału w demonstracjach osoby. W taki sposób komunistyczne władze celebrowały w Brzegu dzień uzna-

wany za święto polskich matek. Represje nie ograniczyły się wyłącznie do agresji fizycznej. W tym dniu 

zatrzymano w areszcie 82 osoby. W stosunku do 13 osób rozpoczęto procesy sądowe, które zakończyły się 

karami więzienia od 6 miesięcy do 2,5 roku, a 23 osoby zostały ukarane grzywnami od 350 zł do 2 tysięcy 

400 zł. 

Biorąc pod uwagę skalę zajść, liczbę uczestniczących w nich osób i sił użytych do ich pacyfikacji oraz 

liczbę zatrzymanych i ukaranych, wydarzenia brzeskie należy uznać za najostrzejszy konflikt między komu-

nistyczną władzą i społeczeństwem, który zdarzył się w okresie obchodów Milenium Chrztu Polski. Miesz-

kańcy miasta Brzeg dali w tym dniu świadectwo swojego patriotyzmu, przywiązania do Boga i ojczyzny, 

czym zasłużyli sobie na godne upamiętnienie i podziękowanie za wspaniałą postawę w czasie, gdy za uczci-

wość i prawość trzeba było płacić nieraz bardzo wysoką cenę. 

Na koniec specjalne podziękowania składam wszystkim mieszkańcom Brzegu, którzy obecnie będą ob-

chodzić 50-lecie tych wydarzeń, w szczególności tym, którzy przyczynili się do przywrócenia pamięci o tej 

wspaniałej historii małego miasta na Opolszczyźnie. 

Jerzy Czerwiński 
 


