
 

 221 

Z E S Z Y T Y  N A U K O W E  UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO 
 

SERIA PRAWNICZA 
ZESZYT 71/2011  PRAWO 10

 

W adys aw Piotr Wla lak, Agnieszka Janas 

BUDOWNICTWO SAKRALNE  

KO CIO A CZ STOCHOWSKIEGO (1945–1989) 

Wst p 

W okresie Polski Ludowej do niezwykle skomplikowanych nale a y relacje 
pa stwowo-ko cielne. Przede wszystkim dlatego, i  zerwano konkordat w 1945 r., 
inne za  akty prawne pomi dzy episkopatem a w adzami komunistycznymi nie 
by y przestrzegane. Pomimo tych niedogodno ci i ogranicze  funkcjonowa o 
duszpasterstwo. Niezb dnym elementem do jego prowadzenia by a baza lokalo-
wa. Jej szczególnym wyrazem by y obiekty sakralne, gdzie mo na by o sprawo-
wa  czynno ci liturgiczne. Na terenie diecezji cz stochowskiej, gdzie znajdowa-
o si  Zag bie D browskie i Cz stochowa po drugiej wojnie wiatowej dosz o 

do szybkiego uprzemys owienia. W zwi zku z tym powstawa y nowe osiedla 
mieszkalne, gdzie domagano si  wznoszenia ko cio ów. Cz sto funkcjonowa y 
tu ju  kaplice, które trzeba by o rozbudowa  lub wznie  na ich miejsce now  
wi tyni . Ów problem dotyczy  równie  terenów wiejskich, cho  w mniejszym 

stopniu. Negocjacje w tej sprawie by y prowadzone przez kuri  cz stochowsk  
z w adzami wojewódzkimi i powiatowymi. Powy sze zagadnienie posiada ob-
szern  dokumentacj  ród ow , która zosta a zgromadzona w cz stochowskim 
archiwum metropolitalnym i katowickim oddziale Instytutu Pami ci Narodowej1.  

1. Wydawanie zezwole  na budow  ko cio ów i kaplic 

Pierwsze powa ne rozmowy dotycz ce budownictwa sakralnego w diecezji 
cz stochowskiej rozpocz  biskup Zdzis aw Goli ski. W pi mie z 4 lutego 1957 r. 
skierowanym do Ryszarda Nieszporka, przewodnicz cego Prezydium Woje-

 
1 „Postanowiono za atwi  odmownie…” Budownictwo sakralne w diecezji cz stochowskiej 

(1957–1989). Wybór dokumentów, A. Sznajder, W. P. Wla lak, Katowice–Cz stochowa–Rzeszów 
2008, passim. 
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wódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, odniós  si  do stanu dotychczasowych 
rokowa  w tej mierze. Przypomnia , i  w cz ci diecezji cz stochowskiej funk-
cjonuj cej w ramach województwa katowickiego wzniesiono zaledwie trzy ko-
cio y. Jeden w parafii B dów i dwa w parafiach cz stochowskich: Opatrzno ci 

Bo ej i w. Rocha. Ponadto kontynuowano rozpocz te jeszcze przed drug  woj-
n  wiatow  budowy ko cio ów w dwóch parafiach: w. Antoniego z Padwy 
w Cz stochowie i Niepokalanego Pocz cia NMP w Sosnowcu2. Niestety, skala 
potrzeb w tym zakresie by a o wiele wi ksza, dlatego biskup Z. Goli ski z o y  
memorandum w sprawie wydania zezwole  na wzniesienie 30 nowych ko cio-
ów. Jak wynika o z dokumentacji, by y to g ównie miejscowo ci, gdzie istnia y 

ju  parafie. Wierni gromadzili si  na nabo e stwa poza wi tyni , co znacznie 
utrudnia o sprawowanie czynno ci religijnych podczas niesprzyjaj cych warun-
ków pogodowych. Zapotrzebowanie na nowe wi tynie dotyczy o g ównie du-
ych miast, m.in. B dzina, Cz stochowy, Sosnowca i Zawiercia. Niestety, prze-

wodnicz cy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach nie by  
zainteresowany rozwi zaniem tego problemu. Za wiadcza o tym obszerna kore-
spondencja kurii cz stochowskiej, na któr  w adze pa stwowe odpowiada y 
negatywnie, motywuj c swoj  postaw  w ró ny sposób. Przede wszystkim t u-
maczono to brakami materia ów budowlanych na rynku. W adze nie reagowa y 
nawet wtedy, gdy parafie mia y ju  zgromadzone materia y budowlane lub pew-
ne zasoby funduszy dewizowych. Pomimo tych propozycji w adz ko cielnych 
uda o si  otrzyma  zgod  na budow  tylko czterech wi ty 3. Niestety i z tego 
w adze pa stwowe szybko si  wycofa y. By o tak w przypadku parafii Matki 
Bo ej w Zawierciu, gdzie otrzymano ustne pozwolenie przewodnicz cego WRN 
na budow  ko cio a. Przekazano je 22 sierpnia 1957 r. kanclerzowi kurii ks. 
W adys awowi Karlikowi. Niestety 23 grudnia anulowano ow  zgod  oraz cof-
ni to pozwolenie na budow  ko cio a w parafii Psary4. 

Analogiczn  polityk  w sprawie wydawania zezwole  na budow  ko cio ów 
prowadzi y w adze województwa ódzkiego. 30 marca 1957 r. wyda y one zgod  
na budow  dwóch ko cio ów z sze ciu zaproponowanych przez stron  ko cieln 5. 
Nie inaczej by o w nast pnych latach, kiedy w adza diecezjalna wyst powa a ze 
skromnymi propozycjami w zakresie pozwole  na wznoszenie nowych wi ty , 
w adze wojewódzkie za  odwleka y wszelk  korespondencj , stosuj c ró norakie 
wykr ty. Niestety nic nie uzyskano, wysy aj c pisma do w adz centralnych. Na 
tym nie by o ko ca problemów, gdy  jak si  okaza o, cz sto nie realizowano ju  
zaplanowanych ko cielnych prac budowlanych. W adze stosowa y perfidn  prak-

 
2 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Cz stochowie (dalej: AKMCz), sygn. 148/2, nr 7. 
3 AKMCz, sygn. 148/2, nr 26. 
4 AKMCz, sygn. 148/2, nr 40. 
5 AKMCz, sygn. 148/2, nr 10, 13. 
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tyk  z jednej strony wydawanych zezwole  budowlanych, a z drugiej strony po-
zbawia y parafie mo liwo ci ich realizowania. By o tak w przypadku ko cio a w. 
Jana Chrzciciela w B dzinie, gdzie od dwóch lat miano pozwolenie na budow , 
lecz nie by o placu na ten cel, gdy  zosta  zabrany przez w adze pa stwowe. Co 
ciekawe, nie przeprowadzono nawet formalnego wyw aszczenia gruntów ko ciel-
nych. T  polityk , jak si  okaza o, prowadzono na szersz  skal , pozbawiaj c para-
fie sporej liczby placów ko cielnych, cz sto usytuowanych w dogodnych miej-
scach o rodków miejskich. Podj to te  inne dzia ania, np. za dano likwidacji 
parafii utworzonych po 1956 r., co uczyniono 11 wrze nia 1958 r. na spotkaniu 
biskupa cz stochowskiego i przewodnicz ce katowickiego WRN. Ten ostatni mo-
tywowa  to miesznym faktem, i  owe pozwolenia wyda  jego poprzednik6.  

Takie post powanie w adz komunistycznych spowodowa o, i  duchowie -
stwo za poparciem wiernych rozpocz o prace budowlane bez koniecznych po-
zwole , aby móc sprosta  podstawowym wymogom duszpasterskim. Oczywi cie 
nie zaniechano dialogu na gruncie obowi zuj cego wówczas prawa. Te dzia ania 
w adz diecezjalnych i tym razem pozosta y bez odpowiedzi, o czym pisa  1 mar-
ca 1961 r. biskup Z. Goli ski do przewodnicz cego R. Nieszporka: „stwierdzam, 

e te pa stwowe zakazy budów sakralnych i ko cielnych, ograniczaj ce od pew-

nego czasu Ko ció  w tej dziedzinie, by y duchowie stwu dostatecznie notyfi-

kowane, e duchowni – mimo poczucia krzywdy spo ecznej i pe nej wiadomo-

ci nies usznej argumentacji – starali si  i staraj  do nich ci le stosowa . Nie 

mog  ich natomiast zupe nie poj  wierni, którzy dla pa stwa pracuj , którzy 

stale s ysz , e w Polsce jest zupe na wolno  ycia religijnego i duszpaster-

stwa”7. Dalsza korespondencja w tej sprawie by a bezowocna, gdy  otrzymanie 

pozwolenia budowlanego nie by o mo liwe. W takiej sytuacji podejmowano 

dzia ania na rzecz rozbudowy ma ych kaplic czy konserwacji zabytkowych 

obiektów sakralnych. Niestety i tutaj wymagano stosownych pozwole , których 

udzielano sporadycznie. Przyk adem by a parafia Przyrów, gdzie zamierzano 

rozpocz  konserwacj  czternastowiecznego ko cio a w. Miko aja BM oraz 

parafia NMP Zwyci skiej w Cz stochowie, gdzie chciano rozbudowa  miejsco-

w  kaplic 8. W pierwszym przypadku uzyskano zgod  Wydzia u do Spraw Wy-

zna  w Katowicach. Dalej w pi mie z 10 kwietnia 1962 r. zapisano, i  „Prezy-

dium Wojewódzkiej Rady Narodowej postanowi o nie rozpatrywa  i ujmowa  

dalszych proponowanych budów w uzgodnionych planach budownictwa sakral-

nego”9. Takie dzia ania w adz wojewódzkich w Katowicach i odzi wywo a y 

niezadowolenie biskupa cz stochowskiego, który 23 maja 1962 r. za po rednic-

 
6 AKMCz, sygn. 148/2, nr 140. 
7 AKMCz, sygn. 148/2, nr 217. 
8 AKMCz, sygn. 148/2, nr 273. 
9 AKMCz, sygn. 148/2, nr 290. 
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twem kanclerza przes a  odpowiedni  not  do Tadeusza abi skiego, dyrektora 

Urz du do Spraw Wyzna  w Warszawie10.  

Niestety, powy sze dzia ania w adz ko cielnych w Cz stochowie nie przy-

nios y zamierzonego efektu, gdy  w adze lokalne w odzi i Katowicach w 1962 r. 

wyda y zaledwie pozwolenie na remont jednej wi tyni, zwleka y za  z wyda-

niem pozwolenia na budow  nowych ko cio ów11. Jeszcze gorzej by o w nast p-

nych latach, kiedy nie rozpatrywano adnych pozwole  na budow  wi ty , co 

by o szczególnym wyrazem arogancji w adz wojewódzkich. Potwierdzi a to 

decyzja z 1965 r., kiedy wydano zgod  na odbudowanie spalonej wi tyni 

w Bia ej Górnej, natomiast innych planów budowlanych w ogóle nie rozpatry-

wano12. Kolejny rok obfitowa  w wa ne wydarzenia religijne, gdy  obchodzono 

Milenium Chrztu Polski. Niestety, nie oznacza o to zmiany dotychczasowej poli-

tyki komunistów w zakresie budownictwa sakralnego. Wydane dotychczas czte-

ry pozwolenia na budow  ko cio ów zosta y zawieszone ze wzgl du na brak 

materia ów budowlanych. Czy taki stan rzeczy móg  t umaczy  post powanie 

w adz pa stwowych? Otó , jak si  wydaje, by a to zwyk a wymówka, gdy  za-

zwyczaj nie chodzi o o wznoszenie monumentalnych wi ty . Kuria cz sto-

chowska w tych trudnych czasach b aga a cz sto o barak, który móg by spe nia  

rol  kaplicy, co odnotowano w przypadku Strzemieszyc Ma ych. W adze komu-

nistyczne by y jednak nieprzejednane i sta y twardo na gruncie dotychczasowej 

polityki w zakresie budownictwa sakralnego, czyli niewydawania adnych po-

zwole , odwlekaj c w niesko czono  procedowanie w tej sprawie13. 

Powszechne nadzieje spo ecze stwa budzi y wydarzenia z 1970 r., kiedy do 

w adzy dosz a nowa ekipa partyjna pod przewodnictwem pierwszego sekretarza 

PZPR Edwarda Gierka. By y to jednak p onne nadzieje, gdy  jak si  pó niej oka-

za o i tym razem w adze wojewódzkie stosowa y nieprzejednan  polityk  w zakre-

sie budownictwa sakralnego wobec diecezji cz stochowskiej. I tak w 1971 r. w a-

dze lokalne nie wyda y adnego pozwolenia budowlanego odno nie nowych wi -

ty 14. Ograniczy y si  jedynie do wydania zgody na remont kilku ko cio ów. Do-

piero pod koniec tego roku przewodnicz cy WRN w Katowicach Jerzy Zi tek 

wyda  pozwolenie na budow  ko cio a we Wrzosowej, co by o zr cznym zagra-

niem z jego strony, gdy  parafia ta ze strony w adz diecezjalnych nie by a brana 

pod uwag 15. Takie post powanie w adz lokalnych wywo a o oburzenie biskupa 

Stefana Bare y, który wystosowa  2 lutego 1972 r. s owo pasterskie do wiernych 

 
10 AKMCz, sygn. 148/2, nr 301. 
11 Archiwum Oddzia u Instytutu Pami ci Narodowej w Katowicach (dalej: AIPN Ka), 85/6, 

t. 3, k. 38–40; AIPN Ka, 0103/189, t. 1, k. 396–401. 
12 AIPN Ka, 85/6, t. 3, k. 145–153; AKMCz, sygn. 148/3, nr 58. 
13 AKMCz, sygn. 148/3, nr 70. 
14 AIPN Ka, 85/21, t. 1, brak paginacji; AKMCz, sygn. 148/4, nr 126. 
15 AKMCz, sygn. 148/4, nr 142. 
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w sprawie budownictwa sakralnego16. Podkre li  w nim, i  je li chodzi o sprawy 

ko cielne, to nic si  nie zmieni o na lepsze, za  „w wielu wypadkach nawet na 

gorsze”. Ów apel hierarchy wywo a  protesty w adz centralnych, do czego odniós  
si  sekretarz episkopatu biskup Bronis aw D browski. To zmusi o biskupa cz sto-
chowskiego do wystosowania 23 marca 1972 r. pisma do ministra Aleksandra 
Skar y skiego, szefa Urz du do Spraw Wyzna  w Warszawie. Konstatowa  w nim, 
i  na osiem pozwole  w zakresie budownictwa sakralnego wydanych po 1956 r. 
wszystkie anulowano w nast pnym roku17. 

Taki apel mia  przynie  oczekiwany skutek, gdy  22 maja 1972 r. w adze 
WRN w Katowicach wyda y zezwolenie na budow  ko cio a NMP Królowej 
Polski w Zawierciu18. Analogicznie post pi  WRN w odzi, który 21 kwietnia 
wyda  zgod  na odbudow  spalonego ko cio a zabytkowego w parafii Ostró-
wek19. Pod koniec tego roku z o ono za  petycj  w sprawie 12 ko cio ów i ka-
plic, które winny by  jak najszybciej zbudowane. Niestety, oczekiwania w adz 
ko cielnych nie zosta y spe nione20. Wywo a o to reakcj  biskupa S. Bare y, któ-
ry 17 maja 1973 r. skierowa  odezw  do wiernych, w której odniós  si  do prze-
szkód w sprawie budownictwa sakralnego21. Omówi  w nim bulwersuj c  spra-
w  w cz stochowskiej dzielnicy Tysi clecie, gdzie kilkadziesi t tysi cy wier-
nych oczekiwa o na pozwolenie w adz, aby móc zbudowa  tutaj ko ció . Oczy-
wi cie nie by  to jedyny przypadek tego typu. Niewiele w ten sposób osi gni to, 
gdy  17 wrze nia 1973 r. wydano zgod  na budow  tylko jednego ko cio a 
w parafii NMP Zwyci skiej w Cz stochowie22. W nast pnych latach w analo-
giczny sposób post powa y w adze wojewódzkie w odzi i Katowicach. Z kolei 
od 1975 r. podobne praktyki stosowa  wojewoda cz stochowski, kaliski, kato-
wicki, piotrkowski i sieradzki. Dopiero 6 pa dziernika 1976 r. rozwi zano naj-
wi kszy problem w diecezji cz stochowskiej, kiedy wydano pozwolenie na bu-
dow  ko cio a w. Wojciecha BM w cz stochowskiej dzielnicy Tysi clecie23.  

Do poprawniejszych relacji w zakresie budownictwa sakralnego mia o doj  
niebawem, na co wskazywa a rozmowa z 17 czerwca 1977 r. odbyta pomi dzy 
biskupem S. Bare  a wojewod  cz stochowskim Miros awem Wierzbickim. 
Niestety, we wst pie wojewoda wskaza , i  wi cej dla diecezji w zakresie budow-
nictwa sakralnego nie mo e uczyni . Zaprotokó owano oczywi cie szereg poru-
szonych problemów, które nurtowa y obydwie strony. Przechodz c jednak do kon-

 
16 AKMCz, sygn. 148/4, nr 148. 
17 AKMCz, sygn. 148/4, nr 164. 
18 AKMCz, sygn. 148/4, nr 182. 
19 AKMCz, sygn. 148/4, nr 175. 
20 AIPN Ka, 85/21, t. 2, k. 23–39. 
21 AKMCz, sygn. 148/4, nr 270. 
22 AIPN Ka, 85/46, cz. 8, k. 71–75; AKMCz, sygn. 148/5, nr 1.  
23 AIPN Ka, 85/53, k. 134; AKMCz, sygn. 148/5, nr 285. 
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kretów i tym razem niewiele osi gni to. Na osiem zg oszonych przez diecezj  

budów uzyskano pozwolenie na wzniesienie ko cio a w parafii Popów. Znamien-

nym by  fakt, i  i tym razem nie uzyskano adnej odpowiedzi odno nie budowy 

gmachu Wy szego Seminarium Duchownego w Cz stochowie24. Problematyk  

planu budownictwa sakralnego na 1978 r. uj to w kilku pismach skierowanych do 

nast puj cych urz dów wojewódzkich wydzia ów do spraw wyzna : 

1. Cz stochowa (15 listopad 1977) – pozwolenie na budow  lub rozbudow  sze-
ciu ko cio ów i kaplic25, 

2. Katowice (16 listopad 1977) – pozwolenie na budow  dziesi ciu ko cio ów 
i kaplic26, 

3. Piotrków Trybunalski (18 listopad 1977) – pozwolenie na budow  trzech ka-
plic27, 

4. Sieradz (17 listopad 1977) – pozwolenie na budow  dwóch kaplic28. 
W odpowiedzi na te petycje by a zgoda na budow  ko cio a w cz stochow-

skiej dzielnicy Kiedrzyn oraz ko cio a na osiedlu Kowalczyka w Sosnowcu29. 
Takie post powanie w adz komunistycznych nie zniech ci o w adz diece-

zjalnych, które sprecyzowa y swoje plany odno nie budownictwa sakralnego na 
1979 r., przesy aj c stosowne pisma do nast puj cych urz dów wojewódzkich: 
1. Cz stochowa (14 listopad 1978) – pozwolenie na budow  lub rozbudow  je-

denastu ko cio ów i kaplic30, 
2. Kalisz (17 listopad 1978) – pozwolenie na budow  jednego ko cio a31, 
3. Katowice (15 listopad 1978) – pozwolenie na budow  trzynastu ko cio ów 

i kaplic32, 
4. Piotrków Trybunalski (16 listopad 1978) – pozwolenie na budow  trzech ka-

plic33, 
5. Sieradz (16 listopad 1978) – pozwolenie na budow  dwóch kaplic34. 

Pomimo i  sporz dzono stosowne uzasadnienie dla tych planów budowla-
nych, tak e i tym razem nie otrzymano zadowalaj cych odpowiedzi w adz lokal-
nych. Niepokoj ce by o post powanie w adz katowickich, na których terytorium 

 
24 Problem budowy seminarium uwzgl dniono w powy szym artykule, gdy  ów kompleks 

zawiera cztery kaplice oraz ko ció  pw. Jezusa Chrystusa Najwy szego i Wiecznego Kap ana – 
AKMCz, sygn. 148/6, nr 56. 

25 AKMCz, sygn. 148/6, nr 104. 
26 AKMCz, sygn. 148/6, nr 108. 
27 AKMCz, sygn. 148/6, nr 110. 
28 AKMCz, sygn. 148/6, nr 109. 
29 AKMCz, sygn. 148/6, nr 159, 161. 
30 AKMCz, sygn. 148/6, nr 203. 
31 AKMCz, sygn. 148/6, nr 199. 
32 AKMCz, sygn. 148/6, nr 200. 
33 AKMCz, sygn. 148/6, nr 201. 
34 AKMCz, sygn. 148/6, nr 202. 
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by y oczywi cie wi ksze potrzeby w zakresie budownictwa sakralnego. Wyda y 

one tylko zezwolenie na rozbudow  kaplicy w Strzy owicach35. To oczywi cie 

wywo a o reakcj  kurii, w imieniu której kanclerz ks. W. Karlik 18 maja 1979 r. 

podj  rozmowy w Urz dzie Wojewódzkim w Katowicach. Podniós  on problem 

budowy wi tyni na osiedlu PPR w B dzinie licz cym oko o 20 tys. mieszka -

ców36. Odpowied  w adz z 28 czerwca 1979 r. by a enuj ca, gdy  nie uwzgl d-

nia a innych zezwole  na budow  ko cio ów37. W analogiczny sposób post po-

wa y w adze województwa cz stochowskiego, które wyda y jedynie zgod  na 

budow  kaplicy w cz stochowskiej dzielnicy Kawodrza Górna38. I tym razem 

w adze województwa piotrkowskiego i sieradzkiego w ca o ci odrzuci y plan 

budownictwa sakralnego39. Inaczej post pi y w adze województwa kaliskiego, 

które wyda y zgod  na budow  ko cio a w Mieleszynie40. 

W ko cu 1979 r. sporz dzono stosowne plany w zakresie budownictwa sa-

kralnego dotycz ce nast pnego roku. W pi mie do w adz katowickich zapropono-

wano wzniesienie dziewi ciu ko cio ów, rozbudow  dwóch ko cio ów oraz budo-

w  lub rozbudow  sze ciu kaplic41. Podobne pismo przes ano do w adz cz sto-

chowskich, gdzie zaproponowano wzniesienie o miu ko cio ów i pi ciu kaplic, 

podkre laj c jednocze nie konieczno  budowy gmachu seminarium duchowne-

go42. Skierowano równie  stosowne pro by w tej sprawie do Kalisza, Piotrkowa 

Trybunalskiego i Sieradza43. Odpowied  wydzia ów do spraw wyzna  urz dów 

wojewódzkich w sprawie budownictwa sakralnego na 1980 r. by a jednoznaczna, 

gdy  wszystkie wnioski odrzucono44. Jedynie w adze katowickie i piotrkowskie 

wyda y zgod  na budow  kaplic przedpogrzebowych. Podsumowuj c ów rok, 

nale y stwierdzi , i  na osiemna cie ko cio ów i dziewi tna cie kaplic, o które 

prosi y w adze diecezjalne, uzyskano pozwolenie na budow  dwóch kaplic przed-

pogrzebowych45. Ten stan doskonale oddawa  stan stosunków pa stwowo-

ko cielnych w tym okresie. 

Nadchodzi y jednak inne czasy, gdy  rok 1980 to okres przemian spo eczno- 

-politycznych. Wydano wtedy zgod  na budow  ko cio a na osiedlu PPR w B dzi-

nie46. Niebawem kuria przedstawi a plan budownictwa sakralnego na 1981 r. 

 
35 AKMCz, sygn. 148/7, nr 212. 
36 AKMCz, sygn. 148/7, nr 255. 
37 AKMCz, sygn. 148/7, nr 271. 
38 AKMCz, sygn. 148/7, nr 281. 
39 AKMCz, sygn. 148/7, nr 240, 246. 
40 AKMCz, sygn. 148/7, nr 259. 
41 AKMCz, sygn. 148/7, nr 341. 
42 AKMCz, sygn. 148/7, nr 342. 
43 AKMCz, sygn. 148/7, nr 337–399. 
44 AKMCz, sygn. 148/8, nr 69. 
45 AKMCz, sygn. 148/8, nr 71. 
46 AKMCz, sygn. 148/8, nr 112. 
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W Cz stochowskiem zaproponowano budow  lub rozbudow  czterech ko cio ów 

i pi ciu kaplic47, w Katowickiem dziewi ciu ko cio ów i sze ciu kaplic48, w Kali-

skiem jednej kaplicy49, w Piotrkowskiem dwóch ko cio ów i trzech kaplic50, 

w Sieradzkiem czterech kaplic51. Na powy sze plany budowlane diecezji w adze 

odpowiedzia y 10 listopada 1980 r., kiedy wydano zgod  na budow  ko cio a 

w cz stochowskiej dzielnicy B eszno52. Z kolei po dodatkowych negocjacjach 

pozwolono wznie  wi tyni  w parafii Podwy szenia Krzy a wi tego w So-

snowcu53. W nast pnym roku pozwolenia na budow  obiektów sakralnych rozpa-

trywano nieco szczodrzej. 27 marca 1981 r. wyra ono zgod  na wzniesienie ko-

cio a w cz stochowskiej dzielnicy Lisiniec54, a 28 marca w s siedniej dzielnicy 

Grabówka55. W tym samym dniu wojewoda cz stochowski Grzegorz Lipowski 

udzieli  pozwolenia na budow  ko cio a w parafii Kuleje56 i kaplicy w Nieradzie57 

oraz gmachu seminaryjnego58. Równie  w Katowickiem nasta  pewien prze om, 

gdy  uzyskano pozwolenie na budow  lub rozbudow  ko cio a w. Barbary w B -

dzinie, w. Barbary w D browie Górniczej oraz kaplicy w parafii w. Stanis awa 

w Sosnowcu. By y te  inne propozycje budowlane, chodzi o o ko ció  wi tego 

Krzy a w Sosnowcu i Nawiedzenia NMP w Sosnowcu59. Ponadto w adze lokalne 

23 czerwca wyrazi y zgod  na rozbudow  ko cio a w Cz stochowie-Gnaszynie60. 

Z kolei 30 kwietnia w adze wojewódzkie w Sieradzu wyrazi y zgod  na budow  

kaplicy w Chojnach i Czernicach oraz remont klasztoru Bo ego Cia a w Wieluniu 

i kaplicy w Za czu Wielkim61. W adze kaliskie 27 marca pozwoli y na wzniesie-

nie kaplicy w Biadaszkach w parafii W glewice62. 

Nie inaczej by o w 1982 r., kiedy liczne propozycje kurii doczeka y si  w a-

ciwego odzewu. Na osiem zaproponowanych budów ko cio ów przez biskupa 

S. Bare 63 wojewoda cz stochowski udzieli  28 maja wst pnie pozwolenia na 

 
47 AKMCz, sygn. 148/8, nr 132. 
48 AKMCz, sygn. 148/8, nr 124. 
49 AKMCz, sygn. 148/8, nr 134. 
50 AKMCz, sygn. 148/8, nr 133. 
51 AKMCz, sygn. 148/8, nr 126. 
52 AKMCz, sygn. 148/8, nr 127. 
53 AKMCz, sygn. 148/8, nr 152. 
54 AKMCz, sygn. 148/9, nr 205. 
55 AKMCz, sygn. 148/8, nr 206. 
56 AKMCz, sygn. 148/9, nr 207. 
57 AKMCz, sygn. 148/9, nr 208. 
58 AKMCz, sygn. 148/9, nr 209. 
59 AKMCz, sygn. 148/9, nr 220. 
60 AKMCz, sygn. 148/9, nr 245. 
61 AKMCz, sygn. 148/9, nr 236. 
62 AKMCz, sygn. 148/9, nr 203. 
63 AKMCz, sygn. 148/10, nr 34. 
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dwa ko cio y w Cz stochowie i Myszkowie64. Inaczej wygl da a sprawa w Ka-

towickiem, gdzie na lata 1982–1985 udzielono zgody na wzniesienie 13 wi -
ty 65. Z kolei na wspomniany okres w Piotrkowskim zabiegano o dwa ko cio y 
w Radomsku66, w Kaliskim ko ció  w Wieruszowie67. 

Negocjacje w sprawie uzyskania zgody na budow  ko cio ów w Zag biu 
D browskim prowadzono w 1983 r.68 Analogiczne dzia ania w tej mierze podj to 
w Cz stochowskiem, dzi ki czemu uda o si  uzyska  zgod  na budow  wi tyni 
w Rudnikach i Sygontce69. Oczywi cie nie wszystko uda o si  od razu zrealizo-
wa , o czym wiadczy a sprawa ko cio a b . Urszuli Ledóchowskiej w Cz sto-
chowie. Wydane pozwolenie budowlane w 1982 r. nie mog o by  realizowane, 
gdy  prezydent Cz stochowy nie przydzieli  lokalizacji70. Te niedogodno ci nie 
zahamowa y dalszych prac w zakresie budownictwa sakralnego w Katowickiem. 
Kuria przes a a propozycje budowlane, które chcia aby realizowa  w latach 
1985–1990. Dotyczy y one rozbudowy ko cio a w. Barbary DM w D browie 
Górniczej i Ujejscu, budowy ko cio a na osiedlu Adamieckiego-Korczaka 
w D browie Górniczej, w parafii w. Marii Magdaleny w Z bkowicach71, 
w B dzinie na osiedlu Zamkowym i Warpiu72, trzech ko cio ów w Zawierciu, 
Niwkach i K obucku-Zagórzu73 oraz rozbudowy kaplicy w Jaworzniku i Suli-
szowicach74. Równie  w Piotrkowskiem zabiegano o rozbudow  ko cio a 
w Stobiecku Miejskim, co w adze pocz tkowo zaopiniowa y negatywnie75. 
Trudno ci w przezwyci aniu biurokratycznych barier spowodowa y, i  w 1989 r. 
na terenie diecezji cz stochowskiej prowadzono prace budowlane nie przy 
wszystkich obiektach sakralnych, które by y niezb dne w pracy duszpasterskiej. 

Zako czenie 

W omawianym okresie przewodzili Ko cio owi cz stochowskiemu czterej 
biskupi. Najwi ksze trudno ci przypad y na czas dzia alno ci biskupa Zdzis awa 
Goli skiego i jego nast pcy biskupa Stefana Bare y. Pierwszy z nich stara  si  

 
64 AKMCz, sygn. 148/10, nr 92. 
65 AKMCz, sygn. 148/10, nr 74. 
66 AKMCz, sygn. 148/10, nr 35. 
67 AKMCz, sygn. 148/10, nr 36. 
68 AKMCz, sygn. 148/11, nr 3, 11, 43. 
69 AKMCz, sygn. 148/11, nr 54. 
70 AKMCz, sygn. 148/11, nr 89. 
71 AKMCz, sygn. 148/11, nr 88, 99–100. 
72 AKMCz, sygn. 148/11, nr 102. 
73 AKMCz, sygn. 148/11, nr 111–113. 
74 AKMCz, sygn. 148/11, nr 134.  
75 AKMCz, sygn. 148/11, nr 53, 60, 64, 74. 
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o pozwolenia na wznoszenie nowych wi ty  w momencie najwi kszego nasile-

nia walki z Ko cio em. W adze komunistyczne pragn y wyeliminowa  z ycia 

spo ecznego ycie religijne. Sposobem na to by o niewydawanie zgody na bu-

downictwo sakralne w nowych osiedlach mieszkaniowych. Ca ymi latami ocze-

kiwano na pozwolenia budowlane, a gdy je uzyskano, bardzo cz sto dochodzi o 

do ich anulowania. Nie inaczej by o w okresie dzia alno ci biskupa S. Bare y, 

kiedy ograniczano si  do wydawania zezwole  na budow  ko cio ów w para-

fiach, w których ko ció  uleg  spaleniu. Z kolei w o rodkach duszpasterskich, 

gdzie rol  wi tyni spe nia a ma a kaplica, bardzo cz sto nie mo na by o uzy-

ska  pozwolenia na jej rozbudow , natomiast gdy je otrzymano, w adze czyni y 

szereg innych trudno ci. Pewien prze om nast pi  w po owie lat osiemdziesi -

tych ubieg ego wieku. Wtedy w adze lokalne zabiega y o popraw  relacji z miej-

scowymi w adzami ko cielnymi. Wyrazem tego by a zgoda na wzniesienie wielu 

wi ty  w diecezji cz stochowskiej, nie oznacza o to oczywi cie ko ca proble-

mów z budownictwem sakralnym. Wiele obiektów maj cych w przysz o ci s u-

y  kultowi religijnemu by o wznoszonych bardzo powoli, gdy  brakowa o ma-

teria ów budowlanych, duchowni za  i wierni musieli pokonywa  wiele innych 

trudno ci. 

SACRAL CONSTRUCTION OF THE CZ STOCHOWA CHURCH (1945–1989) 

Summary 

Problem of sacral construction in the People’s Poland reflect the relations between State and 

Church. The communist authorities wishing to limit the impact of the Church on the society de-

cided to hold back the process of erecting new temples. They cared mainly about the new housing 

estates built in the neighbourhood of large plants. Cz stochowa and D browskie Coal Basin were 

the main clusters of workers on the territory of the Cz stochowa Diocese, where hard industry 

developed. The request for new churches showed in the rural area as well. Unfortunately state 

authorities, both in cities and villages, did not wish new sacral buildings. They did not agree when 

the bishop put forward a motion to receive a permit for a chapel extension either. Believers waited 

for such a building permit for many years and in cases when it was given it was sometimes with-

drawn. This kind of disfavour of the communist authorities did not discourage the Curia of Cz sto-

chowa, which prepared a plan of sacral construction every year and sent it to different voivodship 

authorities. When negotiations did not succeed the bishop sent pastoral lists, in which he informed 

the believers about the state of affairs. Long-term measures for the development of the Cz sto-

chowa Church space base appeared to be successful just after the decline of the communist power.  

 


