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Administracja publiczna wobec koĞcioáa
czĊstochowskiego w latach 1950–1975
(zarys problematyki)
Wprowadzenie
Sprawy wyznaniowe w ideologii kaĪdego paĔstwa odgrywają waĪną rolĊ
przy urzeczywistnianiu politycznych zamierzeĔ i administrowaniu krajem,
a w Polsce dotyczą niemal wszystkich obywateli1. W okresie realnego socjalizmu wcielanie w Īycie zarządzeĔ najwyĪszych czynników paĔstwowych wobec
wspólnot religijnych mogáo mieü róĪne natĊĪenie w zaleĪnoĞci od denominacji
religijnej. Stosunki wyznaniowe regulowane byáy bowiem przez organy paĔstwowo-partyjne, mające swoje przedstawicielstwo w jednostkach administracji
terenowej. W niniejszym artykule zostaáy one ukazane od chwili powoáania
w Polsce Ludowej specjalnej agendy odpowiedzialnej za sprawy wyznaniowe –
UrzĊdu do spraw WyznaĔ (1950 r.).
Rozpoznanie przynaleĪnoĞci administracyjno-terytorialnej struktur diecezji
czĊstochowskiej z pewnoĞcią zobiektywizuje spojrzenie na stosunki wyznaniowe PRL-u wobec KoĞcioáa katolickiego. Diecezja czĊstochowska byáa przecieĪ
nie tylko jedną z wielu na obszarze Polski, ale trasą wielu pielgrzymek i miejscem tranzytowym dla katolików róĪnych narodowoĞci zmierzających na Jasną
GórĊ. Stosunek wáadz paĔstwowych i ich terenowych agend do niej wykraczaá
wiĊc czĊsto poza „codzienne” ramy schematów relacji paĔstwo-KoĞcióá, charakteryzując siĊ, z punktu widzenia polityki kraju bloku komunistycznego, problemami, a nawet precedensami.

1

Por. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, Warszawa 2011, s. 185, 205.
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1. Rozmieszczenie struktur diecezjalnych
Od czasów II RP wáadze paĔstwowe kierowaáy siĊ w podziaáach administracyjnych kraju racją stanu, a wáadze koĞcielne przesáankami duszpasterskimi. Na
kanwie tych ustaleĔ powstaáa 28 paĨdziernika 1925 r. mocą bulli Vixdum Poloniaeunitas diecezja czĊstochowska. Zanikáa wiĊc wytworzona w okresie zaborów zaleĪnoĞü terenowej administracji KoĞcioáa katolickiego, która na poziomie
diecezji miaáa pokrywaü siĊ z województwami, a na poziomie powiatów z dekanatami. Wzajemne relacje miĊdzy paĔstwem a KoĞcioáem regulowaá zawarty
w 1925 r. konkordat, a po uchwaleniu jego nieobowiązywania2 w okresie PRL –
ustawodawstwo paĔstwowe i próby normalizacji zawarte w porozumieniach
miĊdzy rządem a Episkopatem Polski z 14 kwietnia 1950 r.
Reforma polskiej administracji terenowej (28 czerwca 1950 r.) umiejscowiáa
diecezjĊ czĊstochowską w granicach województwa katowickiego, kieleckiego,
áódzkiego i poznaĔskiego3. Ten KoĞcióá partykularny obejmowaá w poáudniowej
swej czĊĞci teren województwa katowickiego z ZagáĊbiem Dąbrowskim, okolicą
CzĊstochowy, siĊgając niemal parafii Dziaáoszyn. Rozciągaá siĊ na powiaty: bĊdziĔski, czĊstochowski, káobucki, myszkowski i zawierciaĔski. WaĪniejszymi
miastami na tym terenie byáy: BĊdzin, CzeladĨ, CzĊstochowa, Dąbrowa Górnicza, Myszków, Sosnowiec i Zawiercie. Póánocny, rozleglejszy obszar diecezji
czĊstochowskiej z okolicami Radomska i dawną ZiemiĊ WieluĔską leĪaá w granicach województwa áódzkiego. OĞrodkami miejskimi byáy tu PajĊczno, Radomsko, WieluĔ i Wieruszów. Od 1946 r. byáy to powiaty województwa áódzkiego: piotrkowski, radomszczaĔski i wieluĔski. Rewizja w terenowej administracji powiatowej doprowadziáa do utworzenia w województwie áódzkim
w 1954 r. powiatu wieruszowskiego4, a w 1956 r. beáchatowskiego5 i pajĊczaĔskiego6, co zadecydowaáo o obecnoĞci na tym terenie obszarów diecezji czĊstochowskiej. Na kraĔcach póánocno-zachodnich diecezja czĊstochowska siĊgaáa
do powiatu ostrzeszowskiego w województwie poznaĔskim, a na wschód od
CzĊstochowy do powiatu wáoszczowskiego znajdującego siĊ w województwie
2

3
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Dnia 12 wrzeĞnia 1945 roku Tymczasowy Rząd JednoĞci Narodowej podjąá uchwaáĊ uniewaĪniającą konkordat zawarty 10 lutego 1925 roku.
P. Wolnicki, Procesy archiwotwórcze w strukturach administracyjnych diecezji czĊstochowskiej, CzĊstochowa 2006, s. 28.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu wieruszowskiego w województwie áódzkim i zmiany granic województw poznaĔskiego i áódzkiego, Dz. U. 1954, nr 49, poz. 242.
PrzynaleĪaáy tu terytoria parafii: Kleszczów i àĊkiĔsko, por. Katalog koĞcioáów i duchowieĔstwa diecezji czĊstochowskiej 1958, CzĊstochowa 1958, s. 61.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów:
beáchatowskiego, pajĊczaĔskiego, poddĊbickiego i zmiany granic niektórych powiatów w województwie áódzkim oraz w sprawie zmiany granic województw poznaĔskiego i áódzkiego, Dz. U.
1955, nr 44, poz. 286.
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kieleckim. Na tych terenach nie byáo jednak w jej granicach Īadnego oĞrodka
miejskiego. Nowe zmiany w przynaleĪnoĞci administracyjno-terytorialnej diecezji czĊstochowskiej wprowadziáa dopiero ustawa z 28 maja 1975 r.
1.1. Województwo katowickie
Najbardziej zaludniona czĊĞü diecezji czĊstochowskiej w latach 1950–1975
rozciągaáa siĊ na obszarze województwa katowickiego. Liczba parafii siĊgaáa tu
niewiele ponad 100 (w 1958 r. – 116), a pracowaáo w nich 60% ksiĊĪy diecezjalnych. Ponadto kilkudziesiĊciu kapáanów miaáo status rezydentów, emerytów,
bądĨ byáo zatrudnionych w instytucjach diecezjalnych. Tylko 4 parafie naleĪące
w województwie katowickim do diecezji czĊstochowskiej byáy zarządzane przez
duchowieĔstwo zakonne zaleĪne kanonicznie od biskupa miejsca. Byáy to: parafia Goáonóg, w której pracowali oo. franciszkanie konwentualni, parafia NajĞwiĊtszego Serca Pana Jezusa (salezjanie) i parafia Miáosierdzia BoĪego (pallotyni) w CzĊstochowie oraz parafia w Biaáej Górnej k. CzĊstochowy (salezjanie)7.
NajwiĊcej parafii znajdowaáo siĊ w stolicy biskupstwa. Swoje siedziby miaáa
w niej poáowa wszystkich zakonów i zgromadzeĔ zakonnych mĊskich i ĪeĔskich
liczących na tym terenie kilkadziesiąt domów8. Tu teĪ skupiaáa siĊ wiĊkszoĞü instytucji diecezjalnych, z których po likwidacji stowarzyszeĔ katolickich o charakterze spoáecznym i dobroczynnym9 pozostaáy: kuria diecezjalna i sąd diece7
8

9

Katalog koĞcioáów i duchowieĔstwa diecezji czĊstochowskiej 1958.
Na obszarze województwa katowickiego znajdowali siĊ spoĞród zakonów i zgromadzeĔ zakonnych mĊskich: dominikanie w Przyrowie, franciszkanie konwentualni w Goáonogu, jezuici
w CzĊstochowie, paulini w CzĊstochowie i LeĞniowie, albertyni w CzĊstochowie, bracia szkolni w CzĊstochowie, salezjanie: w CzĊstochowie, w Kopcu, w Biaáej CzĊstochowskiej i Kamyku, pallotyni w CzĊstochowie. Zakony i zgromadzenia zakonne ĪeĔskie reprezentowaáy: dominikanki w ĝwiĊtej Annie, urszulanki w CzĊstochowie, albertynki w CzĊstochowie i Poraju, honoratki w 6 domach na terenie CzĊstochowy, w Zawierciu, BĊdzinie, Czeladzi-Piaskach
i Krzepicach, jadwiĪanki w Sosnowcu w 3 domach, Kanoniczki w Czeladzi, karmelitanki od
Dzieciątka Jezus w Sosnowcu, magdalenki w CzĊstochowie, ss. Imienia Jezus w CzĊstochowie,
nazaretanki w 2 domach w CzĊstochowie, oblatki w CzĊstochowie i Siewierzu, obliczanki
w CzĊstochowie, antoninki w CzĊstochowie, pallotynki w CzĊstochowie, pasjonistki: w BĊdzinie, Dąbrowie Górniczej, GrodĨcu i Strzemieszycach, Pasterzanki w CzĊstochowie, ss. poboĪne
w CzĊstochowie, salezjanki w Kopcu, serafitki w Sosnowcu 2 domy, sercanki w CzĊstochowie,
SS. Najczystszego Serca M. BoĪej w CzĊstochowie 2 domy, sáuĪebniczki w BĊdzinie, CzĊstochowie 3 domy, w BĊdzinie, Siewierzu i w Zawierciu, sáuĪki z Mariówki w CzĊstochowie 3
domy, szarytki w CzĊstochowie 2 domy, urszulanki J.K. w CzĊstochowie 2 domy, westiarki
w CzĊstochowie 2 domy, zmartwychwstanki w CzĊstochowie, Katalog koĞcioáów i duchowieĔstwa diecezji czĊstochowskiej 1958, s. 179–183.
Dekret o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach z 5 sierpnia 1949 r., Dz. U.
1949, nr 45, poz. 335; Minister Administracji publicznej, Rozporządzenie z 6 sierpnia 1949 r.
w sprawie wykonania dekretu z 5 VIII o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach, Dz. U. 1949, nr 47, poz. 358; Archiwum Kurii Metropolitalnej w CzĊstochowie (dalej:
AKMCz), Okólniki 1945–1952, t. 2, s. 66; P. Wolnicki, Procesy archiwotwórcze..., s. 123.
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zjalny10, niĪsze seminarium duchowne11, kapituáa katedralna12, dom ksiĊĪy emerytów13.
1.2. Województwo áódzkie
Obok katolickiej diecezji áódzkiej leĪącej w granicach województwa áódzkiego, na terenie tej jednostki paĔstwowej administracji terytorialnej znalazáy siĊ
struktury przynaleĪące do innych koĞcioáów partykularnych, w tym póánocna
czĊĞü diecezji czĊstochowskiej poáoĪona do 1975 r. w powiatach: piotrkowskim,
radomszczaĔskim, wieluĔskim, wieruszowskim i pajĊczaĔskim.
Na tym obszarze takĪe mieĞciáy siĊ ogólnodiecezjalne instytucje przynaleĪące do diecezji czĊstochowskiej – NiĪsze Seminarium Duchowne w Wieluniu14,
jak teĪ Kapituáa Kolegiacka15 oraz 113 parafii (w 1958 r.)16. W porównaniu
10

11

12

13
14

15

Instytucje te zostaáy uformowane w diecezji czĊstochowskiej po kanonicznym jej objĊciu przez
pierwszego biskupa Teodora KubinĊ w 1926 r.
ZaczĊáo funkcjonowaü od 1949 r., najpierw jako bursa dla uczniów szkóá Ğrednich mających
zamiar wstąpiü po otrzymaniu Ğwiadectwa maturalnego do wyĪszego seminarium duchownego.
Regulamin tego internatu byá wzorowany na regulaminach przyjĊtych w niĪszych seminariach
duchownych. MieĞciá siĊ on w domu braci szkolnych przy ul. Puáaskiego w CzĊstochowie,
a ponadto od wrzeĞnia 1951 r. w budynku wydzierĪawionym od ss. oblatek w CzĊstochowie
przy ul. PauliĔskiej 10/12. Gdy w 1952 r. zakáad braci szkolnych zostaá przekazany przez wáadze miejskie robotnikom Huty im. Bolesáawa Bieruta w CzĊstochowie, przeniesiono siĊ do
drugiego budynku dawnego sierociĔca prowadzonego przez ss. sáuĪebniczki przy ul. Piotrkowskiej 17 w CzĊstochowie. Po wygaĞniĊciu w 1957 r. umowy z ss. oblatkami jedyną siedzibą
niĪszego seminarium byáa posesja przy ul. Piotrkowskiej 17. Statut NiĪszego Seminarium Duchownego w CzĊstochowie zostaá zatwierdzony dopiero 31 sierpnia 1952 r.; J. Związek, NiĪsze
seminaria duchowne diecezji czĊstochowskiej, „CzĊstochowskie Studia Teologiczne” (dalej:
CzST) 1975, nr 2, s. 218–220.
Erygowaá ją na proĞbĊ drugiego biskupa czĊstochowskiego Zdzisáawa GoliĔskiego w dniu 5
sierpnia 1951 r. bullą Peropportunesane papieĪ Pius XII. Jej zadania związane byáy m.in.
z wyborem podczas sedevacante wikariusza kapitulnego, co w latach 1950–1975 miaáo miejsce
dwukrotnie: w 1951 r., po Ğmierci biskupa Teodora Kubiny, i po zgonie biskupa Zdzisáawa GoliĔskiego w 1963 r. – wówczas diecezjĊ czĊstochowską reprezentowaá wikariusz kapitulny biskup pomocniczy diecezji czĊstochowskiej Stanisáaw Czajka. J. Związek, Kapituáa Bazyliki Katedralnej w CzĊstochowie, CzST 1975, nr 2, s. 78.
P. Wolnicki, Procesy archiwotwórcze…, s. 118–119.
Po wojnie dziaáaáa w Wieluniu, z pewnoĞcią juĪ w roku szkolnym 1948/1949, bursa diecezji
czĊstochowskiej. Peániáa ona rolĊ internatu. Mieszkali w niej uczniowie miejscowych szkóá:
Gimnazjum Ogólnoksztaácącego, Liceum Pedagogicznego i Szkoáy Handlowej. W zamierzeniach wáadz koĞcielnych diecezji czĊstochowskiej bursa miaáa peániü rolĊ niĪszego seminarium
duchownego przygotowującego w dwóch początkowych klasach szkoáy Ğredniej swoich wychowanków do kontynuowania nauki w niĪszym seminarium duchownym w CzĊstochowie, realizującym peány program szkóá Ğrednich przewidziany przez polskie wáadze oĞwiatowe. Oficjalnie seminarium duchowne diecezji czĊstochowskiej w Wieluniu dziaáaáo w latach
1952/1953 do 1954/1955; J. Związek, NiĪsze seminaria duchowne…, s. 215–218.
Na mocy bulli papieĪa Pawáa VI Rationabileobsequium z dnia 20 paĨdziernika 1965 r. powstaáa Kapituáa Kolegiacka. Biskup diecezji czĊstochowskiej zleciá jej opiekĊ nad katechizacją
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z czĊĞcią diecezji czĊstochowskiej naleĪącą do województwa katowickiego byáo
to mniej zaledwie o 4 parafie, ale liczba ksiĊĪy pracujących w nich byáa niĪsza
aĪ o 30%. Tu teĪ angaĪowaáo siĊ duszpastersko duchowieĔstwo zakonne17, które
nie administrowaáo Īadną parafią, i zakonnice18. Wspólnoty te w kolejnych latach bardzo nieznacznie zwiĊkszaáy swój udziaá na tym terenie, a niektóre z nich
zmuszone byáy go opuĞciü.
1.3. Województwo poznaĔskie, kieleckie i krakowskie miejskie
W granicach województwa poznaĔskiego, w powiecie ostrzeszowskim, znalazáy siĊ dwie wiejskie parafie diecezji czĊstochowskiej: Czajków i Kraszewice,
obsadzone obok zarządzającego parafią ksiĊdza o statusie administratora takĪe
wikariuszem. Podobnie do powiatu wáoszczowskiego, w województwie kieleckim znajdowaáa siĊ tylko jedna parafia w àysinach, którą kierowaá administrator. Te 3 parafie, podlegające jurysdykcji biskupa czĊstochowskiego, nie miaáy
ani ksiĊĪy rezydentów, ani teĪ zakonników czy zakonnic zamieszkujących stale
ich terytorium. Stad kontakty biskupa czĊstochowskiego i kurii z przedstawicielami wáadz administracji publicznej na tym terenie miaáy charakter sporadyczny,
bądĨ incydentalny. Poza tym na terenie wydzielonego województwa miejskiego
w Krakowie znajdowaáo siĊ podlegające pod jurysdykcjĊ biskupa czĊstochowskiego WyĪsze Seminarium Duchowne Diecezji CzĊstochowskiej19.

16
17

18

19

dzieci i máodzieĪy, ze szczególnym uwzglĊdnieniem troski o powoáania kapáaĔskie i zakonne
w ziemi wieluĔskiej. Kapituáa związana byáa z koĞcioáem Nawiedzenia NMP w Wieluniu, bĊdąc zarazem kontynuatorką kapituáy rudzkiej, powstaáej w XII w. w Rudzie k. Wielunia, która
24 paĨdziernika 1419 r. zostaáa przeniesiona do Wielunia do koĞcioáa Ğw. Michaáa i 17 kwietnia
1819 r. zniesiona na mocy dekretu supresyjnego F. Skarbka-Malczewskiego, E. Banaszkiewicz,
Kapituáa kolegiacka w Wieluniu, CzST 1974, nr 2, s. 83.
Katalog koĞcioáów i duchowieĔstwa diecezji czĊstochowskiej 1958.
W Gidlach mieli swój klasztor dominikanie, w Radomsku franciszkanie konwentualni,
a w Wieluniu franciszkanie reformaci, Katalog koĞcioáów i duchowieĔstwa diecezji czĊstochowskiej 1958, s. 179.
W Wieluniu mieszkaáy bernardynki i antoninki, w Praszce – felicjanki, w Gidlach – józefitki,
w Czastarach i Wieruszowie – antoninki, w Radomsku i Radziechowicach – sercanki, w Káomnicach – sáuĪki z Mariówki, a w PajĊcznie – westiarki.
WyĪsze Seminarium Duchowne Diecezji CzĊstochowskiej w Krakowie zorganizowaá biskup
Teodor Kubina juĪ w paĨdzierniku 1926 r. Jego siedzibą, do czasu wybudowania nowego gmachu przy ul. BernardyĔskiej 3, byáa sąsiednia posesja i zabudowania klasztorne oo. bernardynów. Do wáasnego budynku przeniesiono siĊ w paĨdzierniku 1930 r. Alumni seminarium czĊstochowskiego zostali teĪ studentami Wydziaáu Teologicznego Uniwersytetu JagielloĔskiego
w Krakowie, do czasu likwidacji tego wydziaáu w 1954 r. PóĨniej wykáady dla seminariów mających swą siedzibĊ w Krakowie: czĊstochowskiego, krakowskiego i Ğląskiego, organizowano
wspólnymi siáami Ğrodowiska naukowego. Samodzielnym zakáadem naukowym staáo siĊ ono
od 1957 r. J. Kowalski, Dzieje czĊstochowskiego seminarium duchownego w Krakowie, CzST
1974, nr 2, s. 156–162.
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2. Struktury partyjno-paĔstwowe
Centralnym organem administracji paĔstwowej odpowiedzialnym za sprawy
wyznaniowe w czasach PRL staá siĊ powoáany 19 kwietnia 1950 r. Urząd do
spraw WyznaĔ20, podlegający bezpoĞrednio Prezesowi Rady Ministrów. Jego
zadaniem byáo koordynowanie dziaáaĔ wszystkich resortów w zakresie problematyki wyznaniowej21. Jednak juĪ od stycznia 1949 r. obszar ten byá nadzorowany i pozostawaá w gestii zainteresowania Biura Politycznego KC PZPR, które
wydawaáo wiąĪące decyzje w sprawach związanych z KoĞcioáem katolickim22.
Z dniem 4 lipca 1958 r. zaistniaáa nawet staáa agenda o ĞciĞle okreĞlonych wáaĞciwoĞciach23. W jej kompetencjach leĪaáo wytyczanie i koordynowanie polityki
wyznaniowej w sprawach, których merytoryczne zaáatwienie naleĪaáo do wáaĞciwoĞci innych resortów24, oraz wydawanie opinii i ocen wiąĪących resorty
w waĪniejszych zagadnieniach z dziedziny polityki wyznaniowej25. Realizacja
zaleceĔ partyjnych pozostawaáa w kompetencjach resortu spraw wewnĊtrznych.
Od wrzeĞnia 1945 r. w UrzĊdzie BezpieczeĔstwa (potem SáuĪbie BezpieczeĔstwa) istniaáy piony wydzielone do walki z religią. W latach 1953–1956 oraz
1962–1989 komórki wyznaniowe funkcjonowaáy jako odrĊbne departamenty resortu spraw wewnĊtrznych26.
Wynika z tego, Īe za politykĊ wyznaniową wáadz PRL odpowiadaáy struktury zarówno partyjne, jak teĪ aparatu bezpieczeĔstwa oraz Urząd do spraw WyznaĔ27. Ten ostatni byá centralnym organem administracyjnym formalnie podporządkowanym Prezesowi Rady Ministrów. W praktyce zostaá zdominowany
20

21

22

23

24

25

26
27

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych wáadz paĔstwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, Dz. U. 1950, nr 19, poz. 156; por.
AKMCz, sygn. WP, t. 3, poz. 90.
Z. Rybicki, S. Piątek, Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa 1988,
s. 187; E. Ochendowski, Centralne organy administracji, [w:] System prawa administracyjnego, t. 2, Wrocáaw – Warszawa – Kraków 1977, s. 74 i nn.
M. Krawczyk, Organy paĔstwowo-partyjne odpowiedzialne za wytyczanie i realizowanie polityki wyznaniowej PRL, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie” 2011, nr 89, s. 218–219.
Byáa to Komisja Partyjna do spraw Kleru przy Wydziale Administracyjno-Spoáecznym KC
PZPR, a od 1971 r. Zespóá do Spraw Polityki Wyznaniowej przy Wydziale Administracyjnym
KC PZPR, Protokóá Sekretariatu KC nr 154 z dnia 4 lipca 1958 r., AAN, UdSW, sygn. 56/841,
s. 102; J. ĩaryn, KoĞcióá w PRL, Warszawa 2004, s. 63.
Poza UrzĊdem do spraw WyznaĔ kontrolĊ dziaáalnoĞci koĞcioáów i związków wyznaniowych
prowadziáy m.in. nastĊpujące jednostki: Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo OĞwiaty, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Gáówny Urząd Kontroli Prasy,
Publikacji i Widowisk Publicznych.
Por. Regulamin Komisji do Spraw Kleru i związków wyznaniowych przy Wydziale Administracyjnym KC PZPR, AAN, UdSW, sygn. 144/4, s. 16.
M. Krawczyk, Organy paĔstwowo-partyjne…, s. 220.
Ibidem, s. 218–219.
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przez partie i bezpiekĊ, a jego bieĪąca dziaáalnoĞü byáa przez te agendy koordynowana28. Skutkowaáo to tym, Īe toczące siĊ dyskusje i ich dokumentowanie
w Ministerstwie Spraw WewnĊtrznych, czy na szczeblu partyjnym, nie zawsze
byáy podawane do wiadomoĞci UrzĊdu do spraw WyznaĔ. Natomiast wszystko,
czym zajmowaá siĊ ten ostatni, byáo przekazywane ministerstwu i wáadzom partyjnym29. „W konsekwencji byá on bardziej związany z aparatem partyjnym
i róĪnymi agenturami niĪ z wáadzami administracyjnymi”30. W Polsce, mimo to,
sprawy wyznaniowe zostaáy umieszczone w Wydziale Administracyjnym zajmującym siĊ sprawami bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego, Milicji Obywatelskiej,
porządku publicznego, prokuratury, sądów, kontroli sądowej, wojska, straĪy poĪarnej, co budziáo skojarzenia z kategorią zagroĪenia bezpieczeĔstwa paĔstwa31.
Terenowe odpowiedniki organów paĔstwowo-partyjnych odpowiedzialne za
wytyczanie i realizowanie polityki wyznaniowej PRL istniaáy przede wszystkim
w województwach i w powiatach. Wojewódzkie i powiatowe struktury o kompetencjach wyznaniowych byáy wáaĞciwe wobec róĪnych diecezji mieszczących
siĊ w granicach województwa, w tym czĊstochowskiego koĞcioáa partykularnego. Na szczeblu województwa katowickiego, áódzkiego, poznaĔskiego i kieleckiego oraz krakowskiego decydentem w sprawach wyznaniowych dotyczących
m.in. struktur diecezji czĊstochowskiej byá I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego
PZPR oraz kierownik Referatu do spraw WyznaĔ przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (póĨniej dyrektor UrzĊdu do spraw WyznaĔ UrzĊdu Wojewódzkiego). Znaczące byáo teĪ zdanie przedstawicieli poszczególnych pionów
UrzĊdu (SáuĪby) BezpieczeĔstwa.

3. Zaáatwianie spraw typowych przez organy administracji
publicznej
3.1. Podejmowanie czynnoĞci urzĊdowych
Ustrój PRL wyznaczyá model relacji organów administracji paĔstwowej
i koĞcioáów. Zagadnienia obejmujące kontakty miĊdzy administracją publiczną
a diecezją czĊstochowską dotyczyáy caáego spektrum spraw, które z perspektywy czasu domagają siĊ analizy historycznej. Dokonywaáy siĊ one na drodze
osobistych kontaktów organów administracji terenowej z wáadzą diecezji czĊ28

29
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31

Ibidem, s. 224; A. Witkowski [w:] O metodach walki z KoĞcioáem prowadzonej przez peerelowskie sáuĪby bezpieczeĔstwa, rozmowa Barbary Polak z Antonim Dudkiem, Janem ĩarynem
i prokuratorem Andrzejem Witkowskim, „Biuletyn Instytutu PamiĊci Narodowej” 2003, nr 1, s. 9.
K. Kąkol, SpowiedĨ pogromcy KoĞcioáa, Olsztyn 1994, s. 11.
H. Misztal, A. Mezglewski, Zakres kompetencji, styl dziaáania i cele UrzĊdu do Spraw WyznaĔ,
[w:] Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiaáy II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26–28 paĨdziernika 2004 r.), Lublin 2005, s. 67.
K. Kąkol, SpowiedĨ…, s. 10–12; M. Krawczyk, Organy paĔstwowo-partyjne…, s. 223.
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stochowskiej (biskup diecezjalny, kuria), jak teĪ z poszczególnymi duchownymi,
przede wszystkim, zajmującymi urzĊdy koĞcielne proboszczami czy administratorami parafii. Stawianie siĊ duchowieĔstwa w urzĊdach szczebla wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego dotyczyáo zazwyczaj problematyki podejmowanej
w toku postĊpowania administracyjnego.
Na najwyĪszym szczeblu sprawy te byáy przedmiotem rozmowy przewodniczącego (lub zastĊpcy) Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach32 czy w àodzi33 z biskupem czĊstochowskim. Z tej racji, Īe na terenie województwa poznaĔskiego znajdowaáy siĊ tylko 2 parafie przynaleĪące do diecezji
czĊstochowskiej, a zaledwie jedna mieĞciáa siĊ w granicach województwa kieleckiego, podobnie jak w województwie krakowskim znajdowaáa siĊ tylko jedna
instytucja diecezjalna (wyĪsze seminarium duchowne), kontakty przedstawicieli
administracji paĔstwowej z wáadzą diecezjalną byáy tu znacznie rzadsze34. Biskup byá oficjalnie zapraszany na urzĊdowe rozmowy35, podczas których poruszano sprawy bĊdące w kompetencjach administracji publicznej na terenie województwa. OczywiĞcie brali w nich udziaá zawsze przedstawiciele aparatu partyjno-paĔstwowego. Przy takich rozmowach zazwyczaj byá obecny kierownik
Referatu do spraw WyznaĔ przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
(póĨniej dyrektor UrzĊdu do spraw WyznaĔ UrzĊdu Wojewódzkiego)36, a ze
strony koĞcielnej niekiedy takĪe kanclerz37. Tylko podczas niedyspozycji spowodowanej np. chorobą na spotkania szczebla wojewódzkiego delegowany byá
wikariusz generalny38. Kierownik Referatu do spraw WyznaĔ przy Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej (póĨniej dyrektor UrzĊdu do spraw WyznaĔ
UrzĊdu Wojewódzkiego) rozmawiaá z delegatem biskupa w osobie kanclerza39.
Podobne spotkania organizowaá z nim przewodniczący Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej oraz niemal zawsze obecny podczas takich obrad kierownik
Referatu do spraw WyznaĔ przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
(póĨniej dyrektor UrzĊdu do spraw WyznaĔ UrzĊdu Wojewódzkiego)40. W gmachu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej kanclerz kurii bywaá na konferencjach, w których uczestniczyli czáonkowie tegoĪ Prezydium41. Zdarzaáo siĊ, Īe
w takich rozmowach brali udziaá przedstawiciele UrzĊdu BezpieczeĔstwa42.
32
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AKMCz, sygn. WP, t. 3, poz. 77, t. 4, poz. 160.
AKMCz, sygn. WP, t. 3, poz. 233. t. 4, poz. 217.
Por. AKMCz, sygn. WP, t. 3, poz. 48.
NiezaleĪnie od tego miaáy miejsce wezwania kierowane przez organy administracji paĔstwowej, por. AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 129.
AKMCz, sygn. WP, t. 3, poz. 106.
AKMCz, sygn. WP, t. 4, poz. 217.
AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 134.
AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 151.
AKMCz, sygn. WP, t. 4, poz. 140.
AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 84.
M. Mikoáajczyk, Wáadza Ludowa a diecezja czĊstochowska, CzĊstochowa 2000, s. 38.
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Osobiste spotkania urzĊdników paĔstwowych z przedstawicielami wáadzy
diecezji czĊstochowskiej miaáy miejsce bardzo rzadko i ograniczaáy siĊ do jednej, dwóch, a tylko wyjątkowo do wiĊcej rozmów w ciągu roku. Inicjatorem byáy zazwyczaj organy administracji publicznej (prezydium). Zdarzaáo siĊ jednak,
Īe o taką wizytĊ zabiegaá biskup czĊstochowski43. Niekiedy, z przyczyn politycznych, zwlekano z wypeánieniem tej proĞby i wyznaczeniem terminu wizyty44. Ponadto miaáa miejsce szybka wymiana informacji z wykorzystaniem depesz czy rozmów telefonicznych na linii Prezydium Powiatowej lub Miejskiej
Rady Narodowej – kuria diecezjalna.
O wiele szersza, tak tematycznie, jak teĪ pod wzglĊdem iloĞciowym, byáa
korespondencja pisemna związana z toczącym siĊ postĊpowaniem administracyjnym lub jego przygotowaniem. OczywiĞcie miaáy teĪ miejsce wezwania duchowieĔstwa parafialnego do stawienia siĊ w urzĊdach administracji publicznej
(Prezydium Powiatowej lub Miejskiej Rady Narodowej) w róĪnych sprawach
mniejszej wagi45.
Obok postĊpowania ogólno administracyjnego w relacjach z koĞcioáem czĊstochowskim miaáo miejsce administracyjne postĊpowanie egzekucyjne46 prowadzone przez organy administracji publicznej. UrzĊdy administracji publicznej
przyjmowaáy teĪ czĊsto korespondencjĊ od osób koĞcielnych (prawnych i fizycznych), zawierającą skargi czy wnioski, na które w ustawowym terminie
miaáy odpowiedzieü. NajwiĊcej spraw zaáatwianych przez urzĊdników administracji publicznej w odniesieniu do diecezji czĊstochowskiej dotyczyáo osób duchownych i studentów seminarium duchownego oraz budownictwa sakralnego.
Zajmowano siĊ teĪ sprawami gospodarczymi i innymi nieruchomoĞciami koĞcielnymi. Interesowano siĊ nauczaniem katechezy poza szkoáą oraz szeroko rozumianymi praktykami religijnymi. Na uwagĊ zasáuguje stosunek do zakonów.
3.2. Sprawy personalne
DziaáalnoĞü organów administracji paĔstwowej wobec duchowieĔstwa
obejmowaáa przede wszystkim sprawy dotyczące obsadzania stanowisk koĞcielnych i opieraáa siĊ na dekretach najpierw z 9 lutego 1953 r.47, a potem z 31
grudnia 1956 r.48 Pierwszy z nich byá bardziej rygorystyczny i dotyczyá wszelkich nominacji zarówno o charakterze staáym, jak teĪ przejĞciowym. Kompetentne urzĊdy miaáy wiĊc wyraziü swoją zgodĊ na nominacje na wszystkie stanowiska koĞcielne, a wiĊc proboszczów, administratorów, ale teĪ wikariuszy, re-
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AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 48.
AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 118a.
AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 79.
AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 82.
Dz. U. 1953, nr 10 poz. 42.
Dz. U. 1957, nr 1, poz. 6.
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zydentów49 i innych. Ponadto wymagano, aby ksiĊĪa skáadali wypeánione przez
siebie kwestionariusze i wáasnorĊcznie napisane Īyciorysy. Po 1956 r. praktyka
ta wobec duchowieĔstwa diecezji czĊstochowskiej, z pewnymi wyjątkami, zostaáa zaniechana50. W myĞl dekretu z 1956 r. zgodĊ organów administracji paĔstwowej ograniczono do nominacji na urzĊdy proboszczów i administratorów.
Jednak Urząd do spraw WyznaĔ mógá zwróciü siĊ do wáadzy koĞcielnej (art. 7)
o usuniĊcie duchownego z zajmowanego stanowiska, udzielenie mu upomnienia
czy ostrzeĪenia, jeĞli uznaá, Īe prowadzi on szkodliwą dziaáalnoĞü dla paĔstwa.
W praktyce wiĊc kuria diecezjalna kaĪdego koĞcioáa partykularnego przed nominacją na proboszczów i administratorów parafii musiaáa zwracaü siĊ z zapytaniem, czy wáadza paĔstwowa nie wnosi zastrzeĪeĔ przeciw wysuwanej kandydaturze. OdpowiedĨ pozytywna Referatów do spraw WyznaĔ i ich sukcesorów
skutkowaáa wydaniem dekretu nominacyjnego. Natomiast negatywna wiązaáa
siĊ z koniecznoĞcią przedstawienia nowego projektu, a nierzadko wymagaáa
ustosunkowania siĊ do zarzutów. Na obszarze diecezji czĊstochowskiej nie brakowaáo teĪ przypadków, w których Referaty (Wydziaáy) do spraw WyznaĔ przy
Prezydiach Wojewódzkich Rad Narodowych Īądaáy upomnienia duchownego
lub usuniĊcia go z zajmowanego stanowiska51. O przekazanych ksiĊĪom ostrzeĪeniach52 i podjĊtych dziaáaniach kuria informowaáa kompetentne wáadze administracyjne53. W związku z tym nierzadko zdarzaáy siĊ sytuacje, w których kuria
diecezjalna w CzĊstochowie wobec ĪądaĔ organów administracji publicznej
wnosiáa proĞby o záagodzenie stanowiska do Przewodniczącego Wojewódzkiej
Rady Narodowej54 oraz odwoáywaáa siĊ do dyrektora UrzĊdu do spraw WyznaĔ
w Warszawie55.
KsiĊĪa mieli teĪ wobec wáadz paĔstwowych szereg obowiązków, m.in. natychmiastowe zameldowanie siĊ w nowym miejscu pracy, skáadanie sprawozdaĔ
z nauczania religii w punktach katechetycznych, czy kontrowersyjny obowiązek
prowadzenia ksiĊgi inwentarzowej56. Niewywiązywanie siĊ tego skutkowaáo karami administracyjnymi, bądĨ nawet zajĊciem mienia ksiĊdza przez Urząd Komorniczy i jego licytacją57.
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AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 176.
AKMCz, sygn. WP, t. 3, poz. 7, 9.
AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 122.
AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 74, 80.
AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 66.
AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 118.
AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 115, 121; t. 2, poz. 356, 363.
Okólnik w sprawie prowadzenia ksiĊgi inwentarza przez koĞcielne osoby prawne oraz zakony
i kongregacje zakonne z dnia 15 lipca 1964 r., Dz. U. 1964, nr 7, poz. 15.
Z. Zaborski, Parafia Wiewiec. Zarys dziejów, CzĊstochowa 1999, s. 196–197.
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Nawet wyjazdy duchowieĔstwa na zagraniczne studia wymagaáy pozwolenia
od wáaĞciwych organów administracyjnych. W 1959 r. sprawy te pozostawaáy
w kompetencji Peánomocnika Rządu do spraw stosunków z KoĞcioáem58.
Wydziaá do spraw WyznaĔ przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
Īądaá od wáadzy diecezjalnej przekazywania wykazu wszystkich duchownych
podlegających obowiązkowej sáuĪbie wojskowej. Dotyczyáo to takĪe tych parafii, które pojedynczo wystĊpowaáy na obszarze województwa, jak Czajków
i Kraszewice, czy tez àysiny59, oraz oczywiĞcie alumnów CzĊstochowskiego
Seminarium Duchownego w Krakowie. Na mocy porozumienia miĊdzy Episkopatem a rządem PRL z 14 kwietnia 1950 r. w protokole dodatkowym postanowiono, Īe wáadza wojskowa bĊdzie odraczaü sáuĪbĊ wojskową alumnom w celu
umoĪliwienia im dokoĔczenia studiów, a ksiĊĪa i zakonnicy po záoĪeniu Ğlubów
nie bĊdą powoáywani do czynnej sáuĪby wojskowej, lecz zostaną przeniesieni do
rezerwy. Zwolnienie to dokonywaáo siĊ na mocy zaĞwiadczeĔ wáadz koĞcielnych i zakonnych. Pisma takie, m.in. do Wojskowych Komend Rejonowych,
kierowaáa wáadza diecezji czĊstochowskiej60. W tĊ problematykĊ wáączyá siĊ
Urząd do spraw WyznaĔ, informując kuriĊ czĊstochowską, Īe tylko zaĞwiadczenia wydawane przez Wydziaá mogą byü uznane za wiarygodne61. Wkrótce teĪ
zobligowano wszystkie kurie, aby przesyáaáy wykazy duchownych i kleryków
w wieku 18–50 lat kaĪdego roku Wydziaáowi do spraw WyznaĔ w celu uzyskania potwierdzenia62. Po 1960 r., na skutek wydania nowej ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym63, mimo záoĪenia wykazów Wydziaáy do spraw
WyznaĔ nie zawsze przesyáaáy je wáadzom wojskowym, co spowodowaáo pobór
alumnów do wojska. Na odwoáanie kurii udzielono wyjaĞnienia, Īe seminaria
duchowne nie zaliczają siĊ do szkóá akademickich64.
Referaty do spraw WyznaĔ nadzorowaáy takĪe personalia alumnów studiujących w seminariach duchownych. Stąd kuria diecezjalna w CzĊstochowie zobowiązana byáa przekazywaü Prezydiom Miejskich Rad Narodowych (Referatom
do spraw WyznaĔ) informacje o liczbie kleryków rozmieszczonych w jej poszczególnych seminariach65.
WaĪną dziedziną zamierzonej dziaáalnoĞci antyklerykalnej paĔstwa mającej
znamiona restrykcji pozostawaá niewątpliwie obszar ubezpieczeĔ spoáecznych.
Skáadki w myĞl Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 marca 1951 r. zostaáy
ustalone dla 4 grup pracowniczych, na poziomie 15,5%, 10%, 30% i 18% zarob58
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ków66. Od 1 paĨdziernika 1961 r. pracownicy koĞcioáa i jego instytucji zostali
zmuszeni do páacenia skáadki w maksymalnej wysokoĞci67, na skutek uznania
ich za pracowników „zakáadów pracy pozostających we wáadaniu prywatnym”68.
Dla koĞcioáa byáy to zbyt wysokie obciąĪenia.
Stąd Wydziaáy Finansowe Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych podejmowaáy wobec ksiĊĪy dziaáania mające wyegzekwowaü od nich tzw. podatki
od duchowieĔstwa69. W sprawĊ tĊ wáączyáa siĊ kuria diecezjalna, przedstawiając
swoje zaĪalenie co do wysokoĞci naleĪnoĞci nakazów páatniczych na podatek
dochodowy70. Przy tym takie podatki naáoĪone zostaáy m.in. na diecezjĊ czĊstochowską71. Kary finansowe, nakáadane czĊsto ex post, miaáy za zadanie podporządkowaü sobie tak fizyczne, jak i prawne osoby koĞcielne72. Przykáadem moĪe
byü decyzja administracyjna z 1956 r. siĊgająca siedem lat wstecz i ustalająca
wysokoĞü podatku dochodowego za rok 194973, mimo zasady lex retro non agit.
Szczególnie uciąĪliwy podatek od dochodów ksiĊĪy wprowadzony zostaá Okólnikiem Ministra Finansów w 1959 r.74
Taka dziaáalnoĞü organów administracji paĔstwowej miaáa znamiona podporządkowywania sobie prawa biskupa czĊstochowskiego do swobodnego zarządzania kadrami duchowieĔstwa i stwarzaáa pozory formowania jego zaleĪnoĞci.
Przy tym nomenklatura polityczna wciąĪ wpáywaáa na decyzje administracyjne
urzĊdników.
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A. Dudek, PaĔstwo i KoĞcióá w Polsce (1945–1970), Kraków 1995, s. 143–144; Episkopat Polski. List do Peánomocnika Rządu do Spraw Stosunków z KoĞcioáem z 3 IV 1959 r. w sprawie
opodatkowania duchownych, [w:] P. Raina, KoĞcióá w PRL, t. 1: 1945–1959, PoznaĔ 1994,
s. 684–689; Episkopat Polski. Memoriaá do Rządu PRL z 15 IV 1959 r. o sytuacji KoĞcioáa w
Polsce, [w:] P. Raina, KoĞcióá w PRL, s. 691–701; Sekretarz Episkopatu Polski. List do Ministra finansów z 26 V 1959 r. w sprawie opodatkowania duchowieĔstwa, [w:] P. Raina, KoĞcióá
w PRL, s. 708–709; Episkopat Polski, List do Peánomocnika Rządu do Spraw stosunków z KoĞcioáem z 2 X 1959 r., w sprawie opodatkowania duchowieĔstwa, [w:] P. Raina, KoĞcióá w PRL,
s. 748–749.
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3.3. Budownictwo
Przepisy dotyczące budownictwa w PRL regulowaáy przede wszystkim:
ustawa Prawo budowlane z dnia 31 stycznia 1961 r.75 oraz rozporządzenia wykonawcze z 27 lipca 1961 r. w sprawie paĔstwowego nadzoru budowlanego76
i o zatwierdzaniu projektów budowlanych77, a w odniesieniu do instytucji koĞcielnych dodatkowo jeszcze Okólnik nr 3 UrzĊdu do spraw WyznaĔ78. PowyĪsze akty prawne dotyczyáy zarówno budowy nowych koĞcioáów, plebanii i innych zabudowaĔ koĞcielnych czy sakralnych, jak teĪ remontów starych, bądĨ
zniszczonych.
Procedura zaáatwiania formalnoĞci budowlanych zgodnie z Okólnikiem nr 3
z dnia 27 marca 1957 r. polegaáa na záoĪeniu przez kuriĊ diecezjalną raz w roku
wniosków dotyczących budownictwa koĞcielnego i sakralnego do Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej. Otrzymanie akceptacji dla poszczególnych budów byáo podstawą do wnioskowania w Wojewódzkim Zarządzie Architektoniczno-Budowlanym o lokalizacjĊ obiektu. Po uzgodnieniach miejsca pod budowĊ naleĪaáo opracowaü dokumentacjĊ projektową techniczno-kosztorysową.
Pozwolenie na budowĊ wydane w toku tej procedury nie byáo jednak wolne od
decydenta, jakim byá szef Wydziaáu do spraw WyznaĔ79, który dziaáaá na podstawie wytycznych partii i SáuĪby BezpieczeĔstwa. Ta forma dziaáalnoĞci administracji paĔstwowej miaáa za zadanie zrealizowaü zamierzenia polityki wyznaniowej, ograniczając moĪliwoĞü praktyk religijnych ludzi wierzących, zgodnie
z ideologicznymi zamierzeniami wáadz. UrzĊdnicy decydowali takĪe o zapleczu
budowlanym instytucji diecezjalnych: kurii, sądu, seminarium, áamiąc konstytucyjną zasadĊ rozdziaáu koĞcioáa od paĔstwa (art. 82 § 2)80. Swoje decyzje dotyczące odmowy budowy instytucji diecezjalnych, koĞcioáów, kaplic, plebani i innych budynków koĞcielnych czy sakralnych uzasadniano koniecznoĞcią zapewnienia najpierw „codziennych” potrzeb ludnoĞci lub brakiem materiaáów budowlanych. Uciekano siĊ takĪe do argumentów zbytniego obciąĪenia finansowego
rodzin, które musiaáyby podejmowaü utrzymanie, czy trud budowy nowych
obiektów sakralnych, bądĨ remontu starych.
3.4. Sprawy gospodarcze
Na mocy ustawy o przejĊciu dóbr martwej rĊki z 20 marca 1950 r. doszáo do
czynnoĞci administracyjnych, w wyniku których zajmowano wiele nieruchomo75
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Dz. U. 1961, nr 7, poz. 46.
Dz. U. 1961, nr 38, poz. 197.
Dz. U. 1963, nr 45, poz. 254.
„Gorzowskie WiadomoĞci Diecezjalne” 1957, s. 356–358.
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Ğci koĞcielnych, w tym znaczne czĊĞci ziemi beneficjalnej uprawianej przez proboszczów i zakony81. Wáadze administracyjne najczĊĞciej informowaáy kuriĊ
diecezjalną o zamiarze przejmowania budynków i placów82. W nastĊpstwie tego
podejmowano dalsze dziaáania polegające na przymusowym wywáaszczaniu83.
Niekiedy bez uprzedniej informacji84. Korespondowano takĪe w sprawach dotyczących pozbawiania nieruchomoĞci zakonów mających swe klasztory na obszarze diecezji czĊstochowskiej85.
Wobec ustalenia dla osób koĞcielnych wysokich skáadek na ZUS zapadaáy
decyzje, na mocy których zajmowano wierzytelnoĞci majątkowe86 lub pieniĊĪne87. Sprawy te budziáy podczas postĊpowania administracyjnego szczególnie
duĪo emocji.
3.5. Nauczanie
Nauczanie alumnów w diecezji czĊstochowskiej spotkaáo siĊ z nadzorem ze
strony administracji paĔstwowej na skutek Zarządzenia Ministerstwa OĞwiaty
z 29 grudnia 1959 r.88 Za podstawĊ prawną przyjĊto ustawĊ z 11 marca 1932 r.
o prywatnych szkoáach, zakáadach wychowawczych i naukowych89, co uzasadniaáo dziaáalnoĞü kuratoriów szkolnych i Wydziaáów do spraw WyznaĔ Prezydium WRN, aby objąü instytucje te kontrolą. Podstawa ta obowiązywaáa mimo
uchwalenia przez sejm PRL 15 lipca 1961 r. ustawy o rozwoju systemu oĞwiaty
i wychowania90, która uchyliáa poprzednie ustawodawstwo z 1932 r. Poza tym
Minister OĞwiaty wydaá 26 lutego 1965 r. zarządzenie, wspominając w nim
o przepisach powyĪszego zarządzenia, które – z wyjątkiem paragrafu 17 – dotyczyáy takĪe seminariów duchownych91.
Wizytacje WyĪszego Seminarium Duchownego Diecezji CzĊstochowskiej
w Krakowie przez pracowników kuratorium zostaáy przeprowadzone, mimo
zgáaszanych zastrzeĪeĔ ze strony czynników koĞcielnych92. Brali w nich udziaá
przedstawiciele kuratorium OkrĊgu Szkolnego w Krakowie, wojewódzkiego
UrzĊdu Kontroli i Prasy w Krakowie, Wydziaáu do spraw WyznaĔ w Krako81
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wie93. Natomiast dziaáalnoĞü likwidacyjna na obszarze diecezji czĊstochowskiej
szkóá i przedszkoli prowadzonych przez zakony powodowaáa zgáaszanie urzĊdom paĔstwowym skarg i wniosków na wydawane decyzje administracyjne94.
Z kolei ustawa z 15 lipca 1961 r. o rozwoju oĞwiaty i systemie wychowania
wprowadzaáa zasadĊ, Īe wszelka pozaszkolna dziaáalnoĞü oĞwiatowa i wychowawcza oraz inne formy pracy z máodzieĪą i dzieümi podlegają nadzorowi Ministerstwa OĞwiaty95. Na tej podstawie organy administracji paĔstwowej domagaáy siĊ rejestracji punktów katechetycznych przez osoby koĞcielne i próbowaáy
przeprowadzaü ich kontrolĊ. RównoczeĞnie zakazano nauczania religii przez zakonników i zakonnice96. Na powyĪsze dziaáania administracji publicznej koĞcióá
wyraĪaá swój sprzeciw w formie skarg i zaĪaleĔ. Wszystko to budowaáo wzajemną korespondencjĊ.
W tej kategorii spraw rozpatrywanych przez urzĊdników mieĞci siĊ teĪ kwestia związana z wydawnictwem i prasą katolicką, która w misji koĞcioáa miaáa
speániaü rolĊ edukacyjną. Wydany 5 lipca 1946 r. dekret o kontroli prasy, publikacji i widowisk wprowadziá nadzór (tzw. cenzurĊ) paĔstwa nad wszelkiego rodzaju drukami, co wymagaáo zwracania siĊ kurii czĊstochowskiej do wáadz administracyjnych o pozwolenie na kaĪdą wydawaną pozycjĊ97. NaleĪaáo takĪe
mieü pozwolenie na uĪywanie powielacza na wszelki powielany druk98 oraz wystaraü siĊ o odpowiedni przydziaá papieru. TakĪe w tym przypadku kierowano
siĊ wobec diecezji czĊstochowskiej nie tyle argumentami niedoboru gospodarki,
które oficjalnie przedkáadano w uzasadnieniach poszczególnych aktów administracyjnych, co polityką restrykcyjną, poprzez którą próbowano wpáywaü na
podporządkowanie siĊ czynników koĞcielnych wáadzy ludowej.
3.6. Kult
Porozumienie miĊdzy episkopatem a rządem PRL z 14 kwietnia 1950 r.
w pkt. 18 zapewniaáo opiekĊ duszpasterską kapelanów w szpitalach, sanatoriach,
zakáadach karnych i wiĊzieniach. Tego rodzaju obecnoĞü duchowieĔstwa sprawującego staáe posáugi w kaplicach szpitalnych, sanatoryjnych i zakáadowych
nie mieĞciáa siĊ w zasadzie ĞwieckoĞci instytucji paĔstwowych. Czynniki partyjno-paĔstwowe wywieraáy wiĊc na ich dyrekcjĊ nacisk, aby pozbywaáy siĊ miejsc
kultu i kapelanów. Na terenie diecezji czĊstochowskiej wykorzystywano do tego
celu argumentacjĊ odrestaurowania budynków uĪytecznoĞci publicznej, do których po zakoĔczeniu prac remontowych nie pozwalano powróciü ksiĊĪom z paramentami liturgicznymi i nie przewidywano pomieszczeĔ na kaplice. Dziaáania
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takie wywoáywaáy protest ze strony kurii czĊstochowskiej, która pisaáa proĞby
o przywrócenie dotychczasowego stanu uĪytkowania lokalu na kaplicĊ. Niekiedy dziaáania te miaáy charakter zorganizowany i byáy bardzo szybką reakcją na
zamierzenia dyrekcji, np. w czerwcu 1960 r. kuria wysyáaáa depeszĊ do Wydziaáu do spraw WyznaĔ Wojewódzkiej Rady Narodowej w celu otwarcia zamkniĊtej wraz z NajĞwiĊtszym Sakramentem kaplicy szpitalnej pod pozorem przygotowania jej do restauracji99.
KoĞcielne osoby prawne miaáy teĪ obowiązek uzyskania zezwolenia na
pewne formy zorganizowanego duszpasterstwa, zbierające wiernych poza obiektem koĞcielnym. Tak wiĊc na wszelkiego rodzaju zgromadzenia, w tym na procesje i pielgrzymki naleĪaáo uzyskaü od odpowiednich organów administracyjnych
zgodĊ. Za podstawĊ prawną podawano koĞcioáowi ustawĊ z 11 marca 1932 r.100
oraz art. 1 i 2 Dekretu z 18 sierpnia 1949 r.101 PóĨniej podstawą prawną byáa
ustawa o zgromadzeniach z dnia 29 marca 1962 r.102 Chcąc uzyskaü takie zezwolenie, strona zainteresowana miaáa záoĪyü do Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej lub Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wydziale Spraw WewnĊtrznych, który byá wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce zgromadzenia, odpowiednie podanie – w terminie 7 dni przed zamierzonym zebraniem. Przy tym naleĪaáo uzgodniü trasĊ owych procesji czy pielgrzymek103. Skáadane przez koĞcióá
podania nie miaáy tylko charakteru formalnego i nie ograniczaáy siĊ do powiadomienia kompetentnych organów w celu zapewnienia bezpieczeĔstwa publicznego. Nie zawsze byáy wiĊc pozytywnie rozpatrywane i spotykaáy siĊ z odmową,
nawet wtedy, gdy dotyczyáy tzw. tradycyjnych pielgrzymek czy procesji104. TakĪe w tej sferze dziaáalnoĞci administracji publicznej moĪna dopatrzyü siĊ wpáywu ideologii komunistycznej.
KsiĊĪa, chcąc uniknąü trudnoĞci ze strony urzĊdników, uciekali siĊ do organizowania pielgrzymek czy procesji, nie wystĊpując o zgodĊ. Niezachowanie
tych przepisów wiązaáo siĊ z zawiadamianiem kurii diecezjalnej w CzĊstochowie o wypadkach nieprzestrzegania obowiązującego prawa105. W takich sytuacjach strona koĞcielna zmuszona byáa do wyjaĞnieĔ i powiadamiaáa wáaĞciwe
organy administracyjne o podjĊtych przez wáadzĊ diecezjalną Ğrodkach zmierzających do powstrzymania nieprawnych zachowaĔ swoich podwáadnych106.
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UĪywanie i zakáadanie megafonów w celach kultowych wymagaáo w okresie
PRL-u zezwolenia Dyrekcji OkrĊgowej Poczt107. Urząd do spraw WyznaĔ staá
na stanowisku, Īe Ministerstwo àącznoĞci, któremu podlegaáa Poczta, winno
okreĞliü zasady wydawania zezwoleĔ na zakáadania i uĪywanie urządzeĔ megafonowych na zewnątrz koĞcioáów i kaplic, na ich dziedziĔcach, cmentarzach,
a takĪe wewnątrz budynków sakralnych. Wymagaáo to porozumienia siĊ z wáaĞciwym terytorialnie Wydziaáem do spraw WyznaĔ. Przykáadowo Dyrekcja
OkrĊgu Poczty i Telekomunikacji w àodzi zwracaáa siĊ do kurii diecezjalnej
w CzĊstochowie, aby koĞcioáy mieszczące siĊ na terenie województwa wystąpiáy
o odpowiednie zezwolenia na uĪywanie urządzeĔ megafonowych w miejscach
publicznych, tzn. poza wnĊtrzem Ğwiątyni108. TakĪe tego rodzaju pozwolenia w
rzeczywistoĞci paĔstwa socjalistycznego nie byáy jedynie formalnoĞcią. Przykáadowo kierownik Miejskiego Referatu do spraw WyznaĔ w CzĊstochowie zaĪądaá telefonicznie od proboszcza jednej parafii, aby podczas procesji BoĪego
Ciaáa w 1953 r. nie uĪywano gáoĞnika.
UroczystoĞciom koĞcielnym na placach i wewnątrz zabudowaĔ ksiĊĪa próbowali nadaü splendor, wywieszając flagi o barwach biaáo-Īóátych, ukazujące
hierarchiczną zaleĪnoĞü urzĊdów koĞcielnych podporządkowanych kanonicznie
Stolicy Apostolskiej. Ustawodawstwo paĔstwowe zabraniaáo jednak wywieszania flag paĔstw, z którymi PRL nie utrzymywaá stosunków dyplomatycznych109,
w tym flagi biaáo-Īóátej, w której widziano odwoáanie siĊ do PaĔstwa WatykaĔskiego. Nieprzestrzeganie tego zakazu spotykaáo siĊ z nakáadaniem na duchowieĔstwo diecezji czĊstochowskiej kar administracyjnych.
3.7. Zakony
Zakony i zgromadzenia zakonne, podporządkowane przeáoĪonym generalnym mającym swą siedzibĊ zazwyczaj poza granicami PRL oraz kierujące siĊ
reguáą na tzw. prawie papieskim, a wiĊc wyjĊte spod jurysdykcji biskupa diecezjalnego, stanowiáy obszar wyjątkowo niekorzystny dla realizacji antyreligijnej
polityki paĔstw bloku komunistycznego. DziaáalnoĞü administracji paĔstwowej
wobec tych wspólnot przejawiaáa siĊ m.in. w tym, Īe zakonnice pracujące
w charakterze pielĊgniarek byáy zwalniane ze szpitali, mimo ogromnego braku
Ğredniego personelu medycznego110. Wáadza diecezji czĊstochowskiej, mając na
swoim terenie kilkadziesiąt domów zakonnych, przedstawiaáa urzĊdnikom paĔstwowym problem pozbawiania zakonnic Ğrodków utrzymania. Oficjalnie podawaną przyczyną redukcji zatrudnienia byáa reorganizacja sáuĪby zdrowia111.
107

Dz. U. 1958, nr 62, poz. 309; Dz. U. 1961, nr 8, poz. 48.
AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 122.
109
Dz. U. 1935, nr 72, poz. 455; Dz. U. 1935, nr 86, poz. 534.
110
„Za i Przeciw” 1958, nr 45; M. Mikoáajczyk, Wáadza ludowa…, s. 121.
111
AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 172.
108

64

Paweá WOLNICKI

KoĞcióá interweniowaá w urzĊdach takĪe w sytuacjach zagraĪających eksmisją
z pomieszczeĔ klasztornych112. Na tego rodzaju zaĪalenia administracja paĔstwowa odpowiadaáa potrzebami lokalowymi, co miaáo uzasadniaü podjĊte decyzje.
Inną formą dziaáalnoĞci antyzakonnej organów administracji paĔstwowej byáy rozmowy z przedstawicielami kurii diecezjalnej w celu zaniechania aktywizowania zakonników do rekolekcji113. Utrudniano teĪ na drodze administracyjnej
zakonom prowadzenia koĞcielnej nauki religii. Tego rodzaju dziaáalnoĞci zabroniáo im bowiem zarządzenie Ministerstwa OĞwiaty z 9 sierpnia 1961 r.114 i z 21
wrzeĞnia tegoĪ roku115.

Podsumowanie
W dotychczasowych opracowaniach dotyczących województwa czĊstochowskiego, áódzkiego, poznaĔskiego, kieleckiego nie okreĞlano przynaleĪnoĞci
administracyjnej poszczególnych ich czĊĞci do danych diecezji. JeĞli juĪ to, tylko wspominano o istniejących na tych obszarach strukturach diecezjalnych. Podobnie badacze zajmujący siĊ dziejami diecezji czĊstochowskiej zaledwie
wzmiankowali jej związki z róĪnymi województwami i administracją publiczną.
TĊ lukĊ próbuje uzupeániü niniejszy artykuá. Dokonuje on przeglądu struktur
diecezji czĊstochowskiej znajdujących siĊ na terenie 19 powiatów, pokazując ich
administracyjną przynaleĪnoĞü terytorialną i wskazując moĪliwoĞci kontaktów
z administracją publiczną. W praktyce PRL-u o sprawach wyznaniowych podejmowanych na najwyĪszych szczeblach administracji centralnej, w tzw. terenie, decydowali na obszarze kaĪdego województwa: Pierwszy Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz wojewódzki szef UrzĊdu
(SáuĪby) BezpieczeĔstwa. Ich wskazówki realizowaá kierownik Referatu do
Spraw WyznaĔ Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (póĨniej jego sukcesor). Niemniej sprawami dziaáalnoĞci diecezji czĊstochowskiej zajmowano siĊ
takĪe na niĪszych szczeblach administracji publicznej. Wáadze wszystkich
szczebli administracji terytorialnej kontaktowaáy siĊ bowiem z koĞcielnymi
strukturami dla realizacji priorytetów polityki wyznaniowej PRL, budując obraz
rzeczywistoĞci ówczesnego PaĔstwa Polskiego.
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