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Wprowadzenie 

Sprawy wyznaniowe w ideologii ka dego pa stwa odgrywaj  wa n  rol  

przy urzeczywistnianiu politycznych zamierze  i administrowaniu krajem,  

a w Polsce dotycz  niemal wszystkich obywateli1. W okresie realnego socjali-

zmu wcielanie w ycie zarz dze  najwy szych czynników pa stwowych wobec 

wspólnot religijnych mog o mie  ró ne nat enie w zale no ci od denominacji 

religijnej. Stosunki wyznaniowe regulowane by y bowiem przez organy pa -

stwowo-partyjne, maj ce swoje przedstawicielstwo w jednostkach administracji 

terenowej. W niniejszym artykule zosta y one ukazane od chwili powo ania  

w Polsce Ludowej specjalnej agendy odpowiedzialnej za sprawy wyznaniowe – 

Urz du do spraw Wyzna  (1950 r.). 

Rozpoznanie przynale no ci administracyjno-terytorialnej struktur diecezji 

cz stochowskiej z pewno ci  zobiektywizuje spojrzenie na stosunki wyznanio-

we PRL-u wobec Ko cio a katolickiego. Diecezja cz stochowska by a przecie  

nie tylko jedn  z wielu na obszarze Polski, ale tras  wielu pielgrzymek i miej-

scem tranzytowym dla katolików ró nych narodowo ci zmierzaj cych na Jasn  

Gór . Stosunek w adz pa stwowych i ich terenowych agend do niej wykracza  

wi c cz sto poza „codzienne” ramy schematów relacji pa stwo-Ko ció , charak-

teryzuj c si , z punktu widzenia polityki kraju bloku komunistycznego, proble-

mami, 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 w adze pa stwowe kierowa y si  w podzia ach administra-

cyjnych kraju racj  stanu, a w adze ko cielne przes ankami duszpasterskimi. Na 

kanwie tych ustale  powsta a 28 pa dziernika 1925 r. moc  bulli Vixdum Polo-

niaeunitas diecezja cz stochowska. Zanik a wi c wytworzona w okresie zabo-

rów zale no  terenowej administracji Ko cio a katolickiego, która na poziomie 

diecezji mia a pokrywa  si  z województwami, a na poziomie powiatów z deka-

natami. Wzajemne relacje mi dzy pa stwem a Ko cio em regulowa  zawarty  

w 1925 r. konkordat, a po uchwaleniu jego nieobowi zywania2 w okresie PRL – 

ustawodawstwo pa stwowe i próby normalizacji zawarte w porozumieniach 

mi dzy rz dem a Episkopatem Polski z 14 kwietnia 1950 r. 

Reforma polskiej administracji terenowej (28 czerwca 1950 r.) umiejscowi a 

diecezj  cz stochowsk  w granicach województwa katowickiego, kieleckiego, 

ódzkiego i pozna skiego3. Ten Ko ció  partykularny obejmowa  w po udniowej 

swej cz ci teren województwa katowickiego z Zag biem D browskim, okolic  

Cz stochowy, si gaj c niemal parafii Dzia oszyn. Rozci ga  si  na powiaty: b -

dzi ski, cz stochowski, k obucki, myszkowski i zawiercia ski. Wa niejszymi 

miastami na tym terenie by y: B dzin, Czelad , Cz stochowa, D browa Górni-

cza, Myszków, Sosnowiec i Zawiercie. Pó nocny, rozleglejszy obszar diecezji 

cz stochowskiej z okolicami Radomska i dawn  Ziemi  Wielu sk  le a  w gra-

nicach województwa ódzkiego. O rodkami miejskimi by y tu Paj czno, Ra-

domsko, Wielu  i Wieruszów. Od 1946 r. by y to powiaty województwa ódz-

kiego: piotrkowski, radomszcza ski i wielu ski. Rewizja w terenowej admini-

stracji powiatowej doprowadzi a do utworzenia w województwie ódzkim  

w 1954 r. powiatu wieruszowskiego4, a w 1956 r. be chatowskiego5 i paj cza -

skiego6, co zadecydowa o o obecno ci na tym terenie obszarów diecezji cz sto-

chowskiej. Na kra cach pó nocno-zachodnich diecezja cz stochowska si ga a 

do powiatu ostrzeszowskiego w województwie pozna skim, a na wschód od 

Cz stochowy do powiatu w oszczowskiego znajduj cego si  w województwie 

                                                 
2  Dnia 12 wrze nia 1945 roku Tymczasowy Rz d Jedno ci Narodowej podj  uchwa  uniewa -

niaj c  konkordat zawarty 10 lutego 1925 roku. 
3  P. Wolnicki, Procesy archiwotwórcze w strukturach administracyjnych diecezji cz stochow-

skiej, Cz stochowa 2006, s. 28. 
4 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu wie-

ruszowskiego w województwie ódzkim i zmiany granic województw pozna skiego i ódzkie-

go, Dz. U. 1954, nr 49, poz. 242. 
5 Przynale a y tu terytoria parafii: Kleszczów i ki sko, por. Katalog ko cio ów i duchowie -

stwa diecezji cz stochowskiej 1958, Cz stochowa 1958, s. 61. 
6 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów: 

be chatowskiego, paj cza skiego, podd bickiego i zmiany granic niektórych powiatów w wo-

jewództwie ódzkim oraz w sprawie zmiany granic województw pozna skiego i ódzkiego, Dz. U. 

1955, nr 44, poz. 286. 
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kieleckim. Na tych terenach nie by o jednak w jej granicach adnego o rodka 

miejskiego. Nowe zmiany w przynale no ci administracyjno-terytorialnej diece-

zji cz stochowskiej wprowadzi a dopiero ustawa z 28 maja 1975 r. 

1.1. Województwo katowickie 

Najbardziej zaludniona cz  diecezji cz stochowskiej w latach 1950–1975 

rozci ga a si  na obszarze województwa katowickiego. Liczba parafii si ga a tu 

niewiele ponad 100 (w 1958 r. – 116), a pracowa o w nich 60% ksi y diece-

zjalnych. Ponadto kilkudziesi ciu kap anów mia o status rezydentów, emerytów, 

b d  by o zatrudnionych w instytucjach diecezjalnych. Tylko 4 parafie nale ce 

w województwie katowickim do diecezji cz stochowskiej by y zarz dzane przez 

duchowie stwo zakonne zale ne kanonicznie od biskupa miejsca. By y to: para-

fia Go onóg, w której pracowali oo. franciszkanie konwentualni, parafia Naj-

wi tszego Serca Pana Jezusa (salezjanie) i parafia Mi osierdzia Bo ego (pallo-

tyni) w Cz stochowie oraz parafia w Bia ej Górnej k. Cz stochowy (salezjanie)7. 

Najwi cej parafii znajdowa o si  w stolicy biskupstwa. Swoje siedziby mia a  

w niej po owa wszystkich zakonów i zgromadze  zakonnych m skich i e skich 

licz cych na tym terenie kilkadziesi t domów8. Tu te  skupia a si  wi kszo  in-

stytucji diecezjalnych, z których po likwidacji stowarzysze  katolickich o cha-

rakterze spo ecznym i dobroczynnym9 pozosta y: kuria diecezjalna i s d diece-

                                                 
7 Katalog ko cio ów i duchowie stwa diecezji cz stochowskiej 1958. 
8  Na obszarze województwa katowickiego znajdowali si  spo ród zakonów i zgromadze  zakon-

nych m skich: dominikanie w Przyrowie, franciszkanie konwentualni w Go onogu, jezuici  

w Cz stochowie, paulini w Cz stochowie i Le niowie, albertyni w Cz stochowie, bracia szkol-

ni w Cz stochowie, salezjanie: w Cz stochowie, w Kopcu, w Bia ej Cz stochowskiej i Kamy-

ku, pallotyni w Cz stochowie. Zakony i zgromadzenia zakonne e skie reprezentowa y: domi-

nikanki w wi tej Annie, urszulanki w Cz stochowie, albertynki w Cz stochowie i Poraju, ho-

noratki w 6 domach na terenie Cz stochowy, w Zawierciu, B dzinie, Czeladzi-Piaskach  

i Krzepicach, jadwi anki w Sosnowcu w 3 domach, Kanoniczki w Czeladzi, karmelitanki od 

Dzieci tka Jezus w Sosnowcu, magdalenki w Cz stochowie, ss. Imienia Jezus w Cz stochowie, 

nazaretanki w 2 domach w Cz stochowie, oblatki w Cz stochowie i Siewierzu, obliczanki  

w Cz stochowie, antoninki w Cz stochowie, pallotynki w Cz stochowie, pasjonistki: w B dzi-

nie, D browie Górniczej, Grod cu i Strzemieszycach, Pasterzanki w Cz stochowie, ss. pobo ne 

w Cz stochowie, salezjanki w Kopcu, serafitki w Sosnowcu 2 domy, sercanki w Cz stochowie, 

SS. Najczystszego Serca M. Bo ej w Cz stochowie 2 domy, s u ebniczki w B dzinie, Cz sto-

chowie 3 domy, w B dzinie, Siewierzu i w Zawierciu, s u ki z Mariówki w Cz stochowie 3 

domy, szarytki w Cz stochowie 2 domy, urszulanki J.K. w Cz stochowie 2 domy, westiarki  

w Cz stochowie 2 domy, zmartwychwstanki w Cz stochowie, Katalog ko cio ów i duchowie -

stwa diecezji cz stochowskiej 1958, s. 179–183. 
9 Dekret o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach z 5 sierpnia 1949 r., Dz. U. 

1949, nr 45, poz. 335; Minister Administracji publicznej, Rozporz dzenie z 6 sierpnia 1949 r. 

w sprawie wykonania dekretu z 5 VIII o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzysze-

niach, Dz. U. 1949, nr 47, poz. 358; Archiwum Kurii Metropolitalnej w Cz stochowie (dalej: 

AKMCz), Okólniki 1945–1952, t. 2, s. 66; P. Wolnicki, Procesy archiwotwórcze..., s. 123. 
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zjalny10, ni sze seminarium duchowne11, kapitu a katedralna12, dom ksi y eme-

rytów13.  

1.2. Województwo ódzkie 

Obok katolickiej diecezji ódzkiej le cej w granicach województwa ódz-

kiego, na terenie tej jednostki pa stwowej administracji terytorialnej znalaz y si  

struktury przynale ce do innych ko cio ów partykularnych, w tym pó nocna 

cz  diecezji cz stochowskiej po o ona do 1975 r. w powiatach: piotrkowskim, 

radomszcza skim, wielu skim, wieruszowskim i paj cza skim.  

Na tym obszarze tak e mie ci y si  ogólnodiecezjalne instytucje przynale -

ce do diecezji cz stochowskiej – Ni sze Seminarium Duchowne w Wieluniu14, 

jak te  Kapitu a Kolegiacka15 oraz 113 parafii (w 1958 r.)16. W porównaniu  

                                                 
10  Instytucje te zosta y uformowane w diecezji cz stochowskiej po kanonicznym jej obj ciu przez 

pierwszego biskupa Teodora Kubin  w 1926 r. 
11  Zacz o funkcjonowa  od 1949 r., najpierw jako bursa dla uczniów szkó  rednich maj cych 

zamiar wst pi  po otrzymaniu wiadectwa maturalnego do wy szego seminarium duchownego. 

Regulamin tego internatu by  wzorowany na regulaminach przyj tych w ni szych seminariach 

duchownych. Mie ci  si  on w domu braci szkolnych przy ul. Pu askiego w Cz stochowie,  

a ponadto od wrze nia 1951 r. w budynku wydzier awionym od ss. oblatek w Cz stochowie 

przy ul. Pauli skiej 10/12. Gdy w 1952 r. zak ad braci szkolnych zosta  przekazany przez w a-

dze miejskie robotnikom Huty im. Boles awa Bieruta w Cz stochowie, przeniesiono si  do 

drugiego budynku dawnego sieroci ca prowadzonego przez ss. s u ebniczki przy ul. Piotrkow-

skiej 17 w Cz stochowie. Po wyga ni ciu w 1957 r. umowy z ss. oblatkami jedyn  siedzib  

ni szego seminarium by a posesja przy ul. Piotrkowskiej 17. Statut Ni szego Seminarium Du-

chownego w Cz stochowie zosta  zatwierdzony dopiero 31 sierpnia 1952 r.; J. Zwi zek, Ni sze 

seminaria duchowne diecezji cz stochowskiej, „Cz stochowskie Studia Teologiczne” (dalej: 

CzST) 1975, nr 2, s. 218–220. 
12  Erygowa  j  na pro b  drugiego biskupa cz stochowskiego Zdzis awa Goli skiego w dniu 5 

sierpnia 1951 r. bull  Peropportunesane papie  Pius XII. Jej zadania zwi zane by y m.in.  

z wyborem podczas sedevacante wikariusza kapitulnego, co w latach 1950–1975 mia o miejsce 

dwukrotnie: w 1951 r., po mierci biskupa Teodora Kubiny, i po zgonie biskupa Zdzis awa Go-

li skiego w 1963 r. – wówczas diecezj  cz stochowsk  reprezentowa  wikariusz kapitulny bi-

skup pomocniczy diecezji cz stochowskiej Stanis aw Czajka. J. Zwi zek, Kapitu a Bazyliki Ka-

tedralnej w Cz stochowie, CzST 1975, nr 2, s. 78. 
13  P. Wolnicki, Procesy archiwotwórcze…, s. 118–119. 
14 Po wojnie dzia a a w Wieluniu, z pewno ci  ju  w roku szkolnym 1948/1949, bursa diecezji 

cz stochowskiej. Pe ni a ona rol  internatu. Mieszkali w niej uczniowie miejscowych szkó : 

Gimnazjum Ogólnokszta c cego, Liceum Pedagogicznego i Szko y Handlowej. W zamierze-

niach w adz ko cielnych diecezji cz stochowskiej bursa mia a pe ni  rol  ni szego seminarium 

duchownego przygotowuj cego w dwóch pocz tkowych klasach szko y redniej swoich wy-

chowanków do kontynuowania nauki w ni szym seminarium duchownym w Cz stochowie, re-

alizuj cym pe ny program szkó  rednich przewidziany przez polskie w adze o wiatowe. Ofi-

cjalnie seminarium duchowne diecezji cz stochowskiej w Wieluniu dzia a o w latach 

1952/1953 do 1954/1955; J. Zwi zek, Ni sze seminaria duchowne…, s. 215–218. 
15  Na mocy bulli papie a Paw a VI Rationabileobsequium z dnia 20 pa dziernika 1965 r. powsta-

a Kapitu a Kolegiacka. Biskup diecezji cz stochowskiej zleci  jej opiek  nad katechizacj  
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z cz ci  diecezji cz stochowskiej nale c  do województwa katowickiego by o 

to mniej zaledwie o 4 parafie, ale liczba ksi y pracuj cych w nich by a ni sza 

a  o 30%. Tu te  anga owa o si  duszpastersko duchowie stwo zakonne17, które 

nie administrowa o adn  parafi , i zakonnice18. Wspólnoty te w kolejnych la-

tach bardzo nieznacznie zwi ksza y swój udzia  na tym terenie, a niektóre z nich 

zmuszone by y go opu ci . 

1.3. Województwo pozna skie, kieleckie i krakowskie miejskie 

W granicach województwa pozna skiego, w powiecie ostrzeszowskim, zna-

laz y si  dwie wiejskie parafie diecezji cz stochowskiej: Czajków i Kraszewice, 

obsadzone obok zarz dzaj cego parafi  ksi dza o statusie administratora tak e 

wikariuszem. Podobnie do powiatu w oszczowskiego, w województwie kielec-

kim znajdowa a si  tylko jedna parafia w ysinach, któr  kierowa  administra-

tor. Te 3 parafie, podlegaj ce jurysdykcji biskupa cz stochowskiego, nie mia y 

ani ksi y rezydentów, ani te  zakonników czy zakonnic zamieszkuj cych stale 

ich terytorium. Stad kontakty biskupa cz stochowskiego i kurii z przedstawicie-

lami w adz administracji publicznej na tym terenie mia y charakter sporadyczny, 

b d  incydentalny. Poza tym na terenie wydzielonego województwa miejskiego 

w Krakowie znajdowa o si  podlegaj ce pod jurysdykcj  biskupa cz stochow-

skiego Wy sze Seminarium Duchowne Diecezji Cz stochowskiej19. 

                                                 
dzieci i m odzie y, ze szczególnym uwzgl dnieniem troski o powo ania kap a skie i zakonne  

w ziemi wielu skiej. Kapitu a zwi zana by a z ko cio em Nawiedzenia NMP w Wieluniu, b -

d c zarazem kontynuatork  kapitu y rudzkiej, powsta ej w XII w. w Rudzie k. Wielunia, która 

24 pa dziernika 1419 r. zosta a przeniesiona do Wielunia do ko cio a w. Micha a i 17 kwietnia 

1819 r. zniesiona na mocy dekretu supresyjnego F. Skarbka-Malczewskiego, E. Banaszkiewicz, 

Kapitu a kolegiacka w Wieluniu, CzST 1974, nr 2, s. 83. 
16 Katalog ko cio ów i duchowie stwa diecezji cz stochowskiej 1958. 
17  W Gidlach mieli swój klasztor dominikanie, w Radomsku franciszkanie konwentualni,  

a w Wieluniu franciszkanie reformaci, Katalog ko cio ów i duchowie stwa diecezji cz sto-

chowskiej 1958, s. 179. 
18  W Wieluniu mieszka y bernardynki i antoninki, w Praszce – felicjanki, w Gidlach – józefitki,  

w Czastarach i Wieruszowie – antoninki, w Radomsku i Radziechowicach – sercanki, w K om-

nicach – s u ki z Mariówki, a w Paj cznie – westiarki. 
19  Wy sze Seminarium Duchowne Diecezji Cz stochowskiej w Krakowie zorganizowa  biskup 

Teodor Kubina ju  w pa dzierniku 1926 r. Jego siedzib , do czasu wybudowania nowego gma-

chu przy ul. Bernardy skiej 3, by a s siednia posesja i zabudowania klasztorne oo. bernardy-

nów. Do w asnego budynku przeniesiono si  w pa dzierniku 1930 r. Alumni seminarium cz -

stochowskiego zostali te  studentami Wydzia u Teologicznego Uniwersytetu Jagiello skiego  

w Krakowie, do czasu likwidacji tego wydzia u w 1954 r. Pó niej wyk ady dla seminariów ma-

j cych sw  siedzib  w Krakowie: cz stochowskiego, krakowskiego i l skiego, organizowano 

wspólnymi si ami rodowiska naukowego. Samodzielnym zak adem naukowym sta o si  ono 

od 1957 r. J. Kowalski, Dzieje cz stochowskiego seminarium duchownego w Krakowie, CzST 

1974, nr 2, s. 156–162. 
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2.  Struktury partyjno-pa stwowe 

Centralnym organem administracji pa stwowej odpowiedzialnym za sprawy 

wyznaniowe w czasach PRL sta  si  powo any 19 kwietnia 1950 r. Urz d do 

spraw Wyzna 20, podlegaj cy bezpo rednio Prezesowi Rady Ministrów. Jego 

zadaniem by o koordynowanie dzia a  wszystkich resortów w zakresie proble-

matyki wyznaniowej21. Jednak ju  od stycznia 1949 r. obszar ten by  nadzoro-

wany i pozostawa  w gestii zainteresowania Biura Politycznego KC PZPR, które 

wydawa o wi ce decyzje w sprawach zwi zanych z Ko cio em katolickim22.  

Z dniem 4 lipca 1958 r. zaistnia a nawet sta a agenda o ci le okre lonych w a-

ciwo ciach23. W jej kompetencjach le a o wytyczanie i koordynowanie polityki 

wyznaniowej w sprawach, których merytoryczne za atwienie nale a o do w a-

ciwo ci innych resortów24, oraz wydawanie opinii i ocen wi cych resorty  

w wa niejszych zagadnieniach z dziedziny polityki wyznaniowej25. Realizacja 

zalece  partyjnych pozostawa a w kompetencjach resortu spraw wewn trznych. 

Od wrze nia 1945 r. w Urz dzie Bezpiecze stwa (potem S u bie Bezpiecze -

stwa) istnia y piony wydzielone do walki z religi . W latach 1953–1956 oraz 

1962–1989 komórki wyznaniowe funkcjonowa y jako odr bne departamenty re-

sortu spraw wewn trznych26.  

Wynika z tego, e za polityk  wyznaniow  w adz PRL odpowiada y struktu-

ry zarówno partyjne, jak te  aparatu bezpiecze stwa oraz Urz d do spraw Wy-

zna 27. Ten ostatni by  centralnym organem administracyjnym formalnie podpo-

rz dkowanym Prezesowi Rady Ministrów. W praktyce zosta  zdominowany 

                                                 
20 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych w adz pa stwowych w za-

kresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, Dz. U. 1950, nr 19, poz. 156; por. 

AKMCz, sygn. WP, t. 3, poz. 90. 
21  Z. Rybicki, S. Pi tek, Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa 1988,  

s. 187; E. Ochendowski, Centralne organy administracji, [w:] System prawa administracyjne-

go, t. 2, Wroc aw – Warszawa – Kraków 1977, s. 74 i nn. 
22  M. Krawczyk, Organy pa stwowo-partyjne odpowiedzialne za wytyczanie i realizowanie poli-

tyki wyznaniowej PRL, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  

w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarz dzanie” 2011, nr 89, s. 218–219. 
23  By a to Komisja Partyjna do spraw Kleru przy Wydziale Administracyjno-Spo ecznym KC 

PZPR, a od 1971 r. Zespó  do Spraw Polityki Wyznaniowej przy Wydziale Administracyjnym 

KC PZPR, Protokó  Sekretariatu KC nr 154 z dnia 4 lipca 1958 r., AAN, UdSW, sygn. 56/841, 

s. 102; J. aryn, Ko ció  w PRL, Warszawa 2004, s. 63. 
24  Poza Urz dem do spraw Wyzna  kontrol  dzia alno ci ko cio ów i zwi zków wyznaniowych 

prowadzi y m.in. nast puj ce jednostki: Ministerstwo Spraw Wewn trznych, Ministerstwo Fi-

nansów, Ministerstwo O wiaty, Ministerstwo Kultury i Sztuki, G ówny Urz d Kontroli Prasy, 

Publikacji i Widowisk Publicznych. 
25  Por. Regulamin Komisji do Spraw Kleru i zwi zków wyznaniowych przy Wydziale Admini-

stracyjnym KC PZPR, AAN, UdSW, sygn. 144/4, s. 16. 
26  M. Krawczyk, Organy pa stwowo-partyjne…, s. 220. 
27  Ibidem, s. 218–219. 
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przez partie i bezpiek , a jego bie ca dzia alno  by a przez te agendy koordy-

nowana28. Skutkowa o to tym, e tocz ce si  dyskusje i ich dokumentowanie  

w Ministerstwie Spraw Wewn trznych, czy na szczeblu partyjnym, nie zawsze 

by y podawane do wiadomo ci Urz du do spraw Wyzna . Natomiast wszystko, 

czym zajmowa  si  ten ostatni, by o przekazywane ministerstwu i w adzom par-

tyjnym29. „W konsekwencji by  on bardziej zwi zany z aparatem partyjnym  

i ró nymi agenturami ni  z w adzami administracyjnymi”30. W Polsce, mimo to, 

sprawy wyznaniowe zosta y umieszczone w Wydziale Administracyjnym zaj-

muj cym si  sprawami bezpiecze stwa wewn trznego, Milicji Obywatelskiej, 

porz dku publicznego, prokuratury, s dów, kontroli s dowej, wojska, stra y po-

arnej, co budzi o skojarzenia z kategori  zagro enia bezpiecze stwa pa stwa31. 

Terenowe odpowiedniki organów pa stwowo-partyjnych odpowiedzialne za 

wytyczanie i realizowanie polityki wyznaniowej PRL istnia y przede wszystkim 

w województwach i w powiatach. Wojewódzkie i powiatowe struktury o kompe-

tencjach wyznaniowych by y w a ciwe wobec ró nych diecezji mieszcz cych 

si  w granicach województwa, w tym cz stochowskiego ko cio a partykularne-

go. Na szczeblu województwa katowickiego, ódzkiego, pozna skiego i kielec-

kiego oraz krakowskiego decydentem w sprawach wyznaniowych dotycz cych 

m.in. struktur diecezji cz stochowskiej by  I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego 

PZPR oraz kierownik Referatu do spraw Wyzna  przy Prezydium Wojewódz-

kiej Rady Narodowej (pó niej dyrektor Urz du do spraw Wyzna  Urz du Wo-

jewódzkiego). Znacz ce by o te  zdanie przedstawicieli poszczególnych pionów 

Urz du (S u by) Bezpiecze stwa. 

3. Za atwianie spraw typowych przez organy administracji  

publicznej 

3.1. Podejmowanie czynno ci urz dowych 

Ustrój PRL wyznaczy  model relacji organów administracji pa stwowej  

i ko cio ów. Zagadnienia obejmuj ce kontakty mi dzy administracj  publiczn   

a diecezj  cz stochowsk  dotyczy y ca ego spektrum spraw, które z perspekty-

wy czasu domagaj  si  analizy historycznej. Dokonywa y si  one na drodze 

osobistych kontaktów organów administracji terenowej z w adz  diecezji cz -

                                                 
28  Ibidem, s. 224; A. Witkowski [w:] O metodach walki z Ko cio em prowadzonej przez peere-

lowskie s u by bezpiecze stwa, rozmowa Barbary Polak z Antonim Dudkiem, Janem arynem  

i prokuratorem Andrzejem Witkowskim, „Biuletyn Instytutu Pami ci Narodowej” 2003, nr 1, s. 9. 
29  K. K kol, Spowied  pogromcy Ko cio a, Olsztyn 1994, s. 11. 
30  H. Misztal, A. Mezglewski, Zakres kompetencji, styl dzia ania i cele Urz du do Spraw Wyzna , 

[w:] Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materia y II Ogólnopolskiego Sympo-

zjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26–28 pa dziernika 2004 r.), Lublin 2005, s. 67. 
31  K. K kol, Spowied …, s. 10–12; M. Krawczyk, Organy pa stwowo-partyjne…, s. 223. 
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stochowskiej (biskup diecezjalny, kuria), jak te  z poszczególnymi duchownymi, 

przede wszystkim, zajmuj cymi urz dy ko cielne proboszczami czy administra-

torami parafii. Stawianie si  duchowie stwa w urz dach szczebla wojewódzkie-

go, powiatowego i miejskiego dotyczy o zazwyczaj problematyki podejmowanej 

w toku post powania administracyjnego. 

Na najwy szym szczeblu sprawy te by y przedmiotem rozmowy przewodni-

cz cego (lub zast pcy) Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowi-

cach32 czy w odzi33 z biskupem cz stochowskim. Z tej racji, e na terenie wo-

jewództwa pozna skiego znajdowa y si  tylko 2 parafie przynale ce do diecezji 

cz stochowskiej, a zaledwie jedna mie ci a si  w granicach województwa kie-

leckiego, podobnie jak w województwie krakowskim znajdowa a si  tylko jedna 

instytucja diecezjalna (wy sze seminarium duchowne), kontakty przedstawicieli 

administracji pa stwowej z w adz  diecezjaln  by y tu znacznie rzadsze34. Bi-

skup by  oficjalnie zapraszany na urz dowe rozmowy35, podczas których poru-

szano sprawy b d ce w kompetencjach administracji publicznej na terenie wo-

jewództwa. Oczywi cie brali w nich udzia  zawsze przedstawiciele aparatu par-

tyjno-pa stwowego. Przy takich rozmowach zazwyczaj by  obecny kierownik 

Referatu do spraw Wyzna  przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 

(pó niej dyrektor Urz du do spraw Wyzna  Urz du Wojewódzkiego)36, a ze 

strony ko cielnej niekiedy tak e kanclerz37. Tylko podczas niedyspozycji spo-

wodowanej np. chorob  na spotkania szczebla wojewódzkiego delegowany by  

wikariusz generalny38. Kierownik Referatu do spraw Wyzna  przy Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej (pó niej dyrektor Urz du do spraw Wyzna  

Urz du Wojewódzkiego) rozmawia  z delegatem biskupa w osobie kanclerza39. 

Podobne spotkania organizowa  z nim przewodnicz cy Prezydium Powiatowej 

Rady Narodowej oraz niemal zawsze obecny podczas takich obrad kierownik 

Referatu do spraw Wyzna  przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 

(pó niej dyrektor Urz du do spraw Wyzna  Urz du Wojewódzkiego)40. W gma-

chu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej kanclerz kurii bywa  na konferen-

cjach, w których uczestniczyli cz onkowie tego  Prezydium41. Zdarza o si , e  

w takich rozmowach brali udzia  przedstawiciele Urz du Bezpiecze stwa42. 

                                                 
32 AKMCz, sygn. WP, t. 3, poz. 77, t. 4, poz. 160. 
33 AKMCz, sygn. WP, t. 3, poz. 233. t. 4, poz. 217. 
34  Por. AKMCz, sygn. WP, t. 3, poz. 48. 
35  Niezale nie od tego mia y miejsce wezwania kierowane przez organy administracji pa stwo-

wej, por. AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 129. 
36 AKMCz, sygn. WP, t. 3, poz. 106. 
37 AKMCz, sygn. WP, t. 4, poz. 217. 
38 AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 134. 
39 AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 151. 
40 AKMCz, sygn. WP, t. 4, poz. 140. 
41 AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 84. 
42  M. Miko ajczyk, W adza Ludowa a diecezja cz stochowska, Cz stochowa 2000, s. 38. 
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Osobiste spotkania urz dników pa stwowych z przedstawicielami w adzy 

diecezji cz stochowskiej mia y miejsce bardzo rzadko i ogranicza y si  do jed-

nej, dwóch, a tylko wyj tkowo do wi cej rozmów w ci gu roku. Inicjatorem by-

y zazwyczaj organy administracji publicznej (prezydium). Zdarza o si  jednak, 

e o tak  wizyt  zabiega  biskup cz stochowski43. Niekiedy, z przyczyn poli-

tycznych, zwlekano z wype nieniem tej pro by i wyznaczeniem terminu wizy-

ty44. Ponadto mia a miejsce szybka wymiana informacji z wykorzystaniem de-

pesz czy rozmów telefonicznych na linii Prezydium Powiatowej lub Miejskiej 

Rady Narodowej – kuria diecezjalna. 

O wiele szersza, tak tematycznie, jak te  pod wzgl dem ilo ciowym, by a 

korespondencja pisemna zwi zana z tocz cym si  post powaniem administra-

cyjnym lub jego przygotowaniem. Oczywi cie mia y te  miejsce wezwania du-

chowie stwa parafialnego do stawienia si  w urz dach administracji publicznej 

(Prezydium Powiatowej lub Miejskiej Rady Narodowej) w ró nych sprawach 

mniejszej wagi45. 

Obok post powania ogólno administracyjnego w relacjach z ko cio em cz -

stochowskim mia o miejsce administracyjne post powanie egzekucyjne46 pro-

wadzone przez organy administracji publicznej. Urz dy administracji publicznej 

przyjmowa y te  cz sto korespondencj  od osób ko cielnych (prawnych i fi-

zycznych), zawieraj c  skargi czy wnioski, na które w ustawowym terminie 

mia y odpowiedzie . Najwi cej spraw za atwianych przez urz dników admini-

stracji publicznej w odniesieniu do diecezji cz stochowskiej dotyczy o osób du-

chownych i studentów seminarium duchownego oraz budownictwa sakralnego. 

Zajmowano si  te  sprawami gospodarczymi i innymi nieruchomo ciami ko-

cielnymi. Interesowano si  nauczaniem katechezy poza szko  oraz szeroko ro-

zumianymi praktykami religijnymi. Na uwag  zas uguje stosunek do zakonów. 

3.2. Sprawy personalne 

Dzia alno  organów administracji pa stwowej wobec duchowie stwa 

obejmowa a przede wszystkim sprawy dotycz ce obsadzania stanowisk ko ciel-

nych i opiera a si  na dekretach najpierw z 9 lutego 1953 r.47, a potem z 31 

grudnia 1956 r.48 Pierwszy z nich by  bardziej rygorystyczny i dotyczy  wszel-

kich nominacji zarówno o charakterze sta ym, jak te  przej ciowym. Kompe-

tentne urz dy mia y wi c wyrazi  swoj  zgod  na nominacje na wszystkie sta-

nowiska ko cielne, a wi c proboszczów, administratorów, ale te  wikariuszy, re-

                                                 
43 AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 48. 
44 AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 118a. 
45 AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 79. 
46 AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 82. 
47  Dz. U. 1953, nr 10 poz. 42. 
48  Dz. U. 1957, nr 1, poz. 6. 
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zydentów49 i innych. Ponadto wymagano, aby ksi a sk adali wype nione przez 

siebie kwestionariusze i w asnor cznie napisane yciorysy. Po 1956 r. praktyka 

ta wobec duchowie stwa diecezji cz stochowskiej, z pewnymi wyj tkami, zo-

sta a zaniechana50. W my l dekretu z 1956 r. zgod  organów administracji pa -

stwowej ograniczono do nominacji na urz dy proboszczów i administratorów. 

Jednak Urz d do spraw Wyzna  móg  zwróci  si  do w adzy ko cielnej (art. 7)  

o usuni cie duchownego z zajmowanego stanowiska, udzielenie mu upomnienia 

czy ostrze enia, je li uzna , e prowadzi on szkodliw  dzia alno  dla pa stwa. 

W praktyce wi c kuria diecezjalna ka dego ko cio a partykularnego przed no-

minacj  na proboszczów i administratorów parafii musia a zwraca  si  z zapyta-

niem, czy w adza pa stwowa nie wnosi zastrze e  przeciw wysuwanej kandyda-

turze. Odpowied  pozytywna Referatów do spraw Wyzna  i ich sukcesorów 

skutkowa a wydaniem dekretu nominacyjnego. Natomiast negatywna wi za a 

si  z konieczno ci  przedstawienia nowego projektu, a nierzadko wymaga a 

ustosunkowania si  do zarzutów. Na obszarze diecezji cz stochowskiej nie bra-

kowa o te  przypadków, w których Referaty (Wydzia y) do spraw Wyzna  przy 

Prezydiach Wojewódzkich Rad Narodowych da y upomnienia duchownego 

lub usuni cia go z zajmowanego stanowiska51. O przekazanych ksi om ostrze-

eniach52 i podj tych dzia aniach kuria informowa a kompetentne w adze admi-

nistracyjne53. W zwi zku z tym nierzadko zdarza y si  sytuacje, w których kuria 

diecezjalna w Cz stochowie wobec da  organów administracji publicznej 

wnosi a pro by o z agodzenie stanowiska do Przewodnicz cego Wojewódzkiej 

Rady Narodowej54 oraz odwo ywa a si  do dyrektora Urz du do spraw Wyzna  

w Warszawie55.  

Ksi a mieli te  wobec w adz pa stwowych szereg obowi zków, m.in. na-

tychmiastowe zameldowanie si  w nowym miejscu pracy, sk adanie sprawozda  

z nauczania religii w punktach katechetycznych, czy kontrowersyjny obowi zek 

prowadzenia ksi gi inwentarzowej56. Niewywi zywanie si  tego skutkowa o ka-

rami administracyjnymi, b d  nawet zaj ciem mienia ksi dza przez Urz d Ko-

morniczy i jego licytacj 57. 

                                                 
49 AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 176. 
50 AKMCz, sygn. WP, t. 3, poz. 7, 9. 
51 AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 122. 
52 AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 74, 80. 
53 AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 66. 
54 AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 118. 
55 AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 115, 121; t. 2, poz. 356, 363. 
56 Okólnik w sprawie prowadzenia ksi gi inwentarza przez ko cielne osoby prawne oraz zakony  

i kongregacje zakonne z dnia 15 lipca 1964 r., Dz. U. 1964, nr 7, poz. 15. 
57  Z. Zaborski, Parafia Wiewiec. Zarys dziejów, Cz stochowa 1999, s. 196–197. 
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Nawet wyjazdy duchowie stwa na zagraniczne studia wymaga y pozwolenia 

od w a ciwych organów administracyjnych. W 1959 r. sprawy te pozostawa y  

w kompetencji Pe nomocnika Rz du do spraw stosunków z Ko cio em58. 

Wydzia  do spraw Wyzna  przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 

da  od w adzy diecezjalnej przekazywania wykazu wszystkich duchownych 

podlegaj cych obowi zkowej s u bie wojskowej. Dotyczy o to tak e tych para-

fii, które pojedynczo wyst powa y na obszarze województwa, jak Czajków  

i Kraszewice, czy tez ysiny59, oraz oczywi cie alumnów Cz stochowskiego 

Seminarium Duchownego w Krakowie. Na mocy porozumienia mi dzy Episko-

patem a rz dem PRL z 14 kwietnia 1950 r. w protokole dodatkowym postano-

wiono, e w adza wojskowa b dzie odracza  s u b  wojskow  alumnom w celu 

umo liwienia im doko czenia studiów, a ksi a i zakonnicy po z o eniu lubów 

nie b d  powo ywani do czynnej s u by wojskowej, lecz zostan  przeniesieni do 

rezerwy. Zwolnienie to dokonywa o si  na mocy za wiadcze  w adz ko ciel-

nych i zakonnych. Pisma takie, m.in. do Wojskowych Komend Rejonowych, 

kierowa a w adza diecezji cz stochowskiej60. W t  problematyk  w czy  si  

Urz d do spraw Wyzna , informuj c kuri  cz stochowsk , e tylko za wiadcze-

nia wydawane przez Wydzia  mog  by  uznane za wiarygodne61. Wkrótce te  

zobligowano wszystkie kurie, aby przesy a y wykazy duchownych i kleryków  

w wieku 18–50 lat ka dego roku Wydzia owi do spraw Wyzna  w celu uzyska-

nia potwierdzenia62. Po 1960 r., na skutek wydania nowej ustawy o powszech-

nym obowi zku wojskowym63, mimo z o enia wykazów Wydzia y do spraw 

Wyzna  nie zawsze przesy a y je w adzom wojskowym, co spowodowa o pobór 

alumnów do wojska. Na odwo anie kurii udzielono wyja nienia, e seminaria 

duchowne nie zaliczaj  si  do szkó  akademickich64. 

Referaty do spraw Wyzna  nadzorowa y tak e personalia alumnów studiuj -

cych w seminariach duchownych. St d kuria diecezjalna w Cz stochowie zobo-

wi zana by a przekazywa  Prezydiom Miejskich Rad Narodowych (Referatom 

do spraw Wyzna ) informacje o liczbie kleryków rozmieszczonych w jej po-

szczególnych seminariach65. 

Wa n  dziedzin  zamierzonej dzia alno ci antyklerykalnej pa stwa maj cej 

znamiona restrykcji pozostawa  niew tpliwie obszar ubezpiecze  spo ecznych. 

Sk adki w my l Rozporz dzenia Rady Ministrów z 10 marca 1951 r. zosta y 

ustalone dla 4 grup pracowniczych, na poziomie 15,5%, 10%, 30% i 18% zarob-

                                                 
58 AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 143. 
59 AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 81. 
60  Por. AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 128. 
61 AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 60. 
62  Por. AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 70. 
63  Dz. U. 1960, nr 14, poz. 75; Dz. U. 1963, nr 20, poz. 108. 
64  M. P. 1964, nr 24, poz. 106. 
65 AKMCz, sygn. WP, t. 1. poz. 81. 
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ków66. Od 1 pa dziernika 1961 r. pracownicy ko cio a i jego instytucji zostali 

zmuszeni do p acenia sk adki w maksymalnej wysoko ci67, na skutek uznania 

ich za pracowników „zak adów pracy pozostaj cych we w adaniu prywatnym”68. 

Dla ko cio a by y to zbyt wysokie obci enia. 

St d Wydzia y Finansowe Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych po-

dejmowa y wobec ksi y dzia ania maj ce wyegzekwowa  od nich tzw. podatki 

od duchowie stwa69. W spraw  t  w czy a si  kuria diecezjalna, przedstawiaj c 

swoje za alenie co do wysoko ci nale no ci nakazów p atniczych na podatek 

dochodowy70. Przy tym takie podatki na o one zosta y m.in. na diecezj  cz sto-

chowsk 71. Kary finansowe, nak adane cz sto ex post, mia y za zadanie podpo-

rz dkowa  sobie tak fizyczne, jak i prawne osoby ko cielne72. Przyk adem mo e 

by  decyzja administracyjna z 1956 r. si gaj ca siedem lat wstecz i ustalaj ca 

wysoko  podatku dochodowego za rok 194973, mimo zasady lex retro non agit. 

Szczególnie uci liwy podatek od dochodów ksi y wprowadzony zosta  Okól-

nikiem Ministra Finansów w 1959 r.74 

Taka dzia alno  organów administracji pa stwowej mia a znamiona podpo-

rz dkowywania sobie prawa biskupa cz stochowskiego do swobodnego zarz -

dzania kadrami duchowie stwa i stwarza a pozory formowania jego zale no ci. 

Przy tym nomenklatura polityczna wci  wp ywa a na decyzje administracyjne 

urz dników. 

                                                 
66  Dz. U. 1951, nr 9, poz. 70. 
67  Wcze niej sk adk  dla pracowników ko cio a i jego instytucji ustalono na 15,5% zarobków; 

Okólnik Centralnego Zarz du Ubezpiecze  Spo ecznych nr 50 z 7 pa dziernika 1961 r. nr Fs- 

-411-16/61. 
68 Wyrok S du Najwy szego z 17 stycznia 1956 r. Nr 2CZ 1/56, Orzecznictwo S du Najwy sze-

go, Izba Cywilna I 1957, poz. 14. 
69 Zarz dzenie Min. Fin. z dnia 9 stycznia 1954 r. Nr 430/5/54. 
70 AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 148a, 149. 
71 AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 151. 
72  Po zerwaniu konkordatu z 1925 r. w systemie prawa polskiego brak by o wyra nej regulacji sy-

tuacji prawnej Ko cio a katolickiego w Polsce. To skutkowa o arbitralno ci  w okre laniu, ja-

kie ko cielne instytucje nale y uzna  za osoby prawne w obrocie prawnym. Por. J. Krukowski, 

Rewizja systemu relacji mi dzy pa stwem i Ko cio em w Polsce, „Ko ció  i Prawo” 1993, nr 

11, s. 90. 
73  M. Miko ajczyk, Problemy religijno-moralno-spo eczne diecezji cz stochowskiej w latach 

1945–1989 wynikaj ce z ówczesnej sytuacji politycznej, Cz stochowa 2001, s. 133. 
74  A. Dudek, Pa stwo i Ko ció  w Polsce (1945–1970), Kraków 1995, s. 143–144; Episkopat Pol-

ski. List do Pe nomocnika Rz du do Spraw Stosunków z Ko cio em z 3 IV 1959 r. w sprawie 

opodatkowania duchownych, [w:] P. Raina, Ko ció  w PRL, t. 1: 1945–1959, Pozna  1994,  

s. 684–689; Episkopat Polski. Memoria  do Rz du PRL z 15 IV 1959 r. o sytuacji Ko cio a w 

Polsce, [w:] P. Raina, Ko ció  w PRL, s. 691–701; Sekretarz Episkopatu Polski. List do Mini-

stra finansów z 26 V 1959 r. w sprawie opodatkowania duchowie stwa, [w:] P. Raina, Ko ció  

w PRL, s. 708–709; Episkopat Polski, List do Pe nomocnika Rz du do Spraw stosunków z Ko-

cio em z 2 X 1959 r., w sprawie opodatkowania duchowie stwa, [w:] P. Raina, Ko ció  w PRL, 

s. 748–749. 
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3.3. Budownictwo 

Przepisy dotycz ce budownictwa w PRL regulowa y przede wszystkim: 

ustawa Prawo budowlane z dnia 31 stycznia 1961 r.75 oraz rozporz dzenia wy-

konawcze z 27 lipca 1961 r. w sprawie pa stwowego nadzoru budowlanego76  

i o zatwierdzaniu projektów budowlanych77, a w odniesieniu do instytucji ko-

cielnych dodatkowo jeszcze Okólnik nr 3 Urz du do spraw Wyzna 78. Powy -

sze akty prawne dotyczy y zarówno budowy nowych ko cio ów, plebanii i in-

nych zabudowa  ko cielnych czy sakralnych, jak te  remontów starych, b d  

zniszczonych. 

Procedura za atwiania formalno ci budowlanych zgodnie z Okólnikiem nr 3 

z dnia 27 marca 1957 r. polega a na z o eniu przez kuri  diecezjaln  raz w roku 

wniosków dotycz cych budownictwa ko cielnego i sakralnego do Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej. Otrzymanie akceptacji dla poszczególnych bu-

dów by o podstaw  do wnioskowania w Wojewódzkim Zarz dzie Architekto-

niczno-Budowlanym o lokalizacj  obiektu. Po uzgodnieniach miejsca pod bu-

dow  nale a o opracowa  dokumentacj  projektow  techniczno-kosztorysow . 

Pozwolenie na budow  wydane w toku tej procedury nie by o jednak wolne od 

decydenta, jakim by  szef Wydzia u do spraw Wyzna 79, który dzia a  na pod-

stawie wytycznych partii i S u by Bezpiecze stwa. Ta forma dzia alno ci admi-

nistracji pa stwowej mia a za zadanie zrealizowa  zamierzenia polityki wyzna-

niowej, ograniczaj c mo liwo  praktyk religijnych ludzi wierz cych, zgodnie  

z ideologicznymi zamierzeniami w adz. Urz dnicy decydowali tak e o zapleczu 

budowlanym instytucji diecezjalnych: kurii, s du, seminarium, ami c konstytu-

cyjn  zasad  rozdzia u ko cio a od pa stwa (art. 82 § 2)80. Swoje decyzje doty-

cz ce odmowy budowy instytucji diecezjalnych, ko cio ów, kaplic, plebani i in-

nych budynków ko cielnych czy sakralnych uzasadniano konieczno ci  zapew-

nienia najpierw „codziennych” potrzeb ludno ci lub brakiem materia ów budow-

lanych. Uciekano si  tak e do argumentów zbytniego obci enia finansowego 

rodzin, które musia yby podejmowa  utrzymanie, czy trud budowy nowych 

obiektów sakralnych, b d  remontu starych. 

3.4. Sprawy gospodarcze 

Na mocy ustawy o przej ciu dóbr martwej r ki z 20 marca 1950 r. dosz o do 

czynno ci administracyjnych, w wyniku których zajmowano wiele nieruchomo-

                                                 
75  Dz. U. 1961, nr 7, poz. 46. 
76  Dz. U. 1961, nr 38, poz. 197. 
77  Dz. U. 1963, nr 45, poz. 254. 
78  „Gorzowskie Wiadomo ci Diecezjalne” 1957, s. 356–358. 
79  M. Miko ajczyk, W adza Ludowa…, s. 54. 
80 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm ustawodawczy z 22 VII 

1952 r., Dz. U. 1952, nr 33, poz. 232. 
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ci ko cielnych, w tym znaczne cz ci ziemi beneficjalnej uprawianej przez pro-

boszczów i zakony81. W adze administracyjne najcz ciej informowa y kuri  

diecezjaln  o zamiarze przejmowania budynków i placów82. W nast pstwie tego 

podejmowano dalsze dzia ania polegaj ce na przymusowym wyw aszczaniu83. 

Niekiedy bez uprzedniej informacji84. Korespondowano tak e w sprawach doty-

cz cych pozbawiania nieruchomo ci zakonów maj cych swe klasztory na obsza-

rze diecezji cz stochowskiej85. 

Wobec ustalenia dla osób ko cielnych wysokich sk adek na ZUS zapada y 

decyzje, na mocy których zajmowano wierzytelno ci maj tkowe86 lub pieni -

ne87. Sprawy te budzi y podczas post powania administracyjnego szczególnie 

du o emocji. 

3.5. Nauczanie 

Nauczanie alumnów w diecezji cz stochowskiej spotka o si  z nadzorem ze 

strony administracji pa stwowej na skutek Zarz dzenia Ministerstwa O wiaty  

z 29 grudnia 1959 r.88 Za podstaw  prawn  przyj to ustaw  z 11 marca 1932 r.  

o prywatnych szko ach, zak adach wychowawczych i naukowych89, co uzasad-

nia o dzia alno  kuratoriów szkolnych i Wydzia ów do spraw Wyzna  Prezy-

dium WRN, aby obj  instytucje te kontrol . Podstawa ta obowi zywa a mimo 

uchwalenia przez sejm PRL 15 lipca 1961 r. ustawy o rozwoju systemu o wiaty 

i wychowania90, która uchyli a poprzednie ustawodawstwo z 1932 r. Poza tym 

Minister O wiaty wyda  26 lutego 1965 r. zarz dzenie, wspominaj c w nim  

o przepisach powy szego zarz dzenia, które – z wyj tkiem paragrafu 17 – doty-

czy y tak e seminariów duchownych91.  

Wizytacje Wy szego Seminarium Duchownego Diecezji Cz stochowskiej  

w Krakowie przez pracowników kuratorium zosta y przeprowadzone, mimo 

zg aszanych zastrze e  ze strony czynników ko cielnych92. Brali w nich udzia  

przedstawiciele kuratorium Okr gu Szkolnego w Krakowie, wojewódzkiego 

Urz du Kontroli i Prasy w Krakowie, Wydzia u do spraw Wyzna  w Krako-

                                                 
81  Dz. U. 1950, nr 9, poz. 87. 
82  M. Miko ajczyk, W adza Ludowa…, s. 51. 
83  Ibidem, s. 124; AKMCz, sygn. WP, t. 5, poz. 55. 
84  Nie zawiadomiono np. ss. szarytek o zamiarze wykonania pomiarów nale cego do zgroma-

dzenia placu, AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 148. 
85 AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 116; t. 2, poz. 42a. 
86  Np. ziemi  beneficjaln . Por. M. Miko ajczyk, W adza Ludowa…, s. 124. 
87 AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 82. 
88  Dz. U. Min. O w. 1960, nr 1, poz. 5. 
89  Dz. U. 1932, nr 33, poz. 343. 
90  Dz. U. 1961, nr 32, poz. 160. 
91  M. P. 1965, nr 13, poz. 48. 
92  Archiwum Wy szego Seminarium Duchownego Archidiecezji Cz stochowskiej, Wydzia  do 

spraw Wyzna  – Kuratorium, b. pag. 
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wie93. Natomiast dzia alno  likwidacyjna na obszarze diecezji cz stochowskiej 

szkó  i przedszkoli prowadzonych przez zakony powodowa a zg aszanie urz -

dom pa stwowym skarg i wniosków na wydawane decyzje administracyjne94. 

Z kolei ustawa z 15 lipca 1961 r. o rozwoju o wiaty i systemie wychowania 

wprowadza a zasad , e wszelka pozaszkolna dzia alno  o wiatowa i wycho-

wawcza oraz inne formy pracy z m odzie  i dzie mi podlegaj  nadzorowi Mi-

nisterstwa O wiaty95. Na tej podstawie organy administracji pa stwowej doma-

ga y si  rejestracji punktów katechetycznych przez osoby ko cielne i próbowa y 

przeprowadza  ich kontrol . Równocze nie zakazano nauczania religii przez za-

konników i zakonnice96. Na powy sze dzia ania administracji publicznej ko ció  

wyra a  swój sprzeciw w formie skarg i za ale . Wszystko to budowa o wza-

jemn  korespondencj .  

W tej kategorii spraw rozpatrywanych przez urz dników mie ci si  te  kwe-

stia zwi zana z wydawnictwem i pras  katolick , która w misji ko cio a mia a 

spe nia  rol  edukacyjn . Wydany 5 lipca 1946 r. dekret o kontroli prasy, publi-

kacji i widowisk wprowadzi  nadzór (tzw. cenzur ) pa stwa nad wszelkiego ro-

dzaju drukami, co wymaga o zwracania si  kurii cz stochowskiej do w adz ad-

ministracyjnych o pozwolenie na ka d  wydawan  pozycj 97. Nale a o tak e 

mie  pozwolenie na u ywanie powielacza na wszelki powielany druk98 oraz wy-

stara  si  o odpowiedni przydzia  papieru. Tak e w tym przypadku kierowano 

si  wobec diecezji cz stochowskiej nie tyle argumentami niedoboru gospodarki, 

które oficjalnie przedk adano w uzasadnieniach poszczególnych aktów admini-

stracyjnych, co polityk  restrykcyjn , poprzez któr  próbowano wp ywa  na 

podporz dkowanie si  czynników ko cielnych w adzy ludowej.  

3.6. Kult 

Porozumienie mi dzy episkopatem a rz dem PRL z 14 kwietnia 1950 r.  

w pkt. 18 zapewnia o opiek  duszpastersk  kapelanów w szpitalach, sanatoriach, 

zak adach karnych i wi zieniach. Tego rodzaju obecno  duchowie stwa spra-

wuj cego sta e pos ugi w kaplicach szpitalnych, sanatoryjnych i zak adowych 

nie mie ci a si  w zasadzie wiecko ci instytucji pa stwowych. Czynniki partyj-

no-pa stwowe wywiera y wi c na ich dyrekcj  nacisk, aby pozbywa y si  miejsc 

kultu i kapelanów. Na terenie diecezji cz stochowskiej wykorzystywano do tego 

celu argumentacj  odrestaurowania budynków u yteczno ci publicznej, do któ-

rych po zako czeniu prac remontowych nie pozwalano powróci  ksi om z pa-

ramentami liturgicznymi i nie przewidywano pomieszcze  na kaplice. Dzia ania 

                                                 
93  M. Miko ajczyk, W adza ludowa…, s. 101–107. 
94 AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 277. 
95  Dz. U. 1961, nr 32, poz. 160. 
96  Dz. U. Min. O w. nr 10, poz. 124; Dz. U. Min. O w. nr 13, poz. 177. 
97  Dz. U. 1946, nr 34, poz. 210. 
98  Dz. U. 1946, nr 19, poz. 124. 
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takie wywo ywa y protest ze strony kurii cz stochowskiej, która pisa a pro by  

o przywrócenie dotychczasowego stanu u ytkowania lokalu na kaplic . Niekie-

dy dzia ania te mia y charakter zorganizowany i by y bardzo szybk  reakcj  na 

zamierzenia dyrekcji, np. w czerwcu 1960 r. kuria wysy a a depesz  do Wydzia-

u do spraw Wyzna  Wojewódzkiej Rady Narodowej w celu otwarcia zamkni -

tej wraz z Naj wi tszym Sakramentem kaplicy szpitalnej pod pozorem przygo-

towania jej do restauracji99. 

Ko cielne osoby prawne mia y te  obowi zek uzyskania zezwolenia na 

pewne formy zorganizowanego duszpasterstwa, zbieraj ce wiernych poza obiek-

tem ko cielnym. Tak wi c na wszelkiego rodzaju zgromadzenia, w tym na pro-

cesje i pielgrzymki nale a o uzyska  od odpowiednich organów administracyjnych 

zgod . Za podstaw  prawn  podawano ko cio owi ustaw  z 11 marca 1932 r.100 

oraz art. 1 i 2 Dekretu z 18 sierpnia 1949 r.101 Pó niej podstaw  prawn  by a 

ustawa o zgromadzeniach z dnia 29 marca 1962 r.102 Chc c uzyska  takie ze-

zwolenie, strona zainteresowana mia a z o y  do Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej lub Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wydziale Spraw We-

wn trznych, który by  w a ciwy ze wzgl du na miejsce zgromadzenia, odpo-

wiednie podanie – w terminie 7 dni przed zamierzonym zebraniem. Przy tym na-

le a o uzgodni  tras  owych procesji czy pielgrzymek103. Sk adane przez ko ció  

podania nie mia y tylko charakteru formalnego i nie ogranicza y si  do powia-

domienia kompetentnych organów w celu zapewnienia bezpiecze stwa publicz-

nego. Nie zawsze by y wi c pozytywnie rozpatrywane i spotyka y si  z odmow , 

nawet wtedy, gdy dotyczy y tzw. tradycyjnych pielgrzymek czy procesji104. Tak-

e w tej sferze dzia alno ci administracji publicznej mo na dopatrzy  si  wp y-

wu ideologii komunistycznej.  

Ksi a, chc c unikn  trudno ci ze strony urz dników, uciekali si  do orga-

nizowania pielgrzymek czy procesji, nie wyst puj c o zgod . Niezachowanie 

tych przepisów wi za o si  z zawiadamianiem kurii diecezjalnej w Cz stocho-

wie o wypadkach nieprzestrzegania obowi zuj cego prawa105. W takich sytu-

acjach strona ko cielna zmuszona by a do wyja nie  i powiadamia a w a ciwe 

organy administracyjne o podj tych przez w adz  diecezjaln  rodkach zmierza-

j cych do powstrzymania nieprawnych zachowa  swoich podw adnych106.  

                                                 
99 AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 173. 
100 Dz. U. 1949, nr 48, poz. 450. 
101 Dz. U. 1949, nr 49, poz. 369. 
102 Dz. U. 1962, nr 20, poz. 84. 
103 AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 31, 32. 
104 AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 131, 137, 150. 
105 AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 29. 
106 AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 30. 
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U ywanie i zak adanie megafonów w celach kultowych wymaga o w okresie 

PRL-u zezwolenia Dyrekcji Okr gowej Poczt107. Urz d do spraw Wyzna  sta  

na stanowisku, e Ministerstwo czno ci, któremu podlega a Poczta, winno 

okre li  zasady wydawania zezwole  na zak adania i u ywanie urz dze  mega-

fonowych na zewn trz ko cio ów i kaplic, na ich dziedzi cach, cmentarzach,  

a tak e wewn trz budynków sakralnych. Wymaga o to porozumienia si  z w a-

ciwym terytorialnie Wydzia em do spraw Wyzna . Przyk adowo Dyrekcja 

Okr gu Poczty i Telekomunikacji w odzi zwraca a si  do kurii diecezjalnej  

w Cz stochowie, aby ko cio y mieszcz ce si  na terenie województwa wyst pi y 

o odpowiednie zezwolenia na u ywanie urz dze  megafonowych w miejscach 

publicznych, tzn. poza wn trzem wi tyni108. Tak e tego rodzaju pozwolenia w 

rzeczywisto ci pa stwa socjalistycznego nie by y jedynie formalno ci . Przy-

k adowo kierownik Miejskiego Referatu do spraw Wyzna  w Cz stochowie za-

da  telefonicznie od proboszcza jednej parafii, aby podczas procesji Bo ego 

Cia a w 1953 r. nie u ywano g o nika.  

Uroczysto ciom ko cielnym na placach i wewn trz zabudowa  ksi a pró-

bowali nada  splendor, wywieszaj c flagi o barwach bia o- ó tych, ukazuj ce 

hierarchiczn  zale no  urz dów ko cielnych podporz dkowanych kanonicznie 

Stolicy Apostolskiej. Ustawodawstwo pa stwowe zabrania o jednak wywiesza-

nia flag pa stw, z którymi PRL nie utrzymywa  stosunków dyplomatycznych109, 

w tym flagi bia o- ó tej, w której widziano odwo anie si  do Pa stwa Watyka -

skiego. Nieprzestrzeganie tego zakazu spotyka o si  z nak adaniem na ducho-

wie stwo diecezji cz stochowskiej kar administracyjnych. 

3.7. Zakony 

Zakony i zgromadzenia zakonne, podporz dkowane prze o onym general-

nym maj cym sw  siedzib  zazwyczaj poza granicami PRL oraz kieruj ce si  

regu  na tzw. prawie papieskim, a wi c wyj te spod jurysdykcji biskupa diece-

zjalnego, stanowi y obszar wyj tkowo niekorzystny dla realizacji antyreligijnej 

polityki pa stw bloku komunistycznego. Dzia alno  administracji pa stwowej 

wobec tych wspólnot przejawia a si  m.in. w tym, e zakonnice pracuj ce  

w charakterze piel gniarek by y zwalniane ze szpitali, mimo ogromnego braku 

redniego personelu medycznego110. W adza diecezji cz stochowskiej, maj c na 

swoim terenie kilkadziesi t domów zakonnych, przedstawia a urz dnikom pa -

stwowym problem pozbawiania zakonnic rodków utrzymania. Oficjalnie po-

dawan  przyczyn  redukcji zatrudnienia by a reorganizacja s u by zdrowia111. 

                                                 
107 Dz. U. 1958, nr 62, poz. 309; Dz. U. 1961, nr 8, poz. 48. 
108 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. Miko ajczyk, W adza ludowa…, s. 121. 
111 AKMCz, sygn. WP, t. 1, poz. 172. 
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Ko ció  interweniowa  w urz dach tak e w sytuacjach zagra aj cych eksmisj   

z pomieszcze  klasztornych112. Na tego rodzaju za alenia administracja pa -

stwowa odpowiada a potrzebami lokalowymi, co mia o uzasadnia  podj te de-

cyzje. 

Inn  form  dzia alno ci antyzakonnej organów administracji pa stwowej by-

y rozmowy z przedstawicielami kurii diecezjalnej w celu zaniechania aktywi-

zowania zakonników do rekolekcji113. Utrudniano te  na drodze administracyjnej 

zakonom prowadzenia ko cielnej nauki religii. Tego rodzaju dzia alno ci zabro-

ni o im bowiem zarz dzenie Ministerstwa O wiaty z 9 sierpnia 1961 r.114 i z 21 

wrze nia tego  roku115. 

Podsumowanie 

W dotychczasowych opracowaniach dotycz cych województwa cz sto-

chowskiego, ódzkiego, pozna skiego, kieleckiego nie okre lano przynale no ci 

administracyjnej poszczególnych ich cz ci do danych diecezji. Je li ju  to, tyl-

ko wspominano o istniej cych na tych obszarach strukturach diecezjalnych. Po-

dobnie badacze zajmuj cy si  dziejami diecezji cz stochowskiej zaledwie 

wzmiankowali jej zwi zki z ró nymi województwami i administracj  publiczn . 

T  luk  próbuje uzupe ni  niniejszy artyku . Dokonuje on przegl du struktur 

diecezji cz stochowskiej znajduj cych si  na terenie 19 powiatów, pokazuj c ich 

administracyjn  przynale no  terytorialn  i wskazuj c mo liwo ci kontaktów  

z administracj  publiczn . W praktyce PRL-u o sprawach wyznaniowych po-

dejmowanych na najwy szych szczeblach administracji centralnej, w tzw. tere-

nie, decydowali na obszarze ka dego województwa: Pierwszy Sekretarz Komite-

tu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodnicz cy 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz wojewódzki szef Urz du 

(S u by) Bezpiecze stwa. Ich wskazówki realizowa  kierownik Referatu do 

Spraw Wyzna  Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (pó niej jego sukce-

sor). Niemniej sprawami dzia alno ci diecezji cz stochowskiej zajmowano si  

tak e na ni szych szczeblach administracji publicznej. W adze wszystkich 

szczebli administracji terytorialnej kontaktowa y si  bowiem z ko cielnymi 

strukturami dla realizacji priorytetów polityki wyznaniowej PRL, buduj c obraz 

rzeczywisto ci ówczesnego Pa stwa Polskiego. 

 

                                                 
112 Por. AKMCz, sygn. WP, t. 2, poz. 188a, 190; M. Miko ajczyk, W adza ludowa…, s. 122. 
113 AKMCzCz, sygn. WP, t. 1, poz. 168. 
114 Dz. U. Min. O w. 1961, nr 10, poz. 124. 
115 Dz. U. Min. O w. 1961, nr 13, poz. 177. 


