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Jarosław Durka
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,,WOM"
w Częstochowie

Historia jednej budowy. Sprawa przejścia podziemnego
w okolicach Jasnej Góry w latach 1979-1980

Słowa kluczowe: Kościół, klasźor, komunizrn, tunel, architektura.

Wstęp

Sytuacja Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1945-1989 została już
przedstawiona w licznych publikacjach syntetycznychl, nie brakuje tęż
opracowń mniejszych, wręcz przyczynkarskich. Jednak nadal pozostają takie
tematy, które zasługują na uwagę i szczegółowe ich przeanalizowanie moze
pogłębić wiedzę na temat stosunków państwo-Kościół w PRL. Takim
zagadnieniem, nie opracowanym jeszcze szczegółowo, jest historia sĘnnej
swego czasu budowy przejścia podziemnego w Częstochowie w okolicach Jasnej

Góry.

Inicj atywa przebudołvy skrzyżowania

W atmosferze walki polskich wŁadz komunisĘcznych z Kościołem,
wywoływała ona w latach 1979-1980 sporą sensację. Tunel, budowany niedługo
po pierwszej pl,e|grrymce papieża Jana Pawła II do Polski, miał skutęcznie
ograniczyc ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę, a pozornym powodem
rozpoczęcia inwes§cji była modernizacja częstochowskiego systemu

komunikacji. Pielgrrymi zmierzający na Jasną Górą mieli teraz schodzić ze
środkowego pasażu Alei Najświętszej Maryi Panny do przeprowadzonego pod

skrzyzowaniem tunelu długiego na 40 metrów, wysokiego początkowo na 2,4

metra, a następnie na 2,55 metra i szerokiego na blisko 9,5 metra2. Dodatkowo

Międry inn5nni: ks. Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944-2002, Radom 2003 r.; J. Żaryn, D:ieje
Kościoła katolickiego w Polsce (1944-19S9), Warszawa 2003 r.; D. Zaniatała, Zakony męskie

w polityce władz komunistycznych u, Polsce w latach 1945-19B9, t, L, ProblemaĘka organizacyjno-
personalna, Kielce 2009 r,, A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, KrŃów 1995 r.;

P. Raina, Stefan Kardvnał WJlszyński, t. I, Londyn 1979 r., t. II, Londyn 1986 r., t. III, Londyn 1988 r.;

H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-1990 w świetle
dokum ent óu, MSW, W arsza-w a 200 0 r..
Alclriwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Urząd do Spraw Wyzlań, sygn. L08l34,
Oświadczenie wojewody częstochowskiego w sprawie przebudowy skrzyżowania Alei Najświętszej
Maryi Panny z ulicami Sienkiewicza, Pułaskiego i Staruclra w Częstochowie z 10.02.1980 r.,k.27;
T. Haładyj, Wielka dziura pod Jasną Górą ,,Gazeta Częstochowa" dodatek do ,,Gazery Wyborczej"
z 12.05.201l r., s. 1, http.llczestochowa.gazeta.pl/czestochowa/7,43769,9585903,Wielka_dziurajod_
Jasna Gora Zobacz ja na ZDJECIACH.html#ixzzlsAxdPP3M [dostęp 19.07.żOlż].
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przewidywano poszerzęnie ulic Pułaskiego i Starucha z 9 do 14,5 metra, co
w praktyce oznaczało odgrodzenie Klasztoru Jasnogórskiego od miasta trasą
szybkiego ruchu. Oficjalnymi argumentami uzasadniającymi takie rozwięanie
była wzrastająca Liczba mieszkańców Częstochowy i rozbudowa miasta
(powstanie nowych dzielnic) tym samym potrzeba rozbudowy i modernizacji
systemu komunikacji. Kolejnym argumentem władz była przybywająca co roku
wielka liczba pielgrzymów, którą vłyliczano na 4-6 milionów osób i 300 tysięcy
samochodów, a także Iiczne kolizje na sl<rzyżowaniach Alei Najświętszej Maryi
Panny z ulicami prostopadłymi3. Jednak kilka miesięcy przed rozpoczęciem prac
budowlanych premier Piotr Jaroszewicz na tajnym spotkaniu przedstawicieli
partii mówił:

,,Towarąlsze! PamiętĄcie, że tunel pod Jasną Górę jest waszym priorytetowym

zadanienr. Traktujcie tę inwesrycję jako przejście ideologiczne, jako kolejny krok
na froncie walki z wpływami irnperializmu i rozzuchwalonego kleru
oturnaniającego socj alis§czne społeczeństwo"4.

Zkolei wojewoda częstochowski Mirosław Wierzbicki pisał do Jaroszewicza, że:

,,Przejście z uwagi na niewielki rozmiar w istotny sposób powinno ograniczyó ruclr
p{nicry na Jasną Górę. Wybudowanie przejścia jest konieczne z uwagi na to, iż
mimo podejmowarrych ofensyrvnych działań przez Partię i władze k,aju [...]

sytuacj a wyznaniowa poważnie s ię zao strzyła " 
5.

Te wypowiedzi wskazywaĘ na odmienny charakter tego przejścia, co zresztą
zaraz zostało zauważone zatówno przęz duchownych, jak i społeczeństwo.

Realizacja projektu i protesty

Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski odbyła się
w dniach 2-70 czerwca 7979 roku. Juz same przygotowania do niej, olbrrymie
wsparcie opinii publicznej, mimo trwającej latami walki z religią ujawniły
siłę Kościoła, ale i Sanktuarium Jasnogórskiego, zajmującego jedno
z najważniejszych miejsc w polskiej tradycji narodowej. Stąd pomysĘ
ograniczenia tych relacji poprzezrozwiązania architektoniczne. Dwa miesiące po
wizycie papieża, w nocy z 4 na 5 września ogrodzono skrzyzowanie III Alei
z ul. Pułaskiego i ul. Starucha (dziś ul. Popiełuszki). Trwające prace
zabezpieczali funkcjonariusze Shńby Bezpieczeństwa, których samochody stały
w bocznych uliczkach. Obawiano się reakcji mieszkańców, edyż informację
o planow anej przebudowie podało Radio Wolna Europa6.

Według wojewody częstochowskiego Mirosława Wierzbickiego
przedstawiciele Kościoła, w tym biskup częstochowski Stefan Barcła, biskup

AAN, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 108/34, Oświadczenie wojewody częstochowskiego w sprawie
przebudowy slczyżowania , , ., k. ż7 .
CsĄatza: T. Haładyj, art. cyt,, s. 1.

C7Ąatza: T. Haładyj, ąrt. cyt., s. 1.

Tamże.

52



J.Durka, Historia jednej budowy, Sprawa przejścia podziemnego w okolicach Jasnej Góry,..

Miłosław Kołodziej czyk) ks. prałat Władysław Gołąb, ks. Ksawery Sokołowski
oraz przeot Klasztoru Jasnogórskiego o. Konstancjusz Kunz, zostali
poinformowani o zamiarze modernizacji skrzyżowania już w marcu 1979 roku
na spotkaniu w Urzędzie Wojewodzkim odbytym w rwiązkuzptzygotowaniami
do wizyty papieża7. Przy czym w dokumentach władz pojawiają się dwie daty
dzienne tej rozmowy - 26 marca' i 28 marca', a sam biskup Stefan Bareła
później kategorycznie temu zaprzęczyłl0. Nie mniej w dniu 9 kwietni a 1979 roku
w nr 81 ,,Zycia Częstochowy" ukazń się artykuł redakcyjny, zapowiadający
modernizację skrzyźowania Alei NMP z ulicami prostopadł*i". Najwyraźniej
zostŃ on ptzez przedstawicieli Kościoła przeoczony lub zbagatelizowany.
Wojewodatwierdził, że poinformował kierownictwo Zakonu Paulinów o planach
przebudowy skrzyżowania w dniu 29 sierpnia 1,979 roku (na kilka dni przed
rozpoczęciem prac)l2 i nie spotkał się z negatywną reakcją. Przeciw temu
stwi erdzeniu paulin i później kategorycznie protestowali 1 3.

Kiedy 4 wrześniala rozpoczęto prace na skrzyżowaniu biskup
częstochowski przebywŃ na Konferencji Episkopatu Polski. Jego wyjazd
pozwalał władzom miasta na swobo dę działń. 7 września doszło do rozmowy
telefonicznej, a kilkanaście dni poźniĄ (I9 września) do ponad trrygodzinnego
spotkania wojewody częstochowskiego Mirosława Wierzbickiego z biskupem
częstochowskim Stefanem Barełą. PtzybyĘ do wojewody biskup na wstępie
podziękował za ottzymane zenlłolenia budowlane. Dziękował też,,za godne
przyjęcie papieża _oraz pomoc udzielonąprzez władze w czasie prrygotowń, jak
i samej wizyty"l5. Wojewoda nie omieszkał wtrącić uwagi, że podziękowania
nastąpiĘ zbyt poźno. W trakcie rozmowy Wierzbicki zaczfi wypominać
biskupowi wystąpienia przedstawicieli kleru, które uznŃ za wrogie wobec
systemu społeczno-poliĘcznego (uźywał sformułowania,,system prawny")
w PRL oraz zacytował mu ich fragmenty. Przytoczył mu także jego własne

7 AAN, TJrząd do Spraw Wyznań, sygn. 1 08134, Oświadczenie wojewody częstochowskiego w sprawie
przebudowy skrzyżowania ..., k.27; AAN, Utząd do Spraw Wymań, sygn. 108/33, Sprawozdanie
z roznowy pzeprowadzonej przez wojewodę częstochowskiego dr Mirosława Wierzbickiego
z ordynariuszem diecezji częstochowskiej bp Stefanem Barełąw dniu 19.09.1979 r., k. l68.* AAN, lJtząd, do Spraw Wyznań, sygn. 108/33, Sprawozdanie z roznowy przeprowadzonej'przez
wojewodę częstochowskiego dr Mirosława Wierzbickiego z ordlmariuszem diecezji

_ częstochowskiej.... k. l68.
' AAN, lJrząd do Spraw Wyznń, sygn. 108/34, Oświadczenie wojewody częstochowskiego w sprawie

przebudowy skrzyżowania ..., k. 28.
10 Tarrlże,k. 30; AAN, IJtząddo Spraw Wyzrań, sygn. 108/33, Pismo biskupa częstochowskiego Stefana

Bareły do wojewody częstochowskiego Mirosława Wierzbickiego z29,I0,1979 r.,k,97.
11 AAN, lJrząd do Spraw Wyznań, sygn. 108/34, Oświadczenie wojewody częstochowskiego w sprawie

przebudowy skrzyźowania ..., k. 28.
Tamże-
AAN, Urząd do Spraw Wymań, sygn. 108/33, Pismo podprzeora zakonu paulinów o. Efrema lózefa
Osiadłego do wojewody częstochowskiego Mirosława Wierzbickiego z I2.10.1979 r.,k. 124.
AAN, IJrząd do Spraw Wyznań, sygn. 108/34, Oświadczenie wojewody częstochowskiego w sprawie
przebudowy skrzyzowania , . . , k. 29 .

AAN, Urząd do Spraw Wyznń, sygn. 108/33, Sprawozdanie z roznowy przeprowadzonej ptzez
wojewodę częstochowskiego dr Mirosława Wierzbickiego z ordynariuszem diecezji
częstochowskiej,.., k. l 64-165.

12

13

14

15
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wypowiedzi, z czego biskup musiał się wytłumaczyć. Jednym z kolejnych
punktów rozmowy była koncepcja modernizacji ul. Pułaskiego. W tej części
spotkania uczestniczył wiceprezydent miasta Częstochowy Roman Kasprzyk.
Biskup, któremu przedstawiono plany

,,starał się przekonaó rozmówców, że sfuszniejsze byłoby aby przejście dla
pieszych z AIei NMP §ajświętszej Maryi Panny] w al. SieŃiewicza biegło po
Alei NMP a ruch kołowy ul. Pułaskiego winien się odbywać na tym odcinku
tunelem podziemnym. [...] Nie ustosunkowując się do wyjaśnień bp Bareła starał

się przekonaó rozmówcow, że nie powinno się zmieniaó układu architektonicznego

lII Alei dla piesąrch"lÓ.

Zkolei wojewoda z:wrócił uwagę biskupowi ordynariuszowi, żę natę sprawę

,,winien patrzeójako obywatel rniasta i nie ulegaó sugestiom innych osób, które
rzadko bywają w Częstochowie i korzystają z pomocy MO przy przejeżdzie przez
tniasto"l7.

Czynił tyrn wytaźną aluzję do prymasa Polski kardynała Stefana
Wyszyńskiegol8. Wojewod a ostrzegł biskupa, że

,,prowadzenie przez Kurię kamparrii wokół tej sprawy może się zakończyć dla
Kurii kompromitacją bowiern mieszkńcy nriasta w całej rozciąłości podjęte

prace modernizacyjrre akceptują. Czego dowodern są bardzo liczre prąrpadki
zgłaszania pomocy przy prowadzonyclr prac ach" 1 9.

W sprawozdaniu ze spotkania czytamy, że wojewoda starał się tak prowadzić
rozmowę, aby nie zadraznić sytuacji. Według Wierzbickiego biskup starał się
panowaĆ nad sobą ale pewne zdenerwowanie okazał jak dowiedziń się, ze
paulini w końcu sierpnia nie zgłosili uwag do projektu. Wojewoda oświadczyłteż
biskupowi, że w marcu wstępną rozmowę na ten temat przeprowadził już z nim
przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w czasie spotkania
przygotowującego wiz},tę papieża, a niezaleznie od tego 9 kwietnia ukazała się
informacja prasowa. Według Wierzbickiego biskup stwierdził, że w tym azasie
był zajęĘ przede wszystkim organizacjąwizyĘ Jana Pawła II i nie przywiąrywń
jeszcze uwagi do tych spraą a dopiero w ostatnim czasie rvłrócił mu na to
uwagę biskup Bronisław Dąbrowski podczas Konferencji Episkopatu20. Po
zakończenil tego spotkania biskup w specjalnym piśmie do wojewody
oświadczył, że wcześniej nie mogło dojść do faktu poinformowania go o pracach
modernizacyjnych i po raz pierwszy usĘszał oficjalnie o przebudowie
skrzyzowania właśnie 19 września2l. Wo;ewoda zauważył jeszcze i nie pomylił

l6

17

i8

19

20

2l
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Tantże,k. 167.
Tunże,k. 168.
T. Haładyj, aft, cyt., s. 1.

AAN, Utząd do Spraw Wyznań, sygn. 108/33, Sprawozdarrie z roznowy przeprowadzonej przez
wojewodę częstochowskiego dr Mirosława Wierzbickiego..., k. 168.
Tamże.
AAN, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 108/34, Oświadczenie wojewody częstochowskiego w sprawie



się, ze biskup Bareła w czasie trwania prac zvviązanych z przebudową będzie
f,ormalnie interweniował, a także zgłosi problem na wyższych szczeblach
h ierarchii kościelnej 22.

Dwa dni po tej rozmowie biskup wysłał do wojewody protestacyjny ,,list
otwaĘ", w którym ponownie prosił o zmiany decyĄi budowy tunelu,
stwiqdzał, że czegoś podobnego rptzlz tyle wieków nikt nie odwńył się
zrobić, nawet wrogowie", a dwunastodniowy okres oczekiwania na rozmowę
z 19 września określił jako rozmyślny ze strony wojewody, gdyż władzom
zależało na ptzyspieszenie prac przy budowie przejścia". W dniu 30 września
w świątyniach Częstochowy na polecenie biskupa częstochowskiego odczytano
stosowny Komunikat, w którym informowano wiernych o zaistniałej sytuacji.
W odpowiedzi, w dniu 3 października w ,,Zyciu Częstochowy" ukazał się artykuł
Janusza Płoweckiego, ptęzenĘący oficjalne stanowisko władz miasta i partii.
W związku z tym 12 października 1979 roku podprzeor zakonu paulinów
o. Efrem Jozef Osiad§ wystosował cŃy szereg pism protestujących, mających
na celu zatrzymanie inwestycji godzącej w ruch pielgrzymkołvy na Jasną Górę
i lderzającej w kult Matki Bożej. Jedno z nich zostało skierowane właśnie do
wojewody Mirosława Wierzbickiego i odnosiło się do jego stwierdzenia, że
paulini wyraziIi milczące przyzwolenie na tunel. W liście czytamy:

,,tozszetzająca się pogłoska jakoby Ojcowie Paulini zgodzili się na
wzmiankowaną inwestycję - jest całkowicie bezzasadna, a równocześnie godzi
w dobre imię naszego Zakonu, dlatego odcinamy się od niej zdecydowanie"Z4.
Paulini zauważyli, że jeżeli tak jak piszą przedstawiciele władz miasta,
inwes§cj a ma na celu usprawnienie ruchu pieszego w Częstochowie, w tym
takżę ruchu pielgrzymkowego od wiosny do jesieni, to w myśl przepisów
bezpieczeństwa wszelkie schody,, pochylnie i kładki nie mogą stanowić
usprawnienia, awtęcz przeciwnie - będą stanowiły przeszkodę dla mieszkańców
miasta i dla pielgrzymow, zwłaszcza w okresie jesienno-wiosennym ze względu
na wodę i zimą ze względu na śnieg, Odniesiono się tez do argumentów
ekologicznych, zgodnie z którymi obniZenie jezdni ulicy Starucha i Pułaskiego
miałoby spowodowaó odwodnienie parku i zniszczenie zieleni, zwłaszcza
zabykowego drzewostanu. Zau,ważono, że przewidywany tunel dla pieszych
niesie ze sobąto samo ryzyko co tunel dla samochodów. O. Efrem OsiadĘ pisał:

przebudowy skrzyżowania ..., k. 30; AAN, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 108/33, Pismo biskupa
częstoclrowskiego Stefana BareĘ do wojewody częstoclrowskiego Mirosława Wierzbickiego
z29.I0.|979 r.,k. 97,

2Ż AAN, IJrząd, do Spraw Wyznń, sygn. 108/33, Sprawozdanie z roznowy przeprowadzonej przez
wojewodę częstoclrowskiego dr Mirosława Wierzbickiego..,, k. 168.

AAN, IJrząd do Spraw Wyznań, sygn. l08/34, Oświadczenie wojewody częstochowskiego w sprawie
przebudowy skrzyżowania ,.., k, 29-30:AAN, Urząd do Spraw Wymań, sygn. 108/33, Pismo
podprzeora zakonu paulinów o. Efrema Jozefa Osiadłego do wojewody częstochowskiego Mirosława
Wierzbickiego z lż.I0,1979 r.,k, Iż4.
AAN, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 108/33, Pismo podprzeora zakonu paulinów o. Efrema Jozefa
Osiadłego do wojewody częstochowskiego Mirosława Wierzbickiego z 12,10.1979 r.,k. 1ż4.
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,,Rzekoma więc troska o park i drzewostan, to jedynie zasłona dymna dla źle
przemyślanego projektu. t...] Wszystkie te spostrzeżenia (i nie §lko te

wymienione) nasuwają nieodparcie wniosek, że myśl tunelu dla pieszych i dla

pielgr,ązmów w trosce o ich <dobro> - w rzecTywistości godzi w sanktuarium

Narodowę * Jasną Górę i w §ch wszystkich, lłorzy tu prąubywają a miasfu

naszemu, a 90 za§m idzie i Państwu Ludowemu nie przynosi chluby, lecz jedynie

stwarza niepotrzebne napięcia [...] Uważurly, że - póki nie jest zapóźno - naleĘ
zrewidowac zamierzony projekt i wybraó op§rnalne rozwiązanie, korzystne dla

miasta, mięszkańców, pielgrzymów i Jasnej Góry"".

Inne pismo paulinów było skierowane do wiceministra kultury i sztuki
Generalnego Konserwatora Zabytkow profesora Wiktora Zina. Proszono go, jako
wybitnego specjalistę, o pomoc w uzyskaniu zmiany decyzji miejscowych władz.
Podawano kilka argumentóW zwłaszcza: zal<ł,ócenie istniejących warunków
hydrogeologicznych; częściowe zniszczęnię i wycięcie parku wzdłuż ulic
Starucha i Pułaskiego, który stanowi naturalne otoczenie zabytku; zniszczenię
i zatarcie historycznego układu przestrzennego miejskiego zŃożenia
urbanistycznego, związanego z k|asztorem; wreszcie oszpecenie instalacjami
technicznymi otoczęnia zabytkowego zespołu2Ó. Trzecie pismo zostało
skierowane do ministra komunikacji Mieczysława ZajĘda. Proszono go
rozwazenie potrzeby powołania grupy ekspertów, Iłorzy podjęliby się
znalezięnia kompromisowego rozwiązania, które zaspokoiłoby potrzeby
komunikacyjne miasta i nie naruszyłoby historycznęgo układu i zabytkowego
otoczenia k\asńoruz7. Kopie tej korespondencji otrzymywali: prymas Polski
kardynał Stefan Wyszyński, szef Urzędu do Spraw Wyznań Kazimierz Kąkol, bp
Bronisław Dąbrowski przewodniczący Wydziałowi Spraw Zakonnych i biskup
częstochowski Stefan Bareła.

W dniu 29 października 1979 roku biskup częstochowski Stefan Bareła
ponownie interweniorvał u wojewody. Ęm tazem wysłał protest, w którym
czytamy:

,,Prace te w sposób niedopuszczalny zmieniają zabYkowy układ urbanisĘczny
miasta, godząw interesy Kościoła, katolików, miasta, godząw polskie tradycje,

dlatego nadal stanowczo sprzeciwiam się tyrrr budowlanym robotom i dornagarn się

iclr natychmiastowego przerwania. Ponieważ moje stanowisko wyrażone imieniem

duchowieństwa z Księdzern Prynrasem na czele i wiernych z cŃej Polski nie

zostało do§chczas uwzględnione, czuję się zmuszony do podjęcia dalsąlch

Ż5 Tantże,k.125-126.
26 AAN, IJrząd do Spraw Wyznań, sygn. 108/33, Pismo podprzeora zakonu paulinów o. Efrema Iozefa

Osiadłego do prof. dr Wiktora Zina Generalnego Konserwatora Zab5Ąków i wiceministra kultury
i sztuki z 12.10.1979,k, 122-1ż3.

Ż7 AAN, Urząd do Spraw Wyznń, sygn. 108/33, Pisrno podprzeora zakonu paulinów o. Efrema Józęfa
Osiadłego do ministra komunikacji MieczysławaZajfryda z 1ż.10.1979,k.lż0-IżI.
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właściwych kroków zmierzających do likwidacji zagrożenia zarówno kultu Matki
Boskiej na Jasnej Górze jak i dóbr kultury Narodu i Ojczyzny"z8

Tego samego dnia biskup pomocniczy Franciszek Musiel wystosował
pismo do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Miał
nadzieję, że decyzja KC spowoduje wstrzymanie prac i uspokoi opinię publiczną.
Biskup opisywał zaistniałą sytuację i protesty. WskazywŃ na spore wzburzęnię
nie tylko duchowieństwa, ale i opinii publicznej. Ludzie oklaskiwali kazania
i wystąpienia poruszające tematykę tunelu, podnosili ręce na nabożeństwach na
znak poparcia, podpisywali protesty i petycje. Wspominał, że 28 października
zostń odczytany w kościołach II Komunikat biskupa częstochowskiego,
doĘczący prac budowlanych w pobliżu Jasnej Góry. Do protestow przyłącrył się
też prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Z kolei władze miejskie
prowadziły kontrakcję w za\<ładach pracy. Chcąc postawić na swoim, ciągle
przyspieszano roboty i nie odpowiadano na protesĘ. Według biskupa Musiela:
,,Z punktu widzenia urbanistyki zabYkowej Władze Miejskie czynią coś
podobnego, jak gdyby w Atenach turystom kazano iść na Akropol nie
Propylejami ale jakimś podkopem"zg. Ptzypominał, że przed laty pojawił się
pomysł budowy wiezowców przy Alejach Najświętszej Maryi Panny. Miały one
zasłonić wieżę klasztoru na Jasnej Gorze. Wtedy właśnie prace wstrzymały
władze centralne w Warszawie, czym uratowĄ wizerunek zabytkowych alei.
Biskup Musiel wskazywał, że przyczyną częstych wypadków na
przebudowywanym skrzyżowaniu był brak sygnalizacji świetlnej, teraz
wystarczyłoby, zamiast prac, które juz podobno pochłonęĘ 20 milionów złotych,
zainstalować sygnalizację świetlną wybudowaó obwodnicę wokół miasta
i ograniczyc ruch kołowy w poblizu sanktuarium. Wypominał, że taka
rozrzutność to stała cecha władz Częstochowy. W czasie wizyty papieża,
najpierw przygotowano wielkie zapasy żywności, potem utrudniono ludziom
przyjazd i wyznaczono wysokie ceny komercyjne. W efekcie po odjeździe Jana
Pawła II ,,zakopywano w dołach flaczki,bigos, kanapki, mięso"30.

Poniewaz wszelkie próby interwencji nie przynosiły skutku. Kolejnym
krokiem biskupa Stefana BareĘ było wysłanie pisma do I sekrętarza KC PZPR
Edwarda Gierka. Biskup opisywał w nim nie tylko kwestię tunelu, ale poruszył
także cńe rorwiązanie komunikacyjne, jakie powstawało Ń §m czasie
w Częstochowie. Wskazywń na prowadzenie robót, wytńnie zapowiadających
poprowadzenie przez miasto trasy szybkiego ruchu, która będzie przecinałatrzy
ulice prowadzące na Jasną Górę, miejsca najbańziej uczęszczane przez tysiące
pielgrzymów w okresie letnim. Z oburzeniem pisał, żebędzie to taka jedyna trasa
w całej Europie, w miejscu tego typu. KomentowŃ: ,,Aż dziw bierze, że polscy

AAN, Urząd do Spraw Wymań, sygn. 108/33, Pismo biskupa częstochowskiego Stefana Bareły do
woj ewody częstoch owski ego Mirosława Wi erzb icki e go z ż9,1 0.1 9'1 9 r., k. 97 .

AAN, Utząd do Spraw Wyztań, sygn. 108/33, Pismo biskupa pomocniczego w Częstochowie
Franciszka Musiela do Komitętu Cenffalnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warszawie
z29,I0.1979 r.,k.92.
Tamże.

57



W POSZUKIWANIU TOZSAMOŚCI

urbaniści poszli na taką koncepcję"3l. Na to, że w rzecrywistości nie
o komunikację chodzi §lko o ograniczenię kultu Matki Boskiej Częstochowskiej
wskazywało takżę przekopanie tunelu z Alei NMP pod powstającą trasą
szybkiego ruchu, podziemnego przelścia w kierunku klasźoru, w którym
planowano zrobienie ronda ze sklepami, kioskami itp.

,,I tędy mają przechodzić całe dziesiątki tysięcy ludzi idących w zwaĘm ruclru

pielgr,ąumkowym. Nie trudno sobie wyobrazic ile będą szli godzin. A te kioski
na trasie pielgrzymkowej, mające na celu zniszczenie skupienia rnodlitewnego

u pielgrzynrów, to przecieżzwyk§ skandal"32.

Dalej biskup skarżył się, ze pisał do tak wielu instancji państwowych i nie
otrzymał znikąd odpowiedzi. Zwracał się do Gierka z prośbą o użycie przez
niego swego autorytetu i wpĘnięcie na zmianę planów inwes§cji
w Częstochowie. Pisń teZ;

,,Gdyby Pan nie uwńaŁ za właściwe nic zrobic w tej sprawie, ztvrócę się do

jeszcze do UNESCO, ale będę spokojny w sumieniu, że chciałem tę sprawę

zńatwió w Polsce, że zwracałem się lojalnie do Wszystkiclr, mających coś do

powiedzenia w tej dziedzinie, ale nie znalazłemu nikogo zrozumienia"33.

Wydziń do Spraw Wyznń w Częstochowie, na polecenie warszawskiej
centrali, skrzętnie odnotowywał wszelkie petycje do§czące wstrzymania
budowy przejścia podziemnego'o.Z"stawienie jednostek kościelnych, które
wnosiły protes§ dyrektor Wydziału Jerzy Zalewski przesłń do 'V/arszawy

m.in. w dniu 4 grudnia 1979 roku. Na liście dziewięćdziesięciu pięciu
podmiotów znajdowŃy się głownie parafie, ale odnajdujemy tatn także grupy
księzy, wikariaty, dwie petycje od osób prywatnych i dwa anonimy.
W zestawieniu ujmowano nazwę parafii i miejscowość, województwo, liczbę
podpisów osób duchownych i liczbę podpisów osób świeckich. Najwięcej, bo
1785 podpisow od osób świeckich zebrano w parafii w Mstowie, 954 w parafii
w Poczesnej, 62ż w parafii w Siemkowicaclr, 606 w parafii w Starczej, 530
w parafii w Poraju, 466 w parafii w Niedośpielinie, 456 w parafii św. Antoniego
w Będzinie-Wojkowicach, 448 w parafii w Osjakowie, 440 w parafii
w WielgomĘnach, 396 w parafii w Walichnowach, 374 w parafii w Kodrąbiu,
368 w parafii w Bąkowej Gótze, 304 w parafii Drobnicach, 282 w parafii
w Psarach,263 w parafii w Kobielach Wielkich,260 w parafii w Koziegłowach,
256 w parafii w Kamienicy Polskiej, 248 w parafii w Pątnowie, 181 w parafii
w Strzyzowicach, 177 w parafii Lubojnej i I34 w parafii w Wiewcu35.

32

33

34

AAN, Utząd do Spraw Wyznań, sygn. 108/33, Pismo biskupa częstochowskiego Stefana Bareły do
I sekretarza KC PZPR w Warszawie z30.1I.I979 r.,k. 57 .

Tamże.
Tanrże, k. 58.
Rozmowę na ten temat przeprowadzono l9 listopada l979 roku. Zob. AAN, Urząd do Spraw Wyznań,
sygn. 108/33, Pismo dyrektora Wydziału do Spraw Wymań w Częstochowie Jerzego Zalewskiego do
starszego radcy W Urzędzie do Spraw Wyznan w Warszawie Bogusława Skręty z4.I2.I979 r.,k.49.
AAN, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 108/33, Załącznik do pisma dyrekora Wydziału do Spraw
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Oczywiście biskup częstochowski pisał takżę do Urzędu do Spraw
Wyznań w Warszawie, do kierownika tej instytucji Kazimierza Kąkola.
11 grudnia 1979 roku biskup częstochowski napisał list do premiera Piotra
Jaroszewicza, do którego dołączył kopię swojej odpowiedzi do Kąkola. W liście
do Jaro sz ew icza czytamy :

,,Czynię to po to, aby Pan Premier miał moznośó poznać sprawę i od drugiej

strony. Chodzi to wszak o sprawę, która wyjątkowo boli ludzi wierzących i których

opinia w tej sprawie nie powinna być lekceważona, jak czynią to Władze

Częstochowskie ze szkodą dla dobra ogólnego"36,

W dniu 20 grudnia metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski,
biskup katowicki Herbert Bednorz, biskup lubelski Bolesław Pylak i biskup
częstochowski Stefan Bareła, delegowani przez 171 Konferencję Plenarną
Episkopatu Polski przeprowadzili w Częstochowie wi{ę lokalną podczas której

stwierdzili, że budowa tunelu do Sanktuarium Jasnogórskiego była
kontynuowana i od 19 grudnia prowadzono już tam wykopy. Biskupi na naradzie
stwierdzili też, że będzie on skutecznie utrudniał. a nawet uniemozliwiał ruch
pielgrzymkowy. Dlatego też wysłali do kardynała Stefana Wyszyńskiego

,,Telegram w sprawie zagrożenia Jasnej Góry". Prosili go o pomoc
w rorwiązaniu problemu37. Trzy dni poźniej kardynał odpowiedział, ze tunel

,,zagrńa monumentowi klasżoru oraz wieĘ, odbiera ciszę i skupienie modlącym

się wiernym, jest znakiem braku więzi z kulturą dziejów Polski, jest

barbarzyństwem, dla którego brak słów oburzenia"38.

2 stycmia 1980 roku do wicedyrektora Urzędu do Spraw Wyznń
w warszawie Aleksandra Merkera zatelefonował sekretarz stanisław kania
w sprawie przejścia podziemnego. Bardzo szczegółowo lvypytywał o topografię
terenu wokół Jasnej Góry. W związku z tym Merker zaproponował bezpośrednie
spotkanie. Kania, l<tory otrzymŃ wcześniej pismo od biskupa Dąbrowskiego,
na spofl<aniu zapoznał się z planem miasta i stwierdził, że mimo protestów, nie
można rczlgnowac z inwestycji. Stał na stanowisku, że jeśli dojdzie do

tzw. spotkaniananajwyższym szczeblu, to on nie powinien wziąc w nim udziału.
Według niego, udział sekretarza KC PZPR ,,tozz,uchvłaliłoby episkopat". Według
Kani na ptzychodzące pisma ,,należy w jakieś formie odpowiedzieć", ale nie
należy ustępować39.

Wyznań w Częstochowie Jerzego Zalewskiego do starszego radcy W Urzędzie do Spraw Wymań
w Warszawie Bogusława Skręty z 4.1ż.1979 r., Zestawienie jednostek kościelnych, od któryclr
wpłynęły petycje dotyczące wstrzymania budowy przejścia podziemnego w Częstochowie, k. 50-54.
AAN, IJrząd do Spraw Wyznń, sygn. i08/33, Pismo biskupa częstochowskiego Stefana Bareły do
prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza z 11.I2.|979 r.,k, 6,

|.Jrząd do Spraw Wymań, sygn. l08l34, Telegram biskupów delegowanych ptzez I7l
Konferencję Plenamą Episkopatu Polski w sprawie zagrożenia Jasnej Góry do prymasa Polski
kardpała Stefana Wyszyńskie go z 20.12.19'1 9 r. k. 346.
AAN, IJrząd do Spraw Wyzrań, sygn. l08l34, Odpowiedź pr}.,masa Polski kardlłrała Stefana
Wyszyńskiego dla Delegacji Episkopatu Polski z23.12.19'|9 r,k.346.
AAN, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 108/33, Notatka zrozmow @rak daty), k. 5.
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Trzy dni pómiej Departament IV Ministerstwa Spraw Zagranicznych

przesłń kierownikowi Urzędu do Spraw Wyznań Kazimierzowi Kąkolowi
notatkę wręczoną Kazimierzowi Szablewskiemu przez arcybiskuPa Luigi
poggiego, w której Jan PawełII zadęcydował, aby stanowisko Wa§kanu wobec

budowy drogi szybkiego ruchu w Częstochowie przekazac władzom polskim

poprzez Zespół ds. stĄch kontaktów roboczych między rządem PRL a Stolicą

Apostolskąoo. W notatce tej czytamy: ,,Na początku września br. |1,979f władze

miejskie Częstochowy polec\Ę rozpoczęcie prac na budową drogi szybkiego

ruchu, która oddzieli park im. Henryka Sienkiewicza odplacu przylegającego do

Sanktuarium na Jasnej Górze. Nowa droga w budowie ptzetnie również Aleję

Najświętszej Marii Panny, która dochodzi do wspomnianego placu. Po

zakończeniu prac liczni pielgrzymi - aby dotrzęc do Sanktuarium - będąmusieli

korzystać z niewygodnego przejścia podziemnego o szerokoŚci zaledwie

10 metrów. Jak wiadomo, z okazji głownych uroczystości maryjnych plac jest

zapełniony wieloma tysiącami wiernych, nie tylko z Polski, ale z całego świata.

Dodać należy, ze powodowany przęz ruch drogowy hałas w poważnym stopniu

będzie ptzeszkadzŃ wiemym w udziale w uroczystościach religijnych. W celu

wstrzymania robót i zna\ezienia rozwiązania bardziej odpowiadającego

charakterowi miejsca, wysyłane były licznę petycje do władz miejskich

Częstochowy, jak również do wŁadz centralnych w Warszawie. BiskuP

częstochowski nie otrrymał dotychczas żadnej odpowiedzi, a budowa drogi

postępuje w szybkim tempie. Wszystko to ma miejsce w klimacie przygotowań

do wielkiego Jubilęuszu Jasnej Góry: 600-nej rocznicy kultu Czarnej Madonny,

s§nnej na caĘm świecie"al.
przeciwko budowie tunelu wypowiedziĘ się też Stowarzyszenie

Architektów Polskich oraz Związek Urbanistów Polskich nazywając koncepgję

wiaduktu sprzecznąz układem Alei, ktory jest "unikatem w skali europejski"j"o' .

Negocjacje władz państwowych z przedstawicielami KoŚcioła

W dniu 9 sĘcznia 1980 r. w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie

odbyło się spotkanie ptzedstawicieli rządu i Episkopatu. Delegacji rządowej

przewodniczył wicepremier prof. dr hab. Kazimierz Secomski, a kościelnej

metropolita krakowski ks. kardynał Franciszek Macharski. Celem spotkania bYło

wypracowanie takiego rozwiązania, które zaspokoiłoby obie zainteresowane

strony. Przedstawiono zmienioną koncepcję rea|izacji przejścia podziemnego.

Miała ona pole gać na tym, że skrzyżowanie Alei NMP z ulicami Pułaskiego

AAN, TJrząd,do Spraw Wyznń, sygn. 108/33, Pismo dyrektora Departamentu IV Ministerstwa SPraw

Zagranicnlych J. ńekecza_do kierownika Urzędu do Spraw Wyznań KazimięrzaKąkola z 5.01.1980 r.,

k. 19.

AAN, IJrząd do Spraw Wyznań, sygn. 108/33, ZaŁącmik do pisma dyrektora Depattamentu IV
Ministerstwa Spraw Zagranicmyclr J. Fekecza do kierownika Urzędu do Spraw Wyzrań Kazimierza
Kąkola z s.ot.igso r., tłumacrenie notatki o budowie drogi szybkiego ruclru w pobliZu Sanktuarium

na Jasnej Górze z 28.12.1979n, k. 20.
T. Haładyj, att. cyt., s. 1.
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i Starucha zostanie zachowane, jak dotychczas, w poziomie jezdniwtaz z

,,wyeliminowaniem zejscia do podziemnego przejścia o łagodnej pochylni z

środkowego pasa pieszego - deptaka Alei NMP oraz z al. Sienkiewicza. |...] Ruch

pielgrzymkowy w zorganizowanych grupach odbywał się będzie poprzez to

skrzyżowanie na do§chczasowych zasadach, a w dniach szczególnego nasilenia

trego ruchu wstrzymana zostanie komunikacja w ciągu ulic Pułaskiego-Starucha.

[...] pozostałe dni roku piesąlm słuzyó będzie przejście podziemne, do którego

schodzic się będzie schodami zAlei NMP oraz ulic Pułaskiego i Starucha, atakże
od strony al. Sienkiewicza z zachowaniem pełnej jej szerokości dla piesąlch. zaś w

środkowynr, pieszym pasie Alei NMP schody usytuowane zostaną w pasie

trawników oddzielających deptak od pasów jezdni - również ptzy zachowaniu

pełnej szerokości środkowego pasa pieszego - deptaka"a3.

Koncepcja ta generalnie została zaakceptowana przez Kościół, co zostało
potwierdzone w piśmie Sekretariafu Episkopatu do wiceministra administracji,
gospodarki terenowej i ochrony środowiska Czesława Koteli z t4 stycznia 1980
roku i w poźniejszej korespondencji z Urzędem do Spraw Wyznań. Trzęba
zaznaczyó, że ptzez cĘ czas trwania rozmów prace przy budowie tunelu trwĄ.
Jednocześnie strona kościelna organizowała procesje błagalne na Jasną Górę
i Msze św. polowe w rejonie skrzyżowania Alei NMP z ulicami Pułaskiego
i Staruchaaa. Po ustaleniu wspólnego stanowiska roboty wstrzymano, a projekt
przekazano do wykonania przez pracownię architektoniczną w Częstochowie.
Na spotkaniu u wiceministra Koteli w dniu 23 sĘcznia, w obecności architektów
i ks. Jana Chmiela przedstawiono jego koncepcję. Główną ideą było
pozostawienie środkowego pasa Alei NMP, jako tradycyjnej drogi pielgrzymek
zmietzających na Jasną Górę. Normalny ruch pieszy kierowano przejściem
podziemnym, ale ta\że w poziomie terenu, gdzie planowano instalację
sygnalizacji świetlnej. W części podziemnej przejścia planowano umieścić
urządzenia wentylacyjne, transformator elektryczny, WC, kiosk ,,Ruchu", kiosk
pamiątkarski i kwiaciarnię. Prace ziemne zalnietzono wykonywać w ten sposób,

by ziemię spod wykonanej już płyty na sL<rzyżowaniu ulic Pułaskiego i Starucha

wywozić po osi Alei NMP i częściowo zużywać do zasyp},wania wykopu od
strony al. Sienkiewiczaas. Informacje na temat tych ustaleń zostały ptzekazane
sekretarzowi Episkopatu biskupowi Bronisławi Dąbrowskiemu w piśmie od

kierownika [Jrzędu do Spraw Wyznań Kazimierza Kąkol a z dnia 3I styczniaa6.

P ozostało j eszcze uz go dnie nie szczegołów r ealizacji p owstaj ących p 1 anów.

Mimo tych ustaleń opinia publiczna ciągle jeszcze była wzburzana,

AAN, lJrząd do Spraw Wyznń, sygn. l08/34, Oświadczenie wojewody częstochowskiego w sprawie
przebudowy skrzyżowania ..., k. 35.
Tamże, s. 37-38.
AAN, lJrząd do Spraw Wyznań, Ęygn. 108/34, Notatka ze spotkania w Ministerstwie Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w Warszawie w dniu 23.01,1980 r., k. 97-100.
AAN, Utząd do Spraw Wyzrań, sygn. 108/34, Pismo kierownika Urzędu do Spraw Wyznań
Kazimierza K{<ola do sekretarza Episkopatu biskupa Bronisława Dąbrowskiego z 31.01.1980 r.,

k, 176-177,
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a budowę tunelu łączono z przekonaniem, że pod Jasną Gorą powstanie trasa

szybkiego ruchu. W materińach archiwalnych znajdujemy anonimowe protesty
wpĘwające jeszcze w lutym do Urzędu do Spraw Wyznah, w jednym z nich
czytamy:

,,Zdajeny sobie sprawę, żę chodzi o stworzenie utrudnień dla wielkich

zgrontadzeń i w konsekwencji niszczenia stopniowego religii katolickiej w Polsce

oraz o to aby budowla Jasnej Góry w pobliżu wybudowanej trasy poddawana była

stopniowernu długofalowemu niszczeniu fundamentów i zginęła śrniercią

naturalną. Takie zamie,rzenie nigdy w życiu nie spełnią się, a ich wnioskodawcy

tego się nie doczekają. Popieranie takiego stanowiska przez Rząd i Partię [...]
godzi w najważniejsze uczucia narodu polskiego. Trzeba zdać sobie sprawę, że

z chwilą uruchomienia zaplanowanej trasy przez plac pod Jasną Górą wyłonią się

utrudnienia, na które obecnie Biskupi Polscy zwracają uwagę [...]. Przy braku

miejsca dla wiernych, pielgrzymów, turystów, nviedzających Jasną Górę, władze

porządkowe będą usiłowa§ ingerować dla utrzymania porządku na obwodnicy

i nrogą prędzej czy poźniej wywołaó te satne krwawe zajścia, co l0 lat tenru nriĄ
miejsce na Wybrze żv"47 .

W częstochowskich kościołach nadal modlono się o zaniechanie budowy
przejścia podziemnego. Mimo ustaleń i przyjętego kompromisu dla wielu
Częstochowian tunel juz stał się symbolem walki z Kościołem. Zaniechania
budowy przejścia chcieli zarówno biskup Bareła, jak i biskup Musiel, co

vlyrażali w swoich kazaniach, a 10 lutego 1980 roku w kościołach na terenie

województwa odczytano V Komunikat biskupa częstochowskiego w sprawie
prob ograniczania kultu Matki Bozej. Poczynaniate zresńąbyłabardzo uwaznie
śledzone ptzez SB. Dyrektor Wydziału do Spraw Wyznń w Częstochowie swoje
sprawozdanie, wysyłane do Warszawy, podsumowywał: ,,stwierdzic należy, że
powyzsze wystąpienia [wyżej cytowano fragmenty kazah duchownych]
charakteryzuje bardzo napastliwy i wrogi ton oraz demagogiczne sformułowania.
Biskup Bareła nie rezygnuje z dalszego organizowania rejonowych pielgrzymek
protestacyjnych, wyznaczające je kolejno w każdą niedzielę aż do dnia 23 marca
br. włącznie"48. Była to odpowiedź na niepewnośó, co do szczerych intencji
władz, które wcześniej dązyĘ do ograniczenia ruchu pielgrzymkowego na Jasną
Górę, a teraz deklarowały otwartośó i gotowość porozumienia. Taka postawa
była wyrńnie wymuszona przez presję opinii publicznej i obawa przed
skandalem na skalę międzynarodową.

Strona kościelna wyraźnie obawiała się podstępu. Było to bardzo czytelne
na naradzie w sprawie Częstochowy w dniu 13 marca 1980 roku, kiedy to

AAN, Urząd do Spraw Wyntań, sygn. 108/34, Anonim w imieniu Narodu Polskiego do wiadomości
wojewody częstochowskiego, ministerstwa wyznań w Warszawie, Rady Ministrów, Komitetu
Centralnego PZPR - na ręce I selretarza, luĘ 1980 r., k. 83.
AAN, Urząd do Spraw Wymań, sygn. l08l34, Pismo dyrektora Wydziału do Spraw Wyznan
w Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie Jerzego Zalewskiego do wicedyrektora Urzędu do Spraw
Wyznań w Warszawie Aleksandra Merkęra z 14.02,1980 r., k. 63 -66.
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spotkali się m.in. Kazimiętz Kąkol, Aleksander Merker, ks. AIojzy Orszulik,
bp. Bareła, bp. Tadeusz Szwagrzyk, architekt Lech Dunin. Ks. Orszulik tak
komentował wykonanie ustaleń:

,,9 III arch, Dunin po pobycie na miejscu z bpem Musielem zawiadomił, ze wydaje

się, że wszystko jest robione zgodnie z ustaleniami. Po 2 dniach okazało się jednak,

że robi się szerokie, moze 8-metrowe schody, wychodzące z pasma zieleni na

deptaku, zavlężając go do 6 tn, na co nie można się zgodzić. Prymas nazwń je

<pułapką na pielgrzymów>), bo pielgrzymi będą do nich spychani: 8 m[etrowe]

schody dla codziennego ruchu, a 6 m[etrowe] dla pielgrzymek"ag.

Podczas narady długo dyskutowano w sprawie usytuowania schodów do
przejścia. Wyraźnie budowano je wbrew ustaleniom. W niektórych częściach
dyskusji pytano wręcz, cry miasto nie mogłoby funkcjonowaćbęztego przejścia.
Ustalenie kompromisu, dotyczącego szczegółowej realizacji planu okazało się
niezwykle trudne. Przedstawiciele Kościoła zwracali szczegolną uwagę na
potrzeby związane z ruchem pielgrzymkowymsO. Ostatecznie niefortunne
zamierzenia powstrzymŃ sekretarz KC PZPR Stanisław Kaniasl.

Kolejne miesiące przyniosĘ realizację projektu. Miesiące letnie dały
doświadczenie związane z funkcjonowaniem przejścia . W związku z tym biskup
częstochowski Stefan Bareła wystosował list do kierownika Urzędu do Spraw
Wyznań w Warszawie profesora Jerzego Kuberskiego. Pisał w nim, ze mimo
faktu uzgodnienia kompromisowego rczwiązania i likwidacji pochylni jako
głównego przejścia w trakcie pielgrzyma, co i tak stanowiło wielki postęp

w stosunku do pierwotnego projektu, nadal nie otrzymał pełnej dokumentacji
tego rozwiązania. Okazało się bowiem, że na skutek wybudowania schodów
w al. Sienkiewicza powstało ptzewężenie, powodujące ,,korki" podczas przejścia
masowych pielgrzymek. Ponadto sama budowla nadal budzi protesty opinii
publicznej w Częstochowie. Biskup przypominŃ, że od początku był przeciwny
pomysłowi budowy tego przejścia, co dał wyraz w kolejnych komunikatach do

wiernych oraz w piśmie do kierownika Kazimięrza Kąkola z dnia 10 grudnia
1979 roku. ZatzucŃ, że w obliczu realizacji programu oszczędności, wielkich
braków w zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkańców Częstochowy,
przejście wykłada się granitem, co możę świadczyó o rozrzutności i spowodować
rozgoryczenie Częstochowian. Według niego to ,,<topienie> pieniędzy w tej tak
niefortunnej, kosztownej i niepopularnej imprezie"sŻ. Biskup relacjonował,
że posiada informacje o nie wykonaniu ekspertyzy geologicznej, co już
w pierwszym roku funkcjonowania przejścia poskutkowało stałym zalewaniem
wodą a w następnych latach mogło doprowadzic do awarii53. Biskup miał tutaj

49

50

51

5ż

53

AAN, lJrząddo Spraw Wyznań, sygn. 108/34, Narada w sprawie Częstochowy z 13.03,1980 r., k.45.
Tamże,k.46-53.
AAN, IJrząd do Spraw Wymń, sygn. 108/34, Pismo biskupa częstochowskiego Stefana BareĘ do
ministra Jerzego Kuberskiego kierownika Urzędu do Spraw Wyznań zż2.09.1980 r., k. 6.
Tarnże,k.7.
Tamże.
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całkowitą rację, gdyż za\ęwanię przejścia przez wodę był9. stało przypadłością

tego miejscach w okresach obfitych opadów deszczusa. Dalej bp Bareła

zulważał:
,,Z architektonicznego punktu widzenia budowla nie może budziĆ zadowolenia,

a balustrady żelaznesąwyjątkowo brzydkie i wyraznie szpecązabYkowY trakt"55.

Miał nadzieję, że kierownik Urzędu do Spraw Wyznań wpĘnie na prawidłowy

bieg sprawy. Poniewaz jednak nie otrzymał odpowiedzi

i nie zauważył żadnych zmian w postepowaniu władz częstochowy, napisał

jeszcze razw dniu 3I pażdziernika 1980 roku. W liście tym podkreŚlał, że mimo

wcześniejszych ustaleń na skrzyzowaniu nie ma instalowanej sYgnalizacji

świetlnej, nie ograniczono tęż ruchu ciężkich pojazdow, choć od samego

początku to deklarowano. Ponadto w dniu 27 października w ,,Zyciu
Częstochowy" ukazŃ się artykuł sugerujący, że przejście podziemne będzie

jedynym codziennym przejściem, co oczywiście było zaprzęczeniem

po.o"u*ienia władz z Kościołem. Według biskupa informacja o tym

spowodowńa duże poruszenie w Częstochowie56. Prosił Kuberskiego o jak

iąsrybsre zajęcie stanowiska - bezskutecznie. W dniu 21 listopada 1980 roku

wysłał telegram do Jerzego Kuberskiego (choć wysłany jako ,,pilny" traftł na

biurko Aleksandra Merkeranajwczesniej 24listopada 1980 roku) o treŚci:

,,W związku ze wzmożeniem pracy na s|<l,zyżowaniu alei NMP z ulicami

pułaskiego i Starucha, którego dokunrentacja do dziŚ nie została przedstawiona

stronie kościelnej oraz faktern , że prace te są przednriotenr zainteresowania komisji

wspólnej proszę o spowodowanie rra§chmiastowego wstrzymania wszelkich Prac

pod JasrrąG orąńdo definitywnego wspólnego załatwienia sprawy"57.

zakończenie

Inwestycję ostatecznie dokończono. Okazńo się jednak, że PowstałY

obiekt posiadał \icznę wady konstrukcyjne. Szczególnie uciązliwe bYło

zalewanie go wodą w czasie większych opadów dęszcztl. Według informacji

prasowej:

,,Woda przesącza się do tunelu na dwa sposoby. Przede wszystkim naciera na

ścianę tunelu od strony al. Sienkiewtcza. By pod naporem rrie pękła, przewiercono

w niej otwory. _ Siknęło z nich wtedy jak z tbntarrny [...]. Wybierając ziemię Pod

pochylnię bezpowrotnie naruszono stosunki wodne. Zasypante PochYlni nic nię

dało"58.

54 T. Haładyj, art, cyt., s. 1.
55 łłŃ, ui"ąo ło'Spra* Wyznań, sygn. 108/34, Pismo biskupa częstochowskiego Stefana BarełY do

ministr.a Jerzego Kuberskiego kierownika Urzędu do Spraw WYznań z22.09,1980 r., k. 7,

'' ArŃ;Urrąa io Spraw Wyznań, sygn, 108/34, Pismo biskupa częstochowskiego Stefana BareĘ do

ministra Jerzego I(uberskiego kierownika Urzędu do Spraw Wyzrrań z 31,10.1980 r., k. 1-2.

'' łłN, ó.rąd j'o Spraw wyłan, sygn. 108/34, Telegranr biskupa częstochow|\r:go Stefana BarełY do

ministra Jerzego tiuberskiego kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z2I.I1.1980 r,, k. 40.
58 T. Haładyj, alt. cyt., s. 1.

64



J.Dwka, Historia jednej budow. Sprawa przejścia podziemnego w okolicach Jasnej Góry...

Ponadto pod wpĘwem sporego nawilgocenia i niedostatecznej izolacji awarii
zaczęŁa ulegać instalacj a el ektryczna.

Iuż nieczynne przejście podziemne wciąż istnieje, choć systematycznie
niszczeje. Decyzję o jego zamknięciu wydano w 1999 roku, po tym jak jednego
z ńrytkowników poraził prąd. Budowla pozostaje śladem minionej epoki i jej
problemów, choć jak niektótzy uważają ,,Wielomilionowa inwes§cja stała się
pomnikiem głupoty i tozrzutności"59. Niewątpliwie pozostaje symbolem
nieudanej próby ograniczenia ruchu pielgrzymkowego na Jasną Górę,
zamknięcia pątników w tunelu, tak aby ograniczyc rolę Częstochowy jako
ośrodka religijnego i nadać mu bardziej świecki charakteą podważyć
funkcjonowanie całego systemu architektonicznego opartego w centrum miasta
na ruchu pielgrzymkowym. Sprawa budowy przejścia podziemnego
w Częstochowie połączyła katolików we wspólnym proteście przeciwko
działaniom komunistycznych władz, które pod naporem opinii publicznej
musiĄ ustąpić.

The history of the controversial underpa§s near Jasna Góra
which was built between 1979- 1980

Key words: Church, monastery, communism, tunnel, architecture.

In 1979 while the tunnel was building there was a great struggle between the
communist authorities and the Church. The reason of building the tunnel was to
hinder the way to the monastery what was the communist's real aim rather than
to improve the urban traffic. Pauline monks, priests, the believers and even
senior hierarchs of the Church protested. On behalf of the communist supreme
leaders opposed. However, the growth of number of protesters resulted in
meeting with the communist authorities in 1980. Finally, the communists agreed
to give up. Currently the tunnel is closed.
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