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Wykaz skrótów
Wstęp
Nr 1		
1945 wrzesień 10, Częstochowa – Raport MUBP w Częstochowie
dotyczący uroczystości na Jasnej Górze w dniach 7, 8, i 9 września 1945 r.
Nr 2 1947 maj 8, Częstochowa – Pismo prezydenta miasta Częstochowy do bp.
Teodora Kubiny.
Nr 3 1947 maj 12, Warszawa – Pismo Ministerstwa Komunikacji do Episkopatu
Katolickiego w sprawie przewozów nadzwyczajnych w sezonie letnim.
Nr 4 1947 sierpień 24, Częstochowa – Raport okresowy Referatu V-tego MUBP
w Częstochowie za okres od dnia 11 sierpnia do dnia 26 sierpnia 1947 r.
Nr 5 1947 wrzesień 9, Częstochowa – Raport okresowy Referatu V MUBP
w Częstochowie za okres od dnia 26 sierpnia do dnia 9 września 1947 r.
Nr 6 1951, sierpień – Sprawozdanie KM PZPR w Częstochowie z uroczystości
religijnych na Jasnej Górze w dniach 25 – 26 sierpnia 1951 r.
Nr 7 1953 lipiec 1, b.m. – Pismo bp. Stanisława Czajki do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie.
Nr 8 1953 sierpień 11, b.m. – Pismo bp. Stanisława Czajki do Ministra Antoniego Bidy, Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie.
Nr 9 1953 wrzesień 14, b.m. – Pismo bp. Stanisława Czajki do Ministra Antoniego Bidy, Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie.
Nr 10 1954 lipiec 7, b.m. – Pismo Ks. Stanisława Zimorowicza do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie.
Nr 11 1954 lipiec 9, b.m. – Pismo bp. Zdzisława Golińskiego do Ministra Antoniego Bidy, Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie.
Nr 12 1954 lipiec 23, Warszawa – Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do Biskupa
Częstochowskiego.
Nr 13 1954 lipiec 30, b.m. – Pismo bp. Zdzisława Golińskiego do Ministra Antoniego Bidy, Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie.
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Nr 14 1954 listopad 12, b.m. – Pismo bp. Zdzisława Golińskiego do Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie.
Nr 15 1956 sierpień 16, Stalinogród – Meldunek WUd/sBP w Stalinogrodzie dotyczący uroczystości kościelnych w Częstochowie i Piekarach Śląskich w dniach 14
i 15 sierpnia 1956 r.
Nr 16 1956 sierpień 31, Radomsko – Informacja PU d/s BP w Radomsku o przygotowaniach i przebiegu uroczystości na Jasnej Górze w związku z 300-leciem Ślubów Kazimierzowskich
Nr 17 1958 wrzesień 8, Częstochowa – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca przebiegu uroczystości na Jasnej Górze w dniach 7 – 8 września 1958 r.
Nr 18 1958 październik 1, Częstochowa – Sprawozdanie kwartalne Referatu SB
KM MO w Częstochowie za III-ci kwartał 1958 r.
Nr 19 1961 sierpień 3, Katowice – Notatka KW PZPR w Katowicach dotycząca
uroczystości na Jasnej Górze w latach 1957 – 1960.
Nr 20 1961 sierpień 21, Katowice – Informacja KW PZPR w Katowicach dotycząca uroczystości religijnych w Częstochowie, Piekarach Śląskich i Turzy.
Nr 21 1961 sierpień 27, Częstochowa – Meldunek KW MO w Katowicach dotyczący uroczystości na Jasnej Górze w dniach 25 – 27 sierpnia 1961 r.
Nr 22 1962 styczeń 6, b.m. – Pismo Kurii Diecezjalnej w Częstochowie do Urzędu
do Spraw Wyznań w Warszawie.
Nr 23 1962 styczeń 16, Siemkowice – Petycja kapłanów Dekanatu Siemkowickiego do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie.
Nr 24 1962 kwiecień 3, Katowice – Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach do Kurii Diecezjalnej w Częstochowie.
Nr 25 1962 maj 18, Katowice – Plan KW PZPR w Katowicach dotyczący przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach Śląskich w okresie lata
1962 r.
Nr 26 1962 maj 28, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca
zjazdu lekarzy, stomatologów i farmaceutów na Jasnej Górze w dniu 27 maja 1962 r.
Nr 27 1962 czerwiec 9, Łódź – Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Łodzi do Kurii Diecezjalnej w Częstochowie.
Nr 28 1962 sierpień 14, Częstochowa – Pismo Kurii Diecezjalnej w Częstochowie do Ryszarda Nieszporka, Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Katowicach.
Nr 29 1962 sierpień 15, Częstochowa – Meldunek KW MO w Katowicach dotyczący uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w dniu 15 sierpnia 1962 r.
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Nr 30 1962 sierpień 16, Katowice – Informacja KW PZPR w Katowicach dotycząca przebiegu uroczystości na Jasnej Górze w dniach 14 – 15 sierpnia 1962 r.
Nr 31 1962 sierpień 22, b.m. – Pismo bp. Zdzisława Golińskiego do Franciszka Grochalskiego, Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Łodzi.
Nr 32 1962 sierpień 24, b.m. – Pismo bp. Zdzisława Golińskiego do Ryszarda Nieszporka, Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Katowicach.
Nr 33 1962 sierpień 27, Katowice – Informacja KW PZPR w Katowicach dotycząca przebiegu uroczystości na Jasnej Górze w dniach 25–26 sierpnia 1962 r.
Nr 34 1962 wrzesień 8, Częstochowa – Meldunek KW MO w Katowicach dotyczący przebiegu uroczystości na Jasnej Górze w dniach 7–8 września 1962 r.
Nr 35 1962 wrzesień 18, Katowice – Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach do Kurii Diecezjalnej w Częstochowie.
Nr 36 1963 maj 14, Katowice – Plan KW PZPR w Katowicach dotyczący przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach w okresie lata 1963 r.
Nr 37 1963 maj 21, Katowice – Informacja KW PZPR w Katowicach dotycząca
zjazdu pielęgniarek i położnych na Jasnej Górze w dniu 19 maja 1963 r.
Nr 38 1963 czerwiec 30, Częstochowa – Meldunek KW MO w Katowicach dotyczący Zjazdu Mężów Katolickich na Jasnej Górze w dniach 29 i 30 czerwca 1963 r.
Nr 39 1963 sierpień 10, Katowice – Pismo Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego
MO d/s Bezpieczeństwa w Katowicach dotyczące zabezpieczenia ruchu pielgrzymkowego na terenie województwa katowickiego w sierpniu 1963 r.
Nr 40 1963 sierpień 15, Częstochowa – Meldunek KW MO w Katowicach dotyczący przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w dniach 14 – 15 sierpień
1963 r.
Nr 41 1963 sierpień 21, Częstochowa – Meldunek KM MO w Częstochowie dotyczący sytuacji w środowiskach kościelnych po uroczystościach na Jasnej Górze w dniu
15 sierpnia 1963 r.
Nr 42 1963 sierpień 26, Częstochowa – Meldunek KW MO w Katowicach dotyczący przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w dniach 24 – 26 sierpnia
1963 r.
Nr 43 1963 sierpień 28, Katowice – Informacja KW PZPR w Katowicach dotycząca przebiegu uroczystości na Jasnej Górze w dniach 25–26 sierpnia 1963 r.
Nr 44 1963 wrzesień 8, Częstochowa – Meldunek KW MO w Katowicach dotyczący przebiegu uroczystości na Jasnej Górze w dniach 7 – 8 września 1963 r.
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Nr 45 1964 styczeń 31, Częstochowa – Informacja KM MO w Częstochowie
dotycząca ważniejszych wydarzeń na uroczystościach kościelnych na Jasnej Górze
w dniach 14 – 15 sierpień 1963 r.
Nr 46 1964 sierpień 14, Częstochowa – Meldunek KM MO w Częstochowie dotyczący zabezpieczenia uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w dniach 13/14 sierpnia 1964 r.
Nr 47 1964 sierpień 19, Częstochowa – Meldunek KM MO w Częstochowie dotyczący ruchu pielgrzymkowego na Jasną Górę oraz sytuacji w kręgach kościelnych
Nr 48 1964 sierpień 26, Częstochowa Informacja KW MO dotycząca uroczystości
kościelnych na Jasnej Górze w dniach 25 – 26 sierpnia 1964 r.
Nr 49 1964 sierpień 26, Częstochowa – Informacja KW MO w Katowicach z przebiegu uroczystości maryjnych na Jasnej Górze w dniach 25 – 26 sierpień 1964 r.
Nr 50 1965 sierpień 6, Częstochowa – Pismo KM MO w Częstochowie zawierające
zestawienie danych o ruchu pielgrzymkowym na Jasną Górę od 1 stycznia do 31 lipca
1965 r.
Nr 51 1965 sierpień 7, Katowice – Notatka Wydziału II Służby Bezpieczeństwa
KW MO w Katowicach dotycząca operacyjnego zabezpieczenia cudzoziemców podczas uroczystości na Jasnej Górze w dniach 14–15 i 25–26 sierpnia 1965 r.
Nr 52 1965 sierpień 11, Katowice – Pismo Urzędu Spraw Wewnętrznych przy
PWRN w Katowicach dotyczące zestawienia wydanych zezwoleń na pielgrzymki do
Piekar Śląskich i Częstochowy w dniu 15 sierpnia 1965 r.
Nr 53 1965 sierpień 14, Częstochowa – Meldunek KM MO w Częstochowie dotyczący zabezpieczenia uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w dniu 14 sierpnia
1965 r
Nr 54 1965 sierpień 15, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca
przebiegu uroczystości maryjnych w dniach 14 – 15 sierpnia 1965 r. na Jasnej Górze
w Częstochowie.
Nr 55 1965 sierpień 17, Katowice – Załącznik do Informacji KW PZPR w Katowicach z dnia 17 sierpnia 1965 r., dotyczącej przebiegu uroczystości religijnych
w Częstochowie i Piekarach Śląskich w dniach 14–15 sierpnia 1965 r.
Nr 56 1965 sierpień 26, Katowice – Załącznik do Informacji KW MO w Katowicach z dnia 26 sierpnia 1965 r. dotyczącej przebiegu uroczystości maryjnych na Jasnej
Górze w Częstochowie w dniach 25–26 sierpnia 1965 r.
Nr 57 1966, luty 25, Katowice – Ramowy plan przeciwdziałania kościelnym imprezom w Częstochowie w 1966 r.
Nr 58 1966, kwiecień 13, Katowice, Plan operacyjnego zabezpieczenia przez
pion IV Służby Bezpieczeństwa uroczystości kościelnych w dniach 2–4 maja 1966 r.
w Częstochowie.
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Nr 59 1967 kwiecień 23, Częstochowa – Meldunek KM i P MO w Częstochowie
dotyczący zabezpieczenia ważniejszych obiektów sakralnych w związku z czytaniem
listu „Głos Jasnej Góry”.
Nr 60 1967 maj 29, Częstochowa – Meldunek KM i P MO w Częstochowie dotyczący „Dnia Modlitwy” dla pracowników Służby Zdrowia.
Nr 61 1968 lipiec 29, Częstochowa – Meldunek KM i P MO w Częstochowie
w oparciu o informacje TW ps. „Lusiek” dotyczący Jasnej Góry.
Nr 62 1968 sierpień 5, Częstochowa – Meldunek KM i P MO w Częstochowie
dotyczący sytuacji w Episkopacie i ruchu pielgrzymkowego na Jasną Górę po wydarzeniach w Czechosłowacji.
Nr 63 1969 październik 17, Częstochowa – Meldunek KM i P MO w Częstochowie dotyczący pobytu gości austriackich na Jasnej Górze.
Nr 64 1969 październik 20, Częstochowa – Meldunek KM i P MO w Częstochowie dotyczący inauguracji cyklu nabożeństw dla pracowników służby zdrowia.
Nr 65 1970 sierpień 16, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach w sprawie
zabezpieczenia kazania przeznaczonego dla uczestników pielgrzymki warszawskiej.
Nr 66 1970 sierpień 24, Katowice – Notatka służbowa dotycząca pobytu obcokrajowców w Częstochowie.
Nr 67 1971 sierpień 14, Częstochowa – Meldunek KW MO w Częstochowie dotyczący powitania 255. pieszej pielgrzymki warszawskiej na Jasną Górę.
Nr 68 1971 sierpień 17, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca
przebiegu „Ogólnopolskiego dnia niewiast” na Jasnej Górze.
Nr 69 1972 sierpień 14, Częstochowa – Informacja KW MO dotycząca przebiegu
uroczystości „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” na Jasnej Górze.
Nr 70 1972 sierpień 15, Katowice – Informacja KW MO dotycząca przebiegu uroczystości z okazji święta „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”.
Nr 71 1973 maj 6, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca przebiegu uroczystości z okazji „Ogólnopolskiego dnia modlitw episkopatu i młodzieży
akademickiej na Jasnej Górze”.
Nr 72 1973 wrzesień 9, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca
uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w dniach 7 – 9 IX [19]73 r.
Nr 73 1974 maj 6, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca pielgrzymki młodzieży akademickiej na Jasną Górę.
Nr 74 1974 wrzesień 1, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca
ogólnopolskiego dnia modlitwy mężczyzn i młodzieży męskiej na Jasnej Górze.
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Nr 75 1975 styczeń 10, Częstochowa – Zestawienie dotyczące duszpasterskiej
działalności sanktuarium na Jasnej Górze w 1974 roku.
Nr 76 1975 kwiecień 24, Częstochowa – Pismo Urzędu Miejskiego w Częstochowie do Kurii Diecezjalnej w Częstochowie.
Nr 77 1977 sierpień 4, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca
pielgrzymki z Rybnika na Jasną Górę.
Nr 78 1977 wrzesień 15, Częstochowa – Informacja dotycząca gen. M. Boruty
– Spiechowicza.
Nr 79 1978 kwiecień 28, Katowice – Informacja dotycząca 43. pielgrzymki młodzieży studenckiej z diecezji katowickiej na Jasną Górę.
Nr 80 1978 maj 3, Katowice – Informacja dotycząca przygotowań młodzieży studenckiej z diecezji katowickiej do 43. pielgrzymki na Jasną Górę.
Nr 81 b.d, b.m. – Protokół ze spotkania Biskupa Ordynariusz Częstochowskiego
i Przedstawicieli Diecezjalnego Komitetu do Spraw związanych z przyjazdem Ojca
Świętego do Częstochowy oraz Władz Wojewódzkich w Częstochowie z Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej i Wojewodą na czele
Nr 82 1979 maj 14, Korespondencja z klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie
do Biura Prasowego Episkopatu Polski w Warszawie
Nr 83 1979 czerwiec 17, Korespondencja z klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie do Biura Prasowego Episkopatu Polski w Warszawie.
Nr 84 1979 lipiec 1, Jasna Góra – Korespondencja z klasztoru jasnogórskiego
w Częstochowie do Biura Prasowego Episkopatu Polski w Warszawie.
Nr 85 1979 sierpień 10,Katowice – Informacja KW MO Katowice dotycząca pielgrzymki parafialnej z Kochłowic do Częstochowy.
Nr 86 1979 sierpień 13, Katowice, Informacja KW MO Katowice dotycząca 268.
pielgrzymki z Warszawy na Jasną Górę i uroczystości odpustowych z udziałem biskupa Herberta Bednorza.
Nr 87 1979 wrzesień 19, Częstochowa – Protokół z rozmowy z Wojewodą Częstochowskim w dniu 19 września 1979 r.
Nr 88 1979 wrzesień 21, b.m. – Pismo bp. Stefana Bareły do Wojewody
Częstochowskiego
Nr 89 1979 wrzesień 29, Częstochowa – Komunikat Biskupa Częstochowskiego
w sprawie próby ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej
Nr 90 1979 październik 12, Częstochowa – Pismo Wojewody Częstochowskiego
do Biskupa Ordynariusza Diecezji Częstochowskiej
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Nr 91 1979 październik 27, Częstochowa – Komunikat II Biskupa Częstochowskiego w sprawie próby ograniczenia kultu Matki Boskiej Częstochowskiej
Nr 92 1979 październik 30, Częstochowa – Komunikat II Biskupa Częstochowskiego w sprawie próby ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej
Nr 93 b.d., b.m. – Protokół z rozmowy Biskupa Częstochowskiego w Ministrem
Kazimierzem Kąkolem w Urzędzie do Spraw Wyznań w Warszawie
Nr 94 1979 listopad 25, Częstochowa – Komunikat Biskupa Częstochowskiego
w sprawie próby ograniczania kultu Matki Bożej Częstochowskiej
Nr 95 1979 grudzień 19, b.m. – Pro memoria w sprawie podziemnego przejścia na
Jasną Górę.
Nr 96 1979 Grudzień 20, b.m. – Materiał dla Komisji Episkopatu Polski w sprawie podziemnego przejścia w Częstochowie
Nr 97 b.d., b.m. – Protokół z posiedzenie Komisji Episkopatu w dniu 20 grudnia
1979 roku
Nr 98 b.d., b.m. – Protokół z konferencji odbytej w dniu 21 grudnia 1979 roku
w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie
Nr 99 1979 grudzień 27, Częstochowa – Komunikat IV Biskupa Częstochowskiego w sprawie próby ograniczenia Kultu Matki Bożej Częstochowskiej
Nr 100 1980 styczeń 1, Katowice –Informacja KW MO w Katowicach dotycząca petycji w sprawie budowy podziemnego tunelu utrudniającego przejście na Jasną
Górę
Nr 101 1980 styczeń 13, Warszawa – Sprawozdanie z rozmów na temat węzła komunikacyjnego pod Jasną Górą
Nr 102 1980 styczeń 19, Katowice –Informacja KW MO w Katowicach dotycząca
telegramu Prymasa Stefana Wyszyńskiego w sprawie budowy podziemnego tunelu
utrudniającego przejście na Jasną Górę
Nr 103 1980 luty 2, Częstochowa – Komunikat V Biskupa Częstochowskiego
w sprawie próby ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej
Nr 104 1980 luty 7, Częstochowa – Wypowiedź dla telewizji angielskiej na temat
podziemnego przejścia na Jasną Górę
Nr 105 1980 luty 16, Częstochowa – Komunikat VI Biskupa Częstochowskiego
w sprawie próby ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej
Nr 106 b.d., b.m. – Notatka z wizji lokalnej węzła komunikacyjnego pod Jasną
Górą.
Nr 107 1980 marzec 9, Częstochowa – Sprawozdanie z wizji lokalnej prac przebudowy skrzyżowania pod Jasną Górą
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Nr 108 1980 marzec 18, Warszawa – Pismo Prymasa Polski do Edwarda Gierka –
I Sekretarza KC PZPR.
Nr 109 b.d., b.m. – Sprawozdanie ze spotkania Komisji Mieszanej w Urzędzie do
Spraw Wyznań w dniu 13 marca 1980 r
Nr 110 1980 kwiecień 12, Częstochowa Komunikat VII Biskupa Częstochowskiego
w sprawie ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej
Nr 111 1980 listopad 7, Częstochowa – Komunikat VIII Biskupa Częstochowskiego w sprawie próby ograniczania kultu Matki Bożej Częstochowskiej
Nr 112 1981 styczeń 17, Częstochowa – Komunikat IX Biskupa Częstochowskiego
w sprawie próby ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej
Nr 113 b.d., b.m. – Notatka z posiedzenia Komisji Wspólnej w Częstochowie
w sprawie skrzyżowania pod Jasną Górą.
Nr 114 1981 luty 3, Częstochowa – Wojewoda Częstochowski do Biskupa
Częstochowskiego.
Nr 115 b.d., b.m. – Notatka z posiedzenia Komisji Wspólnej w Częstochowie
Nr 116 b.d., b.m. – Notatka z posiedzenia Komisji Wspólnej w Częstochowie w dniu
10.03.1981 r
Nr 117 B .d., b. m., Notatka z posiedzenia Komisji Wspólnej w dniu 9 kwietnia
1981 r.
Nr 118 b. d., b. m.– Artykuł z „Życia Częstochowy” na temat przejścia pod Jasną
Górą
Nr 119 b. d., b. m. – Protokół z rozmowy z Wojewodą Częstochowskim w dniu 21
sierpnia 1982 roku
Nr 120 1982 wrzesień 1, Częstochowa – Protokół z rozmowy z Komisarzem Eugeniuszem Rusoniem
Nr 121 1982 wrzesień 3, b. m. – Pismo Biskupa Częstochowskiego do płk. Eugeniusza Rusonia – Pełnomocnika Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w Częstochowie
Nr 122 1982 wrzesień 15, Częstochowa – Pismo płk. Eugeniusza Rusonia do Biskupa Częstochowskiego
Nr 123 b. d., b. m. – Protokół z rozmowy z Wojewodą Częstochowskim w dniu 19
stycznia 1983 roku
Nr 124 1983 czerwiec 19, Częstochowa – Informacja TW „Dziekan” dotycząca pobytu papieża Jana Pawła II na Jasnej Górze
Nr 125 1983 czerwiec 19, Częstochowa – Informacja KM MO w Częstochowie dotycząca zdarzenia z udziałem obywateli węgierskich
10

Spis treści

Nr 126 1986 lipiec18, Częstochowa – Wyciąg z informacji dziennej WUSW w Częstochowie dotyczący II pieszej pielgrzymki diecezjalnej z Przemyśla na Jasną Górę
Nr 127 1986 listopad 26, Częstochowa – Informacja WUSW w Częstochowie dotycząca pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski i wizyty w Częstochowie
Nr 128 1987 czerwiec 13 – Kronika ważniejszych wydarzeń do sprawy obiektowej
krypt. PIELGRZYM. Meldunek operacyjny dotyczący powitania Jana Pawła II na
Jasnej Górze.
Nr 129 1987 czerwiec 14 – Kronika ważniejszych wydarzeń do sprawy obiektowej
krypt. PIELGRZYM. Notatka służbowa dotycząca zatrzymania pielgrzyma Artura
Radko
Nr 130 1988 marzec 16, Częstochowa – Wniosek WUSW w Częstochowie o wszczęcie sprawy obiektowej Kryptonim „ZJAZD”
Nr 131 1988 kwiecień 19, Częstochowa – Informacja WUSW w Częstochowie dotycząca zjazdu byłych internowanych członków „S” oraz tzw. „więźniów politycznych”.
Nr 132 1989 czerwiec 10, Bielsko Biała – Informacja RUSW Bielsko – Biała dotycząca międzynarodowego spotkania wspólnot religijnych i I pielgrzymki Episkopatu
Niemieckiego na Jasną Górę
Bibliografia
Noty o autorach
Indeks osób i pseudonimów

Wykaz skrótów

AACz
–
		
AAKa
–
AGTiOŚ –
		
AJG
–
AIPN Ka –
AKMCz
–
arch.
–
ATK
–
bp
–
CzWD
–
CzWSD
–
DA
–
Dep.
–
DOKP
–
Dz. U.
–
GS
–
IKR
–
JE
–
kard.
–
KC PZPR –
KdsBP
–
KM PZPR –
KM MO –
KOS
–
KP/KM
–
KPZU
–
KUL
–
KW MO –
KW PZPR –
MB
–
MBP
–
MO
–

Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej
im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie
Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach
Ministerstwo Architektury, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska
Archiwum Paulinów na Jasnej Górze
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
architekt
Akademia Teologii Katolickiej
biskup
Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne
Częstochowskie Wyższe Seminarium Duchowne
Duszpasterstwo Akademickie
Departament
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
Dziennik Ustaw
Gminna Spółdzielnia
Inspektorat Kontrolno-Rewizyjny
Jego Ekscelencja
kardynał
Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej
Kuratorium Okręgu Szkolnego
Komitet Powiatowy/Komitet Miejski
Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Matka Boża
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
Milicja Obywatelska
12

Wykaz skrótów

MPGK
MRN
MSW
MUBP
NIK
NMP
NRF
NSD
NSPJ
O.
OO.
ob.
OHP
ONZ
ORMO
OSP
PAP
PAT
PIH
PKP
PKS
PMRN
POP
PRL
PRN
PTTK
PUd/sBP
PWRN
RM
SARP
SB
TUP
TW
UKSW
UNESCO
UP JP II
UPI
USA
USW
WACz
WFZZ
WKRG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Miejska Rada Narodowa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
Najwyższa Izba Kontroli
Najświętsza Maryja Panna
Niemiecka Republika Federalna
Niższe Seminarium Duchowne
Najświętsze Serce Pana Jezusa
ojciec
ojcowie
obywatel
Ochotnicze Hufce Pracy
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej
Ochotnicza Straż Pożarna
Polska Agencja Prasowa
Papieska Akademia Teologiczna
Państwowa Inspekcja Handlowa
Polskie Koleje Państwowe
Państwowa Komunikacja Samochodowa
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
Podstawowa Organizacja Partyjna
Polska Rzeczpospolita Ludowa
Powiatowa rada narodowa
Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze
Powiatowy Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
Rokieta i Mantolet
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Służba Bezpieczeństwa
Towarzystwo Urbanistów Polskich
tajny współpracownik
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
United Press International
United States of America
Urząd Spraw Wewnętrznych
Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej
Wojewódzki Fundusz Związków Zawodowych
Wydział Kontroli Ruchu Granicznego
13

Wykaz skrótów

WNMP
WKZZ
WP
WPHW
WPK
WPT
WRN
WSD
WSS
WUBP
WUd/sBP
WUSW
ZBoWiD
ZHP
ZMP
ZMS
ZMW
ZOMO
ZSRR

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Wojewódzki ............. Związków Zawodowych
Wojsko Polskie
Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Taksówkarskie
Wojewódzka Rada Narodowa
Wyższe Seminarium Duchowne
Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację.
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Socjalistycznej
Związek Młodzieży Wiejskiej
Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Wstęp

Oddawana w ręce Czytelnika publikacja jest drugim tomem serii wydawniczej, który przedstawia relacje państwo-Kościół w latach 1945–1989 przez pryzmat diecezji częstochowskiej. Podobnie jak w tomie pierwszym – poświęconym budownictwu
kościołów1 – dokonano tu próby scalenia dokumentów dotyczących jednego zagadnienia, ale wytworzonych przez różne instytucje – kościelne i państwowe. Materiały
publikowane w niniejszym tomie dotyczą ruchu pielgrzymkowego na terenie diecezji częstochowskiej w latach 1945–1989. O takim wyborze zagadnienia zdecydował oczywiście fakt istnienia w sercu diecezji sanktuarium jasnogórskiego i klasztoru
oo. paulinów. Od co najmniej 1655 r. – w okresach zagrożenia lub utraty suwerenności – Jasna Góra pełniła dwie role: pielęgnując fundamenty religijności, podtrzymywała tożsamość narodową. Nie jest dziełem przypadku, że prymas Stefan Wyszyński,
przygotowując program Wielkiej Nowenny, wybrał to miejsce na centrum odnowy
życia religijnego Polaków. Tym samym nie dziwi fakt, że polscy komuniści, przejmując władzę w 1944 r., do samego końca PRL podejmowali próby izolacji Jasnej Góry
i ograniczenia jej oddziaływania na społeczeństwo. W tym też wymiarze problematyka ruchu pielgrzymkowego do Częstochowy wykracza daleko poza granice diecezji,
a konflikty wokół Jasnej Góry absorbują uwagę najwyższych władz państwowych,
kościelnych i ogółu społeczeństwa.
Publikacja niniejsza to rezultat kwerendy przeprowadzonej w zasobach archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej – oddziału katowickiego, łódzkiego, w Archiwum
Kurii Metropolitalnej w Częstochowie oraz w Archiwum Paulinów na Jasnej Górze.
Poszukiwania w Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy niestety nie dały spodziewanych rezultatów2. Jakkolwiek problematyka ruchu pielgrzymkowego koncentruje się wokół Jasnej Góry i klasztoru oo. paulinów, prezentowane dokumenty strony
kościelnej pochodzą głównie z kurii diecezjalnej w Częstochowie. Wynika to z faktu,
że władze administracyjne PRL traktowały kurie diecezjalne jako wyłącznego przedstawiciela Kościoła katolickiego na danym terenie. Z kolei prezentowane zasoby aktowe IPN dotyczące diecezji częstochowskiej powstały w terenowych organach apa1
Zob. „Postanowiono załatwić odmownie…” Budownictwo sakralne w diecezji częstochowskiej (1957–1989). Wybór
dokumentów, Wstęp, wybór i oprac. A. Sznajder, ks. W.P. Wlaźlak, Katowice-Częstochowa-Rzeszów 2008.
2
Znamienne jest tu zniknięcie z Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy opracowania zespołu socjologów
przygotowanego na zamówienie władz partyjnych, zawierającego propozycje działań, które miały doprowadzić
do ograniczenia napływu pielgrzymów do Częstochowy. Dokument ten przywołuje o. Zachariasz Jabłoński ZP
w artykule pt. Miejsce Jasnej Góry w zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej (1978–1995), opublikowanym
w „Studia Claromontana” 2006, nr 26, s. 300.
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ratu bezpieczeństwa (UB/SB) – głównie Katowic i Częstochowy. Wynikało to z faktu,
iż po zakończeniu drugiej wojny światowej diecezja częstochowska administracyjnie
przynależała do różnych województw. Pierwsze istotne zmiany w tym zakresie zaszły w 1950 r., kiedy powiat częstochowski odłączono od województwa kieleckiego
i przyłączono do województwa śląsko-dąbrowskiego, przemianowanego rok później
na województwo katowickie. Z kolei w 1975 r. centrum diecezji należało do województwa częstochowskiego, północne krańce włączono do województw kaliskiego,
piotrkowskiego i sieradzkiego, zaś Zagłębie Dąbrowskie pozostało w Katowickiem.
Ten stan struktur administracji państwowej na wzmiankowanym obszarze pozostał
niezmieniony do końca omawianego okresu3.
Pierwsze kontakty pomiędzy władzami państwowymi a kościelnymi na szczeblu
lokalnym w diecezji częstochowskiej były poprawne. Władze miejskie Częstochowy
dla usprawnienia ruchu pielgrzymkowego opracowały odpowiednią strategię. W tym
celu w 1947 r. przygotowały „Statut Miejskiego Biura Obsługi Ruchu Pątniczego
i Turystycznego w Częstochowie”4, który miał ułatwić obsługę wiernych przybywających na Jasną Górę. Nieco inaczej odniosły się do tej problematyki władze centralne w Warszawie. Ministerstwo Komunikacji, na prośbę Episkopatu Polski dotyczącą
zwiększenia połączeń kolejowych dla pielgrzymów, odpowiedziało negatywnie tłumacząc się złym stanem taboru kolejowego5. Był to jednoznaczny sygnał ze strony władz
komunistycznych, które nie zamierzały wspierać Kościoła w jego zamierzeniach
duszpasterskich. Urząd Bezpieczeństwa w Częstochowie systematycznie sporządzał
raporty dotyczące uroczystości religijnych na Jasnej Górze6. Niebawem rozpoczęto
działania utrudniające dostęp wiernych do klasztoru jasnogórskiego. Wielowiekowa
tradycja pielgrzymowania wiernych z całej Polski miała być zwalczana systemowo.
Jednym ze sposobów na ograniczenie napływu pielgrzymów miał być Okólnik nr 107
Ministra Administracji Publicznej, wydany 23 listopada 1949 r.7 Wprowadzał on
obowiązek uzyskiwania w prezydiach powiatowych rad narodowych pozwoleń na organizację pieszych pielgrzymek. Organizatorzy byli zobowiązani do przedstawienia
listy nazwisk organizatorów i przewodników oraz podania liczby uczestników i czasu
trwania pielgrzymki. Od 1953 r. dodatkowo wymagano obecności w każdej grupie
lekarza, a w 1954 r. zażądano obecności pielęgniarek, a nawet …weterynarza.
Ostrze działań władz lokalnych zostało skierowane w stronę tradycyjnych pielgrzymek parafialnych. Przodowały w tym władze powiatowe, które nie wydawały
pozwoleń poszczególnym parafiom na organizowanie pielgrzymek pieszych na Jasną
3
Zob. A. Jurkiewicz, S. Ziemba, Województwo katowickie. Przewodnik, Warszawa 1962, s. 58; A. Laskowski, Rocznica wspomnienia o początkach województwa [w:] 20 lat województwa częstochowskiego, Częstochowa 1995,
s. 25–32; W. Wlaźlak, Rozwój terytorialny powiatów województwa łódzkiego w latach 1919–1999, „Gubernaculum
et Administratio. Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”
2004, z. 3, s. 22–25.
4
Zob. dok. nr 2.
5
Zob. dok. nr 3.
6
Zob. dok. nr 4, 5.
7
Zob. dok. nr 10, 11.
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Górę. Nie pomagały odwołania do wojewódzkich referatów do spraw wyznań, które podtrzymywały w mocy postanowienia referatów powiatowych. Takie stanowisko
władz lokalnych zmusiło w 1953 r. biskupa Stanisława Czajkę do interwencji w tej
sprawie w Urzędzie do spraw Wyznań w Warszawie8.
Problem niewydawania pozwoleń na urządzanie parafialnych pielgrzymek dotyczył kilkudziesięciu parafii leżących na terenie powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego i wieluńskiego9. Przeszkodą do wydania
zgody na urządzenie pielgrzymki parafialnej często były mało znaczące powody. Między innymi żądano od proboszczów zorganizowania specjalnej opieki medycznej czy
dostarczenia spisów pątników. Żądanie, aby każdej grupie wiernych zdążających na
Jasną Górę towarzyszył lekarz, było niemożliwe do spełnienia, gdyż w pierwszych
latach powojennych lekarzy po prostu brakowało. Władze kościelne argumentowały,
iż w podobny sposób nie zabezpieczano nawet ludzi masowo udających się codziennie do zakładów pracy czy choćby przebywających w dużych zbiorowiskach podczas
dni targowych. Z kolei żądanie dotyczące sporządzania list pielgrzymów nie znajdowało potwierdzenia w wydanych dotąd rozporządzeniach, np. wspomniany okólnik
nr 107. Ponadto władze komunistyczne łamały w oczywisty sposób zawarte Porozumienie Rządu i Episkopatu z 14 kwietnia 1950 r., które w punkcie 15 gwarantowało, iż „tradycyjne pielgrzymki i procesje nie będą napotykały na przeszkody”10.
Odwoływanie się władz kościelnych do obowiązujących przepisów i rozporządzeń nie
dawało żadnego rezultatu. Władze państwowe przedstawiały swoją interpretację prawa, zaś pozwoleń w wielu przypadkach parafie nie otrzymywały11. Z innych miejsc
w Polsce dozwolone były tylko pielgrzymki określane przez władze jako tradycyjne,
na przykład pielgrzymka warszawska. Zlikwidowano natomiast skutecznie 20 innych
corocznych pielgrzymek z wielkich polskich miast12.
Obowiązek uzyskiwania pozwoleń na organizację pielgrzymek nie ustał również po
przełomie roku 1956. Co prawda przestał obowiązywać słynny okólnik nr 107. Został on jednak zastąpiony okólnikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie
zgromadzeń publicznych z 25 czerwca 1957 r.13 Znaleźć tam można jednoznacznie
brzmiący zapis stanowiący, iż „Prezydia właściwych rad narodowych nie będą czyniły
przeszkód w organizowaniu przez miejscowe władze kościelne pielgrzymek i związanych z nimi uroczystości, udzielając odpowiednich zezwoleń na składane w przepisowym terminie i trybie wnioski”. Praktyka w tej materii nie uległa jednak zmianie,
czego potwierdzeniem może być prawdziwy skandal, do którego doszło na terenie
Zob. dok. nr 7.
Zob. dok. nr 8, 10.
10
Położenie prawne kościołów i związków wyznaniowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zbiór przepisów i dokumentów w/g stanu na dzień 1 października 1960 r., opr. E. Małkiewicz, S. Podemski, Warszawa 1960, s. 126.
11
Zob. dok. nr 12.
12
Zob. D. Thiriet, Marks czy Maryja. Komuniści i Jasna Góra w apogeum stalinizmu (1950–1956), Warszawa
2002.
13
Pełny tekst zob. P. Raina, Kościół Katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 1, Warszawa…, s.
596–599.
8
9
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powiatu pajęczańskiego, gdzie władze komunistyczne zastosowały zbiorową odpowiedzialność wobec duchownych. Prześladowanie miejscowego kleru doprowadziło
do wystosowania 16 stycznia 1962 r. listu protestacyjnego księży dekanatu siemkowickiego. Duchowni kondekanalni wzięli w obronę proboszcza parafii Pajęczno, ks.
Juliana Kowalskiego, którego władze administracyjne szczególnie nękały na różne
sposoby, oskarżając między innymi o zorganizowanie w 1961 r. nielegalnej pielgrzymki na Jasną Górę, co oczywiście było nieprawdą14. W analogiczny sposób postępowano z proboszczem i dziekanem siemkowickim, ks. Tadeuszem Wiśniewskim, którego Kolegium Karno-Administracyjne przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Pajęcznie skazało na karę grzywny za rzekomo odbytą w 1960 r. pielgrzymkę bez
wymaganego pozwolenia Zeznania świadków były jednoznaczne, że pielgrzymka się
nie odbyła, dlatego złożono odwołanie i wyrok uchylono. Należy podkreślić, iż władze powiatowe nie zachowywały żadnych pozorów praworządności, gdyż w 1961 r.
nie wydały pozwolenia na pielgrzymkę żadnej parafii z dekanatu siemkowickiego.
W „uprzywilejowany sposób” potraktowały parafię pajęczańską, która złożyła w wymaganym czasie prośbę do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcznie
o wydanie zezwolenia na odbycie pielgrzymki na Jasną Górę. Władze powiatowe zażądały od miejscowego proboszcza spisu uczestników pielgrzymki oraz zabezpieczenia
odpowiedniej opieki medycznej. Wspomniane wymagania prezydium powiatowego
zostały spełnione, zaś wszyscy byli przekonani, iż zgoda będzie wydana. Niestety,
perfidia władz nie miała granic, gdyż odmówiły one wydania pozwolenia na odbycie
pielgrzymki. Powiadomienie dostarczono proboszczowi w przeddzień mającej odbyć
się pielgrzymki, co spowodowało, iż nie możliwym było powiadomić o tym wiernych. Rozgoryczeni parafianie wyruszyli na Jasną Górę bez kapłana, który mimo tego
poniósł konsekwencje matactwa urzędników państwowych. Ostatecznie Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi zażądało usunięcia ks. J. Kowalskiego ze
stanowiska proboszcza parafii Pajęczno15.
W następnych latach terror władz lokalnych nie zelżał względem władz Kościoła
częstochowskiego, który ustawicznie zabiegał o pozwolenia dla wiernych pragnących
podążać w pielgrzymce odwiecznym zwyczajem do sanktuarium jasnogórskiego.
Świadczył o tym list bp. Zdzisława Golińskiego z 22 sierpnia 1962 r., skierowany
do przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi. Ordynariusz częstochowski pisał w nim, że „władze […] odmawiają niemal zupełnie zezwoleń na pielgrzymki na Jasną Górę w Częstochowie. Powstała sytuacja gorsza nawet,
niż w najtrudniejszych latach przed 1956 r.”16 W tym czasie władze komunistycznie
deklarowały wolność sumienia i wyznania, co gwarantowała konstytucja, zaś wypowiedzi notabli partyjno-państwowych deklarowały swobodę wewnętrznego życia kościelnego. Identyczną taktykę stosowały władze województwa katowickiego w oma14
15
16

Zob. dok. nr 22.
Zob. dok. nr 23.
Zob. dok. nr 31.
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wianym okresie17. Nieco inaczej wyglądało to w następnych latach, gdyż w aktach
kurialnych brak pism w tej sprawie.
Opisany powyżej incydent jest bardzo charakterystyczny dla przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Stanowi bowiem fragment wielkiej batalii, jaką władze
komunistyczne postanowiły stoczyć z Kościołem katolickim w związku z ogłoszoną
przez prymasa Wielką Nowenną. Ten ogólnopolski program duszpasterski stawiał
sobie za cel przygotowanie społeczeństwa polskiego do uroczystych obchodów Tysiąclecia Chrztu. Realizację programu rozpoczęło odnowienie Ślubów Narodu na Jasnej Górze 26 VIII 1956 r. Każdy kolejny rok pracy duszpasterskiej odbywał się pod
konkretnym hasłem i adresowany był do różnych grup społecznych i zawodowych,
tworząc systematyczny plan nauczania, wychowania, modlitwy i pracy wewnętrznej. Hasłami kolejnych lat były: I. Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom (1957/1958); II. Naród wierny Łasce (1958/1959); III. Życie
jest światłością ludzi (1959/1960); IV. Małżeństwo – sakrament wielki w Kościele
(1960/1961); V. Rodzina Bogiem silna (1961/1962); VI. Młodzież wierna Chrystusowi (1962/1963); VII. Abyście się społecznie miłowali (1963/1964); VIII. Nowy człowiek w Chrystusie (1964/1965); IX. Weź w opiekę Naród cały (1965/1966). Zarys
programu, przygotowany przez prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, szczegółowo
opracowywała Komisja Maryjna Episkopatu, której przewodniczącym był m.in. bp
Goliński. Oryginalność Wielkiej Nowenny polegała też na tym, że przybierała ona
różnorakie, niespotykane dotąd w praktyce duszpasterskiej formy: konferencje naukowe, dni skupienia, parafialne spotkania tematyczne, czuwania soborowe. Jasna
Góra była miejscem centralnym głównych uroczystości związanych z Wielką Nowenną. Każdy kolejny rok realizacji programu zaczynał się i kończył na Jasnej Górze.
Czas Wielkiej Nowenny i następujące po niej obchody Milenium to wyraźny powrót
społeczeństwa polskiego do wielowiekowej tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę.
Ranga tego miejsca rosła z każdym rokiem, a symboliczną cezurę wyznacza uroczystość Odnowienia Ślubów Narodu 26 VIII 1956 r., na którą przybyło około jednego miliona pielgrzymów z całej Polski. Wydaje się, że skala tego zjawiska zaskoczyła
władze komunistyczne, ale także hierarchię kościelną. Stąd też spóźniona niejako, ale
coraz ostrzejsza reakcja władz administracyjnych, obliczona na powstrzymanie ruchu
pielgrzymkowego18. Apogeum tych działań przypada na rok 1966, kiedy to dla storpedowania centralnych uroczystości milenijnych na Jasnej Górze, w dniach 2–4 maja
użyto całego aparatu partyjnego i państwowego, organizując ogromnym nakładem
środków kontrimprezy w Katowicach i Częstochowie19.
W historii ruchu pielgrzymkowego na Jasną Górę szczególne miejsce zajmuje
Warszawska Piesza Pielgrzymka. Jej początki sięgają roku 1701, a po drugiej wojnie
światowej – roku 1945. Była to najliczniejsza spośród pieszych pielgrzymek przyZob. dok. nr 32.
Zob. dok. nr 19. Szerzej na temat akcji przeciwdziałania przez władze państwowe uroczystościom milenijnym zob. Milenium czy Tysiąclecie, red. B. Noszczak, Warszawa 2006.
19
Zob. dok. nr 57.
17
18
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bywających corocznie do Częstochowy. W 1969 r. liczyła około ośmiu tys. uczestników, w 1976 r. – 18 tys., a w 1977 już prawie 25 tys. W latach sześćdziesiątych
organizatorami pielgrzymki byli paulini, m.in. oo. Melchior Królik, Leon Chałupka,
Tarzycjusz Nocoń. Trasa pielgrzymki licząca 240 km była stała, podobnie jak miejsca
postoju, podział na 17 grup i wiele innych kwestii organizacyjnych20. Na swój sposób
wyjątkowość pielgrzymki warszawskiej dostrzegali i doceniali funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa. Informacje na jej temat odnaleźć można we wszystkich niemal
meldunkach i sprawozdaniach z corocznych uroczystości 15 sierpnia21.
Do nowych relacji państwowo-kościelnych miało dojść po wyborze kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Nowy Namiestnik Chrystusa zamierzał oczywiście
odwiedzić Częstochowę, w której znajdowało się najbardziej znane sanktuarium maryjne w Polsce. W tym celu lokalne władze państwowe i kościelne powołały wspólną
komisję przygotowującą przyjazd Ojca Świętego do Częstochowy. Jak wynika z protokołu sprawozdawczego z 20 marca 1979 r., współpraca układała się pomyślnie22.
Niestety, władze komunistyczne nie zerwały z dawną polityką opresji wobec Kościoła.
Zaledwie w kilkanaście tygodni po wyjeździe papieża Jana Pawła II z ojczyzny rozpoczął się morderczy wyścig o odcięcie klasztoru i sanktuarium jasnogórskiego od
reszty Polski. Władze wojewódzkie w Częstochowie rozpoczęły budowę tunelu u stóp
parków podjasnogórskich, uniemożliwiającego pielgrzymom swobodny dostęp do
sanktuarium23. Skala problemu przerosła diecezję częstochowską, dlatego negocjacje
prowadzono na płaszczyźnie władz centralnych. Koordynatorem z ramienia Episkopatu Polski był oczywiście biskup częstochowski Stefan Bareła, który bezpośrednio
negocjował w tej sprawie z miejscowym wojewodą Mirosławem Wierzbickim. Sprawa
zataczała coraz większe kręgi, dlatego do rozmów włączyło się kilka zainteresowanych
ministerstw, Urząd do spraw Wyznań oraz Sekretariat Episkopatu Polski24. Niestety,
władze państwowe zmierzały do jednego celu, czyli wybudowania tunelu, przez który
mieli przechodzić pielgrzymi podążający na Jasną Górę. Gdyby udało się zrealizować
to zmierzenie, sparaliżowano by wówczas całkowicie dostęp do klasztoru paulińskiego, w którym znajdował się obraz Madonny. Aby zablokować te zamierzenia władz
wojewódzkich, biskup częstochowski postanowił na bieżąco informować wiernych
o postępie prac budowlanych na skrzyżowaniu alei NMP z ulicami Pułaskiego i Starucha25. Pomimo polityki informacyjnej prowadzonej przez władze kościelne prace
budowlane przy tunelu postępowały bardzo szybko. Żadne argumenty nie przemawiały za zmianami planów, czyli rezygnacją z budowy tunelu, uniemożliwiającą dostęp pielgrzymów do Jasnej Góry. W tym celu ordynariusz skierował do diecezjan
J. Żaryn, Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę (1956–1978) [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 4. Dzieje miasta i klasztoru po 1945 roku, red. K. Kersten, Częstochowa 2007, s. 304–309.
21
Zob. dok. nr 15, 20, 29, 40, 41, 45, 46, 54, 65, 67, 70.
22
Zob. dok. nr 81.
23
Zob. dok. nr 87.
24
Zob. dok. nr 88.
25
Zob. dok. nr 89.
20
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kolejne listy pasterskie nazwane „Komunikatami Biskupa Częstochowskiego w sprawie ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej”26. Wszelkie ekspertyzy dotyczące budowanego przejścia podziemnego były dla władz państwowych niekorzystne. Pewnym argumentem były działania na zewnątrz, czyli wypowiedzi dla prasy
zagranicznej, co najbardziej denerwowało władze komunistyczne27. Jak się wydaje,
był to ostateczny argument przemawiający za zamknięciem dalszych prac w sprawie
przejścia pod Jasną Górą28.
Problem został więc rozwiązany, lecz napięcia pomiędzy władzami wojewódzkimi a diecezjalnymi wymagały nadal dialogu. W tym okresie piętrzyły się sprawy
związane z ograniczeniami stanu wojennego. Życie religijne domagało się swobód
religijnych, co w określonych warunkach nie było sprawą łatwą29. Należy przyznać, iż
biskup Bareła był doskonale przygotowany do tego typu negocjacji z władzami lokalnymi. Wspomagał go w tych sprawach jego kanclerz, ks. Władysław Karlik, któremu
z tego miejsca należy oddać hołd. Rozgorzały kontrowersje wobec zadawnionych sporów pomiędzy gorliwymi duszpasterzami a władzami komunistycznymi. Ci ostatni
nie tolerowali patriotycznych kazań wygłaszanych przez ks. Tadeusza Wiśniewskiego
i ks. Franciszka Dylusa, co odnotowano w aktach z 15 września 1982 r.30 W klimacie
powyższych utarczek Częstochowa przygotowywała się do kolejnej pielgrzymki papieża Jana Pawła II31. Wydaje się, iż ten fakt, powtarzający się w cyklu czteroletnim,
był prawdziwym wyzwaniem dla władz wojewódzkich i kurii częstochowskiej.
Lekturze przedstawionych dokumentów towarzyszyć musi wiedza o strukturach
i zależnościach pomiędzy instytucjami komunistycznego państwa wyznaczającymi
i realizującymi politykę wyznaniową.
Przez cały okres PRL cele i założenia polityki wobec Kościoła katolickiego określało
Biuro Polityczne i Sekretariat KC PZPR. Na szczeblu województwa za realizację polityki wyznaniowej odpowiadał Komitet Wojewódzki PZPR. Zagadnienia z nią związane były przedmiotem stałego zainteresowania najwyższych władz organizacji partyjnej – Egzekutywy, Sekretariatu i wydziałów KW PZPR. Szczególną rolę odgrywał
tu Wydział Administracyjny, który dostarczał informacji na temat działalności Kościoła, oraz przygotowywał plany przeciwdziałania zjawiskom uznawanym za niepożądane32, a ponadto koordynował działania organizacji partyjnych niższego szczebla
i innych organów administracji państwowej. Od 1958 r. w celu rozwiązywania problemów natury wyznaniowej w KW PZPR powołano Komisję ds. Kleru. W jej skład
wchodzili przedstawiciele kluczowych wydziałów KW PZPR, a ponadto członkowie
kierownictwa WRN, Wydziału ds. Wyznań oraz kierownictwa Służby Bezpieczeń26
27
28
29
30
31
32

Zob. dok. nr 91.
Zob. dok. nr 104.
Zob. dok. nr 108.
Zob. dok. nr 111.
Zob. dok. nr 122.
Zob. dok. nr 123.
Zob. dok. nr 25, 36, 57.
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stwa. W zależności od potrzeb i sytuacji do udziału w pracach Komisji zapraszani byli
przedstawiciele tych samych instytucji szczebla powiatowego lub miejskiego.
Jednym z kluczowych organów wykonawczych polityki wyznaniowej PRL był
Urząd do spraw Wyznań wraz z jego odpowiednikami na szczeblu wojewódzkim
w postaci Wydziałów do spraw Wyznań przy Prezydiach Wojewódzkich Rad Narodowych33. Utworzony w 1950 r. UdsW podlegał Prezesowi Rady Ministrów, a na
jego czele stał dyrektor (od 1974 r. w randze sekretarza stanu). Istniejące na szczeblu wojewódzkim Wydziały do spraw Wyznań formalnie podporządkowane były
Prezydium WRN, ale faktycznie realizowały wytyczne i instrukcje UdsW. Zgodnie
z uchwałą Prezydium WRN w Katowicach z 14 czerwca 1968 r. do zadań WdsW
należał „nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przepisów dotyczących związków
i stowarzyszeń wyznaniowych”. Oznaczało to w szczególności nadzór nad obsadą
duchownych stanowisk kościelnych, przestrzeganiem prawa przez kurie diecezjalne,
zakony i parafie, rozpatrywanie rocznych planów budownictwa sakralnego, a nawet
prowadzenie statystyk wyznaniowych. O wyjątkowej pozycji WdsW w strukturze
administracji państwowej świadczy też fakt, że wszystkie wydziały prezydiów rad narodowych były zobowiązane uzgadniać z WdsW każdą decyzję, która miała związek
z polityką wyznaniową34. Funkcję kierowników WdsW w Katowicach pełnili m.in.
Stanisław Woźnak (1954–1958), Władysław Dyba (1958–1962), Edmund Łata
(1958–1973) .....
Kolejną strukturą, zajmującą się zwalczaniem Kościoła katolickiego i innych wyznań, był aparat bezpieczeństwa – UB/SB. W latach 1945–1953 na szczeblu centralnym zadania z tym związane były domeną Wydziału V Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Od 1950 r. tworzyły go cztery sekcj: I – „katolicki
kler świecki”, II – „kler zakonny”, III – „katolickie organizacje masowe”, IV – „postępowe ruchy katolickie”. W latach 1953–1954 zadania z tego zakresu realizował Departament XI MBP z czterema wydziałami. Po rozwiązaniu MBP (listopad 1954 r.),
w miejsce Departamentu XI powołano Departament VI Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Kiedy w listopadzie 1956 r. aparat bezpieczeństwa podporządkowany został Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, zadania związane ze zwalczaniem „wrogiej działalności Kościoła” wykonywał Wydział V Departamentu III.
W wyniku kolejnej reorganizacji z czerwca 1962 r. do walki z Kościołem i innymi
wyznaniami powołano Departament IV z wydziałami I, II i III (nieco później utworzono także IV, V i VI). W tym kształcie, nieco tylko modyfikowanym, Departament
IV istniał do 1989 r.35

33
Do 1957 r. istniały również Referaty do spraw Wyznań przy radach narodowych szczebla powiatowego
i miejskiego.
34
Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa
katowickiego w latach 1956–1970, Katowice 2009, s. 51.
35
Zob. Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989,
Wstęp, wyb. dokum. i red. A. Dziurok, Warszawa 2004, s. 20.
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Aparat bezpieczeństwa PRL zorganizowany był „pionowo”, co oznacza, że strukturom na poziomie centralnym odpowiadały struktury na szczeblu niższym. I tak:
departamenty na szczeblu centralnym miały swoje odpowiedniki na szczeblu wojewódzkim w postaci wydziałów. Z kolei odpowiednikami wydziałów w centrali były
sekcje lub grupy w województwie.36
Ze względu na specyfikę województwa katowickiego Wydział IV KW MO w Katowicach różnił się wyraźnie od innych komend wojewódzkich. Składał się z czterech
grup, spośród których Grupa IV – „częstochowska” – zajmowała się kurią diecezjalną, zakonem oo. paulinów na Jasnej Górze oraz aktywem świeckim skupionym
wokół kurii i klasztoru37. Zakres zadań Grupy IV (i pozostałych) określony został zarządzeniem wewnętrznym I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach z 1 grudnia 1964 r.: „Grupa IV organizuje rozpracowanie kurii diecezjalnej
w Częstochowie oraz jej agend, tj. Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Wyższego Seminarium Duchownego z siedzibą w Krakowie, kapituły, domów
rekolekcyjnych. Organizuje też rozpracowanie klasztoru na Jasnej Górze – siedziby
generała oo. paulinów oraz ogólnokrajowego centrum pątniczego, jak również siedziby filii Instytutu Prymasowskiego”38. Do stałych zadań pracowników Grupy IV, według wspomnianego zarządzenia, należało prowadzenie teczek ewidencji operacyjnej
na biskupów i jedenastu pracowników kurii, prowadzenie sprawy obiektowej na kurię
częstochowską, rozpracowywanie Wyższego Seminarium Duchownego i prowadzenie
114 teczek ewidencji operacyjnej na kadrę i alumnów. W świetle prezentowanych dokumentów można stwierdzić, że zadaniem, które w najwyższym stopniu angażowało
pracowników Grupy IV, było w szczególności corocznie zabezpieczanie uroczystości
religijnych na Jasnej Górze – 3 maja, 15 i 26 sierpnia, 7 września, zjazdów studentów,
nauczycieli czy też służby zdrowia. Polegało ono zarówno na opracowywaniu planów
zabezpieczenia operacyjnego39, jak i realizacji tychże, co dokumentują liczne zachowane meldunki i inne sprawozdania lub opracowania dotyczące różnych aspektów
ruchu pielgrzymkowego na Jasną Górę40. Oficjalnie – jak to określono w dokumencie
z 30 lipca 1970 r. – „zasadniczym celem organizowanego operacyjnego zabezpieczenia jest ujawnienie prób i zamierzeń wykorzystania kościelnych imprez do zakłócenia
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz operacyjne przeciwdziałanie wszelkim
ujawnionym tendencjom do prowokowania ekscesów, cudów lub innych zamachów

Zob. Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki i F. Musiał, Warszawa-Kraków 2007, s. 20–21.
37
Zakres zadań pozostałych grup to: I – „kuria katowicka, kler diecezjalny, świeckie stowarzyszenia katolickie, aktyw katolicki”, II – „zakony męskie i żeńskie, aktyw świecki skupiony wokół zakonów”, III – kler
i aktyw świecki innych związków wyznaniowych”. Łącznie 26 etatów. Zob. Ł. Marek, Wydział IV SB KW MO/
WUSW w Katowicach (1962–1989). Struktura, kierownictwo, zakres działania, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2006, nr 1 (3), s. 130–131, 133.
38
Ł. Marek, Wydział IV SB KW MO/WUSW w Katowicach..., s. 153.
39
Zob. dok. nr 39, 58.
40
Zob. m.in.: dok. nr 15, 17, 21, 26, 29, 34, 38, 40, 42.
36
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na ustalony porządek prawny”41. W praktyce działania te były obliczone na ograniczenie liczby uczestników uroczystości, utrudnianie im dotarcia na Jasną Górę oraz
inwigilację i dezintegrację. Wiele wskazuje na to, że działalność klasztoru jasnogórskiego co najmniej do końca lat siedemdziesiątych absorbowała uwagę pracowników
częstochowskiej SB bardziej niż działalność kurii częstochowskiej. Wynikało to zapewne stąd, że Jasna Góra odgrywała centralną rolę w latach Wielkiej Nowenny
i w programie obchodów milenijnych. Dostrzegano także częstszą niż dotychczas
obecność prymasa Wyszyńskiego oraz innych biskupów42.
Kadra częstochowskiej Grupy IV przez kilkanaście lat składała się z kierownika
i trzech pracowników operacyjnych. Pierwszym kierownikiem Grupy IV (od 1 lipca 1962 do 1 października 1963 r.) był mjr Ryszard Puchała, pełniący następnie
funkcję II zastępcy komendanta miasta ds. Bezpieczeństwa w Częstochowie. Mimo
eksponowanego stanowiska kierowniczego w częstochowskiej SB, nadal osobiście
prowadził sprawy operacyjne, w tym najważniejszą sprawę obiektową „Rada” (na
kurię diecezjalną w Częstochowie), oraz kilku tajnych współpracowników. Jego szczególną „zasługą” było kierowanie wielu wniosków przeciwko księżom do kolegium
karno-administracyjnego43.
W latach 1963–1973 kierownikiem Grupy IV był kpt. Ryszard Kupczyk – rodowity częstochowianin, syn działacza Komunistycznej Partii Polski. Pracę w aparacie
bezpieczeństwa podjął w 1949 r., zaczynając od stanowiska wartownika w Referacie
Ochrony Przemysłu Elektrowni Częstochowa. Pracę w pionie rozpracowującym Kościół katolicki rozpoczął w 1962 r., tj. z chwilą powstania Grupy IV SB w Częstochowie44. Wyróżniającym się pracownikiem tej grupy był z pewnością Czesław Ceglarek.
Z wykształcenia technik budowlany, pracę w SB rozpoczął w październiku 1956 r.
i po kilku miesiącach został z niej zwolniony. Nie mogąc nigdzie znaleźć pracy, zwrócił
się o ponowne zatrudnienie w SB. Ukończył Szkołę Oficerską MSW w Legionowie
i w lipcu 1962 r. został skierowany do pracy w Grupie IV Wydziału IV w Częstochowie. Od października 1964 r. zajmował się rozpracowywaniem kurii częstochowskiej45, a od 1966 r. dodatkowo Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie
i Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Co roku pozyskiwał nowych
tajnych współpracowników, pracując systematycznie z czterema, a nawet sześcioma.

J. Żaryn, Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę…, s. 311.
W informacji dotyczącej działalności klasztoru jasnogórskiego w 1967 r. autor pisze wprost, że „tradycyjnym zwyczajem klasztor jasnogórski w roku 1967 odgrywał dominującą rolę w działalności opozycyjnej kleru
katolickiego w Polsce. Również jak dotychczas rola i znaczenie klasztoru jasnogórskiego w świecie katolickim
wykorzystywana była przez Episkopat Polski do działalności oddziaływawczej [sic!] na narastające i coraz bardziej postępowe przemiany społeczno-polityczne w naszym kraju” (AIPN, 085/6, t. 6, Informacja za rok 1967
odnośnie [do] klasztoru jasnogórskiego, Częstochowa, 21 III 1968 r., k. 206–218).
43
AIPN Ka, 0188/236, Akta osobowe Ryszarda Puchały.
44
AIPN Ka, 0188/8, t. 1, Akta osobowe Ryszarda Kupczyka.
45
AIPN Ka, 0188/18, t. 1, Akta osobowe Czesława Ceglarka, Opinia służbowa za okres od 1 I 1963 do 31 XII
1964 r., k. 65–66.
41
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Z chwilą utworzenia w 1975 r. województwa częstochowskiego, powstała także
w Częstochowie nowa KW MO i odpowiednio Wydział IV. Naczelnikami byli tu
kolejno Stanisław Cyba (czerwiec–listopad 1975), Alojzy Perliceusz (1975–1978),
Stanisław Boczek (1978–1983), Andrzej Fijał (1983–1989)46.
Dokumenty, podobnie jak w poprzednim tomie, zostały uporządkowane w układzie chronologicznym, niezależnie od instytucji będącej wystawcą dokumentu. Każdy
z nich opatrzono kolejnym numerem oraz regestem podającym autora, jego adresata,
a także datę i ogólną treść. Pod tekstami dokumentów wskazano miejsce ich aktualnego przechowywania wraz z sygnaturą archiwalną, paginacją, formą utrwalenia
i formą przekazu.
W prezentowanych w tomie dokumentach uwspółcześniono interpunkcję i ortografię, ujednolicono różne sposoby zapisu dat. Powtarzające się niektóre charakterystyczne błędy stylistyczne, gramatyczne lub ortograficzne poprawiono, opatrując je
przypisami literowymi z podaniem oryginalnej pisowni. W taki sam sposób oznaczono odręczne dopiski i podkreślenia. Dostosowano do obowiązujących obecnie norm
interpunkcję i zapis skrótów oraz skorygowano oczywiste błędy pisarskie. Wszelkie
opuszczenia dokonane przez autorów opracowania oznaczono trzema kropkami
w kwadratowym nawiasie [...].
Autorzy pragną podziękować wszystkim osobom, które swoją pomocą przyczyniły
się do sfinalizowania tego przedsięwzięcia. W pracach nad niniejszą publikacją wielką
życzliwość okazały nam w szczególności następujące osoby: dr Renata Dziechciarz
– naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN
w Katowicach, ks. dr Paweł Wolnicki – dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej
w Częstochowie, o. Melchior Królik – archiwariusz Archiwum Paulinów na Jasnej
Górze, oraz mgr inż. Jan Szyma – przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude
Mater w Częstochowie, które jest producentem filmu o pobycie Jana Pawła II w Częstochowie i wykonawcą płyt CD dołączonych do książki.
ks. Władysław Piotr Wlaźlak, Andrzej Sznajder

Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. 1975–1990, t. 3, red. naukowa P. Piotrowski, Warszawa
2008, s. 104.
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Nr 1
1945 wrzesień 10, Częstochowa – Raport MUBP w Częstochowie dotyczący uroczystości na
Jasnej Górze w dniach 7, 8, i 9 września 1945 r.
Częstochowa dn[ia] 10 IX [19]45 r.
Raport
Ze świąt kościelnych urodzin Najświętszej Maryia Panny
z dni: 7–8–9 IX [19]45 r.
W dniach tych odbyły się uroczyste nabożeństwa z kazaniami wygłaszanymi przez
księży i paulinów na Jasnej Górze.
W świętach tych uczestniczyło około […]b 150 000c osób przybyłych w pielgrzymkach z okolicznychd miejscowości oraz częściowo z miasta Częstochowy.
Kazania wygłaszane przez ojców paulinów i księży miały charakter ekonomicznopolitycznye, pomimo że paulini streszczali wszystkie przykłady osnute na tle religijnym i nief wypowiadali się tak jaskrawo, a raczej dyplomatycznie prowadzili wiernych
do umiejętnej walki z ustrojem demokratycznym i wydanym przez rząd dekretom
o ślubach cywilnych i rozwodach.
Umiejętna walka kleru z ustrojem demokratycznym i rządem potwierdza się następującymi faktami, a mianowicie: wygłaszane kazania przez paulinów i księży
miały charakter dyplomatyczno-polityczny, w których uwidaczniała się propaganda
antypaństwowa.
Przybywające do Częstochowy pielgrzymki przyjmowali ojcowie paulini, którzy
na wstępie wygłaszali krótkie przemówienia powitalne, w których używalig następujących zwrotów:
Chrześcijanieh – katolicy – Polacy! Nie przyszliście tu po to, aby wypłakać swoje
żale u stóp Maryii, ale żeby nieść pocieszenie dla innych, tym, co pozostali w domach,
w niewoli, więzieniach i tym, co nie mogą na raziej przyjść tuk do stóp Maryii. Dalej
mówił: że po odejściu z Jasnej Góry każdy pielgrzym powinien być mężny i gotowy,
W oryginale Marji.
W tym miejscu występuje ciąg cyfr zakreślonych znakami X.
c
Podkreślenie odręczne. Wszystkie następne podkreślenia wykonano także odręcznie.
d
W oryginale okolocznych.
e
W oryginale ekonomicznopolityczny.
f
W oryginale ni.
g
W oryginale urzywali.
h
W oryginale Chrześcianie.
i
W oryginale Maryji.
j
W oryginale naratie.
k
W oryginale zu.
a

b
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bo gdyby nawet miały być ofiary, to niech będą, ale wtedy tak będzie… jak my sobie
życzymy.
Polska miała królów, miała prezydentów, ma i nie mal i nie wiadomom, jak będzie.
Pątnicy! Te ofiary, które złożycie, to nam są niepotrzebne! Bo my mamy, a nawet
wysyłamy gdzie indziej.
W dniu 7 IX [19]45 r. o godz.n 18.30, po nabożeństwie, wygłosił kazanie o[jciec]
paulin Salezy1 o następującej treści:
Polacy! Polskę będziemy budować silną! szczęśliwą! I dużą, ale ona nie będzie oparta
na prawach ziemskich, a oparta na wierze i prawach boskich! (tu zaczął ryczeć po prostuo). Nie wstępujcie do partiip! A tylko ufajcie w Boga! A wytrwamy do końca!
Bo nie maq żadnej siły, aby była w stanie rozbić rodzinę chrześcijańską, bo nawet taka
potęga jak Niemcy rozbiła się o wiarę Chrystusową! (miał na myśli i inne potęgi).
Po zakończeniu nabożeństwa o[jciec] p[aulin] zaintonował „Boże coś Polskę”,
w końcu pieśni jedni ludzie śpiewali „Ojczyznę Wolną Pobłogosław, Panie”, a drudzy
„Ojczyznę naszą racz oczyścić, Panie”.
W dniu 8 IX [19]45 r. o godz. 10.30 nabożeństwo przed szczytem Jasnej Góry
odprawił ks. Biskup Zakrzewski2, asystował ks. biskup Teodor Kubina3. W nabożeństwier tym wyjątkowo brało udział dużo księży i paulinów. Kazanie wygłosił
o[jciec] p[aulin] Józef4, które charakteryzowało się następująco:
Stoimy na przełomie epoki i nie wiemys, jak jutro będzie, nie wiemys, jak nasza
rodzina będzie wyglądać, a my jak każdy ptak chcemy mieć gniazdo rodzinne. Chrystust powiedział, że królestwo niebieskieu jest gwałcone przez gwałcicieli i gwałciciele
chcą wydrzećv rodzinom chrześcijańskim to, co jest najlepsze, a to królestwo, to jest
rodzina żyjąca po bożemu, a oni chcą nam rozbić tę rodzinę, chcą doprowadzić
do zguby narodu (rzucił hasło do kobiet): Nie poddajcie się podszeptom! Idźcie
wytyczoną ścieżką, jak nakazał Bóg, z wiankiem do ołtarza! Wtedy tylko jest małżeństwo ważne! Tak Bóg nakazał i tak musi być. Pogląd nie musi iść jednokierunkowo, tylko każdy kierunek zapatrywań musi mieć swoją swobodę (dalej mówił) my tu
nie będziemy mówić o polityce czy ekonomiiw, ale my mamy wszystko na uwadze,
bo jest pytanie, że jeżeli naród będzie się rozrastał, to nie będzie miał co jeść, to ci
panowie, co tu między nami są, niech się zatroszczą dla nich o chleb (w tym
W oryginale niema.
W oryginale niewiadomo.
n
W oryginale godź. Tak samo w dalszym tekście.
o
W oryginale poprostu.
p
W oryginale partji.
q
W oryginale niema.
r
W oryginale naborzeństwie.
s
W oryginale niewiemy.
t
W oryginale Hrystus.
u
W oryginale nie bieskie.
v
W oryginale wydżeć.
w
W oryginale ekonomji.
l

m
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czasie megafony przycichły i cała świta przy ołtarzu przytłumionymx głosem
krzyknęła …my chcemy! A paulin Józef dwukrotniey już powtórzyłz przez
megafony …chleba! chleba!). Czyli jakoby naród polski nie miałaa chleba (dalej mówił):
Obecni członkowie rządu, tu, na Jasnej Górze 29 VIII [19]38 r., ślubowali, że
wiara katolicka jest i będzie uznana na wieki, w każdej dziedzinie życia gospodarczego i politycznego. Jeden kierunek jest po to, by uściskać drugi kierunek polityczny! To jest niesprawiedliweab! Gorsze jak sanacja! Niektórzy panowie obecnie
uciskają narody, gdyż mówią, że nie świadczy ilość tylko jakość (powtórzył
dwukrotnie)ac.
W końcu kazania nawoływał mężczyzn, że od nich będzie zależało, jakie będą prawa, jakie będą rodziny i jakie będzie państwo silne, duże i szczęśliwe!
Po nabożeństwie krótkie przemówienie wygłosił ks. biskup Kubina.
Cieszę się bardzo, że widzę was tutaj, takie liczne rzesze zebranych, i nie tylko ja,
ale i ks. biskup Zakrzewski z Łomży, który przyjechał z Kresów Wschodnich,
przykro mu było, ale musiał opuścić ziemie wschodnie. My, Polacy, podtrzymani
na duchu chrześcijańskim przez Maryję musimy […]ad wytrwać w rodzinie katolickiej
i promieniować na wschód i zachód. Organizować życie chrześcijańskie na zachodzie i może na ziemiach tych wschodnich. A teraz udzieli Wam błogosławieństwa (tu powiedział z naciskiem) ks. biskup, który musiał przyjechać z Kresów
Wschodnich tu do nas, do Częstochowy. Dalej przeczytał trzy zwrotki w przeistoczonym tekście „My chcemy Boga”. Po przeczytaniu zaznaczył, aby w ten sposób
śpiewali, następnie zaintonował w nowym tekście pieśń „My chcemy Bogaae”. Tekst
przeistoczonej pieśni „My chcemy Bogaae” – podajemy w załączniku.
Po uroczystym nabożeństwie, odprawionym przed szczytem Jasnej Góry
o godz. 18.30 wygłosił kazanie ks. Kalinowski. Kazanie zaczął od zarania ludzkości. Jak Bóg wyklął ludzkość i karał ją potopami, kataklizmami, aż w końcu zesłał
na ziemię Chrystusa, który odkupił swoimi cierpieniamiaf grzech ludzkości. Dalej
nawiązał do historiiag …Wielcy ludzie mieli objawienie Boga, jak król Łokietek Władysław miał objawienie Boże w Wiślicy, i zwyciężył, tak i my zwyciężymy, tylko
wierzmy w świętość Matki Boskiej Jasnogórskiej, o niej nie zapominajmy. Także nie
zapomnijmy o Matce Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie, wspomniał także o KiW oryginale Przytłumionym.
W oryginale dwókrotnie.
z
W oryginale powturzył.
aa
W oryginale niemiał.
ab
W oryginale nie sprawiedliwe.
ac
W oryginale powtórzy dwókrotnie.
ad
W tym miejscu występuje ciąg wyrazów zakreślonych znakami X.
ae
W oryginale boga.
af
W oryginale cierpienia.
ag
W oryginale chistorji.
x

y

29

Wybór dokumentów

jowie, jak toah św. Tomasz w czasie napadu Tatarów na Kijów uchronił najświętszą monstrancją, zaznaczając kilku łotrów i zdrajców naszych, zaprzepaścili koronę naszą i puścili naród polski w morze łez i krwi, i błota. Pomimo że
nasze świątynie zorane są pociskami armatnimi i mamy niedostatek, jednak pomimo
tego podźwigniemyai się, oczywiście, jeżeli będziemy ufni w Bogu i Maryiaj. Musicie
wiedzieć, że tylko Maryjaak najświętsza jest naszą królową i ona nie zapomnial o nas.
Na tym zakończono kazanie i uroczystość w dniu 8 IX [19]45 r.
W dniu 9 IX [19]45 r.am na Jasnej Górze odbyło się nabożeństwoan przed szczytem
o godz. 10-tej. Kazanie wygłosił „ojciec paulin” Alfons Jędrzejewski5, następującej
treści:
Wyzuci z ziemi, obdarci przez nieprzyjaciół, zapomnijmy na chwilęao o naszych
cierpieniach. Królowa Polski musi się opiekować swymi poddanymi, my jako poddani musimy wierzyć w jej moc. NMP ratuj senatorów rady! Po strasznych przeżyciach z Niemcamiap wróciła Polska do życia, wrócił rząd i wojsko. Obraz NMP
zdobi pałace magnatów i sztandary wojskowe. Pieśń NMP śpiewał lud poczciwy,
Legionyaq Dąbrowskiego za granicą. W każdym domu polskim świeciła lampa MB.
Naród doczekał się wskrzeszenia Polski. Kiedy Niemcy zdradzieccy napadli na Polskę, wiele synów i córek poszło na wojnę, modląc się do NMP.
Życiear nasze państwowe oparte jest na fundamentach rodzin religijnych, będzie coraz potężniejsze i śliczniejsze. Naród cały żył jednym duchem, strażniczką ducha była,
jest i będzie NMP. NMP broniła od strasznej niewoli, w jaką popadła wschodnia.
Jak królów zabrakło, Bóg zesłał Polsce ducha (tu wymienił poetki polskie).
Mężowie polscy mieczem wypędzają wroga, tak wy kobiety pilnujcie tego! Podtrzymuj, niewiasto, ducha polskiego! Polska będzie Polską, Polak Polakiem. Pamiętajcie Polacy, żeście Polakami! Zachowujcie ducha polskiego! Orzeł, który padliną się
brzydzi, który wam świecił przez wieki, niech wam świeci.
as
NMP, Ty zasłaniasz nas terazat i na przyszłość módl się za naród poddany, aby
zmienił się w olbrzymią potęgę. Syny i córki Twojej ziemi czekają! Błogosław! Matko,
spojrzyj na całą Polskę! Niech naród pracuje dla chleba, a pójdą do nieba.
Na tym zakończono kazaniess.
W oryginale jakto.
W oryginale poddzwigniemy.
aj
W oryginale Maryji.
ak
W oryginale Marja.
al
W oryginale zapimni.
am
W oryginale 9–9–45 r.
an
W oryginale naborzeństwo.
ao
W oryginale cgwilę.
ap
W oryginale niemcami. Tak samo w dalszym tekście.
aq
W oryginale Legjony.
ar
W oryginale ;ycie.
as
Akapit ten odręcznie zaznaczono nawiasem na lewym marginesie strony.
at
W oryginale terza.
ah
ai
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Kierownik Sekcji III-ej
Piasecki Marian
M. Piaseckiau
Źródło: AIPN Ka, 011/29, t. 1, Sprawozdania dekadowe z pracy Referatu V MUBP
w Częstochowie. Lata 1945–1946, k. 46–48, oryginał, mps.

O. Salezy – właściwie Bogusław Strzelec (1917–2005), paulin, święcenia kapłańskie przyjął
w 1942. Duszpasterz na Jasnej Górze, Maria Bistrica, podprzeor klasztoru na Skałce w Krakowie,
podprzeor klasztoru w Brdowie, przeor klasztoru w Leśnej Podlaskiej, ekonom konwentu w Doylestown, przeor i wicedyrektor sanktuarium maryjnego w Doylestown. Zob. AJG, t. 36, Akta
personalne o. Salezego Bogusława Strzelca.
2
Bp Tadeusz Paweł Zakrzewski (1883–1961), kapłan archidiecezji poznańskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1906, sakrę biskupią w 1938. Duszpasterz archikatedry poznańskiej, kapelan
bp. E. Likowskiego, kard. E. Dalbora, szambelan papieski, prałat domowy Jego Świątobliwości,
kanonik kapituły archikatedralnej poznańskiej, rektor Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie,
biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, biskup płocki. Zob. M. Grzybowski, Zakrzewski-Wyskota
Tadeusz Paweł Maria [w:] Słownik polskich teologów katolickich, red. L. Grzebień, t. 7, Warszawa
1983, s. 464–465; K. Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, Poznań
1996, s. 255–256.
3
Bp Teodor Kubina (1880–1951), kapłan archidiecezji wrocławskiej, diecezji katowickiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1906, sakrę biskupią w 1926. Duszpasterz parafii Mikołów, św. Barbary
w Królewskiej Hucie, w Kołobrzegu, św. Jadwigi w Berlinie, proboszcz parafii NMP w Katowicach, konsultor diecezjalny, redaktor tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny”, biskup częstochowski, założyciel katolickiego tygodnika „Niedziela”. Zob. AKMCz, 151, Akta personalne bp. Teodora Kubiny; M. Trąba, Ksiądz dr Teodor Kubina. Działalność społeczna i narodowa w latach 1905–1925,
Świętochłowice 2002, passim.
4
O. Józef – właściwie Stanisław Japowicz, zmienił nazwisko na Jaskółowski (1902–1989), paulin,
kapłan archidiecezji wrocławskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1933. Prefekt WSD na Skałce
w Krakowie, rektor studiów w Leśnej Podlaskiej, duszpasterz parafii Szczawienko, Piaszyce, Świętej
Rodziny we Wrocławiu, Długołęce i Rzeczycy, pracownik kurii wrocławskiej, wizytator urzędów
dziekańskich, kanonik RM, sekretarz generalny zakonu paulinów. Zob. AJG, t. 320, Akta personalne o. Józefa Stanisława (Japowicza) Jaskółowskiego; J.S. Płatek, Dzieje paulinów XX wieku – życie
i działalność, Częstochowa 2003, s. 197–201.
5
O. Alfons – właściwie Franciszek Jędrzejewski (1865–1950), paulin, świecenia kapłańskie przyjął
w 1895. Mistrz nowicjatu, gwardian klasztoru bernardynów w Kole, kapelan kościoła św. Katarzyny w Petersburgu, wikariusz parafii Kowal, kapelan Wojska Polskiego, rektor kościoła św. Franciszki w Rzymie, duszpasterz w Leśnej Podlaskiej, katecheta w Witulinie, Droblinie, Nosowie i Bukowicach, definitor generalny. Zob. AJG, t. 205, Akta personalne o. Alfonsa Franciszka Jędrzejewskiego;
J. Zbudniewek, Jędrzejewski Franciszek Alfons [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981,
red. L. Grzebień, t. 5, Warszawa 1983, s. 603–605.
1

au

Podpis odręczny, czytelny.
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Nr 2
1947 maj 8, Częstochowa – Pismo prezydenta miasta Częstochowy do biskupa Teodora Kubiny.
Kuria Diecezjalna
w Częstochowie
9 maj[a] 19a4a7 [r.]
L.dz. b1293b
Częstochowa, dnia 8 maja 1947 roku
Prezydent Miasta
Częstochowy
Nr O.c822/4c/47
Do
Jego Ekscelencji Ordynariusza Diecezji
Ks. Biskupa dr. Teodora Kubiny
w miejscu.
Zarząd Miejski od dłuższego czasu rozważa zagadnienie zorganizowania obsługi ruchu pątniczego i turystycznego w takiej płaszczyźnie, ażeby z jednej strony
uwzględnione zostały w całej rozciągłości wszystkie momenty kultu religijnego związanego z Jasną Górą i ażeby z drugiej gmina miasta Częstochowy mogła uzyskać odpowiednie fundusze na zbudowanie i zainstalowanie jak najrychlej szeregu urządzeń
w dzielnicy jasnogórskiej dla najbardziej elementarnych potrzeb pątników i turystów.
W dążeniu do rozwiązania tego zagadnienia Zarząd Miejski wniósł do Miejskiej
Rady Narodowej projekt statutu Miejskiego Biura Obsługi Ruchu Pątniczego i Turystycznego, który został uchwalony przez Radę na posiedzeniu plenarnym dniu
24 marca 1947 roku.
Projekt ten stwarza podstawę do przedyskutowania traktowanego zagadnienia
ze wszystkimi czynnikami kościelnymi i świeckimi zainteresowanymi ruchem pątniczym i turystycznym.
Przesyłając egzemplarz tego projektu kurii diecezjalnej, pozwalam sobie prosić
Waszą Ekscelencję o zaznajomienie się z jego treścią, a także o poinformowanie mnie,
kiedy i gdzie mogłaby się odbyć możliwie rychło konferencja, której przedmiotem
byłaby całość zagadnienia obsługi ruchu pątniczego, ujętego pod kątem najbardziej
istotnych zainteresowań kurii diecezjalnej i Klasztoru Jasnogórskiego oraz gminy
miasta Częstochowy.
a
b
c

Dopisano odręcznie.
Pieczęć kurii z datą wpływu pisma i liczbą dziennika.
Dopisano odręcznie.
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Przy sposobności uważam za stosowne podkreślić, że Zarząd Miejski nie przedsięwziął dotychczas żadnych absolutnie kroków w kierunku wprowadzenia w życie
postanowień przedmiotowego statutu i daleki jest od jakichkolwiek intencji przedsiębrania ich w przyszłości bez wiedzy i zgody Waszej Ekscelencji.
Nadmieniam także, że zdaję sobie całkowicie sprawę z tego, iż omawiane zagadnienie wykracza poza granicę Częstochowy i nawet diecezji, niemniej jednak skłonny
jestem twierdzić, że powinno być ono rozwiązane jak najrychlej, chociażby na krótkiej
fali prac inwestycyjnych i realnego działania.
Z tej też racji proszę Waszą Ekscelencję o potraktowanie sprawy jako wymagającej
co najmniejd rychłego, wszechstronnego i obiektywnegoe przedyskutowania.
Zaznaczam, że pozostawiam uznaniu Waszej Ekscelencji wyznaczenie miejsca i terminu konferencji, jak również wskazanie osób i instytucji, które powinny wziąć w niej
udział.
Ze swej strony proponuję Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców Polskich.
Prezydent Miasta
[…]f
(–) Dr T[adeusz] J[an] Wolański1
Załącznik: 1. –

d
e
f

W oryginale conajmniej.
W oryginale objektywnego.
Podpis nieczytelny.
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Zał[ącznik] do L. 1293g
Częstochowa jest największym w Polsce ośrodkiem ruchu pątniczego, który stwarza dla miasta szereg nierozwiązanych dotąd zagadnień.
Zagadnieniamih tymi w pierwszym rzędzie są: stan sanitarny miasta, ochrona pielgrzymów przed wyzyskiem, odpowiednie zakwaterowanie pielgrzymek, opieka lekarska i społeczna oraz rozbudowa urządzeń dobra publicznego dla obsługi ruchu
pątniczego, zwiększenie stanu posiadania Częstochowy pod względem atrakcyjności
w odniesieniu do ruchu turystycznego z zagranicy i uzyskiwanie funduszów na pokrywanie wydatków miasta, związanych z ruchem pątniczym i turystycznym.
Władza państwowa i samorządowa w Częstochowie w okresie pierwszej niepodległościi rozważała również plany zorganizowania właściwej opieki nad ruchem pątniczym w rozumieniu społecznym, porządkowym i rzeczowym, niemniej jednakże
żaden z nich nie został zrealizowany z powodu braków środków finansowych.
Obecny Zarząd Miejski badał w latach 1945 i 1946 wszystkie właściwości ruchu
pątniczego oraz praktyczne i społeczne niedomagania w jego obsłudze i na podstawie
poczynionych doświadczeńj przyszedł do zasadnego przekonania, że ruch ten powinien być z jednej strony ujęty w ramy zorganizowanej opieki ze strony władz i współpracujących z nimi czynników społecznych, a z drugiej, przez słuszną odpłatność za
tę obsługę zorganizowaną, winien stworzyć źródło pewnego qvantum dochodówk na
cele związane z planowym rozwiązaniem wspomnianych wyżej zagadnień.
W tym ujęciu kreuje się porządkowo-społeczną instytucję miejską dla obsługi ruchu pątniczego – Miejskie Biuro Obsługi Ruchu Pątniczego, które działać będzie na
zasadach ustalonych poniższym statutem.

Dopisano odręcznie.
W oryginale zagadnieniam.
i
W oryginale Niespodległości.
j
W oryginale doswiadczeń.
k
W oryginale dochdów.
g
h
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STATUT
Miejskiego Biura Obsługi Ruchu Pątniczego i Turystycznego
w Częstochowie.
Na podstawie art. 1 dekretu polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia
23 listopada 1945 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego
(Dz.U. R.P. Nr 14, poz. 74 art. 43 ust. 1 lit.), a ustawy z dnia 23 marca 1933 roku
o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U. R.P. Nr 35, poz. 294),
par. 19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn[ia] 23 maja 1934 roku
o meldunkach i księgach ludności (Dz.U. R.P. Nr 54, poz. 489) art. 19 punkt 1 dekretu
z dnia 20 marca 1946 roku o finansach komunalnych (Dz.U. R.P Nr 19, poz. 129)
i uchwały Miejskiejl Rady Narodowej z dnia 24 marca 1947 roku Nr 23/47 kreuje się
Miejskie Biuro Obsługi Ruchu Pątniczegom na zasadach przepisami niniejszego Statutu
ustalonych.
Par[agraf] 1
Miejskie Biuro Obsługi Ruchu Pątniczego i turystycznego nazywane w dalszym
ciągu Statutu w skrócie „Biuro”, jest instytucją miejską o charakterze instytucji dobra
publicznego, rządzącą się autonomicznie w granicach niniejszego statutu i posiadającą odrębny ustrój finansowy, nie posiada jednak osobowości prawnej i podlega władzom gminy miejskiej.
Wszelkien świadczenia gminy miejskiej na rzecz Biura i odwrotnie Biura na rzecz
gminy miejskiej są rozrachunkowo odpłatne.
Par[agraf] 2
Zadaniem Biura jest organizowanie, urządzanie i sprawowanie obsługi ruchu pątniczego i turystycznego na obszarze miasta Częstochowy pod względem: społecznym,
informacyjnym, meldunkowym, opieki lekarskiej, zakwaterowania i wydawniczym
(propagandowym).
Par[agraf] 3
Zakres działalności obejmuje:
a) Organizowanie i utrzymywanie aparatu informatorówo i przewodników dla
należytej obsługi ruchu pątniczego i turystycznego.
b) Organizowanie i utrzymywanie dla celów jak wyżej w punkcie a sieci punktów informacyjnych i zleceniowych.
c) Współpraca z władzami i urzędami oraz organami Milicji Obywatelskiej w zakresie spraw porządkowych, związanych z ruchem pątniczym i turystycznym.
d) Sprawy zameldowania i wymeldowania pielgrzymek i wycieczek zbiorowych
zgodnie z przepisami par[agraf] 19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1934 roku o meldunkach i księgach ludności.
W oryginale Miejski.
W oryginale pątniczego.
n
W oryginale Wszelkiej.
o
W oryginale informatów.
l

m
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e)

Współpracę z organizacjami i instytucjami opieki społecznej, Miejskim Wydziałem Zdrowia, Pogotowiem Ratunkowym itp. w zakresie potrzeb obsługi
pątników i turystów pod względem opieki społecznej i lekarskiej.
f)
Administrowanie miejskimi budynkami i lokalami, przeznaczonymi na hotele i domy noclegowe dla pątników i turystów.
g) Rejestrowanie i organizowanie domów noclegowych dla pątników i turystów
zgodnie z przepisami art. 41 i 197 prawa przemysłowego oraz zarządzenia
Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 29 października 1945 roku w sprawie prowadzenia przemysłu gospodniego (Dziennik Urzędowy Ministerstwa
Aprowizacji i Handlu Nr 13, poz. 67).
h) Współpracę z władzami i instytucjami prawa publicznego i społecznymi
w zakresie tworzenia i utrzymywania placówek i urządzeń związanych pod
względem celowości z ruchem pątniczym i turystycznym.
i)
Akcję wydawniczą i propagandową w zakresie jego istotnych zadań
statutowychp.
Par[agraf] 4
1. Wszystkie pielgrzymki i wycieczki zbiorowe podlegają zameldowaniu i wymeldowaniu w Biurze.
2. Obowiązek zameldowania i wymeldowania ciąży na kierownikach pielgrzymek i wycieczek zbiorowych.
3. Szczegółowy zakres czynności Biura w odniesieniu do ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu oraz tryb meldowania i wymeldowania pielgrzymek i wycieczek
zbiorowych ustali regulamin Biura.
Par[agraf] 5
Wszystkie osoby fizyczne i prawne, które zarobkowo wynajmują oddzielne łóżko lub udzielają lokali mieszkalnych lub użytkowych na noclegi uczestnikom pielgrzymek i wycieczek zbiorowych winny dokonać obowiązkowej rejestracji w Biurze
w sposób ustalony przepisami wykonawczymi do niniejszego Statutu.
Par[agraf] 6
1. Biuro uprawnione jest do zatwierdzenia w porozumieniu z Wydziałem Finansowym Zarządu Miejskiego cenników wynajęcia oddzielnych łóżek lub
udzielania noclegu pątnikom i turystom w lokalach mieszkalnych i użytkowych osób wymienionych w par[agrafie] 5.
2. W odniesieniu do tych osób obowiązująq przepisy Statutu o poborze na rzecz
gminy miejskiej Częstochowy podatku hotelowego.
Par[agraf] 7
1. Biuro administruje na zasadach ustalonych przez Zarząd Miejski stanowiącymi własność gminy miejskiej lub wynajętymi na warunkach umownych bu-

p
q

Przy punktach a, d oraz i po lewej stronie odręcznie postawiony znak zapytania.
W oryginale obowiązuje.
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dynkami i lokalami, przeznaczonymi na noclegi dla pielgrzymek i wycieczek
zbiorowych.
2. Korzystający z noclegów w budynkach administrowanych przez Biuro uiszczają opłaty według taryfy, ustalonej przez Zarząd Miejski.
Par[agraf] 8
Wszystkie instytucje i urzędy zainteresowane ruchem pątniczym obowiązane są
udzielić Biuru pomocy i informacji w zakresie jego kompetencji.
Par[agraf] 9
Zasady wewnętrznej organizacji i podziału czynności Biura ustali regulamin
wewnętrzny.
Par[agraf] 10
Opłaty za czynności i świadczenia Biura zostaną określone w:
a) Statucie opłat administracyjnych,
b) Statucie opłat Biura jako instytucji dobra publicznego.
Par[agraf] 11
1. Biuro działa na zasadach wyłączności na całym obszarze Częstochowyr.
2. Wszelkie uchylenia od tej zasady mogą być dopuszczone wyłącznie na podstawie odrębnych zarządzeń uzupełniających dla niniejszego Statutu.
Par[agraf] 12
Nieuiszczone w przepisanym terminie opłaty za czynności, usługi i świadczenia Biura podlegają ściągnięciu w trybie przepisów rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 maja 1928 roku o postępowaniu przymusowym w administracji (Dz.U.
R.P. Nr 36, poz. 342), jeżeli nie będą miały do nich zastosowania przepisy art. 38
i innych dekretu z dnia 16 maja 1946 roku o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.
R.P. Nr 27, poz. 173).
Par[agraf] 13
1. Od orzeczeń Biura w przedmiocie opłat, nie mającychs charakteru zobowiązań podatkowych, przysługuje zainteresowanymt prawo wnoszenia odwołań
w terminie dni 14-tu od dnia doręczenia orzeczenia do Zarządu Miejskiego,
który rozstrzygau odwołania ostatecznie.
2. Od orzeczeń Biura w przedmiocie opłat, mających charakter zobowiązań
podatkowych, przysługuje zainteresowanym prawo odwołania w terminie
i trybie przewidzianym w art. 146 dekretu z dnia 16 maja 1946 roku o postępowaniu podatkowym (Dz.U. R.P. Nr 27, poz. 174).
Par[agraf] 14
Winni nie wpłaceniav zainkasowanych opłat Biura zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej z art. 262 K.K.
r
s
t
u
v

Po lewej stronie przy ust. 1 odręcznie postawiony znak zapytania.
W oryginale niemających.
W oryginale interesowanym.
W oryginale rozstrzyga.
W oryginale niewypłacania.

37

Wybór dokumentów

Par[agraf] 15
Na czele Biura stoi dyrektor, mianowany przez Zarząd Mie[j]ski.
Przy dyrektorze urzęduje komisja opiniodawcza, składająca się z pięciu osób,
powołanych przez Zarząd Miejski spośródw kandydatów zaproponowanych
przez kurię diecezjalną, generała zakonu oo. paulinów, Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej, Stowarzyszenie Kupców Polskich i Zrzeszenie Właścicieli
Nieruchomości.
3. O ilości etatów stanowisk służbowych, stanie zatrudnienia i wysokości uposażeń pracowników Biura decyduje Zarząd w ramach obowiązujących przepisów prawnych.
Par[agraf] 16
1. Dyrektor Biura podlega prezydentowi miasta w trybie przez niego ustalonym.
2. Decyzji Zarządu Miejskiego podlegają sprawy Biura:
a) mianowanie i zwalnianie dyrektora na wniosek prezydenta miasta,
b) nabywanie, pozbywanie lub obciążanie majątku nieruchomego,
c) zatwierdzanie budżetu,
d) ustanowienie i zmiana opłat za czynności, usługi i świadczenia,
e) rozpatrywanie wniosków i rozstrzyganiex w sprawach przedstawionych przez
dyrektora za pośrednictwem prezydenta miasta,
f)
likwidacja Biura.
Par[agraf] 17
1. Dyrektor Biura jest przedstawicielem na zewnątrzy i odpowiedzialnym kierownikiem Biura oraz zwierzchnikiem wszystkich jego pracowników.
2. Do kompetencji dyrektora należy administrowanie całym majątkiem i kierowanie całością agend Biura oraz załatwienie wszystkich spraw w granicach
Statutu, względnie uzupełniających zarządzeń Zarządu Miejskiego i dyrektyw prezydenta miasta.
3. W sprawach personalnych Biura decyduje prezydent miasta na wniosek
dyrektora.
Par[agraf] 18
1. Wpływy gotówkowe Biuro lokuje na własnym rachunku w Komunalnej Kasie Oszczędności.
2. Na podstawie finansowych sprawozdań miesięcznych składanych przez dyrektora i wniosków prezydenta miasta decyduje Zarząd Miejski o przelewie
nadwyżek gotówkowych na rzecz Kasy Miejskiej.
Par[agraf] 19
Biuro prowadzi własną kasowość i rachunkowość według szczególnych przepisów,
jakie wyda Zarząd Miejski w myśl par[agrafu] 43 rozporządzenia Ministra Spraw
1.
2.

w
x
y

W oryginale z pośród.
W oryginale rozstrzyganie.
W oryginale nazewnątrz.
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Wewnętrznych z dnia 23 marca 1927 roku o kasowości i rachunkowości związków
komunalnych (Dz.U. R.P. Nr 38, poz. 345).
Par[agraf] 20
1. Wszelkie wpływy i wydatki Biura są ujęte w budżetz, wyodrębniony z budżetu gminy miejskiej i dzielący się na dwie części, z których jedna zawiera sumy
związane z eksploatacją i renowacją (zwyczajny), a druga – sumy, przeznaczone na rozbudowę agend i urządzeń (nadzwyczajny).
2. Okresem obrachunkowym Biura jest rok budżetowy gminy miejskiej.
Par[agraf] 21
Zarząd Miejski uprawniony jest do wydawania w miarę zachodzących potrzeb zarządzeń uzupełniających w związku z wykonywaniem niniejszego Statutu w formie przepisów wykonawczych, które nie mogą iść w kierunku ograniczania ruchu pątniczego.
Par[agraf] 22
Wykroczenia przeciwko postanowieniom niniejszego Statutu i wydanym na jego
podstawie przepisom wykonawczym podlegają karze do wysokości 3456 złotych
zgodnie z str. 67 Ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o tymczasowym uregulowaniu
finansów komunalnych w brzmieniu obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 26 czerwca 1936 roku (Dz.U. R.P. Nr 62, poz. 454) i art. 1 dekretu z dnia 16 listopada 1945 roku o podwyższaniu grzywien i kar pieniężnych, kar porządkowych
oraz nawiązek (Dz.U. R.P. Nr 56, poz. 312), jeżeli nie będą mieć do nich zastosowania
przepisy art. 62–66 powołanej Ustawy.
Par[agraf] 23
Opłaty za czynności, usługi i świadczenia Biura nieobjęte postanowieniami niniejszego Statutu określone będą umownie według zasad ustalonych przez Zarząd
Miejski.
Par[agraf] 24
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości przez
Zarząd Miejski w formie obwieszczenia.
PREZYDENT MIASTA
Częstochowa dnia 1 IV 1947 r.
Za zgodność z oryginałemaa
[…]ab
Źródło: AKMCz, 148/1, KWP, t. I, nr 15, oryginał, mps.
Tadeusz Jan Wolański (1910–1959), działacz komunistyczny. Do 1928 w KPZU, następnie do
1939 w KPP, później w PPR, od 1948 w PZPR (znany też jako: Izak Backer, Jan Balicki; pseudo-

1

W oryginale budżwt.
Dopisano odręcznie.
ab
Podpis nieczytelny.
z

aa
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nimy: „Doktór”, „Janek”, „Kamieński”, „dr Janek”), I 1945 – VII 1947 prezydent miasta Częstochowa, 1949–1950 w KC PZPR zastępca kierownika kolejno: Wydziału Socjalnego, a następnie
Wydziału Administracyjno-Samorządowego. I–VIII 1959 wiceminister Pracy i Opieki Społecznej.
Zob. Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.
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Nr 3
1947 maj 12, Warszawa – Pismo Ministerstwa Komunikacji do Episkopatu Katolickiego
w sprawie przewozów nadzwyczajnych w sezonie letnim.
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Komunikacji
Departament (Biuro) Ruchu Kolejowego
w sprawie przewozów nadzwyczajnych
w sezonie letnim 1947 r.
Nr IV. 2/307/8/47

Warszawa, dnia 12 maja [19]47 r.

Do
Episkopatu Katolickiego
w m[iejscu]
Na konferencji w dniu 28 III r[oku] b[ieżącego] w Min[isterstwie] Kom[unikacji]
z zainteresowanymi stronami w sprawie zwiększenia przejazdów w sezonie letnim
grup na wczasy wypoczynkowe, wycieczek itp. przejazdów turystycznych, Ministerstwo Komunikacji przedstawiło obecny stan PKP i możliwości opanowania zwiększonego ruchu pasażerskiego. Jednak pomimo to stale napływają do Min[isterstwa]
Kom[unikacji] zgłoszenia, których nie można zaspokoić, wobec tego Min[isterstwo]
Kom[unikacji] uważa za właściwe podać do wiadomości ponownie, co następuje.
Przed wojną w roku 1939 ruch pasażerski dysponował około 1500 parowozami
i przeszło 10 000 wagonami, w zupełnie dobrym stanie do obsługi 18 000 km linii eksploatowanych. Taki stan rzeczy pozwalał trzymać pewną rezerwę wagonów
i parowozów osobowych i przeprowadzić wszystkie nadzwyczajne przejazdy (też
z trudnościami).
Obecnie PKP mogą wyznaczyć do ruchu pasażerskiego 1100 parowozów (w tym
około 630 wyeksploatowanych podczas wojny parowozów pasażerskich oraz 470 takich parowozów, które [są] nieprzydatne do ruchu towarowego, parowozy lekkie mogące prowadzić 150–180 ton) i około 5000 wagonów osobowych nadających się do
ruchu, lecz wymagających stałej konserwacji przy zadaniach obsługi około 21 000 km
linii eksploatowanych.
Przy takim stanie rzeczy nie tylkoa nie ma mowy o stworzeniu rezerwy wagonów,
ale nawet pociągi kursujące od nowego rozkładu jazdy, tj. od dnia 4 V r[oku] b[ieżącego], kursują w niepełnych składach i są przepełnione. Za rok 1946 średnie zapełnienie wagonu wynosiło 120 pasażerów na wagon.

a

W oryginale nietylko.
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Przy takim stanie rzeczy zabezpieczenie miejsc dla wyjeżdżających na wczasy wypoczynkowe będzie możliwe do zrealizowania tylko przy wyjeździe zainteresowanych
ze stacji początkowych biegu pociągu, a niemożliwe przy wyjeździe ze stacji pośrednich. Nawet w tym wypadku będzie możliwe rezerwowanie w dużych składach pociągów dwóch wagonów, w mniejszych jednego, a w wyjątkowych przypadkach dwóch
wagonów.
Co do pociągów dodatkowych (przewozy pielgrzymek, imprezy turystyczne itp.),
to mogą one być realizowane jedynie taborem towarowym, jednak wobec przewidywań stałego wzrostu ruchu towarowego i stanu taboru towarowego mniejszego od
zapotrzebowania już obecnie nie można przyjmować zobowiązań co do możliwości
takich przewozów.
Za Dyrektora Departamentu
(–) Inż. A. Dziewulski
Za zgodność
† Z[ygmunt] Ch[oromański]b1
c
Sekretarz Episkopatuc
Źródło: AKMCz, 148/1, KWP, t. I, nr 16, oryginał, mps.

Bp Zygmunt Choromański (1892–1968), kapłan archidiecezji warszawskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1916, sakrę biskupią w 1946. Duszpasterz parafii Piątek, św. Andrzeja w Warszawie,
kanclerz kurii metropolitalnej, kanonik kapituły warszawskiej, wykładowca WSD w Warszawie,
proboszcz parafii św. Aleksandra w Warszawie, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, wikariusz generalny, wikariusz kapitulny, Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, członek Komisji
Mieszanej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu. Zob. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach
965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, kol. 52.

1

b
c

Podpis nieczytelny.
Pieczęć podłużna.
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Nr 4
1947 sierpień 24, Częstochowa – Raport okresowy Referatu V MUBP w Częstochowie za okres
od dnia 11 sierpnia do dnia 26 sierpnia 1947 r.
[…]a

Częstochowa, dnia 24 VIII 1947 r.
Do
Naczelnika Wydziału V-go Woj[ewódzkiego]
Urz[ędu] Bezp[ieczeństwa] Pub[licznego]
w Kielcach
Raport okresowyb
Referat V-ty za okres od dnia 11 VIII do dnia 26 VIII 1947 r.

[…]c
VIII. Sytuacja polityczna działalności kleru.
W bieżącejd dekadzie okresu sprawozdawczego zanotowano antydemokratyczne wystąpienia kleru na Jasnej Górze podczas uroczystości dnia 14 VIII [19]47 r.
i 15 VIII [19]47 r. przy wprowadzaniu i żegnaniu pielgrzymek. Ks. o. Palikarp1 nawoływał pątnikówe do gorącej modlitwy i ufności w wierze, oddania się opiece Marii,
gdyż ci, którzy przyszli odebrać nam wiarę, zginęli. Teraz są drudzy, którzy narzucają
nam prawa i chcą znów nam wiarę odebrać, ale zginą.
W dniu 15 VIII [19]47 r. o godz. 6.30 ks. o nazwisku nie ustalonym w kazaniu
powiedział: „Po cof nam ziemie zachodnie, kiedy jeg słusznie dzikim zachodem nazywają, po co nam taki szeroki dostęp do morza, po co nam odbudowywać miasta
i wsie, głosi się równe prawa, a ile ludzi siedzi po więzieniach, obok kościołów buduje
się rzeźnie, obok sztandarów kościelnych wiesza się jakieś inne sztandary, wprowadza
się jakieś »dzikie śluby cywilne«”. Raporty z tych wystąpień zostały przesłane do szefa
WUBP w Kielcach.

a
W lewym górnym rogu pieczęć podłużna z godłem państwowym o treści MINISTERSTWO Bezpieczeństwa Publicznego Miejski Urząd Bezp. Publ. CZĘSTOCHOWA. Poniżej Nr 2474/RV/47 (numer wpisany odręcznie).
b
Cały tekst napisano maszyną nie posiadającą czcionek: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Tylko gdzieniegdzie naniesiono odręczne
poprawki.
c
Pominięto informacje, które nie dotyczą ruchu pielgrzymkowego.
d
W oryginale bierzącej.
e
W oryginale pontników. W dalszym tekście taka sama pisownia.
f
W oryginale Poco. Litera P wpisana odręcznie. Dalej zawsze pisano poco.
g
W oryginale ich.
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Z okazji święta M[atki]h Boskiej Jasnogórskiej na dzień 26 VIII [19]47 r. jest spodziewany większy zjazd pątników – około 120 tysięcy.
[…]i
Źródło: AIPN Ka, 011/29, t. 2, Sprawozdania dekadowe z pracy Referatu V MUBP
w Częstochowie. Lata 1947–1948, k. 137–155, oryginał, mps.

O. Polikarp – właściwie Stefan Sawicki (1909–1949), paulin, święcenia kapłańskie przyjął
w 1934. Ekonom i podprzeor klasztoru na Skałce w Krakowie, bibliotekarz i archiwista na Jasnej
Górze, wykładowca Wyższego Instytutu Kultury Katolickiej w Częstochowie, kapelan oddziałów
partyzanckich. Zob. AJG, t. 213, Akta personalne o. Polikarpa Stefana Sawickiego; J. Zbudniewek, Sawicki Stefan Polikarp (1909–1949) [w:] Słownik polskich teologów…, t. 7, Warszawa 1983, s. 84–85.

1

h
i

W oryginale m napisano małą literą.
Pominięto informacje, które nie dotyczą ruchu pielgrzymkowego
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Nr 5
1947 wrzesień 9, Częstochowa – Raport okresowy Referatu V MUBP w Częstochowie za okres
od dnia 26 sierpnia do dnia 9 września 1947 r.
[…]a

Częstochowa, dnia 9 IX 1947 r.
Raport okresowyb
Referat V-ty za okres od dnia 26 VIII [19]47 r. do dnia 9 IX 1947 r.

[…]c
I. Sytuacja polityczna działalności kleru.
W bieżącej dekadzie okresu sprawozdawczego zanotowano antyrządowe wystąpienia kleru na Jasnej Górze podczas uroczystości dnia 7, 8 IX [19]47 r., o czymd to
raportowano w specjalnym raporcie. Od 25 VIII [19]47 r. do 4 IX [19]47 r. stały
napływ pątników był na Jasnej Górze […]e 25–30 tys. dziennie. Przy pożegnaniu
pielgrzymek księża wypowiadali się wrogo przeciwko obecnemu ustrojowi. W dniu
29 VII [19]47 r., gdy żegnał pielgrzymkę ksiądz o nieustalonym nazwisku, powiedział, że ludzie, którzy o jedno walczyli w Armii Polskiej, teraz siedzą na ławie
oskarżonych. Zapamiętajcie sobie, coście tu usłyszeli u tej Matuchny Jasnogórskiej.
W dniu 28 VIII [19]47 r. paulin, który żegnał pielgrzymkę z parafii Łaski, nawoływał ludzi, aby nie pili wódki, przytaczając, że jeden osobnik opił się w restauracji
i zaczął się wygadywać, więc przyszli w nocy z Bezpieczeństwa i zabrali go. Żona, gdy
chodziła, aby się o nim coś dowiedzieć, to chcieli ją zastrzelić, tylko się uprosiła. Na
te wypowiedzi ludzie, a nawet ksiądz z tej pielgrzymki, zaczęli się śmiać, co zdenerwowało paulina, zaczął krzyczeć i przytoczył drugi wypadek, że przyszedł do niego do
spowiedzi pewien młodzieniec, który to powiedział: „Ojcze duchowny, mój ojciec jest
komunistą i ja też nim byłem, ale chcę się wyspowiadać u ciebie i nie należeć do nich”.
Macie przykład, co to jest za dobre dziecko, takimi powinniście być wszyscy. Ludzie
przyjęli te wywody z uśmiechem. Paulin odszedł, nawet się z księdzem nie pożegnał.
W dniu 27 VIII [19]47 r. paulin, żegnając pielgrzymkę, powiedział: Nie działo się to
na naszej polskiej ziemi, tylko na ziemi węgierskiej 50 lat wstecz, jak chodził oddział
komunistyczny i napadł na świątynię, przed świątynią stała dziewczyna, trzymając
W lewym górnym rogu pieczęć podłużna z godłem państwowym o treści MINISTERSTWO Bezpieczeństwa Publicznego Miejski Urząd Bezp. Publ. CZĘSTOCHOWA. Poniżej Nr 2758/RV/47 (numer wpisany odręcznie).
b
Cały tekst napisano maszyną nie posiadającą czcionek: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Tylko gdzieniegdzie naniesiono odręczne
poprawki.
c
Pominięto informacje, które nie dotyczą ruchu pielgrzymkowego.
d
W oryginale czem.
e
Odręcznie przekreślono słowo był.
a
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różaniec. Gdy banda komunistyczna to zobaczyła, stanęłaf jak słup i nie wiedziała, co
ma robić: czy iść i rozbić świątynię, po namyśle odeszli i przepadli. I dziś chcą nam
wyrwać prawdziwą wiarę, chcą nam rozbić świątynię, ale Maria Królowa nasza nie
pozwoli, aby wyrwali nam wiarę.
[…]g
Źródło: AIPN Ka, 011/29, t. 2, Sprawozdania dekadowe z pracy Referatu V MUBP
w Częstochowie. Lata 1947–1948, k. 156–171, oryginał, mps.

f
g

W oryginale stanęli.
Pominięto informacje, które nie dotyczą ruchu pielgrzymkowego.
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Nr 6
1951, sierpień – Sprawozdanie KM PZPR w Częstochowie z uroczystości religijnych na Jasnej
Górze w dniach 25–26 sierpnia 1951 r.
Sprawozdanie
z uroczystości religijnych w dniu 25–26 sierpnia 1951 r.
na Jasnej Górze w Częstochowie.
W stosunku do ub[iegłego] roku napływ pątniczy mało się zmienił, gdy na dzień
25 VIII [19]50 r. liczono na 70 tys. ludzi, to w bież[ącym] roku obliczano na tę
samą sumę. Natomiast na dzień 26 VIII [19]50 r. obliczano przy największym nasileniu ponad 100 tys., to w roku bieżącym przy tym samym nasileniu tylko około
80 tys.
Napływ pątniczy na dzień 25 i 26 sierpnia był taki sam, jak i w ubiegłych latach.
Wg obliczeń przyjechało koleją w dniu 25 VIII br. ponad 80 000, w tym 45%
młodzieży, jak również b[ardzo] dużo pielgrzymek przybywało pieszo z różnych okolic, a nawet znacznie odległych od Częstochowy. Należy nadmienić, że niektóre kompanie przybywały z wielką paradą, z orkiestrami i w strojach ludowych. Zwłaszcza
wyróżniała się kompania z Koziegłów pow[iat] Zawiercie, licząca około 1000 osób,
w tym 50% młodzieży, jak ZMP, harcerstwo, które niosło rozmaite wieńce, korony,
wprost artystycznie wykonane, zrobione z kłosów zboża, owoców i różnych kwiatów.
Te różne wieńce i poduszki niosły przeważnie dzieci w wieku od 6–10 lat w strojach
ludowych. Kompanii tej przygrywała orkiestra Straży Poż[arnej], około 50 osób. Następnie drugą taką – zanotowano kompanię z Koniecpola pow[iat] Radomsko, liczącą
około 1500 osób, która przybyła pieszo dnia 25 VIII br., maszerując manifestacyjnie
alejami w kierunku klasztoru i śpiewając wysilonym głosem „My chcemy Boga”. Na
przemiana grała orkiestra straży pożarnej również to samo. W kompanii tej brało
udział około 70% mężczyzn, w tym dużo młodzieży.
Każda przybywająca kompania witana była przez paulinów pod figurą koło klasztoru, który w pierwszych słowach witał ich mówiąc: „wy jesteście przodownikami
wiary”.
Przebieg uroczystości i kazań.
W dniu 25 VIII [19]51 roku o godzinie 11[.00] rano odbyło się nabożeństwo
„przed szczytem” Jasnej Góry. Kazanie wygłosił paulin o nieznanym nazwisku, który
między innymi powiedział: „Niedowiarki, zgadzam się z wami, że niektórzy katolicy
są gorsi od was, ale to nie wina nasza, my będziemy się modlić, by przepoić ich dusze
wiarą, zarzucają nam, że w więzieniach siedzą ludzie wierzący, rzeczywiście, że i siea

W oryginale naprzemian.
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dzą, i słusznie, ale są tacy, co niesłusznie siedzą, a więzieni byli za to, że nie chcielib
zeznać fałszywych zeznań”.
O godzinie 19.00 dnia 25 bm. odbyło się nabożeństwo wieczorne, na którym
kazanie wygłosił rektor seminarium z Kielc, Sobunowski1, nadmieniając między innymi o pięknych górach Karpatach, Tatrach, gdzie ludzie chętnie wyjeżdżają, ale
najpiękniejsza i największy napływ jest na górę – Jasną Górę. Obecnie naszą wiarę
atakuje świat przez ludzi niewierzących, przez książkę i prasę. Człowiek zepsuty nie
chce wierzyć, a chce żyć wygodnie, lecz bez wiary, Marii i Boga. Ale oni nie będą
błogosławieni. Dalej dał przykład biegnącego pociągu, w który uderza piorun i zabija maszynistę, pociąg ten biegnie jak widmo, dopiero człowiek przytomny łapie za
hamulec i zatrzymuje pociąg. Jeżeli w życiu ludzkim nie ma wiary, to jak pociąg bez
hamulcac, który sam nie wied, dokąd i gdzie ma jechać. Stój! ślepye człowieku, i weź
w rękę hamulec. Następnie nawoływał matki do wychowania swych dzieci w duchu
wiary. Kończąc kazanie, powiedział: Prośmy Królową Polski, ażeby wzmocniła wiarę
w duszach naszych. Po kazaniu rzucone zostało hasło z tłumu: „Niech żyją kapłani, niech żyje biskup”, hasło to zostało podchwycone przez tłum, lecz bez żadnego
efektu.
Następnego dnia, tj. 26 bm. o godz. 5-tej rano, rozpoczęła się msza ranna, następnie o godz. 6.30 wygłosił kazanie ksiądz z przybyłych z kompanią o nieznanym nazwisku. W kazaniu swym nawoływał, by żony wpływały na mężów, by ci się modlili,
aby Polska stała się taka, jaka była przed wiekami, by zapanowała wiara w całym narodzie polskim, nie taka, jak w okresie ostatnim, gdzie wymordowano 10 mil[ionów]
ludzi, a o tym dalej nie będę wam mówił, bo sami wiecie. Nawoływał, że małżeństwa
polskie muszą być religijne i zawieranie ślubów w myśl prawa naszej wiary, bo tego
chce od nas Maria, Królowa Polski.
Godz. 11[.00], dnia 26 VIII [19]51 r. – odbyło się nabożeństwo przed szczytem,
które celebrował biskup Czajka2, a kazanie wygłosił biskup Bednorz3 z Katowic, który między innymi mówił, by rodzice posyłali swe dzieci do takich szkół, gdzie uczą
religii, gdyż to jest zapewnione w myśl ustawy, rodzice winni w domach czytać Biblię
i katechizm, by pomóc księżom, bo nawet najlepszy nauczyciel czy ksiądz nie jest
w stanie wychować dziecka bez pomocy rodziców, która robi b[ardzo] dużof.
My wszyscy kochamy matkę naszą, panią częstochowską, Królową Korony Polskiej, i dlatego tak licznie jesteśmy zgromadzeni i tym właśnie dokumentujemy naszą
wiarę. (W czasie kazania przelatywały nad klasztoremg […]h samoloty, które zrzucały
ulotki o treści święta lotniczego i dużo z zebranych podbiegło, by je schwytać, dało się
W oryginale niechcieli.
W oryginale haęułca.
d
W oryginale niewie.
e
W oryginale ś-lepy.
f
W oryginale b. duźo.
g
W oryginale kłasztorem.
h
W tym miejscu występuje wyraz zakreślony znakami X.
b
c
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zauważyć u niektórych ludzi oburzenie z tego powodu, że ludzie odbiegalii, przeszkadzając w słuchaniu kazania.)
Godzina 19.00 – dnia 26 VIII [19]51 r. – odbyło się uroczyste nabożeństwo, na
którym kazanie wygłosił ks. Dłużewski4 z Warszawy. W kazaniu swym nadmienił,
że –„my, kapłani, z ludem, a lud z nami, a przyjdzie chwila, że Matka Boża upokorzy wszystkich wrogów wiary. My, Polacy, chcemy kultury wysokiej, a nie takiej, jaką
mamy. Przyjdzie czas, że wrócą ci, co są z dalaj od ojczyzny i wrócą na górę Tabor,
a przyjdzie czas, że wrogowie przyjdą na klęczkach na Jasną Górę i będą prosić o przebaczenie. Polska leży w samym środku Europy otoczona zewsząd wrogami, a niech tu
zobaczą wrogowie, jaka w nas siła wiary Chrystusowej”. Pod koniec kazania nadmienił, że dnie te są rekolekcjami: módlmy się, chociaż nam tak muzyka bije (wskazując
ręką w stronę Wystawy Roln[iczo]-Gospodarczej)5. Kazanie to mówione było tonem
podniesionym.
Nadmieniamy, że w dniu 25 VIII [19]51 r. około godz. 19-tej na pierwszym dziedzińcu Jasnej Góry na skutek dużego tłoku ludzi zmarła kobieta lat około 70, zam[ieszkała] w pow[iecie] wieluńskim.
Odpływ kompanii
Po zakończeniu ostatniego nabożeństwa ludzie masowo rzucili się na stację kolejową. Kolej była obsadzona przez funkcjonariuszy MO, która pilnowała porządku.
W dniu 26 VIII i w nocy z 26-go na 27-go odjechało około 50 tys. ludzi w różne
kierunki.
W dniu wczorajszym, tj. 26 VIII [19]51 r., z okazji zakończenia Tygodnia Ligi
Lot[niczej] zorganizowane zostały imprezy na lotnisku Kucelin k/Częstochowy, gdzie
w godzinach rannych liczono około 7000 ludzi, a wieczorem około 40 000 osób.
W dniu wczorajszym Wystawę zwiedziło 11 320 osób, w tym przyjezdnych około
20%. Zauważono również dużo księży, również przyjezdnych razem ze swymi ludźmi.
Od otwarcia Wystawy Roln[iczo]-Gosp[odarczej] do dnia 26 VIII [19]51 r. włącznie zwiedziło Wystawę – 71 414 ludzi, na sumę zł[otych] – 102 461 – za pobrane
bilety.
W dniu 25 VIII br. w ramach nawiązania […]k łączności mas pracujących z wojskiem wyjechał Teatr Częstochowski do Barycza na obozy ćwiczebne WP, gdzie została odegrana dla wojska sztuka oraz wieczór humoru i pieśni. Na występach było
zgromadzonych około 7 tys. osób, w tym około 1/4 ludności cywilnej.
Na pożegnanie dowódca wyraził się, że społeczeństwo częstochowskie zrozumiało
znaczenie więzi łączącej wojsko z ludem. Z występu tego żołnierze byli b[ardzo] zadowoleni, prosząc o dalsze odwiedzenie ich.

W oryginale odbiegałi.
W oryginale zdala.
k
W oryginale powtórzono wyraz nawiązania.
i
j
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Ref[erent] Sprawozdawczy
[…]l
(–) Ratman Stanisław

I Sekretarz KM PZPR
[…]m
(–) S. Jędryszczak6

Źródło: AP Kat, II/34, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, k. 24–26, oryginał, mps.

Chodzi zapewne o bp. Szczepana Sobalkowskiego (1901–1958), kapłana diecezji kieleckiej,
święcenia kapłańskie przyjął 1924, sakrę biskupią w 1958. Duszpasterz w Chmielniku i Kielcach,
pracownik kurii kieleckiej, kanonik kapituły katedralnej kieleckiej, rektor WSD w Kielcach, prześladowany przez władze komunistyczne, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. Zob. W. Łodyga,
Sobalkowski Szczepan [w:] Słownik polskich teologów…, t. 7, s. 129–135.
2
Bp Stanisław Czajka (1897–1965), kapłan diecezji włocławskiej, diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1920, sakrę biskupią w 1944. Duszpasterz parafii Konopiska, Pajęczno,
św. Barbary w Częstochowie, wykładowca KUL, rektor CzWSD w Krakowie, biskup pomocniczy
diecezji częstochowskiej, wikariusz generalny, konsultor diecezjalny, proboszcz parafii św. Barbary w Częstochowie, św. Zygmunta w Częstochowie, wikariusz kapitulny, prepozyt kapituły katedralnej częstochowskiej, promotor I Synodu Diecezji Częstochowskiej. Zob. AACz, AP 27, Akta
personalne bp. Stanisława Czajki; J. Kowalski, Czajka Stanisław (1897–1965) [w:] Słownik polskich
teologów…, t. 5, s. 247–248.
3
Bp Herbert Bednorz (1908–1989), kapłan diecezji katowickiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1932, sakrę biskupią w 1950. Duszpasterz w Chorzowie, Akcji Katolickiej, proboszcz parafii
Brzeziny Śląskie, wykładowca Wydziału Teologicznego UJ, biskup pomocniczy i koadiutor diecezji
katowickiej, biskup katowicki, prześladowany przez władze komunistyczne, przeprowadził Synod
Diecezji Katowickiej, uczestnik Soboru Watykańskiego II. Zob. AAKa, t. 1–3, Akta personalne
bp. Herberta Bednorza; J. Myszor, Bednorz Herbert (1908–1989) [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 22–24.
4
Ks. Dłużewski – właściwie ks. Franciszek Dyżewski (1881–1953), kapłan archidiecezji warszawskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1907. Administrator parafii Żbików, kanonik RM. Katalog
kościołów i duchowieństwa archidiecezji warszawskiej rok 1952, Warszawa 1952, s. 113.
5
Wystawa Rolno-Gospodarcza
6
Stefan Jędryszczak (1922–1975), członek PPR od 1945 i PZPR od 1948; funkcjonariusz aparatu
partyjnego. 1950–1952 I sekretarz KM PZPR w Częstochowie; 1952–1954 członek Plenum KW
PZPR w Rzeszowie, a następnie w KW PZPR w Rzeszowie; 1960–1968 I sekretarz KW PZPR
w Łodzi; od 1964 zastępca członka, a od 1968 członek KC PZPR; 1961–1965 poseł na Sejm PRL.
Zob. Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.
1

l
m

Podpis odręczny, czytelny.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 7
1953 lipiec 1, b. m. – Pismo biskupa Stanisława Czajki do Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie.
1 lipca 1953 r.
2722.
Urząd do spraw Wyznań
w Warszawie
Referat do spraw Wyznań przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku
odmówił niektórym parafiom z tego terenu pozwolenia na odbycie tradycyjnej pielgrzymki na Jasną Górę. Parafie te, w głębokim poczuciu wyrządzonej im krzywdy, odwołały się
od tej decyzji do Wojewódzkiego Referatu do spraw Wyznań w Stalinogrodzie. Kierownik
tego Referatu jednak nie tylko nie uchylił zarządzenia Powiatowego Referatu z Kłobucka,
ale owszem, zaaprobował, podkreślając, że o takie pozwolenia nie ma się nawet co starać,
gdyż na zespołowe pielgrzymki pod sankcjami karnymi pozwoleń udzielać nie wolno.
To stanowisko Woj[ewódzkiego] Referatu do spraw Wyznań w Stalinogrodzie wywołało głębokie wrażenie i rozgoryczenie zarówno wśród księży, jak i wśród mas ludności.
Pielgrzymki bowiem do Częstochowy z pobliskich jej okolic są tak ściśle złączone z życiem i tradycjami ludności, że nie da się ich wyrwać z serc i myśli tych ludzi bez równoczesnego wywołania w ich umysłach przeświadczenia o prześladowaniu praktyk religijnych.
W przekonaniu, że dzieje się tu jakieś nadużycie czy też niezrozumienie, bo przecież tego rodzaju postępowania nie da się pogodzić ani z konstytucją, ani porozumieniem, ani też z polskimi przepisami prawnymi, kuria diecezjalna zwraca się z uprzejmą prośbą o skuteczną interwencję w tej sprawie w Woj[ewódzkim] i Pow[iatowym]
Referatach do spraw Wyznań w kierunku całkiem swobodnego odbywania pielgrzymek do jasnogórskiego sanktuarium.
† St[anisław] Cz[ajka]a
Ks. Wł[adysław] K[arlik]

b1

Źródło: AKMCz, 148/1, KWP, t. I, nr 131, oryginał, mps.

Ks. Władysław Karlik (1907–1997), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1931. Duszpasterz parafii Kromołów i Krzepice, prefekt szkolny, kapelan AK, kanonik,
kustosz, scholastyk i dziekan kapituły częstochowskiej, kanclerz kurii diecezjalnej, wikariusz generalny,
prałat honorowy Jego Świątobliwości, protonotariusz apostolski (infułat). Zob. AKMCz, 150/60, Akta
personalne ks. Władysława Karlika; W. Wlaźlak, Dzieje diecezji częstochowskiej…, s. 149–151.
1

a
b

Podpis nieczytelny.
Podpis nieczytelny.
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Nr 8
1953 sierpień 11, b.m. – Pismo biskupa Stanisława Czajki do ministra Antoniego Bidy, dyrektora Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie.
11 sierpnia a19a53 [r.]
3424.
Minister Antoni Bida1
Dyrektor Urzędu do spraw Wyznań
w Warszawie.
Kuria Diecezjalna niniejszym uprzejmie prosi Pana Ministra o wpłynięcie na Prezydium Pow[iatowej] R[ady] N[arodowej] w Radomsku, a także i inne prezydia województwa łódzkiego, by nie odmawiały zezwoleń na tradycyjne piesze pielgrzymki
na Jasną Górę do Częstochowy.
Kurii są znane parafie, które takich zezwoleń nie otrzymały. Powody, jakie podają
przy odmawianiu poszczególne prezydia, a zwłaszcza w Radomsku, są bardzo mało
poważne, czasami śmieszne, co ludzi doprowadza do wielkiego rozgoryczenia, któremu dają publicznie i głośno wyraz.
Tego rodzaju postępowanie nie leży na pewno w interesie rządu PRL.
† St[anisław] Cz[ajka]b
Ks. Wł[adysław] K[arlik]

c

Źródło: AKMCz, 148/1, KWP, t. I, nr 137, oryginał, mps.

Antoni Bida (1897–1980), działacz aparatu państwowego PRL. 1949–1950 dyrektor Głównego
Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, 1950–1954 dyrektor Urzędu do spraw Wyznań, następnie poseł PRL w Austrii i poseł nadzwyczajny oraz minister pełnomocny w Izraelu, 1964–1966
ponownie w GUKPPiW. Zob. Bp Juliusz Bieniek. Senior diecezji katowickiej, wybór i oprac. A. Dziurok, Ł. Marek [w:] Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red.
J. Marecki, F. Musiał, [t. 1], Warszawa-Kraków 2007, s. 79.

1

a
b
c

Dopisano odręcznie.
Podpis nieczytelny.
Podpis nieczytelny.

52

Wybór dokumentów

Nr 9
1953 wrzesień 14, b. m. – Pismo biskupa Stanisława Czajki do ministra Antoniego Bidy,
dyrektora Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie.
14 września 1953 [r.]
3810.
Minister Antoni Bida
Dyrektor Urzędu do spraw Wyznań
w Warszawie.
W sprawie naszego pisma z dnia 11 sierpnia br. L. 3424 w sprawie stosowania
przez niektóre Referaty do spraw Wyznań bardzo wielkich utrudnień przy udzielaniu
pozwoleń na tradycyjne piesze pielgrzymki na Jasną Górę oraz w odpowiedzi na pismo P[ana] Ministra z dnia 19 sierpnia br. II.3E 27 53, domagające się podania w tej
sprawie „konkretnych i autentycznych faktów”, kuria diecezjalna niniejszym podaje
niektóre z nich. Pozwoleń na pielgrzymki piesze na Jasną Górę odmówiono następującym parafiom:
1. Powiat Radomsko:
1) par[afia] św. Lamberta w Radomsku i część parafii tego dekanatu
2) [parafia] Lgota Wielka
3) [parafia] Brzeźnica i część parafii tego dekanatu
4) [parafia] Kłomnice
5) [parafia] Bąkowa Góra i większość parafii tego dekanatu
6) [parafia] Gidle i wszystkie 11 parafii tego dekanatu
w późniejszym terminie pod naciskiem burzących się ludzi pozwolono na pielgrzymki
3 z tych 11 parafii.
2.
Powiat Piotrków:
1) par[afia] Bogdanów
2) [parafia] Kamieńsk – specjalnie wielkie trudności
3) [parafia] Ręczno
4) [parafia] Gorzkowice i inne tego dekanatu
3.
Powiat Wieluń:
1) par[afia] Wierzchlas
2) [parafia] Biała
3) większość parafii tego powiatu, które bądź nie otrzymały pozwoleń, bądź też
w ogóle o nie nie prosiły z tego tylko względu, że wiedziały, jak władze
powiatowe odnoszą się do tej sprawy.
We wszystkich tych powiatach domagano się, aby każda pielgrzymka miała swojego lekarza na cały czas drogi, odmawiając zezwolenia w razie przyjęcia tego warunku.
Ponieważ warunek ten był w praktyce niewykonalny, bo przecież lekarze są ściśle
związani z miejscem swej pracy, przeto większość parafii z tej części diecezji, która
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należy administracyjnie do woj[ewództwa] łódzkiego, zezwoleń nie otrzymała lub też
w ogóle o nie nie prosiła, wiedząc, że warunku tego spełnić nie może.
Akcja ta wyrządziła duże szkody duchowe parafiom diecezji częstochowskiej, ale
nierównie większe szkody wyrządziła – naszym zdaniem – państwu i jego władzom.
Poderwała ona bowiem zaufanie wśród ludzi do urzędów państwowych, pokazując
im, że nie szanują one własnych swoich ustaw, że dla obejścia ich uciekają się do chwytów tak mało poważnych, jak żądanie lekarza dla każdej poszczególnej pielgrzymki.
Wszak każdy myślący robotnik czy chłop zdawał sobie z tego sprawę, że takie wymaganie – słuszne w założeniu – można postawić w naszych warunkach dopiero za
lat kilkanaście, gdy kadry lekarskie zwiększą się przynajmniej o 100%. Każdy zdawał
sobie z tego sprawę i głośno o tym mówił, że przecież odbywają się różne wycieczki
i zjazdy zarówno dorosłych, jak młodzieżowe, i nie jeżdżą z nimi stale lekarze. Wszyscy mówili o tym, że przecież ludzie z tych samych wielu miejscowości dojeżdżają
autami ciężarowymi lub dochodzą gromadnie codziennie do pracy do Częstochowy,
chodzą na targi i jarmarki, a powiaty nie czuwają nad tym, żeby z każdą taką grupą
jechał lekarz. Jakiś wypadek śmiertelny w czasie pielgrzymki nie może usprawiedliwiać takich wymagań, bo takie wypadki zdarzają się często i przy innych także okazjach i nikt z tego nie wyciąga tak dale[kich] wniosków.
Tego rodzaju wypowiedzi i dyskusje, różne komentarze na temat wypełniania porozumienia były bardzo liczne po parafiach. I trudno było w wielu wypadkach nie
przyznać im racji.
Człowieka dzisiejszego, świadomego swych praw obywatelskich, takie postępowanie może tylko rozdrażnić i zranić.
Akcja Woj[ewódzkiego] Referatu do spraw Wyznań w Łodzi w tej sprawie była
niewątpliwie nieprzemyślana i błędna.
† St[anisław] Cz[ajka]a
Ks. Wł[adysław] K[arlik]

b

Źródło: AKMCz, 148/1, KWP, t. I, nr 140, oryginał, mps.

a
b

Podpis nieczytelny.
Podpis nieczytelny.
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Nr 10
1954 lipiec 7, b. m. – Ksiądz Stanisław Zimorowicz do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie.
7 VII a19a54 [r.]
2946.
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Częstochowie.
Ks. proboszcz par[afii] Rędziny powiadomił kurię, że mimo złożenia odpowiedniego podania, nie otrzymał od prezydium pozwolenia na odbycie w niedzielę, 4 VII br.,
pielgrzymki na Jasną Górę. Wspomniany ks. proboszcz zabiega o zezwolenie na pielgrzymkę w następną niedzielę, 11 VII, pielgrzymka ta jest tradycyjna, odbywa się
w niedzielę. Prezydium zażądało od ks. proboszcza par[afii] Rędziny spisu pielgrzymów. Kuria wyjaśnia, że takiego spisu ks. proboszcz nie jest w stanie dostarczyć,
gdyż: a) nie wymaga go okólnik Nr 107 z dn[ia] 23 XI 1949 r. (Dz.Ust. Min[istra]
Admin[istracji] Publ[icznej] z dn[ia] 5 XII 1949 r. N[r] 50, poz. 3 w.). Okólnik wymaga tylko nazwisk i adresów organizatorów i prowadzących pielgrzymkę. W tym
wypadku organizatorami i prowadzącymi są kapłani; b) podanie nazwisk uczestników
pielgrzymki – obraża zasadę wolności sumienia, zagwarantowaną w konstytucji, gdyż
do istoty wolności sumienia – należy i pewna dyskrecja o fakcie przeżycia religijnego. Kuria oczekuje, że parafia Rędziny zezwolenie na pielgrzymkę otrzyma, zgodnie
z p[kt.] 15 Porozumienia Rządu i Episkopatu Polskiego z dn[ia] 14 IV 1950 r.
Ks. St[anisław] Zim[orowicz]b1
Źródło: AKMCz, 148/1, KWP, t. I, nr 152, oryginał, mps.

Ks. Stanisław Zając, zmienił nazwisko na Zimorowicz (1892–1971), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1916. Duszpasterz w Kole, Słupcy, Milejowie, Zagórowie, prefekt szkolny, proboszcz parafii Wójcin, dziekan bolesławiecki, kanclerz kurii częstochowskiej, redaktor „Wiadomości Diecezjalnych”, scholastyk kapituły częstochowskiej, promotor I Synodu Diecezji
Częstochowskiej, wikariusz generalny. Zob. AKMCz, 150/308, Akta personalne ks. Stanisława Zimorowicza; W. Wlaźlak, Kościół częstochowski w latach 1945–1951, „Gubernaculum et Administratio.
Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji WSP w Częstochowie” 2001, z. 1, s. 48.

1

a
b

Dopisano odręcznie.
Podpis nieczytelny.
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Nr 11
1954 lipiec 9, b. m. – Pismo biskupa Zdzisława Golińskiego do ministra Antoniego Bidy,
dyrektora Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie.
Akta: Urząd do spraw Wyznań
Warszawaa
a

9 lipca b195b4 [r.]
Pan Minister Antoni Bida
Urząd do spraw Wyznań
Warszawa, Plac Stalina 5
-------------Mam przed sobą p[kt] 15 porozumienia, który mówi o swobodzie tradycyjnych pielgrzymek. Mam okólnik Min[istra] Admin[istracji] Publ[icznej] Nr 107 z d[nia] 23 XI
[19]49 (Dz[iennik] Urzęd[owy] Min[istra] Admin[istracji] Publ[icznej] z c5 XII [19]49
Nr 50, poz. 365) i mam 2 pisma proboszczów diec[ezji] Częstochowskiej: 1) proboszcza z par[afii] Komorniki [powiat]d Wieluń, 2) proboszcza par[afii] Rędziny pow[iat]
Częstochowa. Obydwu odmawia się zezwolenia [na] przeprowadzenie pielgrzymki na
Jasną Górę. W PPRN w Wieluniu mówi się, że żadna pielgrzymka z pow[iatu] Wieluń do Częstochowy nie pójdzie. Ostatecznie radzi się odłożyć pielgrzymkę na później,
lecz ta o tyle otrzyma pozwolenie, jeśli pójdzie z nią lekarz. Proboszczowi par[afii] Rędziny stawia się żądanie podania spisu pielgrzymów, lekarza i 2 pielęgniarek.
Wiele tu pisać nie trzeba. Postępowanie P[rezydiów] P[owiatowych] Rad Narodowych w Częstochowie i Wieluniu jest jednolite i sprzeczne z powołanymi tekstami
prawnymi i naczelnym tekstem prawnym – konstytucją PRLe.
Proszę Pana Ministra o wpłynięcie na zmianę stosunku władz terenowych do pielgrzymek katolickich na Jasną Górę. Oświadczam Panu Ministrowi, że następujące
po sobie odmowy władz na procesje św. Marka, na Dni Krzyżowe, na poświęcenie
pól, na pielgrzymki – napełniają goryczą serca duchowieństwa diecezji i wiernych. Te
wszystkie zakazy dotykają przede wszystkim religijności chłopa polskiego, do którego przecież wszyscy apelujemy, by spełnił społeczny obowiązek producenta chleba.
Wspomniane odmowy ścinają bardzo zapał pracy na polskiej wsi.
† Z[dzisław] G[oliński]f1
Dopisano odręcznie.
Dopisano odręcznie.
c
W tym miejscu przekreślona cyfra.
d
W oryginale pomyłkowo zapisano par[afia].
e
W oryginale RPL.
f
Podpis nieczytelny.
a

b
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Źródło: AKMCz, 148/1, KWP, t. I, nr 153, oryginał, mps.

Bp Zdzisław Goliński (1908–1963), kapłan diecezji lubelskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1931, sakrę biskupią w 1947. Wykładowca WSD w Lublinie, kanonik kapituły lubelskiej, profesor KUL, koadiutor diecezji lubelskiej bez prawa następstwa, oficjał sądu biskupiego, administrator parafii katedralnej, biskup częstochowski, wnioskował utworzenie kapituły częstochowskiej,
przeprowadził I Synod Diecezji Częstochowskiej, wiceprzewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski, uczestnik Soboru Watykańskiego II. Zob. AKMCz, 152, Akta personalne bp. Zdzisława
Golińskiego; W. Wlaźlak, Dzieje diecezji częstochowskiej…, s. 117–132.

1
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Nr 12
1954 lipiec 23, Warszawa – Pismo Urzędu do spraw Wyznań do biskupa częstochowskiego.
Urząd do spraw Wyznańa

a

Kuria Diecezjalna
w Częstochowie
26 lip[ca] 1954 [r.]b
L. c3227c
Warszawa, dnia d23d lipca 1954 r.
Urząd do spraw Wyznań
II. 3e/35/54
Biskup Częstochowski
Częstochowa
W odpowiedzi na pismo L.dz. 3010 z dn[ia] 9 VII [19]54 r. Urząd do spraw Wyznań komunikuje:
Okólnik Nr 107 z dn[ia] 23 XI [19]49 r. w części traktującej o pielgrzymkach
mówi o warunkach otrzymania zezwolenia na pielgrzymki. Warunki te dotyczą spisu
organizatorów, adresu prowadzącego pielgrzymkę, ilości uczestników, trasy, środków
lokomocji i daty wyruszenia. Sam fakt, że Okólnik wymaga zezwolenia na odbycie pielgrzymki dowodzi, że mogą zajść wypadki i okoliczności, w których wydanie
zezwolenia może być zakwestionowane lub odroczone. Okólnik nie jest instrukcją
o odbywaniu pielgrzymek, lecz podaje tylko ogólne ramy i warunki, które władze
państwowe winny brać pod uwagę. xxxxxxxe Organizacja pielgrzymki składającej
się często ze znacznej ilości osób, poruszającej się pieszo w terenie niejednokrotnie
w przeciągu kilkunastu dni, pokonującej odległości dochodzące do kilkudziesięciu kilometrów i zatrzymującej się na noclegi po drodze w różnych miejscowościach – słusznie jest przedmiotem troski władz państwowych, które muszą dbać o zachowanie
obowiązujących przepisów państwowych, chociaż przepisy te w omawianym Okólniku nie zostały podane. Przy wydawaniu zezwolenia jest np. obowiązkiem władz
państwowych rozważyć, czy w miejscowościach, z których pochodzą uczestnicy pielgrzymki oraz w miejscowościach, gdzie będą nocować, nie ma chorób zakaźnych itp.
W obecnym okresie natężenia żniw, mających tak podstawowe znaczenie dla naszego
kraju, będzie słuszną dążnością Prezydiów Powiatowych Rad Narodowych doradzać
a
b
c
d
e

Nadruk firmowy. Powyżej analogiczny napis dopisany odręcznie.
Pieczęć kurii z datą wpływu pisma i liczbą dziennika.
Dopisano odręcznie.
Dopisano odręcznie.
Wyraz przekreślony znakiem x.
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organizatorom pielgrzymek, by odbywały się one raczej drogą kolejową, co w dużym stopniu skraca czasookres pielgrzymek i zwalnia niezbędną ilość rąk do prac
żniwnych.
Z treści otrzymanego pisma wynika, że żądanie zapewnienia opieki lekarskiej czy
sanitarnej, żądanie w pewnych wypadkach spisu pielgrzymów i ich adresów – kuria
częstochowska uważa za nieuzasadnione, a nawet absurdalne. Urząd do spraw Wyznań pragnie zakomunikować, że w świetle przytoczonych wyżej motywów, warunki,
których wymagają Prezydia Pow[iatowych] Rad Narodowych przy udzielaniu zezwoleń, mają swoje uzasadnienie i niejednokrotnie wypływają z obowiązujących przepisów państwowych lub też zadań ogólnopaństwowych natury gospodarczej.
Niezależnie od treści niniejszego listu, w którym Urząd do spraw Wyznań pragnął
wyjaśnić swoje stanowisko, zostaną wydane zalecenia, by w ramach istniejących przepisów oraz możliwości Prezydia Powiatowych Rad Narodowych ustosunkowały się
obiektywnie i rzeczowo do tradycyjnych pielgrzymek odbywanych przez wiernych.
v[ice]dyrektor Urzędu
[…]f
(Siemek Józef)1
Otrzymałem 26 VII [19]54 [r.]g
† Z[dzisław] G[oliński], bph
Źródło: AKMCz, 148/1, KWP, t. I, nr 155, oryginał, mps.

Józef Siemek (ur. 1913), funkcjonariusz partyjny i państwowy. Przed II wojną światową działacz OM
TUR; po wojnie członek PPS – sekretarz wojewódzki WK PPS we Wrocławiu; od 1948 w PZPR.
1950–1955 zastępca dyrektora Urzędu ds. Wyznań; 1965–1972 prezes Głównego Urzędu Kontroli
Prasy, Publikacji i Widowisk; poseł do KRN i do Sejmu Ustawodawczego; delegat na IV, V i VI Zjazd
PZPR. Zob. Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.

1

Podpis nieczytelny.
Dopisano odręcznie.
h
Podpis nieczytelny.
f

g
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Nr 13
1954 lipiec 30, b. m. – Pismo biskupa Zdzisława Golińskiego do ministra Antoniego Bidy,
dyrektora Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie.
Urząd do spraw Wyznańa

a

30 lipca 1954 r.
Min[ister] Antoni Bida
Urząd do spraw Wyznań
Warszawa
Nawiązując do pisma Urzędu do spraw Wyznań z d[nia] 23 bm. L.II 3e35/54,
jako odpowiedzi na moje pismo w sprawie nie otrzymania zezwolenia na pielgrzymkę
na Jasną Górę przez par[afię] Rędziny (pow[iat] Częstochowa) i par[afię] Komorniki
(pow[iat] Wieluń) – uprzejmie informuję:
1.
Pragnę rozumieć wyjątkowe, a więc na ogółb rzadkie względy gospodarcze,
zdrowotne i prawne, jakie mogą być brane pod uwagę przy udzielaniu zezwoleń na
tradycyjne pielgrzymki na Jasną Górę. Już jednak w roku ubiegłym zbyt wiele parafii
nie otrzymało tych zezwoleń, mimo pozytywnego brzec brzmienia ustawodawstwa
państwowego o pielgrzymkach.
2.
Według cytowanego pisma Urzędu przeszkodą do udzielenia zezwolenia na
pielgrzymkę może być odległość kilkudziesięciu kilometrów, czas kilkunastu dni zużyty na pielgrzymkę, pilne prace żniwne, obawa rozniesienia chorób zakaźnych panujących w miejscu wyjścia pielgrzymki lub w miejscu noclegu.
Rozpatrzymy w tym świetle fakt nie udzieleniad pozwolenia na pielgrzymkę dla
par[afii] Rędziny na dzień 5 i 12 lipca br. (oba dni niedzielne). Od kościoła w Rędzinach do Jasnej Góry jest 10 kme. Pielgrzymka wychodzi rano w niedzielę, wraca wieczorem tego samego dnia. Pielgrzymka więc nigdzie nie nocuje. W zamierzone dni
pielgrzymki nie było choroby zakaźnej w Rędzinach. Na trasie pielgrzymki są domy,
na większej części trasy chodzi autobus miejski, zasłabnięcia więc, których w czasie
wielokrotnych pielgrzymek z Rędzin nie było, można szybko otoczyć opieką. Żniw
jeszcze nie było.
W latach ubiegłych pielgrzymka z Rędzin zawsze na Jasną Górę chodziła, w tym
roku do tej pory nie poszła.

a
b
c
d
e

Dopisano odręcznie.
W oryginale naogół.
Wyraz przekreślony podwójną kreską.
W oryginale nieudzielenia.
W oryginale klm.
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3.
Par[afia] Komorniki k[oło] Wielunia ma najwyżej do Częstochowy 2 dni
piesze drogi. Jeśli rolnicy tamtejsi, nie korzystający na pewnof z urlopu, poświęcą
przy swej ciężkiej pracy 6 dni w roku na pielgrzymkę, to czas ten pozostaje w dobrej
proporcji do ich pracy.
4.
Okólnik Min[istra] Admin[istracji] Publ[icznej] Nr 107 z d[nia] 23 XI
[19]49 [r.], wymagając podania nazwis[k] organizatorów pielgrzymek, a nie wymagając nazwisk uczestników, zapewne wziął pod uwagę wymogi i ducha Dekretu
o Wolności Sumienia i Wyznania z d[nia] 5 sierpnia 1949 r. Okólnik wspomniany
był określeniem wymogów dekretu w konkretnej dziedzinie pielgrzymek. Jeśli autor okólnika, wymagając spisu organizatorów, nie wymaga spisu uczestników pielgrzymek, to widocznie wymaganie spisu uczestników nie byłoby zgodne z duchem
Dekretu. I istotnie, do wolności sumienia i wyznania należy pewna dyskrecja związana z przeżyciami kultu. Tę dyskrecję znosi podanie uczestników przeżycia kultu
komukolwiek.
Wyrażam nadzieję, że kapłani i wierni, pragnący zadośćuczynić swej religijnej chęci
pójścia na Jasną Górę, nie spotkają się z odmową ze strony władz państwowych.
† Z[dzisław] Golińskig
Źródło: AKMCz, 148/1, KWP, t. I, nr 157, oryginał, mps.

f
g

W oryginale napewno.
Podpis odręczny.
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Nr 14
1954 listopad 12, b. m. – Pismo biskupa Zdzisława Golińskiego do Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Częstochowie.
12 listopada a195a4 [r.]
4762.
Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej
– Referat do spraw Wyznań –
w Częstochowie.
Niniejszym uprzejmie proszę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej o zezwolenie
na odbycie pielgrzymki duchowieństwa diecezji częstochowskiej z katedry częstochowskiej na Jasną Górę w dniu 16 listopada br. w godzinach od 11[.00] do 12.30.
Pielgrzymka szłaby ulicą Katedralną, ul[icą] Świerczewskiego i ulic[ą] Najśw[iętszej] Maryib Panny w kierunku Jasnej Góry.
Księży weźmie udział w tej pielgrzymce około 200c. Pielgrzymka pójdzie pod
moim osobistym przewodnictwem.
Ustnie pielgrzymka ta została zgłoszona p[anu] kierownikowi Referatu do spraw
Wyznań przed miesiącem.
† Z[dzisław] G[oliński]d
Udzielono telefonicznie odpowiedzi odmowneje
Ks. Wł[adysław] K[arlik]f
e

Źródło: AKMCz, 148/1, KWP, t. I, nr 161, oryginał, mps.

Dopisano odręcznie.
W oryginale Maryji.
c
Poprawione maszynowo na 250.
d
Podpis nieczytelny.
e
Dopisano odręcznie.
f
Podpis nieczytelny.
a

b
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Nr 15
1956 sierpień 16, Stalinogród – Meldunek WUdsBP w Stalinogrodzie dotyczący uroczystości
kościelnych w Częstochowie i Piekarach Śląskich w dniach 14 i 15 sierpnia 1956 r.
Stalinogród1, dnia 16 VIII 1956 [r.]
Meldunek Specjalny
z przebiegu uroczystości kościelnych u szczytu Jasnej Góry w Częstochowie
oraz w Piekarach Śląskich w dniach 14–15 VIII [19]56 r.
Corocznie obchodzone uroczystości tzw. Wniebowzięcia NMP rozpoczęły się
w Częstochowie w dniu 14 VIII 1956 r. o godzinie 19-tej nabożeństwem odprawianym pod szczytem Jasnej Góry. Kazanie wygłosił ks. Baran2 z Krakowa. Miało
ono w zasadzie charakter religijny. Między innymi mówił, że „nawet praktykujący
katolicy, jeśli nie są w stanie łaski uświęcającej, nie będą mogli być zbawieni. Do
takich katolików zaliczył żyjących bez ślubu kościelnego, względnie nie spowiadających się – przynajmniej raz w roku. Wspomniał również, że obecnie szerzy się plaga
mordowania dzieci nienarodzonych – na skutek przerywania ciąży i porównał to do
zbrodni oświęcimskich”. Kazania tego wysłuchało około 20 tysięcy, osób w tym 90%
pątników.
Nazajutrz, w dniu 15 VIII [19]56 r. o godzinie 6-tej, pod szczytem Jasnej Góry
odśpiewane zostały tzw. „godzinki”, po których wygłosił kazanie ksiądz o nieznanym
nazwisku (b[yły] prefekt z Warszawy-Woli do 1939 r.). Poruszył on w nim między
innymi sprawę przerywania ciąży, apelując do matek, aby tego nie czyniły i brały wzór
z Marii do wychowania swych dzieci. W końcu kazania oświadczył, że nasza ojczyzna
w ciągu ostatnich 12-tu lat odbudowuje się w tempie pospiesznego pociągu, jednak
z pociągu tego zostało wyrzucone katolickie wychowanie dziecka i dlatego dziś mamy
tyle chuliganów i domów poprawczych dla młodzieży. W nabożeństwie brało udział
około 15 tys. osób, w tym 95% pielgrzymów.
Sumę o godzinie 12-tej pod szczytem Jasnej Góry celebrował bp Goliński, a kazanie wygłosił bp Dudziec3 z Płocka. Kazanie jego poświęcone było wychowaniu dzieci
w katolickiej rodzinie. W oględny sposób poruszył sprawę niewłaściwego wychowania w rodzinie, które prowadzi młodzież do przestępstw, do których często przykład
dają ludzie mordujący dzieci nienarodzone. W kazaniu poruszona była również sprawa naszych Ziem Zachodnich. Kaznodzieja wyraził się, że były one zawsze polskie
i obecnie zrządzeniem boskim powróciły do macierzy. W nabożeństwie brało udział
około 60 tys. osób, w tym 50% pielgrzymów.
Na zakończenie uroczystości w dniu 15 VIII [19]56 r. o godz. 19-tej pod szczytem
Jasnej Góry odbyło się nabożeństwo z kazaniem, które wygłosił bp Goliński. Kazanie jego miało charakter wybitnie świecki, poświęcony służbie zdrowia w Polsce. Ze
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szczególnym podkreśleniem zasad etyki lekarskiej, jaką winna się kierować polska
służba zdrowia oraz korzystające z ich usług rodziny katolickie. Między innymi podkreślił, że nawet minister zdrowia przestrzega kobiety polskie przed lekkomyślnym
korzystaniem z dekretu o przerywaniu ciąży i apelował do wiernych, aby nie korzystali z tego dekretu. Uzasadniał to tym, że w miarę naszego rozwoju coraz bardziej
łączyća się będą warunki życiowe rodziny w Polsce i że już dziś lepiej jest zrezygnować
z bogatych mebli, motocykli itp., jeżeli chęć posiadania ma odbyć się kosztem mordowania dzieci nienarodzonych. Po nabożeństwie – podobnie jak i po poprzednich
– odczytane zostało tzw. „Ślubowanie Maryjne”, w związku z rokiem jubileuszowym
300-lecia „ślubów Jana Kazimierza”4. W uroczystościach wieczornych brało udział
około 45 tys. osób, w tym około 5 tys. pielgrzymów.
Po sumie w dniu 15-go w klasztorze na Jasnej Górze oo. paulini zorganizowali
obiad dla przybyłych na uroczystości biskupów i księży. Jak podaje agent „Błyskawica”, w obiedzie wzięli udział biskupi Goliński, Czajka, Dudziec, Biernacki5 oraz 170
księży świeckich i zakonnych. Obecnych było również kilka osób świeckich z przybyłej do Częstochowy pielgrzymki warszawskiej, pod koniec obiadu przemawiał bp Goliński, mówiąc między innymi: „dziękuję ks. pb.b i księżom konfratrom za przybycie
i za pracę, spotykamy się prawie po roku, w warunkach trudniejszych niż w roku
ubiegłym. Mam tu na myśli ustawę o przerywaniu ciąży. Po roku, kiedy zajrzycie do
księgi urodzin, to się najlepiej przekonacie, jakie spustoszenia czyni ta ustawa. Nie
traćmy jednak ducha, módlmy się wraz z zakonnicami, bo w tym wypadku mamy tu
już do czynienia nie z siłami ludzkimi, ale z siłami ciemności…”
W tegorocznych uroczystościach, w porównaniu z ubiegłymi latami, notowano
mniejszy udział zorganizowanych pielgrzymek. Z bardziej licznych należy wymienić
przybyłe pielgrzymki z Kalisza w liczbie około 1 tys[iąca] ludzi i tradycyjną pieszą
pielgrzymkę z Warszawy w liczbie około 4 tys. ludzi.
Wrogich wystąpień w czasie trwania uroczystości nie notowano.
Jak podają informatorzy ps. „Halka” i „Łącznik” – przybyli do Częstochowy pątnicy wypowiadali się z zadowoleniem o organizacji i zaopatrzeniu miasta, twierdząc, że
w tym roku w Częstochowie jest lepsza organizacja niż w ubiegłych latach, ponieważ
znajduje się pod dostatkiem jedzenia i picia.
Uzyskano również doniesienie ag[enta] „Marysia” (nie sprawdzone) z Komendy
M[ias]ta MO w Częstochowie, który m.in. podaje, że ob. Leon Majewski z Częstochowy wypowiadał się do niego, że „w dniu 15 VIII [19]56 r. będzie spokój, za
to 26 VIII br., kiedy do Częstochowy mają zjechać wycieczki zagraniczne – będzie
okazja do zamanifestowania, jak blada jest u nas komuna”. „Zagranica będzie mogła
wtedy zobaczyć Poznań w Częstochowie”. Podobnych wypowiedzi z innych źródeł nie
zanotowano.

a
b

Prawdopodobnie powinno być poprawiać lub polepszać.
Zapis ks. pb. prawdopodobnie oznacza księżom proboszczom.

64

Wybór dokumentów

W dniu 15 VIII 1956 r. na uroczystościach na Jasnej Górze zauważono pracowników placówek dyplomatycznych Belgii i Francji. W drodze powrotnej z Częstochowy
w miejscowości Rudniki pow[iat] Częstochowa, samochód prowadzony przez attachéc
wojskowego Belgii – Leopolda Stroma, najechał na jadącego rowerem ob. Ciesiels[kie]go Stefana, którego w stanie ciężkim odwieziono do szpitala.
Zaznacza się, że w dniu 16 VIII 1956 r. w godzinach rannych na terenie Jasnej
Góry zbierane były przez nieznane kobiety z pielgrzymki warszawskiej podpisy wśród
pątników o uwolnienie prymasa Wyszyńskiego6.
Wydział d/s Wyznań PWRN przeprowadził rozmowę z przeorem Jasnej Góry –
Tomzińskim7, który oświadczył, że paulinom nic o tym nie jest wiadomo, przyrzekł
jednak przeprowadzić rozmowę w tej sprawie z kierownikiem pielgrzymki warszawskiej, ojcem Ludwikiem8 – w celu zaprzestania zbierania podpisów.
[…]d
Odbito w 4-ch egz.
Egz. Nr 1 – I-szy Sekr[etarz] KW PZPR
Egz. Nr 2 – Dyr[ektor] Dep[artamentu] VI-go
Egz. Nr 3 – Kier[ownik] WUd/s BP
Egz. Nr 4 – Wydz[iał] VI
Naczelnik Wydziału VI-go
Wojew[ódzkiego] Urzędu d/s Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego]
w Stalinogrodzie
(–) Pikuła L[ucjan] – kpt. –9
Źródło: AIPN Ka, 056/11, Protokoły, plany, informacje dotyczące kleru. Lata od 1956 do
1959, k. 507–513, oryginał, mps.

Stalinogród – 7 III 1953 Rada Ministrów i Rada Państwa podjęły wspólnie uchwałę o uczczeniu pamięci Józefa Stalina i przemianowaniu Katowic na Stalinogród. Historyczną nazwę miasta przywrócono
dekretem Rady Państwa z 10 XII 1956 r. Zob. A. Jurkiewicz, S. Ziemba, Województwo katowickie…, s. 72.
2
Ks. Jan Baran (1913–1982), kapłan archidiecezji krakowskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1938. Duszpasterz parafii Niegowić, św. Anny w Krakowie, św. Szczepana w Krakowie, sędzia
sądu metropolitalnego, wikariusz ekonomiczny parafii św. Józefa w Krakowie. Zob. Katalog kościołów i duchowieństwa archidiecezji krakowskiej rok 1977, Kraków 1977, s. 111.
3
Bp Piotr Dudziec (1906–1970), kapłan diecezji płockiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1932,
sakrę biskupią w 1950. Duszpasterz w Zegrzu i Płocku, prefekt szkolny w Sierpcu, kapelan Wojska
Polskiego, prześladowany przez władze hitlerowskie, pracownik kurii kieleckiej, wykładowca WSD
1

c
d

W oryginale ataché.
Pominięto część dokumentu dotyczącą uroczystości w Piekarach Śląskich.
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w Płocku, kierownik wydziału duszpasterskiego kurii płockiej, szambelan papieski, biskup pomocniczy diecezji płockiej, wikariusz generalny, wikariusz kapitulny. Zob. M. Grzybowski, Dudziec
Piotr [w:] Słownik polskich teologów…, t. 5, s. 326–328.
4
Jubileusz 300-lecia ślubów Jana Kazimierza – idea Ślubów Jasnogórskich miała bezpośrednie
odniesienie do złożonych w katedrze lwowskiej 1 IV 1656 ślubów króla Jana Kazimierza, który
w okresie Potopu Szwedzkiego po obronie Jasnej Góry obrał NMP za Królową Korony Polskiej.
Śluby Jasnogórskie z 1956 stanowiły odnowienie Ślubów Lwowskich wg formuły kard. S. Wyszyńskiego i zainicjowały Milenium Chrztu Polski. Zob. J. Mazur, Śluby Jasnogórskie [w:] Encyklopedia
„Białych Plam”, t. 17, Radom 2006, s. 83–87.
5
Właściwie bp Lucjan Bernacki (1902–1975), kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1926, sakrę biskupią w 1947. Duszpasterz w Inowrocławiu, Trzemesznie i Poznaniu, notariusz kurii gnieźnieńskiej, wykładowca WSD w Gnieźnie, biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, wikariusz generalny, wikariusz kapitulny, kanonik kapituły archikatedralnej
gnieźnieńskiej, prześladowany przez władze komunistyczne. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…,
kol. 27.
6
Kard. Stefan Wyszyński (1901–1981), kapłan diecezji włocławskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1924, sakrę biskupią w 1946, kreowany kardynałem 1953. Działacz społeczny, kapelan AK,
rektor WSD we Włocławku, biskup lubelski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski,
prymas Polski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, represjonowany przez władze komunistyczne, autor Ślubów Jasnogórskich i programu Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, uczestnik
Soboru Watykańskiego II. Zob. W.J. Wysocki, J. Żurek, Wyszyński Stefan [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, red. J. Myszor, t. 1, Warszawa 2002, s. 313–317.
7
O. Jerzy – właściwie Jan Tomziński (ur. 1918), paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1944.
Kustosz bazyliki jasnogórskiej, przeor klasztoru w Leśnej Podlaskiej, przeor klasztoru na Jasnej
Górze, prokurator zakonu paulinów przy Stolicy Apostolskiej, generał zakonu, uczestnik Soboru
Watykańskiego II, duszpasterz w Biechowie, rzecznik prasowy przeora Jasnej Góry. Zob. AJG,
t. 27, 321, Akta personalne o. Jerzego Jana Tomzińskiego.
8
O. Ludwik – właściwie Franciszek Nowak (1939–1986), paulin, święcenia kapłańskie przyjął
w 1934. Rektor WSD na Jasnej Górze, przeor klasztoru w Warszawie, generał zakonu, przeor
klasztoru w Leśniowie, prokurator zakonu paulinów przy Stolicy Apostolskiej, ojciec duchowny
WSD na Skałce w Krakowie. Zob. AJG, t. 31, Akta personalne o. Ludwika Franciszka Nowaka;
J.S. Płatek, Dzieje paulinów …, s. 527–545.
9
Lucjan Pikuła (ur. 1924), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1945. Początkowo w MUBP
w Chorzowie, a od 15 X 1948 w WUBP w Katowicach w Sekcji V – jako referent, a następnie
(od 1951) kierownik Sekcji 5 Wydziału V WUBP. Od 1 IV 1953 zastępca naczelnika Wydziału
V WUBP w Katowicach; od 1 II 1953 naczelnik Wydziału XI. Od 1 IV 1955 do 28 XI 1956
naczelnik Wydziału VI. 1957 do 1962 zastępca naczelnika Wydziału III. Od 1 VII 1962 do chwili
zwolnienia z resortu 31 V 1977 (w randze podpułkownika MO) – naczelnik Wydziału IV KW
MO w Katowicach. Zob. Kadra bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwach śląskim/katowickim, bielskim i częstochowskim. Wstęp i red. W. Dubiański, A. Dziuba,
A. Dziurok, Katowice 2009, s. 396.
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Nr 16
1956 sierpień 31, Radomsko – Informacja PUdsBP w Radomsku o przygotowaniach i przebiegu uroczystości na Jasnej Górze w związku z 300-leciem Ślubów Kazimierzowskich.
Radomsko, dnia 31 VIII 1956 r.
Ściśle tajne
Do
Naczelnika Wydziału VI-go Wojewódzkiego
Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
w Łodzi
Informacja
o przygotowaniach i przebiegu uroczystości, jakie odbyły się w Częstochowie
w związku z 300-leciem Ślubów Kazimierzowskich.
Analizując przygotowania ze strony kleru przebieg uroczystości w związku
z 300-setną rocznicą Ślubów Kazimierzowskich w Częstochowie. Szczególne nasileniaa organizowania pielgrzymek dało się odczuć na dzień 26 VIII [19]56 r., co się
uwidoczniło w tym, że do Prezydium Pow[iatowej] Rady Narodowej d/s Wyznań
na w/w dzień otrzymał najwięcej podań o zezwolenie organizowania pielgrzymek.
Ogółem podań wpłynęło 18. Z tego zezwolenia na urządzenieb pielgrzymki otrzymały dwie parafie, to jest Radomsko – ks. Litewka1, i Garnek, której proboszczem jest
ks. Zbieszczyk2. Pozostałym księżom podania załatwiono odmownie.
Wobec powyższego faktu na dzień 26 VIII [19]56 r. do Częstochowy z naszego terenu udało się w sposób nielegalny 5 pielgrzymek, a na dzień 15 VIII [19]56 r. jedna
pielgrzymka, razem 6-śćc – to jest z parafii:
1. Gidle
w której uczestniczyło około 200 osób
2. Kłomnice		 „
„
„ 300 „
3. Borowno		 „
„
„ 100 „
4. Kruszyna		 „
„
„ 200 „
5. Radziechowice		 „
„
„ 200 „
6. Lgota Wielka		 „
„
„ 200 „

a
b
c

W oryginale nasielenia.
W oryginale Urządzenie.
W oryginale 6-c.
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W pielgrzymkach, które udały się legalnie, to jest z Radomska i Garnka, ogółem
brało udział około 3000 ludzi. Ze względu na bliską odległość Radomska od Częstochowy pielgrzymki do Częstochowy udały się pieszo oraz własnymi wozami.
Co do sposobu przygotowywań pielgrzymek w wielu wypadkach, jak się stwierdza, kler wykorzystywał swych popleczników z rady parafialnej, a nawet i aktywa
Rad Narodowych czy czł[onków] Partii, by interweniowali w Powiatowej Radzie
o zezwolenie na zorganizowanie pielgrzymki.
Fakty takie miały miejsce z Dąbrowy Zielonej, gdzie czł[onek] PZPR Patyk Julian
interweniował z inicjatywy kleru, by udzielić zezwolenia na pielgrzymkę. Podobny
fakt miał miejsce również i w Kruszynie, gdzie Sekretarz POP tow[arzysz] Rybak
również przyjechał do powiatu w sprawie interwencji o pielgrzymkę.
Z miejscowości Radziechowice ob. Boruta Józef, Radny PRN. Członek kolegium
orzekającego z inicjatywy kleru podobnie interweniował w sprawie pielgrzymki. Fakty dot[yczące] czł[onka] PZPR, jak PRN, są znane tut[ejszemu] Kom[itetowi] Pow[iatowemu] PZPR.
Nadmienić należy, że w sposób agresywny zachował się ks. Minor3 z Gidel (figurant sprawy ewiden[cyjno]-obserw[acyjnej] krypt[onim] Klucz), który otrzymał odmowne załatwienie sprawy dot[yczącej] pielgrzymki, więc zorganizował nielegalnie,
a przy tym udał się do biskupa Golińskiego w Częstochowie, który mu polecił organizować, ponadto wysłał depeszę w tej sprawie do Rady Państwa, na co nie otrzymał
odpowiedzi, a mimo to zorganizował pielgrzymkę z orkiestrą, w której brało udział
200 osób, sam osobiście udziału nie brał, a był ks. wikariusz.
W związku z uroczystościami niedzielnymi, jakie odbyły się w Częstochowie, trzeba stwierdzić, za poważne oddziaływanied kleru dało się odczuć w zakładach pracy,
gdzie organizowano różne pojedyncze, grupowe, po kilka osób, wyjazdy do Częstochowy, własnymi środkami lokomocji, a były nawet próby zakładowymi samochodami, w wypadkach ujawnionych sygnalizowaliśmy Sekretarza Kom[itetu] Pow[iatowego] PZPR, gdzie do zorganizowanych prób wyjazdu nie dozwolono, jak np.
w Gidelskich Zakładach Maszyn Rolniczych dyrektor zakładu, tow[arzysz] Milejski,
czł[onek] PZPR, pomagał organizować wycieczkę do Częstochowy, na w/w dzień dawał 3 samochody zakładowe. O powyższym fakcie zasygnalizowani zostaliśmy przez
agenturę i poinformowano Komitet Powiatowy PZPR, gdzie udaremniono próbę
wyjazdu.
W Komunie Paryskiej w Radomsku organizowano masowy wyjazd do teatru samochodami zakładowymi, a z zamiarem udania się na Jasną Górę. Podobnie poinformowano Kom[itet] Pow[iatowy] PZPR, gdzie również próba wyjazdu nie doszła do
skutku. Podobnie było również i w Spółdzielni Krawieckiej „Czyn”.
Z naszej obserwacji, jak się dało stwierdzić, w pielgrzymkach tegorocznyche do
Częstochowy w przeważającej mierze udział brała młodzież żeńska.
d
e

W oryginale oddziałowywanie.
W oryginale tego rocznych.
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Jeśli chodzi o formy organizowania, kler w wielu wypadkach spędza na ludzi, mówiąc, że parafianie nie domagają, by była pielgrzymka itp., a jako pretekst podają, że
z innych terenów idą pielgrzymki, tylko w Radomsku nie chcą zezwolić na organizowanie itp. Radomsko jest na tyle w niekorzystnym połączeniu, że większość tych pielgrzymek z kraju ciągnie przez nasze tereny, a nawet udają się do miejsca pątniczego,
jakim są Gidle.
Faktów wybitnie wrogiej działalności w postaci wrogiej propagandy, prowokacji
i innych wystąpień nie notowaliśmy, za wyjątkiem, jaki już podano, organizowania
tak zwanych pielgrzymek i wykorzystywania naszego aktywu.
W sam dzień 26 VIII [19]56 r. pielgrzymki z terenu Radomska i Gidel zostały zabezpieczone operacyjnie przez dwóch informatorów, to jest „Włodzimierz” i „Pudełko”.
W ślad za pielgrzymką, w której była nasza agentura, udał się pracownik operacyjny, który systematycznie obsługiwał tę sieć na terenie Częstochowy i był w kontakcie
ze sztabem, jaki tam wówczas pracował.
Agentura w swych doniesieniach żadnych charakterystycznych momentów nie podała, a których należałoby podać w niniejszym sprawozdaniu. –
Wyk. 4 egz.
Opr. JM Pism. BG 

(–) Jakubik M. kpt.

Źródło: AIPN, Ld pf 10/362, Powiat Radomsko, Informacje dotyczące kleru lata 1956–[19]60,
Meldunki dotyczące akcji wyborczej 1957 r., Meldunki dotyczące sytuacji polityczno-operacyjnej
lata 1950, 1951, 1956, 1957, 1958, k. 133–135, oryginał, mps.

Ks. Feliks Litewka (1909–2001), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1935. Duszpasterz parafii Koziegłówki, Kamieńsk, Maluszyn, administrator parafii Przerąb,
Chełmo, św. Marii Magdaleny w Radomsku, proboszcz parafii św. Józefa w Wieluniu, sekretarz
Komisji Księży przy ZBOWiD, przewodniczący Komisji Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich przy Froncie Narodowym, prezes Wojewódzkiego Oddziału Caritas w Łodzi. Zob. AKMCz,
150/124, Akta personalne ks. Feliksa Litewki; M. Mikołajczyk, Ks. Feliks Litewka (16 listopada 1909 –
12 kwietnia 2001), WACz 2001, R. 75, nr 5–6, s. 46–47.
2
Ks. Fabian Zbieszczyk (1911–1967), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1937. Duszpasterz parafii Gorzkowice, administrator i proboszcz parafii Garnek, wicedziekan gidelski. Zob. Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1958, Częstochowa 1958,
s. 81.
3
Ks. Marian Polikarp Minor (1912–1972), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1935. Duszpasterz parafii Ząbkowice, Koziegłowy, Rząśnia, Danków, Wąsosz, administrator parafii: Lututów, Gidle, Rozprza, dziekan gorzkowicki, kanonik RM. Zob. AKMCz,
150/153, Akta personalne ks. Mariana Polikarpa Minora; W.P. Wlaźlak, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Życia w Rozprzy, Częstochowa 2009, s. 22–23.
1
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Nr 17
1958 wrzesień 8, Częstochowa – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca przebiegu uroczystości na Jasnej Górze w dniach 7–8 września 1958 r.
Częstochowa, dnia 8 IX 1958 r.
Ściśle tajne
Informacja
dot[ycząca] przebiegu uroczystości na Jasnej Górze w dniach
7–8 IX 1958 r.
Uroczystości kościelne przebiegały zgodnie z programem (program w załączeniu).
Dane o frekwencji:
Dnia 7 IX 1958 r. godz.
		
---

11.00			 – 10 000 osób (8000 z Częstochowy)
12.00
19[.00] – 20[.00] – 20 000 osób (12 000 z Częstochowy)

Dnia 8 IX 1958 r. godz. 6[.00] – 7[.00]
					
					
					

–
–
–
–

2000 osób (1000 z Częstochowy)
20 000 osób (10 000 z Częstochowy)
50 000 osób (35 000 z Częstochowy)
60 000 osób (45 000 z Częstochowy)

Należy podkreślić, że organizatorom frekwencja nie dopisała. Spodziewali się
100–150 tysięcy wiernych. Ilość przybyłych obecnie jest też znacznie mniejsza od
ilości obecnej 15 VIII i 26 VIII 1958 r. We wrześniowych uroczystościach ub. roku
wzięło udział 70 000 osób.
Na obecne uroczystości przybyły pielgrzymki głównie z okolicznych wiosek. Liczebność pielgrzymek od 20–500 osób. Największa i najliczniejsza zorganizowana
pielgrzymka z Żarek. Prowadzona przez orkiestrę Och[otniczej] Str[aży] Poż[arnej]
oraz przystrojona licznymi emblematami religijnymi niesionymi przez dziewczyny,
a wykonanymi według wzorów sztuki ludowej.
Ocena kazań
Charakterystycznym jest, że we wszystkich kazaniach i wystąpieniach obok wywodów czysto religijnych mniej lub bardziej dobitnie atakowano ostatnie zarządzenia Ministerstwa Oświaty oraz mniej lub bardziej prowokacyjnie apelowano do
wiernych o przeciwdziałanie. Pewną nowością w argumentacji tych apeli było pod70
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kreślanie jedności obowiązku religijnego i patriotycznego, akcentowanie troski Kościoła o wychowanie młodzieży wiernej Bogu i ojczyźnie – Polsce.
W wielu wystąpieniach mocno podkreślano zasługi Kościoła dla narodu polskiego,
używając pseudopatriotycznej frazeologii. Wykazywali też, że od tego, czy rodzice potrafią wychować młodzież w duchu religijnym, zależą losy Kościoła na polskiej ziemi.
W niektórych kazaniach, na przykład o. Kosiaka1, postawiono nawet dylemat:
albo wypełnienie Ślubów Jasnogórskich, albo śmierć narodu polskiego.
Treść i ton wielu fragmentów kazań miały charakter instruktażu do działania, który można określić jako podburzanie do wystąpień, szczególnie przeciwko ostatnim
posunięciom władz szkolnych.
Poniżej podaję streszczenie ciekawszych fragmentów politycznych i historycznospołecznych z poszczególnych kazań.
Kazanie dnia 7 IX [19]58 r. o godz. 19.00 wygłosił paulin – o. Ferdynand2 (Pasternak – b[yły] przeor klasztoru na Skałce, obecny v[i]cegenerał zakonu paulinów).
Jego kazanie zawierało szereg akcentów politycznych o antypaństwowym i antysocjalistycznym wydźwięku. Podane było językiem dostosowanym do rozumowania
przeciętnego pielgrzyma. Stwierdził, że są ludzie, których działalność napawa smutkiem kapłanów i cały naród. Ludzie ci dopatrują się w nauce religii niebezpieczeństwa
dla państwa i jego cywilizacji. Najchętniej by ją usunęli, zupełnie jak to zrobili parę lat
temu. Stwierdzając, że naród polski wszystko zawdzięcza Kościołowi, wykazywał zrodzoną z tego faktu jedność takich pojęć, jak: katolicyzm – polskość, religia – niepodległość, pacierz – mowa ojczysta, Kościół – świadomość państwowa. Z tego wyprowadził wniosek, że ilekroć wróg uderzał w państwowość polską, to najpierw uderzał
w religię, zabraniał modlitwy, pielgrzymek. Dlatego – stwierdzał dalej – usunięcie
w minionym okresie religii ze szkoły było najcięższym wydziedziczeniem polskich
rodziców, którzy wiedzieli, że z zanikiem polskiego pacierza zaniknie polski duch narodowy i podważony zostanie moralny, a także biologiczny byt narodu. Wysunął postulat związania polskiej racji stanu z religią, co spowoduje, że każdy Polak będzie jej
bronił jak wiary do ostatniego tchu. Życie odda, a nie odda polskości i religii.
Wykazując, że religia jest kodeksem i gwarancją moralności, stwierdził, że już z tej
tylko przyczyny nie może ona zaszkodzić narodowi. Wszystkie wady moralne u naszej
młodzieży ocenił jako skutek zaniku religijnego wychowania. Na uzasadnienie dobrodziejstw religijnego wychowania przytoczył szereg przykładów poświęceń i męczeństwa młodzieży katolickiej w obronie wiary i ojczyzny. Pod koniec kazania przedstawił
słuchaczom ostatnie posunięcia państwa na odcinku szkół, określając je jako bolesne
i niezrozumiałe ugodzenie religii. Zaapelował do rodziców, aby pomogli kapłanom
w ich zmaganiach o słowo i wizerunek Boży dla dzieci, aby otwarli bramy szkół dla
Boga, by w klasie w miejsce usuniętego krzyża pojawiło się ich 30 na piersiach dzieci.
O godz. 21.40 zabrał głos bp Goliński, który podał intencję poszczególnych modlitw oraz komunikaty. M.in. podał, że szef administracyjny państwa obiecał załatwić
pozytywnie w razie wielkiej potrzeby prośby rodziców o katechetów zakonnych. Apelował o kierowanie takich próśb do Ministerstwa Oświaty.
71
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Dnia 8 IX 1958 r. od godz. 6.30 kazanie wygłosił paulin o. Sykstus – Szafraniec3.
W tym kazaniu również mówił o zapewnieniu nauki religii dla dzieci, motywując to
tym, że jest ona pierwszym czynnikiem wychowania młodzieży na wartościowych
obywateli. Sformułował wniosek, że młodzież można wychować tylko albo kijem,
albo religią. Zastępczych środków nie ma.
Dnia 8 IX [19]58 r. od godz. 9.35 wygłosił kazanie paulin. Rozpoczął od rozważań
nad niewiadomą losów niemowlęcia w kołysce. Nie wiadomoa, co z niego wyrośnie:
uczony, artysta, polityk trzęsący dziejami świata czy może tyran, który sprawi, że
świat spłynie krwią i napełni się szczękiem oręża. Nasi tyrani z niedawnej historii też
byli kiedyś niemowlętamib.
Zrobił współczującą aluzję do lichych okryć pątników, pocieszając ich jednak, że
są bogaci duchem i wiarą.
Dnia 8 IX 1958 r., po mszy celebrowanej przez bpa Biernackiego z Gniezna, od
godz. 11[.00] kazanie wygłosił paulin, o. Paweł – Kosiak. Kazanie jego było dalszym
rozwinięciem programu wielkiej nowenny.
Na wstępie przytoczył cytat ze Ślubów Jasnogórskich dot[yczący] wychowania
młodzieży, który zawierał przyrzeczenie obrony młodzieży przed bezbożnictwem i zepsuciem. Mówił o dumie i sławie, jakiej narodowi polskiemu przysporzyli Kopernik
i Moniuszko, Mickiewicz, Chopin i inni nasi wielcy bracia. Stwierdził, że Kościół przyznaje się do każdej wielkości wydanej przez ludzkość, bo jesteśmy członkami całej
rodziny ludzkiej. Te wywody potrzebne mu były do stwierdzenia, że miejsce uroczystości kościelnych jest jednak ponad wszystkimi uroczystościami i wielkościami
ziemskimi.
Mówiąc o rodzicach Marii i jej narodzinach, zrobił aluzję pod adresem wyrodnych
matek, które marnują nienarodzone dzieci. Stwierdził, że gdyby matka Marii tak zrobiła, to między innymi Polska utraciłaby przecież przewodniczkę swoich dziejów.
Apelował, by rodzice wychowali Bogu, Kościołowi i ojczyźnie prawdziwe, nieprzemijające wartości, choć to wychowanie wymaga trudu i jest bohaterstwem. Podkreślił, że Kościół z niepokojem i trwogą, a zarazem ze słodką ufnością patrzy na wychowanie dzieci, od którego zależy i jego los na polskiej ziemi, i chwalebny byt Polski.
Trzeba zaszczepiać – mówił – moralność katolicką, jedynie piękną, zdolną wychować
człowieka, a której brak sprowadza na ziemię stan zezwierzęcenia. Nie omieszkał
wspomnieć o apostolstwie naszego narodu względem całego świata, stwierdzając, że
od wypełnienia przez naród polski programu ujętego w Ślubowaniach Jasnogórskich
zależy w wielkiej mierze apostolstwo Boże na świecie. Niewypełnienie tego programu
spowoduje, że naród nasz zamieni się w cmentarzysko, jego byt chwalebny zamieni
się w grób. Niech naród nasz nie będzie tym wielkim syfilitykiem, narodem-łazarzem,
ociekającym cuchnącą ropą grzechów skażenia.

a
b

W oryginale niewiadomo.
W oryginale niemowlęciami.
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Nawoływał do wzmożenia dewocyjnych praktyk religijnych, które są zewnętrznym dowodem, że życie religijne pulsuje, i które są niezbędne dla przetrwania burzy
i zwyciężenia zła.
Na temat szkoły dosłownie krzyczał, że brakło w niej miejsca dla Boga, zapytywał,
gdzież ten krzyż i odpowiadał: jeśli go ręka katolicka powiesiła, to ona go chyba nie
zdejmie. Dziecko ma prawo widzieć krzyż w szkole, bo on zespala w jeden warsztat wychowawczy szkołę i dom. Dziecko musi widzieć w szkole krzyż i musi słyszeć
w niej Słowo Boże, inaczej będzie rozbicie, które zdeprawuje dziecko. Jeśli rodzice
o tymc zapomną, to staną się trucicielami dusz własnych dzieci.
Kazanie to zakończył zaleceniem modlenia się, by Maryja nie pozwoliła, by ten szaniec (Jasna Góra) nie padł pod ciosami szatana, by uczyniła Jasną Górę niezwyciężoną.
Dnia 8 IX 1958 r. od godz. 16.00 rozpoczęły się nauki stanowe, oddzielnie dla
mężczyzn i kobiet. Kazanie dla mężczyzn wygłoszone przez paulina było poświęcone
apelom o walkę z zepsuciem moralnym, szczególnie pijaństwem, rozwiązłością seksualną i innym wadom.
Kazanie dla kobiet też wygłosił o. paulin. Rozwodził się o apostolskim powołaniu
kobiety. Stwierdził, że dziś niejednokrotnie Chrystus jest biczowany i prześladowany
w duszach mężów i młodzieży. Ubolewał nad stygnącą dzisiaj pobożnością.
Mówił, że wysłanie dziecka do szkoły wymaga ofiarności matki, bo tam dzisiaj
wymagają kartki stwierdzającej, że rodzice żądają zapewnienia dziecku nauki religii.
Tego nie wolno zlekceważyć, bo od tego decyduje się sprawa religii w szkole. Tu
trzeba poświęcenia i ofiary. Głos matek niejednokrotnie więcej znaczy dziś niż głos
biskupa czy kapłana. Oni czekają tylko na waszą obojętność, jeśli ją przejawicie, to już
po religii w danej szkole. Zapewniał, że oni z tłumami matek jednak się liczą. Piszcie
tysiące memoriałów, ślijcie pismo za pismem, poruszcie swoją miejscowość, okażcie
męstwo.
Mówiąc o obowiązku żony, by wychowała swego męża, bo nie wiadomo, gdzie
mu przyjdzie jeszcze żyć i umierać, podał przykłady z Syberii, że jakiś człowiek wrócił
stamtąd w 1946 r., nie ma tam ani kościołów, ani kapłanów.
O godz. 19.00 po procesji i nabożeństwie kazanie wygłosił o. paulin, o. Korneliusz
– Jemioł4, przeor klasztoru na Jasnej Górze. Jego kazanie utrzymane było w umiarkowanym tonie, w zasadzie nie wykraczało poza ramy religijne. Poruszył trzy problemy:
–
wychowanie dzieci
–
generalny szturm w sprawie umocnienia wierzeń religijnych
–
obowiązek oddania kartek do szkoły.
Po tym kazaniu przemówił bp Goliński, który swym wystąpieniem podsumował te
uroczystości. Szczególnie dziękował miejscowej ludności za liczny udział, mówiąc, że
„zastąpiliście pielgrzymów, którzy z różnych względów nie mogli przybyć”. Apelował
o przygotowanie się do pielgrzymek na 3 V 1959 r. – dzień wielkich odpustów i na-
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pomniał, by pielgrzymki miały bardziej religijny charakter, a nie taki zeświecczonyd
czy turystyczny jak obecnie. Wspomniał też, by pielgrzymi dbali bardziej o skromny
ubiór i właściwe zachowanie w świętym miejscu. Podał tu za wzór wizytę Abrasimowa
(nie wymieniając nazwiska), że zachował się wysoce kulturalnie, oddając właściwy
hołd. Bp Goliński podkreślił, że ręczy, iż to był człowiek niewierzący.
Pod koniec jeszcze raz przypomniał, by oddawać kartki do szkół, zapewniając, że
w razie braku księżowskich katechetów, poproszą o dopuszczenie zakonnych. Uroczystości zakończono odczytaniem Ślubów Jasnogórskich.
Ocena nastrojów i uzyskane przez Służbę Bezpieczeństwa informacje
Ustalono, że chwilowo nieustalony z nazwiska ojciec paulin dnia 7 IX [19]58 r.
o godz. 18.45, witając pielgrzymkę z Żarek, powiedział m.in.: „Wasze przybycie jest
wyrazem pamięci o naszej królowej. O niej pamiętać musicie szczególnie teraz, gdy jesteśmy otoczeni ze wschodu i zachodu, północy i południa pogaństwem, teraz gdy na
ścianie szkolnej zabrakło miejsca na krzyż – symbol boskości, teraz gdy wasze dziecko
nie usłyszy Słowa Bożego w szkole z ust zakonnika czy zakonnicy”.
Paulini, księża i miejscowe elementy klerykalne wyrażali ubolewanie z powodu tak
małej frekwencji.
Wystąpień wrogich czy zakłócania porządku ze strony przybyłych pielgrzymów na
Jasną Górę nie stwierdzono. Podczas kazań, szczególnie gdy była mowa o dzieciach
i szkole, wiele przybyłych kobiet wiejskich płakało.
Uzyskano informacje, że kuria częstochowska organizuje w dniu 9 IX [19]58 r.
o godz. 16.00 w Częstochowie przy ul. Piotrkowskiej NSD5 konferencję niektórych
księży dekanatu częstochowskiego, na której poda do wiadomości pewne postulaty
poruszone na obradach episkopatu. Decyzja o powołaniu takiej konferencji zapadła
prawdopodobnie dopiero dzisiaj. Zapewniono dopływ informacji z tej konferencji.
Podczas obiadu podanego dla przybyłych księży z udziałem bpa Biernackiego i bpa
Golińskiego w asyście całej Kapituły Częstochowskiej przemawiał bp Goliński, który
poinformował o odbytych rekolekcjach dla biskupów, a później obradach episkopatu,
na których omówili niektóre aktualne sprawy Kościoła w Polsce. O czym mówili, nie
wyjaśnił, tylko wspomniał, że księża dowiedzą się o szczegółach od swoich biskupów.
Dodał, że w naszej diecezji sprawa religii w szkołach przebiega względnie, lecz są inne
diecezje, w których ta sprawa przedstawia się gorzej. Mówił, że w tutejszej diecezji
odrzucono 51 katechetów, tzn. wszystkich zakonnych i część świeckich. Ostrzegał,
że księża w tym okresie muszą być ostrożni i nie narażać się, lecz jednocześnie z całą
stanowczością stać przy tym, aby wierni domagali się nauki religii i przywrócenia
krzyży w szkołach. Podał przykłady szkalowania duchowieństwa przez prasę, która
podaje nieprawdziwe bzdury. Przy tym jeszcze ostrzegał, by księża byli ostrożni i nie
wciągali się w niepożądane sprawy. Sprawy szkoły każdy proboszcz winien rozwiązywać na miejscu, a tylko w sporadycznych przypadkach interweniować w kurii. Jest to
d
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nieco odmienne od poprzedniego nastawienie, bowiem poprzednio kuria zalecała, aby
żadnych spraw nie załatwiać osobiście, lecz przesyłać do kurii.
Charakterystycznym jest, że nasi tajni współpracownicy mieli trudności w ustaleniu, kto będzie wygłaszał kazania.
Dnia 26 VIII [19]58 r. Wyszyński miał odprawę z księżmi i biskupami na Jasnej
Górze na temat nauczania religii w szkołach, gdzie postawił tę sprawę stanowczo
w ten sposób, iż świętym obowiązkiem księży jest zrobić wszystko, by religię w szkole
utrzymać. Księża mają wpływać na rodziców, by ci z kolei nie zgadzali się na lekcję religii poza normalnymi godzinami nauki oraz by religia była nawet dwa razy
w tygodniu.
Uzyskano informację, że ks. Sobczyk6 – kurialista – został wezwany do episkopatu,
gdzie odbyć się ma konferencja w związku z zaistniałą sytuacją w szkołach. Ponadto
sprawę tę mieli również rozpatrywać biskupi w godzinach popołudniowych.
Fakt, że większość biskupów wyjechała z Częstochowy przed obecnymi uroczystościami, tłumaczą napiętą sytuacją w szkołach, która wymaga ich obecności na
miejscu, by sprawy te załatwiać na gorąco, zgodnie z wytycznymi, jakie zapadły na
obradach biskupów.
Z[astęp]ca Komendanta Sł[użby] Bezp[ieczeństwa]
Komendy Wojewódzkiej MO
w Katowicach
[…]e
(–) E[ugeniusz] Morawski7 mjr
Źródło: AIPN Ka, 085/10, t. 1, cz. 2, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru
z terenu woj. katowickiego oraz przebiegu uroczystości kościelnych i wydarzeń o charakterze
religijnym (1958–1966), k. 1–8, oryginał, mps.

O. Paweł – właściwie Marian Kosiak (1916–1997), paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1942.
Duszpasterz klasztoru na Skałce w Krakowie, podprzeor klasztoru na Jasnej Górze, definitor generalny, wikariusz generalny, ojciec duchowny WSD na Skałce w Krakowie. Zob. AJG, t. 5, Akta
personalne o. Pawła Mariana Kosiaka; J.S. Płatek, Dzieje paulinów…, s. 298–322.
2
O. Ferdynand – właściwie Stanisław Pasternak (1921–1999), paulin, święcenia kapłańskie przyjął
w 1949. Przeor i rektor WSD na Skałce w Krakowie, definitor generalny, wikariusz generalny, prokurator zakonu paulinów przy Stolicy Apostolskiej, przeor klasztoru w Rzymie, dziekan Wydziału
Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie. Zob. AJG, t. 4, Akta personalne o. Ferdynanda Stanisława
Pasternaka; J.S. Płatek, Dzieje paulinów…, s. 594–605.
3
O. Sykstus – właściwie Kazimierz Szafraniec (1921–1982), paulin, święcenia kapłańskie przyjął
w 1946. Prefekt WSD na Skałce w Krakowie, bibliotekarz na Jasnej Górze, archiwista, sekre1
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tarz generalny, przeor i rektor WSD na Skałce w Krakowie, przeor klasztoru na Jasnej Górze.
Zob. AJG, t. 9, Akta personalne o. Sykstusa Kazimierza Szafrańca; J.S. Płatek, Dzieje paulinów…,
s. 766–776.
4
O. Korneliusz – właściwie Stanisław Jemioł (1914–1996), paulin, święcenia kapłańskie przyjął
w 1941. Duszpasterz w Leśnej Podlaskiej, przeor klasztoru w Leśniowie, przeor i proboszcz w Brdowie, przeor klasztoru na Jasnej Górze. Zob. AJG, t. 29, Akta personalne o. Korneliusza Stanisława
Jemioła; J.S. Płatek, Dzieje paulinów…, s. 207–214.
5
NSD – w 1951 powstało Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie, 1989 otrzymało osobowość prawną, 1992 Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie (Liceum Ogólnokształcące, uprawnienia publiczne), 1952 nadano statut – NSD było częścią
WSD, 1987 nowy statut odłączył NSD od WSD, 1998, 2002, 2004, 2007 znowelizowano statut; siedziba: 1951–1957 Częstochowa ul. Paulińska, 1951–1952 Częstochowa ul. Pułaskiego,
od 1952 Częstochowa ul. Piotrkowska; rektorzy: 1951–1953 ks. Bronisław Panek, 1953–1954
ks. Wincenty Kochanowski, 1954–1956 ks. Stefan Bareła, 1956–1957 ks. Stanisław Okamfer,
1957–1962 ks. Włodzimierz Rataj, 1962–1965 ks. Adolf Trepka, 1965–1970 ks. Zenon Mońka, 1970–1980 ks. Grzegorz Ślęzak, 1980–1984 ks. Stanisław Urbański, 1984–1996 ks. Andrzej
Oleś, od 1996 ks. Jerzy Bielecki. Zob. 50 lat Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, „Niedziela” 2001, R. 44, nr 38/435, dodatek specjalny, s. I–VIII; W. Wlaźlak, Dzieje diecezji częstochowskiej…, s. 219–227.
6
Ks. Władysław Sobczyk (1920–1985), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1946. Duszpasterz parafii św. Marii Magdaleny w Radomsku, pracownik kurii częstochowskiej, administrator i proboszcz parafii św. Tomasza w Sosnowcu, wicedziekan dekanatu sosnowieckiego I, szambelan Jego Świątobliwości. Zob. AKMCz, 150/226, Akta personalne ks. Władysława Sobczyka; W. Wlaźlak, Dzieje diecezji częstochowskiej…, s. 150 i n.
7
Eugeniusz Morawski (ur. 1925), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1947–1955 w MBP
jako referent oraz p.o. kierownik Sekcji IV Wydziału III Departamentu IV, następnie jako referent
i p.o. kierownik Sekcji II Wydziału I Departamentu IV MBP oraz zastępca naczelnika Wydziału IV
Departamentu IX MBP, 1955–1957 zastępca kierownika WUdsBP Stalinogród, naczelnik Wydziału II KW MO Katowice, 1957–1959 zastępca komendanta ds. bezpieczeństwa KW MO Katowice, zwolniony dyscyplinarnie za defraudacje finansowe w 1959 w stopniu majora. Zob. Kadra
bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 348.
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Nr 18
1958 październik 1, Częstochowa – Sprawozdanie kwartalne Referatu SB KM MO w Częstochowie za III kwartał 1958 r.
Częstochowa, dnia 1 X 1958 r.
[…]a
Ściśleb Tajne
Do
Z[astęp]cy Komendanta Służby Bezpieczeństwa
Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatel[skiej]
w Katowicach
Sprawozdanie kwartalne
z pracy operacyjnej Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy
Miasta MO w Częstochowie za III-ci kwartał 1958 r.
[…]c
W dniu 21 VII [19]58 r. Wojewódzka Prokuratura w Katowicach na podstawie
materiałów uzyskanych przez grupę operacyjną Wydz[iału] III-go w Katowicach –
przeprowadziła rewizję w pomieszczeniach „Instytutu Prymasowskiego”1 na Jasnej
Górze. Podstawę rewizji stanowiły materiały, z których wynikało, że w pomieszczeniach tegoż Instytutu drukuje się, a następnie kolportuje broszury pozbawione prawa
debitu w kraju z uwagi na antypaństwową treść. W wyniku rewizji, jakkolwiek napotkano na czynny opór ze strony ojców paulinów – zakwestionowano większą ilość
broszur drukowanych nielegalnie. Śledztwod w tej sprawie trwa w dalszym ciągu,
aresztowanych zostało 7-em osób.
Mimo że sprawa przeprowadzonej rewizji w pomieszczeniach Instytutu odbyła się
w myśle przepisów prawa i była bezspornąf – episkopat, kurialiści i ojcowie paulini
drogą różnych wystąpień usiłowali nadać sprawie charakter prowokacji, kwestionując przebieg i sam cel rewizji jako prześladowanie Kościoła. W tej sprawie ze strony

a
W tym miejscu pieczęć podłużna z godłem państwowym o treści KOMENDA MIEJSKA MILICJI OBYWATELSKIEJ w Częstochowie. L.dz.769/58/a.K. (liczba dziennika wpisana odręcznie).
b
W oryginale Sciśle.
c
Pominięto informacje o sytuacji ogólnej.
d
W oryginale Sledztwo.
e
W oryginale wmyśł.
f
W oryginale bezporną.
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episkopatu wystosowany został protest do pełnomocnika rządu, ministra Sztachelskiego2, zaś w teren rozeszły się różnego rodzaju wersje szkalujące pod adresem władz.
Z danych agenturalnych uzyskanych już po rewizji wynikało, że mimo poprzednich zamierzeń przeniesienia Instytutu na ul. 3-go Maja – postanowiono go nie przenosić, by nie udostępnić władzom dalszych rewizji, względnie innych kontroli. Postanowiono również na wypadek dalszych ewentualnych kontroli stawić opór i w tym
celu użyć „ósemek”.
Mimo prób wywołania prowokacji przez kler w związku z tą rewizją – klasa robotnicza Częstochowy i społeczeństwo nie poparły zamierzeń kleru, twierdząc, że gdyby
w Instytucie wszystko odbyło się w myśl przepisu prawa, do rewizji i zakwestionowania broszur by nie doszło.
W dniach 15 VIII, 26 VIII i 8 IX [19]58 r. na Jasnej Górze odbyły się centralne
uroczystości kościelne związane z tzw. „Wniebowzięciem” i „Matki Boskiej Częstochowskiej”. W uroczystościach tych wziął udział prymas Wyszyński i kilku biskupów
z innych diecezji (bliższe szczegóły i treść wygłoszonych kazań przekazano wraz z notatkami nag bieżąco).
Należy stwierdzić, że aczkolwiek uroczystości te ocenione zostały przez ojców paulinów za udane – frekwencja pielgrzymów była daleko mniejsza od spodziewanej, zaś
w dniu 26 VIII [19]58 r. dopisali raczej mieszkańcy Częstochowy. Mimo oczekiwań,
szczególnie ze strony księży i inteligencji – kazanie prymasa Wyszyńskiego nie zawierało takich akcentów i sformułowań pod adresem rządu, jak to oczekiwano. Inteligencja, jak wynikało z informacji agenturalnych, oczekiwała, że prymas skonkretyzuje
politykę Kościoła i jego zamierzenia oraz oficjalnie potępi fakt rewizji w Instytucie.
Tymczasem prymas wygłosił kazanie o charakterze religijnym, zaś do rewizji w Instytucie ustosunkował się dopiero w czasie wspólnego zamkniętego obiadu z biskupami,
informując ich o przebiegu wydarzeń, określając to bezprawiem.
[…]h
Odb[ito] 3 egz.
Egz. Nr 1–2 adresat
Egz. Nr 3 a/a
Opr[acował] AK/Wyk[onał] RH
Z[astęp]ca Komendanta KM MO
Służby Bezpieczeństwa
w Częstochowie
[…]i
(–) A[polinary] Kowalik3 kpt.

g
h
i
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Pominięto informacje o innych działaniach Referatu.
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Źródło: AIPN Ka, 011/1, t. 4, Sprawozdania. Lata od 1955 do 1962, k. 270–282,
oryginał, mps.

1
Instytut Prymasowski – Ósemki – właściwie: Instytut Świecki Pomocnic Maryi Jasnogórskiej
Matki Kościoła. Powołany został przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Za jego początek przyjmuje się spotkanie ośmiu dziewcząt w 1942 r. w domu Sióstr Niepokalanek w Szymanowie.
W VIII 1943 r. ks. Wyszyński objął kierownictwo duchowe nad tą grupą. W następnych latach
„Ósemki” były angażowane przez prymasa do najważniejszych prac Kościoła w Polsce, m.in. do
przygotowań obchodów Milenium Chrztu Polski.
2
Jerzy Sztachelski (1911–1975), działacz PPR oraz PZPR. 1944 sekretarz generalny Związku
Patriotów Polskich w Moskwie, 1944–1945 wojewoda białostocki, 1944–1965, 1969–1972 poseł
do KRN, Sejmu Ustawodawczego i Sejmu II–III i V kadencji, 1947–1951 podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia, 1956–1961 minister zdrowia, 1956–1961 minister – kierownik Urzędu
do spraw Wyznań, 1961–1968 minister zdrowia. Zob. Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych
i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.
3
Apolinary Kowalik (ur. 1921), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1946. Najpierw
w PUBP Olesno; od 1949 oficer śledczy oraz kierownik Sekcji Śledczej PUBP Bytom. 1951–1954
w WUBP Katowice w Wydziale ds. Funkcjonariuszy. Od 1954 ponownie w Bytomiu – zastępca
szefa UBP, zastępca kierownika PUdsBP, kierownik MUdsBP, zastępca komendanta ds. bezpieczeństwa KM MO. Od 1958 w Częstochowie: zastępca komendanta ds. bezpieczeństwa KM MO.
Od 1963 kierownik Grupy III Wydziału IV KW MO. Zwolniony ze służby z przyczyn zdrowotnych w 1967 r. w stopniu majora. Zob. Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych
aparatu bezpieczeństwa…, s. 281.
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Nr 19
1961 sierpień 3, Katowice – Notatka KW PZPR w Katowicach dotycząca uroczystości na
Jasnej Górze w latach 1957–1960.
Katowice, dnia 3 sierpnia 1961 r.
Ściśle Tajne
Egz. Nr a3a
Notatka
w sprawie uroczystości maryjnych w Częstochowie w latach 1957–1960.
Uroczystości maryjne w Częstochowie traktowane są zawsze przez episkopat polski
jako doniosły element aktywizacji życia religijnego w kraju i jako takie są corocznie
najważniejszym punktem realizacji 9-cio letniego programu tzw. Wielkiej Nowenny. Kierownictwo Kościoła w Polsce przywiązuje wielką wagę do tych uroczystości,
nakazując podległemu sobie klerowi pełne włączenie się do prac przygotowawczych
tak organizacyjnych (montowanie frekwencji), jak i propagandowych (wytwarzanie
odpowiednich nastrojów w społeczeństwie).
Jasna Góra według zamierzeń episkopatu ma być ogólnopolską amboną, z której
padają instrukcje i wytyczne religijne obowiązujące cały kraj.
W ostatnich latach, szczególnie w okresie popaździernikowej dezorientacji politycznej, klerowi polskiemu udało się zgromadzić na Jasnej Górze poważne ilości wiernych. Szczytową frekwencję zanotowano w sierpniu 195b6b r. (ponad milion osób).
Wraz ze stabilizacją sytuacji w kraju w latach następnych następował spadek frekwencji wiernych.
Oto kilka cyfr ilustrujących frekwencję na poszczególnych imprezach (pod uwagę
braliśmy frekwencję na tzw. sumach pontyfikalnych stanowiących centralny punkt
programu każdej uroczystości)
15 VIII 1958 r. – 300 000 osób
15 VIII 1959 r. – 120 000 „
15 VIII 1960 r. – 125 000 „ (Kongres Maryjny)
26 VIII 1958 r. – 330 000 „
26 VIII 1959 r. – 200 000 „
26 VIII 1960 r. – 30 000
„
Kierownictwo Kościoła w Polsce poczuło się mocno zaniepokojone faktem stale
zmniejszającej się frekwencji na Jasnej Górze. W 1960 r. episkopat podjął szereg kroków w celu poprawienia sytuacji. Zorganizowano tzw. Kongres Maryjny, mający na
a
b
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celu wywołanie większego zainteresowania Jasną Górą. Przygotowanie do uroczystości rozpoczęto już wiele miesięcy naprzód. Zobowiązano każdego proboszcza w kraju
do wysłania w sierpniu 1960 r. pielgrzymki do Częstochowy. Opracowano specjalny
bogaty program uroczystości, zastosowano szereg atrakcyjnych nowych form, jak filmy religijne, występy zespołów artystycznych, montaże słowno-muzyczne, wystawy
itp. Szeroko i odpowiednio wcześnie rozreklamowana obecność Wyszyńskiego i większości członków episkopatu na uroczystościach miała również sprzyjać w zwiększeniu
frekwencji.
Rachuby kleru zawiodły. W początkowej fazie uroczystości 14–15 VIII 1960 r.
uwidocznił się zbyt mały w porównaniu do przewidywań kleru napływ pielgrzymów
(ok. 40 tys.). By „ratować sytuację”, kler uciekł się do wypróbowanego środka, mianowicie do spędzenia wiernych miasta Częstochowy i okolicznych powiatów. W wyniku silnej agitacji kleru udało się zgromadzić jednorazowo 15 VIII 1960 r. poważną,
bo liczącą 125 tys. osób, rzeszę wiernych. Był to jednakże wyczyn jednorazowy, w następnych imprezach frekwencja była bez porównania mniejsza.
Ilustracją do stale zmniejszającej się frekwencji pielgrzymów na Jasnej Górze może
być tzw. „Ogólnopolski Zjazd Kobiet”, zainicjowany i zorganizowany po raz pierwszy
15 IX 1957 r. W pierwszym „Zjeździe” uczestniczyło około 150 tys. kobiet. W dwa
lata później, w 1959 r., przybyło tylko 15 tys. kobiet, w roku 1960 zrezygnowano w ogólec z organizowania tej imprezy. Podobnie spadek frekwencji notujemy na
innych „stanowego” typu imprezach (tzw. dnia modlitw młodzieży, prawników, nauczycieli, np. w roku 1960 i 1961 nie odbyły się z powodud małej frekwencji zjazdy
prawników i nauczycieli).
Wszystkie imprezy religijne organizowane na Jasnej Górze nosiły zdecydowany
charakter manifestacji politycznych, wrogich Polsce Ludowej. Samo zgromadzenie
tysięcznych rzesz wiernych w określonych dniach i miejscu miało na celu wywołanie
wrażenia zwartości obozu katolickiego i zadokumentowania posiadanych wpływów
Kościoła w społeczeństwie. Z ambony jasnogórskiej padało wiele bezpośrednich wypowiedzi wrogich Polsce Ludowej, jątrzących społeczeństwo i urabiających określone
nastroje polityczne. Nie pozostawało to bez wpływu na nastroje zgromadzonych pielgrzymów. Dawały temu wyraz okrzyki wznoszone na cześć Wyszyńskiego i Kościoła
katolickiego, w rodzaju „witaj, prowadź, zostań wodzem” i śpiewanie Wyszyńskiemu
„100 lat” (1957 i 1958 r.).
KW PZPR w Katowicach, biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej aspekty
sprawy, od kilku lat (na dobre biorąc od 1958 r.) prowadzi coraz szerzej zakrojone
przeciwdziałanie imprezom jasnogórskim. W latach 1958 i 1959 przeciwdziałanie
to nosiło charakter nieco sporadyczny, wycinkowy i niedostatecznie dopracowany.
Z szerszym planem przeciwdziałania KW wystąpił w 1960 r. Plan ten przewidywał
przede wszystkim zmobilizowanie i uczulenie szerokiego aktywu partyjnego, rozbicie
c
d
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świeckiego aktywu kościelnego organizującego i przygotowującego pielgrzymki do
Częstochowy, zorganizowanie szeregu imprez rozrywkowych i sportowych, opracowanie odpowiednio atrakcyjnych programów radiowych, telewizyjnych, opracowanie
odpowiednich repertuarów kin, zorganizowanie masowych wycieczek itp. w celu jak
największegoe osłabienia napływu pielgrzymów do Częstochowy. W wyniku realizacji
tego planu w dniach 14–15 VIII ub.r. w imprezach rozrywkowych i sportowych,
w wycieczkach itp. wzięło udział 700 tys. mieszkańców niecki węglowej (a więc olbrzymia część mieszkańców) i ponad 32 tys. mieszkańców wsi powiatów na obrzeżu Częstochowy. Również wielkim powodzeniem cieszyły się specjalnie atrakcyjne
w tych dniach programy radia i telewizji. Zaostrzenie realizacji przepisów dotyczących organizacji pielgrzymek spowodowało, że wielu organizatorów zrezygnowało ze
zbiorowego wymarszu do Częstochowy.
Wyniki przeciwdziałania imprezom częstochowskim w ub.r. zostały ocenione pozytywnie przez kierownictwo KW PZPR. W ub.r., opierając się na doświadczeniach
lat ubiegłych, a szczególnie ubiegłorocznych, mamy zamiar kontynuować właściwie
pojęte i odpowiednio zorganizowane przeciwdziałanie. Został już opracowany i zatwierdzony przez sekretariat KW odpowiedni plan przeciwdziałania, który załączamy
do niniejszej notatki.
Ale Jasna Góra stanowi problem wykraczający poza ramy województwa katowickiego. Obserwowany jest napływ pielgrzymów z całego kraju, a w szczególności z województw graniczących z naszym województwem (Kraków, Łódź, Kielce, Poznań,
Opole) i z Warszawy. Np. co roku z Warszawy przybywa piesza pielgrzymka licząca
wiele tysięcy osób (w ub.r. 8 tys.), z Łodzi również każdego roku przybywa wiele
pielgrzymek, których uczestników liczymy na tysiące. Z Kalisza, woj. Poznań, każdego roku przybywa zmotoryzowana pielgrzymka licząca kilkaset motocykli i rowerów
(w ub.r. 500 motocykli i 200 rowerów).
W wyniku naszego przeciwdziałania całkowicie wyeliminowano na terenie województwa katowickiego korzystanie przez pielgrzymki z państwowych samochodów
i autobusów. Jednakże ciągle dużo pielgrzymek z innych województw (szczególnie
z poznańskiego i krakowskiego) przyjeżdża do Częstochowy samochodami i autobusami (w ub.r. samochodami i autobusami przyjechało 51 pielgrzymek).
Zachodzi więc konieczność skoordynowania przeciwdziałania imprezom częstochowskim rozszerzonego na województwa sąsiadujące z Katowicami.
Źródło: AIPN Ka, 085/1, t. 1, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru z terenu
woj. katowickiego, przebiegu uroczystości religijnych i kościelnych oraz polityki wyznaniowej.
Lata 1961–1963, k. 321–324, oryginał, mps.
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Nr 20
1961 sierpień 21, Katowice – Informacja KW PZPR w Katowicach dotycząca uroczystości
religijnych w Częstochowie, Piekarach Śląskich i Turzy.
Katowice, dnia 21 VIII 1961 r.
„Ściśle tajne”
egz. nr a4a
Informacja
o przebiegu uroczystości religijnych w Częstochowie w dniach
14–16 sierpnia 1961 r.
oraz Piekarach Śląskich i Turzy pow[iat] Wodzisław w dniu 20 sierpnia br.
Częstochowa:
Przygotowania do tegorocznych uroczystości cechował ze strony kleru większy umiar w porównaniu do lat ubiegłych. Biorąc pod uwagę fakt zniesienia święta, w dniu 15 sierpnia spodziewano się mniejszej w porównaniu do lat ubiegłych
frekwencji, czemu dawano wielokrotnie wyraz. Nie dostrzeżono tym razem dużego nacisku kierownictwa Kościoła na kler parafialny w sprawie organizowania pielgrzymek. Kontrastowało to z zaleceniami ubiegłorocznymi, zmuszającymi każdego
proboszcza w kraju do wysłania pielgrzymki na Jasną Górę. Dopiero w pierwszych
dniach sierpnia biskup Goliński wysłał list, odczytany dnia 13 bm. z ambon Częstochowy i najbliższej okolicy, apelujący do wiernych o liczne przybycie w dniu 15 VIII
br. na Jasną Górę i przypominający, że święto 15 sierpnia pomimo zniesienia przez
władze państwowe obowiązuje katolików nadal. Z tego typu apelem bpa Golińskiego
spotkaliśmy się po raz pierwszy.
Do przygotowań uroczystości 15 bm. zaliczyć jeszcze można postawienie przez
oo. paulinów krzyża na łące przylegającej do klasztoru. Krzyż ten miał być poświęcony w dniach uroczystości, w chwili przybycia licznej pielgrzymki z Warszawy, a łąka
miała być terenem obozowiska tej pielgrzymki.
Władze miasta zażądałyb natychmiastowego usunięcia nieprawnie postawionego
krzyża i to posłużyło klerowi za pretekst do rozpuszczenia wśród pielgrzymek zdążających do Częstochowy wyolbrzymionych plotek o rzekomych szykanach władz
w stosunku do klasztoru i pielgrzymów. Zdecydowana interwencja władz – które od
początku wprowadziły organizatorów uroczystości w nastrój niepewności o powodzenie imprezy – spowodowała, że nieomal w ostatniej chwili zakonnicy zrezygnowali
z bardzo szumnego przyjęcia pielgrzymki warszawskiej i poświęcenia krzyża. Musimy
podkreślić, że dużą rolę w przygotowaniach do imprezy, a szczególnie w rozpropagoa
b
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waniu jej w kraju, odegrała pielgrzymka warszawska, która wyruszyła w drogę już
6 VIII br., a idąc przez szereg miast kraju, popularyzowała imprezę, agitowała do
udziału w niej. Pielgrzymka ta wzrosła na trasie z 2500 osób do ponad 6000 przybyłych razem z nią do Częstochowy.
Poważną rolę w przygotowaniu odpowiedniego nastroju pielgrzymów – jeszcze
przed rozpoczęciem właściwych uroczystości – odegrały powitania poszczególnych
pielgrzymek pod tzw. „Prokopem”1. Paulini, którzy witali pielgrzymki, pozwalali
sobie na szereg ataków pod adresem władz, podkreślając trudności, z jakimi te pielgrzymki spotkały się przy organizacji wymarszu i na trasie. Szeroko wykorzystywano
tu fakt decyzji MRN w Częstochowie, dot[yczącej] unormowania zasad udzielania
noclegów przez osoby prywatne. Wszystko to miało na celu wywołanie wśród pielgrzymów nastrojów tzw. bojowości religijnej, zacietrzewienia skierowanego swym
ostrzem przeciw organom władzy ludowej.
Poszczególne imprezy uroczystości odbywały się jak następuje: (obok podajemy
frekwencję uczestników)
Dn. 14 bm. godz. 19.00
– procesja po wałach i msza z kazaniem około 30 tys. osób.
Dn. 15 bm. godz. 6.00 – msza z kazaniem – około 5 tys. osób.
godz. 9.00
– msza z kazaniem – około 20 tys. osób.
godz. 11.00
– suma pontyfikalna z kazaniem, około 80 tys. osób.
godz. 16.00
– nauki stanowe.
godz. 19.00
– procesja po wałach i msza pontyfikalna, około 80 tys. osób.
Dn. 16 bm. godz. 6.00 – godzinki – około 200 osób.
godz. 8.00
– nabożeństwo dla pielgrzymki warszawskiej.
godz. 11.00
– suma w bazylice z kazaniem – około 300 osób.
godz. 20.00
– msza pod szczytem – około 400 osób.
Z powyższego zestawienia wynika, że przybyłym wiernym chęci i zapału starczyło
tylko na jeden dzień, wliczając w to nabożeństwo wieczorne poprzedzające właściwe uroczystości. Sztucznie rozdęte uroczystości, rozłożone na trzy dni, zakończyły
się w ostatnim dniu kompletnym fiaskiem. Końcową mszę pod gołym niebem przy
udziale około 400 osób można potraktować jako pełną kompromitację organizatorów.
Oceniając element przybyły na uroczystości do Częstochowy trzeba stwierdzić, że
były to przede wszystkim starsze kobiety (stanowiły one około 70% ogółu uczestników), za nimi szły dziewczęta – około 15% ogółu, mężczyźni – 5% i chłopcy – również 5%. Większość przybyłych to ludność wiejska (ponad 60%). Cechą charakterystyczną tegorocznych uroczystości był wyraźny brak zewnętrznych elementów kultu
religijnego. Prawie zupełnie nie widziano pielgrzymów czołgających się przez miasto
na kolanach czy histeryzujących w religijnej ekstazie. Pozac pielgrzymką warszawską
(świetnie zorganizowaną i wyreżyserowaną) inne grupy cicho i w spokoju przemierzyły miasto lub nawet rozproszone zdążały pod klasztor i dopiero pod figurą „Prokoc
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pa” zbierały się w gromadę. Było to zresztą przedmiotem ataku jednego z paulinów
w stosunku do pielgrzymki z Kalisza, która przybyła rozproszona i bez księdza.
Także strona dekoracyjna (poza już wymienioną pielgrzymką warszawską) przedstawiała się nadzwyczaj skromnie i nieefektownie. Charakterystyczne było to, że
olbrzymia większość pielgrzymek starała się zachować incognito, nie widziało się
zupełnie transparentów z nazwą miejscowości, skąd przybyły pielgrzymki, czy też
naszywek na ubraniach, jak to miało miejsce dawniej. Brak też było orkiestr.
W sumie na uroczystość przybyło około 40 tys. pątników i drugie tyle z Częstochowy i jej najbliższych okolic. Poważny udział mieszkańców Częstochowy w uroczystościach nie wpłynął w najmniejszym stopniu na frekwencję pracowników w zakładach pracy. Absencja pracowników w zakładach pracy wahała się w granicach normy.
Np. w hucie im. B. Bieruta, zatrudniającej 9000 pracowników, zanotowano na dwóch
zmianach nieobecność 11 pracowników.
Zainteresowanie zgromadzonych budziły przede wszystkim kazania. Właściwe
ceremonie jasnogórskie wywoływały o wiele mniejsze zainteresowanie. Szczyt frekwencji następował każdorazowo tuż przed rozpoczęciem kazania i kończył się razem
z kazaniem, a nawet wcześniej, w wypadku gdy kazanie było nieciekawe. Ciekawymi
dla pątników były kazania o akcentach politycznych i społecznych. Kazania o treści
czystod religijnej (kazania bpa Bareły2) nie znajdowały uznania wśród zgromadzonych
i widać było w czasie ich trwania duży odpływ pątników, stąd wniosek, że ludzie idą
na te imprezy często z ciekawości, co też księża przeciw władzom mówić będą. Gdy
żadnych tego typu wystąpień nie ma, zawiedzeni odchodzą. Z tego wypływa drugi
wniosek, zmusić kler do lojalności, to znaczy osłabić frekwencję na imprezach religijnych. Trzeba tu zaznaczyć, że ciekawości ludzie nie należy utożsamiać z ich ewentualną wrogością do Polski Ludowej. Przeciw takiemu twierdzeniu przemawia widoczny
brak aprobaty w społeczeństwie dla rozpolitykowanego kleru i ich wrogich wystąpień
przeciwko władzy ludowej.
Przystępując do oceny wystąpień kleru z ambony jasnogórskiej, trzeba na wstępie podkreślić ich cechę ogólną, mianowicie wyraźne pesymistyczne nuty. Prawie we
wszystkich wystąpieniach pojawiły się treści, z których wynikało, że ateizm i materialistyczny pogląd na świat czynią coraz większe postępy w społeczeństwie polskim, że
Kościół czuje się poważnie zagrożony, a przede wszystkim zaniepokojony rozwojem
sytuacji.
[…]f
W sumie uroczystości tegoroczne odbyły się przy mniejszej w porównaniu do roku
ubiegłego frekwencji (w ub.r. na sumie pontyfikalnej było 125 tys. ludzi), „uświetniła” je mniejsza ilość dostojników kościelnych (poza miejscowymi biskupami przybył
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tylko jeden biskup Modzelewski3 z Warszawy) i przy mniejszym napięciu uczuciowym pątników.
W mieście nie wyczuwało się tego specyficznego nastroju świątecznego podniecenia, tak powszechnego w latach ubiegłych. Uroczystości nie wpłynęły w najmniejszym stopniu na zakłócenie pracy zakładów produkcyjnych Częstochowy i okolicy ani
na wzrost absencji personelu.
Tradycje święta 15 sierpnia utrzymały się jedynie na wsiach naszego województwa,
na których w tym dniu powstrzymywano się od pracy.
[…]g
Plan przeciwdziałania KW PZPR był na ogół realizowany zgodnie z założeniami,
szczegółową analizą tego problemu zajmiemy się po zakończeniu całego cyklu uroczystości częstochowskich i piekarskich.
Informację odbito w 4 ponumerowanych egzemplarzach. –
Źródło: AIPN Ka, 085/1, t. 1, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru z terenu
woj. katowickiego, przebiegu uroczystości religijnych i kościelnych oraz polityki wyznaniowej.
Lata 1961–1963, k. 587–596, oryginał, mps.

Chodzi o figurę św. Prokopa znajdującą się na placu przed wejściem na teren klasztoru jasnogórskiego od strony ul. 7 Kamienic. Autorem rzeźby był Wojciech Rojowski, przedstawiciel nurtu
rokokowego w rzeźbie krakowskiej z drugiej połowy XVIII w. Przy figurze św. Prokopa przybywające pielgrzymki witał zazwyczaj krótką przemową jeden z ojców paulinów. W wypadku pielgrzymek nadchodzących z południa powitanie miało miejsce przy figurze św. Jana Nepomucena.
Zob. M. Mycielski, Droga pątnika do sanktuarium jasnogórskiego na przełomie XIX i XX wieku, „Studia
Claromontana”1988, nr 9, s. 122–135.
2
Bp Stefan Bareła (1916–1984), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1944, sakrę biskupią w 1961. Prefekt, ojciec duchowny i wykładowca CzWSD w Krakowie,
duszpasterz parafii NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, Wieruszów, kapelan bp. Z. Golińskiego, prefekt NSD w Częstochowie, biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej, wikariusz generalny, biskup częstochowski, uczestnik Soboru Watykańskiego II, przewodniczący Komisji Maryjnej
Episkopatu Polski, rozpoczął II Synod Diecezji Częstochowskiej. Zob. AKMCz, 153, Akta personalne bp. Stefana Bareły; S. Urbański, Bareła Stefan [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1981–1993,
red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 35–42.
3
Bp Jerzy Modzelewski (1905–1986), kapłan archidiecezji warszawskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1928, sakrę biskupią w 1959. Duszpasterz środowisk akademickich, proboszcz parafii
Milanówek, Ząbki i św. Teresy w Warszawie, kanclerz kurii warszawskiej, kanonik kapituły archikatedralnej warszawskiej, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, wikariusz generalny,
przewodniczący Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów Warszawy. Zob. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 298–299.
1
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Nr 21
1961 sierpień 27, Częstochowa – Meldunek KW MO w Katowicach dotyczący uroczystości na
Jasnej Górze w dniach 25–27 sierpnia 1961 r.
Częstochowa, dnia 27 VIII 1961 r.
Tajne
Egz. …a6a…
Meldunek specjalny
z przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górzeb
w dniach 25–27 VIII [19]61 r.
I. Przygotowania.
Odpustowe uroczystości jasnogórskie urządzane z okazji kościelnego święta Matki Boskiej Częstochowskiej przypadają na dzień 26 VIII br. W tym roku organizatorzy przygotowali program aż na 4-ry dni. Miało to być jednym z elementów uświetnienia tej imprezy.
Dla zachęcenia wiernych do masowego przybycia na Jasnąc Górę stosowano wypróbowane już środki reklamy. Zapowiedź przyjazdu Wyszyńskiego, większościd biskupów oraz licznej rzeszy księży. Przestrogi o narastaniu trudności (przychodźcie
dopóki można).e
Księży zachęcano zapowiedzią – w formie przypuszczenia – że 26 VIII na Jasnej
Górze oznajmione zostanief stanowisko episkopatu wobec zarządzenia Min[istra]
Oświaty z 19 VIII 1961 r.
Cały zespół czynników (pogoda, koniec żniw, sytuacja polityczna, przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego) stwarzał sprzyjającą atmosferę do organizowania pielgrzymek indywidualnych wyjazdów. Niemniej wśród organizatorów oraz w kurii częstochowskiej wyrażano obawy co do skuteczności tej reklamy. Przygotowano się do
usprawiedliwienia ewentualnego zawodu rzekomymi utrudnieniami władz. Fakt, że
w części województw i powiatów zaczęto egzekwować od dawna istniejące przepisy
w zakresie organizacji pielgrzymek – skomentowano jako nowe szykany.
II. Frekwencja.
Ogółem w tych dniach przybyło 95 pielgrzymek zorganizowanych, głównie z parafii wiejskich woj[ewództwa] łódzkiego, 46 pielgrzymek miało od 200–400 pątników, a pozostałe 50–200.
Wpisano odręcznie.
W oryginale Gąrze.
c
Podkreślenie odręczne.
d
W oryginale w większości.
e
Podkreślenie odręczne.
f
W oryginale zostani.
a

b
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W szyku zwartym przybyło na Jasną Górę łącznie około 20 000 pątników. 20 pielgrzymek odznaczało się starannym przygotowaniem, licznymi emblematami religijnymi, a 12 pielgrzymkom towarzyszyły orkiestry (tylko jedna w mundurach OSP).
Duży był napływ pątników niezorganizowanych. Indywidualnie przyjechało ich
około 40 000g. Tak więc te w przybliżeniu 60 000 pątników, którzy przewinęli się
w tych dniach na J[asnej] Górze, wskazuje na wzrost ich ilości w stosunku do ubiegłego roku (26 VIII) o około 25 000h. Sam bp Goliński w swym krótkim wystąpieniu 26
VIII o godz. 20-ej podkreślił, że „od 1958 r. nie było was tutaj tylu co dzisiaj”. Oczywiście te 60 000 niei uczestniczyło we wszystkich fragmentach trzydniowej uroczystości.
Natomiast ludność miejscowa wykazała brak poważniejszego zainteresowania
całą imprezą. W poprzednich latach mieszkańcy Częstochowy poważnie wpływali
na kształtowanie frekwencji, przychodząc na poszczególne kazania w ilościach sięgających nawet 60 000j (1958 r.). Obecnie najwięcej przybyło ich na kazanie 26 VIII
o godz. 19-ej – 40.000k. Na kazaniu prymasa (26 VIII godz. 11-ta) ludności miejscowej było około 15 000l. Wśród przybyłych pątników 70% stanowiły kobiety, a 30%
mężczyźni.
Stosunkowo duży odsetek młodzieży – około 20%, czyli więcej niż w roku ubiegłym o 10%. Szereg pielgrzymek miało w swym składzie do 50% młodzieży, a np.
pielgrzymka z Radomska była wyłącznie młodzieżową – 800 osób.
Biskupów było 12-tu, księży 600, zakonnic 200.
[…]m
Ogółem wygłoszono 14 kazań, z tego 7-em było wyłącznie o treści religijnej. Nawet 27 VIII o godz. 11.30, podczas sumy celebrowanej przez bp. Czajkę, o. Teofil1
wygłosił spokojne, religijne kazanie, lekko tylko trącające o problematykę społeczną.
Całość poświęcona hasłu „Rodzina Bogiem silna”.
Wszystkie kazania utrwalono na taśmie.
Odtworzono:
1.
Wyszyński – 26 VIII godz. 11.30 (14 egzemplarzy)
2.
„
–
„
„ 8.30 (w bazylice do pielgrzymki z Sieradza
– 						 14 egz.)
3.
„
–
„
„ 19.45 (czyta tekst listu od papieża – 14 egz.)
„
„ 16.30 (14 egz.)
4.
O. Kotnis2 –
3
–
„
„ 19.00 (14 egz.)
5.
Ks. Rajtar
6. O. Paweł Kosiak – 25 VIII
„ 19.00 (5 egz. – streszczenie z cytatami)
7.
NN ksiądz		 26 VIII godz. 6.30 (5 egz.)
Podkreślenie odręczne.
Podkreślenie odręczne.
i
Podkreślenie odręczne.
j
Podkreślenie odręczne.
k
Podkreślenie odręczne.
l
Podkreślenie odręczne.
m
Pominięto analizy kazań.
g
h
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8.
O. Atanazy4		
„
9.
NN. Paulin		 27 VIII
10. O. Paweł Kosiak		
„
11. O. Wenanty5		 25 VIII

„ 9.30 (5 egz.)
„ 16.30 (5 egz.)
„ 19.00 (5 egz.)
„ 15.00 (14 egz. pod Prokopem).

Stwierdzono, że niektórzy z paulinów witający i żegnający pielgrzymki pod Prokopem
posuwają się w ostrości sformułowań znacznie dalej, niż kaznodzieje pod szczytem. Szczególnie o. Wenanty, który występował pod Prokopem kilkakrotnie – zawsze identycznie.
Inny paulin, żegnając 27 VIII o godz. 16.30 pielgrzymkę z Łasku – również wystąpił bardzo agresywnie. „Nie wierzcie bezbożnikom. Materializm zginie, ślad po
nim nie zostanie. Jeśli usłyszycie, że szatan wkrada się na Jasną Górę – spieszcie nam
natychmiast z pomocą” – oto niektóre z jego sformułowań.
Tego rodzaju wystąpieniami próbują kształtować atmosferę i postawę pątników.
Obserwuje się jednak, że poważna ich część nie wsłuchuje się w przemówienia, przyjmując je z obojętnością. Tylko nieliczne dewotki reagowały ocieraniem łez.
Odtworzenie nagrań spod Prokopa niemożliwe (mówią bez megafonu, silne przeszkody z pobliskiego jarmarku i ulicy).
Na dzień 28 VIII są przewidziane dwa nabożeństwa – o 11-ej i o 19-ej, ale niewykluczona jest rezygnacja z nich, ponieważ pątnicy w zasadzie odjechali.
27 VIII pod osłoną masowej imprezy odbyło się spotkanie Odrodzeniowców6
i kilku prawników, zaproszonych na Jasną Górę przez księdza Marchewkę7 w imieniu Wyszyńskiego. Według programu miał mieć z nimi dzisiaj kilka zamkniętych
konferencji nazwanych rekolekcjami. Sam Wyszyński 27 VIII nie występował przed
szczytem. Również innych biskupów tutaj nie było. Bliższych informacji o przebiegu
konferencji jeszcze nie uzyskano.
Opr. ZN/Wyk. RH
Odb. 5 egz.n
Egz. Nr 1. Gab[inet] Min[istra] S[praw] W[ewnętrznych]
Egz. Nr 2. KW PZPR
Egz. Nr 3. Dep. III
Egz. Nr 4. KW PZPR
Egz. Nr 5. Wydz[iał] III
Z[astęp]ca Komendanta Woj[ewódzkiego] MO
Służby Bezpieczeństwa
w Katowicach
W[łodzimierz] Kruszyński8 (mjr)
[…]o
n
o

Podkreślenie odręczne.
Odręczny wpis z up., obok podpis odręczny, nieczytelny.

89

Wybór dokumentów

Źródło: AIPN Ka, 056/48, Informacje, meldunki dotyczące uroczystości religijnych na Jasnej
Górze i w Piekarach Śląskich. Lata 1957–1967, k. 209–215, oryginał, mps.

1
O. Teofil – właściwie Adam Krauze (1916–2001), paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1944.
Ekonom klasztoru w Leśniowie, kustosz sanktuarium jasnogórskiego, przeor klasztoru i proboszcz
w Oporowie, przeor klasztoru na Jasnej Górze, definitor generalny, proboszcz i przeor w Kamensku. Zob. AJG, t. 40, Akta personalne o. Teofila Adama Krauzego.
2
O. Krzysztof – właściwie Józef Kotnis (1919–1997), paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1947.
Mistrz nowicjatu i podprzeor klasztoru w Leśniowie, przeor klasztoru na Skałce w Krakowie, podprzeor klasztoru w Brdowie, prześladowany przez władze komunistyczne, podprzeor klasztoru
w Warszawie i Leśnej Podlaskiej, ojciec duchowny WSD na Skałce w Krakowie. Zob. AJG, t. 30,
Akta personalne o. Krzysztofa Józefa Kotnisa; J.S. Płatek, Dzieje paulinów…, s. 334–351.
3
Chodzi zapewne o ks. Włodzimierza Rataja (1927–1999), kapłana archidiecezji częstochowskiej;
święcenia kapłańskie przyjął w 1952. Duszpasterz parafii Poręba Mrzygłodzka, wicerektor NSD
w Częstochowie, administrator parafii NMP w Wieluniu, notariusz Sądu Biskupiego w Częstochowie, proboszcz NMP Zwycięskiej w Częstochowie, kanonik honorowy kapituły częstochowskiej.
Zob. AKMCz, 150/203, Akta personalne ks. Włodzimierza Rataja; W.P. Wlaźlak, Duchowieństwo parafii NMP Zwycięskiej w Częstochowie [w:] 50-lecie parafii Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Częstochowie (1957–2007), red. W.P. Wlaźlak, Częstochowa 2007, s. 15–17.
4
O. Atanazy – właściwie Józef Olejniczak (1908–1972), paulin, święcenia kapłańskie przyjął
w 1937. Duszpasterz emigrantów polskich w Cine Citta we Włoszech, podprzeor klasztoru w Leśnej Podlaskiej, wykładowca WSD Paulinów na Skałce w Krakowie, definitor generalny, podprzeor
klasztoru w Leśniowie. Zob. AJG, t. 15, Akta personalne o. Atanazego Józefa Olejniczaka; J.S. Płatek,
Dzieje paulinów…, s. 579–582.
5
Właściwie o. Wenancjusz – Tadeusz Przęczek (ur. 1934), paulin, święcenia kapłańskie przyjął
w 1961. Przeor i proboszcz w Brdowie, dalej brak danych. Zob. AJG, t. 141, Akta personalne o. Wenancjusza Tadeusza Przęczka.
6
Odrodzeniowcy – Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” – organizacja
studencka powstała w 1919. Członkowie wywodzili się ze środowisk polskiej młodzieży działającej przed
I wojną światową. SKMA zajmowało się życiem religijnym i pracą intelektualną (m.in. problemami
filozoficzno-religijnymi, społeczno-gospodarczymi, narodowymi, chrześcijańsko-społecznymi, mesjanistycznymi) młodzieży akademickiej. Współpracowało z Akcją Katolicką. Wydawało również czasopisma, m.in. „Prąd”, „Świat Akademicki”, „Vox Universitatis”, „Nurty”, „Dyszel w Głowie”, „Odrodzenie”. Pod koniec II wojny światowej próbowano odbudować SKMA. 23 IV 1944 odbyło się spotkanie
Odrodzenia w Warszawie, uczestnikami spotkania byli m.in. ks. Stefan Wyszyński, o. Michał Czartoryski, Krystyna Popiel, Wacław Sobański, Teresa Rylska. Podjęto próbę zorganizowania młodzieży przy
Stronnictwie Pracy, jednak zakończyła się ona w 1946 wraz z zawieszeniem działalności Stronnictwa
Pracy przez Karola Popiela. Stowarzyszenie zostało reaktywowane dopiero na przełomie lat 1988/1989.
7
Ks. Antoni Marchewka (1890–1973), kapłan diecezji kieleckiej, częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1918. Duszpasterz w Jędrzejowie, Zakopanem, prefekt szkolny, wykładowca Instytutu Teologicznego na Jasnej Górze w Częstochowie, prześladowany przez władze hitlerowskie,
duszpasterz parafii Chrystusa Króla w Warszawie, pracownik sądu metropolitalnego warszawskiego, redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”, kanonik kapituły częstochowskiej, członek Trybunału Prymasowskiego. Zob. W. Wlaźlak, Marchewka Antoni (1890–1973) [w:] Słownik
biograficzny Ziemi Częstochowskiej, red. A.J. Zakrzewski, t. 1, Częstochowa 1998, s. 82–84.
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Włodzimierz Kruszyński (ur. 1929), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1947. Pracował początkowo w PUBP Rybnik i Pszczyna, od 1951 w Wydziale III WUBP/WUdsBP Katowice, 1956–1961 zastępca naczelnika, a następnie naczelnik Wydziału III SB KW MO Katowice,
1961–1969 II zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach oraz zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach, 1969–1973 komendant wojewódzki KW
MO w Katowicach, 1973–1974 zastępca dyrektora Biura „B” MSW, 1976 zwolniony ze służby
w stopniu pułkownika. Zob. M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1978 – Centrala, Lublin 2000,
s. 434.

8
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Nr 22
1962 styczeń 6, b. m. – Pismo Kurii Diecezjalnej w Częstochowie do Urzędu do spraw Wyznań
w Warszawie.
L. 75.
6 stycznia 1962 r.
Urząd do spraw Wyznań w Warszawie
przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Łodzi.
Kuria Diecezjalna w Częstochowie niniejszym odwołuje się do Urzędu do spraw
Wyznań w Warszawie od decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
z dnia 22 grudnia 1961 roku, Nr Wz. Ks-III-19/61, domagającej się usunięcia księdza Juliana Kowalskiego1 ze stanowiska proboszcza parafii Pajęczno.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi zarzuca księdzu Julianowi
Kowalskiemu, że w dniu 15 X 1961 roku wyrażał się ubliżająco o ludziach niewierzących, że przyczynił się w sierpniu 1961 roku do zorganizowania nielegalnej pielgrzymki do Częstochowy oraz że w dniu 5 grudnia 1961 roku w czasie rozprawy
w kolegium orzekającym o tę pielgrzymkę zachowywał się wyzywająco, używając
ostrych sformułowań i krzywdzących porównań.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej ma z pewnością rację, gdy podnosi
ostre i nieopanowane zachowanie się ks. Juliana Kowalskiego w czasie rozprawy, bo
jest to człowiek o bardzo gwałtownym usposobieniu i mocno zszarpanych nerwach,
ale nie jest chyba całkiem bezstronne i w pełni sprawiedliwe, osądzając tak twardo te
wypowiedzi i domagając się tak wysokiej kary. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej przecież wie o tym, że tego człowieka ciągle o coś się szarpie, ciągle go się za
coś karze, stale go się ciągnie przed kolegia orzekające, nie bardzo wchodząc w to, czy
naprawdę on jest winien czy też kto inny. W tych warunkach nawet człowiek o bez
porównaniaa mocniejszych nerwach mógłby je stracić.
Na działalność Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcznie, a zwłaszcza
jego przewodniczącego, żaliła się już w Prezydium WRN w Łodzi kuria diecezjalna
i żalili się chyba wszyscy księża tego powiatu. To coś mówi. Prawa dotyczące spraw
kościelnych są już chyba wystarczająco ostre i nie powinno ich się jeszcze bardziej
obostrzać, a to właśnie robi się w Pajęcznie, stwarzając dziwolągi prawne. A które się
karze. Właśnie ks. Julian Kowalski prosił w swoim czasie na piśmie o pozwolenie na
tradycyjną procesję w dni krzyżowe w pole do stojącego tam krzyża. Prawo nakazuje
odpowiedzieć albo pozytywnie, albo negatywnie, ale w Pajęcznie robi się to inaczej.
a

W oryginale bezporównania.
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Dano zezwolenie na pójście do figury w zupełnie innym kierunku, co w sytuacji dni
krzyżowych nie miało najmniejszego sensu. Prawnicy orzekli, że może procesja iść
do krzyża, bo nie otrzymała zakazu. Ale za to bez żadnego skrupułu ukarano go
w Pajęcznie. Inaczej było w Łodzi – tam dwie godziny zastanawiano się nad tym, jaki
wydać wyrok – tam mieli większe wyczucie prawa…
Albo z pielgrzymką do Częstochowy, o którą chodzi. Podanie zostało złożone
w swoim czasie. Odpowiedź doręczono po południu dnia poprzedzającego dzień wyjścia o wczesnej godzinie rannej. Jak proboszcz miał zawiadomić tych ludzi, że nie
ma pozwolenia? A prezydium mieści się obok plebanii, w jej własnym ogrodzie. Czy
to jest zgodne z prawem? Czy to nie jest szykana? Czy to nie jest szukanie sposobu,
by jakoś proboszcza złapać? Czy powitanie ludzi w kościele wracających z drogi jest
przestępstwem, gdy o to proszą? Czy takie powitanie może być dowodem na to,
że proboszcz organizował tych ludzi? Czy nie można wpaść w szał nieomal, gdy się
w czasie przewodu sądowego słyszy coś podobnego? Przecież gdyby samo kolegium
poprosiło proboszcza o pobłogosławienie ich po jakiejś podróży, to by też im to zrobił.
A przecież to by nie było dowodem, że on organizował tę ich podróż. Ksiądz Julian
Kowalski był niewątpliwie winien, że dał się ponieść nerwom, że niezbyt mądrze się
powoływał na XXII Zjazd KPRS czy niezbyt mądrze go zrozumiał, ale są winni i inni,
i albo ukarać sprawiedliwie wszystkich, albo wszystkich przywołać do ścisłego przestrzegania prawa i darować im jeszcze raz.
Jeżeli chodzi o zarzut, że w dniu 15 X 1961 roku wyrażał się źle o niewierzących, to
jest w księdze ogłoszeń zanotowane ogłoszenie o tym, by nie zanieczyszczać cmentarza grzebalnego, zwłaszcza w czasie targów, bo ludzie wierzący tak robić nie powinni.
Czy ks. proboszcz mówił jeszcze coś więcej, nie mogła kuria tego stwierdzić. Czy
informatorzy byli inteligentni? Czy nie pokręcili czegoś? Kuria diecezjalna już prosiła
o to Prezydium WRN, by zwróciło uwagę na inteligencję informatorów.
Naświetlając tak szeroko te sprawy, kuria diecezjalna pragnęła uwypuklić, w jakich
warunkach pracuje ks. J[ulian] Kowalski, prosząc Urząd do spraw Wyznań o uniewinnienie go raz jeszcze.
Ks. Wł[adysław] K[arlik]b
Ks. Ed[ward] Ba[naszkiewicz]

c2

Źródło: AKMCz, 148/2, KWP, t. II, nr 271, oryginał, mps.

Ks. Julian Kowalski (1898–1979), kapłan archidiecezji warszawskiej, diecezji częstochowskiej,
święcenia kapłańskie przyjął w 1924. Duszpasterz parafii Warka, Biała Rawska, św. Wawrzyńca
w Warszawie, św. Ducha w Łowiczu, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie i Powsinie,
1

b
c

Podpis nieczytelny.
Podpis nieczytelny.
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administrator parafii Lewin, proboszcz parafii Kozłów Szlachecki, duszpasterz w Praszce, Rudlicach, proboszcz parafii Mieleszyn, Łubnice, administrator parafii Dzierzkowice i Łubnice, dziekan
bolesławiecki, proboszcz parafii Lututów, Pajęczno, Rudniki, prześladowany przez władze komunistyczne. Zob. AKMCz, 150/96, Akta personalne ks. Juliana Kowalskiego; W.P. Wlaźlak, Dzieje kościelne
Pajęczna, Pajęczno 2005, s. 59–60.
2
Ks. Edward Banaszkiewicz (1907–1989), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1931. Duszpasterz w Czarnożyłach, Borownie, Kłobucku, prefekt szkolny, administrator parafii Strzałków, Sulmierzyce, wicedziekan brzeźnicki, dyrektor Związku Caritas diecezji częstochowskiej, sekretarz bp. T. Kubiny, administrator parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu, dziekan dekanatu sosnowieckiego II, kanclerz kurii częstochowskiej, proboszcz parafii
kolegiackiej w Wieluniu, dziekan dekanatu wieluńskiego, prepozyt kapituły wieluńskiej, prałat
honorowy Jego Świątobliwości. Zob. AKMCz, 150/13, Akta personalne ks. Edwarda Banaszkiewicza;
W.P. Wlaźlak, Dzieje parafii Borowno, Częstochowa 2006, s. 65–66.
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Nr 23
1962 styczeń 16, Siemkowice – Petycja kapłanów dekanatu siemkowickiego do Urzędu do
spraw Wyznań w Warszawie.
Siemkowice, dn[ia] 16 I 1962 r.
Kapłani
Dekanatu Siemkowickiego
Do
Urzędu do spraw Wyznań
w Warszawie
za pośrednictwem
Prezydium Wojew[ódzkiej] Rady Narodowej w Łodzi
Wydziału do spraw Wyznań.
Odnosi się do wniosku Prezydium Wojew[ódzkiej] Rady Narodowej w Łodzi
o usunięcie ks. Juliana Kowalskiego ze stanowiska proboszcza parafii w Pajęcznie.
Prezydium Wojew[ódzkiej] Rady Narod[owej] w Łodzi Wydział do spraw Wyznań
w piśmie swym z dn[ia] 22 XII 1962 r. – Nr-Wz-Ks.III.19/61 skierowanym do J.E.
Ks. Bp. dr. Zdzisława Golińskiego, ordynariusza diecezji częstochowskiej – zamieszkały w Częstochowie – wysunęło wniosek o usunięcie ks. proboszcza Juliana Kowalskiego ze stanowiska proboszcza parafii w Pajęcznie.
W związku z tym duchowieństwo dekanatu siemkowickiego uważa za wskazane
przedstawić swoje uwagi i wyjaśnienia oraz prosić o uchylenie tego wniosku.
Prezydium Wojew[ódzkiej] Rady Narodowej w Łodzi w wyżej wymienionym piśmie zarzuca ks. Julianowi Kowalskiemu prowadzenie szkodliwej działalności dla
państwa. Znając stosunki panujące w powiecie pajęczańskim, wytworzone specjalną
formą sprawowania władzy przez tamtejsze Prezydium Pow[iatowej] Rady Narodowej, oraz znając działalność proboszcza parafii Pajęczno, nie możemy podzielić poglądu Wojew[ódzkiej] Rady Narodowej w Łodzi na charakter jego pracy duszpasterskiej
na terenie parafii.
Po tej wstępnej uwadze zajmiemy się meritum sprawy. W dniu 15 X 1961 roku
miał powiedzieć w kościele z ambony ks. Julian Kowalski, że „Władz[e] państwowe
ingerują w wewnętrznea sprawy Kościoła przez sprawowanie nadzoru nad punktami katechetycznymi”. Te słowa nie mogą stanowić przestępstwa antypaństwowego,
ostatnie bowiem zarządzenia Ministerstwa Oświaty przyznają władzom szkolnym
prawo ingerowania w sprawach nauczania religii poza szkołą. A nauczanie religii
a
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Chrystusowej do samej należy istoty posłannictwa Kościoła i jego kapłanów, powierzonego i nakazanego nie przez potęgi świeckie, lecz przez Pana Jezusa, dlatego żaden
kapłan katolicki nie może się zgodzić na kontrolę czynników świeckich w tej świętej i boskiej dziedzinie pod grozą zdrady samego Chrystusa Pana i odpadnięcia jego
Kościoła.
Ks. Julian Kowalski, podając to do wiadomości wiernych z ambony w kościele,
działał w myśl wskazań i zaleceń listu episkopatu polskiego wydanego we wrześniu
1961 r., a co zresztą czynili wszyscy kapłani w Polsce. Aż dziw bierze człowieka, że
ktoś z tego powodu dopatrzył się u ks. Juliana Kowalskiego postępowania wrogiego
państwu.
Tradycyjna pielgrzymka do Częstochowy na Jasną Górę jest swoistym aktem religijnym, który w każdej parafii budzi żywe, głębokie i powszechne zainteresowanie
całej ludności parafii – nie tylko tych, którzy w niej osobiście wezmą udział, lecz także
tych, co pozostają w domu.
Pielgrzymka to żywiołowy objaw publiczno-osobistej czci miłości ludu do Matki
Bożej Częstochowskiej. W tak ważnej, subtelnej sprawie jest zaangażowana duchowo
i emocjonalnie ludność całej parafii.
I dlatego odmówienie zezwolenia przez władze powiatowe na udanie się pielgrzymką na Jasną Górę – wbrew obowiązującym przepisom prawnym – budzi ogólną, spontaniczną niechęć, rozgoryczenie i pretensję do lokalnych władz powiatowych
i kopie w następstwie przepaść między ludnością a państwem.
Co więcej, takie potraktowanie pielgrzymek, do których odbycia ludność katolicka ma zagwarantowane prawo konstytucją i obowiązującym prawodawstwem, jest
policzkiem wymierzonym całej społeczności religijnej danej parafii, jest jaskrawym
dowodem lekceważenia i nieliczenia się z prawami ludności katolickiej, którą się traktuje z góry jak klasę pariasów. Tu leży istotne źródło zadrażnień, fermentów, niechęci
i braku zaufania ludności katolickiej do lokalnych władz administracyjnych.
Stąd też poinformowanie parafian przez ks. Juliana Kowalskiego z ambony o mającym się odbyć kolegium z racji pielgrzymki, która właściwie nie miała miejsca, jest
naturalną konsekwencją wyżej przytoczonych uwag. Z tego faktu nie można żadną miarą określać wystąpienia ks. Juliana Kowalskiego w kościele mianem wrogiej
działalności przeciw państwu. Raczej ci są szkodnikami państwa, którzy zamiast być
uczciwymi i lojalnymi stróżami praw, gwałcą i łamią je.
Również obecność kapłanów i świeckich wiernych na rozprawie kolegium nie jest
zabroniona żadną ustawą, wobec tego obecność tych osób nie może być okolicznością
obciążającą ks. Juliana Kowalskiego.
W ostatnich czasach jesteśmy świadkami nawoływania centralnych władz państwowych do przestrzegania praworządnościb przez terenowe władze administracyjne
(między innymi wydany okólnik premiera Cyrankiewicza1). Ale te słuszne i zupełnie

b
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zrozumiałe apele władz odgórnych albo nie docierają do Pajęczna, albo nie są wprowadzane w życie przez tamtejsze władze, zwłaszcza wobec ludności katolickiej.
W tym miejscu pozwolimy sobie przytoczyć jaskrawie rażące fakty nadużycia władzy przez powiatowe władze w Pajęcznie:
a) We wrześniu 1960 r. Kolegium Karno-Administracyjne przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcznie skazało ks. Tadeusza Wiśniewskiego, proboszcza
parafii Siemkowice, na grzywnę 1500 zł za rzekomo odbytą pielgrzymkę na Jasną
Górę w dniu 13 i 14 sierpnia 1960 r., chociaż liczni świadkowie zeznali, że pielgrzymki w ogóle nie było, to jednak Kolegium Karno-Administracyjne w Pajęcznie skazało
ks. Wiśniewskiego na grzywnę. Ten wyrok jednak został uchylony przez Wojewódzkie Kolegium Karno-Administracyjne w Łodzi na rozprawie odbytej w listopadzie
w 1960 r., wydając zalecenie powtórnego rozpatrzenia tej sprawy w rozszerzonym
składzie przez kolegium w Pajęcznie, co nastąpiło w styczniu 1961 r. Wtedy kolegium uznało ks. Wiśniewskiego Tadeusza wolnym od winy. W związku z tym trzeba
zaznaczyć, że przesłuchiwanie świadków w tej sprawie, prowadzone na polecenie Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej, było nieuczciwe, tendencyjne i usiłujące
zastraszyć świadków, co mogą potwierdzić liczne osoby. Na tę okoliczność zwrócił
uwagę obrońca oskarżonego ks. Wiśniewskiego na rozprawie Wojewódzkiego Kolegium Karno-Administracyjnego.
b) Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcznie zabroniło w 1961 r.
wszystkim parafiom dekanatu siemkowickiego tradycyjnych pielgrzymek do Częstochowy na Jasną Górę.
c) Ograniczyło ilościowo procesje o charakterze lokalnym i poświęcenie pól.
d) Zmuszono dzieci i młodzież szkolną do urządzenia wycieczek, zabaw w lasach
podczas Bożego Ciała w 1961 r., a to pod pretekstem Dnia Dziecka, gwałcąc przez
to wolność sumienia i uczucia religijne dzieci, natomiast w innych powiatach Polski
ten dzień obchodzono w dni powszednie. Dla pełniejszego uwypuklenia metod postępowania władz powiatowych w Pajęcznie, przedstawimy perypetie z zamierzoną
pielgrzymką na Jasną Górę dnia 25 i 27 sierpnia 1961 r. parafii Pajęczno. Parafia
rzymskokatolicka w Pajęcznie, chcąc zaspokoić życzenia i pragnienia dużej ilości swoich parafian zamierzających się udać pielgrzymką pieszą na Jasną Górę w sierpniu
1961 r., przesłała na dwa tygodnie przed terminem wniosek do Prezydium Powiatowej Rady o udzielenie zezwolenia. Nie odrzucono wniosku. Zażądano spisu uczestników, później zorganizowania opieki sanitarnej dla pielgrzymów. Wszystkie te żądaniac
parafia spełniła. Potem wreszcie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w ostatniej
niemal chwili zawiadamia, że nie daje zezwolenia. W momencie, gdy ludzie są zdecydowani wziąć udział w pielgrzymce, gdy już porobili wydatki finansowe i poczynili
odpowiednie przygotowania, przychodzi, jak na ironię, odpowiedź negatywna, pozbawiona wszelkich podstaw prawnych. Ale ta decyzja władz powiatowych nie powstrzyma ludzi od udania się bez kapłana na Jasną Górę, z tego jednak faktu widać,
c
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jak władze powiatowe nic sobie nie robią z życzenia i woli ludności katolickiej, którą
się pomiata i lekceważy, a jej prawa religijne depcze z pogardą.
Z tego widać jasno, że Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcznie kieruje się nie prawem, ale subiektywnym i tendencyjnym nastawieniem, taka metoda,
stosowana przez powiatowe władze w Pajęcznie, drażniąca i lekceważąca uczucia religijne ludu, osiągnęła wspaniałe rezultaty: rozgoryczyła, zniechęciła ludność do władz
powiatowych i państwowych, a natomiast wzmocniła powagę Kościoła, kapłanów,
i pogłębiła w niej zaufanie oraz przywiązanie do wiary.
Żeby uspokoić ferment wśród ludności i ją zastraszyć, Kolegium Karno-Administracyjne w Pajęcznie postanowiło ukarać ks. proboszcza Juliana Kowalskiego za
zorganizowanie pielgrzymki na Jasną Górę, w której on sam nie brał udziału, i skazać
go na grzywnę. Żeby osiągnąć ten swój cel, kolegium w Pajęcznie dowolnie i bezceremonialnie obeszło się z przepisami istniejącego prawa i skazało ks. Juliana Kowalskiego na grzywnę z zamianą na areszt. Ks. Julian Kowalski od tego wyroku odwołał się
do Wojewódzkiego Kolegium Karno-Administracyjnego w Łodzi, które na rozprawie
odbytej 10 stycznia 1962 r. uchyliło wyrok i poleciło ponownie rozpatrzyć sprawę. Ta
atmosfera zadrażnień i niechęci między ludnością katolicką i jego duchowieństwem
z jednej strony, a władzami powiatowymi z drugiej strony, wytworzyły pewne osobistości sprawujące dość poważne stanowiska państwowo-partyjne. Niektóre z nich już
dotknęła karząca ręka sprawiedliwości Polski Ludowej.
Liczne przepisy prawne i zarządzenia władz państwowych, chcąc uchronić obywateli
przed samowolą władz administracyjnych, przyznają każdemu obywatelowi prawo rzeczowej krytyki, działalności administracji państwowej. Z tego prawa korzystał ks. Julian
Kowalski, gdy praworządność była naruszana przez władze powiatowe w Pajęcznie.
Takie samo łamanie i gwałcenie praw ludności katolickiej, Kościoła, religii, choć
w mdniej jaskrawej formie, miało miejsce w latach 1949/[19]56. Ale te fakty, musimy
to z zadowoleniem stwierdzić, zostały potępione po 1956 r. przez najwyższe autorytety państwowe jako błąd i przestępstwo.
W świetle tych uwag prosimy ocenić i osądzić działalność ks. Juliana Kowalskiego,
ogromnie czułego i wrażliwego na wszelkie przejawy niesprawiedliwości bez względu
na to, skąd bye pochodziły.
Wobec tego uprzejmie prosimy o anulowanie wniosku Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Łodzi – Wydział do spraw Wyznań z dnia 22 grudnia 1961 r.,
domagającego się usunięcia ks. Juliana Kowalskiego ze stanowiska proboszcza parafii
w Pajęcznie.
ks. T[adeusz] Wiśniewski2
Dziekan Siemkowickif
Dopisano odręcznie.
Dopisano odręcznie.
f
Po lewej stronie znajduje się okrągła pieczęć zawierająca w środku ozdobny krzyż, zaś w otoku napis Dziekan Dekanatu
Siemkowickiego.
d
e
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Podpisy księży:g
Ks. W[incenty] Kowalczyk3
Ks. E[dward] Polak4
Ks. [Stanisław] Pacek5
Ks. Jerzy Szar6
Ks. L[eopold] Sokołowski7
Ks. P[aweł] Janda8
Ks. J[ózef] Czupryński9
Ks. Z[enon] Pilśniak10
Ks. Kazimierz Krzemiński11
Ks. Stanisław Krzyszkowski12
Ks. J[an] Leks13
Ks. J[ózef] Zyszczak14
Ks. K[onstanty] Bednarski15
Ks. Marian Kasprzyk16
Ks. F[ranciszek] Bar17
Ks. St[anisław] Bieroński18
Ks. St[anisław] Piwowarski19
Źródło: AKMCz, 148/2, KWP, t. II, nr 272, oryginał, mps.

Józef Cyrankiewicz (1911–1989), działacz PPS od 1931, później PZPR; w latach 1940–1945 więzień obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Mauthausen; 1945–1972 poseł do KRN, Sejmu Ustawodawczego i Sejmu PRL I–V kadencji; 1946–1947 przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
w KRN. 1947–1952 i 1954–1970 premier, 1970–1972 Przewodniczący Rady Państwa; 1948–1975
członek KC PZPR. Zob. Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.
2
Ks. Tadeusz Wiśniewski (1905–1987), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1932. Duszpasterz parafii Wielgomłyny, Grodziec, św. Zygmunta w Częstochowie, administrator i proboszcz parafii Siemkowice, dziekan siemkowicki i działoszyński, proboszcz parafii
Miedźno, kanonik RM, represjonowany przez władze komunistyczne. Zob. AKMCz, 150/287, Akta
personalne ks. Tadeusza Wiśniewskiego. Kościół częstochowski 1987. Katalog osób i instytucji, Częstochowa
1987, s. 424.
3
Ks. Wincenty Kowalczyk (1912–2001), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1935. Duszpasterz parafii Myszków, św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, administrator i proboszcz parafii Działoszyn, wicedziekan siemkowicki, kanonik RM. Zob. AKMCz, 150/93,
Akta personalne ks. Wincentego Kowalczyka; M. Mikołajczyk, Ks. Wincenty Fabian Kowalczyk (2 stycznia
1912 – 24 czerwca 2001), WACz 2001, R. 75, nr 5–6, s. 49–51.
4
Ks. Edward Polak (1910–1991), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1936. Duszpasterz w Maluszynie, Rędzinach, administrator parafii Naramice, proboszcz pa1
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rafii Kiełczygłów. Zob. AKMCz, 150/191, Akta personalne ks. Edwarda Polaka; M. Mikołajczyk,
Ks. Edward Polak (21 VIII 1910 – 6 II 1991), CzWD 1992, R. 66, s. 69–70.
5
Ks. Stanisław Pacek (1927–1994), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1960. Duszpasterz w Pankach, Kiełczygłowie, Maluszynie, Żurawiu, Makowiskach,
Wojkowicach Kościelnych, Bogdanowie, Łagiszy, Mokrsku, Bobrownikach, proboszcz parafii Borowica. Zob. AKMCz, 150/179, Akta personalne ks. Stanisława Packa; M. Mikołajczyk, Ks. Stanisław
Pacek (18 VIII 1927 – 25 II 1994), WACz 1994, R. 68, nr 10, s. 44–45.
6
Ks. Jerzy Szar (1929–1984), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1954. Duszpasterz parafii Bogdanów, Bożego Ciała w Wieluniu, Przyrów, Rząśnia, Ząbkowice,
Kromołów, Kłobuck, Zagórze, św. św. Piotra i Pawła w Zawierciu, administrator parafii Ciężkowice, Łysiny, proboszcz parafii Prusicko. Zob. AKMCz, 150/243, Akta personalne ks. Jerzego Szara;
Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1978, s. 330.
7
Ks. Leopold Sokołowski (1926–1988), kapłan diecezji częstochowskiej, archidiecezji krakowskiej,
święcenia kapłańskie przyjął w 1954. Duszpasterz parafii Kodrąb, Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, Kłomnice, Cykarzew, Rząśnia, św. Zygmunta w Częstochowie, św. Józefa w Bielsku-Białej.
Zob. AKMCz, brak sygn., Akta personalne ks. Leopolda Sokołowskiego; Kapłani zmarli w 1988 roku,
„Notyficationes” 1988, R. 76, nr 11–12, s. 261; Katalog kościołów i duchowieństwa archidiecezji krakowskiej, Kraków 1989, s. 554; J. Dyduch, Kanoniczne wizytacje parafii kardynała Karola Wojtyły,
Kraków 2000, s. 227–228.
8
Ks. Paweł Janda (1910–1977), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1940. Duszpasterz parafii Kromołów, Łazy, Myszków, administrator parafii Choroń, Psary, administrator i proboszcz parafii Rząśnia. Zob. Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej
na rok 1947, Częstochowa 1947, s. 40; Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1958,
Częstochowa 1958, s. 129.
9
Ks. Józef Czupryński (1918–1965), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1944. Duszpasterz parafii Kłomnice, Ręczno, Wielgomłyny, Kamieńsk, Mstów, Zagórze, Sosnowiec-Niwka, NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, administrator parafii Dworszowice Pakoszowe. Zob. AACz, AP 31, Akta personalne ks. Józefa Czupryńskiego; Katalog kościołów i duchowieństwa
diecezji częstochowskiej 1968, Częstochowa 1968, s. 309.
10
Ks. Zenon Pilśniak (ur. 1933), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1957. Duszpasterz parafii Mykanów, Konopiska, Działoszyn, św. Barbary w Sosnowcu, Myszków, Czeladź, św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu, Klimontów, administrator parafii Łyskornia, administrator i proboszcz parafii św. Judy Tadeusza Apostoła w Częstochowie, kanonik honorowy
radomszczański. Zob. AKMCz, brak sygn., Akta personalne ks. Zenona Pilśniaka; Archidiecezja częstochowska. Katalog 2005, Częstochowa 2005, s. 174.
11
Ks. Kazimierz Krzemiński (1925–1989), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1951. Duszpasterz w Borownie, Chełmie, Lgocie Wielkiej, Żytniowie, Konopiskach,
Działoszynie i Janikach. Zob. AKMCz, 150/104, Akta personalne ks. Kazimierza Krzemińskiego; M. Mikołajczyk, Ks. Kazimierz Krzemiński (19 III 1921 – 30 I 1989), CzWD 1990, R. 64,
s. 274–275.
12
Ks. Stanisław Krzyszkowski (ur. 1937), kapłan diecezji częstochowskiej, diecezji augsburskiej,
święcenia kapłańskie przyjął w 1961. Duszpasterz parafii Siemkowice, Sokolniki, Dąbrowa Zielona, Ręczno, Poręba, Wojkowice, św. Barbary w Dąbrowie Górniczej, św. Jana Chrzciciela w Będzinie, św. Barbary w Sosnowcu. Zob. AKMCz, 149/40, Akta personalne ks. Stanisława Krzyszkowskiego;
Archidiecezja częstochowska. Katalog 1993, Częstochowa 1993, s. 84.
13
Ks. Jan Leks (1935–2006), kapłan diecezji częstochowskiej, sosnowieckiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1960. Duszpasterz parafii Wrzosowa, Pajęczno, św. Józefa w Wieluniu, św. Antoniego
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w Częstochowie, Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela
w Sosnowcu, NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, sędzia diecezjalny, kanonik kapituły sosnowieckiej. Zob. AKDS, brak sygn., Akta personalne ks. Jana Leksa; Katalog diecezji sosnowieckiej 2008,
Sosnowiec 2008, s. 350; W.P. Wlaźlak, Dzieje kościelne…, s. 76, 227.
14
Ks. Józef Zyszczak (ur. 1931), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1957. Duszpasterz parafii Pławno, Wielgomłyny, Mierzyce, Pajęczno, Rozprza, Czeladź-Piaski,
Kłobuck, Kromołów, Opatrzności Bożej w Częstochowie, św. Lamberta w Radomsku, administrator parafii Konopnica, Cielętniki, Dzietrzniki, administrator i proboszcz parafii Poczesna, kanonik
RM. Zob. AKMCz, brak sygn., Akta personalne ks. Józefa Zyszczaka.
15
Ks. Konstanty Bednarski (1911–1999), kapłan diecezji częstochowskiej, diecezji sosnowieckiej,
święcenia kapłańskie przyjął w 1938. Duszpasterz w Kodrębiu, Maluszynie, Kamieńsku, Rozprzy,
administrator parafii Parzniewice, administrator i proboszcz parafii Wojkowice Kościelne, kanonik
RM. Zob. AKMCz, 150/20, Akta personalne ks. Konstantego Bednarskiego; Katalog diecezji sosnowieckiej
1995, Sosnowiec 1995, s. 410.
16
Ks. Marian Kasprzyk (1937–2004), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1960. Duszpasterz parafii Makowiska, Rudlice, Starokrzepice, Truskolasy, św. Jacka
w Sosnowcu, św. Marii Magdaleny w Radomsku, Lututów, Poczesna, NMP Bolesnej w Czeladzi,
Blachownia, administrator i proboszcz parafii Gorzędów, wicedziekan gorzkowicki. Zob. AKMCz,
150/326, Akta personalne ks. Mariana Kasprzyka; S. Zabraniak, Śp. ks. kanonik Marian Kasprzyk
(10 IX 1937 – 24 X 2004), WACz 2004, R. 78, nr 12, s. 92–93.
17
Ks. Franciszek Bar (1907–1985), salezjanin, następnie kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1938. Duszpasterz w Kopcu, Kamyku, administrator i proboszcz parafii
Wąsosz. Zob. AKMCz, 150/12, Akta personalne ks. Franciszka Bara; M. Mikołajczyk, Ks. Franciszek
Bar (5 XII 1907 – 2 IV 1985), CzWD 1989, R. 63, s. 131–132.
18
Ks. Stanisław Bieroński (1915–1989), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1942. Duszpasterz parafii Żytno, Wielgomłyny, św. Rocha w Częstochowie, św. Antoniego w Częstochowie, proboszcz parafii Popów, kanonik RM. Zob. AKMCz, 150/23, Akta personalne
ks. Stanisława Bierońskiego; M. Mikołajczyk, Ks. Stanisław Bieroński (17 V 1915 – 10 II 1989),
CzWD 1990, R. 64, s. 278–279.
19
Ks. Stanisław Piwowarski (1916–2005), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1942. Duszpasterz w Kobielach Wielkich, Radomsku, Sosnowcu-Pogoni, administrator parafii Dworszowice Pakoszowe, Trębaczew, proboszcz parafii św. Józefa w Sosnowcu,
wicedziekan sosnowiecki I, proboszcz i dziekan kłomnicki, kanonik RM. Zob. AKMCz, 150/189,
Akta personalne ks. Stanisława Piwowarskiego; S. Zabraniak, Ks. kanonik Stanisław Piwowarski (06 V
1916 – 30 XI 2005), WACz 2005, R. 79, nr 12, s. 99–100.
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Nr 24
1962 kwiecień 3, Katowice – Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach
do Kurii Diecezjalnej w Częstochowie.
Katowice, dnia 3 kwietnia 1962 r.
Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Katowicach
Wydział do spraw Wyznańa
Nr – 13(b25b)62
a

Kuria Diecezjalna
w Częstochowie
11 kwiet[nia] 1962 [r.]
L.dz. c1688cd
Kuria Diecezjalna
w Częstochowie
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Wydział do spraw Wyznań w Katowicach uprasza o nadesłanie planu organizowanych przez Kurię w roku 1962 pielgrzymek
i uroczystości kościelnych w sanktuariach maryjnych na terenie diecezji częstochowskiej.
W wykazie tym prosimy o podanie daty mającej się odbyć uroczystości, czasu rozpoczęcia nabożeństwa, oraz, o ile możliwe, osoby księdza, który wygłosi okolicznościowe
kazanie.
Powyższe prosimy nadesłać do tut[ejszego] wydziału w terminie możliwie jak najszybszyme. –
Kierownik
Wydziału do spraw Wyznań
[…]f
Łata Edmundg1
g

Pocztą poleconym
6 IV [19]62 [r.]

Pieczęć podłużna.
Dopisano odręcznie.
c
Dopisano odręcznie.
d
Pieczęć kurii z datą wpływu i liczbą dziennika.
e
W oryginale jaknajszybszym.
f
Podpis nieczytelny.
g
Pieczęć podłużna.
a

b
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Podstawa prawna?h
Źródło: AKMCz, 148/2, KWP, t. II, nr 291, oryginał, mps.

Edmund Łata (1918), długoletni pracownik Urzędu Wojewódzkiego/Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Katowicach: adiutant wojewody gen. Aleksandra Zawadzkiego (1945–1946),
inspektor Wydziału Inspekcji UW (1946–1949), referent w Wydziale Społeczno-Politycznym UW
(1949–1950), kierownik Oddziału Wojskowego UW/PWRN (1950–1951), zastępca kierownika
(1951–1953) i kierownik wydziału wojskowego UW/PWRN (1953–1958), kierownik Oddziału Wojskowego w Urzędzie Spraw Wewnętrznych PWRN (1958–1962), kierownik Wydziału do
spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach (1 II 1962 – 30 IX
1973). Zob. Bp Juliusz Bieniek. Senior diecezji katowickiej, wybór i oprac. A. Dziurok, Ł. Marek
[w:] Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka…, [t. 1], s. 135.
1

h

Dopisano odręcznie.
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Nr 25
1962 maj 18, Katowice – Plan KW PZPR w Katowicach dotyczący przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach Śląskich w okresie lata 1962 r.
Tow[arzysz] Giereka1
Katowice, dnia 18 maja 1962 r.
Ściśle tajne
Egz. Nr b1b
a

Plan
przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie
i Piekarach [Śląskich] w okresie lata 1962 r.
W ostatnich trzech latach zaplanowane i zorganizowane przeciwdziałanie imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach przyniosło poważne osiągnięcia w postaci
zmniejszenia się frekwencji na tych imprezach (dotyczy to przede wszystkim Częstochowy), co za tym idzie, zmalał ciężar gatunkowy tych imprez, a więc ich wydźwięk polityczny wśród społeczeństwa. Ze względu na to, że hierarchiac kościelna
nadal usiłuje nadawać tym imprezom charakter wybitnie polityczny, wyrażający się
poprzez m.in. manifestację zwartości i siły obozu katolickiego w Polsce oraz poprzez
bezpośrednie wrogie i napastliwe wobec Polski Ludowej i postępu wystąpienia reakcyjnych przywódców Kościoła, należy przeciwdziałanie rozpoczęte z dużym skutkiem
w ub[iegłych] latach kontynuować nadal.
Plan niniejszy jest wzorowany na analogicznych planach z lat ub[iegłych],
z uwzględnieniem niezbędnej specyfiki br. i poprzednich doświadczeń.
Kalendarzyk tegorocznych imprez kościelnych przedstawia się następująco:
Jasna Góra: 15, 26 sierpnia i 8 września.
Piekary: 27 maja i 15 sierpnia.
Turza – począwszy od maja, w każdą pierwszą niedzielę po 13-tym.
Praktycznie w dniu roboczym przypadnie tylko jedna impreza, mianowicie 15 VIII
(środa) w Częstochowie. W Piekarach uroczystość ta zostanie najprawdopodobniej
przesunięta na najbliższą niedzielę, tj. 19 VIII. Inne imprezy bądź przypadają w niedzielę (26 VIII), bądź w sobotę (8 IX), i ich ciężar gatunkowy zostanie przesunięty
na niedzielę. Poza jednym wypadkiem, w dniu 15 VIII, nie zachodzi więc obawa, że
imprezy te odbiją się szkodliwie na produkcji, wywołując absencję załóg. Z drugiej
strony fakt, że imprezy te odbędą się w dnie wolne od pracy, ułatwi nam organizowanie wycieczek, imprez artystycznych i sportowych itp. przedsięwzięć, zmierzających
a
b
c

Adnotacja odręczna.
Wpisano odręcznie.
Początkową literę h wpisano odręcznie.
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do osłabienia frekwencji pielgrzymów. Jak co roku należy zwrócić dużą uwagę na wieś
i tak poprowadzić przeciwdziałanie, by imprezy kościelne nie wpłynęły zbyt szkodliwie na przebiegającą w tym samym czasie akcję żniwną. Stąd konieczność zwrócenia
szczególnej uwagi na powstrzymanie napływu pielgrzymów ze wsi.
Wychodząc z powyższych założeń, uważamy za konieczne podjęcie i wykonanie
następujących czynności:
I. Wnioski dotyczące zmniejszenia frekwencji.
1. Zorganizować w dniach imprez przypadających w dnie świąteczne i przedświąteczne szeroki ruch turystyczno-wycieczkowy do atrakcyjnych miejscowości położonych z dala od Częstochowy i Piekar. Położyć duży nacisk na
zapewnienie odpowiedniego programu rozrywek dla turystów i wycieczkowiczów. Zagadnieniem tym zainteresować Związki Zawodowe, organizacje
młodzieżowe, ZMS, ZMW, ZHP i Zakł[ady] Pracy.
Przyjąć zasadę, że w wycieczkach z terenu Częstochowy i Piekar nie weźmie udziału miejscowy aktyw, który winien być w dniach imprez na miejscu
do dyspozycji KP/KM. Rozmowy z odnośnymi organizacjami i instytucjami
przeprowadzić do dnia 30 VII br.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Prop[agandy] KW
2. Zapewnić w dniach trwania imprez religijnych specjalnie atrakcyjny program telewizyjny i radiowy, zdolny utrzymać przy odbiornikach dużą część
amatorów pielgrzymek. Szczegółowy program przedstawi[ą] radio i telewizja
do dnia 5 VIII br.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Prop[agandy] KW
3. W dniach imprez przypadających na soboty lub niedziele zorganizować
w miejscowościach położonych w pobliżu atrakcyjne imprezy rozrywkowe
i sportowe. Przyjąć zasadę, że impreza może być zorganizowana tam, gdzie
istnieje gwarancja, że się uda odciągnąć ludzi od udziału w pielgrzymkach.
W przeciwnym wypadku zrezygnować z imprez. W imprezach tych nie angażować aktywu partyjnego i społecznego, a nacelować się przede wszystkim
na ludność wierzącą.
Termin przestawienia planu imprez do dnia 5 VIII br.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Prop[agandy] KW
4. Zorganizować w dniach imprez religijnych ćwiczenia wiejskich oddziałów
Ochotniczej Straży Pożarnej. Ćwiczenia te winny być połączone z zabawami,
festynami itp.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Prop[agandy]
i Wydz[iał] Administracyjny KW
5. Zapewnić w dniach trwania imprez religijnych specjalnie atrakcyjny repertuar filmowy w kinach Częstochowy, Rybnika, Wodzisławia, Piekar, Kłobucka,
Zawiercia, Myszkowa, Będzina, Bytomia, Tarnowskich Gór i Lublińca oraz
w pobliżu tych miast. Projekt repertuaru do dnia 5 VIII.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Prop[agandy] KW
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6.

Druga połowa sierpnia i pierwsza połowa września to okres pożniwny. Wykorzystać tę okazję do zorganizowania w dniach imprez (19, 26 VIII i 9 IX)
szeroko zakrojonej akcji dożynkowej na wsiach. Plan w tej sprawie opracuje
Wydział Rolny wspólnie z Wydziałem Propagandy KW. Termin do 1 VIII br.
7. Wojewódzki Zespół Koordynujący akcję letnią, wspólnie z Kuratorium
O[kręgu] S[zkolnego], zapewni w dniach imprez religijnych należyte zabezpieczenie kolonii i obozów letnich położonych w pobliżu Częstochowy, Piekar i Turzy przed ewentualnym udziałem uczestników tych obozów i kolonii
w imprezach religijnych. Plan wyjazdów kontrolnych przedstawi KOS i Wydział Oświaty KW do dnia 1 VIII br.
8. W dniach imprez religijnych przypadających na niedzielę Kuratorium Okręgu Szkolnego zorganizuje wyjazdy rodziców na kolonie i obozy letnie, pod
warunkiem, że nie będą to kolonie i obozy położone w pobliżu Częstochowy,
Piekar czy Turzy.
Odpowiedzialny Wydział Oświaty KW
9. W dniach imprez religijnych przypadających w dnie robocze (15 VIII i 8 XId)
należy wzmóc kontrolę dyscypliny pracy we wszystkich zakładach produkcyjnych, urzędach i instytucjach naszego województwa.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Ekonom[iczny] KW
10. Przeprowadzić odpowiednie wczesne rozeznanie wśród aktywu kościelnego
zatrudnionegoe w uspołecznionych zakładach produkcyjnych, urzędach, instytucjach, tak by w dniach trwania imprez religijnych aktyw katolicki znalazł odpowiednie zatrudnienie w produkcji.
Odpowiedzialny Wydział Ekonomiczny KW
i sekretarze wszystkich KP/KM
II. Wnioski dotyczące transportu.
1. W dniach 19, 26 sierpnia oraz 8 i 9 września ograniczyć do minimum przewozy PKS w kierunku Częstochowy i WPK w kierunku Piekar. Przestrzec
PKS i Orbis przez wynajmowaniem środków transportu dla przewozu pielgrzymek do Częstochowy i Piekar.
Odpowiedzialny Wydział Ekonomiczny KW
Termin rozmów z PKS i WPK do 5 VIII br.
2. Ograniczyć wydawanie zezwoleń na odbywanie zorganizowanych pielgrzymek pieszych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przy wydawaniu zezwoleń do maksimum wykorzystać te wszystkie atuty, które daje
nowa ustawa o zgromadzeniach. W szczególności chodzi tu o wyznaczanie
bocznych tras, wyznaczanie odpowiedzialnych organizatorów pielgrzymek,
wypełnienia wymogów sanitarnych itp.
Odpowiedzialny Wydział Wyznań WRN
d
e

Prawdopodobnie powinno być IX.
W wyrazie zatrudnionego końcówkę ego wpisano odręcznie.
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3.

Udaremnić próby organizowania przez różne organizacje i stowarzyszenia
pielgrzymek pod szyldem wycieczek turystyczno-krajoznawczych odbywanych pociągami (przy wykorzystaniu zniżek kolejowych) oraz transportem
własnym. W tym celu szczególną pieczą otoczyć takie organizacje, jak:
PTTK, straże pożarne, kółka rolnicze, to jest te – które w ubiegłych latach
angażowały się często w tego rodzaju „turystykę”. Przeprowadzić rozmowy
z kierownictwem tych organizacji do dn[ia] 31 VII br.
Odpowiedzialny Wydział Admin[istracyjny] KW
4. Zapewnić właściwą milicyjną kontrolę drogową pojazdów zdążających
w dniach imprez religijnych do Częstochowy i Piekar. Natychmiast interweniować w przypadkach ujawnionego wykorzystania transportu społecznego
do przewozu pielgrzymek.
Odpowiedzialny KW MO
5. Zapewnić w Częstochowie i Piekarach należyte kierowanie ruchem drogowym w dniach trwania pielgrzymek.
Odpowiedzialny KW MO
6. Zorganizować w dniach imprez religijnych dodatkowe pociągi do górskich
miejscowości turystycznych kosztem podmiejskiego ruchu pociągów do Częstochowy, natomiast zadbać o szybkie komunikacyjne rozładowanie Częstochowy, tj. utrudnić przyjazd, ułatwić wyjazd.
Projekt przedstawi PKP do 5 VIII br.
Odpowiedzialny Wydział Ekonom[iczny] KW
7. Zorganizować w Częstochowie i Piekarach na czas trwania pielgrzymek
parkingi dla pojazdów konnych i zmechanizowanych. Nie dopuścić do dowolnego parkowania pojazdów przybyłych z pielgrzymkami. Spowodować
ustawienie znaków drogowych zabraniających parkowanie na niektórych
ważniejszych ulicach Częstochowy i Piekar. Parkingi te winny pozwolić na
dokładne zanotowanie wszystkich przybyłych pojazdów. MRN w Częstochowie i Piekarach wydadzą odpowiednie zarządzenia.
Projekt parkingów do 6 VIII br.
Odpowiedzialny Wydział Admin[istracyjny] KW
III. Wnioski dotyczące posunięć administracyjnych.
1. Przy wydawaniu zezwoleń na odbycie pielgrzymek stanowczo żądać spisu
uczestników, a przede wszystkim wykazu osób organizujących pielgrzymkę
i odpowiedzialnych za nią w myśl ustawy o zgromadzeniach z dnia 29 III
1962 r. Nie wydawać zezwoleń pielgrzymkom udającym się w drogę bez
lekarza lub sanitariusza.
Odpowiedzialny Wydział Wyznań PWRN
2. Ze względów higienicznych nie dopuścić do wykorzystania szkół Częstochowy jako miejsca noclegów pielgrzymów.
Odpowiedzialne Kuratorium O[kręgu] S[zkolnego]
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3.

Przeprowadzić dokładne rozeznanie, kto z mieszkańców Częstochowy
przyjmuje w dniach imprez kler lub pielgrzymów na noclegi. Trudniących się najmem własnych mieszkań dla kleru i pielgrzymów karać karami
administracyjnymi.
Odpowiedzialny PMRN i KM Częstochowa
IV. Wnioski dotyczące zaopatrzenia Częstochowy i Piekar na okres pielgrzymek.
1. Handel Częstochowy i Piekar zapewni na czas pielgrzymek dostateczne zaopatrzenie punktów sprzedaży w pieczywo i napoje. W zaopatrzeniu w inne artykuły spożywcze przyjąć zasadę pozbycia się maksymalnej ilości tzw. bubli i artykułów niechodliwych. Nie zabraniać sprzedaży
alkoholu. Otworzyć w dniach imprez pewną ilość sklepów z artykułami
przemysłowymi.
Odpowiedzialny Wydział Ekonom[iczny] KW
2. Zobowiązać Delegaturę NIK-u, IKR, Komisję do walki ze Spekulacją, Komisję Sanitarną oraz Urząd Kontroli Prasy i Publikacji do specjalnej wzmożonej w dniach pielgrzymek kontroli handlarzy dewocjonaliami, literaturą
religijną i artykułami konsumpcyjnymi.
Rozmowy w tej sprawie przeprowadzić [do] 5 VIII 1962 r.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Ekonom[iczny] KW
V. Inne.
1. Zabezpieczyć w dniach trwania imprez religijnych wszystkie punkty zapalne
w woj[ewództwie], w których ewentualnie kler może w czasie trwania imprez w Częstochowie i Piekarach próbować prowokować. W tym celu przygotować miejscowy aktyw partyjny i administracyjny, a także zorganizować
dyżury w KP/KM.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Admin[istracyjny] KW i Wydział Organizacyjny KW
2. Odbyć wspólnie posiedzenia Komisji d/s Kleru i Egzekutyw KM Częstochowa i KP Tarnowskie Góry dla opracowania szczegółowego planu działania
w dniach imprez religijnych.
Termin do 3 VIII 1962 r.
Odpowiedzialny tow[arzysz] Szewczyk
3. Spowodować omówienie sprawy imprez religijnych w sierpniu na egzekutywach wszystkich KP/KM z udziałem kierownictwa KW.
Termin do 5 VIII 1962 r.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Organiz[acyjny] KW
4. Odbyć spotkanie z kierownictwem Wydz[iałów] Admin[istracyjnych] KW
Łódź, Kielce, Kraków i Opole dla omówienia i uzgodnienia wspólnego stanowiska odnośnie imprez religijnych w Częstochowie.
Termin do 5 VIII 1962 r.
Odpowiedzialny tow[arzysz] Szewczyk
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5.

Celem należytego przygotowania i politycznego kierowania całością akcji,
powołuje się kolektyw w składzie tow[arzysze] Szewczyk, Kruszyński, Nieszporek2, Hnat, Herman, Szczepański3, Łata i Kopeć4.

Wykonano w 8 numerowanych egzemplarzach.
Źródło: AIPN Ka, 085/17, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru z terenu woj. katowickiego oraz przebiegu uroczystości kościelnych i wydarzeń o charakterze religijnym (1960–1963),
k. 481–487, oryginał, mps.

Edward Gierek (1913–2001), działacz partii komunistycznych w Polsce, Francji i Belgii.
1 923–1934 przebywał we Francji, od 1931 członek Francuskiej Partii Komunistycznej, od 1943
członek ruchu oporu, współzałożyciel Związku Patriotów Polskich w Belgii, 1945–1948 prezes Rady Narodowej Polaków w Brukseli, od 10 VI 1946 w PPR, od 15 XII 1948 w PZPR,
1949–1954 sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, 1952–1980 poseł na Sejm
PRL I–VIII kadencji, 1954 został członkiem KC PZPR, następnie kierownik Wydziału Przemysłu
Ciężkiego KC PZPR, 1956, 1959–1980 członek Biura Politycznego KC PZPR, 1957–1970 I sekretarz KW PZPR w Katowicach, 1970–1980 I sekretarz KC PZPR, 1981 wykluczony z PZPR.
Zob. Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.
2
Ryszard Nieszporek (1908–1985), w okresie międzywojennym członek KPP, więziony za działalność komunistyczną. Po II wojnie światowej członek PPR, a następnie PZPR. 1948–1961 członek
KC PZPR. 1949–1950 minister górnictwa i energetyki oraz minister górnictwa (1950–1954).
Wieloletni przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Ponadto
przewodniczący ZG Związku Zawodowego Górników, ambasador PRL w Bułgarii. Poseł na Sejm
Ustawodawczy oraz Sejm PRL I–III kadencji (1947–1965). W 1964 aresztowany w związku z próbą utworzenia Polskiej Partii Komunistycznej. Zob. Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna
bezpieka wobec biskupów polskich, red. J. Marecki, F. Musiał, Warszawa-Kraków, 2007, s. 133.
3
Maciej Szczepański (ur. 1928), dziennikarz, pracownik aparatu partyjnego PZPR. 1951–1955
sekretarz redakcji „Nowiny Rzeszowskie”, 1955–1960 zastępca redaktora naczelnego „Polskiego
Radia” Katowice, 1966 kierownik Wydziału Propagandy KW PZPR w Katowicach, do 1972 redaktor naczelny „Trybuny Robotniczej”, 1972–1980 przewodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji, od 1968 zastępca członka KC PZPR, 1975–1980 członek KC PZPR. Zob. Katalog kierowniczych
stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.
4
Janusz Kopeć (ur. 1929), działacz komunistyczny. 1958–1959 instruktor Wydziału Propagandy
KW PZPR w Katowicach, 1956–1969 instruktor Wydziału Administracyjnego KW PZPR w Katowicach, 1969–1972 zastępca kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Pracy Partyjnej w KW PZPR,
1974–1982 kierownik Zespołu Konsultacyjnego KW PZPR. Zob. Katalog kierowniczych stanowisk
partyjnych i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.
1
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Nr 26
1962 maj 28, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca zjazdu lekarzy, stomatologów i farmaceutów na Jasnej Górze w dniu 27 maja 1962 r.
Katowice, dnia 28 V 1962 r.
„Tajne”
Egz. Nr a…a
Informacja
ze zjazdu lekarzy, stomatologów i farmaceutów na Jasnej Górze
w Częstochowie w dniu 27 V [19]62 r.
Zjazd rozpoczął się pod oficjalną nazwą „dnia modlitwy dla lekarzy” o godz. 9.00
w kaplicy różańcowej, gdzie została odprawiona msza. W czasie mszy kazanie wygłosił nieznany nam ksiądz, który m.in. powiedział:
„…tak jak Bóg złożył Jezusa w ręce Marii, tak samo w ręce lekarzy Bóg złożył
cierpiącego człowieka”. Lekarz powinien zwracać się do chorego z miłością i ciepłymi
słowami. Dzisiejszy człowiek, któremu się tak wiele obiecuje, przychodzi czasami do
nas wylękniony – w oczekiwaniu właściwej diagnozy, pragnie waszej miłości i dobroci. Nie możecie odmówić choremu, musimy mu pomóc i wczuć się w jego psychikę,
bo czasami jednym słowem można więcej zrobić jak długą kuracją. Opowiadał kiedyś
pewien lekarz, że przyszedł ktoś go prosić do chorego, nie chciało mu się iść – lecz
przezwyciężył się i poszedł. Na miejscu lekarz zobaczył stan beznadziejny – wychodząc pocieszył chorego i podał mu rękę. Chory zaś odzywa się tymi słowy: panie doktorze, ja wiem, że już długo nie pociągnę, ale za to, że pan doktór do mnie przyszedł,
będę się modlił za pana po mojej śmierci. U lekarza od tej chwili coś się zmieniło, życie
jego nabrało głębszego sensu. My wiemy, że dzisiaj wam bardzo trudno postępować
w myśl zasad katolickich, w obronie budzącego się życia, ale mamy do was prośbę,
abyście w ciężkiej pracy byli jednocześnie i wychowawcami. Nie podołacie zadaniu,
jeżeli na asystenta nie weźmiecie Matki Bożejb, ona wam na pewnoc pomoże. Jeszcze
jedną mam do was prośbę – czasami jesteście tak zagonieni, że nie macie czasu dla
własnych dzieci. Nie możecie tak postępować, bo dziecko to wychowuje się w złej
atmosferze, musicie mieć czas dla niego, tak jak znajdujecie czas dla chorego. To jest
wasze bojowe zadanie, w tym szóstym roku wielkiej nowenny, gdyż jak wiecie rok
ten jest poświęcony dla młodzieży. Zajmijcie się swymi dziećmi, gdyż jest to nasza
przyszłość, niech one pod waszą opieką uzupełniają swe wiadomości i umocnią się
waszą wiarą. Rozmawiałem kiedyś z pewną studentką, obecnie już młodą lekarką
a
b
c

Pozostawiono bez wpisu.
W oryginale matki bożej.
W oryginale napewno.
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w Lublińcud. Ona wiarę w Chrystusa brała na wesoło – młodzieżowo. Postanowiła
sobie zawsze do kościoła przychodziće w towarzystwie mężczyzn i to nie mniej niż
z czterema. Kiedyś spotkałem jednego z tych mężczyzn i pytam go: czy nie szkoda
panu zmarnowanego czasu, którym ktoś wdziera się w pana wolną wolę i każe zastosować się do swojej. Człowiek ten odpowiedział – proszę księdza, co to za człowiek,
jak się z nią rozmawia, chciałoby się jak najdłużej z nią być, bo nie ma się siły, by jej
odmówić…”
Na zakończenie kazania ów ksiądz oświadczył, że o godz. 11.00 w kaplicy Matki
Boskiej mszę odprawi bp gorzowski.
Nadmienić należy, że w tym samym czasie w bazylice ksiądz zwrócił się do zebranych takimi słowami:
„jesteście mordercami i widzęf, jak wasze twarze się czerwieniąg, ponieważ dokonujecie zabiegów zabijających żywyh płód, a tym samym poniżacie godność kobiety”.
Przy tym powiedział, że ze względu na brak z ich strony jakiejkolwiek interwencji
ludzie staczają się w dół i stają się nałogowymi narkomanami, używając różnego rodzaju środków antykoncepcyjnych. Jeżeli tak dalej będą robić, to za kilkanaście lat do
budowanych szkół 1000-lecia nie będzie miał kto chodzić.
(Nie stwierdzamy, aby kazanie w bazylice było wygłaszane dla lekarzy).
O godz. 11.00 mszę odprawiał bp z Gorzowa, kazanie zaś ksiądz świecki.
W kazaniu mówił o dzisiejszych warunkach, które są bardzo trudne dla katolickiego lekarza. O Matce Bożeji, która od wieków jest patronką, jest najlepszą lekarką
i każdy lekarz winien się do niej zwracać o pomoc w stawianiu diagnozy. Każdy lekarz
winien dążyć do jasności, bo tylko Bóg i Maria są tą jasnością, a wszyscy inni dzisiejsi
ludzie to nihiliści – to ciemność, a jakże lekarz może leczyć w ciemności? 10 lat temu
ktoś pisał, że pozostanie po nas złom i następne wieki będą się z nas śmiały. Wypowiedź ta jest zbyt pesymistyczna i byłaby prawdą, gdyby nie było was – katolików.
Musimy pozostawić następnym pokoleniom silną wiarę i mocne podstawy, aby się
tak nie stało, aby nie pozostał z nas tylko złom. Pewna kobieta pytała pisarza, gdzie
jest prawda. Pisarz ów odpowiedział, że prawdę macie – tylko nie żyjecie wg prawdy.
Mickiewicz też nam pozostawił jasno sformułowaną prawdę, pisząc – ten tylko buduje swoją ojczyznę, kto dba o swoje zbawienie, kto siebie potępia, ten żyje w ciemnościach i ojczyznę swą rujnuje. Na zakończenie mszy odbyło się ślubowanie.
O godz. 13.00 w kaplicy różańcowej odbyła się konferencja o „kształtowaniu sumienia ludzkiego”, którą prowadzi bp gorzowski. Konferencja toczyła się wokół trzech
zasadniczych elementów, jak: przyjdź do mnie, słuchaj mniej i wykonuj. W trakcie
W oryginale Lubliniec.
W oryginale przychodzi.
f
W wyrazie widzę literę ę dopisano odręcznie.
g
W oryginale czerwieni.
h
W pierwotnym wyrazie żyły odręcznie naniesiono zmianę na żywy.
i
W oryginale matce bożej.
j
W oryginale mniej.
d
e
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rozwijania tych elementów mówca nawoływał do uczęszczania do kościoła, wysłuchiwania mszy i kazań i rozpowszechniania tego, co mówi Kościół wśród społeczeństwa.
Na zakończenie oświadczył, że w przyszłą niedzielę, tj. 3 VI br., odbędzie się zjazd
dla personelu pomocniczego, jak: pielęgniarek, położnych i salowych. Nawoływał,
aby lekarze uświadamiali ten personel, przypomnieli im o wzięciu udziału w zjeździe.
Ogółem w zjeździe brało udział ok. 150 osób wywodzących się spośród lekarzy,
stomatologów i farmaceutów. Większa część tych osób przybyła na zjazd własnymi
samochodami osobowymi (70 pojazdów z różnych województw).
Ustalone numery rejestracyjne samochodów z innych województw zostaną przekazane zainteresowanym jednostkom, zaś właściciele samochodów z naszego województwa zostaną ustaleni w najbliższym czasie.
Z[astęp]ca Naczelnika Wydziału III
[…]k
(Zygmunt Nikiel – mjr)1
Wyk. w 5-ciu egz.
Źródło: AIPN Ka, 085/17, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru z terenu woj. katowickiego oraz przebiegu uroczystości kościelnych i wydarzeń o charakterze religijnym (1960–1963),
k. 571–573, oryginał, mps.

1
Zygmunt Nikiel (ur. 1928), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1946. Początkowo
w WUBP Kraków, następnie PUBP Tarnów i PUBP Dąbrowa Tarnowska. Od 1950 referent
Wydziału I Departamentu Szkolenia w Tymczasowym Ośrodku Szkolenia MBP w Pleszewie, od
następnego roku wykładowca i kierownik Katedry Politycznej Szkoły Międzywojewódzkiej BP
w Katowicach. Od 1955 inspektor oraz oficer szkoleniowy Sekcji II Wydziału Kadr i Szkolenia
WUdsBP Stalinogród. 1958–1962 oficer operacyjny, kierownik Grupy V oraz zastępca naczelnika Wydziału III KW MO Katowice. W latach 1962–1969 zastępca naczelnika Wydziału IV
KW MO Katowice. Później starszy inspektor Inspektoratu Kierownictwa SB KW MO Katowice;
1981–1983 zastępca komendanta wojewódzkiego ds. polityczno-wychowawczych, a równocześnie
naczelnik Wydziału Polityczno-Wychowawczego KW MO Katowice; 1983–1988 zastępca szefa
ds. polityczno-wychowawczych WUSW Bielsko-Biała. 1988 zwolniony ze służby w stopniu pułkownika. Zob. Kadra bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 359–360.

k

Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 27
1962 czerwiec 9, Łódź – Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi do Kurii
Diecezjalnej w Częstochowie.
Łódź, dnia a9a VI 1962 r.
Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Łodzi
Urząd Spraw Wewnętrznych
Nr S.W. S-54/12/62
Kuria Diecezjalna
w Częstochowie
12 czer[wca] 1962 [r.]
L.dz. b2729bc
Kuria Diecezjalna
w Częstochowie
Dot[yczy]: postępowania władz powiatowych
w stosunku do księży.
W odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca 1962 r. Nr 1323 skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, otrzymane do właściwego załatwienia
przy piśmie MSW z dnia 10 kwietnia br. – Urząd Spraw Wewnętrznych, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi wyjaśnia, że wszystkie zarzuty na
postępowanie władz powiatowych w Pajęcznie w stosunku do księży katolickich
zostały szczegółowo zbadane w drodze nadzoru, a ponadto sprawy rozstrzyganed
w trybie postępowania karno-administracyjnego były przedmiotem posiedzenia Komisji Nadzoru powołanej przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
i działającej w jego imieniu. W wyniku tak wszechstronnego zbadania zarzutów
wyjaśnia się co następuje:
1.
Ukaranie ks. Kowalskiego Juliana orzeczeniem kolegium k[arno]a[dministracyjnego] w Pajęcznie z 16 lipca 1959 r. Nr K. 617/59 za wywieszenie flag
bez pozwolenia jest zgodne z prawem, ponieważ obowiązku uzyskania pozwolenia
ukarany nie dopełnił.
Twierdzenie ks. Kowalskiego J[uliana], iż na wywieszenie flag państwowych i maryjnych pozwolenia udzielił Miejski Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk
a
b
c
d

Dopisano odręcznie.
Dopisano odręcznie.
Pieczęć kurii z datą wpływu pisma i liczbą dziennika.
W oryginale roztrzygane.
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w Częstochowie odrzucono, ponieważ zezwolenie takie zostało wydane w ramach
właściwości miejscowej i rzeczowej tegoż urzędu zgodnie z §6 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dn[ia] 9 maja 1949 r. w sprawie organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk oraz urzędów podległych (Dz.U.
Nr 32, poz. 241 z 1949 r.) co do wykonania nadzoru nad publikacjami i widowiskami, jakie były związane z obchodami odnawiania tzw. Ślubów Jasnogórskich.
Zezwolenie to nie mogło rozciągać się na wywieszenie flag.
W myśl art. 1 dekretu z dnia 2 października 1935 r. o odznakach i mundurach
(Dz.U. Nr 72, poz. 455) używanie odznak wymaga pozwolenie właściwego organu
administracji państwowej, w tym przypadku Wydziału Spraw Wewnętrznych miejscowego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcznie.
Odznakami zaś wg §1 rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1935 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 534) są m.in. chorągwie. Określenie to wskazuje, że flaga jest także odznaką.
Wątpliwości co do tego usuwa §10 ust. 2 tegoż rozporządzenia, który wyłącza
obowiązek uzyskiwania zezwolenia jedynie na używanie flag państw obcych na statkach handlowych.
Podstawą wszczęcia postępowania karno-administracyjnego w myśl art. 12 ustawy
z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz.U. Nr 15,
poz. 79 z 1959 r.) jest wniosek o ukaranie.
W związku z tym, iż przepisy prawa karno-administracyjnego i proceduralnego
w wymienionej sprawie zostały również zachowane, brak jest podstaw do uchylenia
prawomocnego orzeczenia.
2.
W sprawie ukarania ks. Juliana Kowalskiego orzeczeniem kolegium karno-administracyjnego w Pajęcznie z dnia 18 października 1960 r. Nr 1337/60, zatwierdzonym orzeczeniem kolegium odwoławczego z dnia 21 listopada 1960 r.
Nr 5624/60 za zorganizowanie zgromadzenia (procesji z okazji odpustu) bez zezwolenia nie dopatrzono się nieprawidłowości w działalności kolegium.
Ks. Julian Kowalski nie otrzymał zezwolenia na odbycie procesji ulicznej, o które
występował.
Ponieważ chodziło tutaj o odbycie zgromadzenia pod gołym niebem, wymagane
było zgodnie z art. 7 ustawy o zgromadzeniach z dnia 11 marca 1932 r. zezwolenie organu państwowego. Względy porządku publicznego uzasadniały odmowne
wydania zezwolenia na odbycie procesji do kapliczki znajdującej się przy skrzyżowaniu dwóch ruchliwych dróg publicznych w pobliżu gmachu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, co wpływa dodatkowo na zwiększenie ruchu w tym punkcie
miasta.
W tej sytuacji Wydział Spraw Wewnętrznych w Pajęcznie, nie chcąc jednak uniemożliwić całkowicie przeprowadzenia procesji odpustowej, zezwolił na jej odbycie
inną trasą i do innego miejsca.
Nic nie uprawniało ks. Kowalskiego J[uliana] do odbycia samowolnie procesji do
miejsca publicznego wybranego dowolnie przez siebie i wbrew zezwoleniu. Postępu114
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jąc inaczej, ks. Kowalski J[ulian] naruszył przepis art. 7 ustawy o zgromadzeniach,
przez zorganizowanie innego zgromadzenia (w innym miejscu), na które zezwolenia
nie otrzymał. Za co też został ukarany.
3.
Podobnie nie istnieje naruszenie prawa karno-administracyjnego tak materialnego, jak i formalnego, w sprawie ukarania ks. Juliana Kowalskiego za zorganizowanie pielgrzymki do Częstochowy w dniu 27 VIII 1961 r. orzeczeniem Kolegium
Karno-Administracyjnego w Pajęcznie z dnia 12 grudnia 1961 r. Nr 608/61 zatwierdzonym przez kolegium wojewódzkie orzeczeniem z dnia 13 lutego 1962 r. Nr 66/62.
Ks. Julian Kowalski został ukarany nie za przeprowadzenie pielgrzymki do Częstochowy, a za zorganizowanie pielgrzymki bez zezwolenia. Fakt ten został ukaranemu
nie tylko udowodniony, ale i wyjaśniony, szczególnie na rozprawie przed kolegium
wojewódzkim. Elementy organizatorskie zawarte były we wstępnych czynnościach
przygotowawczych do pielgrzymki (m.in. zwrócenie się o zezwolenie na jej odbycie,
powiadomienie ludzi jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia, które stanowiłoby dopiero podstawę do podjęcia tego rodzaju czynności), jak i w czynnościach następnych.
Pierwszych czynności organizacyjnych ukarany nie kwestionuje.
Według oświadczenia złożonego na kolegium przez ks. Kowalskiego J[uliana] pielgrzymki nie odwołał, a tylko opublikował, iż żaden z księży udziału w niej nie weźmie.
Zgodnie więc z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o zgromadzeniach
(Dz.U. Nr 48, poz. 450), nie dopełnił obowiązku przewodniczącego organizowanego przez siebie zgromadzenia. Wreszcie, powitanie powracającej pielgrzymki
poprzednio nie odwołanej są również dowodami wskazującymi rolę organizatora
zgromadzenia.
Na tych głównie faktach oparło się kolegium wymierzając karę. Fakty te nie zostały uznane przez ukaranego ks. Kowalskiego J[uliana], jego postawa przed kolegium
była z kolei przyczyną zamieszania w czasie odbywającej się rozprawy w Pajęcznie.
Jak zostało stwierdzone, kolegium nie utrudniło nikomu wejścia na salę rozpraw,
w miarę miejsc na sali. Pozostałe osoby przysłuchiwały się, stojąc na korytarzu. Być
może, że wśród nich był wicedziekan. W takich warunkach osoby tej nie zauważono wśród audytorium, a przez ukaranego nie była ona zgłaszana jako świadek.
Na rozprawie przed kolegium wojewódzkim na sali rozpraw znajdował się ksiądz,
który asystował ks. Kowalskiemu J[ulianowi], ale bezpośrednio udziału w rozprawie także nie brał, gdyż nie został zgłoszony w charakterze uczestnika postępowania
karno-administracyjnego.
Bezzasadny jest zarzut wymuszania zeznań. Świadkowie, których przesłuchiwano
poza rozprawą, zeznali również w toku rozprawy, w czasie której element wymuszania
zeznań nieprawdziwych z racji zasady jawności jest niemożliwy do zrealizowania.
4.
Rejestr kar wymierzonych ks. Julianowi Kowalskiemu nie zamyka się tylko
na tych przykładach. Poza nimi został on ukarany przez Kolegium Karno-Administracyjne w Pajęcznie orzeczeniem z dnia 15 XI 1958 r. nr 1563/58 i z 27 XII 1958 r.
nr 1542/58. Pierwsze z tych orzeczeń dot[yczy] kary za nieusunięcie nieczystości z ulicy przyległej do posesji administrowanej przez parafię, drugie za naruszenie art. 1
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ustawy z dnia 15 III 1933 [r.] o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 31 marca 1933 [r.] Nr
22, poz. 162).
Tak w jednej, jak i w drugiej sprawie, wina ks. Kowalskiego została udowodniona
(nawet w oparciu o jego własne wyjaśnienia).
W związku z zarzutem, jakoby usuwanie nieczystości nie obciążało ukaranego ks.
Kowalskiego J[uliana] (ponieważ w tym okresie była kontynuowana budowa gmachu prezydium i obowiązek ten ciążył na budującym) wyjaśnia się, że nieistotne jest,
kto i w jakich warunkach dokonał zanieczyszczenia. Zgodnie z art. 2a Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 581
z 1939 r.) obowiązek usuwania nieczystości na odcinku ulicy przylegającym do nieruchomości ciążył na właścicielu nieruchomości lub osobach reprezentujących prawa
właściciela w stosunku do nieruchomości lub też sprawujących jej zarząd. Ks. Julian
Kowalski jako administrator parafii był w tym konkretnym przypadku osobą odpowiedzialną za utrzymanie porządku i czystości na ulicy przeznaczonej do ruchu
publicznego wzdłuż posesji parafialnej. Za niewykonanie tego obowiązku poniósł on
słusznie odpowiedzialność karno-administracyjną.
W drugiej sprawie dot[yczącej] zorganizowania bez zezwolenia zbiórki publicznej w formie ofiar składanych w naturze (kartofle), osobiście ks. Julian Kowalski nie
przeprowadzał. Wydał natomiast zbierającym odpowiednie listy, co świadczy znów
o tym, iż był jej głównym organizatorem, naruszając przepisy art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162 z 1933 r.).
W związku z tym wymierzona grzywna jest uzasadniona.
5.
Ponieważ Kuria Diecezjalna w Częstochowie w piśmie wymienionym na
wstępie, przedstawiając kilka przykładów ma na myśli rzekomo niewłaściwy stosunek
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcznie – Urząd Spraw Wewnętrznych
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, pozwala sobie uzupełnić niniejsze wyjaśnienia jeszcze jednym, wprawdzie nie dotyczącym ks. Kowalskiego J[uliana], ale wymownym przykładem dla uzasadnienia końcowego wniosku.
Przykład ten dot[yczy] ukarania ks. Ucieklaka Czesława1 orzeczeniem kolegium w Pajęczniee z dnia 21 maja 1960 r. Nr 2208/60 za zorganizowanie zgromadzenia młodzieży bez zezwolenia. Ukarany tłumaczył się tym, iż zebranie miało
charakter prywatny, że były to dzieci, które uczy od 2-ch lat religii, a cel tego
zebrania był „katechetyczny”. Na rozprawie udowodniono ks. Ucieklakowi, że
skoro uczył religii w szkole, nie zachodziła potrzeba zgromadzenia młodzieży w innym miejscu. Stąd zgromadzenie to nie miało charakteru zebrania szkolnego, gdyż
odbywało się poza terenem szkoły, bez porozumienia z władzami szkolnymi. Poza
tym w zgromadzeniu uczestniczyły osoby obce, spozaf grona uczniów, a prelekcja
wygłoszona została także przez osobę spozaf grona pedagogicznego (co stwierdził
sam ukarany).
e
f

W oryginale Pajędznie.
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6. Co do podniesionych zarzutów rzekomo nieprawnego wyegzekwowania
przez Wydział Finansowy w Pajęcznie sumy zł 2688 – należnej parafii za wywłaszczoną działkę o pow[ierzchni] 1400 m² na rzecz Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Łodzi, po przeprowadzeniu szczegółowych ustaleń stwierdzono, że faktycznie suma ta została wpłacona na rzecz wspomnianego wydziału zgodnie z art.
101 i 105 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz.U. Nr 21, poz. 84), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
8 października 1953 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 225) i ustawy z dnia 25 lutego 1958 r.
o zmianie dekretu z dnia 28 I 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz.U. Nr 11, poz. 38), ponieważ ks. Julian Kowalski posiada zaległości
w podatkach od nieruchomości, miejskiego i lokalowego w wysokości 46 382 zł.
W związku z tym trudno się zgodzić ze stanowiskiem Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, jako[by] czynności Wydziału Finansowego w Pajęcznie były bezprawne.
Wszystkie sprawy razem wzięte świadczą o tym, iż duchowieństwo parafii w Pajęcznie
systematycznie narusza przepisy prawa albo też świadomie usiłuje je obchodzić – w celu
wprowadzenia niesnasek między mieszkańcami Pajęczna a organami władzy terenowej.
W konkluzji Urząd Spraw Wewnętrznych – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi stwierdza, że przyczyną konfliktu między administracją parafii w Pajęcznie a Prezydium Powiatowej Rady Narodowej jest wyłącznie naruszanie przez
ks. Juliana Kowalskiego obowiązujących przepisów prawnych, samowola i niedopuszczalny stosunek do organów władzy państwowej.
Nie stwierdzono, aby Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i jego aparat administracyjny utrudniały administracji kościelnej wykonywanie przez nią prawem
zagwarantowanych obowiązków duszpasterskich.
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej obowiązane jest do przestrzegania przez
wszystkich obywateli przepisów prawa, a w przypadku ich naruszania obowiązane
jest stosować prawem przewidziane środki.
Przeciwnie, już sama ilość spraw o naruszenie przepisów prawa wskazuje, iż czynnikiem naruszającym zasady współżycia są księża parafii w Pajęcznie. Urząd posiada
dowody na piśmie, iż zarówno ton wypowiedzi, jak i cała postawa ks. Kowalskiego
J[uliana], wskazuje na niezrozumienie przez niego, iż żyje w praworządnym państwie,
a którego przepisy obowiązują go jak każdego innego obywatela.
Byłoby pożądanym, aby 0uria Biskupia w Częstochowie przy pomocy sobie właściwych środków wyjaśniła tego rodzaju księżom obowiązek ścisłego przestrzegania prawa
państwowego i obowiązek lojalności oraz właściwej postawy wobec organów władzy.
Zastępca Kierownika Urzędu
[…]g
Tadeusz Ostrycharzh

g

g
h

Podpis nieczytelny.
Pieczęć podłużna.
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Źródło: AKMCz, 148/2, KWP, t. II, nr 306, oryginał, mps.

Ks. Czesław Ucieklak (ur. 1932), kapłan diecezji częstochowskiej, gorzowskiej i zielonogórskogorzowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1957. Duszpasterz parafii Pajęczno, św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu, NMP Zwycięskiej w Częstochowie, Koziegłowy, Myszków, Strzemieszyce Wielkie,
Kromołów, św. Józefa w Wieluniu, Wiewiec, Stobiecko Miejskie, proboszcz parafii Stare Strącze.
Zob. AKMCz, 149/87, Akta personalne ks. Czesława Ucieklaka; Schematyzm diecezji gorzowskiej rok
1988, Gorzów Wielkopolski 1988, s. 175; W.P. Wlaźlak, Duchowieństwo parafii NMP Zwycięskiej
w Częstochowie [w:] 50-lecie parafii Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej…, s. 20.
1
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Nr 28
1962 sierpień 14, Częstochowa – Pismo Kurii Diecezjalnej w Częstochowie do Ryszarda Nieszporka, Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.
Częstochowa, dnia 14 VIII 1962 r.
Depesza
Pan
Ryszard Nieszporek
Przewodniczący WRN
w Katowicach
Powodowany skargami proboszczów na odmowy przez władze państwowe zezwoleń na pielgrzymki na Jasną Górę oraz próbą zepchnięcia pielgrzymek na boczne
drogi – proszę o interwencję.
Biskup Goliński
Częstochowa
Nadał depeszę
Ks. Wł[adysław] Gołąb1
Ks. Wł[adysław] Karlika
Źródło: AKMCz, 148/2, KWP, t. II, nr 313a, oryginał, mps.

Ks. Władysław Gołąb (1917–1997), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1942. Duszpasterz parafii Rozprza, Lubień, Czeladź i św. Zygmunta w Częstochowie,
kierownik referatu duszpasterstwa kurii częstochowskiej, kapelan bp. Z. Golińskiego, proboszcz
parafii św. Zygmunta w Częstochowie, dziekan dekanatu częstochowskiego I, dziekan regionu częstochowskiego, kanonik kapituły częstochowskiej, szambelan papieski, prałat honorowy
Jego Świątobliwości, protonotariusz apostolski (infułat). Zob. AKMCz, 150/324, Akta personalne
ks. Władysława Gołąba; S. Urbański, Władysław Gołąb (1917–1997) [w:] Słownik polskich teologów
katolickich 1994–2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 193–194.

1

a

Podpis odręczny.
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Nr 29
1962 sierpień 15, Częstochowa – Meldunek KW MO w Katowicach dotyczący uroczystości
kościelnych na Jasnej Górze w dniu 15 sierpnia 1962 r.
Częstochowa, dnia 15 VIII 1962 r.
[…]a
Tajne spec[jalnego] znaczenia
Meldunek specjalny
dot[yczący] uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w Częstochowie
w dniu 15 VIII 1962 r.
Jasnogórskie uroczystości związane z[e] świętem kościelnym 15 sierpnia br. wypadły prawie zupełnie inaczej niż życzyła tego sobie hierarchia kościelna w Polsce.
Przede wszystkim, opierając się na opinii kurialistów kurii częstochowskiej, nie dopisała frekwencja w ogóle, a młodzieży szczególnie. Napływające do Częstochowy
pielgrzymki, poza warszawską, były nieliczne, z niekorzystnym składem socjalnym
tak pod względem płci, jak i pod względem wiekub.
Oczywiście najwięcej uwagi poświęcono pielgrzymce warszawskiej, która wg obliczeń liczyła około 4000 osób, w tym młodzieży około 950. Przeważał udział starszych
kobiet, a w ogóle płeć żeńska w tej pielgrzymce była reprezentowana w 80%. Dla
osiągnięcia wymaganych efektów pielgrzymkę warszawską dnia 14 VIII [19]62 [r.]
przyjął w Cz[ęstocho]wie pod kościołem [św.] Zygmunta kardynał Wyszyński, wspólnie z nią w asyście biskupów częstochowskich i 45 księży odbył ostatni odcinek drogi
na Jasną Górę,
Wśródc pielgrzymów warszawskich panowała buta i jakaś nieokiełznana zawiść połączona z przekorą w stosunku do ostatnich posunięć władz państwowych, co streszczone jest w stale powtarzanym przez nich zdaniu: „…Rząd nam wszystko utrudnia,
ale i to nie pomoże…” Nawet przejeżdżające samochody trasą przemarszu pielgrzymki uważali za specjalną akcję władz, obliczoną na utrudnianie swobodnego poruszania
się pątników.
Pod szczytem kardynała Wyszyńskiego i idących z nim pielgrzymów witał generał
oo. paulinów Nowak, który z entuzjazmem podkreślił praktykę prymasa, polegającą
na bezpośrednim łączeniu się głowy Kościoła z pielgrzymami. O. Nowak pielgrzymkę
warszawską uznał jako wyraz manifestacji społeczeństwa Warszawy, swego przywiąa
W lewym górnym rogu ukośna adnotacja odręczna o treści A Worczewski. Poniżej Do teczki zagadnieniowej po
klerze, poniżej nieczytelny podpis.
b
Podkreślenie odręczne.
c
W oryginale Wród.
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zania do wiary, a zarazem ma być ona protestem p[rzeciw]ko tym, którzy nie zginają
swych kolan przed świętościami wiary katolickiej.
Z innych pielgrzymek należy wymienić kompanię z Kalisza, Łodzi, Tomaszowa
Mazowieckiego, z Kłobucka, z Łobodna pow[iat] Kłobuck i z Żurawia. Wszystkie,
w liczbie około 120 osób, z[e] składem osobowym podobnym do warszawskiej, za
wyjątkiem mazowieckiej, która liczyła około 800 osób. Zanotowano także sprowadzenie na Jasną Górę kolonii dziecięcej z Ludwinowa pow[iat] Myszków.
Wielu księży, obawiając się represji za organizowanie pielgrzymek bez zezwoleń
– zrezygnowało z oficjalnego formowania kompanii. Meldowali o tym bezpośrednio
kardynałowi Wyszyńskiemu. Brak zezwoleń uznano za fakt, który zaważył na nikłej
ilości pielgrzymek i indywidualnym napływie pątników.
Oficjalne uroczystości rozpoczęły się dnia 14 VIII br. o godz. 19.30 nabożeństwem,
w czasie którego kazanie wygłosił paulin o. Paweł – Kosiak. Mówił na temat konieczności łączenia życia materialnego z życiem duchowym. Na przykładzie dobrobytu
szwedzkiego i dobrobytu pewnej aktorki amerykańskiej udowadniał, że bez Boga życie prowadzi do chuligaństwa i samobójstwa, a w ogóle nie można marzyć o szczęściu
społeczeństw (kazanie w załączeniu).
O godz. 20.20 przemówił kardynał Wyszyński (kazanie w załączeniu) i na tym
w dniu 14 bm. zakończono. Przemówienie prymasa, oprócz podziękowań przeznaczonych dla pielgrzymów warszawskich, zawierało aluzje pod adresem władz centralnych, że nie wszyscy są darzeni jednakową wolnością i miłością. Mówiąc o wojującym
bezbożnictwie, rozczulał się nad pielgrzymką kaliską, która wg niego, idąc do Cz[ęstocho]wy, była tropiona i prześladowana jak dziki zwierz. Nawoływał do modłów za
nieprzyjaciól i za tych, którzy ich prześladują.
Kazanie Kosiaka i Wyszyńskiego wysłuchane zostało przez około 18 000 osób,
w tym 4000 ludności miejscowej, a pozostali to pielgrzymi.
W dniu 15 VIII [19]62 r. nabożeństwa rozpoczęły się o godz. 6.00. Do około 1,5-tys[ięcznej] gromady – przeważnie starszych kobiet – mówił paulin o. Krzysztof – Kotnis (kazanie w załączeniu). Kazanie było nieciekawe, czysto religijne, na temat kultu
Maryi, wierności chrześcijańskiej, przywiązania narodu polskiego do jego „opiekunki”.
Powyższa ilość pielgrzymów, zasilona pielgrzymką warszawską i luźnymi pątnikami do liczby około 7000 osób, wysłuchała kazania ks. kardynała Wyszyńskiego
wygłoszonego w kaplicy o godz. 8.10 (stenogram kazania w załączeniu). Prymas
wyraził uznanie dla katolików warszawskich, przybyłych do Cz[ęstocho]wy nawet
z całymi rodzinami i jednocześnie atakował ateistów, że starają się ograniczyć wiarę do murów kościoła. Nawiązywał do prasy radzieckiej, w której rzekomo publicyści ateistyczni dążący do rozszerzenia ateizmu nawołują, by w pracy na tym
odcinku kierować się miłością. Wyciąga z tego wnioski dla własnej pracy. Żąda
od zgromadzonych oddania dla Kościoła i męstwa na wzór bohaterów powstania
warszawskiego.
O godz. 11.00 przed sumą pontyfikalną mowę powitalną wygłosił generał oo. paulinów, oznajmiając, że gościem Jasnej Góry jest ambasador francuski z otoczeniem.
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Witając arcybiskupa wrocławskiego, ks. Kominka1, wspomniał, że Ziemie Zachodnie
są rdzennie polskie, a arcybiskup Kominek zacieśnia więzy ludu Ziem Zachodnich
z siedzibą Maryi – Jasną Górą.
Celebrowaną przez Kardynała Wyszyńskiego mszę pontyfikalną o godz. 11.00 słuchało około 30 000 osób.
Z kazaniem podczas sumy wystąpił bp częstochowski ks. Bareła (kazanie w załączniku). Rozwodził się na temat siły wiary katolickiej, a zarazem ganił wiernych, że
dla dobrych posad, dobrego bytu i studiów odstępują od wiary katolickiej. W sumie
kazanie było umiarkowane, bez specjalnych akcentów politycznych.
Po kazaniu bp. Bareły o godz. 12.50 ponownie zabrał głos kardynał Wyszyński
(kazanie w załączeniu). Mowa ta była przeznaczona raczej dla Polonii zagranicznej.
W godzinach popołudniowych przeprowadzono w pomieszczeniach jasnogórskich
i pod szczytem nauki stanowe (kazanie w załączeniu), w czasie których podnoszono
przeważnie problemy katolickiego wychowania młodzieży.
O godz. 19.30 wygłosił kazanie przed szczytem prowincjał zakonu oo. pijarów
z Krakowa. Kazanie tematycznie związane było z Wniebowzięciem NMP. Główna
myśl kazania skierowana była w celu całkowitego oddania się Maryi i stanowiła treść
czysto religijną. Następnie zabrał głos prymas Wyszyński, który na wstępie poinformował wiernych o niewydaniu zezwolenia przez władze na przyjazd do Polski prymasa wiedeńskiego Königa2. Wspomniał o tym, że prymas König jest przyjacielem
Polski i dlatego zwrócił się do niego z prośbą o zaproszenie celem odwiedzenia Matki
Bożej na Jasnej Górze. Wyszyński podkreślił w swym przemówieniu, że przejazdem
do Rzymu prymas König zawsze był bardzo życzliwy dla niego i dlatego jest mu przykro, że nie mógł zadośćuczynić jego prośbie. Dodał, że przy najbliższej okazji osobiście
przeprosi kardynała Königa za zawód, jaki mu sprawił. Na zakończenie swojego wystąpienia Wyszyński podziękował paulinom za serdeczne przyjęcie pielgrzymek oraz
wszystkim tym, którzy udzielili im pomocy.
Po tym przemówieniu na zakończenie bp Goliński zakomunikował wiernym, że
w dniach 26–26 VIII [19]62 r. prymas Wyszyński również będzie brał udział w uroczystościach na Jasnej Górze (kazanie w załączeniu).
W nabożeństwie wieczornymd wzięło udział około 60 000 wiernych, w tym około
45 000 mieszkańców miasta Cz[ęstocho]wy.
Ruch obcokrajowców na terenie Cz[ęstocho]wy obrazuje w pewnym stopniu przyjazd do miasta samochodów zagranicznych. W dniu 14 VIII [19]62 r. stwierdzono
pobyt 48 samochodów francuskich, 13 brytyjskich, 8 niemieckich, 2 holenderskich,
1 izraelski i 7 korpusu dyplomatycznego różnych państw. W dniu 15 VIII [19]62 r.
natomiast przyjechało do Cz[ęstocho]wy 18 samochodów francuskich, 4 brytyjskie,
6 niemieckich, 3 austriackie, 2 włoskie i 4 korpusu dyplomatycznego różnych państw.
Ponadto w godzinach wieczornych dnia 14 VIII br., zgodnie z awizem „Orbisu”,
przybyły do Cz[ęstocho]wy dwie wycieczki zagraniczne, a to: 25-osobowa wycieczka
d

W oryginale wieczorowym.
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dziewcząt z Anglii w wieku 13–15 lat i 39-osobowa wycieczka turystów francuskich
– profesorów i nauczycieli geografii i historii. Celem przyjazdu do Cz[ęstocho]wy –
jak wynika z oświadczeń przewodników, nie jest udział w uroczystościach kościelnych,
a jedynie zwiedzenie samego klasztorue.
Porównując obecne uroczystości z ubiegłorocznymi, przede wszystkim dają się zauważyć różnice w ilości pątników przybyłych do Cz[ęstocho]wy i frekwencji ludności
miejscowej. W 1961 r. przybyło na Jasną Górę około 40 000 pielgrzymów, obecnie
około 15 000, zaś udział społeczeństwa Cz[ęstocho]wy z około 68 000 w ub. roku
zmalał do c[irc]a 45 000 osób.
Niezadowolenief z dzisiejszych uroczystości i odzwierciedlenie nastrojów, jakie panują wśród hierarchii kościelnej, dało się zauważyć w czasie obiadu, w którym wzięli
udział: kardynał Wyszyński, arcybiskup Kominek, bp bp Jop3, Goliński, Czajka, Bareła i obecni na Jasnej Górze księża w liczbie około 100.
Szczególnie ubolewał bp Goliński z powodu małej liczby księży. Czynił porównania
z ub[iegłym] rokiem, kiedy nie tylko sala główna była zajęta, ale nawet boczne, a dziś
konsumują w jednej i wiele miejsc świeci pustką. Zapowiedział przedsięwzięcia gwarantujące przybycie maksymalnej liczby księży na dzień 26 sierpnia, w czym poparł
go kardynał Wyszyński.
Osobiście kardynał Wyszyński nie zabierał głosu, był jak gdyby przygnębiony
i rozmawiał tylko z sąsiadami.
Bardziej aktywny był arcybiskup Kominek. Krytykował on władze państwowe za
upaństwowienie obiektów kościelnych na Ziemiach Zachodnich i niewydanie wizy
wjazdowej kardynałowi austriackiemu.
Poszczególni księża rzucalig oderwane zdania pod adresem władz z powodu rzekomych ograniczeń swobód religijnych, prześladowań księży itp.
W dniu 14 i 15 bm. nie stwierdzono na terenie Częstochowy zakłóceń porządku
publicznego ani ze strony pątników, ani też ze strony miejscowej ludności. Wśród
pielgrzymów panowało niezadowolenie z powodu ograniczeń możliwości noclegowych. Siostry zakonne, przekonane, że przed każdym domem noclegowym stoją patrole MO (patroli nie było), obawiają się przyjmować większe grupy pątników, choć
zalecają jeszcze indywidualne przybywanie do ich pomieszczeń.
Mimo zaleceń kleru nawołujących do świętowania w dniu 15 sierpnia frekwencja
w zakładach przemysłowych była należyta.
Jedynie 30 pracowników z Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budowy Pieców zatrudnionych w Zakładach Hutniczych w Sabinowie – nie zgłosiło się do pracy.
Wyk. w 2 egz.
RH
W oryginale klasztiru.
W oryginale niezależnie. Tylko użycie słowa niezadowolenie pozwala na zachowanie wewnętrznej logiki zdania i całego wywodu.
g
W oryginale zarzucali.
e
f
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Z[astęp]ca Komendanta Wojew[ódzkiego] MO
d/s Bezpieczeństwa
(mjr W[łodzimierz] Kruszyński)
Źródło: AIPN Ka, 056/48, Informacje, meldunki dotyczące uroczystości religijnych na Jasnej
Górze i w Piekarach Śląskich. Lata 1957–1967, k. 203–208, oryginał, mps.

Kard. Bolesław Kominek (1903–1974), kapłan diecezji katowickiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1927, sakrę biskupią w 1954, kreowany kardynałem w 1973. Duszpasterz w Katowicach-Dębiu, pracownik kurii katowickiej, rządca Śląska Opolskiego, kierownik referatu duszpasterstwa kurii krakowskiej, wykładowca Wydziału Teologicznego UJ, biskup rezydencjonalny we Wrocławiu,
arcybiskup ad personam, administrator archidiecezji wrocławskiej, arcybiskup metropolita wrocławski, ustanowił Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Episkopatu Polski,
uczestnik Soboru Watykańskiego II, represjonowany przez władze komunistyczne, Zob. J. Mandziuk, Kominek Bolesław [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, red. L. Grzebień, t. 6,
Warszawa 1983, s. 113–123; J. Swastek, Kominek Bolesław [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin
2002, kol. 444–446.
2
Kard. Franz König (1905–2004), kapłan diecezji Sankt Pölten, święcenia kapłańskie przyjął
w 1933, sakrę biskupią w 1952, kreowany kardynałem w 1958. Duszpasterz w Altöplla, Neuhofen an der Ybbs, Sankt Valentin i Scheibbs, kustosz katedry w Sankt Pölten, kapelan austriackich jeńców wojennych, wykładowca w Krems, kierownik katedry Teologii Moralnej Uniwersytetu
w Salzburgu, koadiutor diecezji w Sankt Pölten, arcybiskup metropolita wiedeński, przewodniczący Konferencji Episkopatu Austrii, członek Centralnej Komisji Przygotowawczej Soboru Watykańskiego II. Zob. I. Ledwoń, König Franz [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, kol. 625–626.
3
Bp Franciszek Jop (1897–1976), kapłan diecezji sandomierskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1920, sakrę biskupią w 1946. Notariusz sądu biskupiego, notariusz i kanclerz kurii diecezjalnej,
wykładowca WSD w Sandomierzu, kanonik honorowy sandomierski, biskup pomocniczy diecezji
sandomierskiej, wikariusz generalny, rządca terytorium Śląska Opolskiego, wikariusz kapitulny
archidiecezji krakowskiej, biskup rezydencjonalny w Opolu, administrator apostolski, biskup opolski, przewodniczący Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski, uczestnik Soboru Watykańskiego II.
Zob. J. Mikołajec, Jop Franciszek [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa śląskiego…, s. 154–157.
1
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Nr 30
1962 sierpień 16, Katowice – Informacja KW PZPR w Katowicach dotycząca przebiegu uroczystości na Jasnej Górze w dniach 14–15 sierpnia 1962 r.
Katowice, dnia 16 sierpnia 1962 r.
Ściśle Tajne
Egz. Nr a3a
Informacja
o przebiegu uroczystości kościelnych w Częstochowie
w dniach 14–15 VIII 1962 r.
Napływ pielgrzymów do Częstochowy rozpoczął się dnia 14 VIII w godzinach
przedpołudniowych. Napływ ten jednakże był bez porównania mniejszy w porównaniu do lat ubiegłych. W sumie przez cały dzień 14 VIII i noc z 14 na 15 VIII
zanotowano przybycie 10-ciu zorganizowanych pielgrzymek. W dniu 15 bm. napływ
pielgrzymów prawie ustał, zaledwie wyrównując ubytki, gdyż część pielgrzymów już
wracała. Pielgrzymi przybywali także w sposób niezorganizowany, proporcje pielgrzymów niezorganizowanych i zorganizowanych miały się jak 1:1. W sumie ilość
przybyłych pielgrzymów na uroczystości jasnogórskie zamyka się cyfrą 15 tys. ludzi.
Liczebność poszczególnych zorganizowanych grup pielgrzymów była w porównaniu
do lat ubiegłych niewielka. Wyróżniała się tu pielgrzymka z Warszawy, która liczyła
około 4000 ludzi. Z innych pielgrzymek na większą uwagę zasługuje grupa z Tomaszowa Mazowieckiego – około 800 ludzi, z Kalisza ok. 300 (w tym część na motocyklach i rowerach), pozostałe grupy liczyły od 30–150 osób.
Pielgrzymka warszawska zasługuje na uwagę również z tej strony, że posiadała
najlepszą oprawę dekoracyjną i była specjalnie honorowana przez kościelnych organizatorów uroczystości. Na spotkanie tej pielgrzymce wyszedł kardynał Wyszyński
i wraz z asystą 3-ch częstochowskich biskupów oraz całej plejady księży przeprowadził
ją przez centrum miasta aż do klasztoru. Pielgrzymka warszawska w myśl założeń
kościelnych organizatorów miała być religijną manifestacją społeczeństwa Warszawy,
wyrażającą przywiązanie tego społeczeństwa do Kościoła i gotowość poniesienia ofiar
w obronie „zagrożonej” wiary. Wśród uczestników tej pielgrzymki sztucznie podsycano zaciekłość religijną i wrogość do oficjalnych czynników, które jakoby miały usilnie
przeszkadzać tej pielgrzymce w jej marszu. Psychoza ludzi, którzy uważalib się za
prześladowanych, przekraczała granice zdrowego rozsądku, pielgrzymi na każdym
kroku, w każdym przejawie węszyli kontrakcje władzy, m.in. każdy przejeżdżający
a
b

Wpisano odręcznie.
W wyrazie uważali końcówkę li wpisano odręcznie.
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obok maszerującej pielgrzymki samochód traktowano jako utrudnianie swobodnego poruszania się kompanii pątniczej. Wśród uczestników tej pielgrzymki dawało
się dość powszechnie usłyszeć głosy: „…Rząd nam wszystko utrudnia, ale to nic nie
pomoże…” Na temat tej pielgrzymki wśród innych pątników przybyłych na uroczystości i mieszkańców Częstochowy krążyły szerzone przez paulinów pogłoski wyolbrzymiające jej liczebność (w pogłoskach mowa była o 8 tys.), jak też o trudach
i przeszkodach, jakie musiała ona pokonać w drodze na Jasną Górę.
Z innych pielgrzymek rozgłosu nabrała nielegalnie zorganizowana pielgrzymka
z Kalisza, do tego rozgłosu niemało przyczynił się kardynał Wyszyński, który w swym
wystąpieniu w dniu 14 bm. wyolbrzymił trudności, jakie odnośne władze spiętrzyły
przed tą grupą (o tym wystąpieniu Wyszyńskiego będzie mowa w dalszym ciągu
niniejszej informacji).
Zamykając tę część informacji, która mówi o pielgrzymach, należy podkreślić dwie
sprawy, mianowicie, że skład socjalny i płciowy był zdecydowanie niekorzystny dla
organizatorów uroczystości, gdyż przeważały kobiety w starszym wieku (ok. 80%
ogółu pielgrzymów), mężczyzn i młodzieży było stosunkowo mało, całkowicie niewidoczna była inteligencja oraz to, że ludność Częstochowy i okolic, stanowiąca zawsze
większość wśród zgromadzonych pod klasztorem tłumów, tym razem przejawiała minimalne zainteresowanie imprezą, najmniejsze z zanotowanych na przestrzeni ostatnich 5–6 lat (cyfry podamy przy omawianiu poszczególnych punktów uroczystości).
Rytm życia miasta w dniach trwania imprezy niewiele odbiegał od rytmu zwykłego
powszechnego dnia pracy, pewien wyjątek stanowi jedynie wieczór dnia 15 bm.
Sądząc z sygnałów, jakie dobiegały ze środowiska organizatorów imprezy, kierownictwo Kościoła za tak niską frekwencję wini władze, które ograniczyły ilość wydawanych zezwoleń na odbywanie pielgrzymek. Tą „teorią” tłumaczyć można słaby
napływ pielgrzymów, jednakże słaby napływ księży i innych osób duchownych, który
był przedmiotem ubolewań bpa Golińskiego wyrażonych w zamkniętym gronie dostojników kościelnych na pożegnalnej kolacji w dniu 15 bm., w ten sposób wytłumaczyć się nie da.
Oficjalnie uroczystości rozpoczęły się dnia 14 bm. o godz. 19.00 uroczystą procesją po wałach klasztornych i mszą z kazaniem. W imprezie tej wzięło udział ok.
18 tys. osób, w tym zaledwie 4 tys. mieszkańców Częstochowy. Na uroczystości tej
kazanie wygłosił paulin o. Paweł (Kosiak). Kazanie to nie zawierało frapujących treści politycznych, dlatego pomijamy tu jego omówienie. Po zakończeniu mszy głos
zabrał Wyszyński dla, jak to określił udzielający mu głosu paulin, wprowadzenia do
apelu jasnogórskiego. Przemówienie Wyszyńskiego jest jak najbardziejc godne uwagi
ze względu na ładunek polityczny, jakie zawierało, dlatego też przytaczamy niektóre
jego fragmenty w dosłownym brzmieniu w/g stenogramu.
Zwracając się do pielgrzymki warszawskiej, powiedział on:

c

W oryginale jaknajbardziej.
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„Przywieźliście tutaj wszystko, co kochacie, drodzy warszawianie. Przywieźliście
w sercach swoich waszą stolicę, w której żyjecie, którą odbudowujecie, w której pracujecie, którą kochacie i dla której pragnęlibyście wyprosić wszystkie łaski, a zwłaszcza tę, by kochała, a zwłaszcza to, by obdarowywała naród nie nienawiścią, nie bezprawiem, ale miłością i poszanowaniem słusznych i sprawiedliwych praw. Aby była
wzorem pracy dla całej Polski, aby była ogniskiem zjednoczonych serc, które kochają
Boga i rodzinę chrześcijańską, a zwłaszcza przynieśliście dzisiaj tutaj w sercach swoich
waszą młodzież w tym 6-tym roku wielkiej nowenny, poświęconej pracy pod wezwaniem: »młodzież wierna jest Bogu«.
Tak pragnęlibyście dla niej, w tym mieście stołecznym szczególniej, jak wreszcie
w całej Polsce, aby młodzież nasza bez przeszkód mogła wyznawać Boga i by żadne
sprzysiężenie bezbożeństwa, ateizmu i obojętności nie miało siły nad naszą młodzieżą,
która wchodząc w drugie tysiąclecie chrześcijaństwa Polski, pragnie dochować, również jak rodzice, wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom.”
W dalszym ciągu swego wystąpienia Wyszyński mocno zaatakował władze za
wstręty, jakie czyniono pielgrzymce z Kalisza. Odnośny akapit jego kazania ma następujące brzmienie:
„Ale z tych licznych pielgrzymek, pozwólcie dzieci najmilsze, że wspomnę jedną,
bo mi szczególniej serce zajęła, pielgrzymkę ze starożytnego miasta Kalisza. Spotykałem tutaj na wałach ludzi płaczących, którzy mi się żalili, że gdy wyruszyli ze swego
miasta na Jasną Górę, po drodze byli tropieni i prześladowani jak dzika zwierzyna.
Z bólem słuchałem tych opowiadań, może na skutek bólu i cierpienia, może zbyt
wyolbrzymionych, jakkolwiek w rzeczywistości powtarzających się w tej samej niemal
redakcji. A więc coś tam bolesnego zaszło. Jeżeli nawet i nie mieli pozwolenia na tę
pielgrzymkę, to zakaz taki dzielący Polskę na kratki, w której obywatele nie mogą się
poruszać swobodnie według największych pragnień swoich i najczystszych zamiarów,
zakaz taki jest niesprawiedliwy, niesłuszny i przeciwny prawdziwej wolności, wolności
obywateli we własnej ojczyźnie i dlatego też mieli prawo bronić się przeciwko niesłusznym zakazom.”
W końcowej partii swego wystąpienia zalecał wiernym modlitwę jako odpowiedź
na „krzywdę” i „cierpienia”, jakich wierni doznają od władz, jednak sformułowanie,
jakiego użył, ma charakter jadowitego i agresywnego ataku na władze: „…pamiętajcie, najmilsi, byśmy umieli dla imienia Chrystusowego z radością zelżywość ścierpieć
i byśmy umieli się modlić nawet za nieprzyjaciół i tych, co nas niesłusznie prześladują”.
Dzień 15 bm. wypełniony od rana do wieczora imprezami. Frekwencja na tych imprezach sukcesywnie rosła, by dojść do kulminacyjnego punktu w imprezie kończącej
dzień. Dla uplastycznienia obrazu frekwencji podajemy ją w zestawieniu:
Godz. 6.00
– obecnych 1500 osób, w tym 1500 pątników
”
8.00
–
”
7000 ”
” 7000
”
”
11.00
–
” 30 000 ”
” 15 000
”
”
14[.00]–17[.00] –
”
5000 ”
” 5000
”
”
19.00
–
”
60000 ”
” 15 000
”
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Porównując obecne uroczystości do uroczystości zeszłorocznych, uderza różnica
w ilości przybyłych pątników, jak też i ludności Częstochowy przybyłej pod mury
klasztoru. W 1961 r. przybyło około 40 tys. pielgrzymów, obecnie 15 tys. W ub.r.
mieszkańcy Częstochowy wzięli udział w maksymalnie obsadzonej imprezie w ilości
ok. 70 tys. osób, w br. – 45 tys.
Kazaniad, jakie wygłoszono w dniu 15 bm., nie zasługują na poświęcenie im zbytniej uwagi. Mówcami byli paulini, a w jednym wypadku (na sumie o godz. 11.00)
bp Bareła. Kardynał Wyszyński, pomimo że nie wygłaszał żadnego kazania, trzykrotnie w ciągu dnia zabierał głos (w sumie więc, wliczając wystąpienie w dniu 14 bm.,
zabierał głos 4-ry razy). Te jego rozstrzelone wystąpienia, wszystkie w zasadzie b[ardzo] krótkie, wskazują na jego zdenerwowanie i brak koncepcjie do zasadniczego,
autorytatywnego kazania. Po raz pierwszy w dniu 15 bm. wystąpił o godz. 8.00 na
mszy w bazylice, zorganizowanej dla pielgrzymki warszawskiej. W tym wystąpieniu
atakował on ateistów, którzy by chcieli ograniczyć wiarę tylko do murów kościelnych,
nawiązywał do prasy radzieckiej, w której publicyści nawołują, by w pracy ateistycznej kierować się miłością do człowieka, apelował o męstwo i ofiarność w obronie Kościoła, za przykład podając bohaterów powstania warszawskiego.
Następnie Wyszyński wystąpił krótko po sumie. Wystąpienie to adresował do Polonii zagranicznej.
Po raz ostatni zabrał głos po zakończeniu mszy wieczornejf. W wystąpieniu zaatakował władze za odmowę wydania wizy wjazdowej dla austriackiego kardynała
Königa, który, jak twierdził, jest wielkim przyjacielem Polski i adoratorem Matki
Boskiej Częstochowskiej. Dodał, że przy najbliższej okazji osobiście przeprosi kardynała Königa za zawód, jaki mu sprawiły polskie władze „z sobie tylko wiadomych
powodów odmawiając zgody na przyjacielską wizytę”. Dalej wezwał do odmówienia
przez zebranych Zdrowaś Maryja w intencji kard. Königa, co też zebrani uczynili.
Kończąc swe wystąpienie, Wyszyński podziękował paulinom za serdeczne przyjęcie
pielgrzymek, a zebranym za przybycie.
Po wystąpieniu Wyszyńskiego generał zakonu paulinów – Nowak, podziękował
prymasowi za przybycie i pożegnał go uroczyście, jako że miał on tegoż dnia opuścić
Częstochowę. O. Nowak apelował także o liczne przybycie na uroczystości 25–26
bm. i awizował udział w nich Wyszyńskiego.
Uroczystości 14–15 bm. nie wywarły szkodliwego wpływu na frekwencję pracowników w częstochowskich zakładach pracy. Poza jednym wypadkiem (w Sabinowie
pow[iat] Częstochowa), który bada obecnie Komitet Powiatowy w Częstochowie, we
wszystkich zakładach miasta i powiatu, a także całego województwa, absencja pracowników nie odbiegła od zwykle notowanej normy. W mieście panował spokój, nie
wydarzyło się nic zasługującego na specjalną uwagę.
d
e
f

W oryginale kazanie.
W oryginale konceocji.
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Zwracał uwagę jedynie duży napływ do Częstochowy osobowych samochodów zagranicznych. I tak: w dniu 14 bm. przybyło 48 samochodów francuskich,
13 brytyjskich, 8 niemieckich, 2 holenderskie, 1 z Izraela i 7 ze znakami korpusu
dyplomatycznego.
W dniu 15 bm. przybyło 18 samochodów francuskich, 4 brytyjskie, 6 niemieckich, 3 austriackie, 2 włoskie i 4 ze znakami CD. Oprócz tego wieczorem 14 bm.
przybyły do Częstochowy dwie wycieczki zagraniczne: 25-osobowa wycieczka dziewcząt z Anglii (13–14 lat) i 39-osobowa wycieczka francuska, składająca się z profesorów i nauczycieli geografii i historii. Celem tej ostatniej wycieczki było, jak to wynika z oświadczeń przewodników, nie uczestniczenie w uroczystościach kościelnych,
a zwiedzenie zabytków, m.in. klasztoru.
W uroczystościach oprócz S[tefana] Wyszyńskiego wziął udział arcybiskup Kominek, biskupi Jop, Goliński, Czajka i Bareła. Oprócz bpa Bareły żaden z nich na
zewnątrz nie występował.
Wydział Administracyjny KW PZPR
Źródło: AIPN Ka, 085/17, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru z terenu woj. katowickiego oraz przebiegu uroczystości kościelnych i wydarzeń o charakterze religijnym (1960–1963),
k. 344–349, oryginał, mps.
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Nr 31
1962 sierpień 22, b. m. – Pismo biskupa Zdzisława Golińskiego do Franciszka Grochalskiego,
Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi.
L. 4110a
22 VIII b19b62 [r.]
Pan Franciszek Grochalski
Przewodniczący Prez[ydium] WRN
w Łodzi – ul. Ogrodowa
Jako Biskup Częstochowski widzę się zmuszony powiadomić Pana Przewodniczącego, że władze podległych Panu powiatów, obejmujących parafie diecezji częstochowskiej – odmawiają niemal zupełnie zezwoleń na pielgrzymki na Jasną Górę
w Częstochowie.
Powstała sytuacja gorsza nawet niż w najtrudniejszych latach przed 1956 r. Sytuacja ta jest obrazem niepraworządności wobec katolików Polski.
Wolność sumienia i wyznania gwarantuje im konstytucja PRL. Wypowiedzi autorytetów państwowych i partyjnych – deklarowały swobodę wewnętrznego życia
Kościoła… Rzeczywistość w dziedzinie pielgrzymek i wielu innych dziedzin życia religijno-kościelnego w Polsce jest bardzo od tych deklaracji daleka. Głęboki ból gromadzi się w sercach nie tylko katolików, lecz i ludzi innej orientacji życiowej, którzy nam
współczują. Czynią to i ci, którzy takie decyzje – przymuszeni urzędowo – wydają.
Przeciw tym niepraworządnościom i krzywdom religijnym protestuję i oczekuję,
że Pan Przewodniczący zmieni w tym zakresie decyzje władz powiatowych na terenie
woj[ewództwa] Łódź.
[…]c
(† Zdzisław Goliński Bp Częstoch[owski])
Źródło: AKMCz, 148/2, KWP, t. II, nr 315, oryginał, mps.
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Nr 32
1962 sierpień 24, b. m. – Pismo biskupa Zdzisława Golińskiego do Ryszarda Nieszporka,
Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.
4124
24 sierpnia a19a62 [r.]
Pan Ryszard Nieszporek
Przewodniczący Prezydium WRN
w Katowicach
Powodowany zażaleniami parafii i wiernych – mam obowiązek biskupi powiadomić Pana, że władze powiatowe na terenie diecezji częstochowskiej kontynuują
taktykę odmowy zezwoleń na pielgrzymki na Jasną Górę. Wiosną br. odmawiano
zezwoleń na procesje na św. Marka i Dni Krzyżowe, jak również i na poświęcenie pól.
W zakresie wspomnianych pielgrzymek sytuacja aktualna jest gorsza niż w latach
przedpaździernikowych (1953–[19]55). Taka sytuacja jest niepraworządna, gdyż jest
sprzeczna z konstytucją PRL, deklaracjami w swobodzie życia kościelnego autorytetów państwowo-partyjnych, a choćby nawet z bardzo surową dla pielgrzymek ustawą
o zgromadzeniach.
W tej sytuacji skierowałem do Pana depeszę, zaznaczając w niej jeszcze dyskryminację pielgrzymek przez spychanie ich na boczne drogi z szos. Jeżeli nawet pielgrzymki zmuszają pojazdy do większej uwagi i zmniejszania szybkości – to jest to nieuchronne zjawisko we współżyciu grup społecznych. A chwila wolniejszej jazdy stanowi dla
kierowcy pożyteczny relaks, który zwiększa bezpieczeństwo jazdy w ogóle.
Przeciw taktyce władz państwowych względem pielgrzymek muszę zaprotestować, a także oczekiwać, że Pan Przewodniczący spowoduje w tej dziedzinie stosowanie prawa.
Są jeszcze i inne zagadnienia, które budzą we mnie poczucie doznanej krzywdy –
ale sprawy te poruszę przy innej okazji.
[…]b
(Ks. dr Zdzisław Goliński
Biskup Częstochowski)
Źródło: AKMCz, 148/2, KWP, t. II, nr 316, oryginał, mps.
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Nr 33
1962 sierpień 27, Katowice – Informacja KW PZPR w Katowicach dotycząca przebiegu uroczystości na Jasnej Górze w dniach 25–26 sierpnia 1962 r.
Katowice, dnia 27 sierpnia 1962 r.
Ściśle Tajne
Egz. Nr a3a
Informacja
z przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w dniu
25 i 26 VIII 1962 r.
W bieżącym roku decyzją episkopatu postanowiono urządzić z okazji tradycyjnego
odpustu ogólnokrajowe spotkanie młodzieży katolickiej z prymasem.
Charakter imprezy spełnić miał następujące cele:
–
odnowić Śluby Jasnogórskie z 1956 r. z tą częścią społeczeństwa, która
wówczas była małoletnia, a jutro może nadawać kierunek ideowy drugiemu
1000-leciu Polski;
–
zapoczątkować akt oddania Maryi [i] Kościołowi młodzieży zgodnie z hasłem
VI roku wielkiej nowenny „młodzież wierna Chrystusowi”;
–
wypróbować możliwość podniesienia frekwencji, która od 1957 r. miała stałą
tendencję spadkową;
–
zbadać aktualne wpływy i zdolności mobilizacyjne Kościoła w stosunku do
młodzieży.
Dla osiągnięcia powyższych celów organizatorzy wydali rygorystyczne polecenia
dla wszystkich kurii, parafii, domów zakonnych. Między innymi polecono wyznaczenie odpowiedzialnych księży za organizację masowego napływu, zwłaszcza młodzieży,
i przysłanie co najmniejb kilkuosobowej delegacji z każdej parafii, podawanie z ambon przez wszystkie niedziele lipca i sierpnia komunikatów o imprezie, zachęcanie do
brania w niej udziału, pisemne zawiadamianie kurii o wszystkich faktach odmowy
zezwolenia władz na odbywanie pielgrzymki.
Stwierdzono, że część dołowego kleru z różnych przyczyn zbagatelizowała te polecenia lub potraktowała je w sposób formalny. Większość jednak proboszczów starała się o ich wypełnienie. Ogółem złożono 86 wniosków na pielgrzymki. Pozytywnie
załatwiono 11 podań. W zasadzie wszystkie fakty odmowy ogłaszane były z ambon,
a niektórzy księża komentowali te sprawy publicznie w sposób podburzający do urządzenia samowolnej pielgrzymki. Notowane były rzadkie wypadki przeciwstawiania
się księży parafianom, którzy samowolnie chcieli urządzać pielgrzymki (Żarki). Wea
b
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dług zaobserwowanych faktów stwierdzono, że tym razem kler rozliczany był z ilości
przyprowadzonych na Jasną Górę ludzi. Były nawet głosy domagające się wyciągnięcia sankcji do tej części księży, którzy zlekceważyli sobie polecenie episkopatu.
Napływ pątników zorganizowanych indywidualnie rozpoczął się już rano 24 VIII
br. i trwał do godziny 11.00 26 VIII br. Największe nasilenie notowano od 25 VIII
[19]62 [r.] godz. 13.00 do 26 VIII [19]62 r. godz. 10.00.
Pielgrzymek zorganizowanych przybyło łącznie 78, w tym 3 liczyły około 1000
osób, 9 ponad 500 osób, a pozostałe były w granicach 20–40 osób. W czwartym szyku przybyło około 20 000 pątników. Tegoroczne pielgrzymki były znacznie uboższe
w elementy dekoracyjne, miały jednak korzystniejszy skład w sensie przewagi młodzieży. Większość uczestników przybyła w sposób niezorganizowany, indywidualnie
bądź w małych grupach. Niektóre tylko z nich łączyły się pod Jasną Górą w większe
zespoły.
Szczytowe nasilenie przypadło na mszę i kazanie Wyszyńskiego w dniu 26 VIII
br. o godz. 11.00, gdzie zgromadziło się ogółem ponad 200 000 osób, w tym około
150 000 przybyłych spozac terenu województwa. W pozostałych fragmentach programu uczestniczyło od 40[000]–90 000 osób. Ubiegłoroczna frekwencja wynosiła
80 000 osób. Uwzględnić tu należy specjalny charakter tegorocznych uroczystości,
jak i intensywną mobilizację przeprowadzoną przez kler.
Wśród ogółu uczestników młodzież w wieku 12–20 lat stanowiła 40%, a w tej
liczbie przeważały dziewczęta. Mimo dużych wysiłków organizacyjnych kler nie potrafił w pełni zabezpieczyć udziału młodzieży. Większość stanowiła młodzież wiejska,
nie inteligencka – słaby udział młodzieży w wieku 18–25 [lat]. Ponadto każda kuria
przysłała grupę młodzieży w strojach regionalnych, z zadaniem udziału w niesieniu
cudownego obrazu Matki Boskiej w czasie procesji.
W imprezie uczestniczyło 19 biskupów, ponad 600 księży i 400 zakonnic. Żadnych wycieczek zagranicznych nie było, nie licząc kilkunastu indywidualnych osób
przebywających czasowo w Polsce.
Program imprezy był przeładowany. Odprawiano w tym czasie 11 nabożeństw
przed szczytem, 18 w bazylice i kaplicy, nie licząc już odprawionych mszy przy bocznych ołtarzach. Urządzono 4 procesje w obrębie wałów, widowisko poświęcone obronie Jasnej Góry. Czynna była wystawa powołań zakonnych i wystawa maryjna. Szczególnie starannie wyreżyserowano główną procesję o godzinie 10.00 w dniu 26 bm.
Uczestniczyło w niej 2000 osób, w tym 90% młodzieży ustawionej przez księży i zakonnice (uczestniczyło też kilkunastu żołnierzy, szeregowych z różnych formacji –
może byli alumni).
Ogółem wygłoszono 12 kazań – wszystkie przed szczytem. Kazania dostosowane
i adresowane były głównie do młodzieży. Wszystkie one uzupełniały się wzajemnie,
podnosząc problematykę, którą Kościół miał do przekazania młodzieży. Kazania, obok
treści religijnej osnutej na maryjnym kulcie, dużo miejsca poświęcały problematyce
c
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społeczno-obyczajowej, historycznej, jak i politycznej. Wszystkie kazania były w tonie
umiarkowanym i nie posiadały piętna wojowniczości. Sporo miejsca poświęcono agitacji za wstępowaniem młodzieży do zakonów i stanu kapłańskiego, przytaczając, że
w Polsce powinno być co najmniejd 30 000 księży i 100 000 sióstr zakonnych. O.e Dionizy Łukaszczuk1, omawiając historyczne znaczenie Jasnej Góry, dużo miejsca poświęcił
roli, jaką spełniał Kościół katolicki w Polsce. Mówił on: „Polska ciągle musiała stawać,
być tym zapleczem, nastawiać pierś na obronę wiary, i jeżeli zachodnia Europa mogła
spokojnie oddychać, mogła wyznawać katolicyzm, mogła spokojnie się rozbudowywać
i rozwijać, szerzyć kulturę, to tylko dlatego, że myśmy rozwierali piersi i własną piersią
zastawiali wroga ze Wschodu, groźnego wroga świętej wierze katolickiej…”
I dalej „…pomimo, że krwawy Him[m]ler, który osobiście zwiedzał Jasną Górę
i przekonał się, że nie zwycięży Polski, póki nie zdusi Jasnej Góry, napisał rozkaz do
generalnego gubernatora Franka: »niech Pan pomyśli o likwidacji Jasnej Góry«. Pomimo że padały wokół Jasnej Góry bomby, pomimo że uciekając Niemcy w 1945 r.
chcieli zniszczyć Jasną Górę, wszystkie ataki bezskuteczne, bo przecież jakże inaczej
można by myśleć. Czy XX wiek miałby stworzyć taką potęgę, co zdusi, co zgniecie,
co zgasi promienie gwiazdy ślicznej, wspaniałej – częstochowskiej Maryif. Ona niezwyciężona. Nikt, kto stanął do walki z nią, nie odniósł zwycięstwa.”
Ze szczególnym zainteresowaniem i niecierpliwością oczekiwano kazania Wyszyńskiego. Powtarzano sobie zapewnienia, że będzie ono bardzo ostre, spodziewano się
omówienia i oceny aktualnej sytuacji w stosunkach państwo-Kościół. Ten posmak
oczekiwania na sensację zgromadził tłumy ciekawskich. Kazanie Wyszyńskiego było
jednak utrzymane w tonie spokojnym i obok akcentów religijnych, patriotycznych,
nie posiadało cech agresywnych.
Nawiązując do dziejów polskich i ideałów narodowych, Wyszyński przypomniał
Grunwald, mówiąc „Polska dała tam dowód, że trzeba bronić ideałów Polski i trzeba
całemu światu mówić, że na wiarę nawet nie nawraca się Polski. Trzeba świadczyć
przed narodami na soborze w Konstancji, że do Boga idzie się przez miłość, a nie falą.
I podobnie, jak ongiś broniliśmy zasady wolności wierzenia, tak i dzisiaj pragniemy,
ażeby nikt przemocą i siłą nie odbierał nam wolności wierzenia, bo szerzenie niewiary siłą i przemocą jest przeciwne duchowi szlachetności narodu polskiego, podobnie
jak szerzenie wiary siłą i przemocą”. Ostrzegał tę młodzież przed demoralizacją, zobojętnieniem na Boga i laicyzmem, mówiąc o tym, że Polska nadal w 90 przeszło
procentach jest katolicka. „Jeżeli tak jest, jeżeli to jest siła dziś w obliczu narodu, to
chyba trzeba tę siłę uszanować, trzeba ją zachować, bo ta siła jest gwarancją jedności
wewnętrznej, a jedność bardzo jest nam potrzebna i nieraz w trudnych chwilach,
przed którymi nikt nas nie zabezpieczy, jeszcze się może przydać. I dlatego też propagowanie bezbożnictwa, niekiedy siłą i przemocą, uważamy za niezgodne z duchem
d
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i kulturą narodu. Owszem, rozumiemy, że nie brak ludzi, którzy mogą mieć swoje
zatargi z Bogiem, ale to ich sprawa – żeby oni natomiast mieli swoje zatargi z Bogiem
przerzucać na nasze sprawy, na nasze życie rodzinne, na życie Kościoła, żeby mieli
gwałtem swoje przekonania i nieszczęście swojej niewiary nam przerzucać, to my na
to nie pozwolimy, albowiem jesteśmy przekonani, że to narusza fakt gwarantowany
dzisiaj w prawach – wolność sumienia i wyznania…”
„Albowiem ludzkość w rozwoju swoim doszła już do tego okresu, w którym walki
religijnej, bezbożnictwa programowego i nasłanego nie rozumie…”
Po kazaniu notowano liczne wypowiedzi słuchaczy, sprowadzające się do wyrażania
uczuć zawodu sprawionego im przez kardynała. Były nawet głosy oburzenia stwierdzające, że nie po to przybyliśmy tu, by słuchać drętwej mowy, a już w ogóleg nie
spodziewaliśmy się wzywania do popierania szlachetnych poczynań rządu. Większość
jednak uchwyconych wypowiedzi była umiarkowana i wyrażała zadowolenie, że prymas spokojnie ocenia sytuację i nie rozpętuje prowokacyjnej hecy.
O ile kazania były formułowane ostrożnie i z wyraźnym poczuciem odpowiedzialności, o tyle improwizowane wystąpienia paulinów podczas powitań pielgrzymek
pod „Prokopem” zawierały agresywneh, a w kilku wypadkach wyraźnie prowokacyjne i podburzające sformułowania. Celował w tym o.i Wenanty, który kilkakrotnie
powtarzał swe przemówienia na temat szatana w ateistycznym stroju, prześladowcy
Kościoła, przybycie na Jasną Górę podnosił do rangi bohaterstwa, wzywał do męczeństwa. W jednym wypadku opowiadał, że spadły represje na uczestników nielegalnej pielgrzymki kaliskiej, a na jej kierownikach usiłowano elektrycznymi torturami
wymusić podanie nazwisk uczestników. Ta prowokacyjna plotka kursowała wśród tłumu, była komentowana i wyolbrzymiana.
Oceniając nastroje wśród pątników stwierdzić należy, że zachowywali się taktownie, skromnie, dawali jednak posłuch plotkom i żywo je komentowali. Do kazań nie
przywiązywano większej uwagi, szczególnie młodzież traktowała to jako wycieczkę
i dziwiła się, że przez to dorobiła się miana bohaterów. Często komentowano sprawę
zakazów w odbywaniu pielgrzymek – odmowy te krytykowano – krytykowano inne
formy przeciwdziałania, a szczególnie imprezy kulturalno-rozrywkowe, w których
dopatrywano się próby odciągnięcia wiernych od Kościoła (wyznaczono księdza, który na obrzeżuj Częstochowy sprawdzał frekwencję na imprezach). Powtarzano też, że
dzięki uroczystościom na Jasnej Górze nastąpiło polepszenie programu telewizyjnego.
Przesycenie programu uroczystości, które początkowo imponowały szczególnie
starszemu społeczeństwu, pod koniec znudziło ludzi, rozlegały się dość liczne głosy
zniechęcenia i zrażania do języka kazań. Notowano wypowiedzi ubolewające, że przybyła z trudem młodzież i pozostała część pątników nie wynosi tego, czego się spodziewała. Mimo to zebrani biskupi ocenili uroczystości jako duże osiągnięcie.
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Zebranie ponad 200 000 ilości pątników na Jasnej Górze wskazuje na dużą mobilność kleru i na nowe formy organizowania przyjazdu. Niemniej jednak pozytywnie
należy ocenić wysiłki w kierunku organizowania szeroko zakrojonych imprez w miastach i powiatach naszego województwa. Sam fakt, że w zabawach, festynach i innych
imprezach rozrywkowych, które odbyły się pod hasłem „żegnamy wakacje”, wzięło
udział 150 000 młodzieży oraz wiele starszego społeczeństwa brało udział w dożynkach i innych imprezach kulturalno-rozrywkowo-wypoczynkowych potwierdza, że
wpłynęło to na znaczne zmniejszenie frekwencji na Jasnej Górze. Oceniając ogólnie
do udanych imprez zaliczyć należy imprezy organizowane w miastach i dla młodzieży
miejskiej, słabiej natomiast wypadły organizowane imprezy na wsi.
Biorąc pod uwagę wszystkie elementy wydaje się, że organizowana z wielkim wysiłkiem manifestacja młodzieży na Jasnej Górze nie osiągnęła zasadniczego celu. Po
pierwsze, nie zdołano zapewnić w uroczystościach maryjnych większości młodzieży,
brak było młodzieży starszej, młodzieży z ośrodków miejskich, studentów, ponadto
przeważała młodzież żeńska.
Po drugie, imprezy jasnogórskie są męczące, nie odpowiadają zainteresowaniom
młodzieży, stąd też stają się obojętne.
Po trzecie, 75% pielgrzymów przybyło z odległych terenów spozak naszego województwa rzekomo wbrewl zakazowi dlatego, by zamanifestować swój udział, spodziewając się aktywnego wystąpienia Wyszyńskiego w sprawie prześladowania wiary katolickiej
w Polsce. I ta część pątników, mimo poniesionych dużych trudów w podróży, zawiodła
się.
Po czwarte, nie zaobserwowano zewnętrznych cech pobożności ze strony pątników,
co dawniej miało miejsce, a dziś widać wyraźne zobojętnienie.
Tegoroczną imprezę jasnogórską ocenić należy jako próbę mobilności kleru, by
zadokumentować społeczeństwu i wiernym siłę Kościoła i że nie następuje żaden spadek w uroczystościach kościelnych, a przeciwnie, cechuje go wzrost. Osiągnięte w tej
mierze wyniki nie następują jakościowo, a ilościowo, przy ogromnym udziale społeczeństwa wiejskiego, kobiet i ludzi starszych wiekiem.
Źródło: AIPN Ka, 085/17, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru z terenu woj. katowickiego oraz przebiegu uroczystości kościelnych i wydarzeń o charakterze religijnym (1960–1963),
k. 360–365, oryginał, mps.

O. Dionizy – właściwie Tadeusz Łukaszuk (ur. 1934), paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1956.
Dziekan Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie, przeor i rektor WSD na Skałce w Krakowie.
Zob. AJG, t. 95, Akta personalne o. Dionizego Tadeusza Łukaszuka.

1

k
l

W oryginale z poza.
W oryginale w brew.
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Nr 34
1962 wrzesień 8, Częstochowa – Meldunek KW MO w Katowicach dotyczący przebiegu uroczystości na Jasnej Górze w dniach 7–8 września 1962 r.
Częstochowa, dnia 8 IX 1962 r.
Tajne
Egz. Nr a3a
Meldunek specjalny
z przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w dniach 7–8 IX 1962 r.
Tradycyjne uroczystości odpustowe z okazji święta urodzin Maryi rokrocznie są
ostatnią masową imprezą na Jasnej Górze.
W tym roku – jak i w latach poprzednich – organizatorzy i kler parafialny nie dokładali większych wysiłków w masowe wyprawienie ludności na tę imprezę.
Przybyło około 16 pielgrzymek, z tego jedynie dwie liczyły ponad 200 osób, dwóm
towarzyszyła orkiestra, a pozostałe pielgrzymki były bardzo skromne, a ilość uczestników nie przekraczała 100 osób. Niezależnie od zorganizowanych kompanii większość
uczestników przybyła w sposób niezorganizowany.
Ogółem przybyło około 8000 osób, w tym 85% kobiet, 10% mężczyzn i 5% młodzieży. Zdecydowanie przeważa ludność wiejska i w starszym wieku.
Uroczystości rozpoczęły się 7 IX [19]62 r. nieszporami w kaplicy o godz. 15-ej.
Uczestniczyło 500 osób. O godz. 18.30 procesja na wałach. Prowadził bp Bareła.
Uczestników: 36 księży, 32 paulinów, 52 zakonnice, 16 ministrantów i około 700
wiernych. Niesiono 16 sztandarów, 2 obrazy i dwie figury. Sztandarom asystowały
4-ro-osobowe grupy.
O godz. 19.00 podczas mszy przed szczytem kazanie wygłosił o. Bonifacy – Łanowy Wincenty1. Religijna część związana ze świętem narodzin Maryi. W drugiej części
szeroko omówił problem regulacji urodzin, neomaltuzjanizmb. Krytykował ustawę
oraz system, który kobiecie-zbrodniarce daje w szpitalu pierwszeństwo przed kobietąmatką. Ubolewał, że w sąsiednich krajach nagradza się matki wielodzietne, podczas
gdy u nas się je potępia.
Wieczorne uroczystości w dniu 7 IX br. zakończył bp Bareła krótkim kazaniem
i odczytaniem apelu jasnogórskiego. Treść jego wystąpienia wyłącznie religijna, poświęcona kultowi maryjnemu.
Dnia 8 IX br. o godz. 6.00 – godzinki i msza w bazylice. Kazanie głosił o. Paweł
– Kosiak. Treść religijna – krzewienie kultu Maryi, bez politycznych aluzji. Podczas
a
b

Wpisano odręcznie.
W oryginale neomalthuzjanizm.
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gdy wieczorem było około 6000 uczestników, w tym 1000 osób z Częstochowy, to na
rannej mszy było około 1500 osób.
O godz. 9.00 podczas mszy w bazylice kazanie wygłosił o. Wenanty – Przęczek
Tadeusz. Rozwodził się również na temat regulacji urodzin i laicyzacji życia. Zaczął
od licznych przykładów obumierania wiary we Francji, Austrii i NRF. Zanikowi wiary
towarzyszy w tych krajach zanik przyrostu naturalnego, a to jest już początek zguby
narodu. Nawet pochwalił Hitlera za to, że w wielodzietnej rodzinie upatrywał źródła
potęgi Niemiec. Dowodził, że w świecie liczą się tylko liczne, szybko rozmnażające się
narody. Na przykład India uzyskała niepodległość bez strzału, bo musiano się liczyć
z jej potęgą wyrażoną 300-mil[ionową] ludnością.
Z kolei [odniósł się] do spraw Polski i stwierdził, że również u nas źle się dzieje.
W miastach, a nawet na wsiach zanika przestrzeganie praw boskich. Zbrodnia i rozpusta panują. Zabija się poczęte życie. Polska bierze dużo przykładów ze Wschodu,
ale nie chce naśladować tego, że tam matka dziesięciorga dzieci jest bohaterką. Zakończył apelem, by w każdej polskiej rodzinie doprowadzono do 10 dzieci, bo to jest
warunkiem osiągnięcia potęgi, z którą wszyscy będą się liczyć.
W tym nabożeństwie uczestniczyło około 3500 osób.
O godz. 11.00 odprawiono jednocześnie sumę w bazylice i przed szczytem. Kazanie wygłaszał w bazylice o. Melchior – Królik Stanisław2. Wystąpienie transmitowano
na zewnątrz przez wszystkie głośniki.
Religijna część kazania poświęcona urodzinom Maryi. Oprócz niej obszerna część
o treści społeczno-politycznej. Wstępem do niej była pochwała genialności programu
9-letniej nowenny, której celem jest religijne odrodzenie Polski. Zajął się odpowiedzią na pytanie – dlaczego potrzebne jest takie odrodzenie, skoro Polska jest w 90%
katolicką. Przekonywał, że odrodzenie jest konieczne, bo w Polsce dzieje się bardzo
źle. Zatraca się katolicki obyczaj, mnożą się małżeństwa bez ślubów, masowe rozwody, dużo dzieci żyje bez chrztu. Wreszcie w tej katolickiej Polsce triumfuje egoistyczna, zbrodnicza ustawa, z której korzystają masowo katolickie kobiety. Propaganda
neomaltuzjanizmu trafiła na zadziwiająco dobry grunt. Jej autorzy nie spodziewali
się takich sukcesów, chyba teraz opijają swe zwycięstwo. Prymas padł na kolana
przed lekarzami i błagał ich o litość dla dzieci i ojczyzny. Prasa skwitowała ten dramat jednym zdaniem: „kijem rzeki nie zatamujesz”. Co mamy robić. Ponieważ katolicy kochają ojczyznę, więc niech zakaszą rękawy, padną na kolana, podniosą ręce
i w ten sposób będziemy bronić obyczaju katolickiego. Bronić wiary to znaczy bronić
ojczyzny, bo wszystko, co katolickie, jest polskie. Podał, że na podstawie ustawy
zamordowano już 3,5 mil[iona] dzieci, tzn. ojczyzna będzie miała 7 mil[ionów] rąk
do pracy mniej. Zakończył apelem o rozbudzenie sumień katolickich, staranniejsze
wychowanie religijne dzieci i młodzieży, by ona rozpoczęła drugie tysiąclecie Polski
w Bogu.
Uczestników w tym czasie łącznie w bazylice, w obrębie klasztoru i przed szczytem
około 10 000 osób.
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O godz. 16.00 przeprowadzono nauki stanowe. Przed szczytem dla rodziców i wychowawców, a w bazylice dla młodzieży. W bazylice było około 4000 osób, z tego
tylko około 1000 młodzieży, a przed szczytem około 6000.
Przed szczytem naukę wygłaszał o. Bonifacy. Omawiał sprawy wychowania młodzieży oraz szczególnie dużo rozwodził się na temat przerywania ciąży. Argumenty
podobne jak u jego poprzedników do południa.
W bazylice naukę wygłaszał o. Krzysztof. Również atakował ustawę o regulacji
urodzin. Wystąpił p[rzeciw]ko ośrodkom świadomego macierzyństwa, zabraniał stosowania środków antykoncepcyjnych. Domagał się rozrostu rodzin katolickich na
wzór rodzin w Związku Radzieckim.
W godzinach popołudniowych przybyło dalszych 11 pielgrzymek, z których najliczniejsza – z Żarek, liczyła 400 osób, w tym 48 dzieci. Pielgrzymkę prowadziła
orkiestra oraz 12 różnych elementów dekoracyjnych. Księdza nie było, bowiem pielgrzymka przyszła bez zezwolenia. Tamtejszy ksiądz był jednak organizatorem i odprowadził pielgrzymkę z Żarek.
O godz. 19.00 przed szczytem rozpoczął celebrowanie bp Bareła. Kazanie 35-minutowe wygłosił ks. Musiel Franciszek3 – proboszcz z Częstochowy. Przed dwoma
tygodniami miał rozmowę z Prez[ydium] WRN i otrzymał naganę pisemną za wygłaszanie wrogich kazań.
Tym razem zaczął od sławienia rodziców Maryi i od razu stwierdził, że gdyby byli
tacy jak wielu współczesnych – nie byłoby Maryi, a z jej braku nie byłoby Jezusa.
Bardzo ciekawie ustawił krytykę regulacji urodzin w Polsce – odmiennie niż jego
poprzednicy. Sięgnął mianowicie nie tyle do argumentów kościelnych, ile do argumentów przeciwników Kościoła.
Powołał się na „Zeszyty Oświęcimskie”, które opublikowały w numerze 2-gim hitlerowski plan wyniszczenia narodów Związku Radzieckiego (popularyzacja środków
zapobiegawczych, wszystkimi środkami propagować rodziny bezdzietne i małodzietne). Następnie dobitnie pochwalił mądrość przywódców Związku Radzieckiego, którzy zaraz po rozgromieniu hitleryzmu rozwinęli program stworzenia warunków dla
większego przyrostu naturalnego. Zacytował jedną z publikacji radzieckich, w której
stwierdzano, że największym skarbem ziemi jest jej wysokie zaludnienie. Wreszcie
przytoczył obszerny cytat za Trybuną Ludu z 1958 r. z przemówienia tow[arzysza]
Chruszczowa4 (krytyka burżuazyjnych, imperialistycznych teorii groźby przeludnienia, stwierdzenie, że przyrost ludności ZSRR o dalsze 100 milionów nie będzie za
duży, bo radziecka ziemia wyżywić może jeszcze więcej).
Dobitnie pochwalił przywódców ZSRR za to, że podnieśli człowieka do rzędu najwyższych dóbr. Opowiedział o tytule i orderze matki-bohaterki, który przesłany jest
prosto z Kremla do każdej wielodzietnej matki, a który związany jest z wieloma przywilejami ekonomicznymi i moralnymi.
Od tego rodzaju pochwał Związku Radzieckiego przeszedł do ubolewania nad stosunkami w Polsce. Nie atakował władz, lecz ludność: matkę, która boi się rodzenia,
ojca – który boi się kłopotów z wychowaniem dziecka, lekarkę – zwyrodnialca, która
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propaguje mord wbrew prawu. Rozwodził się nad tym, że zabijając dzieci pozbawiamy ojczyznę obrońców naszych granic, pracowitych górników, hutników, rolników, uczonych i urzędników. Kościół nie żąda od wszystkich religijności, ale żąda od
wszystkich przestrzegania praw.
W drugiej części poruszył problem wychowania dzieci. Potępił hitleryzm za stworzenie teorii i praktyki monopolu państwa na wychowanie dzieci. Ubolewał, że ten
monopol – potępiony po rozgromieniu hitleryzmu przez wszystkie narody – dzisiaj
urzeczywistnia się w Polsce z okrutną nieraz bezwzględnością. Znowu przywołał konstytucję PRL, deklarację praw człowieka i wykazywał, że nie tylko Kościół, ale i te
ludzkie akty prawne gwarantują prawo rodziców do wychowywania swych dzieci.
Stwierdził, że Kościół pozwala błądzącym braciom, tzn. ateistom, wychowywać dzieci po swojemu, ale Kościół musi żądać, by ci bracia nie narzucali swych osobistych
nieporozumień z Bogiem całemu narodowi. Pod koniec apelował m.in. o modlitwy
za przywrócenie spokoju i harmonii między wszystkimi wychowawcami, tj. między
rodzicami, Kościołem, szkołą i państwem. Nawiązując do M[atki] B[oskiej] Siewnej,
wzywał m.in. rolników do obsiewania większego areałuc zbożem po to, by żadnemu
dziecku w Polsce nie brakło chleba.
Zauważono, że wielu spośród przybyłych na kazanie z Częstochowy odchodziło
spod Jasnej Góry już w pierwszej części kazania, okazując niezadowolenie z takiego
ustawienia kazania.
Na zakończenie znowu przemówił bp Bareła, wspominając m.in. o tym, że Maryja
natchnęła papieża myślą zwołania Soboru i ona będzie Soborowi patronować.
Obecnych na wieczornej mszy ogółem około 35 000 ludzi, w tym 25 000 mieszkańców Częstochowy.
W trakcie trwania uroczystości nie stwierdzono żadnych wrogich lub prowokacyjnych wystąpień. Zachowanie pątników było spokojne.
7 IX [19]62 r. w godzinach wieczornych przybyła na Jasną Górę 40-osobowa grupa cudzoziemców – uczestników Konferencji Chemików. W dniu 8 IX br. w godzinach popołudniowych przyjechało na J[asną] Górę 2-ch dziennikarzy francuskich,
którzy rozmawiali za klauzurą z kierownictwem paulinów oraz filmowali zgromadzone tłumy na wieczornym nabożeństwie. Filmowali też stragany i handlarzy.
W dniu 7 IX [19]62 r. przyjechał również poseł Zawieyski5 z bratem ciotecznym. Przyjechał w zasadzie z okazji premiery sztuki „Wysoka ściana” w Teatrze Częstochowskim oraz w celach religijnych – wysłuchał kilka razy mszy przed obrazem
w kaplicy.
Na dzień 9 IX br. paulini przygotowali taki sam program – jak w dniu 8 IX br.
Jednak większość przybyłych pątników odeszła. O godz. 11.00 mszę przed szczytem
celebrował arcybiskup Kominek, a kazanie wygłosił jeden z paulinów, który ograniczył się wyłącznie do omówienia czasów, w których przyszła na świat i żyła Maryja.
Mszy wysłuchało około 5000 osób, z tego ludności miejscowej około 2000.
c

W oryginale areau.
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W kazaniach o godz. 6.00 i o godz. 9.00 paulini poruszali w zasadzie te same sprawy, które były treścią ich kazań w dniu 8 IX br.
Z[astęp]ca N[aczelni]ka Wydz[iału] IV-go KW MO
Służby Bezp[ieczeństwa] w Katowicach
[…]d
(mjr Z[ygmunt] Nikiel)
Odb. 4 egz.
Egz. Nr 1.
Egz. Nr 2.
Egz. Nr 3.
Egz. Nr 4.
Źródło: AIPN Ka, 085/17, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru z terenu
woj. katowickiego oraz przebiegu uroczystości kościelnych i wydarzeń o charakterze religijnym(1960–1963), k. 490–495, oryginał, mps.

O. Bonifacy – właściwie Wincenty Łanowy (ur. 1933), paulin, kapłan archidiecezji warmińskiej,
święcenia kapłańskie przyjął w 1961. Kapelan Wojska Polskiego, przeor klasztoru w Warszawie.
Zob. AJG, t. 135, Akta personalne o. Bonifacego Wincentego Łanowego.
2
O. Melchior – właściwie Stanisław Królik (ur. 1933), paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1960.
Przeor i proboszcz w Leśnej Podlaskiej, przeor klasztoru w Warszawie, definitor generalny, sekretarz
generalny, wikariusz generalny. Zob. AJG, t. 112, Akta personalne o. Melchiora Stanisława Królika.
3
Bp Franciszek Musiel (1915–1994), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1941, sakrę biskupią w 1966. Duszpasterz w Krzepicach, Kłobucku, Klimontowie, Gołonogu,
prefekt szkolny, dyrektor domu księży emerytów, proboszcz parafii NMP Zwycięskiej w Częstochowie,
św. Barbary w Częstochowie, oficjał sądu biskupiego, wikariusz generalny, dziekan kapituły archikatedralnej częstochowskiej, w stanie wojennym stał na czele Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu.
Zob. AKMCz, brak sygn., Akta personalne bp. Franciszka Musiela; Bp Franciszek Musiel. Kościół ma obowiązek
mówienia prawdy…, wybór i oprac. A. Sznajder, W.P. Wlaźlak [w:] Niezłomni. W obronie ojczyzny i Kościoła.
Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008, [t. 2], s. 313–476.
4
Nikita Chruszczow (1894–1971), polityk sowiecki, gen. lejtnant, członek partii komunistycznej
od 1918. 1938–1949 I sekretarz partii komunistycznej na Ukrainie, przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych USRS, do 1953 sekretarz generalny KPZS, od 1958 premier ZSRR, 1964 odsunięty od władzy. Mały oksfordzki słownik historii świata w XX wieku, Warszawa 1995, s. 102–103.
5
Jerzy Zawieyski (1902–1969), dramatopisarz, prozaik, publicysta i polityk, związany z „Tygodnikiem
Powszechnym”; 1956–1957 przewodniczący Ogólnopolskiego Klubu Postępowej Inteligencji Katolickiej; 1956–1969 prezes warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, 1957–1968 członek Rady Państwa; poseł na Sejm PRL II, III i IV kadencji; 1956–1962 wiceprezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Zob. A. Friszke, Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956–1989, Warszawa 1997.
1

d

Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 35
1962 wrzesień 18, Katowice – Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach do Kurii Diecezjalnej w Częstochowie.
Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Katowicacha
Nr Wz. 13/85/62
a

Katowice, dnia 18 IX 1962 r.
Kuria Diecezjalna
w Częstochowie
21 wrz[eśnia] 1962 [r.]
L.dz. b4527bc
Kuria Diecezjalna
w Częstochowie
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 III 1962 r. L. 4124 – Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej Wydział do spraw Wyznań w Katowicach odpowiedział tamt[ejszej]
kurii pismem z dnia 27 VI 1962 r. Nr Wz-13/52/62 oraz dogłębnie wyjaśnił poruszoną sprawę procesji św. Marka i dni krzyżowych.
Wobec powyższego tut[ejsze] prezydium nie zamierza w tej kwestii polemizować,
ponidedważ wymienione pismo obejmuje te same zarzuty, jakie zostały podniesione
w piśmie kurii z dnia 22 V 1962 r. L. 2369. Ponadto nieznane są nam wypadki utrudniania i spychania pielgrzymek na boczne drogi, a jeżeli czyniły to organy powołane
do nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu na drogach publicznych, działały one w ramach posiadanych uprawnień.
Wiadomym nam jest natomiast, że w dniach 26 VIII i 9 IX br. były na Jasnej
Górze w Częstochowie nielegalnie zorganizowane grupy pielgrzymów z parafii Żarki,
pow[iat] Myszków, oraz z parafii Krzepice, pow[iat] Kłobuc[k].
Prosimy przeto o przeciwdziałanie wszelkim przejawom działalności kolidującej
z pozytywnymi przepisami o zgromadzeniach. –
Sekretarz Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej
a
b
c
d

Pieczęć podłużna.
Dopisano odręcznie.
Pieczęć kurii z datą wpływu pisma i liczbą dziennika.
Dopisano odręcznie.
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[…]e
(St. Stańczyk)f
pismo zdawkowe, nic nie wyjaśniające.
21 IX [19]62 [r.]g
Ks. Wł[adysław] K[arlik]h
Źródło: AKMCz, 148/2, KWP, t. II, nr 320, oryginał, mps.

Podpis nieczytelny.
Pieczęć podłużna.
g
Dopisano odręcznie.
h
Podpis nieczytelny.
e
f
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Nr 36
1963 maj 14, Katowice – Plan KW PZPR w Katowicach dotyczący przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach w okresie lata 1963 r.
Katowice, dn[ia] 14 V 1963 r.
Ściśle tajne
a
Egz. Nr. 5a
Plan
przeciwdziałania imprezom religijnym
w Częstochowie i Piekarach w okresie
lata 1963
Plan niniejszy jest wzorowany na analogicznych planach z lat ubiegłych z uwzględnieniem niezbędnej specyfiki br. i poprzednich doświadczeń.
Kalendarzyk tegorocznych imprez kościelnych przedstawia się następująco:
Jasna Góra: 15, 26 sierpnia i 8 września.
Piekary: 26 maja i 15 sierpnia.
Turza: począwszy od maja w każdą pierwszą niedzielę po 13-tym.
Praktycznie w dniu roboczym przypadnie tylko jedna impreza, mianowicie 15 VIII
(czwartek) w Częstochowie. Inne imprezy bądź przypadają w niedzielę (8 IX), bądź
w sobotę (26 VIII), ib ich ciężar gatunkowy zostanie przesunięty na niedzielę. Poza
jednym wypadkiem w dniu 15 VIII, nie zachodzi więc obawa, że imprezy te odbiją się
szkodliwie na produkcji, wywołując absencję załóg. Z drugiej strony fakt, że imprezy
te odbędą się w dnie wolne od pracy, ułatwi nam organizowanie wycieczek, imprez
artystycznych i sportowych itp. przedsięwzięć zmierzających do osłabienia frekwencji pielgrzymów. Jak co roku należy zwrócić dużą uwagę na wieś i tak poprowadzić
przeciwdziałanie, by imprezy kościelne nie wpłynęły zbyt szkodliwie na przebiegającą
w tym samym czasie akcję żniwną. Stąd konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na
powstrzymanie napływu pielgrzymów ze wsi.
Wychodząc z powyższych założeń, uważamy za konieczne podjęcie i wykonanie
następujących czynności:
I. Wnioski dotyczące zmniejszenia frekwencji.
1. Zorganizować w dniach imprez przypadających w dnie świąteczne i przedświąteczne, szeroki ruch turystyczno-wycieczkowy do atrakcyjnych miejscowości położonych z dala od Częstochowy i Piekar. Położyć duży nacisk na
zapewnienie odpowiedniego programu rozrywek dla turystów i wycieczko-

a
b

Wpisano odręcznie.
Wpisano odręcznie.
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wiczów. Zagadnieniem tym zainteresować związki zawodowe, organizacje
młodzieżowe, ZMS, ZMW, ZHP i zakłady pracy.
Przyjąć zasadę, że w wycieczkach z terenu Częstochowy i Piekar nie weźmie
udziału miejscowy aktyw, który winien być w dniach imprez na miejscu do
dyspozycji KP/KM.
Rozmowy z odnośnymi organizacjami i instytucjami przeprowadzić do dnia
30 VII br.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Prop[agandy] KW
2. Zapewnić w dniach trwania imprez religijnych specjalnie atrakcyjny program telewizyjny i radiowy, zdolny utrzymać przy odbiornikach dużą część
amatorów pielgrzymek. Szczegółowy program przedstawi radio i telewizja
do dnia 5 VIII br.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Prop[agandy KW
3. W dniach imprez przypadających na soboty lub niedziele zorganizować
w miejscowościach położonych w pobliżu atrakcyjne imprezy rozrywkowe
i sportowe. Przyjąć zasadę, że impreza może być zorganizowana tam, gdzie
istnieje gwarancja, że się uda odciągnąć ludzi od udziału w pielgrzymkach.
W przeciwnym wypadku zrezygnować z imprez. W imprezach tych nie angażować aktywu partyjnego i społecznego, a nacelować się przede wszystkim
na ludność wierzącą.
Termin przestawienia planu imprez do dnia 5 VII br.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Prop[agandy] KW
4. Zorganizować w dniach imprez religijnych ćwiczenia wiejskich oddziałów
Ochotniczejc Straży Pożarnej. Ćwiczenia te winny być połączoned z zabawami, festynami itp.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Prop[agandy]
i Wydz[iał] Administracyjny KW
5. Zapewnić w dniach trwania imprez religijnych specjalnie atrakcyjny repertuar filmowy w kinach Częstochowy, Rybnika, Wodzisławia, Piekar, Kłobucka,
Zawiercia, Myszkowa, Będzina, Bytomia, Tarnowskich Gór i Lublińca oraz
w pobliżu tych miast. Projekt repertuaru do dnia 5 VIII.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Prop[agandy] KW
6. Druga połowa sierpnia i pierwsza połowa września to okres pożniwny. Wykorzystać tę okazję do zorganizowania w dniach imprez (18, 25 VIII i 8 IX)
szeroko zakrojonej akcji dożynkowej na wsiach. Plan w tej sprawie opracuje
Wydział Rolny wspólnie z Wydziałem Prop[agandy] KW.
Termin do 1 VIII br.
7. Wojewódzki zespół koordynujący akcję letnią wspólnie z Kuratorium OS zapewni w dniach imprez religijnych należyte zabezpieczenie kolonii i obozów
c
d

W oryginale Ochorniczej.
W oryginale połóczone.
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letnich położonych w pobliżu Częstochowy, Piekar i Turzy przed ewentualnym
udziałem uczestników tych obozów i kolonii w imprezach religijnych. Plan wyjazdów kontrolnych przedstawi KOS i Wydział Oświaty KW do dnia 1 VIII br.
8. W dniach imprez religijnych przypadających na niedzielę Kuratorium Okręgu Szkolnego zorganizuje wyjazdy rodziców na kolonie i obozy letnie, pod
warunkiem, że nie będą to kolonie i obozy położone w pobliżu Częstochowy,
Piekar czy Turzy.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Oświaty KW
9. W dniach imprez religijnych przypadających w dni robocze (15 VIII
i 26 VIII) należy wzmóc kontrolę dyscypliny pracy we wszystkich zakładach
produkcyjnych, urzędach i instytucjach naszego województwa.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Ekonom[iczny] KW
10. Przeprowadzić odpowiednie wczesne rozeznanie wśród aktywu kościelnego
zatrudnionego w uspołecznionych zakładach produkcyjnych, urzędach, instytucjach, tak by w dniach trwania imprez religijnych aktyw katolicki znalazł odpowiednie zatrudnienie w produkcji.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Ekonom[iczny] KW
i Sekretarze wszystkich KP/KM
II. Wnioski dotyczące transportu.
1. W dniach 19, 26 sierpnia oraz 8 września ograniczyć do minimum przewozy
PKS w kierunku Częstochowy i WPK w kierunku Piekar. Przestrzec PKS
i Orbis przede wynajmowaniem środków transportu dla przewozu pielgrzymek do Częstochowy i Piekar.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Ekonom[iczny] KW
Termin rozmów z PKS i WPK do 5 VIII br.
2. Ograniczyć wydawanie zezwoleń na odbywanie zorganizowanych pielgrzymek pieszych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przy wydawaniu zezwoleń do maksimum wykorzystać te wszystkie atuty, które daje
nowa ustawa o zgromadzeniach. W szczególności chodzi tu o wyznaczanie
bocznych tras, wyznaczanie odpowiedzialnych organizatorów pielgrzymek,
wypełnienia wymogów sanitarnych itp.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Wyznań WRN
3. Udaremnić próby organizowania przez różne organizacje i stowarzyszenia
pielgrzymek pod szyldem wycieczek turystyczno-krajoznawczych odbywanych pociągami (przy wykorzystaniu zniżek kolejowych) oraz transportem
własnym. W tym celu szczególną pieczą otoczyć takie organizacje, jak:
PTTK, Straże Pożarne, Kółka Rolnicze, to jest te, które w ubiegłych latach
angażowały się często w tego rodzaju „turystykę”. Przeprowadzić rozmowy
z kierownictwem tych organizacji do dn[ia] 31 VII br.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Administr[acyjny] KW
e
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4.

Zapewnić właściwą milicyjną kontrolę drogową pojazdów zdążających
w dniach imprez religijnych do Częstochowy i Piekar. Natychmiast interweniować w przypadkach ujawnionego wykorzystania transportu społecznego
do przewozu pielgrzymek.
Odpowiedzialna KW MO
5. Zapewnić w Częstochowie i Piekarach należyte kierowanie ruchem drogowym w dniach trwania pielgrzymek.
Odpowiedzialna KW MO
6. Zorganizować w dniach imprez religijnych dodatkowe pociągi do górskich
miejscowości turystycznych kosztem podmiejskiego ruchu pociągów do Częstochowy, natomiast zadbać o szybkie komunikacyjne rozładowanie Częstochowy, tj. utrudnić przyjazd – ułatwić wyjazd.
Projekt przedstawi PKP do 5 VIII br.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Ekonom[iczny] KW
7. Zorganizować w Częstochowie i Piekarach na czas trwania pielgrzymek
parkingi dla pojazdów konnych i zmechanizowanych. Nie dopuścić do dowolnego parkowania pojazdów przybyłych z pielgrzymkami. Spowodować
ustawienie znaków drogowych zabraniających parkowanie na niektórych
ważniejszych ulicach Częstochowy i Piekar. Parkingi te winny pozwolić na
dokładne zanotowanie wszystkich przybyłych pojazdów. MRN w Częstochowie i Piekarach wydadzą odpowiednie zarządzenie.
Projekt parkingów do 6 VIII br.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Admin[istracyjny] KW
III. Wnioski dotyczące posunięć administracyjnych.
1. Przy wydawaniu zezwoleń na odbycie pielgrzymek stanowczo żądać spisu
uczestników, a przede wszystkim wykazu osób organizujących pielgrzymkę
i odpowiedzialnych za nią w myśl ustawy o zgromadzeniach z dnia 29 III
1962 r. Nie wydawać zezwoleń pielgrzymkom udającym się w drogę bez
lekarza lub sanitariusza.
Odpowiedzialny Wydział Wyznań PWRN
2. Ze względów higienicznych nie dopuścić do wykorzystania szkół Częstochowy jako miejsca noclegów pielgrzymów.
Odpowiedzialne Kuratorium OS
3. Przeprowadzić dokładne rozeznanie, kto z mieszkańców Częstochowy przyjmuje w dniach imprez kler lub pielgrzymów na noclegi. Trudniących się najmem
własnych mieszkań dla kleru i pielgrzymów karać karami administracyjnymi.
Odpowiedzialny PMRN i KM Częstochowa
IV. Wnioski dotyczące zaopatrzenia Częstochowy i Piekar na okres pielgrzymek.
1. Handel Częstochowy i Piekar zapewni na czas pielgrzymek dostateczne zaopatrzenie punktów sprzedaży w pieczywo i napoje. W zaopatrzeniu w inne
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artykuły spożywcze przyjąć zasadę pozbycia się maksymalnej ilości tzw. bubli i artykułów niechodliwych. Nie zabraniać sprzedaży alkoholu. Otworzyć
w dniach imprez pewną ilość sklepów z artykułami przemysłowymi.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Ekonom[iczny] KW
2. Zobowiązać Delegaturę NIK, IKR, Komisję do walki ze Spekulacją, Komisję
Sanitarną oraz Urząd Kontroli Prasy i Publikacji do specjalnej wzmożonej
w dniach pielgrzymek kontroli handlarzy dewocjonaliami, literaturą religijną
i artykułami konsumpcyjnymi.
Rozmowy w tej sprawie przeprowadzić 5 VIII br.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Ekonom[iczny] KW
V. Inne.
1. Zabezpieczyć w dniach trwania imprez religijnych wszystkie punkty zapalne
w wojew[ództwie], w których ewentualnie kler może w czasie trwania imprez w Częstochowie i Piekarach próbować prowokować. W tym celu przygotować miejscowy aktyw partyjny i administracyjny, a także zorganizować
dyżury w KP/KM.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Admin[istracyjny] KW
i Wydz[iał] Organizac[yjny] KW
2. Odbyć wspólnie posiedzenia Komisji d/s Kleru i Egzekutyw KM Częstochowa i KP Tarnowskie Góry dla opracowania szczegółowego planu działania
w dniach imprez religijnych.
Termin do 3 VIII br.
Odpowiedzialny Tow[arzysz] Grudzień1.
3. Spowodować omówienie sprawy imprez religijnych w sierpniu na egzekutywach wszystkich KP/KM z udziałem kierownictwa KW.
Termin do 5 VIII br.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Organizacyjny KW
4. Odbyć spotkanie z kierownictwem Wydziału Administracyjnego KW Łódź,
Kielce, Kraków i Opole dla omówienia i uzgodnienia wspólnego stanowiska
odnośnie imprez religijnych w Częstochowie.
Termin 5 VIII br.
Odpowiedzialny tow[arzysz] Szewczyk
5. Celem należytego przygotowania i politycznego kierowania całością akcji powołuje się kolektyw w składzie tow[arzysze] Grudzień, Dziekan2, Nieszporek, Grzybowski, Herman3, Szczepański, Łata i Kopeć.
Wykonano w 7 egzempl[arzach]
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Źródło: AIPN Ka, 085/17, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru z terenu woj. katowickiego oraz przebiegu uroczystości kościelnych i wydarzeń o charakterze religijnym (1960–1963),
k. 11–16, oryginał, mps.

Zdzisław Grudzień (1924–1982), działacz komunistyczny. 1942 wstąpił do Francuskiej Partii Komunistycznej, 1948 wstąpił do PPR, 1960–1970 sekretarz KW PZPR w Katowicach,
1971–1980 I sekretarz KW PZPR w Katowicach, 1964–1981 członek KC PZPR, 1965–1982
poseł na Sejm IV–VIII kadencji, 1975–1980 członek Biura Politycznego KC PZPR, 1981 wykluczony z PZPR, w stanie wojennym internowany. Zob. Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych
i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.
2
Marian Dziekan (ur. 1919), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1945; początkowo jako
młodszy referent Sekcji VI Wydziału I WUBP Katowice, następnie p.o. kierownik PUBP Nysa,
p.o. kierownik PUBP Niemodlin; 1948–1950 kierownik Sekcji IV Wydziału I WUBP Katowice;
1951–1952 zastępca naczelnika Wydziału WUBP Katowice; 1952–1955 szef MUBP Zabrze, następnie tamże kierownik MUdsBP i zastępca komendanta ds. bezpieczeństwa KM MO, a w latach
1957–1961 komendant KM MO Zabrze; 1961–1968 I zastępca komendanta ds. bezpieczeństwa
KW MO Katowice; zwolniony ze służby w IV 1968 ze względu na stan zdrowia w stopniu pułkownika. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 188–189.
3
Władysław Herman (ur. 1923), od 1946 w PPR, następnie PZPR. 1951–1952 instruktor
w Wydziale Organizacyjnym KW PZPR Katowice, a następnie jego kierownik (1952–1959,
1960–1964); 1964–1970 I sekretarz KM PZPR w Zabrzu. 1958–1965 pełnił ponadto funkcję sekretarza Wojewódzkiej Rady ORMO w Katowicach. 1970–1974 Konsul Generalny PRL w Ostrawie. Zob. Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.
1
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Nr 37
1963 maj 21, Katowice – Informacja KW PZPR w Katowicach dotycząca zjazdu pielęgniarek i położnych na Jasnej Górze w dniu 19 maja 1963 r.
Katowice, dn[ia] 21 V 1963 r.
Informacja
o zjeździe pielęgniarek i położnych na Jasnej Górze
odbytym w dniu 19 maja br.
W okresie bezpośrednio poprzedzającym zjazd nie zanotowano zbyt dużych wysiłków ze strony kleru dla zabezpieczenia strony organizacyjnej i frekwencji na zjeździe.
Pracom przygotowawczym kleru towarzyszył w tym roku dużo mniejszy rozgłos
i zainteresowanie w środowiskach służby zdrowia w porównaniu do lat ubiegłych.
O mającym się odbyć zjeździe zainteresowane osoby, to jest – pielęgniarki i położne, dowiadywały się przeważnie z kazań wygłaszanych w poszczególnych kościołach.
W sporadycznych wypadkach, np. w Zabrzu, zastosowano formę indywidualnych
zaproszeń, które pielęgniarkom i położnym doręczały zakonnice. W okresie tuż przed
mającym się rozpocząć zjazdem, dla zdopingowania księży do podwojenia wysiłków
nad montowaniem frekwencji użyci zostali księża Wajzner1 i Kochanowski2 z kuriia
częstochowskiej.
Jednak w przeddzień zjazdu kurialiści z Częstochowy wyrażali zdanie, że na poważniejszą frekwencję nie można liczyć, w związku z czym spodziewana ilość przybyłych pielęgniarek i położnych będzie mniejsza w porównaniu do lat ubiegłych.
Istotnie, w dniu 19 maja, tj. w dniu zjazdu, przybyło do Częstochowy nie więcej
jak 250 pielęgniarek i położnych, tyle też uczestniczyło w poszczególnych imprezach zjazdowych. W porównaniu do roku ubiegłego oznacza to spadek frekwencji,
w 1962 r. na analogicznym zjeździe zanotowano bowiem obecność około 600 osób.
Zjazd miał następujący przebieg:
W dniu 18 V w godzinach wieczornych ta część pielęgniarek i położnych, która już przybyła do Częstochowy, wzięła udział w wieczornym apelu i wysłuchała
błogosławieństwa.
W dniu 19 V o godz. 5.00 rano odbyła się powszechna spowiedź zastrzeżona
wyłącznie dla pielęgniarek i położnych. O godz. 9-tej tego samego dnia odbyła się
msza w kaplicy, na której to mszy wygłosił kazanie ksiądz o nieustalonym nazwisku.
O godz. 11-tej odbyła się suma celebrowana przez b[isku]pa Pawłowskiego3, na której kazanie wygłosił ks. prałat Modrzewski4. Po sumie odbyło się odnowienie „Ślubów
Jasnogórskich”, a następnie o godz. 13-tej droga krzyżowa po jasnogórskich wałach,
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po czym przeor paulinów (o. Anzelm5) podziękował uczestnikom za udział w zjeździe,
zakończając imprezę.
Podkreślić należy, że nikła frekwencja nie pozwoliła wyjść organizatorom imprezy na zewnątrz, pod tzw. „szczyt”, i wszystkie nabożeństwa zostały odprawione wewnątrz murów Jasnej Góry.
Treść wygłoszonych kazań nie wybiegła poza tematykę czysto religijną. Myślą
przewodnią wszystkich wystąpień było podkreślanie dużego znaczenia zawodu pielęgniarskiego w łagodzeniu cierpień ludzkich, akcentowano rolę miłości chrześcijańskiej, jaka winna dominowaćb w uprawianiu tego zawodu, i poświęcenie się pracy
pielęgniarskiej mimo trudów, jakie ta praca niesie przy małych zarobkach, jakie ona
daje. Oczywiście apelowano także o przestrzeganie w codziennej pracy pielęgniarskiej
wskazań, jakie w tej dziedzinie daje Kościół katolicki. Znamienne jednak jest, że po
raz pierwszy od wielu lat w kazaniach na tego typu imprezie nie poruszano otwarcie
problemu tzw. walki o nienarodzone życie. Na temat przeciwstawienia się regulacji
urodzin nie padło w czasie trwania całej imprezy nawet jedno słowo.
Przybyłe na zjazd pielęgniarki i położne nie przejawiały większego zainteresowania
imprezą. Jeszcze przed zakończeniem imprezy część uczestniczek wymykała się z Jasnej Góry, udając się w drogę powrotną.
Można było także zaobserwować pewien brak zdecydowania ze strony organizatorów zjazdu, bowiem początkowo do wnętrza bazyliki wpuszczano tylko osoby przyznające się do zawodu pielęgniarskiego lub położnej, po pewnym jednak czasie, gdy
stało się jasnym, że tego rodzaju osób będzie bardzo mało, wpuszczono wszystkich
wiernych, którzy przejawili chęć uczestniczenia w imprezie.
W czasie trwania imprezy nie zanotowano żadnych wrogich wystąpień ze strony
tak uczestników zjazdu, jak i organizatorów.
Źródło: AIPN Ka, 085/17, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru z terenu woj. katowickiego oraz przebiegu uroczystości kościelnych i wydarzeń o charakterze religijnym (1960–1963),
k. 171–173, oryginał, mps.

1
Ks. Zdzisław Wajzner (1925–1994), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1952. Duszpasterz parafii Bogdanów, NMP w Częstochowie, duszpasterz akademicki, notariusz sądu biskupiego, kościoła Serca NMP w Częstochowie, wykładowca i wicerektor
CzWSD w Krakowie, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, proboszcz parafii Wniebowzięcia
NMP w Sosnowcu, oficjał sądu metropolitalnego, kanonik i prepozyt kapituły częstochowskiej.
Zob. AKMCz, 150/272, Akta personalne ks. Zdzisława Wajznera; J. Kowalski, Ks. Zdzisław Mateusz
Wajzner (1925–1994), WACz 1995, R. 69, nr 12, s. 42–46.
2
Ks. Wincenty Kochanowski (ur. 1922), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1949. Duszpasterz w Bogdanowie, Gorzkowicach, prefekt i wicerektor NSD w Czę-
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stochowie, skarbnik kurii diecezjalnej, administrator domu księży emerytów, rektor kościoła Serca
NMP w Częstochowie, prefekt szkolny, proboszcz parafii św. Antoniego w Częstochowie, kanonik
honorowy kapituły archikatedralnej częstochowskiej, prałat honorowy Jego Świątobliwości. Zob.
AKMCz, brak sygn., Akta personalne ks. Wincentego Kochanowskiego; W. Wlaźlak, Dzieje diecezji częstochowskiej…, s. 230–231.
3
Bp Antoni Pawłowski (1903–1968), kapłan archidiecezji warszawskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1926, sakrę biskupią w 1952. Wykładowca WSD w Warszawie, WSD w Wilnie, profesor
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, prześladowany przez władze okupacyjne, wykładowca
WSD w Białymstoku, Uniwersytetu Warszawskiego, rektor WSD w Warszawie, kanonik kapituły
archikatedralnej warszawskiej, biskup koadiutor diecezji włocławskiej, biskup włocławski, przeprowadził Synod Diecezji Włocławskiej, uczestnik Soboru Watykańskiego II. Zob. E. Ozorowski,
Pawłowski Antoni [w:] Słownik polskich teologów…, t. 6, s. 625–628.
4
Ks. Modrzewski – właściwie ks. Euzebiusz Modrzejewski (1919–1995), kapłan diecezji włocławskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1949. Prefekt szkolny we Włocławku, prokurator WSD
we Włocławku, administrator parafii Malanów, wicedziekan turecki, kanonik honorowy kolegiaty
kaliskiej, kapelan Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi we Włocławku. Zob. Rocznik diecezji włocławskiej rok 1972, Włocławek 1972, s. 309.
5
O. Anzelm – właściwie Stanisław Radwański (1916–1986), paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1942. Duszpasterz w Leśnej Podlaskiej, przeor klasztoru w Leśniowie, prokurator WSD na
Skałce w Krakowie, przeor klasztoru w Warszawie, przeor klasztoru na Jasnej Górze, definitor generalny, przeor i proboszcz w Brdowie, dziekan izbicki. Zob. AJG, t. 14, Akta personalne o. Anzelma
Stanisława Radwańskiego; J.S. Płatek, Dzieje paulinów…, s. 666–671.
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Nr 38
1963 czerwiec 30, Częstochowa – Meldunek KW MO w Katowicach dotyczący zjazdu mężów
katolickich na Jasnej Górze w dniach 29 i 30 czerwca 1963 r.
Częstochowa, dnia 30 VI 1963 r.
Meldunek specjalnya
dot[yczący] zjazdu mężów katolickich
na Jasnej Górze.
W dniach 29 i 30 czerwca 1963 r. – na Jasnej Górze w Częstochowie odbył się
zjazd mężów katolickich z całej Polski pod hasłem „Dzień modlitw soborowych”.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 18.30 dnia 29 VI br. – procesją po wałach,
następnie zebranych mężów powitał przeor Jasnej Góry o. Anzelm – Radwański.
Obecnych przed szczytem było około 8000, z tym, że 25% stanowiły kobiety,
mężczyzn w wieku młodszym było ok. 5%. W czasie mszy św. kazanie na temat
„Mężczyzna ostoją wiary w rodzinie” – wygłosił bp Modzelewski z Warszawy.
Kazanie było w zasadzie o treści religijnej. Bp Modzelewski akcentował jednak
na obowiązek mężnego okazywania wiary przez mężczyzn w rodzinie i skutecznego
odpierania ataków wszędzie tam, gdziekolwiek się z nimi zetkną. Wspomniał również
o wychowaniu młodzieży: „dziś młodzież – oświadczył – pozbawiona jest ideałów.
Jeślib w życiu publicznym mówiąc o Bogu bądź religii, raczej tak, by osłabić wiarę
w Boga, ośmieszać prawdę religijną” (stenogram w załączeniu).
W dniu 30 VI [19]63 r. uroczystości przed szczytem zaczęły się mszą św. już
o godz. 6.00 rano. Kazanie wygłosił ks. Musiel z Cz[ęstocho]wy na temat „Mężczyzna
w domu i narodzie, rodzinied katolickiej”.
Kazanie to poza treścią religijną zawierało kilka złośliwych fragmentów odnoszących się do rad narodowych za niesłuszne wg mówcy wymierzanie kar księżom. Mówił, że prawo polskie jest humanitarne, bo gwarantuje wolność sumienia i wyznania,
że władzy centralnej nie zależy na tym, aby ograniczać swobody religijne – robią to
tylko niektórzy.
W nabożeństwie tym udział wzięło ponade 1000 wiernych (stenogram w załączeniu).

Meldunek ten jest załącznikiem do pisma z dnia 1 VII 1963 r. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO d/s Bezpieczeństwa w Katowicach, skierowanego do Wydziału Administracyjnego KW PZPR w Katowicach. Patrz: AIPN Ka,
085/17, k. 97–101.
b
Wyraz jeśli nadpisany odręcznie nad przyimkiem w.
c
W wyrazie mówią literę ą dopisano odręcznie.
d
W oryginale rodziny.
e
W oryginale wzięłoponad.
a
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O godz. 9.00 mszę św. przed szczytem celebrował bp Goliński z Częstochowy.
Natomiast kazanie na temat „Przewodnictwo ojców w Polsce i w świecie” wygłosił
bp Wojtyła1 z Krakowa. Jego wystąpienie zapowiedziane zostało jako kazanie biskupa
polskiego Rzymu – Krakowa.
Treść kazania była wybitnie religijna, znaczna część zawierała hymny pochwalne
pod adresem nieżyjącego papieża Jana XXIII2, gloryfikowała jego zasługi w walce
o utrzymanie pokoju i sprawiedliwości. Udział w nabożeństwie wzięło ok. 3000 wiernych stenogram w załączeniu).
Sumę pontyfikalną o godz. 11-ej celebrował przed szczytem arcybiskup Baraniak3
z Poznania (przewodniczący tychże uroczystości). Natomiast kazanie na temat „Ojcowie rodzin wprowadzają ojca chrześcijaństwa – w programie pokój i sprawiedliwość
ziemi” wygłosił arcybiskup Kominek z Wrocławia.
Kazanie miało charakter polityczny, treść religijna stanowiła jedynie tło. Mówił
o zmianie kursu w stosunku do Watykanu, że obecnie już nie piętnuje się za tego rodzaju kontakty. Następnie nawiązał do programu Hitlera, biologicznego wyniszczenia narodu polskiego z przeszłości, z którym zapoznał się ostatnio za granicą – zapytał
– „a cóż teraz się robi. U nas realizuje się hitlerowski plan wyniszczenia ludności”.
Wspominając o wystawie pt. „Dzieci zamojszczyzny oskarżają”, z akcentem powiedział: „ a wy jeszcze gorsze rzeczy robicie”. Dalej omawiał problemy nurtujące mężczyzn polskich i świata, wskazywał na potrzeby wytrwania w pokonywaniu wszelkich
przeciwieństw i trudności. W trakcie kazania arcybiskup Kominek odczytał treść telegramu do papieża Pawła VI-go4, zapewniającego o wytrwaniu w wierze katolickiej
polskich mężów.
W czasie tego nabożeństwa wiernych przed szczytem było ok. 16 000, z tym że
znaczny procent stanowiły kobiety (stenogram w załączeniu).
O godz. 15.00 odbyła się droga krzyżowa po wałach – wiernych prowadził bp Bareła z Częstochowy. Korzystając z modlitw, przy każdej stacji podkreślał potrzebę
wytrwania w wierze i nie zrażania się żadnymi trudnościami.
Przed i w czasie drogi krzyżowej jeden z księży z Poznania rozdawał wiernym odbity na maszynie „List Prymasa Polski po wyborze Papieża Pawła VI-go” (w załączeniu).
O godz. 16.45 w czasie nabożeństwa kazanie wygłosił bp Majdański5. Treść kazania wybitnie religijna. Przed i po jego wystąpieniu mówił jeszcze ks. Musiel z Częstochowy. Powiedział m.in. o zarządzeniu MSW Austrii, które zaleca tamt[ejszym]
władzom policyjnym, aby w wypadkach drogowych zawiadamiali księży, by ci mogli
udać się na miejsce z sakramentami. Księża ci, jadąc na miejsce wypadku z sakramentami, korzystają z przywilejów policyjnych.
O godz. 16.45 po razf pierwszy przed szczytem odbyło się poświęcenie samochodów i motocykli, którymi na zjazd przyjechali uczestnicy. Było ok. 100 samochodów.
Objeżdżając plac przed szczytem, bp Majdański dokonał ich poświęcenia.

f

W oryginale poraz.

154

Wybór dokumentów

Nabożeństwo wieczorne celebrował również bp Majdański – kazanie wygłosił
ks. kanonik Jasiński6 z Poznania. Kazanie to poza treścią religijną zawierało szereg
sformułowań ostrych, a nawet nawołujących do przeciwstawienia się niektórym zarządzeniom. Akcentował bardzo mocno, że w życiu Kościoła różnie bywało, prześladowano wiarę i dziś to się robi, lecz jak przeminął okres hitleryzmu, tak i to przeminie. Chcą nam zabrać Boga i zabrać wiarę i to przeminie. Dalej powiedział, że różne
zarządzenia nakazują pracę w niedzielę, nawet przy śniegu – tylko po to, aby nie
pozwolić wiernym się modlić. Końcowa część kazania dot[yczyła] miłości bliźniego
ze wskazaniem na wielkie ilości spraw w sądach i kolegiach orzekających (stenogram
w załączeniu).
Na zakończenie zabrał głos bp Goliński – najpierw podziękował obecnym biskupom i wiernym za udział. Następnie, w sensie informacyjnym powiedział o koronacji
papieża Pawła VI-go i odczytał treść depeszy, którą otrzymał z Rzymu, oraz poinformował o powrocie do kraju prymasa Wyszyńskiego i o jego przejeździe przez Częstochowę w najbliższą niedzielę.
Jak wynika z uzyskanych informacji, organizatorzy zjazdu, przede wszystkim kuria
w Częstochowie, oczekiwali daleko większej frekwencji wiernych, szczególnie mężczyzn. Po stwierdzeniu w dn[iu] 30 VI br. faktycznego stanu obecnych – paulini tłumaczyli to znacznymi trudnościami na odcinku komunikacji z uwagi na akcję kolonijną
dzieci i niemożliwością dostania się w porę na Jasną Górę wielu wiernych. Paulini oceniając ten zjazd uznali, że wypadł on korzystnie, jakkolwiek frekwencja była niższa od
spodziewanej. Wielu wiernych dziękowało przeorowi klasztoru za zorganizowanie po
razg pierwszy tego rodzaju modlitw dla mężów i za to, że kazanie wygłosili sami biskupi. Ojciec Justyn7, mówiąc o zjeździe mężczyzn, wyraził przekonanie, iż dalsze uroczystości kościelne na Jasnej Górze łatwiej będzie organizować, bo „powiał dobry wiatr”.
Dodał, że opierając się na ostatniej wymianie korespondencji i depesz między rządem
polskim a Watykanem, oczekiwać należy poprawy stosunków państwo-Kościół.
Niemniej jednak podkreślić należy fakt, że zjazd mężów katolickich na Jasnej
Górze – kler wykorzystał dla szerokiego poinformowania wiernych o poczynaniach
Rad Narodowych w kwestii niesłusznego w/g nich wymierzania kar i zajmowania
mienia księży oraz o nakładaniu i ściąganiu pod rygorami niesłusznie wyznaczonych
podatków.
W dniu tym na terenie Częstochowy żadnych innych wypadków nie zanotowano.
Odbito w 3-ch egz.
[…]h
(mjr – L[ucjan] Pikuła)
g
h

W oryginale poraz.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Źródło: AIPN Ka, 085/17, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru z terenu
woj. katowickiego oraz przebiegu uroczystości kościelnych i wydarzeń o charakterze religijnym
(1960–1963), k. 98–101, oryginał, mps.

Jan Paweł II – właściwie Karol Wojtyła (1920–2005), kapłan archidiecezji krakowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1946, sakrę biskupią w 1956, kreowany kardynałem w 1967, papieżem
wybrany w 1978. Duszpasterz i wykładowca akademicki, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, wikariusz generalny i kapitulny, arcybiskup metropolita krakowski, wiceprzewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski, ustanowił Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie, przeprowadził Synod Archidiecezjalny i Metropolitalny, uczestnik Soboru Watykańskiego II i Synodu Biskupów. Zob. A. Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły, Kraków 1983, passim.
2
Jan XXIII – właściwie Angelo Giuseppe Roncalli (1881–1963), kapłan diecezji Bergamo, święcenia
kapłańskie przyjął w 1904, sakrę biskupią w 1925, kreowany kardynałem w 1953, wybrany papieżem w 1958. Kapelan armii włoskiej, arcybiskup ad personam, wizytator, a następnie delegat apostolski w Bułgarii, delegat apostolski w Turcji i Grecji, nuncjusz apostolski we Francji, patriarcha Wenecji,
zwołał Sobór Watykański II. Zob. K. Dopierała, Księga papieży, Poznań 1966, s. 416–423; Z. Zieliński, Jan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli [w:] Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 835–837.
3
Abp Antoni Baraniak (1904–1977), salezjanin, święcenia kapłańskie przyjął w 1930, sakrę biskupią w 1951. Wychowawca młodzieży w Kleczy Dolnej, Czerwińsku i Warszawie, sekretarz
kard. A. Hlonda, kapelan abp. S. Wyszyńskiego, kierownik Sekretariatu Episkopatu Polski, biskup
pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, arcybiskup, następnie metropolita poznański, zorganizował Synod Archidiecezji Poznańskiej, uczestnik Soboru Watykańskiego II; prześladowany przez
władze komunistyczne. Zob. M. Przykucki, Arcybiskup Antoni Baraniak: bohater Kościoła i Ojczyzny,
Poznań 2003, passim; S. Napierała, Arcybiskup Antoni Baraniak jako pasterz diecezji [w:] Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, t. 2, Poznań 2006, s. 351–357.
4
Paweł VI – właściwie Giovanni Batista Enrico Antonio Maria Montini (1897–1978), kapłan diecezji
Brescia, święcenia kapłańskie przyjął w 1920, sakrę biskupią w 1954, kreowany kardynałem w 1958,
wybrany papieżem w 1963. Sekretarz nuncjusza W. Lauri, pracownik Sekretariatu Stanu, prałat domowy,
arcybiskup metropolita mediolański, zamknął obrady Soboru Watykańskiego II. F.K. Seppelt, K. Loffler, Z. Zieliński, Dzieje papieży od początków Kościoła do czasów dzisiejszych, Warszawa 1997, s. 755–806.
5
Bp Kazimierz Jan Majdański (1916–2007), kapłan diecezji włocławskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1945, sakrę biskupią w 1963. Prześladowany przez władze hitlerowskie, duszpasterz we
Włocławku, redaktor naczelny „Ateneum Kapłańskiego”, biskup pomocniczy diecezji włocławskiej, wikariusz generalny, dziekan kapituły włocławskiej, wykładowca ATK w Warszawie, biskup
szczecińsko-kamieński, wiceprzewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny, arcybiskup ad personam.
Zob. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 276.
6
Ks. Józef Jasiński (1907–1985), kapłan archidiecezji poznańskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1932. Dyrektor Związku Caritas Archidiecezji Poznańskiej, proboszcz parafii Świętego Krzyża
w Poznaniu, kanonik honorowy kapituły kolegiackiej poznańskiej, dziekan dekanatu poznańskiego IV. Zob. Rocznik archidiecezji poznańskiej na rok 1976, Poznań 1976, s. 76, 123, 125; Rocznik
archidiecezji poznańskiej na rok 1985, Poznań 1985, s. 128.
7
O. Justyn – właściwie Jan Marczewski (1895–1981), kapłan diecezji sandomierskiej, paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1922. Wikariusz parafii Iłża, prefekt w Sandomierzu, ekonom klasztoru
w Leśnej Podlaskiej, kustosz bazyliki jasnogórskiej, przeor klasztoru w Leśniowie, definitor generalny.
Zob. AJG, t. 6, Akta personalne o. Justyna Jana Marczewskiego; J.S. Płatek, Dzieje paulinów…, s. 451–456.
1
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Nr 39
1963 sierpień 10, Katowice – Pismo Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO d/s Bezpieczeństwa w Katowicach dotyczące zabezpieczenia ruchu pielgrzymkowego na terenie województwa katowickiego w sierpniu 1963 r.
Katowice, dnia 10 VIII 1963 r.
[…]

a

Tajne
Egz. Nr b_b
Z[astęp]ca Komendanta Służby Bezp[ieczeństwa]
Komendy Powiatowej (Miasta) MO
województwa katowickiego
Taktyka hierarchii kościelnej w odniesieniu do masowych imprez kościelnych jest
w bieżącym roku nieco odmienna. Przyjęli założenie: cały sierpień na wszystkich polskich drogach chodzą pielgrzymki. Nie tylko na Jasną Górę, ale do wszystkich sanktuariów, w tym do wielu nowych. Nie tylko w święta kościelne, ale i w niedzielę i dni
powszednie. Nie tylko w wielkich, strojnych kompaniach, ale i w małych, częstych
grupach. W ten sposób chcą zwielokrotnić liczbę pielgrzymów, a sprawną organizację
zakryć pozorami żywiołowego ruchu. Choć organizatorami są biskupi, nie reklamuje
się tego, lecz przerzuca zadania organizacyjne na kler dołowy, a zwłaszcza na aktyw świecki. Masowość zaangażowanych ma być dodatkowym atutem w tych demonstracjach, utrudnieniem w karaniu naruszających przepisy. Episkopat przyjął do
wiadomości zalecenie ministra zdrowia, by czasowo wstrzymać wyprawianie pieszych
pielgrzymek z uwagi na niebezpieczeństwo rozszerzania ognisk ospy.
W każdą niedzielę oraz 15 i 26 sierpnia będą odpusty pielgrzymów w Częstochowie, Piekarach Śl., Kalwarii Zebrzydowskiej, na Górze Św. Anny. Nadto odpusty
parafialne, również z udziałem pielgrzymów z sąsiednich parafii. Główne uroczystości
będą: 15 i 26 VIII br. [w] Częstochowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej, 18 VIII w Piekarach Śl. (diecezjalny zjazd kobiet).
Służba Bezp[ieczeństwa] musi zapewnić dokładne rozpoznanie powyższych zamierzeń hierarchii i podjąć przeciwdziałanie.
Poleca się:
1. Wszystkimi dostępnymi środkami ujawniać zamierzenia w poszczególnych
parafiach oraz ustalać organizatorów.
W lewym górnym rogu pieczęć podłużna z godłem państwowym o treści KOMENDA MILICJI OBYWATELSKIEJ
Woj. Katowickiego. L.dz.CW-02256/63/ZN. (liczba dziennika wpisana maszynowo). Poniżej nieczytelna pieczęć
(tzw. „wpływówka”), z czytelnymi, odręcznie wpisanymi liczbami 12, VIII, 3, 01318/63.
b
Pozostawiono bez wpisu.
a
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Wydziałyc Spraw Wewnętrznych w zasadzie nie będą dawać zezwoleń na
pielgrzymki piesze z uwagi na niebezpieczeństwo rozszerzania ognisk ospy.
Śledzić komunikaty prasowe służby zdrowia.
Nie wkraczać w wypadki wyjazdów indywidualnych lub [w] małych grupach, bacząc, by nie korzystali z wynajętego taboru społecznego. Zwrócić
uwagę na trasy wycieczek urządzanych przez organizacje społeczne.
By nie dopuścić do wyruszania pielgrzymek pieszych, nawet tych bez krzyża i księdza, należy przeprowadzić rozmowy ostrzegawcze z proboszczami
i organizatorami świeckimi. Perswadować im taki zamiar, przypominać obowiązujące przepisy o zgromadzeniach i sanitarne oraz ostrzec przed karami.
Proboszcza czynić odpowiedzialnym za uszanowanie przepisów przez parafian. Rozmowy takie winno prowadzić Prez[ydium] R[ady] N[arodowej],
a w niektórych i operacyjnie uzasadnionych przypadkach również Służba
Bezp[ieczeństwa].
Jeżeli mimo podjętych kroków w jakiejś parafii wyjdzie pielgrzymka piesza,
należy zaraz po jej powrocie zapewnić wyciągnięcie konsekwencji w trybie
administracyjnym.
Do rozwiązywania pielgrzymek będących już na trasie nie wolno przystępować bez decyzji kierownictwa Wydziału IV.
Ustalone dane o zamiarach i poczynaniach, jak i o czynnościach własnych
oraz innych czynników w tej sprawie, przekazywać telefonicznie do Wydziału IV na telefon 197 niezależnie od meldunków dziennych. M.in. informować o dostrzeżonych pielgrzymkach na drogach (nazwa drogi, godzina, ilość
osób, ewent[ualnie] skąd i dokąd idą).
Z pismem zapoznać komendantów miast i powiatów MO z prośbą o włączenie służby MO (głównie posterunków i Służby Drogowej) do pomocy
w czynnościach ustaleniowych i rozpoznawczych.
Całość akcji sierpniowej po zagadnieniu kleru ma krypt[onim] „Alfa”.

Odbito w 20-tu egz.
Rozesłano w/g rozdzielnika
Z[astęp]ca Komendanta Wojewódzkiego MO
d/s Bezpieczeństwa
(mjr – Wł[odzimierz] Kruszyński)
Źródło: AIPN Ka 0123/25, Teczka ogólna po zagadnieniach Wydziału IV (1963–1975),
k. 13–14, oryginał, mps.

c

W oryginale w wyrazie Wydzidziały odręcznie przekreślono pierwszą sylabę dzi.
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Nr 40
1963 sierpień 15, Częstochowa – Meldunek KW MO w Katowicach dotyczący przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w dniach 14–15 sierpnia 1963 r.
Częstochowa, dnia 15 VIII 1963 r.
Tajne
Egz. Nr a….a
Meldunek specjalny
z przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze
w dniach 14–15 VIII [19]63 [r.]
Przygotowania do tych uroczystości przebiegały w bieżącym roku nieco odmiennie. W miesiącach czerwcu i lipcu bieżącego roku hierarchia i część kleru dołowego
podjęły dość szeroką kampanię przygotowawczą, reklamową i organizacyjną.
W lipcu informowali już o wszystkich planowanych uroczystościach, zachęcając
do udziału nie tylko na Jasnej Górze, ale i w innych ośrodkach pątniczych. Do dnia
7 VIII br. władze otrzymały 28 podań o zezwolenie na pielgrzymki do Częstochowy.
W dniu 5 VIII br. kuria częstochowska wydała okólnik, w którym przytoczyła informację o komunikacie Ministerstwa Zdrowia, zalecającym przejściowe zaniechanie
pielgrzymek pieszych. Okólnik ten docierał do proboszczów z opóźnieniem, jednak
spowodował spadek wniosków o zezwolenie na pielgrzymki.
Wzmożono natomiast agitację za wyjazdami indywidualnymi oraz małych grup
z każdej parafii. Agitację rozwinęli szeroko świeccy aktywiści parafialni. W diecezji
częstochowskiej zalecono księżom zachęcanie wiernych przy pomocy rozgłaszania,
że będzie bardzo ostre kazanie bp. Czajki – taki zamiar był. Rozpowszechniano też
plotkę, że prymas przedstawi nowego ordynariusza, że będzie czytany fragment testamentu Golińskiego. W ostatnich dniach wyolbrzymiono też sprawę pielgrzymki
warszawskiej i kaliskiej jako idących wbrew stanowisku władz. Takie granie na ciekawości ludzi miało zwiększyć frekwencję uczestników.
Decyzją władz Wydział Wyznań przekazał bp. Czajce ostrzeżenie w związku z jego
zamiarem wrogiego wystąpienia.
Odmowę zezwoleń na pielgrzymki piesze przyjmowano w zasadzie ze zrozumieniem, jedynie kilku proboszczów, np. ks. Kiwacz1, próbowało zrzucić z siebie odpowiedzialność za tzw. żywiołowe wyjście ludzi na pielgrzymkę. Wielu proboszczów
interesuje możliwość urządzenia pielgrzymek na dzień 25–26 VIII, lub 8 IX [19]63 r.
Paulini spodziewali się przybycia co najmniejb 40 000 pątników.

a
b

Pozostawiono bez wpisu.
W oryginale conajmniej.
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Program uroczystości rozłożono na trzy dni, zakładając wygłoszenie 14-tu kazań
i odprawienie 23-ch mszy.
Uroczystości rozpoczęły się 14 VIII br. o godz. 14.00 demonstracyjnym witaniem
pielgrzymki pieszej z Warszawy. Jej wejście wykorzystano maksymalnie do wytworzenia bojowego nastroju. Pielgrzymka niosła trzy krzyże wykonane z suchych gałązek
– symbol trudu. Nikt z paulinów i biskupów nie wyszedł jej witać przed miasto, lecz
ostentacyjnie tkwili na stopniach szczytu, z Wyszyńskim i bp. Czajką na czele. Dopiero gdy czoło pielgrzymki osiągnęło przedpole klasztoru – wyszło do niej 6-ciu paulinów z krzyżem, płonącymi świecami i kropidłem, obejmując dalsze przewodnictwo.
Kolejno kolumny pielgrzymki po osiągnięciu przedpola padły na twarz. Wyszyński
gestami rąk pozdrawiał przybywających, dwu paulinów filmowało sprzed szczytu.
Do pielgrzymki warszawskiej Wyszyński przemawiał dwukrotnie, odprawił dla
nich dwie msze. Również inni kaznodzieje nawiązywali do niej.
Uczynionoc wszystko, by mówić obecnym, że wyczyn tej pielgrzymki był potrzebnym bohaterstwem, opłacalnym wysiłkiem i nie szczędzono jej pochwał.
W ten sposób główną atrakcją całej imprezyd była pielgrzymka warszawska – jedyna zresztą, jeśli nie liczyć innych trzech małych kompanii (z Kalisza 130 osób, z Herbów 200 osób i z Koluszek 400 osób), na które nikt nie zwracał uwagi.
Elementy plotkarskie wyżywały się w komentowaniu różnych pogłosek o losach
i trudnościach pielgrzymki warszawskiej. Prowokacyjnych plotek nie ujawniono, lecz
wiele z nich wymierzonych było pośrednio ostrzem we władzę.
Nawiązując do przemówień na powitanie pielgrzymki warszawskiej: pierwszy mówił o. Ludwik. Witał, gratulował, podkreślał, że jest ona żywym symbolem wytrwania
narodue, wykazała duże poczucie odpowiedzialności, rozsądku i dzielności. Następnie
Wyszyński w ostrych słowach dowodził: trudności Kościoła w Polsce, mówił o odbieraniu praw, represjach godzących w byt Kościoła. Zasługę pielgrzymki wykazał tym,
że ona dowiodła, iż w tym kraju nie wszystko można osiągnąć nakazami i zakazami.
Obecnych przy powitaniu 3-ch tys.f pielgrzymki warszawskiej było około 2000
pątników niezorganizowanych.
O godz. 19.00 urządzono procesję […]g po wałach z udziałem 3000 pątników,
3-ch biskupów, 130 księży i 32 paulinówh. Z kolei mszę przed szczytem celebrował
Wyszyński, kazanie wygłosił ks. Franciszek Musiel – proboszcz Częstochowy. Treść
religijna, wchodząca w problematykę społeczną i polityczną.
Np. wzmianka o pewnych rządach, które chciały budować na ziemi raj bez Boga,
a skutkiem są kary Boże, jak np. susza i Skopje. Po mszy apel z krótkim komentarzem
religijnym wygłosił bp Bareła.
W oryginale urzyniono.
W oryginale imprezji.
e
W oryginale marodu.
f
W oryginale tyś.
g
Wyraz zakreślony znakami X.
h
Podkreślenie odręczne.
c

d

160

Wybór dokumentów

Obecnych w tym czasie było ogółem 15 000, w tym 9000 pątników i 6000 z miasta Częstochowy. Analogicznie do roku ubiegłego – 18 000, w tym 14 000 pątników.
Dnia 15 VIII br. o godz. 6.00 rozpoczęły się kolejne msze w bazylice i przed szczytem, a w kaplicy wyłącznie dla pielgrzymki warszawskiej odprawiał Wyszyński. Przy
tej okazji wygłosił krótkie kazanie przed ołtarzem – nie transmitowane przez głośniki
mimo uprzednich zapowiedzi. Treść wystąpienia analogiczna jak 14 VIII br. godz.
14-ta, z tym że mocniej akcentował obowiązek, konieczność i prawo do walki o wiarę.
W tym czasie przed szczytem kazanie wygłosił o. Lucjuszi Tyrasiński2. Treść religijna. Poruszył jedynie sprawę przerywania ciąży, potępiając matki zabijające poczęte
życie.
Obecnych ogółem 5000, w tym przed szczytem jedynie 2000.
O godz. 9.00 znowu dwie msze przed szczytem i w bazylice. Celebrowali paulini.
Kazanie przed szczytem wygłosił NN. paulin. Treść religijna. W bazylice też głosił
paulin. Obok treści religijnej, aluzje do trudności dla Kościoła, sławienie pielgrzymki
warszawskiej. Obecnych 6000 osób na obu mszach.
O godz. 11.00 sumę pontyfikalną celebrował przed szczytem bp Czajka, kazanie
głosił o. Paweł Kosiak. Kazanie mariologiczne, z licznymi akcentami na sprawy społeczne, lecz w zakresie kościelnych problemów. Np. sprawę wychowania religijnego
podniósł do rangi warunku ustrzeżenia się przed problemem chuliganów i bandytów.
Nakazywał popędzanie dzieci do katechizacji co najmniejj tak, co do nauki przedmiotówk świeckich. Krytykował wady społeczności katolickiej.
Na sumie obecnych około 31 000 ludzi, w tym pielgrzymów około 20 000, reszta miejscowych. Była to największa frekwencja tych uroczystości. Wśród pątników
zdecydowana przewaga kobiet – do 80%, 5% mężczyzn i 15% młodzieży, zwłaszcza
żeńskiej. Ludność wiejska.
O godz. 16.00 nauki stanowe wspólnie dla starszych mężczyzn i kobiet prowadził
w bazylice o. Wenanty (połączono z uwagi na deszcz). Treść religijna z wieloma aluzjami do położenia Kościoła i ujemnych tego skutków.
Również o godz. 16.00 młodzież zebrano w Sali Różańcowej – około 800 osób –
i dla nich jedna z ósemek – pracownica Instytutu Prymasowskiego – wygłosiła 70-minutową pogadankę. Treść poświęcona sławieniu osoby Wyszyńskiego na przykładzie
jego życiorysu, czynów i pracy dla Kościoła. Tego typu impreza nie była dotąd spotykana na J[asnej] Górze i ma swoją wymowę.
O godz. 19.00 ostatnie nabożeństwo przed szczytem poprzedzonel procesją prowadzoną przez bp. Czajkę, 35 księży, 45 paulinów i 40 zakonnicm. Uczestników procesji
2000. Ogółem na mszy wieczornej obecnych było 22 000, w tym około 10 000 z Częstochowy. Młodzieży i mężczyzn bardzo mało, około 10%.
W oryginale Lucjiusz.
W oryginale conajmniej.
k
W oryginale przedniotów.
l
W oryginale poprzedzoną.
m
Podkreślenie odręczne.
i
j
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Kazanie wygłosił ksiądz świecki. Treść religijna, bez poważniejszych akcentów politycznych. Po nim zabrał głos bp Czajka, zamykając uroczystości podziękowaniem za
udział i modlitwą. Jawnie wrogich sformułowań nie używał.
Służba mundurowa MO zapewniła porządek i sprawny ruch na terenie miasta.
Za wykroczenia sporządzono 32 wnioski do KKO, w tym 5 rozpatrzono w trybie
przyspieszonym. Mandatami ukarano 727 osób na łączną kwotę 27 180 zł. Za różne
wykroczenia, zwłaszcza drogowe. Na szosie w pow[iecie] kłobuckim ulegli z własnej
winy wypadkowi wracający motorem z J[asnej] Góry mieszkańcy Kalisza, bracia
Bietka. Jednego z nich przewieziono do szpitala.
Na terenie Częstochowy przebywało w tych dniach około 500 pojazdów mechanicznych z terenu kraju oraz 75 samochodów z rejestracją zagraniczną. Cudzoziemców przebywało ogółem 160, w tym dwie wycieczki z Francji i Anglii. Obecni byli
korespondenci zagraniczni z NRF, USA i Francji. Część z nich jako turyści. Ustalono,
że dziennikarz NRF, obyw[atel] Alverman Dirk z Düsseldorfu – gość Zimmerera
z Warszawy ul. Płatowcowa 15, przybył w towarzystwie polskiego dziennikarza Meretik Gabriela3, s. Abrama, z Warszawy ul. Madalińskiego 38/40, w celu wykonania
zdjęć na J[asnej] Górze i wykorzystania ich do wydawania albumu w NRF. Zdjęcia
wykonali. Zatrzymano ich i zakwestionowano 22 filmy, w tym 11 niewykorzystanych, celem kontroli. Ustalono, że Meretik pozostaje w zainteresowaniu Dep[artamentu] II-go MSW.
Stwierdzono, że przez czas trwania uroczystości były czynne 4-ry punkty przyjmowania ofiar i intencji mszalnych, przez które przewinęło się ok. 4000 osób. Przeciętne
opłaty po 50 zł. Konfesjonałów czynnych było 56, lecz nasilenie spowiadających się
nie było duże.
Oo. paulini są niezadowoleni z przebiegu uroczystości, głównie z małej frekwencji.
Jednak korespondentom zagranicznym przekazywali oceny nieobiektywne, np. ilość
uczestników oceniali na 40–60 tysięcy. Informowali też o przybyciu bardzo licznych
pielgrzymek.
(mjr Z[ygmunt] Nikiel)
Źródło: AIPN Ka, 056/48, Informacje, meldunki dotyczące uroczystości religijnych na Jasnej
Górze i w Piekarach Śląskich. Lata 1957–1967, k. 187–191, oryginał, mps.

Ks. Jan Kiwacz (1903–1985), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1930. Duszpasterz parafii Zawiercie, Lututów, św. Zygmunta w Częstochowie i Wniebowzięcia NMP w Częstochowie, ekspozyt i proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Sosnowcu, kapelan
Wojska Polskiego, wicedziekan sosnowiecki, proboszcz parafii Kłobuck, wicedziekan kłobucki, proboszcz parafii Mrzygłód, kanonik RM. Zob. AKMCz, 150/68, Akta personalne ks. Jana Kiwacza;
M. Mikołajczyk, Ks. Jan Kiwacz (21 VI 1903 – 15 I 1985), WACz 1989, R. 63, nr 1–2, s. 47–49.

1
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O. Lucjusz – właściwie Ładysław Tyrasiński (ur. 1931), paulin, święcenia kapłańskie przyjął 1956.
Dyrektor NSD Paulinów w Częstochowie, przeor klasztoru w Daylestown, prowincjał amerykańskiej prowincji paulinów, proboszcz parafiiśw. Stanisława w Nowym Jorku. Zob. AJG, t. 109, Akta
personalne o. Lucjusza Ładysława Tyrasińskiego; D. Piątkowski, Od polskiej do amerykańskiej Częstochowy,
Nowy Jork-Opole 2006, passim.
3
Gabriel Meretik
2
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Nr 41
1963 sierpień 21, Częstochowa – Meldunek KM MO w Częstochowie dotyczący sytuacji w środowiskach kościelnych po uroczystościach na Jasnej Górze w dniu 15 sierpnia 1963 r.
Częstochowa, dnia 21 VIII 1963 r.
[…]a
Tajne
Egz. Nr b 2 b
N[aczelni]k Wydz[iału] IV-go Służby Bezp[ieczeństwa]
Komendy Wojewódzkiej MO
w Katowicach
(ppłk L[ucjan] Pikuła)
Meldunek nr 41
dot[yczy] sytuacji na odcinku kleru.
Po zakończonych uroczystościach na Jasnej Górze wśród aktywu klerykalnego
notujemy różne komentarze, w szczególności dot[yczące] pielgrzymki warszawskiej.
Tak np. na terenie Mstowa pow[iat] Częstochowa, gdzie pielgrzymka nocowała – są
obecnie komentarze – jakoby organa MO po wyjściu pielgrzymki z Warszawy rozpędziły ją, połamano krzyże, a w czasie rewizji zabierano sutanny księżom idącym
po cywilnemu z pielgrzymką. Wiadomości takie mieli rozpowszechniać pielgrzymi
z Warszawy.
Notujemy również komentarze, że na całej trasie pielgrzymki celowo pozamykane były sklepy, a prywatnym sprzedawcom funkcjonariusze MO powywracali
stoiska i rozpędzali ich, by nie zaopatrywać w artykuły żywnościowe uczestników
pielgrzymki.
Rozsiewano również propagandę, że miasto zostało zamknięte dla pątników pieszych i przyjezdnych, komentowano o punktach szczepień przeciw epidemii ospy
itp. Komentuje się również samo zachowanie uczestników pielgrzymki warszawskiej
przed szczytem Jasnej Góry oraz przemówienie prymasa, że o fakcie tym będzie wiedzieć zagranica, gdyż było w tym czasie wielu przedstawicieli z zagranicy.
W dniu 22 VIII br. w Częstochowie przy ul. Klasztornej 19 odbędą się uroczystości jubileuszowe z okazji 75-lecia Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca Maryi,
w czym ma wziąć udział wielu zaproszonych księży.
a
Nieczytelny ślad po pieczęci podłużnej. Poniżej L.dz. WZ 02354/63 (liczba dziennika wpisana odręcznie cyfra 5,
naniesiona na pierwotnie wpisaną cyfrę 4).
b
Wpisano odręcznie.
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W dniu 27 VIII br. w parafii Kalej pow[iat] Częstochowa odbędzie się zjazd kursowy grupy księży, którzy obchodzić będą 20-lecie kapłaństwa. W zjeździe tym udział
weźmie bp Czajka i wielu zaproszonych kanoników i księży z terenu diecezji.
W dniu 27 VIII [19]63 r. – 30 VIII br. w Niższym Seminarium Duchownym
w Częstochowie odbędzie się zjazd księży z kilku dekanatów, przewiduje się około
200 osób.
Na dzień 14 VIII – 15 VIII br. wyszła na Jasną Górę bez pozwolenia pielgrzymka
z parafii Przyrów pow[iat] Częstochowa. Organizatorami pielgrzymki były dewotki
z tej parafii, które szły bez udziału księdza. Na trasie pielgrzymka została rozwiązana
przez przedstawicieli Prez[ydium] Pow[iatowej] Rady Narodowej. W Częstochowie
jednak pielgrzymka uformowała się ponownie. Organizatorzy pielgrzymki zostali
ustaleni, będą ukaranic przez Kolegium Karno-Orzekające.
Na dzień 25 VIII – 26 VIII br. ubiegali się o zezwolenia na pielgrzymki na Jasną
Górę księża z parafii Olsztyn, pow[iat] Częstochowa, i Złochowice, pow[iat] Kłobuck. Podania zostały załatwione odmownie z uwagi na epidemię ospy.
Odb. 2 egz.
Egz. Nr 1 adresat
Egz. Nr 2 a/a
Opr. WS/Wyk. RH
[…]d
(mjr Wł[adysław] Syjota1)
Źródło: AIPN Ka, 056/41, Meldunki, notatki informacyjne z KM/KP MO dotyczące
przebiegu uroczystości Bożego Ciała, uroczystości w Piekarach Śląskich oraz innych wydarzeń
o charakterze religijnym w woj. katowickim (1959, 1961–1965), k. 1–2, oryginał, mps.

Władysław Syjota (ur. 1919), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1945–1950 pracował w MUBP Gliwice jako wywiadowca Sekcji VII, referent Referatu I i V, kierownik Sekcji V,
1950 zastępca szefa Urzędu PUBP Gliwice, następnie szef Urzędu PUBP w Cieszynie i Pszczynie, 1953–1955 szef Urzędu MUBP w Sosnowcu, następnie kierownik PUdsBP w Będzinie, od
1956 zastępca komendanta KP MO w Cieszynie, od 1963 I zastępca komendanta ds. SB KM
MO w Częstochowie, 1973 zwolniony ze służby w stopniu podpułkownika. Zob. Kadra bezpieki
1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 468–469.
1

c
d

W oryginale ujarani.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 42
1963 sierpień 26, Częstochowa – Meldunek KW MO w Katowicach dotyczący przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w dniach 24–26 sierpnia 1963 r.
Częstochowa, dnia 26 VIII 1963 r.
Tajne
Egz. Nr a…a
Meldunek specjalny
z przebiegu uroczystości kościelnych
na Jasnej Górze w dniach 24–26 VIII 1963 r.
Przygotowania do tych uroczystości przebiegały podobnie jak na uroczystości
w dniach 14–16 VIII [19]63 r. Dwutygodniowy okres poprzedzający te uroczystości
wykorzystany został przez hierarchię, organizatorów i część kleru dołowego do aktywnego rozwinięcia kampanii reklamowej i organizacyjnej – w celu zapewnienia jak
największej frekwencji pielgrzymów. Mówiono szeroko o tym, że w uroczystościach
tych weźmie udział kardynał Wyszyński i wszyscy biskupi. Apelowano, aby przybywać grupami, indywidualnie – dostępnymi środkami lokomocji lub pieszo.
Organizatorzy – szczególnie oo. paulini, aby zachęcić wiernych do udziału w tych
uroczystościach, rozpowiadali, że oczekują ponad 100 000 pielgrzymów, gdyż tyle
zgłoszeń otrzymali z terenu kraju, co nie polegało na prawdzie.
Drugim momentem wykorzystywanym w tej agitacji było rozgłaszanie i zapowiadanie kazania Wyszyńskiego, w czasie którego powie on o krzywdach i rzekomym
prześladowaniu religii i Kościoła w Polsce.
Wzmożona agitacja i kilkakrotne zapowiedzi w komunikatach kazania Wyszyńskiego zaciekawiły w pewnym stopniu pątników, część inteligencji katolickiej, a nawet przedstawicieli zagranicznych agencji prasowych. Przedstawiciel Polskiego Radia zabiegał w klasztorze o teksty wygłoszonych kazań w czasie uroczystości, w celu
przekazania ich dla Polonii amerykańskiej. Przedstawiciel Agencji „Associated Press”b
był zainteresowany programem uroczystości i zapowiedział swój przyjazd na kazanie
kardynała Wyszyńskiego.
Spekulując na uczuciach wiernych – organizatorzy rozpowszechniali i wyolbrzymiali plotki – jeszcze w sprawie pielgrzymki warszawskiej z poprzednich uroczystości, mówiąc, że jej uczestnikom nie wolno było podawać nawet wody, oraz o różnego rodzaju szykanach, jakich rzekomo doznali inni pielgrzymi – co nie polegało na
prawdzie.
a
b

Pozostawiono bez wpisu.
W oryginale Asortit Press.
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Twierdzono, że mimo braku zezwoleń na pielgrzymki, frekwencja pątników liczebnością zaskoczy władze i w konsekwencji wykaże siłę Kościoła w Polsce, samozaparcie, hart i odwagę ogromnych rzesz katolików z całego kraju.
Faktycznie zaś organizatorzy – aczkolwiek oczekiwali większego napływu pątników na te uroczystości jak w dniach 14–15 VIII, liczyli się z tym, że frekwencja ta
będzie daleko mniejsza jak w latach poprzednich.
Według założeń organizatorów suma pontyfikalna przed szczytem w dniu 26 VIII
br. o godz. 11.00 – szczególnie kazania Wyszyńskiego – miała być punktem kulminacyjnym tychże uroczystości.
Program uroczystości rozłożono na cztery dni – ze szczególnym podkreśleniem
dnia 26 VIII br., zakładając wygłoszenie 14-tu kazań i odprawienie łącznie 25-ciu
mszy.
Uroczystości rozpoczęły się dnia 24 VIII br. o godz. 19.00 nabożeństwem przed
szczytem. Kazanie o treści religijnej wokół hasła siódmego roku Wielkiej Nowenny
wygłosił o. Wenanty. Mówił o sprawie tolerancji i przebaczaniu wrogom – apelował
o sprawiedliwość i wzajemne poszanowanie.
W czasie tej uroczystości obecnych było około 8000c wiernych, w tym 6000 pątników – 80% stanowiły kobiety w starszym wieku.
Dnia 25 VIII br. o godz. 6.00 rano rozpoczęły się kolejne msze w bazylice i kaplicy. Wygłoszone kazania miały charakter religijny – aluzje do trudności przyjezdnych
pielgrzymów. O godz. 9.00 ciche msze przed szczytem, wiernych około 10 000.
O godz. 11.00 sumę pontyfikalną przed szczytem odprawił paulin. Kazanie o treści
religijnej wygłosił o. Ferdynand. Wiernych około 20 000d, w tym 13 000e pątników.
O godz. 19.00 nabożeństwo przed szczytem. Kazanie wygłosił ksiądz świecki z parafii Jaków, woj[ewództwo] warszawskie. Treść religijna, wchodząca w problematykę
społeczną i polityczną.
Następnie na prośbę paulinów zabrał głos kardynał Wyszyński i apelował do wiernych o modlitwę za Pawła VI-go, za zmarłego ordynariusza diecezji częstochowskiej
bp. Golińskiego, za pozostałe Seminarium Częstochowskie w Krakowie i za wszystkie
seminaria w Polsce, którym grozi niebezpieczeństwo ze strony złych i nieodpowiedzialnych ludzi.
W nabożeństwie udział wzięło: 3-ch biskupów, kapituła katedralna, 60-ciu księży
świeckich, 40-tu paulinów, 50 zakonnic oraz około 28 000 wiernych.
Dnia 26 bm. o godz. 6.00 – msza przed szczytem, kazanie o treści religijnej wygłosił o. Krzysztof. Wiernych około 5000f. O godz. 9.30 cicha msza, wiernych około
800g.
Podkreślono odręcznie.
Podkreślono odręcznie.
e
Podkreślono odręcznie.
f
Podkreślono odręcznie.
g
Podkreślono odręcznie.
c

d
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Kulminacyjnym punktem uroczystości była suma pontyfikalna, celebrowana przez
bp. Modzelewskiego, oraz kazanie, które wygłosił kardynał Wyszyński. Treść wybitnie wroga zarówno z punktu widzenia politycznego, gospodarczego, jak i ekonomicznego. Mówiąc o współistnieniu, stwierdził, że obóz socjalistyczny uważa co prawda
za możliwe współpracę na płaszczyźnie gospodarczej z blokiem kapitalistycznym, ale
„nigdy nie może być pokoju ideologicznego, pokoju światopoglądowego”.
Powiedział, że każdy człowiek ma prawo świadomego wyboru „stanu i swobody
życia religijnego”, tu zrobił aluzję do faktów powołania kleryków do wojska, stwierdzając, że czyni się wszystko, aby oni zrezygnowali z seminarium i zrzucili sutanny.
Twierdzi, że ogranicza się pielgrzymki do miejsc pątniczych, że ogranicza się tradycyjne procesje „Bożego Ciała”, podczas gdy odbywają się bez przeszkód zjazdy o charakterze politycznym, sportowym czy turystycznym.
Uważa, że niewłaściwy jest podział dochodu narodowego. Sumy płynące z podatków powinny być przeznaczane na wzbogacenie obywateli, na podniesienie ich stopy
życiowej, tymczasem – stwierdza – przeznacza się je na finansowanie różnego rodzaju
instytucji skierowanych charakterem swej pracy do walki z religią, do wydawania
książek i czasopism antyreligijnych.
Zaatakował współzawodnictwo pracy, system zobowiązań produkcyjnych, pracę
ponad godziny. Człowiek powinien mieć zapewnione – stwierdza – takie warunki
pracy, aby się mógł rozwijać, żeby przedwcześnie nie zmarnował swych sił „przez
różne wyścigi, różne zobowiązania, niby to dodatkowe, które zabierają człowiekowi
cały czas i resztę sił, żeby nie pracował całymi godzinami za skromne wynagrodzenie
ze szkodą dla swoich obowiązków osobistych, rodzinnych, kulturalnych i religijnych”.
Poświęcił dużo uwagi sprawie kolonii letnich organizowanych przez państwo.
Uważa, że nie ma ono prawa wprowadzać żadnych ograniczeń, nie może żądać, aby
na przykład dzieci wyrzekały się prawa do modlitwy. Podkreślił, że obowiązkiem rodziców jest, aby swoje dzieci wychowywali zgodnie ze swoim rozumnym przekonaniem, którym jest prawo zawarte w encyklice Jana XXIII.
Wiernych około 50 000h, w tym 20 000 pątników, 4000 młodzieżyi.
O godz. 19.00 nabożeństwo przed szczytem. Kazanie wygłosił arcybiskup Kominek z Wrocławia. Treść kazania wchodząca w problematykę rozprawienia się z ateizmem i atak na prasę. Następnie omówił epidemię ospy we Wrocławiu, podkreślając,
że władze straciły głowę, że tylko pomoc Kościoła i zakonnic zapobiegła rozszerzaniu
się epidemii. Nadmienił, że w roku ubiegłym w dniu 26-go było na „Jasnej Górze”
800 000 pielgrzymów.
Kazania wysłuchało 70 000j ludzi, w tym 20 000k przybyłych spoza terenu Częstochowy, młodzieży około 7000.
Podkreślono odręcznie.
Przekreślono odręcznie wyraz wiernych i nad nim dopisano odręcznie młodzieży.
j
Podkreślono odręcznie.
k
Podkreślono odręcznie.
h
i
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W dniach 25–26 VIII br. pielgrzymek zorganizowanych od 100–300 osób przybyło 13-ciel (w roku ubiegłym – 78m –). Większe pielgrzymki przybyły z Inowrocławia, Łodzi, Kielc, Koluszek, Gomunic, Piotrkowa i Kłomnic.
Największa frekwencja biorących udział w uroczystościach zanotowana została
w dniu 26-go o godz. 19.00, 70 000 ludzi (w roku ubiegłym w tymże dniu 200 000n).
Służba Mundurowa MO zapewniła porządek i sprawny ruch na terenie miasta.
W dniach 25–26 VIII br. na terenie Częstochowy przebywało: 160 cudzoziemców
na czasowym pobycie, z tego najwięcej – 76 – z Francji, 23 z Anglii, pozostali z USA,
Szwajcarii, Kanady, NRF i Jugosławii.
Organizatorzy uroczystości, jakkolwiek otrzymali tylko około 70 000 zgłoszeń,
rozpowiadają, że pątników, którzy wzięli udział w tych uroczystościach, było 120 000.
W dniach 25–26 wydarzeń godnych podkreślenia, poza opisanymi, nie było.
Odb. 5 egz.
[…]o
(ppłk. L[ucjan] Pikuła)
Źródło: AIPN Ka, 085/10, t. 1, cz. 2, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru
z terenu woj. katowickiego oraz przebiegu uroczystości kościelnych i wydarzeń o charakterze
religijnym (1958–1966), k. 123–128, oryginał, mps.

Podkreślono odręcznie.
Liczbę 78 odręcznie zakreślono kółkiem.
n
Podkreślono odręcznie.
o
Podpis odręczny, nieczytelny.
l

m
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Nr 43
1963 sierpień 28, Katowice – Informacja KW PZPR w Katowicach dotycząca przebiegu uroczystości na Jasnej Górze w dniach 25–26 sierpnia 1963 r.
Katowice, dnia 28 VIII 1963 r.
Ściśle tajne!
Egz. Nr a 2 a
Informacja
o przebiegu uroczystości maryjnych
w Częstochowie w dniach 25–26 VIII [19]63 r.
Uroczystości te, jak wszystkie tej rangi, zostały poprzedzone dużym wysiłkiem
hierarchii, bezpośrednich organizatorów, tj. o[o]. paulinów i dużej części kleru dołowego całego kraju. Wysiłki te zmierzały do odpowiedniego rozreklamowania tych
uroczystości wśród społeczeństwa oraz zwerbowania odpowiednio dużej ilości uczestników. Ważnym elementem tej kampanii przygotowawczej było rozpowszechnianie
wieści o mającym nastąpić w czasie uroczystości wystąpieniu Stefana Wyszyńskiego,
który powie o krzywdach i prześladowaniach, jakich doznaje Kościół w Polsce. Innym
elementem kampanii przygotowawczej było rozpowszechnianie pogłosek o tym, że
będzie to impreza, na którą zbiegną się licznie wierni z całego kraju. Paulini głosili np.
szeroko, że mają już zgłoszenia ponad 100 tys.b samych pielgrzymów, co nie pokrywało się z prawdą, a obliczone było na wywołanie psychozy naśladownictwa u wiernych. Na zewnątrz twierdzono, że mimo braku zezwoleń na odbycie pielgrzymek,
frekwencja pątników zaskoczy swą liczebnością władze i wykaże siłę Kościoła w Polsce, samozaparcie, hart i odwagę ogromnych rzesz katolików w całym kraju. By pobudzić uczucia wiernych i sprowokować ich do postawy sprzeciwu wobec władz, rozpowszechniano szeroko plotki o rzekomych prześladowaniach, jakich doznali pątnicy
na […]c uroczystości 15 bm. w Częstochowie, a szczególnie pielgrzymka warszawska.
Jednakże w rachubach wewnętrznych przeznaczonych dla własnego użytku organizatorzy, aczkolwiek spodziewali się większej niż 15 bm. frekwencji, liczyli się, że
będzie ona o wiele niższa niż w latach ubiegłych.
Pierwotny program uroczystości rozłożony na cztery dni i przewidujący wygłoszenie 14-tu kazań i odprawienie 25 mszy, dwukrotnie zmieniano, w rezultacie koncentrując się na jednym dniu (26 bm.), w którym na czołowe miejsce wybijała się suma
z kazaniem Wyszyńskiego.
a
b
c

Wpisano odręcznie.
W oryginale tyś. W całym tekście – podobnie.
Nieczytelny wyraz skreślony znakami x.
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Frekwencja na poszczególnych imprezach uroczystości przedstawiała się
następująco:
dnia 24 bm. godz.19.00 – 8000 osób, w tym 6000 pątników
”
25 bm. ” 6.00 – 5000
”
”
5000
”
”
”
” 9.00 – 10 000
”
”
8000
”
”
”
” 11.00 – 20 000
”
” 13 000
”
”
”
” 19.00 – 28 000
”
” 15 000
”
”
26 bm. ” 6.00 – 5000
”
”
5000
”
”
”
” 9.30 – 8000
”
”
6000
”
”
”
” 11.00 – 50 000
”
” 20 000
”
”
”
” 19.00 – 70 000
”
” 20 000
”
Jak z powyższego zestawienia wynika, frekwencja na wszystkich imprezach oprócz
sumy i nieszporów dnia 26 bm. była bardzo niska jak na tej rangi uroczystości i nie
pozostawała w żadnym stosunku do apetytów organizatorów.
W ubiegłym roku na uroczystościach 26 sierpnia obecnych było ok. 200 000 wiernych, a więc frekwencja na maksymalnie obsadzonej imprezie osiągnęła zaledwie
1/3 cyfry zeszłorocznej.
W dniach 24–26 bm. przybyło do Częstochowy 13 zorganizowanych pielgrzymek liczących 100–300 osób każda (w ub. roku naliczono takich pielgrzymek 78).
Największe pielgrzymki przybyły z Łodzi, Kielc, Inowrocławia, Koluszek, Gomunic,
Piotrkowa i Kłomnic. Zwracał uwagę brak oprawy dekoracyjnej tych pielgrzymek
poza krzyżami, w większości brzozowymi, niektóre krzyże „przyozdobione” były koroną cierniową, względnie czarną wstążką. Olbrzymią większość pątników stanowiły
kobiety (ok. 80%), w znikomej ilości wystąpiła młodzież (ok. 10%).
Zainteresowanie uroczystościami ze strony mieszkańców Częstochowy niewielkie.
Organizatorzy uroczystości, aby pobudzić ciekawość częstochowian, kilkakrotnie
w ciągu dnia 24 i 25 bm. zapowiadali wystąpienie Wyszyńskiego. Dało to pewien
efekt, gdyż na sumie dnia 26 bm. [o] godz. 11.00 mieszkańcy Częstochowy stanowili
większość (30 tys. na 20 tys. pielgrzymów), a na nieszporach 26 bm. oni byli podstawą frekwencji (50 tys. na 20 tys. pielgrzymów).
W czasie trwania uroczystości wygłoszono szereg kazań. Wszystkie kazania jednakże wypadły szaro i niepoprawnie na tle wystąpień Wyszyńskiego (26 bm. g[odzina] 11.00) i Kominka (26 bm. g[odzina] 19.00). Kazanie Wyszyńskiego o silnie
skondensowanym ładunku treści politycznych było jednym wielkim atakiem na politykę tak społeczną, jak i ekonomiczną władz. Było to najbardziej kontrrewolucyjne
wystąpienie dostojnika Kościoła na przestrzeni wielu ostatnich lat, jak się zgodnie
oceniad.

d

W wyrazie ocenia literę a wpisano odręcznie.
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Wyszyński, nawiązując do encykliki Jana XXIII „Pacem in terris” i prawem kaduka sugerując wiernym, że jest ona dokumentem zobowiązującym władze Polski
Ludowej, wysunął pod adresem tych władz następujące zarzuty:
–
ponad ideee pokoju i miłości przedkładają one nienawiść i walkę.
–
władza państwowa przykłada rękę do oczerniania, poniewierania człowieka,
daje pieniądze i utrzymuje ludzi trudniących się napaścią na człowieka.
–
pogwałcone są prawa do wolności opinii, „wygłaszania własnych poglądów,
oraz prawa swobodnej twórczości artystycznej”. „Cenzura zamyka nam usta”.
–
stanowisko „wysokiego autorytetu” negatywne w sprawie „pokoju ideologicznego, pokoju światopoglądowego” godzi w Kościół.
–
pogwałcone jest prawo do „wielbienia Boga zgodnie z wymaganiami prawego sumienia” oraz prawo wyznawania religii prywatnie czy publicznie.
„…to prawo nie jest w ojczyźnie naszej równomiernie przyznawane, jedni są
uprzywilejowani, drudzy ograniczani i dyskryminowani”.
–
pogwałcone jest prawo do „dowolnego stanu i swobody życia rodzinnego”
…przykładem odciąganie alumnów od powołania kapłańskiego w czasie odbywanej przez nich służby wojskowej.
–
bezprawiem jest żądanie, by dzieci wyrzekły się na obozach i koloniach letnich prawa do ćwiczeń religijnych i modlitwy.
–
nadużyciem jest „używać pieniędzy, które pochodzą z podatków i które są
przeznaczone dla dobra publicznego, na cele niezgodne z tym dobrem publicznym i sprawami osoby ludzkiej.
Nie wolno więc używać pieniędzy na walkę z religią, na organizowanie instytucji do zwalczania religii obywateli swojego narodu…”
–
siły człowieka pracy są używane tak „…żeby przedwcześnie siły zmarnował,
przez różne wyścigi pracy, przez różne zobowiązania niby to dobrowolne,
niby to dodatkowe, które zabierają człowiekowi cały czas i resztkę sił, bo
on nie jest tylko siłą fizyczną, bo nie jest siłą roboczą, ażeby po odrobieniu
swoich ośmiu godzin, niekiedy za skromne wynagrodzenie, jeszcze pracował
później bezpłatnie całymi godzinami ze szkodą dla swoich obowiązków osobistych, może rodzinnych, społecznych, kulturalnych, religijnych itd.”
–
Wyszyński atakuje poziom płac w kraju wołając: „…pracownikowi należy
się płaca ustalona wg nakazu sprawiedliwości, wysokość jej dostosowana do
możliwości gospodarczej musi zapewnić pracownikowi i jego rodzinie poziom życia odpowiadający ludzkiej godności”.
–
pogwałcone jest prawo do zrzeszania się, czego dowodem jest sprzeciw władz
polskich wobec żądań Kościoła „tworzenia organizacji religijnych czy to sodalicji, czy bractw”,
–
pogwałcone są prawa Kościoła do wychowania, do szkół katolickich, do
stowarzyszeń.
e

W oryginale ideje.
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–

tolerowane są w naszym kraju „wielkie nadużycia”, jak np. „zniszczenie” pracy seminariów duchownych.
–
państwowa władza nie dba o dobro powszechne całego narodu, a tylko dba
o dobro „jednej czy drugiej przyjemnej i miłej sobie grupy obywateli”.
–
nie istnieje sprawiedliwość dla wszystkich obywateli „… ciągle mamy nadzieję, że zacznie się sprawiedliwość w ojczyźnie naszej nie tylko dla pewnej
grupy uprzywilejowanych ludzi, ale dla wszystkich obywateli, a zwłaszcza dla
tych, którzy wierzą”.
–
Kościół, biskupi, kapłani i ludzie wierzący ulegają szeregowi nadużyć
i dyskryminacji.
Zwracała uwagę forma, w jakiej Wyszyński wygłosił swoje kazanie. Widocznym
było, że mówi starannie przygotowany, nie zaś pod wpływem chwilowego uniesienia.
Mówił spokojnie, beznamiętnie, wyraźnie i głośno skandując co bardziej ostre fragmenty swego kazania. Widać było wyraźnie, że wystąpienie jego było zaplanowane
i na zimno skalkulowane.
Następny co do rangif mówca, arcybiskup Kominek z Wrocławia, wobec wyczerpania przez Wyszyńskiego listy bolączek Kościoła w Polsce, nadał swemu kazaniu
formę bardziej lekką, pełną szyderstw i kpin pod adresem wrogów Kościoła w Polsce.
W kazaniu swym stara się on „rozprawić” z zarzutami stawianymi wierze katolickiej
przez jej przeciwników. Oto kilka fragmentów tego kazania, budowanego w formie
dialogu, w którym autor stawia pytania i sam na nie odpowiada:
„A może my mamy jakąś fałszywą wiarę, zabobonną, niebezpieczną, zacofaną? Tak
nam przecież niektórzy wciąż wypisują w gazetach, czasopismach, książkach, w licznych książkach wydawanych za nasze, za ludzi wierzących pieniądze – podatki”.
„Fanatyczną byłaby (nasza wiara), gdyby nasze zakonnice i nasi klerycy skakali do
ognia, gdy im się zabiera domy i dachy nad głową, tak jak to czynią mnisi buddyjscy
w tej chwili, tak nam piszą o Wietnamie. Fanatyczną byłaby nasza wiara, gdybyśmy,
jak ongiś biczownicy, chodzili z błędnym spojrzeniem i zadawali sobie, jak też bliźnim
naszym razy. Fanatyczną byłaby, gdybyśmy naszych wojujących ateistów bili, przepędzali, posady im odbierali, szkalowali ich, czyli stosowali, wybaczcie, że to powiem,
oko za oko, ząb za ząb. A my tych biednych naszych prześladowców, którzy nieraz
naprawdę nie wiedzą, co czynią, bo są zaślepieni, my jeszcze próbujemy ich jakoś
miłować. Powiadam – próbujemy, bo to rzecz niełatwa miłować kogoś, który wciąż
uderza, wciąż na nowo szkaluje i nie widać u niego ani poprawy, ani dobrej woli, a tylko złości, sekciarstwo wczorajsze i właśnie fanatyzm”.
„A może ta wiara, pytamy dalej, ta wiara w Polsce jest przestarzała?”
„…jeszcze nie tak dawno pewni nasi wojujący ateiści wypisywali i oświadczali publicznie i wobec korespondentów zagranicznych, że te wierzenia katolickie, częstochowskie nasze, należy jeszcze trochę tolerować, jeszcze lat kilkanaście, a potem one
znikną”. „Naszych braci, którzy już przygotowują pogrzeb Kościoła Chrystusowego
f

W oryginale raxngi.
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w Polsce, prosimy z naciskiem, bardzo usilnie prosimy, nie róbcie nam pogrzebu. Od
pogrzebów jesteśmy my, my biskupi i księża, a umiemy je robić bardzo dokładnie
i pobożnie, i gruntownie. Nie trzeba nigdy pogrzebanego po raz drugi grzebać. Wygrzebywać i znowu grzebać, i rehabilitować, i z grobu wyrzucać, i do drugich przekładać. Tyle już tych pogrzebaczy swoich Kościół przeżył, jeszcze tych kopidołków spodg
znaku rozmaitych pism antyreligijnych wojującego ateizmu, którzy nie widzą znaku
czasów, nie widzą, że idzie nowe w świecie”.
Komentując ostatnie imprezy religijne w Polsce, w których frekwencja wg mówcy
sięgała w setki tysięcy osób bardzo młodych wiekiem, arcybiskup Kominek stwierdził: „…nie ma już wątpliwości, katolicyzm w Polsce stał się falą, żeby już użyć tego
nadużywanego wyrazu, starą i nową falą zarazem, a fala to rzecz żywiołowa, bardzo
trudno się jej przeciwstawić!”
Mówiąc o warunkach i rozwoju życia religijnego w USA, mówca ironizował: „Zdaje się, że trzeba ich doganiać, tych Amerykanów, nie tylko w gospodarce, jak to się
u nas mówi urzędowo, ale i w metodach duszpasterskich, wolności religijnej i w innych sprawach również”.
Opisując osiągnięcia techniczne ludzkości dokonane w ostatnich czasach, kpił
z prób człowieka opanowania sił przyrody: „…a może tobie, biedny człowiecze, zachciewa się zostać Bogiem? … a może się tobie w główce twej słabo zrobiło? …Patrz
superczłowiecze XX wieku, co niby masz skrzydła u ramion swych, które cię ponoszą,
zatrzęsła się ziemia w Jugosławii w kilku sekundach 100–200 tys. bez dachu nad
głową i jeden i pół tysiąca czy dwa trupów”.
Fanfaronada Kominka poszła tak daleko, że Kościołowi przypisał zasługę zwalczania epidemii ospy we Wrocławiu.
„Z początku się na tym nie poznali, a kiedy się poznali, ludzie głowy potracili i to
czynniki, które o porządek dbać powinny. Jakoś zupełnie byli bezradni wobec tego
małego zarazka. I sądzę, że nie tylko wierzący, ale i ci niewierzący byli też bezradni.
Dopiero kiedy się lekarze fachowi zebrali i nakazali, odpowiednie zarządzenie wydali,
wtedy przy bardzo zdyscyplinowanej postawie społeczeństwa, władz Kościoła, który
bardzo chętnie stawił się do dyspozycji i duchowieństwa, i sióstr zakonnych, zarazek
ten Bogu dzięki już opanowany tak, że się zmniejsza w dość szybkim tempie”.
Silny ładunek wrogich politycznie treści kazań Wyszyńskiego i Kominka nie wywołałh szkodliwej reakcji zgromadzonych wiernych. Kazania zostały wysłuchane
w milczeniu, spokojnie, nie zanotowano żadnych wrogich komentarzy ze strony pielgrzymów. Wydaje się, że treść tych kazań obliczona była raczej na zagranicę. W/g naszego rozeznania tekst wystąpienia Wyszyńskiego został doręczony przedstawicielom
prasy agencji amerykańskiej i przedstawicielowi Polonii zagranicznej.
Ze względu na wagę tych kazań załączamy do niniejszej informacji pełny ich
stenogram.
g
h

W oryginale z pod.
W oryginale w wyrazie wywarli odręcznie przekreślono końcówkę arli i nadpisano końcówkę ołał.
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W Częstochowie w dniach omawianej uroczystości panował spokój. Absencja
w zakładach pracy utrzymywała się w dniu 26 bm. w granicach normy.
W dniach 25–26 bm. przebywało na terenie Częstochowy 160 cudzoziemców,
w tym 76 osób z Francji, 23 osoby z Wielkiej Brytanii, pozostali z USA, NRF, Szwajcarii, Kanady i Jugosławii.
Paulini rozpowszechniają wieści, jakoby w omawianych uroczystościach wzięło
udział 120 tys. wiernych.
Źródło: AIPN Ka, 085/17, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru z terenu woj. katowickiego oraz przebiegu uroczystości kościelnych i wydarzeń o charakterze religijnym (1960–1963),
k. 37–43, oryginał, mps.
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Nr 44
1963 wrzesień 8, Częstochowa – Meldunek KW MO w Katowicach dotyczący przebiegu uroczystości na Jasnej Górze w dniach 7–8 września 1963 r.
Częstochowa, dnia 8 IX 1963 r.
Tajne
Egz. Nr a…a
Meldunek specjalny
z przebiegu uroczystości z okazji święta narodzin Maryi –
na Jasnej Górze w dniach 7–8 IX 1963 r.
Impreza ta jest ostatnią z grupy corocznych, tradycyjnych, masowych uroczystości
na Jasnej Górze.
Poważniejszej kampanii reklamowej nie było. Prymas i generał paulinów wyjechali do Włocławka na konsekrację nowego biskupa. Nie zapowiedziano przyjazdu
żadnych biskupów. Większych pielgrzymek nie przygotowywano, za to liczne małe
grupy z parafii, zwłaszcza wiejskich. Paulini jednak rozpowiadali, że będzie 30 000
wiernych.
Zorganizowanych pielgrzymek było 4-ry, w tym największa z Jaworzna pow[iat]
Chrzanów – 280 osób. Ogółem pątników przybyło 8000, w tym 80% kobiet, przeważnie starszych, młodzieży 5%, mężczyzn 15%. Element wiejski. Pojazdami mechanicznymi przyjechało 800 osób.
[…]b
[…]c
(mjr Z[ygmunt] Nikiel)
Źródło: AIPN Ka, 085/17, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru z terenu woj. katowickiego oraz przebiegu uroczystości kościelnych i wydarzeń o charakterze religijnym (1960–1963),
k. 5–10, oryginał, mps.

a
b
c

Pozostawiono bez wpisu.
Pominięto opisy nabożeństw i kazań.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 45
1964 styczeń 31, Częstochowa – Informacja KM MO w Częstochowie dotycząca ważniejszych
wydarzeń na uroczystościach kościelnych na Jasnej Górze w dniach 14–15 sierpnia 1963 r.
Częstochowa, dnia 31 I 1964 r.
„Tajne”
Dane statystyczne
oraz streszczenie ważniejszych wydarzeń na uroczystościach kościelnych
na Jasnej Górze w dniach 14–15 VIII 1963 r.
I. Pielgrzymki.
Ilość zgłoszonych pielgrzymek
Ilość zgłoszonych pątników

–
–

47 przybyło
– 5
81 tys. przybyło – 20 tys.

Lp.

Miejscowość

Ilość
uczestników

Mężczyzn

Kobiet

Młodzież[y]

1.
2.
3.
4.
5.

Warszawa
Kalisz
Herby Śląskie
Koluszki
Kłobuck

3000 osób
240 „
200 „
400 „
140 „

20%
15%
20%
20%
30%

60%
70%
70%
60%
50%

20%
15%
10%
20%
20%

Uwagi

W roku bieżącym przybywające pielgrzymki do Częstochowy nie miały, jak poprzednio, uroczystego charakteru, bowiem przybywały bez sztandarów i szat kościelnych. Pielgrzymki przybywały przeważnie pociągami i dopiero pod J[asną] Górą
zbierały się w całość. Atrakcję stanowiła pielgrzymka warszawska. Lecz i ta nie była
tak bogata, jak w latach ubiegłych. Orkiestry z pielgrzymkami nie przybywały, a wyjątek stanowiła pielgrzymka z parafii Warszawa-Powsin, która przybyła z orkiestrą
występującą w ubiorach cywilnych.
Stwierdzono obecność kilku grup pielgrzymów występujących w strojach regionalnych, jak łowickie i kaliskie, jednak były to tylko kobiety.
W uroczystościach na Jasnej Górze w dniach 14, 15, 16 VIII 1963 r. brało udział
ogółem 5 b[isku]pów, 165 księży, 78 zakonników i około 45 zakonnic.
(Czajka, Bareła, Dąbrowski1, Wojtyła, Kominek, prymas Wyszyński.)
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II. Ilość uczestników na poszczególnych uroczystościach kościel[nych].

Ilość uczestników
Lp.

Miejsce uroczystości

1.

Powitanie pod „szczytem”

2.

Procesja na wałach i kazanie
pod szczytem

3.

Nabożeństwo

Dzień i godz.
Przybyłych

Miejscow[ość]

4000

1000

14 VIII [19]63 r.
godz. 19-ta
15 000

9000

6000

15 VIII [19]63 r.
godz. 6-ta

5000

4000

1000

14 VIII [19]63 r.
godz. 14-ta

5000

4.

„

15 VIII [19]63 r.
godz. 9-ta

6000

4500

1500

5.

„

15 VIII [19]63 r.
godz. 11-ta

31 000

20 000

11 000

Lp.

Data

Godzina

Ilość
uczestnik[ów]

Mężczyzn

Kobiet

Młodzieży

1.
2.
3.
4.
5.
6.

14 VIII [19]63 r.
14 VIII [19]63 r.
15 VIII [19]63 r.
15 VIII [19]63 r.
15 VIII [19]63 r.
15 VIII [19]63 r.

14.00
19.00
6.00
9.00
11.00
19.00

5000
15 000
5000
6000
31 000
22 000

15%
25%
5%
10%
30%
5%

70%
55%
90%
80%
50%
90%

15%
20%
5%
10%
20%
5%

III. Stosowane represje.

Areszty

–

Zatrzymania

1

Wnioski do
KKO

Ukarano mandatami

32

178

Ilość

kwota

727

27 180

Uwagi

Wykroczenia za naruszanie ruchu drogowe[go]
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IV. Inne dane statystyczne.
Ilość pojazd[ów]
mech[anicznych]
krajowych

zagranicz[nych]

Ilość
obcokrajow[ców]

500

75

160

Ilość
Ilość
punk[tów]
konfesjonał[ów] przyjm[owania] ofiar
56

4

Ilość osób
zamaw[iających] msze
ok. 4000

[…]a
Ogólnie uroczystości na Jasnej Górze w porównaniu z poprzednimi latami – wypadły mniej okazale, szczególnie z powodu małej frekwencji pątników.
Paulini w rozmowach z zagranicznymi korespondentami oceniali ilość uczestników na 40–60 tysięcy.
Na tacę zbierano podczas każdej mszy tak w bazylice, jak też pod szczytem.
Największą ilość pieniędzy uzbierano podczas nabożeństw o godz. 19.00 wieczorem i godz. 11.00 rano. Przeciętnie co trzecia osoba dawała pieniądze na tacę
i sumę nie mniejszą jak 5 zł. Co ogólnie mogło wynieść na ilość wiernych około
180 tys. zł.
Z[astęp]ca Komendanta Miasta MO
d/s Bezp[ieczeństwa] Publicznegob
[…]c
(mjr R[yszard] Puchała)2

b

Źródło: AIPN Ka, 056/48, Informacje, meldunki dotyczące uroczystości religijnych na Jasnej
Górze i w Piekarach Śląskich. Lata 1957–1967, k. 192–196, oryginał, mps.

Abp Bronisław Dąbrowski (1917–1997), orionista, święcenia kapłańskie przyjął w 1945, sakrę biskupią w 1962. Dyrektor Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, biskup pomocniczy
archidiecezji warszawskiej, wikariusz generalny, kanonik kapituły archikatedralnej warszawskiej,
sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup ad personam, członek Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu, uczestnik obrad okrągłego stołu. Zob. Instaurare omnia in Christo.
Ks. abp Bronisław Dąbrowski 1917–1997, Warszawa 1998, passim.
2
Ryszard Puchała (ur. 1922), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1945. Początkowo
w PUBP Lubliniec; od 1950 w V Wydziale WUBP Katowice; 1952–1955 m.in. wykładowca
Szkoły Międzywojewódzkiej MBP w Katowicach oraz zastępca kierownika Katedry Przedmiotów
1

a
b
c

Pominięto streszczenia kazań.
Pieczęć podłużna o treści.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Operacyjno-Śledczych Międzywojewódzkiego Kursu Przeszkolenia Oficerów BP w Stalinogrodzie;
1958–1960 zastępca komendanta MO ds. bezpieczeństwa KP MO Będzin; 1960–1962 kierownik Grupy Specjalnej w Częstochowie Wydziału III KW MO Katowice, a następnie kierownik
Grupy Operacyjnej w Częstochowie Wydziału IV KW MO Katowice. Od 1 X 1963 II zastępca komendanta ds. bezpieczeństwa KM MO Częstochowa. W 1971 przeniesiony na emeryturę
w stopniu podpułkownika. Zob. Kadra bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 414–415.
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Nr 46
1964 sierpień 14, Częstochowa – Meldunek KM MO w Częstochowie dotyczący zabezpieczenia
uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w dniach 13–14 sierpnia 1964 r.
Częstochowa, dnia 14 VIII [19]64 r.
Meldunek sytuacyjny
z przebiegu zabezpieczenia uroczystości kościelnych w dniu 13/14 VIII [19]64 r.
w godzinach od 16.00 do 7.00 rano.
I. Rucha pielgrzymek:
Do Częstochowy w dniu 13 VIII [19]64 r. w godzinach wieczornych przybyła pielgrzymka z Kalisza, w sumie około 600 osób.
–
z kierunku Kielc przyjechało pociągiem 300 osób bez księdza
–
z kierunku Warszawy przyjechało „ 200 osób „ „
–
z kierunku Warszawy druga grupa około 2000 osób
–
z kierunku Zduńska Wola przyjechało pociągiem 400 osób
Ogólnie w godzinach nocnych i rannych przybyło około 4000 pielgrzymów.
II. Nastroje i wypowiedzi:
Pielgrzymkę Kaliską prowadziło 4-ch księży. Powitał ich zakonnik o nazwisku Wentura1, który m.in. powiedział „tak wita Was Matka Boska Częstochowska, jak witała
dwa tygodnie temu ministra sprawiedliwości USA Roberta Kennedy’egob2”.
Również stwierdzono z wypowiedzi, że grupy pielgrzymów przybywających pociągiem posiadają program uroczystości, a pielgrzymi z Warszawy pytają o miejscowość Mstów, gdzie udają się tam środkami lokomocji miejskiej celem połączenia się.
III. Wydarzenia:
[…]c
IV. Organizacja służby:
1. Sztab
–
Kier[ownik] Sztabu Komendant Miasta MO mjr St[anisław] Chachelski
–
Z[astęp]ca Kier[ownika] Sztabu Nacz[elnik] Wydz[iału] Sł[użby] Zew[nętrznej] kpt. Gotwald
–
członek Sztabu Z[astęp]ca Nacz[elnika] Wydz[iału] Krym[inalnego] ppor.
Kijak
2. Dyżur w Sztabie
–
por. Chybowski Bogdan Nacz[elnik] Wydz[iału] IV-go
a
b
c

W oryginale Ruchu.
W oryginale Kenedego.
Pominięto opis wydarzeń – nie były one związane z uroczystościami jasnogórskimi.
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–
kpt. Adamus D[owód]ca Kom[panii] Patrolowej
3. Służba sprawozdawcza
–
ppor. Cabaj
–
kpr. Bruś
V. Służba Patrolowa:
–
w poszczególnych komisariatach 30 funkc[jonariuszy]
–
ZOMO
22 funkc[jonariuszy]
–
operacyjni
4 funkc[jonariuszy]
			
------			
Razem 62
–
radiowozów			
2
–
Gaz-67				
3
VI. Uwagi końcowe:
1. W dniu dzisiejszym na godz. 14.00 przybędzie pielgrzymka warszawska,
która zatrzymała się w Mstowie, oraz pielgrzymka łódzka, która zbliża się do
Częstochowy. Obydwie razem liczą około 5000 osób.
2. Ogólny napływ pielgrzymów nie był duży i żadnych zakłóceńd na dworcu
PKP, jak i w rejonie miasta nie było.
3. Służba regulacji ruchu, jak i służbae patrolowa, zadanie swe spełniała właściwie, utrzymując należyty porządek w mieście.
Komendant Milicji Obywatelskiej
Miastaf Częstochowy
[…]g
(–) mjr St[anisław] Chachelski
Źródło: AIPN Ka, 056/100, Meldunki sytuacyjne i stenogramy kazań dotyczące uroczystości
kościelnych w Częstochowie i Piekarach Śląskich oraz wykaz wrogiej działalności kleru katolickiego i elementów klerykalnych (1958–1968), k. 418–420, oryginał, mps.

Zapewne chodzi o o. Bonawenturę – właściwie Ignacy Nicpoń, zmienił nazwisko na Nipocki,
(1905–????), paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1933. Duszpasterz na Jasnej Górze, ekonom
klasztoru na Skałce w Krakowie, ekonom klasztoru w Leśnej Podlaskiej, kustosz bazyliki jasnogórskiej, przeor klasztoru na Skałce w Krakowie, ekonom w Leśniowie, dalej brak danych. Zob. AJG,
t. 3993, Akta personalne o. Bonawentury Ignacego Nipockiego.

1

W oryginale zakłuceń.
Wyraz służba dopisano odręcznie.
f
W oryginale miasta.
g
Podpis odręczny, nieczytelny.

d
e
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Robert Kennedy (1925–1968), polityk amerykański; 1961–1964 Prokurator Generalny;
1 964–1968 senator Stanu Nowy Jork. Na Jasnej Górze Kennedy przebywał 30 VI 1964 r. Zob.
J. Żaryn, Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę (1956–1978)…, s. 310.

2
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Nr 47
1964 sierpień 19, Częstochowa – Meldunek KM MO w Częstochowie dotyczący ruchu pielgrzymkowego na Jasną Górę oraz sytuacji w kręgach kościelnych.
Częstochowa, dnia 19 VIII 1964 r.
[…]a
Tajne
Egz. Nr b 3 b
N[aczelni]k Wydz[iału] IV-go Służby Bezp[ieczeństwa]
Komendy Wojewódzkiej MO
w Katowicach
Meldunek nr 98
Posiadamy informację, z których wynika, że o zezwolenie na przybycie pielgrzymki
w dniu 25 VIII [19]64 r. czynią starania:
1) Proboszcz parafii Starokrzepice, pow[iat] Kłobuck, który do złożonego
w Wydz[iale] Spraw Wewn[ętrznych] podania nie załączył wymaganych dokumentów, w związku z czym zezwolenia nie otrzyma.
2) Proboszcz parafii Opatów, pow[iat] Kłobuck – nie otrzyma zezwolenia, ponieważ również nie złożył odpowiednich dokumentów.
3) Proboszcz parafii Parzymiechy, pow[iat] Kłobuck, zezwolenia prawdopodobnie nie otrzyma.
4) Proboszcz parafii Krzepice, pow[iat] Kłobuck – zezwolenia ma nie otrzymać.
5) Proboszcz parafii Popów, pow[iat] Kłobuck – złożył odpowiednie dokumenty
i zezwolenie na pójście pielgrzymki ma otrzymać.
Ponieważ termin składania podań o zezwolenie na udanie się pielgrzymki do Częstochowy minął dnia 18 VIII [19]64 r., podań na pewno już nie wpłynie do – Wydz[iału] Spraw Wewnętrznych PPRN.
TW „Nawrot” na spotkaniu poinformował nas m.in., że rozmawiał z ks. Sobczykiem, który wrócił do kraju po kilkuletnim pobycie w Rzymie. Ks. Sobczyk w rozmowie żalił się, że chociaż minęło już sporo czasu od jego powrotu, do chwili obecnej nikt
z kurii nie zainteresował się nim, nie przydzielono mu żadnego zajęcia, a nawet do tej
pory nie wyobraża sobie, co będzie robił, z tego powodu czuje żal do kurii.
TW „Lusiek” poinformował, iż podczas rozmowy z paulinem z Jasnej Góry uzyskał
dane, że na Jasnej Górze odbyła się narada księży, na której prymas Wyszyński omóW lewym górnym rogu pieczęć podłużna z godłem państwowym o treści KOMENDA MIEJSKA MILICJI OBYWATELSKIEJ w Częstochowie. L.dz. WZ 02935/64 (liczba dziennika wpisana odręcznie).
b
Wpisano odręcznie.
a
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wił przygotowania do IX roku Wielkiej Nowenny, sprawę nauczania religii w szkołach i wychowanie młodzieży, przy czym zaznaczył, że na ten temat zostanie wydany
list pasterski prymasa.
Szczegółów omawianych na naradzie TW „Lusiek” nie zna.
Innych ciekawych danych nie posiadamy.
Odb. 3 egz.
Egz. Nr 1 adresat
Egz. Nr 2a S.Og.Org.
Egz. Nr 3 a/a
Opr. WZ/Wyk. RH
Z[astęp]ca Komendanta Miasta MO d/s Bezp[ieczeństwa]c
[…]d
(mjr R[yszard] Puchała)

c

Źródło: AIPN Ka, 056/42, cz. 1, Meldunki z KM MO Częstochowa po pionie kleru
(1962–1965), k. 114, oryginał, mps.

c
d

Pieczęć podłużna – dalszy ciąg nieczytelny.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 48
1964 sierpień 26, Częstochowa – Informacja KW MO dotycząca uroczystości kościelnych na
Jasnej Górze w dniach 25–26 sierpnia 1964 r.
Częstochowa, dnia 26 VIII 1964 r.
Tajne
Egz. Nr a__a
Dane statystyczne
dotyczące uroczystości kościelnych na Jasnej Górze
w dniach 25–26 VIII 1964 r.
Uwaga:
Cyfry w nawiasach dotyczą danych analogicznego okresu 1963 r.
I.
II.

b

80 000 (70 000)
18
54

(13)

Skąd

Ilość
uczestników

Mężczyzn
w%

Kobiet w %

Młodzież[y]
w%

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

b

.

Bełchatów
k/Łodzi

350

10

70

20

2.

Przedbórz p[owiat] Końskie

180

15

60

25

3.

Piotrków
Trybunalski

300

15

65

20

Lp.

a

Ogółem na uroczystościach
–
Przybyłe na uroczystość pielgrzymki
A. zgłoszono			
–
B. przybyło			
–

4.

Krzepice

250

10

60

30

5.

Popów

130

10

70

20

6.

Opatów

500

15

60

25

7.

Kępno

170

10

60

30

8.

Kalisz

160

5

70

25

9.

Łódź

1.000

15

70

15

10.

Krotoszyn

140

10

75

15

11.

Czastary

120

10

70

20

Pozostawiono bez wpisu.
Pozostawiono bez wpisu.
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12.

Szczuczyn

120

15

70

15

13.

Siedlnica

170

10

75

15

14.

Krzepniów

260

15

60

25

15.

Biała Piaska

170

10

65

25

16.

Kostrzyń
Wielkopolski

180

10

70

30

17.

Gniezno

200

15

65

20

18.

Buk p[owiat]
Nowy Tomyśl

120

10

70

20

19.

Pabianice

180

10

65

25

20.

Nałęczów

250

15

65

20

21.

Węgrowice

130

10

70

20

22.

Borzęcin

120

5

70

25

23.

Ciechocinek

120

10

70

30

24.

Brzesko

120

10

75

15

25.

Bolesławiec

150

15

70

15

26.

Wieluń

300

15

60

25

27.

Sulejów

370

15

65

30

28.

Radomsko

320

10

70

20

29.

Sulegów

270

15

65

20

30.

Ręczno

250

20

60

20

31.

Radom

160

10

60

30

32.

Ludwinowo

120

10

65

25

33.

Ludna

200

15

55

30

34.

Olkusz

100

10

75

15

35.

Środko
k/Łodzi

100

15

45

50

36.

Opolskie

250

15

65

20

37.

Góra

400

10

65

25

38.

Węglowice

150

15

55

30

39.

Laski

300

20

40

40

40.

Piotrków

100

10

75

15

41.

Maków pow[iat] Piotrków

180

10

70

20

42.

Panków

80

15

65

20

43.

Koluszki

500

15

60

25

44.

Węglowice

150

15

60

25
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45.

Wielgomłyny

400

10

60

30

46.

Gostynin

200

10

75

15

47.

Kłomnice

400

15

70

15

48.

Kielce

200

10

70

20

49.

Wrocław

1.000

15

65

20

50.

Pławno

500

15

70

15

51.

Skierniewice

1.400

20

60

20

52.

Męki pow[iat]
Sieradz

130

15

60

25

53.

Grodziec

60

100

75

15

54.

Gorzkowice

500

10

65

25

14 600

12

70

18

Ogółem:

III. Pątnicy niezorganizowani.
1. Przybyło
2. Ilość obcokrajowców
w tym z Anglii
		Francji
		Kanady
		Włoch
		NRF
		Danii
		USA
		Australii
		Austrii
3.
4.

–
42 000
– 166 (160)
–
61 (23)
–
55 (76)
–
5 (–)
–
7
–
3 (5)
–
3
–
3 (2)
–
3
–
22

Ilość pątników przybyłych pociągami
Ilość pojazdów
w tym krajowych
zagranicznych
dyplomatycznych

–
–
–
–
–

37 000
363
310
51
2

Uwaga:
W liczbie wymienionych samochodów nie wszystkie przybyły do Częstochowy na
uroczystości jasnogórskie.
IV.

Ilość mszy z kazaniami
z tego opracowano

–
–
188
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V.

Ilość uczestników na poszczególnych mszach z kazaniami.

Lp.

Data i godzina

Ogólna ilość
uczestników
przybyłych
i miejscowych

Przybyłych

Miejscowych

1.
2.

25 VIII [19]64 r. godz. 18.30
26 VIII [19] 64 r. „
6.00

30 000 (28 000)
13 000 (5000)

27 000
13 000

3.
4.
5.
6.
7.

26 VIII [19] 64 r.
26 VIII [19] 64 r.
26 VIII [19] 64 r.
26 VIII [19] 64 r.
26 VIII [19] 64 r.

7000 (800)
70 000 (50 000)
3000
700
80 000 (70 000)

7000
55 000 (20 000)
3000
700
32 000 (20 000)

3000
ludność miejs[cowa] nie
przybyła
jak wyżej
15 000 (30 000)
jak poz. 2-ga
jak wyżej
48 000 (50 000)

„
„
„
„
„

9.00
11.00
16.00
16.00
19.00

VI. Stosowane represje.

Areszty

Zatrzymania

Ukarano mandatami

ogółem

pątników

ilość

kwota

10

2

277

10 860

–

Uwagi

VII. Ilość wygłoszonych kazań i przemówień
A.
o treści religijnej
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Data i godzina

Dla kogo

25 VIII [19] 64 r. godz. 16.45
25 VIII [19] 64 r.
„
19.50
25 VIII [19] 64 r.
„
20.50
26 VIII [19] 64 r.
„
6.30

kazanie w kaplicy
kazanie przed szczytem
komunikat przed szczytem
kazanie przed szczytem

26 VIII [19] 64 r.
26 VIII [19] 64 r.
26 VIII [19] 64 r.
26 VIII [19] 64 r.
26 VIII [19] 64 r.
26 VIII [19] 64 r.
26 VIII [19] 64 r.
26 VIII [19] 64 r.

kazanie dla młodzieży
„
„ pielgrzymki
„
„ kobiet
„
„ mężczyzn
pożegnanie pielgrzymki
przed szczytem
przed szczytem
„
„

„
„
„
„
„
„
„
„

9.25
10.27
16.40
16.40
17.00
19.45
11.50
20.25
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o. „Efrem” Osiadły1
bp Ablewicz2 z Tarnowa
bp Bareła
ks. Ratuszny3 z Dąbrowy
Górniczej
o. Marcin Mendelka4
bp Bejze5 z Łodzi
O. Paweł
o. Ferdynand Pasternak
O. paulin
bp Bejze z Łodzi
kardynał Wyszyński
bp Bareła
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B.
Lp.

Data i godzina

1. 25 VIII [19]64 r. godz. 17.20
2.

26 VIII [19]64 r. godz. 6.30

o treści wrogiej
Dla kogo

Wygłoszone przez

powitanie pielgrzymki
wrocławskiej pod Prokopem

o. paulin

kazanie przed szczytem

ks. Ratuszny

Opracował zespół w składzie:
b
[…]c
(kpt. E[ugeniusz] Wojdas)6
[…]d
(por. E[dward] Świątkowski )7
Źródło: AIPN Ka, 056/48, Informacje, meldunki dotyczące uroczystości religijnych na Jasnej
Górze i w Piekarach Śląskich. Lata 1957–1967, k. 167–171, oryginał, mps.

1
O. Efrem – właściwie Józef Osiadły (1930–2004), paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1956.
Przeor klasztoru w Warszawie, kustosz bazyliki jasnogórskiej, przeor klasztoru na Jasnej Górze,
definitor generalny. Zob. AJG, t. 96, Akta personalne o. Efrema Józefa Osiadłego.
2
Bp Jerzy Karol Ablewicz (1917–1993), kapłan diecezji przemyskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1943, sakrę biskupią 1962. Profesor i wicerektor Seminarium Duchownego w Przemyślu, biskup
tarnowski, w 1974 delegat Episkopatu Polski na IV Sesję Synodu Biskupów, od 1987 arcybiskup
ad personam. Zob. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 1.
3
Ks. Marian Franciszek Ratuszny (1911–1994), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia
kapłańskie przyjął w 1936. Duszpasterz parafii Łagisza, Ręczno, Parzymiechy, Chruszczobród, Porąbka, św. Stanisława w Czeladzi, Trójcy Przenajświętszej w Będzinie, Rudlice, Powroźnik k. Krynicy, Świętej Rodziny w Częstochowie, św. św. Piotra i Pawła w Zawierciu, prefekt szkolny, rektor
Kościoła, administrator i proboszcz parafii św. Barbary w Dąbrowie Górniczej. Zob. AKMCz, brak
sygn., Akta personalne ks. Mariana Franciszka Ratusznego.
4
O. Marcin Mendelka – właściwie Mendalka (1932–1988), paulin, święcenia kapłańskie przyjął
w 1960. Duszpasterz na Jasnej Górze, w Leśniowie, Warszawie, proboszcz parafii Mochów-Pauliny,
duszpasterz w Łęczeszycach. Zob. AJG, t. 110, Akta personalne o. Marcina Mendalka.
5
Bp Bohdan Bejze (1929–2005), kapłan archidiecezji łódzkiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1953,
sakrę biskupią w 1963. Wykładowca WSD w Łodzi i ATK w Warszawie, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, wikariusz generalny, archidiakon kapituły katedralnej łódzkiej. Zob. Archidiecezja
łódzka. Informator 2007, Łódź 2007, s. 57.

b
c
d

Podpis odręczny, nieczytelny.
Podpis odręczny, nieczytelny.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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6
Eugeniusz Wojdas (ur. 1925), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1949; najpierw jako
młodszy referent Sekcji II Wydziału V WUBP Katowice, następnie księgowy Referatu Finansowego Kwatermistrzostwa WUBP Katowice; 1950–1951 kierownik ROP przy kopalni „Grodziec“
w Będzinie; następnie referent Sekcji III Wydziału Górnictwa WUBP Katowice, kierownik Sekcji
IX G PUBP Będzin, oficer operacyjny Sekcji G-H PUdsBP Będzin, zastępca kierownika PUdsBP
Będzin i zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa KP MO Myszków; 1957–1963 starszy oficer
operacyjny Wydziału III KW MO Katowice; 1963–1968 kierownik Grupy Analityczno-Sprawozdawczej Wydziału IV KW MO Katowice; 1969–1971 zastępca naczelnika Wydziału IV KW MO
Katowice. Przeniesiony na emeryturę w 1971 w stopniu majora. Zob. Kadra bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwach śląskim/katowickim, bielskim i częstochowskim,
wstęp i red. W. Dubiański, A. Dziuba, A. Dziurok, Katowice 2009, s. 514.
7
Edward Świątkowski (ur. 1931), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1956; początkowo
jako referent terenowy PDdsBP w Wodzisławiu Śląskim; zwolniony ze służby w związku z reorganizacją, ponownie przyjęty na stanowisko oficera operacyjnego Referatu ds. Bezpieczeństwa
KP MO Wodzisław Śl.; 1959–1962 oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO Tarnowskie Góry; 1962–1964 oficer ewidencji operacyjnej Sekcji I Wydziału „C” KW MO Katowice;
1965–1973 kolejno: starszy oficer operacyjny, starszy inspektor i kierownik Grupy V Wydziału IV
KW MO Katowice; 1973–1975 zastępca naczelnika Wydziału IV KW MO Katowice; 1975–1981
starszy inspektor Zespołu ds. SB Wydziału Inspekcji KW MO Katowice; przeniesiony na emeryturę w IV 1981 w stopniu majora. Zob. Kadra bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu
bezpieczeństwa…, s. 484.
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Nr 49
1964 sierpień 26, Częstochowa – Informacja KW MO w Katowicach z przebiegu uroczystości
maryjnych na Jasnej Górze w dniach 25–26 sierpnia 1964 r.
Częstochowa, dnia 26 VIII 1964 r.
Tajne
[…]a
Egz. Nr b____b
Meldunek specjalny
z przebiegu uroczystości maryjnych na Jasnej Górze w dniach
od 25–26 VIII 1964 r.
I. Przygotowania
Przygotowania do uroczystości ze strony hierarchii Kościoła dokonane były tradycyjnie już w czerwcu br. W przygotowaniach tych uwzględniono łącznie uroczystości
maryjne sierpniowe, tj. 14–16 VIII [19]64 r., 25–26 VIII [19]64 [r.] i 8 IX [19]64 r.
Dziesięciodniowy okres czasu dzielący relacjonowaną uroczystość od uroczystości
podobnego charakteru, jakie odbyły się w dniu 14–16 VIII [19]64 r. na Jasnej Górze – został wykorzystany przez hierarchię, organizatorów i część kleru dołowego do
aktywnego rozwinięcia kampanii propagandowej i organizacyjnej w celu zapewnienia
jak największej frekwencji pielgrzymek.
Zgodnie z założeniami hierarchii Kościoła – uroczystości relacjonowane powinny mieć przebieg bardziej okazały w stosunku do podobnych uroczystości z dnia
14–16 VIII [19]64 r.
Założenia te uzasadniono niską frekwencją, szczególnie pątników przybyłych
w sposób zorganizowany i indywidualnie w dniach 14–16 VIII [19]64 r.
Dane porównawcze tych dwóch uroczystości wykazują, że:
–
[o] ile w dniach 14–16 VIII br. brało udział w najbardziejc uroczystym nabożeństwie 11 zorganizowanych pielgrzymek zrzeszających ok. 7900 pątników,
to w dniach 25–26 VIII br. liczba ta wynosiła 54 zorganizowane pielgrzymki
i 14 600 pątników. W podobnym stosunku ilościowym kształtowała się liczba pątników przybyłych w sposób niezorganizowany;
–
dekoracja Jasnej Góry była bardziej okazała jak w dniach 14–16 VIII
[19]64 r.

W lewym, górnym rogu odręczna dekretacja o treści płk (nazwisko nieczytelne) p[roszę] o zapoznanie się i zwrot.
27.VIII.64r. Poniżej podpis odręczny, nieczytelny.
b
Pozostawiono bez wpisu.
c
W oryginale jaknajbardziej. W wyrazie tym odręcznie skreślono jak.
a
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Przyczyną zwiększenia się ilości pątników było również uprzednie propagowanie
przyjazdu na Jasną Górę kardynała Wyszyńskiego i biskupów polskich, którzy po
uroczystościach tych, przed wyjazdem na III sesjęd Soboru pozostają na Jasnej Górze
na rekolekcjach.
II. Frekwencja
Załączona tabelka statystyczna ilustruje nam, że udział wiernych w uroczystościach w roku bieżącym był liczniejszy jak w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Ogólna ilość pątników biorących udział w uroczystościach wynosi około 57 000
osób, z tego w sposób niezorganizowany i indywidualnie przybyło około 42 000 osób,
w tym pociągami przybyło około 37 000 osób.
Z powyższego wynika, że podstawowa masa pątników przybyła na Jasną Górę nie
zorganizowana, bez księdza, bez krzyży i sztandarów kościelnych.
Zorganizowanych pielgrzymek zanotowano ogółem 54, liczących około 14 600
pątników. Na uwagę zasługuje fakt, że na 54 zorganizowane pielgrzymki – z terenu
woj[ewództwa] łódzkiego przybyło 25, przy czym najliczniejsza z miasta Łodzi (1000
osób).
Do liczniejszych pielgrzymek zaliczyć również należy przybyłe z Wrocławia
i Skierniewic.
Przybyłe pielgrzymki z terenu woj[ewództwa] łódzkiego odznaczały się okazałą
dekoracją, wystrojem i sprawną organizacją zarówno na trasie, jak i w obrębie Jasnej
Góry.
Wszystkie pielgrzymki zorganizowane, przybyłe na teren Jasnej Góry, grupowały przeciętnie około 70% kobiet, 15–20% młodzieży, zaś pozostałą ilość stanowili
mężczyźni.
Frekwencja wiernych na poszczególnych nabożeństwach kształtowała się różnie,
przy czym największa była o godz. 11-tej dnia 26 VIII br., kiedy to kazanie głosił
kardynał Wyszyński, oraz o godz. 19-tej tego samego dnia, podczas końcowego nabożeństwa wieczornego.
O ile chodzi o udział miejscowej ludności w odbywających się uroczystościach, tak
był on największy podczas końcowego nabożeństwa wieczornego – o któryme mowa
wyżej – (około 48 000 osób). Najniższą frekwencję zanotowano o godz. 9-tej dnia
26 VIII br. podczas odprawiania mszy dla młodzieży (7000 osób, w tym około 15%
młodzieży). Nadmienić należy, że w godzinach popołudniowych dnia 26 VIII br., tj.
po kazaniu kardynała Wyszyńskiego, notowano gremialny odpływ pątników.
Udział hierarchii Kościoła i kleru dołowego przedstawiał się następująco:
kardynał Wyszyński, arcybiskup Wojtyła, arcybiskup Kominek, 11 biskupów,
około 380 księży, 80 zakonników, w tym 30 paulinów, oraz 70 zakonnic.

d
e

W oryginale sesje.
W oryginale wyraz której poprawiono odręcznie na którym.
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Dodać również należy, że w uroczystościach brał udział ksiądz prałat Mączyński1
– rektor kolegium polskiego w Rzymie.
III. Program
Program uroczystości realizowany był w myśl planowanych założeń i analogicznie
jak w ub. roku. Głównym akcentem uroczystości były kazania, których ogółem wygłoszono 7-em, nie licząc przemówień głoszonych przez oo. paulinów przy witaniu
i żegnaniu pielgrzymek.
W okresie tych dwóch dni wszystkie imprezy kościelne zaczynały się o godz. 6.00,
a kończyły o godz. 21.30. Były również dwie nauki stanowe dla kobiet i mężczyzn
(26 VIII br.) przy stosunkowo miernej frekwencji, bowiem kobiet obecnych było około 3000, natomiast mężczyzn około 700.
Charakterystycznym jest, że „Ósemki” z Instytutu Prymasowskiego tym razem nie
organizowały żadnych pogadanek, w przeciwieństwie do analogicznych uroczystości
w ub. roku i uroczystości w dniach 14–16 VIII br.
IV. Kazania
Podczas odbywanych nabożeństw wygłoszono ogółem 7 kazań, które opracowano,
i 22 przemówienia powitalne tudzież pożegnalne, głoszone do pątników, z których
7 opracowano jako interesujące (stenogramy w załączeniu).
Treść kazań głoszonych podczas nabożeństw była na ogół umiarkowana i nie zawierała ostrych akcentów politycznej wymowy.
Kardynał Wyszyński w swoim wystąpieniu dokonał oceny poszczególnych lat
„Wielkiej Nowenny”, podkreślając korzyści wynikające z realizacji jej haseł. Oświadczył, że Kościół w Polsce bywa niesłusznie atakowany, bowiem nie jest on Kościołem
reakcyjnym i rewolucyjnym, jest natomiast Kościołem ewolucyjnym. Wierni tego
Kościoła i sam Kościół jest za postępem i nowoczesnością przemian społecznych.
W wystąpieniu tym Wyszyński poddał również krytyce filmy polskie, w których –
jego zdaniem – ośmiesza się bohaterstwo narodu polskiego i wypacza historię Polski.
Podkreślał również korzyści i niespożytą energię katolickiego narodu polskiego,
wynikającą z realizacji „czuwań i czynów soborowych”.
W zakończeniu swego kazania Wyszyński poinformował zebranych, że w dniu
13 IX br. we wszystkich kościołach na terenie Polski czytany będzie list pasterski na
temat III sesji Soboru Watykańskiego.
Pozostali kaznodzieje, jak bp Ablewicz z Tarnowa, bp Bejza z Łodzi i inni, akcentowali kult Marii i rangę Jasnej Góry. W swych wystąpieniach starali się podkreślać
wierność narodu polskiego dla Kościoła na przestrzeni 1000-lecia, unikając ostrych
sformułowań.
V. Uwagi i spostrzeżenia.
Kardynał Wyszyński przebywał w Częstochowie od godz. 18.30 dnia 25 VIII br.
do godz. 17.00 dnia 26 VIII br. Podczas wspólnego obiadu z księżmi w refektarzu
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klasztornym wygłoszono 3 przemówienia. Bp Bareła – jako gospodarz diecezji – wygłosił przemówienie powitalne. Witał kardynała Wyszyńskiego, biskupów i księży
przybyłych na uroczystości. Jego przemówienie nie zawierało ciekawszych momentów, poza wdzięczeniem się głównie prymasowi Wyszyńskiemu.
Dużo ciekawsze było przemówienie Wyszyńskiego. Twierdził on między innymi,
że „Argumenty” piszą o nas, jako byśmy przychodzili na Jasną Górę wiecować. To nie
jest prawda, gdyż przeżywamy tutaj piękne uroczystości Maryjne, a nie wiecujemy.
Dalej wspomniał, że za granicą przedstawiciele PAX-u2 dowodzą o rozbieżnościach
między episkopatem polskim a duchowieństwem. Twierdził, że rozbieżności takie nie
istnieją.
Mówił o zachwycie Pawła VI-go ubiegłorocznym listem episkopatu do duchowieństwa i postawą księży polskich w okresie okupacji, o czym pisze w swej książce
bp Korczyński3.
Jako ostatni przemawiał ksiądz Mączyński. Opowiadał o audiencji biskupów polskich u papieża. Mówił także, że w Rzymie jest mała Polska, bowiem ukończyło tam
ostatnio studia 20-tu księży polskich, a wkrótcef ukończy je dalszych 8-miu.
Przemówienie swoje przeplatał humorystycznymi anegdotami o polskich
obyczajach.
Podczas przemówień powitalnych pod tzw. „Prokopem” oo. paulini starali się podkreślać trudności, z jakimi pielgrzymki borykały się w związku z przybyciem na Jasną Górę. W kilku wypadkach usiłowali winą obarczyć za ten stan rzeczy terenowe
władze.
Podobnie jak w dniu 15 VIII [19]64 r., zanotowano obecność obcokrajowców na
Jasnej Górze. Do liczniejszych wycieczek zaliczyć należy 54-osobową grupę obywateli
angielskich i 19-osobową grupę obywateli austriackich przybyłych wraz z księdzem
w godzinach popołudniowych dnia 26 bm.
Stwierdzono również obecność dwóch dziennikarzy agencji prasowychg – Reutera
i UPI, którzy po przemówieniu Wyszyńskiego nadali korespondencję do swoich redakcji (skrót korespondencji w załączeniu).
Dekoracja Jasnej Góry uzupełniona została po razh pierwszy w tym roku flagami
kościelnymi i państwowymi. Na flagach kościelnych uwidoczniono emblematy z herbem zakonu paulinów i korony.
Wrogich komentarzy wśród pielgrzymów nie stwierdzono. Zanotowano natomiast
pochwalne wypowiedzi w odniesieniu do zewnętrznej oprawy całej uroczystości i treści kazania Wyszyńskiego.
Charakterystyczną cechą przybyłych pątników było zdyscyplinowanie i posłuch
wobec kleru.

W oryginale w krótce.
W oryginale pracowych.
h
W oryginale poraz.
f

g
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Na zakończenie uroczystości bp Bareła zwrócił się z apelem do młodzieży, aby
w nowym roku szkolnym wróciła do punktów katechetycznych.
Z[astęp]ca Komendanta Wojewódzkiego MO
d/s Bezpieczeństwa
(ppłk inż. Wł[odzimierz] Kruszyński)
Źródło: AIPN Ka, 056/48, Informacje, meldunki dotyczące uroczystości religijnych na Jasnej
Górze i w Piekarach Śląskich. Lata 1957–1967, k. 161–166, oryginał, mps.

Ks. Franciszek Mączyński (1901–1998), kapłan diecezji włocławskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1926. Duszpasterz parafii św. Mikołaja w Kaliszu, prefekt szkolny we Włocławku i Zduńskiej
Woli, wykładowca WSD we Włocławku, prześladowany przez hitlerowców, rektor papieskiego
Instytutu Polskiego w Rzymie, kanonik honorowy kapituły katedralnej włocławskiej, kanonik
honorowy bazyliki patriarchalnej św. Piotra w Rzymie, protonotariusz apostolski (infułat). Zob.
W. Frątczak, Mączyński Franciszek [w:] Słownik polskich teologów…, t. 9, s. 407–409.
2
PAX – właściwie Stowarzyszenie PAX, organizacja katolików świeckich współpracująca z władzami komunistycznymi PRL. Utworzona została przez B. Piaseckiego i osoby związane w okresie przedwojennym z Obozem Narodowo-Radykalnym Falanga. Za początek działalności uznać
można powstanie tygodnika „Dziś i Jutro” (1945). W 1947 powstał statut Stowarzyszenia, które,
jako jedyna uznawana przez władze PRL organizacja, miało być pośrednikiem pomiędzy władzami
a Kościołem. PAX współpracował z ruchem „księży patriotów”, krytykował politykę episkopatu
polski, poparł uwięzienie S. Wyszyńskiego, uczestniczył w przejęciu kościelnej organizacji charytatywnej „Caritas”. 1953 przejął wydawanie „Tygodnika Powszechnego”, który władze zawiesiły
po odmowie opublikowania nekrologu po śmierci Stalina. 1947–1993 wydawał dziennik „Słowo
Powszechne”, posiadał także Instytut Wydawniczy, 1993 zawiesił działalność. Zob. J. Żaryn, Dzieje
Kościoła katolickiego…, s. 132.
3
Bp Korczyński – właściwie bp Zygmunt Korszyński (1893–1962), kapłan diecezji włocławskiej,
święcenia kapłańskie przyjął w 1915, sakrę biskupią w 1946. Wykładowca i ojciec duchowny WSD
we Włocławku, prześladowany przez władze hitlerowskie, organizator polskiego WSD w Paryżu,
biskup pomocniczy diecezji włocławskiej, wikariusz generalny i kapitulny. Zob. P. Nitecki, Biskupi
Kościoła w Polsce…, kol. 215.
1
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Nr 50
1965 sierpień 6, Częstochowa – Pismo KM MO w Częstochowie zawierające zestawienie danych o ruchu pielgrzymkowym na Jasną Górę od 1 stycznia do 31 lipca 1965 r.
Częstochowa, dnia a6 VIIa 1965 [r.]
Tajne
Egz. Nr b1b
Zestawienie
ruchu pątniczego i pielgrzymkowego na Jasnej Górze
za okres od 1 I do 31 VII 1965 r.
I. Charakter ruchu pielgrzymkowego. –
W omawianym okresie, tj. od 1 I do 31 VII 1965 r., ruch pątniczy i pielgrzymkowy przebiega w nieco odmiennym sposobie uczestnictwa od tradycyjnego.
W latach ubiegłych przychodzące pielgrzymki na Jasną Górę miały charakter grup
zorganizowanych. Grupom w zasadzie zawsze przewodniczył klecha – uczestnik pielgrzymki z określonej miejscowości, przemarsz grupy odbywał się oficjalnie z niesionymi na czele grupy wotami kościelnymi, paradą, śpiewem religijnym.
Aktualnie przyjeżdżające grupy, w zasadzie nieliczne, z dworca kolejowego lub autobusowego PKS udają się na Jasną Górę w sposób niezorganizowany, bez opraw religijnych i paradnych, bez emblematów religijnych – krzyży, chorągwi. Zaniechano też
tradycyjnego witania takich grup pod tzw. „św. Prokopem”, które często sprowadzało
się do wrogich wystąpień witającego zakonnika z klasztoru jasnogórskiego. Udział
księdza, który zorganizował tego rodzaju pielgrzymkę, sprowadza się jednak do przewodnictwa grupą. Odbywa się w ten sposób, że często uczestniczy cały czas w grupie
w ubraniu świeckim – bez sutanny – lub dołącza do grupy dopiero w obrębie klasztoru i przewodzi w praktykach religijnych, po odbyciu których w ten sam sposób grupa
opuszcza Jasną Górę. Do rzadkości należy oficjalne występowanie księdza w grupie
przybyłej z pielgrzymką, zanim nie znajdzie się w obrębie klasztoru.
Charakter częstotliwości ruchu pątniczego jest również znacznie odmienny od tradycyjnego sprzed kilku lat. W minionym okresie ruch pątniczy można było dostrzec
w miarę następowania wiosny i lata. Aktualnie jest on bardzo mało dostrzegalny na
co dzieńc.

a
b
c

Wpisano odręcznie.
Wpisano odręcznie.
W oryginale codzień.
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W omawianym okresie przebiegał następująco: w początkowym okresie roku
w miesiącach styczeń–luty przychodziły na Jasną Górę grupki liczące 20–40 uczestników. Była to przedłużająca się akcja czuwań soborowych poszczególnych parafii
w kraju. W miesiącach marzec i kwiecień w zasadzie nie istniał żaden ruch pątniczy,
z wyjątkiem niedziel. Z okazji przypadających niedziel przybywali na Jasną Górę indywidualni pątnicy, zwiększający nieco ilość wiernych uczestniczących w niedzielnych
obrzędach religijnych na Jasnej Górze.
Od miesiąca maja występuje wzmożony ruch pątniczy i pielgrzymkowy. Przebiegał
on w dwu zasadniczych kierunkach:
1. Zjazdy stanowe zwane „dniami modlitw”;
2. Pielgrzymki młodzieży.
Zjazdy stanowe.
Ogółem do końca lipca br. odbyły się cztery zjazdy stanowe. W dniu 16 maja
odbył się dzień modlitw dla studentów, w którym uczestniczyło około 2 tys[iące]d
młodzieży.
W dniu 23 maja odbył się dzień modlitw dla lekarzy, w którym uczestniczyło około
600 osób.
W dniu 13 czerwca odbył się zjazd położnych i pracowników służby zdrowia,
w którym uczestniczyło około 900 osób.
W dniu 4 VIII br. odbył się zjazd nauczycieli, w którym uczestniczyło około 300
osób.
Ciekawostką jest fakt, że do końca omawianego okresu nie zorganizowano zjazdu
prawników, który w 1964 r. i w latach poprzednich zawsze się odbywał. Z posiadanych wiadomości wynika, że nie zanosi się na ten zjazd w najbliższym okresie. Należy
nadmienić, że frekwencja prawników w zjeździe ubiegłorocznym była bardzo mała
– około 200 osób.
Pielgrzymki młodzieży.
O ile w tradycyjnym ruchu pątniczym występuje wyraźny zanik, to w pielgrzymkowym ruchu młodzieży następuje pewne wzmożenie tak częstotliwości, jak i frekwencji. W tym problemie uwidacznia się wzmożona działalność kleru. Wykorzystując nadarzające się okazje, np. ukończenia przez młodzież klasy siódmej lub matury,
kler organizuje z tej racji pielgrzymki.
Ogółem pielgrzymek takich w omawianym okresie było e115e, co w porównaniu
do całego ubiegłego roku zwiększyło się o f36f pielgrzymek.
Należy przy tym nadmienić, że młodzieżowy ruch pielgrzymkowy wszczęty został
przed dwoma laty i na razieg ma tendencje zwyżkowe.
W oryginale tyś. Dalej podobnie.
Wpisano odręcznie.
f
Wpisano odręcznie.
g
W oryginale narazie.
d
e
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Imprez o charakterze masowym na Jasnej Górze odbyły się w zasadzie 2, w tym
jedna całkowicie się klerowi nie udała.
W dniach 1–2 maja 1965 r. zorganizowano tzw. obłóczynyh obrazu Marii w nową
i
suknię i koronęi. Impreza została w okresie poprzedzającym szeroko rozpropagowana.
Dla uzyskania frekwencji uczestniczył w niej prymas Wyszyński, co również szeroko
komunikowano wiernym z ambon. W rzeczywistości podczas uroczystości w/w obłóczyn, frekwencja na Jasnej Górze była b[ardzo] słaba, wierni nie wykazali większego
entuzjazmu tymi nowościami i w konsekwencji kler zrezygnował z b[ardzo] hucznejj
oprawy dekoracyjnej i ceremonialnej, jakie sobie założył odbyć w czasie uroczystości.
Zamierzano np. urządzenie czterech tronów na czterech rogach wałów jasnogórskich, piątym tronem miał być ołtarz w bazylice. Przy każdym tronie przewidziano
i przygotowano przemówienie, w tym i prymasa Wyszyńskiego.
Od tronu do tronu obraz w nowej sukni i koronie przenoszony miał być przez
delegacje wszystkich stanów społecznych i regionów kraju w określonych strojach,
chustkach, koszulach, strojach regionalnych itp.
Natomiast w dniu uroczystości, tj. 1 V [19]65 r. w bazylice jasnogórskiej zebrało
się zaledwie około 3 tys. wiernych, a obraz sami księża przenieśli z bazyliki do kaplicy.
Była to więc jedna z dwu imprez o charakterze masowym, którą należy zaliczyć do
całkowicie nieudanych.
Drugą imprezą były tradycyjne doroczne uroczystości jasnogórskie przypadające
na dzień 3 maja, w którym uczestniczyło około 25 tys. wiernych. Uroczystość odbyła
się przy udziale prymasa Wyszyńskiego, który przebywał na jasnej Górze od 1 V
1965 r.
Od pierwszych dni lipca br. odbywa się nieco wzmożony ruch pątniczy na Jasną
Górę. Przybywają indywidualni pielgrzymi bądź w luźnych grupach niezorganizowanych liczących po około 20–60 ludzi.
W dniu 13 VII br. przybyła pierwsza duża zorganizowana pielgrzymka piesza
z Piotrkowa. Przez ulice Częstochowy przeszła z oprawą dekoracyjną i paradą kościelną oraz orkiestrą. Uczestniczyło w niej około 500 młodzieży, w tym około 50%
żeńskiej i 50% męskiej, uformowanej czwórkami na czele pielgrzymki, i około 700
osób dorosłych, w tym 80% kobiet, 20% mężczyzn.
Drugą większą grupą przybyłą na Jasną Górę w dniu 15 VIII 1965 r. jest piesza
pielgrzymka z Poznania, licząca 320 uczestników, w tym przeważnie młodzież.

W oryginale obłuczyny. Dalej podobnie.
W oryginale suknie i korone.
j
W oryginale chucznej.
h
i
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II.Wykaz pielgrzymek przybywających na J[asną] G[órę] od 1 I do 31 VII [19]65 r.
Lp.

Z jakiej parafii i miejscowości
pielgrzymka

Data pobytu na
Ilość
J[asnej] G[órze] uczestników

Uwagi

1.

Katowice

25 IV [19]65 r.

65

maturzyści

2.

Jabłonna k/Warszawy

20 IV [19]65 r.

40

maturzyści

3.

Dąbica, ul. Jadwigi 11

20 IV [19]65 r.

30

maturzyści

4.

Warszawa

5 V [19]65 r.

60

maturzyści

5.

Gołonóg

16, 20 VI [1965 r.]

40

dzieci przedszkolne
i dzieci I-kom[unijne]

6.

Gostynin

26 VI [19]65 r.

70

młodzież

7.

Myślenice

19 i 20 IV [1965 r.]

100

maturzyści

8.

św. Krzyża, Poznań

20 IV [19]65 r.

35

młodzież

9.

Pabianice

9 V [19]65 r.

80

maturzyści

10.

Myślenice

19 i 20 IV [1965 r.]

60

maturzyści

11.

Raciąż k/Sierpca

2 V [19]65 r.

30

młodzież

12.

Kraków

1 i 2 V [1965 r.]

20

dziewczęta

13.

Jelenia Góra

1 V [19]65 r.

50

młodzież

14.

Swarzęc k/Poznania

30 V [19]65 r.

50

parafialna

15.

Skarżysko Kamienna

15 V [19]65 r.

30

maturzyści

16.

Nowy Targ

16 V [19]65 r.

60

”

17.

Bydgoszcz

15 V [19]65 r.

50

chór panien

18.

Kraków

9 V [19]65 r.

75

maturzyści

19.

Łódź

15 i 16 V [1965 r.]

70

parafialna

20.

Trzebinia

13 VI [1965 r.]

60

dzieci

21.

par[afia] Macierzyństwa NMP Wrocław

16 V [19]65 r.

70

maturzyści

22.

Białystok

10 VI [19]65 r.

30

”

23.

Parafia Kościelec

30 V [19]65 r.

45

młodzież

24.

Kraków

19 i 20 VI [1965 r.]

150

młodzież

25.

Strzelno p. Mogilno

2 VII [19]65 r.

30

”

26.

św. Józef, Łódź

12 VI [19]65 r.

100

dzieci i rodzice

27.

Śrem Wlkp.

9 i 10 VI [1965 r.]

40

maturzyści

28.

Włocławek

19 VI [19]65 r.

70

”

29.

św. Jadwigi, Grodzisko Wlkp.

27 VII [19]65 r.

30

parafialna

30.

Prażnów p[owiat] Piaseczno

26 VII [19]65 r.

25

”

31.

Ujście p[owiat] Chodzież

22 i 23 VII [1965 r.]

13

maturzyści

32.

św. Wawrzyńca, Głuchołazy

16 VII [1965 r.]

50

parafialna

33.

Osuchowa p[owiat] Ostrów Maz.

13 VII [1965 r.]

40

”
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34.

k

Rajec k/Radomia

26 VII [1965 r.]

30

”

35.

Ryki

12 VII [1965 r.]

50

dzieci

36.

Łukowiec p[owiat] Lubaczów

25 VII [1965 r.]

35

parafialna

37.

Kornikk k/Poznania

9 i 10 VI [1965 r.]

25

parafialna

38.

Wieliczka

28 VI [1965 r.]

30

młodzież

39.

Koźmin

8 i 9 VI [1965 r.]

70

”

40.

Szczecin

25 VI [1965 r.]

35

ministranci

41.

Toruń-Rudak

8 VI [1965 r.]

50

”

42.

Kraków

12 VI [1965 r.]

40

młodzież

43.

Ciechanowiec

7, 8, 9 VI [1965 r.]

52

maturzyści

44.

Koprzywnica

21, 22 VI [1965 r.]

30

młodzież

45.

Opalanica Wlkp.

9, 10 VI [1965 r.]

28

dzieci

46.

Chodzież

9 VI [1965 r.]

60

maturzyści

47.

Robra k/Rabki

3 VII [1965 r.]

20

parafialna

48.

Lublin

4, 5 VI [1965 r.]

22

młodzież

49.

parafia Najśw[iętszego] Serca J[ezusa]
Włocławek

4 VII [1965 r.]

50

parafialna

50.

Lublin

20 VI [1965 r.]

90

ministranci

51.

Opalenica

21 VI [1965 r.]

40

młodzież

52.

Poznań

22 VI [1965 r.]

30

maturzystki

53.

parafia NMP Czechowice-Dziedzice

19 IV [1965 r.]

40

parafialna

54.

Parafia św. Józefa Katowice

8 VI [1965 r.]

300

dzieci i rodzice

55.

Poznań

25, 26 VI [1965 r.]

50

młodzież

56.

Mielec

5, 6 VI [1965 r.]

40

parafialna

57.

Wonieść p[owiat] Kościan

3, 4 VII [1965 r.]

50

”

58.

Łódź, par[afia] św. Ducha

19, 20 VI [1965 r.]

100

”

59.

Pleszew Wlkp.

8 VII [1965 r.]

120

ministr[anci], rodzice

60.

Włocławek

18, 19 VI [1965 r.]

15

parafialna

61.

Bydgoszcz

23 VI [1965 r.]

90

maturzyści

62.

Ruda Śl.-Brzegów

26, 27 VI [1965 r.]

80

parafialna

63.

Kraków

12, 13 VI [1965 r.]

30

dziewcząt

64.

Stargard Gdański

21, 22 VI [1965 r.]

30

maturzyści

65.

Cerkiew p[owiat] Bochnia

1 VII [1965 r.]

53

parafialna

66.

Płock

15, 16 VI [1965 r.]

15

maturzyści

67.

Lubin k/Kościana

20, 21 VI [1965 r.]

50

parafialna

68.

Łasice

14 VI [1965 r.]

30

maturzyści

69.

Pleśnia p[owiat] Tarnów

19, 20 VI [1965 r.]

30

młodzież, rodzice

Prawdopodobnie powinno być Kórnik.
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70.

Kalwaria Zebrzydowska

13 VI [1965 r.]

100

młodzież

71.

Rdzowska p[owiat] N[owy] Sącz

2,3 VII [1965 r.]

60

parafialna

72.

Lublin

20 VI [1965 r.]

30

młodzież

73.

Świebodzice

5–6, 7 VII [1965 r.]

40

parafialna

74.

Grudziądz

2–5 VII [1965 r.]

10

młodzież

75.

Kielce

14,15 VI [1965 r.]

50

dzieci

76.

Gniezno

19, 20 VI [1965 r.]

60

chór katedralny

77.

Ożarów k/Warszawy

26 VI [1965 r.]

85

parafialna

78.

Milicz

14, 15 VI [1965 r.]

25

maturzyści

79.

Rzepiennik Biskupi pow[iat] Gorlice

20 VII [1965 r.]

70

ministranci

80.

Budzów p[owiat] Ząbkowice Śl.

4, 5 VII [1965 r.]

52

parafialna

81.

Kłodzko

24, 25 VI [1965 r.]

50

parafialna

82.

Byczyna k/Chrzanowa

21 VI [1965 r.]

45

młodzież

83.

Mrągowo

28, 29 VI [1965 r.]

53

parafialna

84.

Lublin

26, 27 VI [1965 r.]

70

niewidomi

85.

Krerowa p[owiat] Środa

4 VII [1965 r.]

32

parafialna

86.

Otwock

30 V, 1 VII [1965 r.]

30

ministranci

87.

Kraków

19, 20 VI [1965 r.]

18

dzieci i matki

88.

Kraków

26, 27 VI [1965 r.]

13

niewidomi

89.

Tuszyn k/Łodzi

22 VI [1965 r.]

58

uczniowie

90.

św. Stanisława, Ostrów Wlkp.

8, 10 VII [1965 r.]

800

parafialna

91.

Kowary

28 VI [1965 r.]

70

dziewcząt

92.

Lubraniec

21, 22 VI [1965 r.]

15

parafialna

93.

Rabka

17, 18 VI [1965 r.]

60

Węgrzy

94.

Gdynia-Orłowo

28, 29 VI [1965 r.]

50

parafialna

95.

Poznań

20 VI [1965 r.]

86

młodzież

96.

Rachańowo k/Płocka

1–3 VII [1965 r.]

25

parafialna

97.

Jordanów p[owiat] Sucha

29 VII [1965 r.]

70

ministranci

98.

Charłupia Mała p[owiat] Sieradz

4 VII [1965 r.]

52

dzieci

99.

św. Małgorzata, Chorzęcin

25, 26 VII [1965 r.]

75

parafialna

100.

Dębica

9 VII [1965 r.]

39

młodzież

101.

Pogrzybów p[owiat] Ostrów Wlkp.

7 VII [1965 r.]

57

”

102.

Grabowo k/Gołdapi

1–3 VII [1965 r.]

25

dzieci i matki

103.

Rabka

4 VII [1965 r.]

108

parafialna

104.

Poznań

15–17 VII [1965 r.]

175

”

105.

Lubsza Śląska p[owiat] Lubliniec

10 VII [1965 r.]

105

”

106.

Poznań

30 VI, 1 VII [1965 r.]

20

młodzież
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107.

Dębowiec

5, 6 VII [1965 r.]

15

ministranci

108.

Nysa, [kon]katedra

3, 4 VII [1965 r.]

80

parafialna

109.

Żmigród Stary p[owiat] Jasło

5, 6 VII [1965 r.]

30

”

110.

św. Mikołaja, Lecznol Wlkp.

3–4, 5 VII [1965 r.]

60

”

111.

Pogrzybów p[owiat] Ostrów Wlkp.

6, 7 VII [1965 r.]

30

młodzież

112.

Kolegiata Poznańska

14 VII [1965 r.]

175

parafialna

113.

Łękowica p[owiat] Żywiec

11 VII [1965 r.]

35

”

114.

Imielno p[owiat] Gniezno

11–13 VII [1965 r.]

38

”

115.

Gniezno

9 VII [1965 r.]

127

parafialna

Wykaz ruchu pielgrzymkowego w drugiej połowie 1965 r. sporządzony zostanie
po zakończeniu sezonu pątniczego.
Odbito w 3-ch egz.
Opr. WN/wyk. JW
Z[astęp]ca Komendanta Miasta MO
d/s Bezp[ieczeństwa] w kCzęstochowiem
[…]nl
(ppłk R[yszard] Puchała)
m

Źródło: AIPN Ka, 085/10, t. 1, cz. 2, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru
z terenu woj. katowickiego oraz przebiegu uroczystości kościelnych i wydarzeń o charakterze
religijnym (1958–1966), k. 174–181, oryginał, mps.

Prawdopodobnie powinno być Leszno.
Pieczęć podłużna.
n
Na odcisku pieczęci podpis odręczny, nieczytelny.
l

m
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Nr 51
1965 sierpień 7, Katowice – Notatka Wydziału II Służby Bezpieczeństwa KW MO w Katowicach dotycząca operacyjnego zabezpieczenia cudzoziemców podczas uroczystości na Jasnej
Górze w dniach 14–15 i 25–26 sierpnia 1965 r.
Katowice, dnia 7 sierpnia 1965 r.
Tajne
Egz. nr a1a
Notatka służbowa
dot[ycząca] operacyjnego zabezpieczenia niektórych kategorii cudzoziemców
z państw kapitalistycznych, mogących wziąć udział w uroczystościach kościelnych
na terenie Częstochowy w dniach: 14–15 i 25–26 VIII [19]65 r.
W związku z uroczystościami kościelnymi na terenie Częstochowy należy liczyć się,
że, analogicznie jak w latach ubiegłych, wezmą w nich udział cudzoziemcy z państw
kapitalistycznych przebywający w tym okresie na terenie Polski. Przede wszystkim
należy liczyć się z udziałem:
–
dziennikarzy akredytowanych na stałe w PRL,
–
turystów indywidualnych i zbiorowych,
–
monterów, specjalistów i handlowców,
–
uczestników wycieczek Polonii zagranicznej z USA, NRF, W[ielkiej] Brytanii
czy Francji,
–
personelu przedstawicielstw dyplomatycznych tych państw.
Do operacyjnego zabezpieczenia powyższych kategorii cudzoziemców wyznaczam
n[iżej] wym[ienionych] i określam zakres ich obowiązków:
1. kpt. Wiesława Popiołka – Kierownika Grupy VII,
2. kpt. Feliksa Samborskiego1 – starszego oficera operac[yjnego].
A.
B.

a
b
c

Za zorganizowanie pracy operacyjnej wokół dziennikarzy, turystów indywidualnych i zbiorowych oraz uczestników wycieczek „Polonii” zagranicznejb
czynię odpowiedzialnymc kpt. W. Popiołka.
Za zorganizowanie pracy operacyjnej wokół dyplomatów, specjalistów, monterów i handlowców czynię odpowiedzialnym kpt. F. Samborskiego.

Wpisano odręcznie.
W oryginale zaganicznej.
W oryginale odpoweidzialnym.
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W[yżej] wym[ienieni] mają obowiązek utrzymywania stałego kontaktu ze „Sztabem” w Częstochowie dla składania meldunków sytuacyjnych i uzgadniania decyzji
w sprawach objętych zakresem ich obowiązków.
Naczelnik Wydziału II
[…]d
Służby Bezpieczeństwa
Źródło: AIPN Ka, 056/100, Meldunki sytuacyjne i stenogramy kazań dotyczące uroczystości
kościelnych w Częstochowie i Piekarach Śląskich oraz wykaz wrogiej działalności kleru katolickiego i elementów klerykalnych (1958–1968), k. 16, oryginał, mps.

Feliks Samborski (ur. 1926), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1947. Początkowo
w PUBP Gliwice, następnie w Referacie „B” Sekcji II Wydziału III WUBP Katowice, 1950–1954
wykładowca Szkoły Wydziału Szkolenia WUBP Katowice, następnie Katedry Operacyjnej Szkoły
Międzywojewódzkiej Katowice, później Katedry Przedmiotów Operacyjnych Międzywojewódzkiego Kursu Przeszkolenia Oficerów BP WUBP Stalinogród; 1955–1956 zastępca kierownika
MUdsBP Chorzów; 1956–1958 zastępca komendanta ds. bezpieczeństwa KM MO Nowy Bytom;
1958–1959 oficer operacyjny Sekcji VII Wydziału II KW MO Katowice; 1959–1962 kierownik Grupy VII Wydziału II KW MO; 1962–1966 kierownik Grupy VI Wydziału II KW MO;
1966–1969 kierownik Grupy III Wydziału II KW MO; 1969 zwolniony ze służby w stopniu
kapitana. Zob. Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…,
s. 437.

1

d

Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 52
1965 sierpień 11, Katowice – Pismo Urzędu Spraw Wewnętrznych przy PWRN w Katowicach dotyczące zestawienia wydanych zezwoleń na pielgrzymki do Piekar Śląskich i Częstochowy w dniu 15 sierpnia 1965 r.
Katowice, dnia 11 VIII 1965 r.
[…]
SW III-25/708/65
a

[…]b
Zestawienie
wydanych zezwoleń na odbycie pielgrzymek w dniu 15 VIII [19]65 r.
do Piekar Śląskich i Częstochowy.
Lp.

Nazwa Prezydium

Załatwiono Przypuszcz[alna]
Wpłynęło
wniosków pozyt. negat.
ilość osób

Uwagi

Piekary Śląskie
1.

Prezydium PRN Gliwice

2.

”

”

3.

”

4.

”

”

5.

”

”

6.

”

”

Tarn[owskie] Góry

3

3

–

6

6

–

3400

3

3

–

1800

Siemianowice

2

2

–

3000

Świętochłow[ice]

1

1

–

150

Zabrze

1

1

–

50

16

13

3

8400

MRN Chorzów

Razem:

Góra Św.
Anny

2 x zmien.
trasę

Częstochowa
1.

Prez[ydium] PRN

b

3

–

3

–

2.

”

”

Myszków

2

2

–

1000

3.

”

”

Kłobuck

3

3

–

1500

4.

”

MRN

Ruda Śl.

1

1

–

50

9

6

3

2550

Razem:

a

Częstochowa

na 5 IX
[19]65 r.

Pieczęć podłużna o treści Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Urząd Spraw Wewnętrznych.
Duża pieczęć podłużna o treści P o u f n e !

206

Wybór dokumentów

Nadmienia się, że z pozostałych miejscowości tut[ejszego] województwa żadne
wnioski na odbycie pielgrzymek zarówno do Częstochowy, jak i Piekar Śląskich nie
wpłynęły.
Otrzymują:
1) KW PZPR Katowice
2) KW MO Katowice
[…]c
3) Wydział d/s Wyznań w/miejscu
4) a/a USW
Źródło: AIPN Ka, 056/42, cz. 2, Meldunki z KM MO Częstochowa po linii kleru
(1965–1966), k. 2, oryginał, mps.

Podłużna pieczęć imienna o treści Zastępca Kierownika Urzędu Spraw Wewnętrznych Z. Krakowiak. Podpis
odręczny, nieczytelny.

c
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Nr 53
1965 sierpień 14, Częstochowa – Meldunek KM MO w Częstochowie dotyczący zabezpieczenia
uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w dniu 14 sierpnia 1965 r.
Częstochowa, dnia 14 VIII 1965 r.
Meldunek sytuacyjny
z przebiegu zabezpieczenia uroczystości kościelnych w dn[iu] 14 VIII 1965 r.
I. Ruch pielgrzymek
Do Częstochowy w dniu 14 VIII 1965 r. przybyły następujące pielgrzymki:
– z miejscowości Warszawa
– pielgrzymka piesza – 6 tys. osób
w tym: 70 księży
– z miejscowości Tomaszów Mazowiecki – pielgrzymka piesza – 900 osób
– z kierunku Kalisza
– pielgrzymka piesza – 300 osób
– z kierunku Łodzi
– pielgrzymka pociągiem – 200 osób
– z kierunku Koluszek
–
„
– 1200 osób
– z kierunku Kielc
–
„
– 400 osób
– z kierunku Kalisza
–
„
– 400 osób
Ogólnie w rejonie podjasnogórskim zgrupowało się około 10 tys. osób przyjezdnych
i 5 tys. miejscowych.
II. Nastroje
Żadnych charakterystycznych wypowiedzi nie zanotowano. Na terenie miasta panuje spokój i właściwy porządek.
III. Wydarzenia
[…]a
IV. Organizacja służby
1. Sztab
–
Kierownik Sztabu – Komendant Miasta – mjr St[anisław] Chachelski
–
Z-ca Kierownika Sztabu – Z-ca Komendantab Miasta – kpt. J. Rabenda
–
Szef Sztabu – Naczelnik Wydz[iału] Sł[użby] Zewnętrznej – kpt. T. Gottwald
2. Służba sprawozdawcza
–
ppor. Rajczewski
–
kpr. Bruś
a
b

Pominięto opis wydarzeń – nie były one związane z uroczystościami jasnogórskimi.
W oryginale K-dta.
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3.
–
–
4.
–
–
5.
–
–
6.
–
–
7.

Służba ruchu
kpt. Długosz
+ 29 – I zmiana
st. sierż. Biały T. + 29 – II zmiana
Służba patrolowac
d-ca – kpt. Adamus + 12 funkcjonariuszy – I zmiana
sierż. – St. Ciura + 12 funkcjonariuszy – II zmiana
Służba operacyjna
kpt. K. Jarkiewicz + 19 prac. operacyjnych – I zmiana
ppor. Rajczewski + 18 funkcjonariuszy – II zmiana
Służba w Komisariatach MO
od godz. 7 – 19-tej – 56 funkcjonariuszy
„ „ 19 – 7-ej – 58
–„–
d
Środki lokomocji
Radiowozów
–
5
„Gaz-67”
–
5
„Nysa”
–
1
Sam[ochód] ciężar[owy] –
2
Więźniarka
–
1
Motocykle
– 24

V. Uwagi końcowe
Służba w mieście wystawiona była w najważniejszych punktach miasta przez funkcjonariuszy regulacji ruchu, patrole piesze i zmotoryzowane. Pełnienie służby przez
funkcjonariuszy było właściwe, stan moralny – zadowalający.
Do meldunku sytuacyjnego załącza się wykaz samochodów zagranicznych i krajowych zanotowanych w rejonie podjasnogórskim.
Ogólny napływ pielgrzymek jest nieduży, zakłóceń w ruchu kołowym, jak i pieszym nie było.
Komendant Miasta i Powiatu MO
w Częstochowie
(–) mjr St. Chachelski
Źródło: AIPN Ka, 056/100, Meldunki sytuacyjne i stenogramy kazań dotyczące uroczystości
kościelnych w Częstochowie i Piekarach Śląskich oraz wykaz wrogiej działalności kleru katolickiego i elementów klerykalnych (1958–1968), k. 29–31, oryginał, mps.

c
d

W oryginale pratrolowa.
W oryginale Srodki.
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Nr 54
1965 sierpień 15, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca przebiegu uroczystości maryjnych w dniach 14–15 sierpnia 1965 r. na Jasnej Górze w Częstochowie.
Katowice, dnia 15 VIII 1965 r.
Służba Bezpieczeństwa
KW MO Katowice
Tajne
Egz. Nr a___a
[…]b
Informacja
dot[yczy]: przebiegu uroczystości maryjnych w dniach 14–15 VIII 1965 r.
na Jasnej Górze w Częstochowie
W dniach 14–15 sierpnia br. na Jasnej Górze w Częstochowie odbyły się doroczne
uroczystości maryjne – z okazji tzw. Wniebowstąpienia Matki Boskiejc.
W dniu 14 sierpnia br. głównym akcentem imprezy było przybycie i powitanie
„249 pieszej pielgrzymki warszawskiej”. W dniu 15 sierpnia br. uroczystości odbywały się w obrębie klasztoru jasnogórskiego.
W stosunku do roku ubiegłego tegoroczne uroczystości cechowało:
1) uczestniczyło w imprezie mniej biskupów: w 1964 r. – 6, a w roku bieżącym – 3 (Bareła, Bernacki, Szwagrzyk1) i kardynał Wyszyński, który przybył
do Częstochowy w dniu 14 bm. o godz. 11.00, a wyjechał w dniu 15 bm.
o godz. 16.25;
2) frekwencja osób świeckich była nieco mniejsza – w roku ubiegłym 75 tys.,
a w roku bieżącym około 70 tys. (frekwencję na poszczególnych nabożeństwach oraz ilość pielgrzymek ilustrują załączone zestawienia cyfrowe);
3) podobnie jak w roku ubiegłym, główną atrakcją propagandową było przemaszerowanie w zwartym szyku warszawskiej pielgrzymki. Na przedmieściach i w Częstochowie dołączyło się do niej około 3 tys. osób – przed
szczyt jasnogórski weszło około 8 tys. osób. Powitani na wysokości kościoła
św. Zygmunta pątnicy, przechodząc przez miasto, swoją postawą, śpiewanymi pieśniami religijnymi, a m.in. „my biedni Polacy, ale wierni warszawiacy” – podkreślali warszawski charakter pielgrzymki. Wyszyński otrzymał od
pątników wiązanki kwiatów biało-czerwonych, z którymi ostentacyjnie szedł
na Jasną Górę. W przeciwieństwie do lat ubiegłych witał każdą grupę pątPozostawiono bez wpisu.
W lewym górnym rogu odręczna dekretacja o treści płk. Czubak i Grzybowski p[roszę] o zapoznanie się i zwrot.
16 VIII/65. Poniżej podpis odręczny, nieczytelny.
c
W oryginale wniebowstąpienia matki boskiej.
a

b

210

Wybór dokumentów

ników (maszerowało 17 grup), idąc z nią kilkadziesiąt metrów. Przed szczytem jasnogórskim pielgrzymkę witał i wygłosił przemówienie generał zakonu
oo. paulinów – Jerzy Tomziński.
Główne treści wygłoszonych kazań.
Wystąpienie kard. Wyszyńskiego i bpa Bareły oraz 9-ciu księży świeckich i zakonnych nie zawierały wrogich akcentów i napastliwych sformułowań, a koncentrowały
się w zasadzie wokół następujących problemów:
–
akcentowano znaczenie zbliżających sięd kościelnych uroczystości millenijnych w 1966 roku,
–
gloryfikowano kult Matki Boskiej oraz rolęe Jasnej Góry dla Kościoła
w Polsce,
–
propagowano usilnie model katolika polskiego, wzorowany na przybyłych
pątnikach do Częstochowy,
–
wiele pochwał kierowano pod adresem pielgrzymów, a zwłaszcza do pielgrzymki warszawskiej.
Wystąpienia kardynała Wyszyńskiego.
W czterech przemówieniach kard. Wyszyński podkreślał między innymi, że:
–
warszawska pielgrzymka ma charakter ogólnonarodowy, przybyła „ze stolicy
państwa do stolicy duchowej narodu wierzącego”;
–
IX rok Wielkiej Nowenny, akcja w okresie trwania IV sesji Soboru maf szczególne znaczenie w kampanii przygotowawczej do 1000-lecia Chrztu Polski.
Apelował o maksymalną frekwencję kobiet w ogólnokrajowej imprezie na
Jasnej Górze w dniu 26 VIII [19]65 r. – tzw. oddanie w niewolę M[atce]
B[oskiej] kobiet;
–
pokój dla ludzkości, Kościoła, ojczyzny może zapewnić tylko opieka Matki
Boskiej. Dzisiaj bardziej potrzeba serca aniżeli stali, bardziej potrzeba miłości
aniżeli jakichkolwiek dóbr;
–
cała Polonia zagraniczna łączy się z rodakami w kraju w dniu święta Marii. Wyrażał nadzieję, że 12-milionowa rzesza Polonii – z USA, Kanady i innych krajów – kroczyć będzie z katolicką Polską do millenium i drugiego
tysiąclecia.
Wśród księży obecnych na uroczystościach, szczególnie zakonnych, komentowano
wystąpienia kard. Wyszyńskiego jako wybitnie łagodne i w przeciwieństwie do lat
poprzednich nie zawierające wrogich akcentów.

d
e
f

W oryginale siś.
W oryginale rolś.
W oryginale mają.
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Przebiegiem uroczystości interesowali się aktywnie: korespondent Agencji Reutera, przedstawiciel prasy z Włoch, Francji i NRF, którzy systematycznie nagrywali
wystąpienia biskupów i księży i składali meldunki telefoniczne do swoich redakcji.
Odbyte uroczystości kościelne nie spowodowały zakłóceń porządku publicznego
w Częstochowie. Tym niemniej organa Milicji Obywatelskiej ukarały za nieprzestrzeganie przepisów drogowych 271 osób na sumę 9750 zł, aresztowały dwie osoby
(drobne kradzieże) oraz zatrzymały do wyjaśnienia 16 osób (brak dowodów osobistych, drobne wykroczenia).
Z[astęp]ca Komendanta Wojewódzkiego MO
d/s Bezpieczeństwa
(ppłk inż. Wł[odzimierz] Kruszyński)
Źródło: AIPN Ka, 056/48, Informacje, meldunki dotyczące uroczystości religijnych na Jasnej
Górze i w Piekarach Śląskich. Lata 1957–1967, k. 148–150, oryginał, mps.

Bp Tadeusz Szwagrzyk (1923–1992), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1946, sakrę biskupią w 1965. Duszpasterz parafii Krzepice, św. Barbary w Częstochowie,
notariusz kurii diecezjalnej, prefekt i wicerektor CzWSD w Krakowie, biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej, wikariusz generalny, prepozyt kapituły katedralnej częstochowskiej, uczestnik
Soboru Watykańskiego II, wikariusz kapitulny. Zob. AKMCz, brak sygn., Akta personalne bp. Tadeusza Szwagrzyka; J. Mandziuk, S. Urbański, Szwagrzyk Tadeusz Stanisław (1923–1992) [w:] Słownik
polskich teologów…, t. 8, s. 569–571.

1
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Nr 55
1965 sierpień 17, Katowice – Załącznik do Informacji KW PZPR w Katowicach z dnia
17 sierpnia 1965 r., dotyczącej przebiegu uroczystości religijnych w Częstochowie i Piekarach
Śląskich w dniach 14–15 sierpnia 1965 r.a
Uwagi
w sprawie uroczystości maryjnych
[w] Częstochowie i Piekarach Śl[ąskich]
Częstochowa
–
Uroczystości maryjne w Częstochowie traktowane są przez episkopat polski
jako doniosły element aktywizacji życia religijnego w kraju i jako taki są corocznie
najważniejszym punktem programu tzw. Wielkiej Nowenny.
Kierownictwo Kościoła przywiązuje wielką wagę do tych uroczystości, nakazując
podległemu sobie klerowi pełne włączenie się do prac przygotowawczych tak organizacyjnych (montowanie frekwencji), jak i propagandowych (wytwarzanie odpowiednich nastrojów w społeczeństwie).
–
Jasna Góra w planach episkopatu jest ogólnopolską amboną, z której padają
instrukcje i wytyczne, a także głoszone jest credo polityczne reakcyjnej góry kościelnej, a wszystko to ma nadawać ton pracy Kościoła i jego wyznawców w całym kraju
(przykładem reakcyjnego wystąpienia rzutującego na późniejszą pracę całego Kościoła w Polsce – kazanie S[tefana] Wyszyńskiego z sierpnia ub.r.)
– w niektórych okresach (szczególnie w okresie października 1956 r.) klerowi udało
się zgromadzić na Jasnej Górze poważne ilości wiernych (ponad milion osób w sierpniu [19]56 r.)
– wraz ze stabilizacją sytuacji politycznej w kraju i rozwojem naszego przeciwdziałania frekwencja stale malała.
Początki naszego zorganizowanego i skutecznego przeciwdziałania datują się od
1958 r.
Jednak w 1958 r. i 1959 [r.] przeciwdziałanie to nosiło sporadyczny, wycinkowy
i niedostatecznie dopracowany charakter, począwszy od 1960 r. nasz KW występuje
co roku z konkretnym, możliwie szerokim planem, pozwalającym skutecznie ograniczyć liczebność tej imprezy kościelnej.
Frekwencja, która obrazuje skuteczność naszego przeciwdziałania, przedstawiała
się w poszczególnych latach następująco:

a

Patrz: AIPN Ka, 085/1, t .3, cz. 2, k. 73–87.
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Rok

15 VIII

26 VIII

1958

300 000

330 000

1959

120 000

200 000

1960

125 000

30 000

1961

70 000

100 000

1962

60 000

200 000

1963

31 000

70 000
80 000b

1964b

Nie omawiamy tu frekwencji na ostatniej z 3-ch wielkich imprez letnich w Częstochowie, tj. 8 IX, gdyż jest ona z reguły niska (ok. 50% frekwencji na średniej imprezie
sierpniowej).
Analiza cyfr frekwencji mówi jasno, że imprezy częstochowskie kurczą się coraz
bardziej. Wyraźnie to widać na przykładzie imprez [z] 15 VIII.
Wyjątek stanowią imprezy 26 VIII, które wykazują w latach 1961–[19]62 poważny wzrost liczebności. Wymaga to wyjaśnienia. Mianowicie tak duża frekwencja (200 tys[ięcy]c w 1962 r.) była rezultatem jednorazowego zrywu organizacyjnego
kleru, osiągniętego dzięki ogromnemu wysiłkowi całego aparatu kościelnego kraju
(Tydzień Modlitwy Młodzieży Katolickiej), jak wykazał rok 1963 trudnym do powtórzenia, co nie oznacza, że kler nie będzie tych wysiłków ponawiał w przyszłości.
[...]db
Uwagi natury ogólnej.
–
Nasze przeciwdziałanie rozpoczęliśmy w 1960 r. z wielkim impetem,
w dniach 14–15 VIII 1960 r. na imprezach sportowych, rozrywkowych, wycieczkach
itp. zorganizowaliśmy w województwie ponad 700 tysięcy ludzi, a więc prawie siedem
razy więcej niż zrobił to kler. W tym czasie sukcesu tego jednak nie powtórzyliśmy
w następnych latach, imprezy świeckie skupiały corocznie poważne ilości ludzi, lecz
pułapu 700 tys[ięcy] nie osiągnęły, należy się zastanowić, może warto dołożyć wysiłku, by to, co było możliwe w 1960 r., stało się realne w każdym roku?
–
Tajemnica prowadzenia naszego przeciwdziałania jest łatwae do
sformułowania:
–
każdą atrakcję, którą zdoła wykoncypować kler przyćmić naszą, świecką
atrakcją stanowiącą silniejszy od kościelnego magnes;
b
c
d
e

Wpisano odręcznie.
W oryginale tyś.
Pominięto fragment dotyczący uroczystości w Piekarach Śląskich.
W oryginale xxxxxx łatwe.
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–
każdy wysiłek organizacyjny kleru nakryć jeszcze większym wysiłkiem naszych organów i instytucji.
Żywiołowa frekwencja to mit;
–
wykorzystać niechęć ludności do uczestniczenia w pielgrzymkach organizowanych bez zezwolenia władz (przykład ub[iegło]roczny ograniczenie zezwoleń
z powodu ospy, poważnie zmniejszył frekwencję pątników) i maksymalnie utrudnić
wydawanie zezwoleń.
–
Ogólny wniosek: sprawom przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach poświęcić więcej uwagi, wykorzystać wszystkie dotychczasowe
nasze doświadczenia.
Plan, który przedstawiamy, winien być w pełni zrealizowany, mało tego, winien
być wzbogacony przez słuszną i twórczą inicjatywę powiatowych i miejskich organizacji partyjnych.
Źródło: AIPN Ka, 085/1, t. 3, cz. 2, Informacje dotyczące działalności kurii i kleru z terenu
woj. katowickiego, przebiegu uroczystości religijnych i kościelnych oraz polityki wyznaniowej
(1964–1965), k. 83–85, oryginał, mps.
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Nr 56
1965 sierpień 26, Katowice – Załącznik do Informacji KW MO w Katowcach z dnia
26 sierpnia 1965 r. dotyczącej przebiegu uroczystości maryjnych na Jasnej Górze w Częstochowie w dniach 25–26 sierpnia 1965 r.
Tajne
Wykaz
pielgrzymek przybyłych na Jasną Górę w dniach
25–26 VIII 1965 r.
Zgłoszono
Przybyło

– 58 (18)X
– 23 (54)
Miejscowość

Ilość
Uczestników

Pabianice
Krzepice
Kamińsk
Dąbrówka p[owiat] Chodzież
Kolumna
Łaska
Sieradz
Wrocław – Legnica
Bogdanów p[owiat] Piotrków
Milejów
Mniów pow[iat] Kielce
Jaworzyna
Kłomnice
Łąki
Radomsko
Kiedrzyn
Piotrowice p[owiat] Radomsko
Popów pow[iat]Kłobuck
Działoszyn
Szydłów
Sulejów
Czastary
Ludna

700 (180)
150 –
180 (250)
50 –
150 –
150 –
300 –
60 (1000)
150 –
150 –
70 –
80 –
70 (400)
30 –
350 (320)
60 –
100 –
120 (130)
50 –
70 –
150 (350)
80 (200)
80 –

Uwagi

Razem: 3350 (14 600)

Uwaga
W dniach 25–26 VIII 1965 r. pociągami i PKS-m przybyło około 574 pielgrzymki, grupy i delegacje kobiet z różnych stron kraju, które formowały się w mieście
przed Jasną Górą.
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Ustalono, że ogólnie środkami lokomocji przybyło około 100 tys. pątników, w tym
90% kobiet. Jest to typowy przykład omijania przepisów państwowych dot[yczących] zgromadzeń itp.
Świadczy to również o tym, że księża proboszczowie, organizując w ten sposób
pielgrzymki, wypełniają wolę Kościoła, nie narażając się władzom państwowym,
mimo pogłębiającego się zróżnicowania poglądów w łonie Kościoła.
x – dane w nawiasie odnoszą się do roku 1964.
Uwagi
Pociągami przybyło pątników 95 000 (37 000) Na terenie Częstochowy w czasie
uroczystości kościelnych przebywało 387 (363) pojazdów mechanicznych, w tym:
–
krajowych
331 (367)
–
zagranicznych
55 (96)
–
dyplomatycznych 1 (2)
Ponadto w Częstochowie przebywało około 65 cudzoziemców z 7-miu krajów,
m.in. z Francji, USA, Austrii, W[ielkiej] Brytanii, Danii itp., przy czym z Austrii
przybyła wycieczka w liczbie 20 osób.
Opr. ES/Wyk. JW
Źródło: AIPN Ka, 056/48, Informacje, meldunki dotyczące uroczystości religijnych na Jasnej
Górze i w Piekarach Śląskich. Lata 1957–1967, k. 141–143, oryginał, mps.
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Nr 57
1966 luty 25, Katowice – Ramowy plan przeciwdziałania kościelnym imprezom w Częstochowie w 1966 r.
Katowice, dnia 25 II 1966 r.
Ściśle tajne
Egz. Nr a7a
Ramowy plan przeciwdziałania
kościelnym imprezom w Częstochowie w 1966 r.
I. Wstęp.
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Katowicach w celu
zmniejszenia zasięgu uroczystości Milenium, organizowanych przez Kościół na terenie województwa, opracował kompleksowy plan obejmujący:
a) Plan obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego, który jest [z]synchronizowany z planem przeciwdziałania imprezom kościelnym.
b) Plan dalszego rozeznania kleru i środowiska klerykalnego w celach neutralizacji ich działania.
c) Plan przeciwdziałania uroczystościom kościelnym w Częstochowie i Piekarach Śląskich.
Wielkie imprezy religijne w Częstochowie nosić będą w br. odmienny niż co roku
charakter, ze względu na rolę, jaką mają odegrać w obchodach kościelnego tzw. Wielkiego Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski.
Eksponowana rola Częstochowy, widoczna zarówno w zwiększonej liczbie imprez (nie trzy wielkie imprezy jak co roku, lecz pięć), jak i w ciężarze gatunkowym:
w Częstochowie bowiem odbędzie się centralna uroczystość Tysiąclecia Chrztu w dniu
3 maja. Kościelni organizatorzy tych imprez nie kryją nadziei, że uda im się na czołowej imprezie w dniu 3 maja zgromadzić niespotykaną dotąd ilość wiernych rzędu
2 milionów (cyfry te oficjalnie wymieniono w piśmie oo. paulinów z dnia 3 II br. do
przewodniczącego MRN w Częstochowie), a na pozostałych imprezach wielokrotnie
więcej niż to miało miejsce w ostatnich latach.
Ten szczególny charakter tegorocznych imprez częstochowskich wymagać będzie
w 1966 r. wzmożonego przeciwdziałania i specjalnej uwagi. Wzmożenie uwagi jest
tym bardziej uzasadnione, że wszystkie imprezy częstochowskie przypadają w 1966 r.
w dni robocze:
3 maja
–
wtorek
2 lipca
–
sobota
a

Wpisano odręcznie.
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15 sierpnia –
poniedziałek
26 sierpnia –
piątek
8 września
–
czwartek.
Gdy dodamy, że organizatorzy tych imprez od lat stosują praktykę rozciągania
każdej większej imprezy na 3 dni (dzień poprzedzający i następny), a z tych dodatkowy 10-ciu dni tylko 2 przypadają na niedziele (3 lipca i 14 sierpień), to otrzymamy
realny obraz możliwości potencjalnego zagrożenia absencją pracowników tak samej
Częstochowy, jak i jej okolic, z rejonami województwa łódzkiego, kieleckiego i krakowskiego włącznie.
Wszystkie omawiane imprezy religijne przypadają na okres ważnych prac polowych w rolnictwie, a ludność wsi, jak mówi doświadczenie, jest podstawą frekwencji
na Jasnej Górze. Aby powstrzymać zbyt duży odpływ rąk do pracy ze wsi, należy
równie silnie co w mieście rozwinąć przeciwdziałanie na wsi.
Przeciwdziałanie imprezom częstochowskim będzie w bieżącym roku specjalnie
utrudnione przez fakt, że odbywać się one będą w dnie powszednie, co utrudni, a nawet uniemożliwi organizowanie w szerszym zakresie kontrimprez świeckich, jak np.
wycieczki, imprezy artystyczne, sportowe itp. Świeckie imprezy, jak to wynika z doświadczeń lat ubiegłych, były najskuteczniejszym środkiem odciągającym społeczeństwo od uroczystości religijnych.
Specyfika br. powoduje, że przeciwdziałanie to powinno być nacelowane przede
wszystkim na utrzymanie pełnej frekwencji pracowników w zakładach pracy w miastach i gospodarstwach rolnych na wsi. Przeciwdziałanie to powinno być stopniowane w dostosowaniu do rangi danej imprezy kościelnej, tzn. najsilniejsze 3 maja
i 26 sierpnia.
II. Formy i środki przeciwdziałania.
Wojewódzki program obchodów 1000-lecia istnienia państwa polskiego i wynikająca z niego szeroka działalność ideowo-polityczna, jak i imprezowa, winna być
skutecznym przeciwdziałaniem imprezom kościelnym.
A. Wnioski dotyczące zmniejszenia frekwencji
1. Zorganizować w dniu 3 maja wielki ogólnowojewódzki wiec w Katowicach
połączony z odsłonięciemb pomnika Powstańców Śląskich1.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Prop[agandy] KW
2. Zorganizować w dniu 3 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie mecz piłki
nożnej z udziałem atrakcyjnej drużyny zagranicznej.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Prop[agandy] KW
3. W dniach imprez religijnych przypadających na dnie w środku tygodnia
nie organizować w Częstochowie, jak i w najbliższej okolicy żadnych imprez rozrywkowych czy sportowych, gdyż oznaczałoby to także odciąganie
b

Wyraz przekreślony odręcznie. Powyżej nadpisano odręcznie: wmurowania kamienia węgielnego.
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–
–

–
–
4.
–
–

–

5.

6.

zatrudnionych od zadań produkcyjnych. Natomiast w dniach imprez przypadających na soboty i niedziele (2 i 3 lipca, 14 i 27 sierpnia) zorganizować
szeroki ruch wyjazdowy z Częstochowy w postaci wycieczek i odbywanych
poza obrębem miast imprez rozrywkowych i sportowych. W organizowaniu
tych wycieczek i imprez kierować się następującymi zasadami:
impreza może być organizowana tylko wtedy, gdy istnieje gwarancja zapewnienia odpowiedniej frekwencji;
impreza nie powinna wymagać zaangażowania aktywu partyjnego miasta,
który to aktyw winien być na miejscu w zakładach pracy do dyspozycji Komitetów Zakładowych i KM PZPR. Uczestnikami tych imprez winni być
przede wszystkim ludzie wierzący;
impreza winna się charakteryzować maksymalną w danych warunkach atrakcyjnością, zdolną przyciągnąć pełną uwagę uczestników wysokim poziomem
wykonawców i przemyślanym programem;
wycieczki, prócz tego, że nakierowane winny być do atrakcyjnych miejscowości, winny także być wzbogacone w odpowiedni program rozrywek i gier.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Prop[agandy] KW
Zapewnić w dniach trwania imprez religijnych specjalnie atrakcyjny program radiowy i telewizyjny wg następujących zasad:
gdy imprezy odbywają się w dnie powszednie, program powinien być atrakcyjny w godzinach wieczornych;
gdy imprezy odbywają się w niedziele, program powinien być atrakcyjny cały
dzień, a specjalnie w czasie trwania głównych punktów programu kościelnych uroczystości (godziny 11–13 i 18–21), tym samym wpłynie na zmniejszenie udziału w kościelnych uroczystościach.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Prop[agandy] KW
Zorganizować spotkania z oficerami WP ze społeczeństwem wsi i gromad,
w kołach ZMW, drużynach ZHP.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Admin[istracyjny] KW
Wojew[ódzki] Sztab
Zapewnić specjalnie atrakcyjny program filmowy we wszystkich kinach stałych i objazdowych miasta Częstochowy i powiatów Częstochowa, Kłobuck,
Myszków, Zawiercie. W mieście Częstochowa atrakcyjny program winien
iść wg zasady lub non stop w poszczególnych kinach normalnie w przewidzianych godzinach popołudniowych i wieczornych. Rozważyć możliwość
poranków.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Prop[agandy] KW
Przeprowadzić szereg zebrań, spotkań, odczytów przez GS-y, Kółka Rolnicze,
ZMW na tematy aktualne w rolnictwie. W niektórych rejonach województwa przeprowadzić szkolenia i wizytacje poletek doświadczalnych, zwiedzanie
zakładów pracy produkujących nawozy sztuczne, maszyny rolnicze itp.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Rolny KW
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7.

Zorganizować w niedziele 3 VIII i 14 VIII br. ćwiczenia wiejskich oddziałów
Ochotniczej Straży Pożarnej połączone z zabawami, festynami itp.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Prop[agandy] KW
Wydz[iał] Admin[istracyjny] KW
8. Wykorzystać akcję dożynek przypadającą na okres sierpień–wrzesień do
maksymalnego zaabsorbowania ludności wsi. Skierować tam zespoły artystyczne. W dniach imprez religijnych 15 i 26 VIII oraz 8 IX br. organizować
zebrania komitetów organizacyjnych dożynek, próby generalne zespołów artystycznych itp. prace przygotowawcze.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Prop[agandy]
i Rolny KW
9. Wojewódzki Zespół Koordynacyjny Akcją Letnią wspólnie z Kuratorium OS
zabezpieczy odpowiednio kolonie i obozy letnie dla dzieci i młodzieży przed
ewentualnym udziałem uczestników tych obozów i kolonii w imprezach religijnych. Dotyczy to przede wszystkim obozów i kolonii usytuowanych w pobliżu Częstochowy.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Oświaty KW
i KOS
10. W dniach imprez przypadających na niedziele (3 lipca i 14 sierpnia) Kuratorium OS zorganizuje wyjazdy rodziców z miasta i okolic Częstochowy na
kolonie i obozy letnie w odwiedziny do dzieci.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Oświaty KW
i KOS
11. W dniach trwania wszystkich imprez, a szczególnie 3 maja, kierownictwa
wszystkich zakładów pracy na terenie województwa wzmogą kontrolę dyscypliny pracy.
–
Kierownictwa zakładów pracy, urzędów i instytucji szczegółowo przeanalizują plan urlopów pracowniczych na 1966 rok i przeprowadzą niezbędne
korekty w kierunku:
a. Pozostawienia w zakładzie znanych aktywistów klerykalnych w m[iesią]cach
maju, lipcu i sierpniu i maksymalnym zaangażowaniu ich w problemy zawodowe, zabezpieczyć, aby nie otrzymali urlopów stałych lub okolicznościowych, delegacji służbowych;
b. Pozostawienie w zakładzie pracy aktywu partyjnego i społecznego mającego
organizować przeciwdziałanie kościelnym imprezom;
c. Pozostawienie w zakładzie pracy czołowych kierowników i organizatorów
produkcji.
–
Rady Zakładowe i pracownicy wydziałów kadr przeprowadzą w dniach trwania imprez oraz w okresie poprzedzającym szczegółowe kontrole zasadności
zwolnień lekarskich i obecności w domu lub w leczeniu pracowników posiadających te zwolnienia.
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–

W stosunku do pracowników, którzy bez uzasadnionego powodu opuszczą
pracę w dniach trwania imprez religijnych, kierownictwa zakładów oraz organizacje związkowe wyciągną ostre konsekwencje.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Ekonom[iczny] KW
12. Kuratorium Okręgu Szkolnego oraz odnośne inspektoraty oświaty, a także ZMS, OHP i ZMW opracują plan zabezpieczenia frekwencji uczniów
w szkołach Częstochowy i najbliższych okolic w dniu 3 Majac. W całym województwie program zajęć szkolnych i pozaszkolnych winien być opracowany
w tych dniach tak, by utrzymać młodzież i dzieci jak najdłużej w szkole.
Prócz tego KOS zaplanuje na dnie 5–6 maja wizytacje szkół Częstochowy,
co zmusi tak ciała pedagogiczne, jak i młodzież, do maksymalnego wysiłku
przygotowawczego w okresie poprzedzającym, a więc i 3 maja.
13. Korzystając z okazji, jaką jest 750-lecie Częstochowy, zorganizować przed
3 maja wystawę eksponującą świeckie elementy przeszłości miasta, odpowiednio rozpropagować wśród mieszkańców oraz przybyszów i utrzymać
czynną przez cały rok.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Prop[agandy] KW
14. Opracować projekt dekoracji stałych w centralnych punktach Częstochowy,
związanych z 750-leciem Częstochowy oraz z dorobkiem XX-lecia PRL.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Prop[agandy] KW
KM Częstochowa
B. Wnioski dotyczące transportu
Transport kołowy rejonu Częstochowy w dniach imprez, a szczególnie w okresie
[od] 2 do 4 maja, winien pracować w myśl zasady: maksymalnie ograniczyć dowóz
pielgrzymów, a ułatwić szybki wywóz tychże. Zasada ta jednakże nie może wpłynąć niekorzystnie na dowóz pracowników do zakładów pracy Częstochowy i okolic.
W związku z tym uważa się za celowe:
a. utrzymanie na normalnym poziomie ilości środków lokomocji w postaci pociągów, wielkości ich składu, autobusów PKS i WPK dowożących ludność do
Częstochowy, równocześnie ograniczając sprzedaż biletów w całym kraju do
Częstochowy;
b. zwiększenie ilościowe taboru komunikacyjnego wywożącego pielgrzymów
z Częstochowy w postaci:
–
dodatkowych pociągów,
–
zwiększonych składów planowanych pociągów,
–
dodatkowych autobusów PKS i WPK.
c. Ułatwienia mające usprawnić nabycie biletów jazdy w Częstochowie i zajęcie
miejsc w pojazdach:

c

Tak w całym dokumencie.
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–
–
–
d.
e.
f.

2.

3.

4.

5.

pociągi dodatkowe winny odjeżdżać z[e] wszystkich stacji kolejowych Częstochowy, a nie tylko ze stacji głównej;
PKP i PKS zapewni uruchomienie dodatkowych kas biletowych w ilości
zdolnej szybko rozładować ruch pielgrzymów;
zapewnić należytą informację o dodatkowych pociągach i autobusach, łącznie
z[e] zobowiązaniem w razie potrzeby oo. paulinów do ogłoszenia odpowiednich komunikatów w tej sprawie.
DOKP w Katowicach zabezpieczy właściwą obsadę stacji Częstochowa i leżących na trasie dojazdu (przesiadkowe) funkcjonariusza SOK-u, aby zabezpieczyć ład i porządek.
Z Orbisem i PKS zostaną przeprowadzone rozmowy przestrzegające te instytucje przed wynajmowaniem środków transportu dla przewozu pielgrzymek
do Częstochowy.
Zakłady pracy z całego województwa zabezpieczą własny tabor samochodowy przed wykorzystaniem go do dowozu pielgrzymów. Szczególną uwagę
należy zwracać na tabor GS-u, Spółdzielni Pracy, Spółdzielni Produkcyjnych
i przemysłu terenowego.
Udaremniać próby organizowania przez różne organizacje i towarzystwa
pielgrzymek pod szyldem wycieczek turystyczno-krajoznawczych odbywanych pociągami (przy korzystaniu ze zniżek kolejowych) oraz transportem
własnym. W tym celu szczególną opieką otoczyć takie organizacje, jak –
PTTK, straże pożarne, kółka rolnicze, spółdzielnie i inne, tj. te, które w przeszłości dały się poznać jako chętne do tego typu „turystyki”. Przeprowadzić
rozmowy z kierownictwem tych organizacji.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Adm[inistracyjny] i Prop[agandy] KW
Ograniczyć wydawanie zezwoleń na odbywanie zorganizowanych pieszych
pielgrzymek ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przy wydawaniu zezwoleń do maksimum wykorzystać te wszystkie atuty, które daje ustawa o zgromadzeniach. W szczególności chodzi tu o skłonienie organizatorów
do korzystania z dróg bocznych, mniej uczęszczanych tras.
Odpow[iedzialne] Prezydium WRN
Zapewnić właściwą milicyjną i społeczną kontrolę drogową pojazdów zdążających w dniach imprez religijnych do Częstochowy. W dniach 2 i 3 maja
kontrola ta winna objąć swym zasięgiem nie tylko teren całego województwa katowickiego, ale także województwa sąsiadujące, tzn. łódzkie, kieleckie, krakowskie, opolskie i poznańskie. Natychmiast interweniować w przypadku ujawnionego wykorzystania transportu społecznego do przewozu
pielgrzymek.
Odpowiedzialna: KW MO
Zorganizować w Częstochowie na czas trwania imprez kościelnych parkingi
dla pojazdów konnych i zmechanizowanych. W dniu 3 maja parkingi winny [być] wyznaczone poza miastem. W dniu tym wyeliminować z miasta
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wszelki ruch pojazdów przybyłych spoza Częstochowy, poza ruchem na najważniejszych trasach przelotowych. Służba drogowa MO i ORMO zapewnią należyte kierowanie ruchem w mieście i realizację niniejszego wniosku.
Z parkingów zlokalizowanych poza miastem do centrum kursować będą specjalne autobusy. Spowodować ustawienie znaków drogowych zabraniających
parkowania w dniu 3 maja w całym mieście, a w dniach pozostałych imprez
na ważniejszych ulicach. Parkingi powinny pozwolić na dokładne zanotowanie wszystkich przybyłych pojazdów. MRN ustali odpowiednio wysokie
opłaty za korzystanie z parkingów; zysk przeznaczyć na rozwój miasta.
Odpowiedzialny: Wydz[iał] Admin[istracyjny] KW i F[inansowy] WRN
C. Wnioski dotyczące posunięć administracyjnych.
1. Przy wydawaniu zezwoleń na odbycie pielgrzymki bezwzględnie żądać spisu
uczestników oraz osób organizujących i odpowiedzialnych za pielgrzymkę
w myśl ustawy o zgromadzeniach z dnia 29 III 1962 r. Nie wydawać zezwolenia organizatorom, którzy nie dopełnili któregokolwiek wymogu. Wydanie
każdego zezwolenia winno być rozpatrzone przez Zespół Administracyjny
przy KP/M PZPR.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Admin[istracyjny] KW i P[rezydium] WRN
2. Prezydium MRN w Częstochowie wydaje zarządzenie zabraniające udzielania osobom obcym noclegów w mieście. Jednocześnie MRN po wcześniejszym rozeznaniu dokona spisu osób chcących udzielić noclegów, sprawdzi,
jakie mają warunki po temu, dokona podziału kwater prywatnych na kategorie, w zależności od warunków w nich panujących i oferowanych wygód,
oraz zorganizuje biuro rozdziału kwater oferujące swe usługi [za] odpowiednią opłatą. Za korzystanie z kwater zostanie ustalona odpowiednia taryfa,
wykluczająca samowolę właścicieli miejsc noclegowych. W stosunku do
osób prywatnych, trudniących się najmem własnych mieszkań dla kleru lub
pielgrzymów z pominięciem biura rozdziału kwater MRN, zastosować ostre
sankcje administracyjne.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Admin[istracyjny] KW i P[rezydium] WRN
3. Zabezpieczyć wszystkie obiekty Częstochowy, jak szkoły, świetlice itp. przed
wykorzystaniem ich jako miejsca noclegów pielgrzymów.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Administracyjny KW
4. Zabezpieczyć instrumenty muzyczne, sztandary, stroje ludowe, będące własnością społeczną, przed ewentualnym wykorzystaniem ich przez organizatorów imprez kościelnych.
Odpow[iedzialny] WFZZ, Wydz[iał] Kult[ury] WRN Urz[ąd] Spr[aw]
Wewn[ętrznych]
5. Wzmóc ilościowo służbę porządkową i sanitarną w dniu 3 maja. Zabezpieczyć
niektóre obiekty użyteczności publicznej, np. miejski park, przed dewastacją.
Odpowiedz[ialny] Wydz[iał] Admin[istracyjny] KW i KW MO
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6.

W stosunku do kleru wykazującego się specjalną aktywnością w organizowaniu uczestników imprez kościelnych, a przede wszystkim wobec wrogo
występujących, należy przeprowadzić rozmowy ostrzegawcze. Wyciągnąć
konsekwencje karne. Wzmóc represje finansowe.
Odpowiedz[ialny] Wydz[iał] d/s Wyznań P[rezydium] WRN i Wydział Finansowy
WRN
D. Wnioski dotyczące zaopatrzenia miasta.
1. Handel Częstochowy w porozumieniu i przy pomocy Ministerstwa Handlu
Wewnętrznego zapewni na czas trwania imprez religijnych dostateczne zaopatrzenie punktów sprzedaży po cenach turystycznych w pieczywo i napoje.
W dniu 3 maja zorganizować wiele ruchomych punktów sprzedaży napojów
i słodyczy. W zaopatrzeniu w inne artykuły spożywcze, a także przemysłowe,
przyjąć zasadę maksymalnego pozbycia się artykułów niechodliwych.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Ekon[omiczny] KW
2. Zobowiązać Delegaturę NIK, [ d ], PIH, Sanepid, Urząd Kontroli Prasy i Publikacji i inne do specjalnej wzmożonej kontroli w dniach imprez handlarzy
dewocjonaliami, literaturą religijną i artykułami konsumpcyjnymi.
Odpowiedzialny Wydz[iał] Ekonomiczny KW
D. Wnioski dotyczące aparatu i aktywu partyjnego.
1. Odbyć posiedzenie Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw Politycznych w celu określenia zadań ZSL na terenie wsi w realizacji planów
przeciwdziałania.
Odpowiedz[ialny] Sekr[etarz] KW tow[arzysz] Z[dzisław] Grudzień
2. Odbyć wspólne posiedzenie Komisji d/s Kleru przy KW i Egzekutywy KM
Częstochowa dla opracowania i przedyskutowania szczegółowego planu działania w dniach imprez.
Odpowiedz[ialny] Sekr[etarz] KW tow[arzysz] Leś
3. Komitety KP/KM zorganizują narady sekr[etarzy] KZ i sekretarzy większych POP, na których zostaną omówione zadania wynikające z planu przeciwdziałania. Narady te zostaną obsłużone przez kierownictwo KW.
Odpowiedz[ialny] Wydz[iał] Organ[izacyjny] KW
4. Spowodować omówienie sprawy imprez rewizyjnych [sic!] w Częstochowie
na egzekutywach wszystkich KP/KM z udziałem kierownictwa KW.
Odpowiedz[ialny] Wydz[iał] Organ[izacyjny] KW
5. Odbyć zebrania partyjne POP, zapoznając się z listem sekretariatu KC PZPR.
Na zebraniach tych powinny zostać podjęte konkretne plany zabezpieczenia
udziału w uroczystościach 1-majowych i 3 V wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik „Czynu Powstańczego” w Katowicach.
Odpowiedz[ialny] Wydz[iał] Organ[izacyjny] KW PZPR

d

Nieczytelne.
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6.

Odbyć z aktywem partyjnym miasta Częstochowy naradę dla omówienia imprez religijnych 1966 r. i zadań płynących dla tegoż aktywu.
Odpowiedz[ialny] Wydz[iał] Organ[izacyjny] KW PZPR
7. Wydział Administracyjny [KW PZPR] nawiąże stałe kontakty przez Wydział
Administracyjny KC z Wydz[iałem] Administracyjnym KW w Łodzi, w Kielcach, Krakowie, Opolu i Poznaniu dla omówienia i skoordynowania wspólnych posunięć dotyczących przeciwdziałania imprezom w Częstochowie.
E. Inne.
1. Zabezpieczyć w dniach trwania imprez religijnych wszystkie punkty zapalne
w województwie, w których ewentualnie mogą zaistnieć próby prowokacji ze
strony kleru. W tym celu przygotować miejscowy aktyw partyjny, społeczny
i administracyjny, a także zorganizować dyżury w KP/KM oraz RN.
2. Przewodniczący PMRN w Częstochowie, Kierownik Wydz[iału] d/s Wyznań
PWRN w Katowicach zorganizują w miesiącu kwietniu br. spotkanie z przeorem Jasnej Góry w celu omówienia i ustalenia spraw:
–
programu uroczystości,
–
utrzymania porządku pod szczytem Jasnej Góry i na dworcach,
–
ustalenia treści podawanych komunikatów przez oo. paulinów,
–
ustalenia ilości osób z hierarchii kościelnej, która by miała prawo dojazdu
samochodami do klasztoru,
–
bieżącego zastosowania się do poleceń i zarządzeń władz państwowych.
W wypadku potrzeby rozmowa o podobnej treści zostałaby przeprowadzona
z przedstawicielami kurii częstochowskiej.
Odpowiedzialny Wydz[iał] d/s Wyznań WRN
3. Opracować oddzielny plan zabezpieczenia w wypadku przyjazdu turystów
zagranicznych w ramach obowiązujących konwencji turystycznych. Równocześnie wymagać będzie się od organizatorów turystyki zagranicznej, takich
jak: Orbis, Turysta, PTTK – zabezpieczenia odpowiedniego programu pokazującego dorobek PRL. Zwrócić się o dopilnowanie właściwego doboru
pilotów oraz przewodników grup turystycznych przez GKKFiT oraz zobowiązać do powiadamiania Wydziału Administracyjnego KW o wszelkich
zmianach decyzji dot[yczących] ilościowego udziału trustów zagranicznych
przyjeżdżających do kraju, o ile w programie pobytu uwzględniona będzie
Częstochowa.
Odpowiedzialne Prezydium WRN
4. Celem należytego przygotowania i politycznego kierowania całością akcji powołuje się kolektyw w składzie: tow[arzysze]
1. Jan Leś
– Sekretarz KW PZPR
2. Józef Haensel
– Kier[ownik] Wydz[iału]				
		 Admin[istracyjnego] KW
3. Maciej Szczepański
– Kier[ownik] Wydz[iału] Prop[agandy] KW
4. Henryk Zieliński
– Kier[ownik] Wydz[iału] Rolnego KW
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5. Franciszek Nowak
–
6. Stefan Stańczak
–
7. Marian Dziekan
–
8. Włodzimierz Kruszyński –
9. Tadeusz Czubak
–
10. Roman Stachoń
–
11. Jerzy Siemianowicz
–
		
12. Stanisław Zając
–
		
13. Edmund Łata
–
14. Stanisław Jędras
–
15. Tadeusz Kowalski
–
16. Wincenty Świątek
–
17. Kazimierz Dworecki
–
18. Janusz Kopeć
–
		
19. Zdzisław Kupiec
–

Viceprzew[odniczący] WRN
Sekretarz Prez[ydium] WRN
Z[astęp]ca Kom[endanta] KW MO
Z[astęp]ca Kom[endanta] KW MO
Z[astęp]ca Kom[endanta] KW MO
Przew[odniczący] WKZZ
Z[astęp]ca Kier[ownika] Wydz[iału] 		
Ośw[iaty] KW
Z[astęp]ca Kier[ownika] Wydz[iału] 		
Organ[izacyjnego] KW
Kier[ownik] [Wydziału] d/s Wyzn[ań] WRN
I Sekr[etarz] KM Częstochowa
Przew[odniczący] MRN Częstochowa
Kurator O[kręgu] S[zkolnego] Katowice
Urząd Kontr[oli] Widowisk i Prasy
St[arszy] Inst[ruktor] Wydz[iału] 			
Admin[istracyjnego] KW
Prok[urator] Woj[ewódzki]e
Wydział Administracyjny KW PZPR
w Katowicach

Źródło: IPN Ka, 085/1, t. 3, cz. 1, Informacje dot. działalności kurii i kleru z terenu
woj. katowickiego, przebiegu uroczystości religijnych i kościelnych (m.in. milenijnych) oraz
polityki wyznaniowej, k. 209–222.

1

Wiec 3 maja 1966 r. w Katowicach…

e

Wpisano odręcznie.
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Nr 58
1966 kwiecień 13, Katowice, Plan operacyjnego zabezpieczenia przez pion IV Służby Bezpieczeństwa uroczystości kościelnych w dniach 2–4 maja 1966 r. w Częstochowie
Katowice, dnia a13 IVa 1966 r.

„Zatwierdzam”
_________________ […]b
Dnia _____________ 1966 r.

Tajne – spec[jalnego] znacz[enia]
Egz. Nr 1c

Plan
operacyjnego zabezpieczenia przez pion IV Służby Bezpieczeństwa
uroczystości kościelnych w dn[iach] 2 V – 4 V [19]66 r. w Częstochowie
W wykonaniu dyrektyw kierownictwa i planu z dnia 2 III 1966 r. dot[yczących]
zadań Służby Bezpieczeństwa w związku z obchodami 1000-lecia – pion IV Służby
Bezp[ieczeństwa], opierając się na uzyskanym dotąd rozpoznaniu, którego wyniki
są przedstawione w bieżących informacjach oraz we wstępie do planu Sztabu Służby
Bezpieczeństwa – wytypował następujące zadania w związku z organizowanym zabezpieczeniem centralnych uroczystości kościelnych w dniach 2 V – 4 V 1966 r. na
Jasnej Górze w Częstochowie.
I. Kierunki działania Pionu IV Służby Bezpieczeństwa
1. Kontynuować pracę rozpoznawczą w zakresie:
–
ujawniania zamierzeń i działań przygotowawczych organizatorów, zapewniając w szczególności ustalenie ewentualnych zmian w znanych już założeniach
i w programie organizatorów;
–
zapewnienia operacyjnej kontroli wytypowanych figurantów pionu IV w celu
ujawnienia w porę ewentualnych wrogich lub prowokacyjnych zamierzeń;
–
organizowania dopływu informacji z kół zbliżonych do organizatorów i ze
środowisk kleru, jak też aktywu świeckiego, o komentarzach na temat przygotowywanych uroczystości i posunięć władz;
–
dokumentowania poczynań organizacyjno-propagandowych paulinów, kleru
świeckiego i zakonnego;
–
ujawniania i dokumentowania prób i tendencji do naruszania przepisów
przez organizatorów i ich pomocników;
a
b
c

Wpisano odręcznie.
Podpis nieczytelny.
Wpisano odręcznie.
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–
–
2.

3.

4.
5.
–
–
–
–
–
6.
–
–
–
–

ustalania wyznaczonych przez organizatorów głosicieli kazań podczas odbywających się uroczystości;
oceny na podstawie materiałów pionu IV Częstochowy, województwa i innych województw przewidywanej ilości uczestników w dniu 3 maja 1966 r.
Podejmować przedsięwzięcia operacyjne w kierunku przeciwdziałania wrogim i bezprawnym poczynaniom organizatorów oraz przedsięwzięcia profilaktyczno-zaradcze wobec ujawnionych tendencji wrogich lub brzemiennych
w niebezpieczeństwa zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Przygotować posiadane odosobowe źródła informacji do wykonywania zadań
umożliwiających sprawne i skuteczne wykonanie zabezpieczenia operacyjnego. Wypracowanie i omówienie z TW sposobu łączności w dniach uroczystości zarówno w postaci planowanych spotkań, jak i wywoływania spotkań
w wypadkach nagłych.
Przeprowadzać uzupełniające pozyskania nowych źródeł informacji niezbędnych dla zapewnienia operacyjnej kontroli figurantów i interesujących obiektów zabezpieczonych przez pion IV.
Na okres samych uroczystości pion IV Służby Bezpieczeństwa przyjmuje następujące kierunki działania:
wykorzystać wszystkie środki pracy operacyjnej do ujawniania i przeciwdziałania próbom zakłócenia porządku i bezpieczeństwa w rejonach koncentracji
uczestników;
rozpoznać przebieg, tematykę i treść wystąpień na uroczystościach;
rozpoznać atmosferę, nastroje i zamierzenia wśród organizatorów i uczestników uroczystości, zwracając szczególną uwagę na szybkie ujawnianie wszelkich sytuacji konfliktowych w celu podejmowania działań zapobiegawczych;
ustalać ilość uczestników całej uroczystości i poszczególnych jej figurantów;
uzyskiwać dostępnymi środkami ocenę uroczystości przez organizatorów.
Równolegle do powyższych kierunków realizowanych przez pion IV na terenie
Częstochowy – pion IV całego województwa, stosownie do dyrektywy kierownictwa i planu z dnia 2 III 1966 r., będzie realizował następujące kierunki działania:
ustalenie stosunku kleru kurialnego, zakonnego i parafialnego do organizowanych uroczystości oraz ustalenie zainteresowania wiernych, zwłaszcza
aktywu katolickiego tymi uroczystościami i udziałem w nich;
ustalenie grup i ilości osób, które przygotowują się do wyjazdu na teren Częstochowy w dniach 2–4 V [19]66 r.
ustalenie, czy wśród potencjalnych uczestników z parafii nie ma osób noszących się z wrogimi lub prowokacyjnymi zamierzeniami;
uzyskanie z rad narodowych danych o ilości zgłoszonych pielgrzymek i wydanych zezwoleń. Rozpoznanie, czy w parafiach, które nie otrzymają zezwolenia na pielgrzymki do Częstochowy, są przygotowania do nielegalnego wyjścia zbiorowego. Podejmowanie czynności ostrzegawczych i zapobiegających
nielegalnym pielgrzymkom;
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–

organizacja dopływu informacji ze wszystkich parafii w dniu 3 V br. o przebiegu uroczystości, ilości uczestników, procesji i sytuacji polityczno-operacyjnej.

III. Sposób realizacji zaplanowanych kierunków działania
1. Uaktywnić pracę z siecią tajnych współpracowników przez formułowanie
konkretnych zadań i większą częstotliwość spotkań. Pozwoli to na bieżące rozpoznawanie zamierzeń, przygotowań i sytuacji wśród organizatorów
i figurantów.
W szczególności:
–
TW „X-1”, „Edward”, „Zenon”, „Walery” i „Jadwiga” docierają do paulinów
[i] wykonują zadania związane z ujawnianiem przygotowań i zamierzeń oraz
rozpoznawaniem działalności paulinów;
–
wzmocniony punkt „W” zapewni kontrolę dokumentów wychodzących i przychodzących, związanych z przygotowywanymi uroczystościami
milenijnymi;
–
poprzez w[yżej] wymienionych TW oraz inne środki pracy operacyjnej osiąga się ujawnienie osób udzielających pomocy organizatorom oraz rozpoznaje
się ich stosunek do decyzji władz.
2. Ponieważ część przygotowań wykonuje częstochowska kuria diecezjalna niezależnie od poczynań paulinów, organizowana praca operacyjna po tym obiekcie zmierza do rozpoznania poczynań i planów kurii, ujawnienia wytycznych
i zaleceń ze strony kurii do parafii. Zadania te wykonuje się przy pomocy
następujących tajnych współpracowników: „Radomski”1, „Wacław”, „Janek”,
„Hubert”, „Wiśniewski”, „Dziekan”, „Leon”, „Bolek”, „Ludwik”, „Nawrot”,
„Czesław”, „Wronalski”, „Kalinowski”, „Robert”, „Zielonka” i „Zygmunt”.
3. Zapewnienie kontroli operacyjnej w stosunku do wytypowanych placówek
zakonów żeńskich oraz figurantów świeckich związanych z kurią i paulinami. Do zadań tych wykorzystuje się obok wyżej wymienionych TW również
środki techniczne („PT” i „W”). W szczególności zabezpieczenie organizuje
się w stosunku do:
–
domu rekolekcyjnego prowadzonego przez siostry zakonne przy ul. Barbary
w Częstochowie;
–
domów zakonnych ss. elżbietanek, urszulanek i nazaretanek;
–
takich figurantów świeckich, jak: Ogólewicz, Barun, Kołakowski, Zem
brzuski, Krzymiński, Karaś i Szusterowski (w[yżej] wymienieni figuranci
będą zabezpieczani operacyjnie wspólnie z Wydziałem III).
4. Systematyczna ocena i analiza uzyskanego rozpoznania oraz opracowywanie
informacji uwzględniających stan przygotowań, przewidywaną ilość uczestników oraz atmosferę wokół tych przygotowań i decyzji władz.
5. W przypadkach ujawnienia czynności bądź aktów sprzecznych z obowiązującymi przepisami powodować reakcję kompetentnych czynników lub przeprowadzać przedsięwzięcia profilaktyczno-zaradcze w postaci:
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–
–
–

rozmów ostrzegawczych;
kierowanie wniosków do KKO;
inspirowanie TW do dementowania plotek, pogłosek, mogących wywołać
niepokój lub niepożądane nastroje;
–
wytypowanie i operacyjna kontrola osób wymagających szczególnego zabezpieczenia w dniach uroczystości i przygotowanie takiego zabezpieczenia.
Poważniejsze przedsięwzięcia profilaktyczno-zaradcze konsultować z kierownictwem
Służby Bezpieczeństwa KW MO.
6. Dla jednostek TW, wymienionych w p[un]kcie 1 i 2-gim rozdziału II niniejszego planu, przygotować i przekazać zestawy zadań o charakterze informacyjno-rozpoznawczym i interwencyjnym. Zadania te będą zmierzać do
uzyskania pełnego rozpoznania, a TW: „X-1”, „Walery”, „Bolek”, „Lusiek”,
„Wacław”, „Radomski”, „Ludwik” i „Kalinowski” obok zadań informacyjnych otrzymają zadania wpływania na znanych sobie organizatorów w kierunku przestrzegania przepisów i zarządzeń władz, jak też odciągania ich od
wrogich lub prowokacyjnych zamierzeń.
7. Za wykonanie powyższych zadań (p[un]kt od 1–6, rozdz. II) odpowiada ppłk
R[yszard] Puchała, a realizują: kpt. Kupczyk2, kpt. Betka3, kpt. Nawrot, por.
Ceglarek, por. Wnęka, ppor. Adamski, ppor. Baka.
8. Wyżej wymienieni pracownicy ustalą organizację łączności ze swymi tajnymi
współpracownikami, terminy i miejsca spotkań, które będą naniesione na
jednolity grafik spotkań. Umawiając spotkania, uwzględnią warunki, jakie
mogą wytworzyć w dniach, w których odbywać się będą uroczystości w mieście (tłok), ewentualne potrzeby nawiązania kontaktu dla przekazania dodatkowych zadań.
9. Z TW ps. „Lusiek”, „Walery”, „Radomski”, „Wiśniewski”, „Wacław”, „Dziekan”, „Leon”, „Ludwik” i „Wronalski” omówić zadania na wypadek zaistnienia żywiołowych i nieprzewidzianych zakłóceń porządku publicznego, by
wykorzystali swe wpływy i pozycje do posunięć uspokajających, rozładowujących napięcie i ustalenia prowodyrów i inspiratorów. Pracownicy przekazujący te zadania zachowają niezbędny umiar i ostrożność, by nie dopuścić do
powstania u danego TW przekonania o tym, że władze oczekują na ekscesy.
Z pracownikami tymi (ppłk Puchała, kpt. Betka, kpt. Nawrot, kpt. Kupczyk, por. Ceglarek, por. Adamski) ppłk Pikuła omówi szczegółowo tę część
zadań.
10. Wszystkimi dostępnymi środkami zapewnić dopływ informacji o sytuacji
w parafiach miasta i powiatu Częstochowy dla ustalenia, ile z tego rejonu
udaje się na Jasną Górę oraz ujawnienia osób zdradzających ewent[ualne]
wrogie zamierzenia.
11. Rozpoznać sposoby rozprowadzania przez organizatorów przepustek oraz zabezpieczyć ich pozyskanie dla wspomożenia TW i funkcjonariuszy Służby
Bezp[ieczeństwa] kierowanych w zamknięte rejony Jasnej Góry.
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12. Wykorzystać przyjmowanie przez sekretariat milenijny na Jasnej Górze zapisów dziennikarzy i tłumaczy i skierować tam m.in. TW ps. „Walery”, „Wacław” i „Ludwik” oraz 14 TW z pionu II.
13. Tajnym współpracownikom przygotowanym do kontaktów z cudzoziemcami, zwłaszcza dziennikarzami, przekazać opracowane w Wydziale IV tematy
informacyjne, zawierające właściwe oświetlenie stosunków między państwem
a Kościołem oraz położenia Kościoła w PRL.
14. Zabezpieczyć rozpoznanie reakcji organizatorów na stanowisko władz, z którym zostaną zapoznani w czasie konferencji w dniu 20 IV w Prezydium MRN
w Częstochowie.
15. Zabezpieczyć informacje z konferencji prasowych na Jasnej Górze, z których
pierwsza będzie 28 IV br.
16. Przygotować i zapewnić możliwości procesowego udokumentowania ewentualnych wrogich kazań i wystąpień publicznych.
Wykona ppor. Wypchlak
17. Przy pomocy TW ps. „Bolek” i TW „X-1” dotrzeć do ekipy filmującej uroczystości na polecenie Komisji d/s Filmu przy episkopacie celem ustalenia,
jakie zalecenia otrzymała ta ekipa i gdzie będzie opracowywać film.
18. Rejon klasztoru i przyklasztorny podzielić na 18 sektorów, wyznaczając na
każdy sektor po 2-ch pracowników, z zadaniem ustalenia zagęszczenia oraz
obserwacji tłumu i przekazywania spostrzeżeń łącznikom sztabu.
Pracowników delegowanych w rejon zamknięty (osiem sektorów) wyposażyć
w przepustki oraz aparaty nadawcze, by w ustalonym czasie mogli przekazać
kodowane informacje. Wykaz sektorów i wyznaczonych pracowników oraz
sposób łączności opracuje się oddzielnie.
19. Przydzielić po 1 pracowniku operacyjnym (2-ch na dwie zmiany) do ośmiu
radiowozów milicyjnych, spełniających rolę ruchomych punktów obserwacyjnych na terenie miasta, celem przekazywania informacji drogą radiową
o sytuacji w poszczególnych punktach, napływie uczestników oraz oceny
ewent[ualnych] stanów zagrożenia.
III. Siły i środki
1. Pracę z 31 TW pionu IV w Częstochowie będzie prowadzić 14 oficerów
operacyjnych.
2. Na wytypowane 18 sektorów w rejonie Jasnej Góry delegować 36 pracowników operacyjnych, uwzględniając zmiany.
3. Do ośmiu radiowozów milicyjnych delegować 16 pracowników operacyjnych
(na dwie zmiany).
4. Do utrzymania łączności z pracownikami w rejonie Jasnej Góry delegować
5 pracowników.
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5.
6.
–
–
–
–
7.

Do przepisywania stenogramów kazań i ważniejszych materiałów operacyjnych delegować 4 maszynistki. Razem pion IV potrzebuje 75 pracowników,
z tego 14 z Częstochowy, a 61 z Katowic.
Nadto pion IV potrzebuje:
2 samochody
1 teleport
4 liliputy
2 minifony.
Stanowisko dowodzenia pionu IV, kierowanego przez ppłk. Puchałę, będzie
się znajdować w pok. nr _____d Technikum Górniczego przy ul. 3 Maja.
(ppłk L[ucjan] Pikuła)e

Odbito w 3-ch egz.
Egz. Nr 1 Dep. IV MSW
Egz. Nr 2 Sztab Sł. Bezp.
Egz. Nr 3 ppłk Puchała
Źródło: IPN Ka, 056/47, Plany zabezpieczenia centralnych kościelnych uroczystości milenijnych w Częstochowie, k. 129–138.

TW „Radomski”
Ryszard Kupczyk (ur. 1929), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1950. Początkowo w Referacie Ochrony Przemysłu Elektrowni Częstochowa, Huty Częstochowa. Od 1 IV 1955 kierownik Sekcji III, PUdsB w Częstochowie, a rok później starszy oficer operacyjny Sekcji III KM MO
w Częstochowie. Od 1 X 1963 kierownik Grupy IV Referatu ds. Bezpieczeństwa w Częstochowie.
1967–1973 kierownik Grupy Operacyjnej IV Referatu ds. Bezpieczeństwa w Częstochowie. Od
10 I 1973 inspektor operacyjny SB, a od 1 VI 1975 zastępca kierownika Wydziału IV SB KW MO
Częstochowa. 15 VI 1976 (w randze majora) przeszedł na emeryturę. Zob. IPN Ka, 0188/8, t. 1,
Akta osobowe Ryszarda Kupczyka.
3
Mieczysław Betka (ur. 1924), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1945. Początkowo w PUBP
Busko Zdrój; 1947–1955 w MUBP i PUBP Częstochowa, m.in. kierownik Sekcji IV oraz kierownik
Sekcji G-H PUdsBP Częstochowa. Od 1957 oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeństwa (po linii
Wydziału II, a od III 1963 Wydziału IV) KM MO Częstochowa; 1967–1972 oficer operacyjny Grupy IV KMiP MO Częstochowa; 1972–1973 inspektor Wydziału II KW MO Katowice. W 1973 delegowany do pracy w MSZ – wyjechał na placówkę do Pekinu jako szyfrant; 1975–1980 – kierownik
Samodzielnej Sekcji „A” KW MO Częstochowa. 15 VIII 1980 przeniesiony na emeryturę w stopniu
podpułkownika. Zob. Kadra bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 127.
1
2

d
e

Pozostawiono bez wpisu.
Pieczęć podłużna o treści: Naczelnik Wydziału IV KW MO w Katowicach oraz nieczytelny podpis.
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Nr 59
1967 kwiecień 23, Częstochowa – Meldunek KM i P MO w Częstochowie dotyczący zabezpieczenia ważniejszych obiektów sakralnych w związku z czytaniem listu „Głos Jasnej Góry”.
Częstochowa, dnia 23 IV 1967 r.
Tajnea
Egz. Nr b2b
Naczel[nik] Wydz[iału] IV-go Służby Bezp[ieczeństwa]
Komendy Wojewódzkiej MO
w Katowicach
Meldunek nr c50c
Zgodnie z pismem Nr CW – 01775/67 z dnia 21 IV 1967 r. dot[yczącym] zabezpieczenia kazań w ważniejszych obiektach sakralnych w związku z czytaniem listu pt.
„Głos Jasnej Góry”, który posiada wrogą treść – komunikuję:
Na podległym nam terenie zabezpieczono następujące obiekty sakralne:
1. Klasztor Jasna Góra
2. Katedra Częstochowska
3. Par[afia] św. Jakuba w Częstochowie
4. Par[afia] św. Zygmunta
,,
5. Par[afia] MB Zwycięskiej ,,
(prob[oszcz] bp Musiel)
6. Par[afia] Miłosierdzia Bożego
7. Par[afia] Królowej Polski w Blachowni
8. Par[afia] Kłobuck w Kłobucku
9. Par[afia] Krzepice pow[iat] Kłobuck
10. Par[afia] Miedźnod pow[iat] Kłobuck.
Obiekty te zabezpieczono ze względu na to, że na stanowiskach proboszczów są
księża znani ze swej wrogiej postawy do PRLe.
Na ogólną ilość zabezpieczonych obiektów sakralnych, wynoszącą 10 kościołów
– w 9-ciu list był odczytany w całości na wszystkich nabożeństwach bez żadnych
komentarzy.
Wyjątek stanowi parafia Miedźnof, pow[iat] Kłobuck, gdzie listu w ogóle nie czytano.
a
Powyżej, w lewym górnym rogu, pieczęć podłużna z godłem państwowym o treści KOMENDA MIEJSKA I POWIATOWA MO w CZĘSTOCHOWIE L.dz. ZZO 1117/67 (liczba dziennika wpisana odręcznie).
b
Wpisano odręcznie.
c
Wpisano odręcznie.
d
W oryginale Miedzno.
e
W oryginale P.R.L.
f
W oryginale Miedzno.
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Należy również nadmienić, że na nabożeństwie dla młodzieży w kościeleg MB
Zwycięskiejh w Częstochowie (prob[oszcz] bp Musiel) wikariusz tej parafii o nazwisku w tej chwili nie ustalonym odczytał list papieża do prymasa Wyszyńskiego,
poinformował o liście oo. paulinów, jednak nie odczytał go.
W zamian za to powiedział dzieciom, że Ojciec św. chciał koniecznie przyjechać do
Polski w ub. roku, jednak władze państwowe nie wyraziły zgody. Zapytał również dzieci, czy z nieprzybycia Ojca św. są niezadowolone, na co otrzymał odpowiedź twierdzącą.
Apelował do dzieci i młodzieży, by w dniu 3 maja br. wzięły gremialny udział
w uroczystościach na Jasnej Górze.
Z apelem do wiernych o liczny udział w uroczystościach w dniu 3 maja na J[asnej] Górze w Częstochowie zwrócił się również (po odczytaniu listu) proboszcz parafii
Królowej Polski w Blachowni, pow[iat] Częstochowa, ks. Maciąg Władysław1 – dziekan dekanatu Blachownia.
Innych danych zasługujących na uwagę nie zanotowano.
Odb. 2 egz.
Egz. Nr 1 adresat
Egz. Nr 2 a/a
Opr. WZ/Wyk. RH
(ppłk R[yszard] Puchała)
[…]i
Źródło: AIPN Ka, 011/68, t. 1, Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KM i P MO w Częstochowie. Meldunki opracowane zbiorczo dla Wydz. IV KW MO Katowice, k. 47–48,
oryginał, mps.

1
Ks. Władysław Maciąg (1916–2003), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1941. Duszpasterz parafii Opatrzności Bożej w Częstochowie, Kobiele Wielkie, administrator parafii Lubień, duszpasterz w Mierzynie, Mrzygłodzie i Porąbce, administrator parafii Wilkowiecko, Bór Zapilski, proboszcz parafii Gnaszyn, proboszcz i dziekan blachowieński, administrator
parafii Osjaków, dziekan dekanatu wieluńskiego II, administrator parafii św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu, Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie, Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu, dziekan dekanatu sosnowieckiego II, proboszcz parafii św. Lamberta w Radomsku, wizytator
parafii i urzędów dziekańskich regionu radomszczańskiego, kanonik wieluński, prałat honorowy
Jego Świątobliwości. Zob. AKMCz, 150/136, Akta personalne ks. Władysława Maciąga; S. Zabraniak,
Ks. Władysław Maciąg (14 V 1916 – 23 X 2003), „WACz” 2003, R. 77, nr 12, s. 61–64.

g
h
i

W oryginale kosciele.
W oryginale Zwycieskiej.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 60
1967 maj 29, Częstochowa – Meldunek KM i P MO w Częstochowie dotyczący „Dnia Modlitwy” dla pracowników służby zdrowia.
Częstochowa, dnia 29 V 1967 r.
„Tajne”a
Egz. Nr b3b
N[aczelni]k Wydz[iału] IV-go
Służby Bezp[ieczeństwa]
Komendy Wojewódzkiej MO
w Katowicach
Meldunek nr 66
W dniu 28 V [19]67 r. na Jasnej Górze w Częstochowie odbył się „Dzień Modlitwy” dla pracowników służby zdrowia.
O godz. 8.45 w kaplicy jasnogórskiej kazanie powitalne wygłosił paulin, który
równocześnie dziękował prac[ownikom] służby zdrowia za ich trud, jaki ponoszą
w czasie wykonywania pracy zawodowej.
Podczas kazania w kaplicy obecnych było ogółem około 400 osób, przy czym 60%
to kobiety w starszym wieku. Pracowników służby zdrowia ocenia się na około 150
osób.
O godz. 10.00 w „Sali Różańcowej” odbyła się konferencja duchowa na temat
„Boski lekarz ciał i dusz”, natomiast w „Sali Rycerskiej” na temat „Brat cierpi, siostra
czuwa”.
Wstęp na konferencję odbywał się tylko za pozwoleniem stojących przy wejściach
paulinów.
O godz. 11.00 w bazylice odprawiono mszę, którą celebrował bp Kowalski1. On
teżc wygłosił kazanie o treści religijnej. Apelował do pracowników służby zdrowia, by
w swych miejscach pracy dbali o czystość duchową, zwłaszcza wśród młodzieży, by ta
zachowała dziewictwod aż do chwili zawarcia związku małżeńskiego.
Następnie jeden z paulinów odczytał list z pozdrowieniami od prym[asa] Wyszyńskiego. Po odprawionej mszy dokonano ponowienia oddania pracowników służby
zdrowia i chorych w niewolę Maryi.
Powyżej, w lewym górnym rogu, pieczęć podłużna z godłem państwowym o treści KOMENDA MIEJSKA I POWIATOWA MO w CZĘSTOCHOWIE L.dz. ZO 1472/67 (liczba dziennika wpisana odręcznie, w części nieczytelna).
b
Wpisano odręcznie.
c
W oryginale teó.
d
W oryginale dziewi-ctwo.
a
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Udział w nabożeństwie brało około 1000 osób, w tym 400 pracowników służby
zdrowia. Pozostałe osoby to przeważnie kobiety w starszym wieku.
Po przerwie obiadowej o godz. 14.00 odbyła się „droga krzyżowa” po wałach.
O godz. 16.00 różańcem zakończono „Dzień modlitwy” dla pracowników służby
zdrowia.
Jak wynika z informacji uzyskanych od p.o. „J”, w nabożeństwie o godz. 11.00
wzięli udział dr dr Lewandowski, Chrzanowski oraz Płomiński – wszyscy
z Częstochowy.
Na parkingu obok Jasnej Góry znajdowało się kilkadziesiąt samochodów przybyłych z innych województw, szczególnie z warszawskiego i krakowskiego.
Numery rejestracyjne tych wozów są w naszym posiadaniu, przekażemy je do wydziałów poszczególnych województw, celem ewentualnego wykorzystania.
W załączeniu przesyłam notatkę z przeprowadzonej rozmowye z br[atem] „Makarym” z zak[onu] paulinów, który z zakonu tego wystąpił.
Odb. 3 egz.
Egz. Nr 1 adresat
Egz. Nr 2 Gr. IV-ta
Egz. Nr 3 a/a
Opr. WZ/Wyk. RH
Z[astęp]ca Komendanta Miasta MO
d/s Bezp[ieczeństwa] w Częstochowie
(ppłk R[yszard] Puchała)
[…]f
Źródło: AIPN Ka, 011/68, t. 1, Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KM i P MO w Częstochowie. Meldunki opracowane zbiorczo dla Wydz. IV KW MO Katowice, k. 69, oryginał,
mps.

Bp Zygfryd Ignacy Kowalski (1910–1995), kapłan diecezji chełmińskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1932, sakrę biskupią w 1962. Kapelan bp. S. Okoniewskiego, duszpasterz parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu, prefekt szkolny, duszpasterz akademicki, kanonik honorowy kapituły
chełmińskiej, administrator i proboszcz parafii Świętej Trójcy w Chełmży, prepozyt kapituły chełmżyńskiej, wykładowca WSD w Pelplinie, biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej, kanonik kapituły chełmińskiej, wikariusz generalny, wikariusz kapitulny, uczestnik Soboru Watykańskiego II.
Zob. J. Walkusz, Kowalski Zygfryd Ignacy [w:] Słownik polskich teologów…, t. 9, s. 319–323.

1

e
f

Brak załącznika.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 61
1968 lipiec 29, Częstochowa – Meldunek KM i P MO w Częstochowie w oparciu o informacje
TW ps. „Lusiek” dotyczący Jasnej Góry.
Częstochowa, dnia 29 VII 1968 r.
„Tajne”a
Egz. Nr b2b
N[aczelni]k Wydz[iału] IV-go
Służby Bezp[ieczeństwa]
Komendy Wojewódzkiej MO
w Katowicach
Meldunek nr 82
TW c „Lusiek” poinformował, iż ks. Jatowtt1 w czasie rozmowy z nim oświadczył,
że paulini na Jasnej Górze już przygotowują się do sierpniowych uroczystości. Spodziewają się przybycia dużej ilości turystów zagranicznych.
Mówił on również, że na J[asnej] Górze przebywał 150-osobowy chór z Francji, który w bazylice dał koncert pieśni religijnych w języku francuskim, przy czym koncert
rozpoczęto pieśnią jasnogórską w języku polskim i taką pieśnią koncert zakończono.
Uzyskaliśmy informację, że proboszczem parafii prowadzonej przez pallotynów
w Częstochowie na miejsce ks. Boniewicza2 mianowany został ks. Rys Wendeli3
z Warszawy – nowo mianowanyd proboszcz jest zaniepokojony jednak tym, że w Częstochowie pozostaje nadal ks. Boniewicz, który będzie wtrącał się do zarządzania
parafią.
W dniu 29 VII [19]68 r. o godz. 18.30 do Częstochowy na J[asną] Górę samochodem marki „Ramkk Amerikan”, nr rej. CD-D-86230 „SU” przybyły dwie osoby, tj.
mężczyzna i kobieta.
Po zaparkowaniu samochodu pytali w języku polskim dozorcy parkingu – o której
odsłaniany jest obraz MB Częstochowskiej. Następnie udali się do kaplicy, gdzie przez
wiele minut modlili się. Przez okres dojścia do klasztoru rozmawiali ze sobą po polsku.
Ze znaków rejestracyjnych wynika, że był to samochód ZSRR korpusu
dyplomatycznego.
a
Powyżej, w lewym górnym rogu, pieczęć podłużna z godłem państwowym o treści KOMENDA MIEJSKA I POWIATOWA MO w CZĘSTOCHOWIE L.dz. ZZO 2489/68 (liczba dziennika wpisana odręcznie).
b
Wpisano odręcznie.
c
W oryginale T.w.
d
W oryginale nowomianowany.
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W załączeniu przesyłam odpis listue biskupa Bareły Stefana skierowanego do
kard. Wojtyły oraz wykaz samochodów zagranicznych, którymi przybywały na J[asną] Górę pielgrzymki lub osoby indywidualnie.
Odb. 2 egz.
Egz. Nr 1 adresat
Egz. Nr 2 a/a
Opr. WZ/Wyk. RH
(ppłk Wł[adysław] Syjota)
Źródło: AIPN Ka, 011/68, t. 1, Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KM i P MO w Częstochowie. Meldunki opracowane zbiorczo dla Wydz. IV KW MO Katowice, k. 171, oryginał,
mps.

Ks. Alojzy Jatowtt (1894–1972), kapłan diecezji mińskiej, częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1917. Duszpasterz Polaków na Kaukazie, notariusz kurii mińskiej, profesor WSD
w Mińsku, proboszcz parafii Dąbrowa Zielona, kanclerz kurii częstochowskiej, redaktor „Wiadomości Diecezjalnych”, oficjał sądu biskupiego, kustosz kapituły katedralnej częstochowskiej,
sędzia Trybunału Prymasowskiego, wikariusz generalny, protonotariusz apostolski (infułat). Zob.
AKMCz, brak sygn., Akta personalne ks. Alojzego Jatowtta; W. Wlaźlak, Dzieje diecezji częstochowskiej…, s. 165–167.
2
Ks. Edmund Boniewicz (1919–2006), pallotyn, święcenia kapłańskie przyjął w 1945. Duszpasterz w Chełmnie, Wałbrzychu i Poznaniu, prefekt szkolny, rektor domu zakonnego, administrator
i proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Częstochowie, spowiednik kard. Stefana Wyszyńskiego.
Zob. Archiwum Zarządu Prowincji Zwiastowania Pańskiego Księży Pallotynów w Poznaniu, brak
sygn., Akta personalne ks. Edmunda Boniewicza; Katalog prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Modlitwy (Księży Pallotynów), Poznań 2000, s. 47.
3
Ks. Wendeli Rys – właściwie Maciej Ryś (ur. 1935), pallotyn, święcenia kapłańskie przyjął w 1959.
Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Częstochowie, przełożony domu zakonnego w Zakopanym, Lublinie, katecheta w Warszawie, prefekt NSD w Wadowicach. Zob. Archiwum Zarządu
Prowincji Zwiastowania Pańskiego Księży Pallotynów w Poznaniu, brak sygn., Akta personalne
ks. Wendelina Macieja Rysia; Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
(Księży Pallotynów), Poznań 2008, s. 18.
1

e

Brak załącznika.
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Nr 62
1968 sierpień 5, Częstochowa – Meldunek KM i P MO w Częstochowie dotyczący sytuacji
w episkopacie i ruchu pielgrzymkowego na Jasną Górę po wydarzeniach w Czechosłowacji.
Częstochowa, dnia 5 VIII 1968 r.
„Tajne”a
Egz. Nr b2b
N[aczelni]k Wydz[iału] IV-go
Służby Bezp[ieczeństwa]
Komendy Wojewódzkiej MO
w Katowicach
MELDUNEK NR 83
Tajny współpracownik „Dziekan” na spotkaniu przekazał następujące informacje.
„Episkopat polski” na czele z Wyszyńskim ma coraz większe trudności w pracy
duszpasterskiej. Jak twierdzi sam prymas – wypływają one z anormalnych stosunków, tzn. że księża nieposłuszni biskupom coraz częściej znajdują swych popleczników
w czynnikach państwowych. Tym księżom, którzy porzucają sutanny, władze przychodzą z pomocą materialną, by mogli sobie szybko „ułożyć życie”.
Niekorzystny wpływ na politykę Wyszyńskiego ma także działalność PAX-u.
Księża coraz częściej krytykują prymasa, tak jak to miało miejsce z zakazem brania
udziału w odsłonięciu pomnika Jana XXIII-go.
Ks. Stefański1 z powiatu wieluńskiego kpił z kurii i ks. Jatowtta, iż śmiesznie
będzie wyglądało, gdy zaczną budować kościoły ci, których biskupi zwalczają.
Chodziło tu mianowicie o inicjatywę PAX-u w sprawie budowy kościołów.
Dużo dyskusji słyszy się wśród księży na temat episkopatu, który z wielu rzeczy
robi niepotrzebne problemy, jak np. z punktami katechetycznymi.
Gdyby episkopat postępował rozsądnie, można by uniknąć niepotrzebnych zgrzytów, a tym samym Kościół w Polsce stałby na lepszej pozycji.
Jest to wypowiedź kanonika ks. Marchewki, który pozostaje w bliskim kontakcie
z Wyszyńskim.
Do chwili obecnej na terenie Częstochowy nie notuje się większego ruchu pątniczego. Zmalały też wycieczki czechosłowackiec, które przybywały na Jasną Górę.
Powyżej, w lewym górnym rogu, pieczęć podłużna z godłem państwowym o treści KOMENDA MIEJSKA I POWIATOWA MO w CZĘSTOCHOWIE L.dz. ZZO 2568/68 (liczba dziennika wpisana odręcznie).
b
Wpisano odręcznie.
c
W oryginale Czechosłowackie.
a

240

Wybór dokumentów

W związku z tym o. Marcinkiewicz2 z J[asnej] Góry ubolewał, że nie słyszy się już
pięknego śpiewu słowackiego, lecz tłumaczy tym, że Czesi też mają swoje kłopoty.
W dniu 11 VIII [19]68 r. w Leśniowie k/Żarek oo. paulini obchodzić będą I-szą
rocznicę koronacji MB Leśniowskiej.
Sumę o godz. 11.00 odprawi ks. Jatowtt.
Paulini z Leśniowa rozesłali ogłoszenia do poszczególnych proboszczów z prośbą,
by na uroczystości te przybyli wierni z tych parafii.
W załączeniu przesyłam wykaz samochodówd, którymi przybyli na Jasną Górę
obcokrajowcy, szczególnie Czesi.
Odb. 2 egz.
Egz. Nr. 1 adresat
Egz. Nr. 2 a/a
Opr. WZ/Wyk. RH 

(ppłk R[yszard] Puchała)
[…]e

Źródło: AIPN Ka, 011/68, t. 1, Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KM i P MO w Częstochowie. Meldunki opracowane zbiorczo dla Wydz. IV KW MO Katowice, k. 172, oryginał,
mps.

Ks. Witold Stefański (1913–1975), kapłan diecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1941. Duszpasterz parafii Radziechowice, Cykarzew, Dobryszyce, Koziegłówki, św. Barbary
w Częstochowie, administrator i proboszcz parafii Komorniki, wicedziekan praszkowski, proboszcz
i dziekan chełmski, kanonik RM, dziekan kodrąbski. Zob. AKMCz, 150/238, Akta personalne
ks. Witolda Stefańskiego.
2
O. Honorat – właściwie Władysław Marcinkiewicz (1920–1994), paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1946. Duszpasterz na Jasnej Górze, podprzeor klasztoru w Warszawie, podprzeor
i mistrz nowicjatu w Leśniowie, archiwariusz zakonu. Zob. AJG, t. 22, Akta personalne o. Honorata
Władysława Marcinkiewicza; J.S. Płatek, Dzieje paulinów…, s. 444–450.
1

d
e

Brak załącznika.
Podpis odręczny, nieczytelny.

241

Wybór dokumentów

Nr 63
1969 październik 17, Częstochowa – Meldunek KM i P MO w Częstochowie dotyczący pobytu
gości austriackich na Jasnej Górze.
Częstochowa, dnia 17 X 1969 r.
„Tajne”a
Egz. Nr b2b
N[aczelni]k Wydz[iału] IV-go
Służby Bezp[ieczeństwa]
Komendy Wojewódzkiej MO
w Katowicach
Meldunek nr 112
Zgodnie z zapowiedzią attaché kultural[nego] – ambasady austriackiej w dniu
16 X [19]69 r. o godz. 17.00 na Jasną Górę mieli przybyć:
Dr Johannes Proksch – ambasador austriacki w Polsce
Dr Gizela Prosnitz
Dr Hans Lechner – wojewoda Salzburga z żoną
Dr Wilhelm Schlag – prac[ownik] Ministerstwa Oświaty
Dr Fritz Cocron – dyrektor czytelni austriackiej w Polsce.
Przyjazd i pobyt w/w na Jasnej Górze został zabezpieczony. O godz. 18.55 pod
Jasną Górę przyjechał samochód marki „Mercedes”, nr rej. WZ-0725, którym przyjechało 4-ch pasażerów, tj.c dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Po wyjściu z samochodu
kierowca w liberii wskazał pasażerom ul. Klasztorną. Goście więc udali się ul. Klasztorną do ul. Lisinieckiej, a następnie wrócili i weszli do klasztoru bramą wjazdową. Tu
podszedł do nich mężczyzna ubrany po cywilnemu, który zaprowadził przybyłych do
kaplicy MB Częstochowskiej.
W kaplicy już odbywało się nabożeństwo. Po kilkuminutowym pobycie w kaplicy
goście wraz z paulinem, który do nich doszedł, udali się do Sali Rycerskiej. O godz.
19.35 goście austriaccy wyszli z Sali Rycerskiej, udając się za klauzurę.
O godz. 19.50 pod Jasną Górę przyjechał drugi samochód marki „Peugeot”d, nr
rej. WZ-0724, którym przybyło dwóch pasażerów – mężczyzn, którzy bezpośrednio
szybkim krokiem udali się za klauzurę.
Powyżej, w lewym górnym rogu, pieczęć podłużna z godłem państwowym o treści KOMENDA MIEJSKA I POWIATOWA MO w CZĘSTOCHOWIE L.dz. NWO 3196/69 (liczba dziennika wpisana odręcznie).
b
Wpisano odręcznie.
c
W oryginale t.j.
d
W oryginale „Peguet”.
a
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O godz. 20.50 wszyscy wyszli z klasztoru, wsiedli do samochodów, po czym odjechali w stronę miasta.
Jak wynikało z rozmowy, jaką prowadzili kierowcy z Warszawy, samochodami wyjechali o godz. 16.00.
Opóźnienie przyjazdu nastąpiło na skutek mgły oraz uszkodzenia samochodu marki „Peugeot”e. W okresie pobytu gości austriackich na J[asnej] Górze w kaplicy MB
Częstochowskiej przebywało około 40 osób.
Odb. 2 egz.
Egz. Nr 1 adresat
Egz. Nr 2 a/a
Opr. WZ/Wyk. OM
Z[astęp]ca Komendanta
Miejskiego i Powiatowego MO
ds. Służby Bezpieczeństwa
w Częstochowie
(ppłk R[yszard] Puchała)
[…]f
Źródło: AIPN Ka, 011/68, t. 1, Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KM i P MO w Częstochowie. Meldunki opracowane zbiorczo dla Wydz. IV KW MO Katowice, k. 388–389,
oryginał, mps.

e
f

Jak wyżej.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 64
1969 październik 20, Częstochowa – Meldunek KM i P MO w Częstochowie dotyczący inauguracji cyklu nabożeństw dla pracowników służby zdrowia.
Częstochowa, dnia 20 X 1969 r.
„Tajne”a
Egz. Nr b2b
Naczel[ni]k Wydz[iału] IV-go
Służby Bezp[ieczeństwa]
Komendy Wojewódzkiej MO
w Katowicach
Meldunek nr 114
W dniu 18 X 1969 r. o godz. 19.30 w kaplicy MB Częstochowskiej na Jasnej
Górze w Częstochowie odprawione zostało nabożeństwo dla pracowników lecznictwa
wszystkich stopni. Mszę odprawiał ks. kanonik Błazyk.
Kazanie, które trwało 50 minut, wygłosił ordynariusz diecezji częstochowskiej
bp Stefan Bareła.
W swym wystąpieniu omówił rolę służby zdrowia w obecnym świecie, twierdząc,
że praca ta musi być powiązana z wiarą w Boga oraz czystością sumienia pracownika
lecznictwa i pacjenta.
Między innymi oświadczył: „choremu winniście przywracać zdrowie nie tylko środkami chemicznymi, lecz doprowadzać go do równowagi psychicznej Słowem Bożym
i oczyszczeniem duszy. Szczególną rolę spełniają siostry zakonne, które w szpitalach
zajmują się pielęgnacją chorych”.
Mówiąc o związku, jaki ma grzech pierworodny z wszelkimi cierpieniami człowieka, powiedział: „przez grzech pierworodny wszyscy jesteśmy skazani na mniejsze lub
większe choroby i cierpienia. Ciało więc leczymy dostępnymi nam środkami medycznymi, natomiast duszę i równowagę psychiczną przez wiarę w Boga, przyjmowanie
komunii i wiarą w żywot wieczny w życiu pozagrobowym”.
Na zakończenie prosił zebranych o odnowienie modlitwy za tych pracowników
lecznictwa, którzy już odeszli, tzn. za zmarłych, oraz udzielił błogosławieństwa.
Pracowników lecznictwa bp Bareła prosił, by ustawili się blisko ołtarza. Ogółem
osób tych było około 80. W ogóle w nabożeństwie uczestniczyło 400 osób, w tym:
Powyżej, w lewym górnym rogu, pieczęć podłużna z godłem państwowym o treści KOMENDA MIEJSKA I POWIATOWA MO w CZĘSTOCHOWIE L.dz. NWO 3224/69 (liczba dziennika wpisana odręcznie).
b
Wpisano odręcznie.
a
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– pielgrzymka z Rudy Śląskiej – 40 osób
–
,,
z Opoczna – 45 osób
–
,,
z Zabrza
– 50 osób
Na zakończenie o. paulin poinformował prac[owników] lecznictwa, że nabożeństwo to było inauguracją nabożeństw dla pracowników lecznictwa.
Następne nabożeństwa odbywać się będą w każdy trzeci czwartek miesiąca w kaplicy sióstr zakonnych przy ul. Barbary 9/11.
Na placu przed klasztorem, jak też wewnątrz zabudowań, przebywały następujące
pojazdy.
Skoda
Nr. 34-75 WO
Moskwicz
Nr. PG-2292
Syrena
Nr. FR-1453
Moskwicz
Nr. KG-1260
Warszawa
Nr. KG-1190
Warszawa
Nr. KG-0227
Warszawa
Nr. KG-1590
Warszawa
Nr. KG-1901
N.S.V.Beut Nr. WB-2110
Odb. 3 egz.
Egz. nr 1 adresat
Egz. nr 2 teczka obiekt[owa]
Egz. nr 3 a/a
Opr. WZ/Wyk. OM
Z[astęp]ca Komendanta
Miejskiego i Powiatowego MO
ds. Służby Bezpieczeństwa
w Częstochowie
(ppłk R[yszard] Puchała)
[…]c
Źródło: AIPN Ka, 011/68, t. 1, Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KM i P MO w Częstochowie. Meldunki opracowane zbiorczo dla Wydz. IV KW MO Katowice, k. 392–393,
oryginał, mps.

c

Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 65
1970 sierpień 16, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach w sprawie zabezpieczenia
kazania przeznaczonego dla uczestników pielgrzymki warszawskiej.
Katowice, dnia 16 VIII 1970 r.
Tajne
Egz. Nr a_a
Informacja
Zabezpieczenia niedzielnych kazań w dniu 16 VIII 1970 r.
W zabezpieczonych 112 kościołach w wojew[ództwie] katowickim nie stwierdzono, aby księża głoszący kazania nawiązywali do 50-tej rocznicy tzw. „Cudu nad
Wisłą”.
W dniu 16 bm. o godz. 11-tej na cmentarzu grzebalnym w parafii pod wezwaniem św. Rocha w Częstochowie, przy zaimprowizowanym ołtarzu na jednym
z grobowców odprawiona zostałab msza przez przeora klasztoru paulinów w Warszawie – o. Melchiora Królika, przeznaczona wyłącznie dla uczestników pielgrzymki
warszawskiej.
Kazanie dla 300-osobowej grupy wygłosił ks. bp Musiel. Dowodził on, że wszystkie dotychczasowe osiągnięcia techniczne, włącznie ze zdobyciem przez człowieka
księżyca, oraz coraz częściej występujące kataklizmy w świecie są dziełem i wolą
Boską.
W obecnej skomplikowanej sytuacji politycznej wielkie mocarstwa, które nawzajem zastraszają się i dążą do rozpętania nowej wojny światowej, powinny swe
wysiłki i środki skoncentrować przede wszystkim na likwidacji panującego głodu
w świecie.
W świecie największe zło szerzy ateizm, wobec którego zbrodnia i bluźnierstwo
jest niczym. Ateizm w swoich założeniachc programowych zaszczepia zło i nienawiść
przeciw ludzkości. Kler diecezji częstochowskiej w swoich wystąpieniach apelował do
wiernych o liczny udział w ogólnopolskim zjeździe mężczyzn na Jasnej Górze w Częstochowie w dniach 22–23 bm. –
(mjr E[dmund] Perek)1
[…]d

a
b
c
d

Pozostawiono bez wpisu.
W oryginale zistała.
W oryginale założeniac.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Źródło: AIPN Ka, 056/22, Materiały szkoleniowe 1966, Stenogramy i informacje 1970
[z uroczystości na Jasnej Górze i w Piekarach Śląskich]1966, 1970, k. 75, oryginał, mps.

Edmund Perek (ur. 1927), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1948. Pracował najpierw
w Referacie V Wydziału Miejskiego WUBP w Krakowie i był słuchaczem XIV Kursu Szkoły Specjalnej WUBP; 1950–1952 w Sekcji 6 Wydziału V WUBP w Opolu; od 1951 w WUBP w Katowicach: referent Sekcji 6 Wydziału V, kierownik Sekcji 1 Wydziału XI (od 1953), kierownik Sekcji 1 Wydziału VI WUdsBP (od 1955), następnie jako oficer operacyjny (1956–1961) i kierownik
Grupy 5 Wydziału III oraz kierownik Grupy 1 Wydziału IV SB KW MO w Katowicach; od 1969
zastępca naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Katowicach (od 1983 WUSW w Katowicach),
od 1989 w dyspozycji szefa WUSW w Katowicach, 1990 zwolniony ze służby w stopniu podpułkownika. Zob. Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…,
s. 388–389.

1
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Nr 66
1970 sierpień 24, Katowice – Notatka służbowa dotycząca pobytu obcokrajowców w Częstochowie.
Katowice, dnia 24 sierpnia 1970 r.
„Tajne”a
Egz. nr. b1b
Notatka Służbowa
Dot[ycząca] pobytu obcokrajowców w Częstochowie.
Na podstawie własnych danych oraz danych WKRG i SB w Częstochowie, na
terenie Częstochowy w dniach 25–26 sierpnia br. będą przebywali obywatele państw
obcych (k[rajów] k[apitalistycznych] i K[rajów] D[emokracji] L[udowej]) n[iżej] wymienionych kategorii:
1. cudzoziemcy na pobycie stałym
– 15, w tym:
– obyw[atele] Belgii
– 1
–		 „ USA
– 8
–		 „ Kanady
– 2
–		 „ Kuby
– 1
–		 „ Anglii
– 1
– Bezpaństwowcy
– 2 (1 nar[odowości] hiszp[ańskiej] 		
				i 1 nar[odowości greckiej)
Razem		
– 15
Operacyjną kontrolę w/w prowadzi Służba Bezp[ieczeństwa] w Częstochowie.
2. Wycieczki zbiorowe:
a. awizowane przez P[aństwowe] B[iuro] P[odróży] „Orbis”:
–
z 24/25 VIII
10-osobowa grupa obyw[ateli] różnych
–
z 25/26 VIII
5-osobowa grupa obyw[ateli] włoskich
–
w dniach 26–28 VIII
42-osobowa grupa obyw[ateli] CSRS
–
awizowana w dniach 25–28 VIII 86-osobowa grupa obyw[ateli] Jugosławii została odwołana.
W/w grupy będą korzystały z miejscowych hoteli oraz wyżywienia w restauracji
„Polonia”, a pilotowane będą przez obyw[ateli] polskich.
b. z przeprowadzonych ustaleń wynika, że miejscowy Oddział PTTK nie posiada awiza wycieczek zagranicznych w m[iesią]cu sierpniu br.
3. W hotelu „Centralny” zamieszka w dniu 26 VIII br. dr M.S. Galasiński z Londynu, który zamówił pokój 2-osobowy oraz 1-osobowy dla kierowcy.
a
b

Powyżej, w lewym górnym rogu odręczny dopisek W. IV.
Odręcznie wpisano nr 1 i podkreślono maszynowo.
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Aktualnie w hotelu „Centralnym” zamieszkują cudzoziemscy turyści:
– USA
– 5 obyw[ateli]
– Kanada
– 2
,,
– Australia – 1
,,
– CSRS
– 41
,,
– Węgry
– 4
,,
4. Wg danych WKRG na terenie Częstochowy nie należy spodziewać się w dniach
25–26 VIII br. przyjazdu służbowego:
–
monterów
–
stypendystów i stażystów.
Departament II MSW nie powiadomił nas również o możliwości przyjazdu do
Częstochowy dziennikarzy z k[rajów] k[apitalistycznych] oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych tych państw akredytowanych w Polsce.
5. Cudzoziemcy na pobycie czasowymc – indywidualnym (prywatnym):
– Francja
– 21 osób
– Holandia – 1 osoba
(dokładny wykaz cudzoziemców na pobycie czasowym sporządzi mjr Rak1 w dniu
dzisiejszym wspólnie z tow[arzyszem] Langer – prac[ującym] w Częstochowie).
Do realizacji zadań wynikających z ogólnego planu zabezpieczenia uroczystości
kościelnych w dniu 25–26 VIII 1970 r. delegowani zostali do Częstochowy:
			
– mjr M. Rak
			
– kpt. R. Wanik
Wyk. w 3 egz.
mjr A[dam] Feliks2
[…]d
Źródło: AIPN Ka, 056/22, Materiały szkoleniowe 1966, Stenogramy i informacje 1970
[z uroczystości na Jasnej Górze i w Piekarach Śląskich]1966, 1970, k. 158–160, oryginał,
mps.

Mirosław Rak (ur. 1933), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1955. Początkowo w Wydziale IV WUdsBP Stalinogród. Po ukończeniu Dwuletniej Szkoły Starszych Oficerów OS KdsBP
w Gdańsku oficer operacyjny Sekcji II Wydziału II KW MO Katowice; 1960–1967 oficer operacyjny Sekcji VI Wydziału II KW MO Katowice; 1967–1969 I zastępca komendanta ds. SB KM
MO Ruda Śląska; 1969–1974 kierownik Grupy IV Wydziału II KW MO Katowice; 1974–1977
zastępca naczelnika Wydziału II KW MO, następnie naczelnik tegoż Wydziału. Zwolniony ze służ-

1

c
d

W oryginale czasowy.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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by w 1982 w stopniu podpułkownika. Zob. Kadra bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu
bezpieczeństwa…, s. 423.
2
Adam Feliks (ur. 1923), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1945. Początkowo w PUBP
Strzelce Opolskie; 1950–1955 w Opolu: p.o. kierownik Sekcji IV Wydziału I WUBP oraz kierownik Sekcji I Wydziału I WUBP; od 1955 kierownik Sekcji I Wydziału I Departamentu II KdsBP,
a następnie starszy oficer operacyjny Sekcji Z Wydziału VII Departamentu II KdsBP; 1956 zwolniony ze służby; 1958 powrócił na stanowisko starszego oficera operacyjnego Wydziału II KW
MO Katowice; od 1959 kierownik Grupy Wydziału II; 1961–1974 zastępca naczelnika tegoż
Wydziału; od 1974 I zastępca komendanta ds. SB KM MO Katowice; 1975 zastępca komendanta
ds. SB KW MO Bielsko-Biała; 1980 przeniesiony na emeryturę w stopniu pułkownika. Zob. Kadra
bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 192.
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Nr 67
1971 sierpień 14, Częstochowa – Meldunek KW MO w Częstochowie dotyczący powitania
255. pieszej pielgrzymki warszawskiej na Jasną Górę.
Częstochowa, dnia 14 VIII 1971 r.
Tajne
Egz. Nr a_a
Meldunek
z przebiegu powitania 255. pieszej pielgrzymki warszawskiej do Częstochowy.
W dniu 14 bm. o godz. 13.00 w rejonie kościoła św. Zygmunta w Częstochowie
zorganizowano ceremonię powitania 255. pieszej pielgrzymki warszawskiej. W tradycyjnym akcie powitania uczestniczył kardynał Stefan Wyszyński, któremu towarzyszyli biskupi: Bareła, Musiel, Modzelewski oraz przeor klasztoru jasnogórskiego
o. Osiadło. Po wygłoszeniu kilku symbolicznych zdań i wyrażeniu pochlebnych opinii
kardynał Stefan Wyszyński w asyście towarzyszących mu przy powitaniu dostojników
kościelnych poprowadził pielgrzymkę Alejami Najświętszej Marii Panny do klasztoru
jasnogórskiego, zmieniając swoje uczestnictwo kolejno w każdej z 17 grup.
W pielgrzymce niesiono 9 transparentów symbolizujących trzy podstawowe
problemy:
–
obrona życia;
–
beatyfikacja o. Maksymiliana Kolbe1;
–
oddanie świata w opiekę Marii.
Frekwencja pielgrzymki w Częstochowie wynosiła ok. 7,5 tys. osób, w tym 60%
młodzieży. Z ogólnej populacji ok. 80% stanowiły kobiety i dziewczęta.
Ocenia się, że zewnętrzny wystrój pielgrzymki warszawskiej w porównaniu do
roku ubiegłego był skromniejszy.
Przed klasztorem jasnogórskim uczestników pielgrzymki powitał generał zakonu
oo. paulinów – Jerzy Tomziński.
W swoim wystąpieniu mówca wyraził podziw i uznanie dla uczestników pielgrzymkib warszawskiej. Stwierdził również, że tegoroczna pielgrzymka przebiega pod
hasłem: „Matko życia – ocal życie narodu”. Ubolewał nad faktem, że paulini z braku
funduszów nie są w stanie zapewnić wszystkim pątnikom miejsc noclegowych.
O godz. 15.00 w rejonie Jasnej Góry przebywało ok. 10 tys. pątników. Poszczególne grupy rozchodziły się do obiektów sakralnych tam usytuowanych. Zapowiedziano,

a
b

Pozostawiono bez wpisu.
W oryginale pielgszymki
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że w godzinach wieczornych odbędzie się tradycyjna procesja po wałach oraz nabożeństwo, które zakończone zostanie Apelem Jasnogórskim.
Na frontowej elewacji (przed szczytem) klasztoru jasnogórskiego umieszczone jest
hasło: „Matko życia ocal życie narodu”
W dniu dzisiejszym o godz. 15.00 na terenie Częstochowy znajdowało się ok.
10 tys. przyjezdnych, nie licząc pielgrzymki warszawskiej.
Na terenie Częstochowy znajduje się obecnie ok. 200 hippisówc. W większości biwakują oni poza murami klasztoru, na placu stanowiącym własność paulinów. Najliczniejsze grupy przyjechały z Przemyśla, Krakowa, Rzeszowa, Gdańska i Warszawy.
W dniu dzisiejszym około godz. 12.00 odbyło się zebranie, na którym zabrał głos
„Tarzan” oraz drugi niezidentyfikowany młodzieniec w wieku ok. 20 lat. Wśród nich
toczyła się dyskusja i wymiana poglądów na temat przyszłego charakteru tego ruchu.
Przemówienia i dyskusje sprowadzić można do następujących zaleceń:
–
wyeliminować z ruchu tzw. „garowników”, tj. elementy kryminalne;
–
wyzbyć się brudasów, narkomanów itp.;
–
zabronić przyjmowania do ruchu ludzi zbyt młodych;
–
dbać o schludny wygląd zewnętrzny (krótkie włosy, czystość itp.).
Żadnych działań zakłócających porządek publiczny ze strony hippisów nie zanotowano. –
Z[astęp]ca Komendanta Wojewódzkiego MO
d/s. Służby Bezpieczeństwa
płk inż. J[erzy] Boboń2
[…]d
Źródło: AIPN Ka, 056/129, Stenogramy kazań i informacje dotyczące uroczystości religijnych [Jasna Góra, Piekary Śląskie] 1971–1974, k. 336–338, oryginał, mps.

Maksymilian Kolbe – właściwie Rajmund Kolbe (1894–1941), franciszkanin, święcenia kapłańskie przyjął w 1918. Założył klasztor w Niepokalanowie, następnie prowadził misje w Japonii,
promotor duchowości maryjnej i apostolstwa przez media, męczennik; 1971 beatyfikowany przez
papieża Pawła VII; 1982 kanonizowany przez Jana Pawła II. Zob. S. Napiórkowski, Maksymilian
Kolbe [w:] Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, kol. 915–918.
2
Jerzy Boboń (ur. 1928), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1945. Pracował w PUBP
w Pszczynie jako wartownik, referent ewidencji operacyjnej i sekretarz; od 1948 w WUBP w Katowicach: referent Wydziału Węglowego Sekcji I Wydziału IV, następnie kierownik, zastępca
1

c
d

W oryginale hippiesów.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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naczelnika i p.o. naczelnik Sekcji I Wydziału Górnictwa, później m.in. inspektor Samodzielnej
Grupy Specjalnej WUdsBP Stalinogród oraz Samodzielnej Grupy Specjalnej KW MO Katowice,
1969–1983 zastępca komendanta wojewódzkiego ds. SB KW MO; 1984 zwolniony ze służby,
oficjalnie ze względu na stan zdrowia, w rzeczywistości w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w gospodarowaniu funduszem operacyjnym. Zob. Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada
stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 135–136.
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Nr 68
1971 sierpień 17, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca przebiegu „Ogólnopolskiego dnia niewiast” na Jasnej Górze.
Katowice, dnia 17 VIII 1971 r.
Tajne
Egz. Nr a_ a
Informacja
z przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w Częstochowie
w dniach 16–17 VIII [19]71 r.
W dniach 16–17 VIII [19]71 r. na Jasnej Górze w Częstochowie odbywały się
uroczystości kościelne określone w programie episkopatu jako „Ogólnopolski dzień
niewiast”.
Impreza jasnogórska odbywała się według tradycyjnych założeń programowych
i obliczona była na zaktywizowanie zgromadzonych osób do realizacji zadań związanych z tegorocznym hasłem duszpasterskim, tj. w ideę tzw. „obrony życia”.
W tegorocznej uroczystości jasnogórskiej uczestniczyła także część pątników
z pielgrzymki warszawskiej. Dla nich w dniu 16 bm. odprawiono w bazylice jasnogórskiej specjalne nabożeństwo, w toku którego kazanie wygłosił paulin o. Eligiusz
Szymański1. Stwierdził on między innymi:
–
z Częstochowy wracajcie do swych domów pełni wiary i w każdym miejscu,
gdzie będziecie, upowszechniajcie jej zasady;
–
mówcie o Bogu i jego miłości i z tą miłością wychodźcie naprzeciw innym;
–
wasze wyznanie wiary to wasza wartość w pracy i w życiu zawodowym;
–
módlcie się w obronie życia narodu teraz, kiedy szczególnie rozlewa się fala
ateizacji.
W nabożeństwie wzięło udział około 1000 wiernych, w tym 80% kobiet.
W dniu 17 bm. o godz. 8.00 w kaplicy Matki Bożej odprawiono uroczystą mszę,
koncelebrowaną w asyście 7 paulinów. Uczestnikami mszy byli głównie pątnicy pielgrzymki warszawskiej. W toku nabożeństwa kazanie wygłosił paulin o. Euzebiusz
Banasiuk2.
W treści swego 15-minutowego przemówienia omówił cechy osobowości kultu
maryjnego i zachęcił do ich przyswajania i upowszechniania w społeczeństwie.
W nabożeństwie uczestniczyło około 600 wiernych, w tym 80% kobiet w starszym wieku. Młodzieży było około 10%.
a

Pozostawiono bez wpisu.
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Uroczystości odznaczały się niską frekwencją wiernych, zwłaszcza udziałem mieszkańców Częstochowy (około 5% z ogólnej liczby uczestników).
ppłk L[ucjan] Pikuła
[…]b
Źródło: AIPN Ka, 056/129, Stenogramy kazań i informacje dotyczące uroczystości religijnych [Jasna Góra, Piekary Śląskie] 1971–1974, k. 334–335, oryginał, mps.

O. Eligiusz – właściwie Czesław Szymański (1942–1987), paulin, święcenia kapłańskie przyjął
w 1966. Duszpasterz w Leśniowie, Jasnej Górze, Biechowie, Leśnej Podlaskiej i Daylestown, przeszedł do pracy diecezjalnej w Stanach Zjednoczonych. Zob. AJG, t. 283, Akta personalne o. Eligiusza
Czesława Szymańskiego; J.S. Płatek, Dzieje paulinów…, s. 793–795.
2
O. Euzebiusz – właściwie Ryszard Densiuk (ur. 1933), paulin, kapłan diecezji sztokholmskiej,
święcenia kapłańskie przyjął w 1963. Duszpasterz w Brdowie, Jasnej Górze, Paulinowie-Mochowie, proboszcz parafii Karskoga. Zob. AJG, t. 129, Akta personalne o. Euzebiusza Ryszarda Denisiuka.
1

b

Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 69
1972 sierpień 14, Częstochowa – Informacja KW MO dotycząca przebiegu uroczystości „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” na Jasnej Górze.
Częstochowa, dnia 14 VIII 1972 r.
Tajne
Egz. Nr a_a
Informacja
Dot[ycząca] przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze
w Częstochowie w dniu 14 sierpnia 1972 r.
Uroczystości kościelne zorganizowane na Jasnej Górze w Częstochowie z okazji
święta „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” rozpoczęto w dniu 14 bm. o godz.
18.30 procesją mariańską po wałach Jasnej Góry, której przewodził sufragan częstochowski bp Franciszek Musiel, w asyście generała zakonu paulinów o. Jerzego Tomzińskiego. Wzięło w niej udział 90 księży świeckich i zakonnych, 16 zakonnic i około
1000 wiernych. Uczestnicy procesji nieśli 14 sztandarów kościelnych.
O godz. 19.00 przed szczytem Jasnej Góry odprawiono nabożeństwo wieczorne,
które celebrował bp Modzelewski. Kazanie wygłosił o. Nalaskowski1. W swym wystąpieniu naświetlił cechy kultu maryjnego i zaakcentował płynące z nich wartości
moralne, którymi – jak oświadczył – powinni kierować się katolicy w życiu prywatnym i publicznym. Rozwijając ten temat oznajmił:
–
pielgrzymi, idąc na Jasną Górę, nadali specyficzny szyfr na asfalcieb, który
jest swoistym dialogiem z Marią;
–
dialog ten zmierza do właściwego poszukiwania Boga w narodzie. Boga dla
dziecka, dziewczyny, chłopca i rodziny polskiej ziemi;
–
postępując wzorem Marii, będziemy czynić dobro i utrwalać sprawiedliwość,
wolność i pokój.
W nabożeństwie tym wzięło udział około 12 tys. wiernych, w tym 70% stanowiły
kobiety. Wśród zgromadzonych około 30% było młodzieży.
Końcowym akcentem dzisiejszych uroczystości był apel jasnogórski prowadzony
przez bpa Modzelewskiego.
Przebieg dzisiejszych uroczystości miał charakter spokojny i nie wywołał w mieście
żadnych zakłócających porządek publiczny incydentów.
W dniu 15 bm. do Częstochowy przybyć ma 42-osobowa pielgrzymka duchownych i świeckich z Hiszpanii, która podróżuje po kraju własnym autokarem marki
a
b

Pozostawiono bez wpisu.
W oryginale asfaldzie.
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„Pegaso” nr rej. B-891619. Jeden z uczestników tej pielgrzymki, ks. Jose Cleramunt,
zabiegać ma o audiencję u kard. Wyszyńskiego podczas pobytu prymasa w dniu
15 bm. na Jasnej Górze.
X
X
X
Hippisic, którzy w dniu 14 VIII [19]72 r. przybyli do Częstochowy na planowany
zjazd, zgromadzili się w godzinach porannych w liczbie około 300 w tzw. gliniankach
(około 3 km od Jasnej Góry).
O godz. 10.30 przybył tam przedstawiciel Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium MRN i zakomunikował im, iż na podstawie decyzji tegoż Wydziału mają
zlikwidować obozowisko w trybie natychmiastowym.
Hippisid zastosowali się do tego nakazu i zlikwidowali swoje obozowisko. Część
z nich około godz. 13.00 rozbiła namioty na placu w bezpośrednim sąsiedztwie klasztoru jasnogórskiego, pozostali natomiast rozjechali się do domów.
Aktualnie w obrębie Jasnej Góry przebywa około 200 hippisówe. Zachowują się
spokojnie i respektują polecenia organów porządkowych.
Z[astęp]ca Komendanta Wojewódzkiego MO
d/s Służby Bezpieczeństwa
płk mgr inż. St[anisław] Opitek2
[…]f
Źródło: AIPN Ka, 056/129, Stenogramy kazań i informacje dotyczące uroczystości religijnych [Jasna Góra, Piekary Śląskie] 1971–1974, k. 304–306, oryginał, mps.
O. Jan – właściwie Adam Nalaskowski (ur. 1925), paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1956.
Podprzeor klasztoru na Skałce w Krakowie, podprzeor klasztoru na Jasnej Górze, wikariusz generalny, generał zakonu. Zob. AJG, t. 101, Akta personalne o. Jana Adama Nalaskowskiego.
2
Stanisław Opitek (ur. 1923), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1945. Początkowo jako
wartownik MUBP w Katowicach, kursant Szkoły Wojewódzkiej WUBP w Katowicach i młodszy
referent Sekcji 4 MUBP w Katowicach; od 1946 referent, a od 1948 p.o. kierownik Sekcji 3 Wydziału IV WUBP w Katowicach; 1950 zastępca naczelnika Wydziału IV WUBP w Katowicach;
1951 naczelnik tego Wydziału; od 1957 w Wydziale III SB KW MO w Katowicach – jako zastępca
naczelnika; od 1961 naczelnik; od 1968 drugi zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB
w Katowicach; 1969 pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach;
1975 zwolniony ze służby w stopniu pułkownika MO. Zob. Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada
stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 372.
1

c
d
e
f

W oryginale Hippiesi.
Jak wyżej.
W oryginale Hippies.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 70
1972 sierpień 15, Katowice – Informacja KW MO dotycząca przebiegu uroczystości z okazji
święta „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”.
Katowice, dnia 15 VIII 1972 r.
Tajnea
Egz. Nr b10b
Informacja
Dot[ycząca] przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w Częstochowie
w dniach 14–15 VIII 1972 r.
W dniach 14–15 VIII 1972 r. na Jasnej Górze w Częstochowie odbywały się tradycyjnec uroczystości kościelne, zorganizowane z okazji święta „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”.
Zgodnie z ustalonym programem odprawiono ogółem 5 nabożeństw oraz urządzono okolicznościowe powitanie uczestników 256. pieszej pielgrzymki warszawskiej.
W odróżnieniu od przyjętej tradycji, wyrażającej się w postaci każdorazowego
uczestnictwa kardynała Wyszyńskiego w akcie powitania pielgrzymów w Częstochowie, w tegorocznej ceremonii uczestniczyli jedynie biskupi częstochowscy w towarzystwie sufragana warszawskiego bpa Modzelewskiego i generała zakonu paulinów
o. Jerzego Tomzińskiego, którzy alejami częstochowskimi poprowadzili pielgrzymkę
w rejon Jasnej Góry.
Jej przemarsz nie wywołał żadnych charakterystycznych incydentów publicznych.
W pielgrzymce niesiono 6 transparentów, propagujących ideę programu społecznej krucjaty miłości oraz wartości społeczne kultu maryjnego. Np. „W każdym człowieku ujrzyszd brata”, „Młodzież z Marią – przykładem o. Kolbego”; „Matko, bądź
z nami na każdy czas” oraz trzy inne ubogie w treść hasła.
Ocenia się, że wśród uczestników pielgrzymki w czasie przemarszu przez miasto
panował nastrój ogólnego wyczerpania, co uwidoczniło się w braku zdyscyplinowania
(dokonywanie zakupów) i obowiązku utrzymania uformowanego szyku.

Powyżej, w lewym górnym rogu, pieczęć podłużna o treści KOMENDA MILICJI OBYWATELSKIEJ WOJ. KATOWICKIEGO SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA L.dz. CW – 03335/72 (liczba dziennika wpisana odręcznie).
b
Wpisano odręcznie.
c
W oryginale tradycyjne.
d
W oryginale ujżysz.
a
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Frekwencja pielgrzymki w Częstochowie wynosiła 10 tys.e osób, w tym 75% młodzieży (w roku ubiegłym liczba pątników liczyła 7,5 tys.f wiernych, w tym około 60%
młodzieży).
Na podkreślenie zasługuje fakt, że tegoroczna pielgrzymka odznaczała się znacznie
zmienionym profilem wystroju zewnętrznego w porównaniu z tym, jaki notowano
w roku ubiegłym. Dominował w niejg czynnik elementu świeckiego (wiązanki kwiatów), kosztem zmniejszenia pierwiastka dewocjonalnego (obrazy, krzyże i inne elementy kultu religijnego).
W toku dwudniowych uroczystości wygłoszono 8 kazań i przemówień publicznych, z tego 6 do wiernych przed szczytem Jasnej Góry.
Spośród wygłoszonych kazań na uwagę zasługuje jedynie wystąpienie kardynała
Wyszyńskiego, wygłoszone przed szczytem Jasnej Góry podczas sumy pontyfikalnej
w dniu 15 bm. o godz. 11.00, oraz przemówienie o. Jabłońskiego1, wygłoszone przed
szczytem Jasnej Góry w czasie nabożeństwa wieczornego w dniu 15 bm. o godz.
19.00.
Inni autorzy kazań ograniczali się do naświetlenia syntezy rozwojowej kultu maryjnego i omawiania znaczenia dla Kościoła i katolików dogmatu o wniebowzięciu Marii.
Kard. Wyszyński w swym 55-minutowym przemówieniu szeroko omówił założenia chrześcijańskiego modelu wychowawczego i ideały kultury religijnej, zwłaszcza
zadania w dziedzinie ochrony życia i moralności katolickiej.
Rozwijając treść tych zagadnień, kard. Wyszyński powiedział:
–
wychowanie młodego pokolenia powinno się dokonywać na zasadach chrześcijańskich, tj. przez wiarę, miłość i Kościół katolicki, który skupia wszystkich wiernych. Ma się dokonywać poprzez zdrowo pojmowany patriotyzm
i uwzględnienie wartości kultury narodowej;
–
tak pojęty program stanowi kamienie węgielne wychowania Polaków. Jest
to program, który zahamuje niewiarę i nienawiść, wykorzeni samolubstwo
i obojętność, przeciwstawi się zawężonemu pojmowaniu patriotyzmu i negacji kultury narodowej;
–
aby ten program wykonać, katolicy muszą się uwrażliwić na myśli Kościoła
i uodpornić na zakusy ludzi, którzy szkodzą Kościołowi. Katolicy mają obowiązek domagać się, aby zdrowy rozsądek otworzył tym nowym wartościom
drzwi na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego;
–
realizacja tego programu uzależniona jest również od obrony życia nienarodzonego, które wbrew makabrycznemu i nieludzkiemu programowi praktykowanemu od dawna jest najbardziej aktualnym zadaniem nie tylko dla
rodzących matek, ale również dla ojców, lekarzy i całej wspólnoty;

W oryginale tyś.
Jak wyżej.
g
W oryginale nie.
e
f
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–

obrona życia to nie kwestia „wiary czy niewiary”, jak usiłują dowieść ci, którzy
posiadają władzę i wydają wyroki na życie innych. Nikt nie ma prawa do zabijania nienarodzonych bądź rodzących się. Zawsze będzie to przestępstwo, zawsze to
będzie zbrodnia, bez względu na to, jakich najdelikatniejszych słów by tu użyto;
–
Kościół zawsze stał w obronie wiary życia i wolności, tak będzie czynił nadal
i wymagał od wiernych, aby sumiennie i konsekwentnie go współrealizowali.
Kończąc swoje wystąpienie, kard. Wyszyński nawiązał do problemu normalizacji
stosunków między państwem a Kościołem i stwierdził m.in.: normalizacja to nie tylko
kwestia ustalenia granic, określonych decyzji administracyjnych czy też programów
gospodarczych, chociaż mają one duże znaczenie i wywołują radość. Kościół oczekuje
przede wszystkim normalizacji na odcinku wychowania młodzieży z uwzględnieniem
wartości kultury chrześcijańskiej.
W nabożeństwie tym, prócz kard. Wyszyńskiego, uczestniczyło 7 biskupów (Bareła, Musiel, Szwagrzyk, Modzelewski, Zaręba2, Jop i Bejze), generał zakonu paulinów
o. Jerzy Tomziński oraz około 25 tys. wiernych, w tym 22 tys. przyjezdnych. Wśród
zgromadzonych 70% stanowiły kobiety, przy czym z ogólnej liczby uczestników 25%
było młodzieży.
W roku ubiegłym frekwencja w sumie pontyfikalnej wynosiła 55 tys.h osób, w tym
32 tys. przyjezdnych.
W innych tegorocznych nabożeństwach, a mianowicie we mszy wieczornej odprawionej w dniu 14 bm. o godz. 19.00, frekwencja wynosiła 15 tys. wiernych (w roku
ubiegłym 25 tys.), a w nabożeństwach porannych odprawianych w dniu 15 bm. liczba uczestników liczyła około 3 tys. osób (w roku ubiegłym 5 tys.).
W treści kazania wygłoszonego przez paulina o. Zachariasza Jabłońskiego na uwagę zasługują następujące problemy:
–
człowiek wie o sobie prawie wszystko. Wie, ile skonsumuje, wydobędzie
węgla czy stali, ile decybeli zniesie jego słuch, jakie rekordy ustanowią jego
mięśnie, ale nie potrafi obliczyć i nie zna wartości najważniejszej – po co żyje
i dokąd zdąża;
–
zagubieni we współczesnej cywilizacji młodzi ludzie szukają różnych form
ucieczki od rzeczywistości. Jedni popełniają samobójstwa, inni popadają w apatię, a jeszcze inni organizują bandy złodziejskie. Czy to ich wina?
A może porządku społecznego, który odbiera im sens dalszego życia;
–
sensem życia jest wiara w Boga. Wierni uwikłani w problemy teraźniejszości
nie powinni zapominać o powołaniu do wieczności. Powinni oni całe swoje
życie podporządkować temu nadrzędnemu celowi.
W nabożeństwie tym, które celebrował bp Zaręba, uczestniczyło około 18 tys.
wiernych, w tym 75% kobiet. Nabożeństwo to zostało poprzedzone procesją eucharystyczną po wałach Jasnej Góry, której przewodził bp Franciszek Musiel. Uczestni-

h

W całym dokumencie tyś.
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czyło w niej 84 księży świeckich i zakonnych, 90 zakonnic i około 1300 wiernych.
W procesji niesiono 21 sztandarów kościelnych.
Poza pielgrzymką warszawską na uroczystość kościelną przybyły w sposób zorganizowany dwie inne pielgrzymki, mianowicie z Tomaszowa Mazowieckiego, w liczbie
około 1100 wiernych, i z Kalisza, licząca około 700 osób.
Spośród przebywających w Częstochowie znaczna ilość osób przybyła własnymi
środkami lokomocji. Na parkingach i okolicznych placach stwierdzono postój 132
autokarów i samochodów przystosowanychi do przewozu ludzi, 1200 samochodów
osobowych z rejestracją polską i 65 z rejestracją zagraniczną. Większość ustalonych
pojazdów posiadało rejestrację województwa warszawskiego i łódzkiego.
W uroczystościach jasnogórskich uczestniczyli także turyści zagraniczni, mianowicie: z Austrii – 52, z NRF – 35 i z Hiszpanii – 42 osoby.
W czasie trwania uroczystości jasnogórskich organizatorzy imprezy na frontalnej elewacji klasztoru wywiesili trzy transparenty zawierające następujące napisy: „Matka zobaczyć
dobro w nas umie, umiej i Ty dostrzec dobro w bliźnim”; „Na Twoją pomoc czeka brat”;
„Jest jedno imię, które wszystkie serca splata, jest jeden obraz, który wszystkie oczy więzi,
jest jedna, która kocha wszystkiej dzieci ziemi, Kościoła i narodu, Chrystusowa Matka”.
Końcowym akcentem uroczystości kościelnych był apel jasnogórski prowadzony przez kard. Wyszyńskiego. W sformułowanym tekście Wyszyński dziękował za
umożliwienie ustanowienia nowych diecezji na Ziemiach Zachodnich i Północnych
oraz mianowanie nowych biskupów, którzy – jak stwierdził – rozpoczęli wypełniać
swe trudne obowiązki duszpasterskie. Wyraził uznanie dla pracowników rolnych,
którzy mimo trudnych warunków atmosferycznych zbierają obfite plony, aby Polska
nie musiała kupować za drogie pieniądze zboża w innych krajach. Podkreślił, że apel
jasnogórski jest okazją do podziękowania żołnierzom, stojącym na straży naszej wolności, za ich trud i ofiarną służbę dla Ojczyzny.
Nadmienić należy, że przebieg uroczystości miał charakter spokojny i nie wpłynął na zakłócenie porządku publicznego. Frekwencja w miejscowych zakładach pracy
i instytucjach użyteczności publicznej kształtowała się na podobnym poziomie, jaki
notuje się w dni powszednie.
X
X
X
Środowiska ruchu hippisowskiegok w kraju usiłowały, podobnie jak w roku ubiegłym, wykorzystać uroczystości jasnogórskie dla zorganizowania na terenie Częstochowy swojego zlotu. W dniach od 12–15 bm. przybyło łącznie do Częstochowy
około 250 młodych mężczyzn i kobiet z całego kraju, a także przedstawiciele tego

W oryginale postój 132 autokary i samochody przystosowane.
W oryginale wszystkich.
k
W oryginale hippiesowskiego.
i
j
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ruchu z Węgier i NRD w liczbie 25 osób, z zamiarem przedyskutowania więzi organizacyjnej i ideowej ruchu hippis[owskiego]l.
Podstawę do dyskusji stanowić miała treść deklaracji przywiezionej przez przedstawiciela z Wrocławia, w której postulowano organizowanie zwartych grup, tzw.m
„komun”, liczących od 40–50 osób. Do szerszej dyskusji nie doszło, lecz ograniczono się jedynie do jednostkowych konfrontacji i wymiany myśli, na skutek czego nie
uzgodniono żadnych praktycznych wniosków.
Do godz. 20.00 dnia 15 bm. większość hippisówn zlikwidowała swe namioty rozbite na placu paulinów i wyjechała z Częstochowy. Pozostała grupa w liczbie około 50
osób zamierza także w najbliższym czasie opuścić rejon Częstochowy.
Ustalono, że daty najbliższych zlotów odbędą się w następujących terminach:
20 sierpnia bm. w Kazimierzu Wielkim, w przeddzień festiwalu sopockiegoo oraz
w styczniu 1973 r. w Kaliszu.
Wykonano wg rozdzielnikap
płk mgr inż. St[anisław] Opitek
[…]q
Źródło: AIPN Ka, 056/129, Stenogramy kazań i informacje dotyczące uroczystości religijnych [Jasna Góra, Piekary Śląskie] 1971–1974, k. 287–293, oryginał, mps.

O. Zachariasz – właściwie Szczepan Jabłoński (ur. 1940), paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1964. Prorektor Akademii Polonijnej w Częstochowie, wykładowca UKSW w Warszawie
i WSD Paulinów na Skałce w Krakowie, definitor generalny. Zob. AJG, t. 271, Akta personalne
o. Zachariasza Szczepana Jabłońskiego.
2
Bp Jan Zaręba (1910–1986), kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1934, sakrę biskupią w 1963. Duszpasterz w Pleszewie, proboszcz katedry włocławskiej, dyrektor Związku Caritas archidiecezji gnieźnieńskiej, pracownik kurii gnieźnieńskiej, rektor kościoła
św. Jana Chrzciciela w Gnieźnie, oficjał sądu metropolitalnego, kanonik kapituły archikatedralnej
gnieźnieńskiej, biskup pomocniczy diecezji włocławskiej, wikariusz generalny, kanonik włocławski,
wikariusz kapitulny, administrator apostolski, biskup włocławski. Zob. W. Fratczak, Zaręba Jan
[w:] Słownik polskich teologów…, t. 8, s. 666–672.
1

W oryginale hippies.
W oryginale t.zw.
n
W oryginale hippiesów.
o
Pierwotnie zapisane słowo sppockiego, poprawiono maszynowo literę p na literę o.
p
Obok, z prawej strony, pieczęć podłużna o treści I Z-CA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO MO D/S.
SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA.
q
Podpis odręczny, nieczytelny.
l

m
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Nr 71
1973 maj 6, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca przebiegu uroczystości
z okazji „Ogólnopolskiego dnia modlitw episkopatu i młodzieży akademickiej na Jasnej Górze”.
Katowice, dnia 6 V 1973 r.
Tajnea
Egz. Nr b_b
Informacja
dot[ycząca] przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w Częstochowie
w dniach 5–6 V 1973 r.
W dniach 5–6 V 1973 r. na Jasnej Górze w Częstochowie odbywały się uroczystości kościelne, określone w programie organizatorów jako „Ogólnopolski dzień modlitw episkopatu i młodzieży akademickiej na Jasnej Górze”.
Impreza rozpoczęła się w dniu 5 bm. o godz. 21.00 tzw. Apelem Jasnogórskim,
a zakończona została w dniu 6 bm. o godz. 15.00 przemówieniem pożegnalnym bpa
Bareły.
W programie uroczystości wygłoszono 9 kazań i przemówień publicznych, z których na uwagę zasługują:
Kazanie generała zakonu paulinów o. Jerzego Tomzińskiego, wygłoszone w bazylice jasnogórskiej w dniu 5 bm. o godz. 22.30, który w treści swojego wystąpienia
powiedział m.in.:
–
ojciec Kordecki1 był tym człowiekiem, który wyszedł na wały Jasnej Góry
w chwili największego zagrożenia wiary katolickiej w Polsce w czasach
szwedzkiego najazdu. Wezwał do obrony Jasnej Góry, gdyż uznał to miejsce
za coś, czego nie wolno znieważać i bezcześcić;
–
od tego czasu minęło 300 lat. Mimo to o. Kordecki to nie tylko historia,
o. Kordecki to problem nadal ważny i aktualny w Polsce. Dalej Jasna Góra
jest w niebezpieczeństwie. Potop trwa! Naciera fala bezbożnictwa i niewiary.
Polska jest zagrożona wizją budowy imperium szatana, imperium ateizmu,
czyli imperium diabła. Szkoła i wychowanie pozbawione są wiary katolickiej,
lansuje się niewiarę, tj. ateizm, czyli grzech;
–
tej fali trzeba stawić czoła. Trzeba tak, jak o. Kordecki, wyjść na wały Jasnej
Góry, zapalić światła i walczyć. Trzeba walczyć o wiarę katolicką, walczyć
wytrwale i do końca, tzn. do zwycięstwa.
W tym czasie na Jasnej Górze obecnych było około 7 tys. wiernych, w tym 5,5 tys.
młodzieży, wśród której 75% stanowiły dziewczęta.
Powyżej, w lewym górnym rogu, pieczęć podłużna o treści KOMENDA MILICJI OBYWATELSKIEJ WOJ. KATOWICKIEGO SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA L.dz. CW– 01613/73/ES.
b
Pozostawiono bez wpisu.
a
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Kazanie bpa Z[bigniewa] Kraszewskiego2, wygłoszone w dniu 6 bm. o godz. 8.00
przed szczytem Jasnej Góry, w którym oznajmił:
–
polska młodzież powinna stać się apostolstwem wiary katolickiej. Posiada
ona nieprzebrane bogactwo form, wśród których najistotniejsze są: własny
przykład, słowo oraz modlitwa, które należy rozumieć jako sprawiedliwość,
sumienność, prawdomówność i chrześcijański sposób postępowania;
–
jest jeszcze jedna szczególna forma apostolstwa: całkowite oddanie się Bogu.
Dotyczy to jednak tych, którzy odpowiedzieli sobie na pytanie, że najlepiej
służyć Polsce, swojej ojczyźnie poprzez stan kapłański, jak czynili to Kopernik
i Kordecki.
Podczas tego nabożeństwa na placu przed szczytem obecnych było około 1000
osób.
Przemówienie duszpasterza akademickiego z Poznania, ks. Zbigniewa Pawlaka3,
wygłoszone w dniu 6 bm. o godz. 9.00 podczas tzw. konferencji, prowadzonej przed
szczytem Jasnej Góry. W treści swego przemówienia powiedział on m.in.:
–
w ludzkiej egzystencji najważniejszy jest cel, który możemy osiągnąć poprzez
zajęcie określonej postawy życiowej. Mogą one mieć formy: bezideową, konsumpcyjną, aspołeczną bądź kosmiczną;
–
bezużyteczne społecznie, a również i dla osobistego rozwoju jednostki ludzkiej, są postawy bezideowa i konsumpcyjna, które poprzez egoizm, brak pasji
życiowej, wygodny tryb życia wypaczają rozwój ludzkiej osobowości;
–
niepożądana jest również taka postawa społeczna, która jest efektem zaprogramowania społecznego, bowiem poprzez jednokierunkowość zaprzecza
humanizmowi;
–
jedyną do przyjęcia jest postawa kosmiczna, bowiem tylko ona przyjmuje
świat w ciągłym rozwoju, począwszy od ruchu materii, poprzez życie, świadomość i samookreślenie. Taka postawa nie oddala od Boga, lecz przybliża.
Podczas tej ceremonii na placu przed szczytem przebywało około 1500 osób.
Przemówienie bpa Jana Pietraszko4 z Krakowa, wygłoszone podczas nabożeństwa
centralnego, koncelebrowanego w dniu 6 bm. o godz. 10.00 przed szczytem Jasnej Góry,
pod przewodnictwem kardynała Wyszyńskiego. W treści kazania Pietraszko powiedział:
–
życie i egzystencja jest ciągłą konfrontacją między doczesnością a tym, czego
naucza Chrystus. Nasze pokolenie również nie jest wolne od tej konfrontacji,
która budzi coraz większy niepokój;
–
nadszedł taki czas, iż być może trzeba się będzie pogodzić z takim kierunkiem
wychowania, który wyklucza Boga i wprowadza niewiarę. Nie ma jednak takiego prawa i takiej władzy, która potrafiłaby stworzyć barierę zabraniającą
wychowywać i żyć zgodnie z Bogiem;
–
nowe formy rozwoju społecznego podejmują dziś próby wykreślenia Boga
z tych form naszego życia i uczynić zeń wartość osobistą, niemalże intymną;
–
jest to sprzeczne z Ewangelią. Boga nie można wykreślić z naszego życia,
ponieważ jest on pierwszy i ostatni, wszystko zaczyna i kończy;
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–

wszyscy jesteśmy nosicielami wiary przed całym światem i równocześnie jej
świadkami. Nie mamy prawa przemykać się chyłkiem przez życie i nie dawać
świadectwa Chrystusa.
Podczas tego nabożeństwa 20-minutowe przemówienie wygłosił także kardynał
Wyszyński. W treści swego wystąpienia oświadczył: pielgrzymka młodzieży akademickiej na Jasną Górę odbywa się po razc 37; do wypełnienia w ojczyźnie naszej mamy trudne zadania, które na naszej drodze wyznaczone są szlakiem krzyża
Chrystusowego;
–
potrzeba ci, młodzieży, silnej wiary, może nieprzeciętnej – takiej, jaką odznaczał się obrońca Jasnej Góry, o. Kordecki, trzeba bronić się przed
niebezpieczeństwem;
–
niewiara, w założeniu wyrazista przez zbyt wąski program wychowania dzieci
i młodzieży, niedawno oficjalnie nakreślony;
–
biskupi wzywają was do niesienia pomocy Kościołowi i zwalczania niewiary, która, drążąc wasze sumienia, niesie z sobą poważne zagrożenia dla naszej ojczyzny;
–
program wychowania dzieci nie może się odbywać bez udziału Kościoła, gdyż
współczesne życie wymaga korzystania z owoców naszych wartości, które
wynikają ze służby Chrystusowej;
–
potrzeba ci, młodzieży, serdeczności i miłości społecznej, które są nieodłącznym warunkiem wychowania. Potrzeba ci czerpać z tych dobroci, które tak
pieczołowicie wyhodował Kościół;
–
obecny rok jest rokiem ujawniania tych postaci, które żyły dla wspólnoty
chrześcijańskiej i narodowej. Z nich musicie brać wzór dla swego postępowania (przykład bpa Stanisława – który miał odwagę przeciwstawić się władzy,
a także głęboka wiara, jaka cechowała Kordeckiego i Kopernika);
–
możemy z naszej przeszłości historycznej wydobywać tyle wartości wychowawczych, że nie musimy szukać nowych metod;
–
dowód przywiązania do Kościoła dają rzesze młodzieży akademickiej, które
wędrują tutaj przez 37 lat, a nadto biorą udział w innych pielgrzymkach, jak
w warszawskiej, łódzkiej czy poznańskiej.
Ponadto kardynał Wyszyński odczytał tekst ślubowania młodzieżowego (stenogram w załączeniud).
Podczas nabożeństwa obecnych było około 8 tys. wiernych, w tym 6 tys. młodzieży, z której 50% reprezentowało się jako środowiska akademickie.
Wśród zgromadzonej liczby uczestników 80% stanowiły dziewczęta i kobiety.
W nabożeństwie tym wzięło udział 48 biskupów.
Końcowym aktem tegorocznych ceremonii religijnych była droga krzyżowa po
wałach Jasnej Góry, którą prowadził bp Tadeusz Szwagrzyk. Uczestniczyło w niej
3 tys. wiernych oraz 50 duszpasterzy akademickich.
c
d

W oryginale poraz.
Brak załącznika.
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Słowo pożegnalne w kaplicy Matki Bożej o godz. 15.20 wygłosił bp Bareła. Dziękując przybyłym za poniesiony trud i wierność Kościołowi podkreślił, że tegoroczne uroczystości odznaczały się szczególną gorliwością religijną. Życząc szczęśliwego powrotu
do domów dodał, że w nocy z dnia 11/12 bm. będzie modlił się za młodzież i jej sukcesy.
W dniu 6 V br. o godz. 7.00 bp Modzelewski spotkał się z duszpasterzami akademickimi. W wystąpieniu swoim zaakcentował, że duszpasterze winni zastanowić
się, jak zakonspirować studentów na pielgrzymkach i innych imprezach, by nie byli
rozpoznawani przez władze państwowe i rektoraty uczelni.
W rozmowach z ludźmi duszpasterze akademiccy wyrażali między sobą niezadowolenie z wystąpienia kardynała Wyszyńskiego, licząc na ostrzejsze wypowiedzi
na temat laickiego wychowania młodzieży. Liczono również, że kardynał Wyszyński
mocniej powie na temat prześladowań duszpasterstwa akademickiego przez władze
państwowe oraz przedstawi zarys nowego programu duszpasterskiego jako przeciwwagę programowi państwowemu.
Podsumowanie uroczystości w Częstochowie nastąpi na posiedzeniu kolegium
duszpasterzy akademickich w dniu 5 czerwca 1973 r. w Warszawie.
W szeregu grup młodzieżowych, jak np. w grupie gdańskiej, kieleckiej i wrocławskiej negatywnie oceniano niektóre akcenty wystąpienia o. Tomzińskiego i kardynała
Wyszyńskiego. Np. dziwiono się, że Wyszyński ustawia Kopernika tylko w ramach
Kościoła, że podkreśla zasługi, jakie Kościół miał w jego edukacji. Uznano za zbyt
mocne określenie Tomzińskiego „potop ateizmu”. W niektórych grupach zanotowano w czasie uroczystości przemieszczanie się wokół Jasnej Góry, zwiedzanie miasta
itp.
Grupa młodzieży z Warszawy przyjechała do Częstochowy, mając poprzypinane znaczki Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, do których dołączone
były medaliki lub krzyżyki. Dominowali w tej grupie studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Grupa młodzieży z Gdyni miała przypięte emblematy z herbem tego
miasta.
W dniu 5 bm. w godzinach popołudniowych 15 biskupów udało się do Wieruszowa
w województwie łódzkim, tj. do miejsca śmierci o. Kordeckiego. Dokonano tam odsłonięcia i poświęcenia wmurowanej w miejscowym kościele tablicy ku czci Kordeckiego.
W uroczystości uczestniczyło około 5 tys. osób. 30-minutowe kazanie wygłosił kardynał Karol Wojtyła. W całości poświęcił je omówieniu męstwa Kordeckiego. Nawiązując do 3 dniowych obrad episkopatu ,Wojtyła poinformował, że biskupi przestudiowali dwa ważne dokumenty – uchwałę sejmu o wychowaniu młodzieży i raport o stanie
oświaty. Wojtyła podkreślił, że biskupi są przerażeni faktem, iż w dokumentach tych
nie mówi się nic o spuściźnie Kościoła i jego roli w dziejach narodu i kultury, oraz że nie
uwzględnia się roli Kościoła w wychowaniu społeczeństwa i młodzieży. Wojtyła wyraził
sprzeciw wobec tych dokumentów, nawołując rodziców, aby dbali o religijne wychowanie swych dzieci. Zakomunikował, że Kościół będzie walczył o swe prawa.
Na trasie przejazdu biskupów księża i zakonnicy wyprowadzili grupy dzieci. Udekorowano też budynki.
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W trakcie przebiegu uroczystości jasnogórskich żadnych ważniejszych wydarzeń
nie zanotowano. Zarówno na terenie miasta Częstochowy, jak i w miejscowych placówkach użyteczności publicznej, panował spokój.
Wykonano w 10 egz.
rozesłano wg
rozdzielnika
I Z[astęp]ca KomendantaWojewódzkiego MO
d/s Służby Bezpieczeństwa
płk mgr inż. St[anisław] Opitek
[…]e
Źródło: AIPN Ka, 056/129, Stenogramy kazań i informacje dotyczące uroczystości religijnych [Jasna Góra, Piekary Śląskie] 1971–1974, k. 205–212, oryginał, mps.

O. Augustyn – właściwie Klemens Kordecki (1603–1673), paulin, święcenia kapłańskie przyjął
w 1634. Przeor klasztoru w Wieluniu, przeor klasztoru w Wielgomłynach, definitor prowincjalny,
przeor klasztoru na Jasnej Górze, podprzeor klasztoru w Beszowej, przeor klasztoru w Oporowie,
przeor klasztoru w Pińczowie, prowincjał paulinów w Polsce, obrońca Jasnej Góry. Zob. K. Szafraniec, O. Augustyn Kordecki w świetle duchowości paulinów polskich XVII w., Warszawa 1980, s. 64,
82–87.
2
Bp Zbigniew Józef Kraszewski (1922–2004), kapłan archidiecezji warszawskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1949, sakrę biskupią w 1970. Duszpasterz parafii Leszno, Piastów, św. Wawrzyńca w Warszawie, wykładowca i rektor WSD w Warszawie, biskup pomocniczy archidiecezji
warszawskiej, wikariusz generalny, kanonik kapituły archikatedralnej warszawskiej, proboszcz parafii Bożego Ciała w Warszawie, duszpasterz kombatantów, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, wikariusz generalny, dziekan kapituły katedralnej warszawsko-praskiej. Zob. Biskupi
polscy w XX roku pontyfikatu Jana Pawła II, Warszawa 1988, s. 218.
3
Ks. Zbigniew Pawlak (ur. 1932), kapłan archidiecezji poznańskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1957. Pracownik kurii poznańskiej, proboszcz parafii Kicin, kanonik honorowy kapituły archikatedralnej poznańskiej. Zob. Rocznik archidiecezji poznańskiej 2004, Poznań 2004, s. 85, 233.
4
Bp Jan Pietraszko (1911–1988), kapłan archidiecezji krakowskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1936, sakrę biskupią w 1963. Duszpasterz w Rabce, kapelan abp. S. Sapiehy, proboszcz parafii
św. Anny w Krakowie, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, wikariusz generalny. Zob.
K.R. Prokop, Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczypospolitej. Leksykon biograficzny, Kraków 1998,
s. 150–151; Bp Jan Pietraszko. Świadectwo świętości w aktach SB, wybór i oprac. J. Marecki, F. Musiał
[w:] Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. J. Marecki, F. Musiał,
Warszawa-Kraków 2007, s. 231–414.
1

e

Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 72
1973 wrzesień 9, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w dniach 7–9 IX 1973 r.
Katowice, dnia 9 IX 1973 r.
Tajne
Egz. Nr a_a
Informacja
z przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w Częstochowie
w dniach 7–9 IX [19]73 r.
W dniach 7–9 IX [19]73 r. na Jasnej Górze w Częstochowie odbywały się doroczne uroczystości kościelne zorganizowane z okazji święta „Narodzenia Matki Bożej”.
Były to uroczystości o zasięgu diecezjalnym, przy czym program podporządkowano negatywnej ocenie zjawisk towarzyszących treści polityki wyznaniowej i oświatowej państwa.
Ogółem na ten temat wygłoszono 5 publicznych przemówień. Z miejscowych biskupów wystąpił tylko bp Musiel – sufragan diecezji częstochowskiej.
Ustalone założenia organizacyjne realizowane były w następującym porządku
programowym:
W dniu 7 IX [19]73 r. o godz. 18.50 po wałach jasnogórskich odbyła się procesja
ze świecami, którą prowadził bp pomocniczy Tadeusz Szwagrzyk. On też odprawił
przed szczytem o godz. 19.00 mszę.
Kazanie wygłosił paulin o. Rakoczy1, który, mówiąc na temat wychowania dzieci
w duchu religijnym, powiedział m.in.:
–
sejm Polski wydaje różne ustawy, które zmierzają do odciągnięcia dzieci
i młodzieży od Boga i wiary katolickiej;
–
władze stwarzają różne przeszkody po to, by dzieci i młodzież nie miały swobody w nauczaniu religii. Przykładem tego są szkoły zbiorcze pozbawione
wpływu rodziny na wychowanie swoich dzieci;
–
historia nieraz dawała przykłady tworzenia obozów młodzieżowych, gdzie
Boga zastępowano wychowawcami. Tak był wychowany komendant obozu
oświęcimskiego, zanim został zbrodniarzem i katem, początkowo był ministrantem, lecz wychowywany bez Boga stracił serce i stał się zabójcą.
W nabożeństwie, które zakończone zostało apelem jasnogórskim prowadzonym
przez bpa Szwagrzyka, uczestniczyło około 5 tys. osób, w tym 80% kobiet w wieku
starszym, pochodzących z terenów wiejskich.
a

Pozostawiono bez wpisu.
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Przewidzianych programem na godz. 6.00 w dniu 8 IX [19]73 r. godzinek nie
odprawiono ze względu na całkowitą nieobecność wiernych. Odbyła się tylko cicha
msza w kaplicy, bez kazania, z udziałem około 150 osób.
O godz. 9.00 przed szczytem konferencję duszpasterską „O rodzinie” wygłosił
paulin o. Płatek2, mówiąc m.in.:
–
nie chwila urodzenia, lecz moment poczęcia jest najważniejszy dla istnienia
człowieka, stąd też wszelkie przerywania ciąży są przestępstwem w naszym
systemie tolerowanym przez państwo. Codziennie dokonuje się około 700
morderstw dzieci nienarodzonych, za co ponoszą również winę lekarze postępujący podobnie do oświęcimskich katów;
–
narzekamy na brak rąk do pracy, gdyż rodziny są dzisiaj wygodne i ograniczają się tylko do dwojga dzieci. Inaczej jest w Związku Radzieckim, gdzie
rodziny wielodzietne są otaczane opieką i szczególnym szacunkiem.
Konferencji wysłuchało około 5 tys. wiernych, w tym około 60% kobiet.
Sumę pontyfikalną odprawił o godz. 11.00 przed szczytem kanclerz kurii –
ks. Wł[adysław] Karlik. Kazanie wygłosił referent d/s nauczania wiary ks. Ludwik
Warzybok3, który, mówiąc o aktualnych sprawach wychowania, stwierdził m.in.:
–
obecną polityką w zakresie wychowania i oświaty państwo tworzy mur między
dziećmi a rodzicami. Dziecko będzie przebywać 10 godzin w szkole, 10 godzin zużyje na sen i niewiele zostanie na miłość i ciepło ze strony rodziców;
–
domy dziecka nigdy nie zastąpią domów rodzicielskich. Gdyby przed szczytem jasnogórskim stanęło 7 mln dzieci i miało do wyboru luksusowe domy
dziecka lub nędzne chaty, to z pewnością wybrałyby to drugie.
Frekwencja podczas sumy wynosiła około 8 tys. wiernych, większość stanowiły
kobiety. Młodzieży bardzo znikoma ilość.
O godz. 16.00 po odprawieniu różańca kazanie odprawił paulin o. Gąsior4. Treść
religijna. Wysłuchało go około 1500 osób. Uroczystości zakończone zostały mszą wieczorową przed szczytem, celebrowaną przez ordynariusza bpa Barełę. Kazanie wygłosił paulin o. Nalaskowski. W swoim wystąpieniu powiedział m.in.:
–
wiara w Boga musi znaleźć miejsce wszędzie, w szkole, w rodzinie i w życiu
codziennym. Wierni muszą o tym pamiętać i na bieżąco się tego domagać.
W uroczystości[ach] wieczornych udział wzięło 12 tys. wiernych.
W niedzielę dnia 9 IX br. na Jasnej Górze uczestniczył w nabożeństwie bp Musiel, który odprawił sumę pontyfikalną i wygłosił kazanie, poruszając w nim sprawy
wychowania młodzieży i dzieci oraz szkodliwość praktyk przerywania ciąży, mówiąc
m.in.:
–
w bieżącym roku obchodzimy 25-lecie Deklaracji Praw Człowieka. Prawa
zawarte w tej Deklaracji są w wielu państwach ograniczane, m.in. przez ustawy dopuszczające przerywanie ciąży. W zabijaniu nienarodzonych dzieci na
czołowym miejscu znajduje się również Polska;
–
w historii chrześcijaństwa znamienne są trzy daty walki z religią: 1517 –
Marcin Luter5 doprowadził do rozbicia chrześcijaństwa, 1717 – utworzono
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lożę masońską, która wykluczała wiarę i wprowadzała życie ateistyczne,
1917 – religię uznano za opium narodu i postanowiono ją wykluczyć z życia
społeczeństw;
–
tradycje kultury polskiej związane są z chrześcijaństwem, zaś socjalistyczny
program wychowawczy nie ma nic wspólnego z tradycjami kultury polskiej,
pochodzi on z importu od wielkich mocarstw, które nie powinny narzucać
światopoglądu narodom mniejszym;
–
prawa narodu polskiego do swobodnego wyznawania wiary są zagrożone
przez uchwały sejmowe, wysokich dostojników państwowych i ateistyczne
wychowanie.
Frekwencja w czasie nabożeństwa wynosiła około 5 tys. osób, w tym 60% kobiet,
30% mężczyzn i 10% młodzieży. Większość stanowiła ludność przyjezdna.
Uroczystości kościelne przebiegały spokojnie i nie zakłóciły porządku publicznego
na terenie miasta.
mjr T[adeusz] Cierpiał6
[…]b
Źródło: AIPN Ka, 056/129, Stenogramy kazań i informacje dotyczące uroczystości religijnych [Jasna Góra, Piekary Śląskie] 1971–1974, k. 143–146, oryginał, mps.

O. Eustachy – właściwie Bolesław Rakoczy (ur. 1943), paulin, święcenia kapłańskie przyjął
w 1970. Duszpasterz w Łęczeszczycach, przeor w Leśnej Podlaskiej, jasnogórski kapelan żołnierzy
niepodległości, major Wojska Polskiego, rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie. Zob. AJG,
t. 306, Akta personalne o. Eustachego Bolesława Rakoczego.
2
O. Józef – właściwie Stanisław Płatek (ur. 1936), paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1960.
Przeor klasztoru w Warszawie, przeor i rektor WSD na Skałce w Krakowie, przeor klasztoru na
Jasnej Górze, generał zakonu. Zob. AJG, t. 140, Akta personalne o. Józefa Stanisława Płatka.
3
Ks. Ludwik Warzybok (ur. 1921), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1948. Duszpasterz parafii Osjaków, św. Jakuba w Częstochowie, prefekt szkolny, dyrektor Domu Księży Emerytów, członek Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski, kanonik kapituły archikatedralnej częstochowskiej, kapelan honorowy Jego Świątobliwości. Zob. AKMCz, brak
sygn., Akta personalne ks. Ludwika Warzyboka; Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej
na rok 1951, Częstochowa 1951, s. 9.
4
O. Edward Gąsior (1917–2003), kapłan diecezji kieleckiej, paulin, święcenia kapłańskie przyjął
w 1945. Duszpasterz w Książy Małej, Krasocinie, Książy Wielkiej, parafii św. Wojciecha w Kielcach, proboszcz parafii Tarczek i Pierzchnica, duszpasterz na Jasnej Górze, przeor i proboszcz
w Biechowie. Zob. AJG, t. 302, Akta personalne o. Edwarda Gąsiora.
5
Marcin Luter (1483–1546), augustianin, święcenia kapłańskie przyjął w 1507. Wykładowca
w Erfurcie i Wittenberdze, 1517 wystąpił w Wittenberdze z 95. tezami, które zapoczątkowały re1

b

Podpis odręczny, nieczytelny.
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formację, 1525 został ekskomunikowany, autor wielu dzieł teologicznych. Zob. P. Janowski, Marcin
Luter [w:] Encyklopedia katolicka, t. 11, kol. 230–232.
6
Tadeusz Cierpiał (ur. 1932), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1952; 1953–1955 referent Sekcji IV Wydziału XI WUBP Stalinogród, następnie referent oraz oficer operacyjny Sekcji
IV Wydziału VI WUdsBP Stalinogród; 1956–1962 oficer operacyjny Grupy III Wydziału IV KW
MO Katowice; od 1962 starszy oficer operacyjny, inspektor i kierownik Grupy III Wydziału IV
KW MO Katowice; 1971–1973 zastępca naczelnika Wydziału IV KW MO Katowice; 1973–1975
II zastępca komendanta ds. SB KM MO Katowice; 1975–1982 w Wydziale Paszportów KW MO
Katowice – zastępca naczelnika i naczelnik. 1982 skierowany na emeryturę w stopniu podpułkownika. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 157–158.
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Nr 73
1974 maj 6, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca pielgrzymki młodzieży
akademickiej na Jasną Górę.
Katowice, dnia 6 V 1974 r.
Tajnea
Egz. Nr b_b
Informacja
dot[ycząca] przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w Częstochowie
w dniach 4–5 V 1974 r.
W dniach 4–5 V 1974 r. odbywały się na Jasnej Górze uroczystości kościelne,
określone w programie episkopatu jako impreza poświęcona młodzieży akademickiej.
Rozpoczęto je w dniu 4 V 1974 r. w godzinach wieczornych spotkaniem młodzieży
i duszpasterzy akademickich w bazylice jasnogórskiej i procesją z pochodniami na
wały.
Po przywitaniu (krótkie przemówienie przeora oo. paulinów) apel jasnogórski prowadził kard. Wyszyński. Treść jego wystąpienia poświęcona była kwestii umocnienia
wiary. Zwracając się do młodzieży, powiedział m.in.:
–
przez żywą wiarę pragniemy być prawdziwymi braćmi syna Bożego, wiary
naszej bronić będziemy w naszym środowisku i otoczeniu;
–
przybyliście na Jasną Górę niemalże w ucisku. W waszą wiarę, wierność
Bogu i wspólnotę z Kościołem wymierzone jest zagrożenie.
Frekwencja młodzieży podczas apelu wynosiła około 4,5 tys. w tym około 70%
młodzieży żeńskiej.
Wieczorne nabożeństwo w bazylice jasnogórskiej celebrował ordynariusz częstochowski bp Bareła. Kazanie wygłosił kard. Wyszyński. Mówił na temat tradycji
udziału młodzieży w corocznych pielgrzymkach akademickich na Jasną Górę.
Obszerne fragmenty kazania poświęcił sprawie programu wychowania młodego
pokolenia i laicyzacji życia społecznego w Polsce.
Powiedział m.in.:
–
następują duże przemiany gospodarcze oraz obyczajowe. Nadaje im się wyraz
ideologiczny przez tworzenie programu ateizacji i laicyzacjic. Dzieje kultury ludzkiej nie znały dotąd wypadku, aby istniał państwowy program atePowyżej, w lewym górnym rogu, pieczęć podłużna o treści KOMENDA MILICJI OBYWATELSKIEJ WOJ. KATOWICKIEGO SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA L.dz. CW – 01368/74; poniżej ręczny dopisek Pilne. W dniu
6.V.74 o przebiegu uroczystości poinformowałem Gen. Ziętka 6.V.74. Podpis odręczny, nieczytelny.
b
Pozostawiono bez wpisu.
c
Ateizacji i laicyzacji podkreślono ręcznie.
a
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izowania społeczeństwa. Program taki u nas istnieje i zakłada jako zasadę
oczyszczenie życia indywidualnego, społecznego i narodowego z elementów
religijnych;
–
ateizację i laicyzacjęd usiłuje się sztucznie przyspieszać, na miejsce Boga wprowadza się biurokrację społeczną, czego wyrazem jest dziś nowoczesna organizacja młodzieżowae;
–
młoda inteligencjaf nie może być poddana takiemu zbiurokratyzowanemu
monopolowi, bo to prowadzi do katastrofy kulturalnej w rozwoju młodej
Polskig;
–
młodzieży akademickiej nie mogą wystarczyć dziś idee filozoficzne, nie może
bowiem życie społeczne i narodowe istnieć bez Boga. Dowodem potrzeb religijnych młodzieży jest jej obecność na Jasnej Górze.
Kazania wysłuchało około 2,5 tys. młodzieży.
W godzinach nocnych na Jasnej Górze odbywały się adoracje i czuwanie z udziałem młodzieży z poszczególnych ośrodków duszpasterstwa akademickiego w kraju.
W dniu 5 V 1974 r. wygłoszone zostały przez oo. paulinów dwie konferencje w bazylice – na temat „zbawcza obecność Chrystusa w Kościele” mówił o. Paciuszkiewicz1, zaś na placu przed szczytem „miłość podstawąh życia moralnego chrześcijanina”
– o. Kłoczkowski2.
Centralną mszę przed szczytem celebrował opiekun duszpasterstwa akademickiego z ramienia episkopatu, bp Modzelewski. Kazanie – głównie na temat treści tajemnicy objawienia Matki Boskiej – wygłosił sufragan z Kielc, bp Materski3. Powiedział
on m.in.:
–
człowiek oparty na silnej wierze nie boi się żadnych niebezpieczeństw. Głęboka wiara jest więc niezbędna w chwilach konfliktów z naszymi przełożonymi,
w gronie kolegów i otoczenia. Odnosi się to także do problemu rozmaitych
czynów, rozmaitych wyzwań i różnych przynależności organizacyjnychi;
–
żyjemy we wspólnocie, która może nie tęskni za lekkim manifestowaniem
wiary, ale tęskni na pewno za świadectwem życia i słowa;
–
będą nam proponować różne programy ułożone przez ludzi przy biurku, często wbrew przekonaniom ludzkości. Te plany i zamiary rozbiją się przede
wszystkim o siłę przylgnięcia serc ludzkich do zasad wiaryj.
Nabożeństwo zakończone zostało złożeniem ślubowania, prowadzonym przez bpa
Modzelewskiego, który przed odczytaniem aktu ślubowania przypomniał, że:

Jak wyżej.
Nowoczesna organizacja młodzieżowa podkreślono ręcznie.
f
Młoda inteligencja podkreślono ręcznie.
g
Prowadzi do katastrofy kulturalnej w rozwoju młodej Polski podkreślono ręcznie.
h
W oryginale podstawł.
i
Zdanie podkreślono odręcznie.
j
Jak wyżej.
d
e
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–

jest to 38. ślubowanie akademickie na Jasnej Górze, którym pragniemy
i chcemy potwierdzić wiarę w Boga jako najważniejszą wartość życia ludzkiego, pogłębić miłość do Matki Boskiej i szerzyć ją w narodzie polskim,
pokazać pragnienie życia w pracowitości i miłości chrześcijańskiej, godności
osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej i wolności Kościoła.
Udział młodzieży w tej części uroczystości wynosił około 5 tys. osób.
Końcowym aktem tegorocznych uroczystości była droga krzyżowa po wałach
Jasnej Góry. Uczestniczyło w niej około 1000 osób oraz 30 księży – duszpasterzy
akademickich.
Słowo pożegnalne w kaplicy Matki Boskiej wygłosił bp Bareła. Podkreślił trud
i poświęcenie młodzieży akademickiej oraz jej wiarę i gorliwość religijną.
Podziękowanie złożył także bp Modzelewski. Liczba zgromadzonej w tym czasie
młodzieży wynosiła około 1500 osób.
Podczas trwania uroczystości miała miejsce ciągła rotacja młodzieży zarówno w obrębie Jasnej Góry, jak też w odniesieniu do udziału w poszczególnych fazach imprezy.
Największa frekwencja osiągnęła liczbę około 6 tys. osób, w tym około 80% to młodzież akademicka. W całości przeważały dziewczęta, stanowiąc ponad 70% obecnych.
Najliczniej reprezentowane były środowiska akademickie z Warszawy, Łodzi i Wrocławia, liczące średnio po około 900–1200 uczestników.
Obecna była 15-osobowa grupa młodzieży akademickiej z NRF rozdzielona po
3 osoby do zespołów reprezentujących ważniejsze ośrodki diecezjalne duszpasterstwa
akademickiego (Wrocław, Częstochowa, Poznań, Katowice, Warszawa).
W trakcie przebiegu uroczystości jasnogórskich żadnych ważniejszych wydarzeń
nie zanotowano. Na terenie miasta oraz w obrębie Jasnej Góry panował spokój.
I Z[astęp]ca KomendantaWojewódzkiego MO
d/s Służby Bezpieczeństwa
płk mgr inż. St[anisław] Opitek
Źródło: AIPN Ka, 056/129, Stenogramy kazań i informacje dotyczące uroczystości religijnych [Jasna Góra, Piekary Śląskie] 1971–1974, k. 90–93, oryginał, mps.

O. Paciuszkiewicz
O. Kłoczkowski.
3
Bp Edward Materski (ur. 1923), kapłan diecezji kieleckiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1947,
sakrę biskupią w 1968. Duszpasterz w Chmielniku, Kielcach i Kurzelowie, wykładowca WSD
w Kielcach i KUL, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej, biskup sandomierski, sandomiersko-radomski, radomski, biskup senior. Zob. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 285–286.
1
2
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Nr 74
1974 wrzesień 1, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca ogólnopolskiego
dnia modlitwy mężczyzn i młodzieży męskiej na Jasnej Górze.
Katowice, dnia 1 IX 1974 r.
Tajne
Egz. Nr a_a
Informacja
Dot[ycząca] przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w Częstochowie
w dniach 31 VIII – 1 IX 1974 r.
W dniach 31 VIII – 1 IX 1974 r. odbywały się przewidziane programem imprez
organizowanych przez episkopat uroczystości kościelne związane z ogólnopolskim
dniem modlitwy mężczyzn i młodzieży męskiej na Jasnej Górze.
W ramach tej imprezy – jako jej integralna część programowa – odbywała się
kombatancka uroczystość z okazji 35. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Uroczystości zgromadziły znacznie mniejszą od zakładanej liczbę wiernych, co
wyraźnie wpłynęło na realizację i przebieg poszczególnych pozycji przygotowanego
programu.
Podczas wieczornego nabożeństwa w dniu 31 VIII br., które odprawił (w kaplicy
MB zamiast zapowiedzianego przed szczytem) bp Rozwadowski1, frekwencja wynosiła około 1500 osób, z czego około 70% stanowili mężczyźni, młodzieży męskiej było
około 15%. Kazanie o treści religijnej wygłosił bp Jeż2.
Identyczną frekwencję zanotowano podczas drogi krzyżowej po wałach, prowadzonej przez bpa Rozwadowskiego.
W dniu 1 IX br. zebrali się na J[asnej] Górze kombatanci, uczestnicy kampanii
wrześniowej, którzy w zorganizowanym szyku ze sztandarami bojowymi z tamtego
okresu przeszli z placu pod arsenałem na szczyt Jasnej Góry. Krótkie przemówienie
wygłosił tam ks. generał dr B[ernard] Witucki3. Apel poległych prowadził płk Bronisław Nowaczyński. Następnie delegacje złożyły wieniec z biało-czerwonych goździków przed pomnikiem o. Kordeckiego.
W ceremonii tej, bezpośrednio poprzedzającej sumę pontyfikalną, uczestniczyło
około 70 weteranów walk zbrojnych, w tym około 30 w mundurach wojskowych.
Odczytano treść telegramu z tekstem okolicznościowym, nadesłanego przez kard.
Wyszyńskiego.
Podczas sumy odprawianej przed szczytem przez bpa Jeża odnotowano największą frekwencję wiernych, wynoszącą około 5 tys. osób, w tym około 3000 ludności
miejscowej.
a

Pozostawiono bez wpisu.
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Kazanie wygłosił bp Rozwadowski, który, nawiązując po części do 35. rocznicy
wybuchu II wojny światowej oraz dnia modlitwy mężczyzn, powiedział m.in.:
–
35 lat temu rozpoczęła się II noc ciemności nad Polską. Hitlerowcy usiłowali
wmówić, że dla Polski znikła już wszelka nadzieja. Jednak wiara i nadzieja
utrzymywała się w narodzie, a polskie siły zbrojne walczyły na wielu frontach
o Boga, Ojczyznę i wolność;
–
w ciągu długich lat niewoli, przemocy i gwałtu żołnierze oddawali swoją ofiarę za wiarę i ojczyznę, za to, aby życie w uwolnionej ojczyźnie było szczęśliwe,
dobre i pełne pokoju;
–
potrzebna jest dziś działalność służąca dobru wspólnemu. Trzeba wykazać
ducha ofiary i wspólnoty, aby stworzyć jedną ojczyźnianą rodzinę narodu polskiego. Aby życie było spokojne i radosne, trzeba wprowadzić zasadniczy
porządek ludzkiego istnienia, trzeba przywrócić Bogu należne mu miejsce
w naszym życiu;
–
w świecie męskim trzeba zrobić rachunek sumienia, bo brak jest Boga u naszych ojców i młodzieńców, którym brakuje czasu na modlitwę. Wśród mężczyzn komunia święta stanowi niestety najczęściej tylko wielkanocną uroczystość, niewiele różniącą się od spożywania święconego jajka.
Uczestniczący w uroczystościach na Jasnej Górze pielgrzymi przybyli do Częstochowy indywidualnie.
Nie zanotowano przybycia żadnej zorganizowanej pielgrzymki pieszej.
Uroczystości przebiegały spokojnie i nie spowodowały zakłóceń porządku publicznego na terenie miasta.
X
X X
W dniu 1 września br. w godzinach wieczornych bp Bareła odprawił w bazylice jasnogórskiej nabożeństwo z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.
W wygłoszonym kazaniu zaapelował do młodzieży i dzieci o aktywny udział w katechizacji i niedzielnych praktykach religijnych oraz liczny udział we wszystkich uroczystościach organizowanych w ramach „Roku Świętego”.
W nabożeństwie uczestniczyło 20 księży świeckich i zakonnych, 20 alumnów Seminarium Duchownego i około 30 ministrantów.
Frekwencja wiernych wynosiła około 6 tys. osób, w tym 70% młodzieży (z przewagą młodzieży żeńskiej).
Ppłk L[ucjan] Pikuła
[…]b

b

Podpis odręczny, nieczytelny.
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Źródło: AIPN Ka, 056/129, Stenogramy kazań i informacje dotyczące uroczystości religijnych [Jasna Góra, Piekary Śląskie] 1971–1974, k. 37–39, oryginał, mps.

Bp Józef Rozwadowski (1909–1996), kapłan archidiecezji krakowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1931, sakrę biskupią w 1968. Duszpasterz w Lubiniu, Oświęcimiu i Bielsku-Białej, wykładowca i ojciec duchowny WSD w Krakowie, kanonik RM, szambelan papieski, asystent na UJ,
proboszcz parafii św. Floriana w Krakowie, pracownik kurii krakowskiej, biskup łódzki, Przewodniczący Episkopatu Polski do spraw Rodzin. Zob. Archiwum PAT w Krakowie, 120, Akta personalne
ks. Józefa Rozwadowskiego; Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi, brak sygn., Akta personalne bp. Józefa
Rozwadowskiego; M. Różański, Rozwadowski Józef [w:] Słownik polskich teologów…, t. 9, s. 560–564.
2
Bp Ignacy Jeż (1914–2007), kapłan diecezji katowickiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1937,
sakrę biskupią w 1960. Duszpasterz w Hajdukach Wielkich, prześladowany przez władze hitlerowskie, rektor NSD w Katowicach, biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej (skierowany
do Gorzowa Wielkopolskiego), biskup koszalińsko-kołobrzeski, erygował kapitułę katedralną, seminarium duchowne, kurię diecezjalną i sąd biskupi, zmarł przed ogłoszeniem nominacji kardynalskiej. Zob. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 183–184.
3
Ks. Bernard Witucki (1918–1993), kapłan diecezji Saint-Flour, administracji apostolskiej kamieńskiej, lubuskiej i prałatury pilskiej oraz koszalińsko-kołobrzeskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1945. Żołnierz Armii Polskiej i Polskiego Ruchu Oporu we Francji, gen. bryg. Polskich Sił
Zbrojnych i Alianckich Sił Ruchu Oporu IMOS, odznaczony najwyższymi orderami wojskowymi
polskimi i alianckim, kapelan Armii Polskiej we Francji, proboszcz parafii Madic par Saignes, rektor
kościoła św. Ottona w Słupsku, duszpasterz w Kruszwicy i Wójcinie, proboszcz parafii Dąbrówka
Wielkopolska, Krajenka i św. Mikołaja w Wałczu, dziekan wałecki (gen. dyw., gen broni z nominacji prezydenta RP J. Sokolnickiego), proboszcz parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Miastku,
prześladowany przez władze komunistyczne. Zob. www.paluki.tygodnik.pl.
1
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Nr 75
1975 styczeń 10, Częstochowa – Zestawienie dotyczące duszpasterskiej działalności sanktuarium na Jasnej Górze w 1974 roku.
Odpisa
Duszpasterska działalność sanktuarium na Jasnej Górze w 1974 roku
Rok jubileuszowy, 1974, mimo pielgrzymek do katedr diecezjalnych i regionalnych sanktuariów, cieszył się dość dużą frekwencją wiernych w grupach zagranicznych, polskich i indywidualnych. Pod względem liczebności pobiła rekord pielgrzymka piesza z Warszawy, licząca blisko 14 i pół tysiąca pielgrzymów. W główne święta
mariańskie liczba wiernych sięgała od 20[000] do 90 000 (3 majab, 15 i 26 sierpnia,
1 i 8 września).
Ogólną liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwach jasnogórskich oblicza
się na około 1 253 200 osób, wśród których zarejestrowano 36 515 osób w 600 grupach wycieczkowych polskich i 14 469 w grupach zagranicznych. Pielgrzymki krajowe to przede wszystkim parafialne, liczące około 600 000 wiernych, 55 000 młodzieżowe, 13 500 dzieci po I Komunii św. i wreszcie stanowe różne.
W grupach zagranicznych odwiedziło Jasną Górę: 3 kardynałów (G[iovanni] Colombo1, P[aul] Gouyon2, F[ranjo] Szeper3), 7 ambasadorów z: Francji, Indii, Norwegii, Turcji, USA i Wenezueli, 1 minister spraw zagranicznych Włoch (A[ldo] Moro4),
8 konsulów, 3 generałów zakonnych, 2 opatów, ok. 30 pastorów, 8 popów, 545 naukowców różnych dziedzin, 169 lekarzy, 92 aktorów i śpiewaków, 48 dziennikarzy,
20 sportowców, 17 oficerów polskich i inni.
Statystyka prac przedstawia się następująco: odprawiono 92 900 mszy św., komunii św. rozdano 900 000, zawarto ślubów małżeńskich 192, ochrzczono 73 dzieci,
wygłoszono 3000 kazań, 1180 konferencji dla dzieci i młodzieży, 1540 pogadanek
w Poradnictwie Rodzinnym, 600 konferencji w Jasnogórskim Ośrodku Powołań, 280
pogadanek pań Instytutu Prymasowskiego i 35 konferencji dla studentów itp.
Zestaw sporządził: o. Janusz Zbudniewek5, korespondent sanktuarium, Jasna
Góra, dnia 10 stycznia 1975 r.
Za zgodność:
[…]c

a
b
c

Powyżej, w lewym górnym rogu, pieczęć podłużna o treści Klasztor OO Paulinów.
W oryginale 3amaja.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Źródło: AIPN Ka, 056/129, Stenogramy kazań i informacje dotyczące uroczystości religijnych [Jasna Góra, Piekary Śląskie] 1971–1974, k. 10, odpis, mps.

1
Kard. Giovanni Colombo (1902–1992), kapłan archidiecezji mediolańskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1926, sakrę biskupią 1960, kreowany kardynałem w 1965. Rektor WSD w Mediolanie,
prałat honorowy Jego Świątobliwości, biskup pomocniczy archidiecezji mediolańskiej, uczestnik
Soboru Watykańskiego II, arcybiskup metropolita mediolański. Zob. www.catholic-hierarchy.org;
Wielka encyklopedia Jana Pawła II, t. 4, Kraków [b.r.], s. 42.
2
Kard. Paul Gouyon (1910–2000), kapłan archidiecezji Bordeaux, święcenia kapłańskie przyjął
w 1937, sakrę biskupią w 1937, kreowany kardynałem w 1969. Duszpasterz młodzieży, wikariusz generalny, biskup Bayonne, koadiutor arcybiskupa Rennes, arcybiskup metropolita Rennes,
uczestnik Soboru Watykańskiego II. Zob. Wielka encyklopedia Jana Pawła II, t. 9, Kraków [b.r.],
s. 36.
3
Kard. Franjo Šeper (1905–1981), kapłan archidiecezji zagrzebskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1930, sakrę biskupią przyjął w 1954, kreowany kardynałem w 1965. Kapelan abp. G. Palica, rektor WSD w Zagrzebiu, arcybiskup metropolita zagrzebski, arcybiskup ad personam, prefekt
Kongregacji Nauki Wiary. Zob. www.catholic-hierarchy.org.
4
Aldo Moro (1916–1978), polityk włoski, od 1946 deputowany do parlamentu; 1959–1963
sekretarz generalny partii chadeckiej, wielokrotnie minister, dwukrotnie premier (1963–1968,
1974–1976); porwany przez włoskie ugrupowanie anarchistyczne Czerwone Brygady i zamordowany 9 V 1978. Zob. Mały oksfordzki słownik…, s. 401.
5
O. Janusz Zbudniewek (ur. 1938), paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1962. Prefekt studiów
WSD Paulinów na Skałce, wykładowca UKSW w Warszawie, redaktor rocznika „Studia Claromontana”. Zob. AJG, t. 165, Akta personalne o. Janusza Zbudniewka.
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Nr 76
1975 kwiecień 24, Częstochowa – Pismo Urzędu Miejskiego w Częstochowie do Kurii Diecezjalnej w Częstochowie.
Częstochowa, dnia 24 kwietnia 1975 r.
Urząd Miejski
42-201 w Częstochowie
Wydział Spraw Wewnętrznycha
SW.III-920-1/75
a

Kuria Diecezjalna
w Częstochowie
Wpłynęło dnia b30 IV [19]75 [r.]b
Nr b1442bc
Decyzja
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach
(Dz. U. nr 20, poz. 89) po rozpatrzeniu podania ks. biskupa Tadeusza Szwagrzyka,
wikariusza generalnego, z dnia 22 kwietnia 1975 r.
zezwala się
ks. biskupowi Tadeuszowi Szwagrzyk[owi], wikariuszowi generalnemu, na zorganizowanie w Częstochowie w dniu 4 maja 1975 r. w godz. 10.30 do 11.15 procesjonalnego przejścia przez jezdnię ulicy Krakowskiej 13/15 (z plebanii św. Rodziny na
plac katedralny) uczestników uroczystości związanych z 50-leciem istnienia diecezji
częstochowskiej.
Przejście procesjonalne wyznaczoną trasą winno odbyć się przy zachowaniu wymogów określonych w §12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw
Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych
(DZ. U. nr 27, poz. 183, z dnia 27 VII 1968 [r.]).
Za porządek publiczny na wyznaczonej trasie, przebieg zgromadzenia zgodnie
z przepisami cyt[owanej] wyżej ustawy i wykonanie postanowień niniejszej decyzji
odpowiedzialny jest ks. biskup Tadeusz Szwagrzyk, wikariusz generalny.
Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Urzędu Wojewódzkiego Wydział Spraw Wewnętrznych w Katowicach za pośrednictwem Urzędu
Miejskiego Wydział Spraw Wewnętrznych w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.
a
b
c

Pieczęć podłużna.
Dopisano odręcznie.
Pieczęć kurii z datą wpływu pisma i liczbą dziennika.
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Opłatę skarbową w wys[okości] zł 30
skasowano na podaniu.
z up. Prezydenta Miasta
[…]d
Zygmunt Marszałek1
Kierownik Wydziału Spraw Wewnętrznyche
e

Źródło: AKMCz, 148/5, KWP, t. V, nr 134, oryginał, mps.

Zygmunt Marszałek (1924–1987), działacz komunistyczny. 1945–1946 II sekretarz Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Kielcach; 1948 kierownik Wydziału Propagandy w Komitecie Miejskim
PZPR w Częstochowie; 1950–1951 kierownik Wydziału Propagandy w Komitecie Wojewódzkim
PZPR w Kielcach; 1951–1957 funkcjonariusz partyjny w wielu zakładach pracy województwa
kieleckiego i śląskiego; 1957–1958 pracownik i dyrektor Częstochowskich Zakładów Materiałów
Biurowych; od 1958 w Urzędzie Miasta Częstochowy na stanowisku kierownika Wydziału Spraw
Wewnętrznych, następnie Wydziału Społeczno-Administracyjnego; długoletni Przewodniczący
Koła TPPR przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie. Zob. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Częstochowy, 435/21.

1

d
e

Podpis nieczytelny.
Pieczęć podłużna.
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Nr 77
1977 sierpień 4, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca pielgrzymki z Rybnika na Jasną Górę.
Katowice, dnia a4 VIIIa 1977 r.
Tajne
Egz. Nr b2b
Informacja
Dot[yczy] tradycyjnej pielgrzymki wiernych z terenu Rybnika do Częstochowy.
W dniu 4 VIII 1977 r. o godz. 8.30 z Rybnika z kościoła pw. „św. Antoniego”
wyruszyła piesza pielgrzymka wiernych z tej parafii na Jasną Górę do Częstochowy.
Pielgrzymka, która stała się już tradycją, odbyła się bez zezwolenia władz. Nadmienić należy, że nikt się o takie zezwolenie nie ubiegał. Jedynym emblematem określającym na zewnątrz charakter maszerującej grupy jest krzyż o wymiarach około 80
cm wysokości i około 40 cm szerokości.
Ogólnie pielgrzymka liczy około 900 osób (w tym 90% młodzieży szkół średnich
maszerujących w trzech grupach 500, 200 i 200 osób), bez udziału księży.
Z uzyskanych informacji wynika, że przemarsz odbywa się bez zakłócania porządku publicznego (w mieście idą chodnikiem, a na szosie dwójkami).
Pierwszy nocleg przewidziany jest przed Tarnowskimi Górami, a drugi w miejscowości Woźniki.
Wykonano w 2 egz.
Opr. AK/Wyk. KS Nr 02040
mjr E[dmund] Perek
[…]c
Żródło: AIPN Ka, 085/45, t. 1, cz. V, bez tytułu, k. 63, oryginał, mps.

a
b
c

Data wpisana ręcznie.
Numer wpisany ręcznie.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 78
1977 wrzesień 15, Częstochowa – Informacja dotycząca generała Mieczysława
Boruty-Spiechowicza.
Częstochowa, dnia 15 IX 1977 r.
„Tajne”a
Egz. Nr b…b
Naczelnik Wydziału III
Komendy Wojewódzkiej MO
w Nowym Sączu
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 29 VIII 1977 r. L.dz. 01283/77 dot[yczy] gen. w stanie spoczynku M[ieczysława] Boruty-Spiechowicza1 informujemy, że
wymieniony nie przybył na pielgrzymkę b[yłych] członków AK w dniu 10–11 IX
1977 r. na Jasną Góręc. Natomiast przesłał jedynie list do uczestników tej uroczystości, który nie był czytany podczas uroczystości.
Wyk. w 2 egz. HJ
Egz. Nr 1 – adresat
Egz. Nr 2 – a/a
mjr W[łodzimierz] Kwiecień2
[…]d
Źródło: AIPN Ka, 010/21, Sprawa obiektowa „Spotkanie”, k. 126, oryginał, mps.

Gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz (1894–1985), legionista, obrońca Lwowa, uczestnik
wojny polsko-bolszewickiej, kawaler Orderu Virtuti Militari, dowódca 20. Dywizji Piechoty
i 22. Dywizji Piechoty Górskiej „Podhalańczyków”; 1939 dowódca grup operacyjnych Bielsko,
następnie współtwórca konspiracji w okupowanym przez Sowietów Lwowie; uwięziony na Łubiance, skazany na śmierć i uwolniony w wyniku układu Sikorski-Majski, następnie dowódca
5. Dywizji Piechoty, a po wyprowadzeniu Armii Polskiej z ZSRR dowódca I Korpusu PancernoMotorowego w Szkocji; po powrocie do Polski zastępca szefa Departamentu Piechoty i Kawalerii
MON; 1946 usunięty z Wojska Polskiego. Zob. T. Krawczak, Pro fide et patria: generał Mieczysław
Boruta-Spiechowicz, Szczecin 2004, passim.
1

a
b
c
d

Powyżej, w lewym górnym rogu, dopisek odręczny o treści C13-02713/77.
Pozostawiono bez wpisu.
W oryginale Jasnej Górze.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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2
Włodzimierz Kwiecień (ur. 1933), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1953. Początkowo
jako referent Sekcji IV PUBP Zawiercie, następnie referent terenowy PUdsBP Myszków, oficer
operacyjny Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO Myszków. 1961–1975 w Referacie ds. Bezpieczeństwa/Referacie ds. SB KP MO Zawiercie. 1975–1980 zastępca naczelnika Wydziału III KW
MO Częstochowa, następnie naczelnik Wydziału „C” KW MO Częstochowa. 1990 przeniesiony
na emeryturę w stopniu podpułkownika. Zob. Kadra bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu
bezpieczeństwa…, s. 305.
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Nr 79
1978 kwiecień 28, Katowice – Informacja dotycząca 43. pielgrzymki młodzieży studenckiej
z diecezji katowickiej na Jasną Górę.
Katowice, dnia a28 IV a1978 r.
Tajne
Egz. Nr b3b
Informacja
dot[ycząca] 43. pielgrzymki młodzieży akademickiej do Częstochowy
W dniach 6–7 V br. odbędzie się 43. pielgrzymka akademicka do Częstochowy.
Według dotychczasowego rozpoznania operacyjnego z woj[ewództwa] katowickiego
w pielgrzymce ma zamiar wziąć udział około 750 osób, w tym z terenu Gliwic i Zabrza około 300 osób, z terenu Katowic około 300 osób, z terenu Sosnowca i Dąbrowy
Górniczej około 150 osób.
W dniu 26 IV br. odbyło się w Katowicach spotkanie duszpasterzy akademickich,
na którym omówione zostały sprawy organizacyjne związane z dniem modlitw studentów w Częstochowie w dniach 6/7 maja br. Na spotkaniu tym ustalono, że w dniu
28 IV [19]78 r. duszpasterze odbiorą w Ośrodku „Centralnym” DA w Katowicach
blankiety dla uczestników pielgrzymki uprawniające ich do korzystania z noclegów
i wyżywienia. Blankiety te mają na celu zapewnić porządek w miejscach noclegowych oraz nie dopuścićc do wejścia osób niepowołanych mogących zakłócić porządek.
Zwrócono również uwagę na to, aby młodzież potraktowała pielgrzymkę poważnie,
nie jako rajd czy wycieczkę. Diecezjalny duszpasterz akademicki ks. O[skar] Thomas1
zabronił również noszenia podczas pielgrzymki transparentów lub podobnych rzeczy
o treści niereligijnej. Przestrzegł również przed używaniem alkoholu podczas trwania
dnia modlitw.
Ze względu na to, iż w niedzielę 7 maja rozpoczynają się I Komunie, udział księży
– duszpasterzy akademickich w pielgrzymce będzie – zdaniem ks. O[skara] Thomasa
– niezadowalający, gdyż proboszczowie nie chcą zezwolić swoim wikarym na wyjazd,
tłumacząc to nawałem pracy spowodowanym I Komunią.
Wyjazd młodzieży z terenów Katowic i Sosnowca nastąpi pociągiem w dwóch terminach – w sobotę w godzinach popołudniowych i w niedzielę wcześnie rano.

a
b
c

Data wpisana ręcznie.
Numer wpisany ręcznie.
W oryginale niedopuścić.
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Z terenu Gliwic natomiast wyjazd nastąpi w dniu 6 V (sobota) w godzinach rannych, w grupach skupionych wokół duszpasterzy akademickich z poszczególnych
ośrodków DA.
Do Częstochowy ma wyjechać z Gliwic również grupa studentów na rowerach. Jej
organizatorem jest ks. Madla Bonifacy2 – zapalony rowerzysta. Wyjazd tej grupy ma
nastąpić w dniu 6 V br. w godzinach wczesnorannych.
Wykonano w 5 egz.
Przesłano w/g rozdz.
Opr. TCh/wyk. FB nr 01327
kpt. mgr J[erzy] Birnbach3
[…]d
Źródło: AIPN Ka, 056/135, t. 2, Materiały operacyjne dot. pielgrzymek i uroczystości religijnych na Jasnej Górze 1971–1979, k. 2, oryginał, mps.

Ks. Oskar Thomas (1940–1984), kapłan diecezji katowickiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1966. Duszpasterz w Strzybnicy, Giszowcu, Chorzowie i Rybniku, od 1977 diecezjalny duszpasterz akademicki i rektor kościoła akademickiego; 1982 współzałożyciel Biskupiego Komitetu
Pomocy Uwięzionym i Internowanym; 1983–1984 audiutor w parafii NMP Bolesnej w Rybniku.
Zob. AAKa, t. 868, Akta personalne ks. Oskara Thomasa; Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)
diecezji katowickiej 1922–2008, red. J. Myszor, Katowice 2009, s. 417–418.
2
Ks. Bonifacy Madla (ur. 1939), kapłan diecezji opolskiej, gliwickiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1969. Duszpasterz parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach, proboszcz parafii Pławniowice,
dyrektor Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Pławniowicach, proboszcz parafii Rudy. Zob.
Rocznik diecezji opolskiej rok 1974, Opole 1974, s. 95; Rocznik diecezji gliwickiej 1998, Gliwice 1998,
s. 186; Rocznik diecezji gliwickiej, Gliwice 2002, s. 22 i n.
3
Jerzy Birnbach (1937–2009), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1957. Początkowo jako
technik Sekcji Urządzeń Nośnych Wydziału Łączności KW MO w Katowicach; od 1958 oficer
operacyjny Wydziału III; od 1962 Wydziału IV SB KW MO w Katowicach; 1967–1975 inspektor
Wydziału IV SB KW MO w Katowicach; od 1975 kierownik Sekcji 1 Wydziału IV SB; 1977–1983
naczelnik Wydziału IV; od 1983 zastępca szefa WUSW ds. SB w Katowicach; od 1988 zastępca
szefa WUSW ds. SB w Kielcach. 1990 zwolniony ze służby w stopniu pułkownika MO. Zob. Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 132–133.
1

d

Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 80
1978 maj 3, Katowice – Informacja dotycząca przygotowań młodzieży studenckiej z diecezji
katowickiej do 43. pielgrzymki na Jasną Górę.
Katowice, dnia a3 V a1978 r.
Tajne
Egz. Nr b1b
Informacja
Dot[yczy] przygotowań Ośrodków DA diecezji katowickiej
do 43. pielgrzymki młodzieży studenckiej.
W dniu 27 IV 1978 r. na spotkaniu studentów w Centralnym Ośrodku DA diecezjalnyc duszpasterz akademicki ks. Oskar Thomas poinformował, że wyjazd na pielgrzymkę z tego ośrodka przewidziany jest w dniu 6 V 1978 r. o godz. 14.55 z dworca
kolejowego w Katowicach. Ustalono ponadto, że pątnicy katowiccy zbiorą się pod
figurą Maryi na placu przed Jasną Górą.
W czasie spotkania rozdano znaczki rozpoznawcze.
Ks. Oskar Thomas, zachęcając wyjeżdżających studentów, apelował, by ze szczególną uwagą wysłuchali kazania bpa Tokarczuka1, które ma być, jak stwierdził, „bardzo ostre i rzeczowe”. Poinformował również, że kartki żywnościowe i noclegowe
będą rozdawane na terenie Jasnej Góry, także na miejscu powiadomi członków grupy
o dokładnym planie imprezy, stwierdzając, że powierzono im funkcje porządkowe.
Na spotkaniu studentów w Ośrodku przy parafii Dąb ks. Przybyła oraz aktywista
tego Ośrodka mgr Zofia Kusy również rozprowadzali wśród chętnych do udziału
w pielgrzymce znaczki rozpoznawcze, identyczne jak w Ośrodku Centralnym, oraz
śpiewniki. Ks. Przybyła poinformował studentów, że karty żywnościowe i noclegowe
będą rozdawane w dniu 5 V 1978 r., stwierdził przy tym, że ich liczba jest limitowana
i dla Katowic przewidzianod 100 kart.
Wyk. w 5 egz.
Rozesłano wg rozdzielnika
Oprac. TM/Wyk. KS nr 01647
kpt. mgr Z[dzisław] Ostrowicz2
[…]e
a
b
c
d
e

Data wpisana ręcznie.
Numer wpisany ręcznie.
W oryginale diecejamny.
W oryginale przewidzanie.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Źródło: AIPN Ka, 056/135, t. 2, Materiały operacyjne dot. pielgrzymek i uroczystości religijnych na Jasnej Górze 1971–1979, k. 29.

1
Abp Ignacy Tokarczuk (ur. 1918), kapłan archidiecezji lwowskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1942, sakrę biskupią w 1966. Duszpasterz parafii Złotniki, św. Marii Magdaleny we Lwowie,
Chrystusa Króla w Katowicach, organizator parafii Łebunia, proboszcz parafii Gutkowo, duszpasterz akademicki, wykładowca Wydziału Teologicznego KUL, biskup przemyski, inicjator budowy
kościołów w diecezji przemyskiej, arcybiskup ad personam, arcybiskup metropolita przemyski obrządku łacińskiego, arcybiskup senior. Zob. K.R. Prokop, Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczypospolitej. Leksykon biograficzny, Kraków 1998, s. 150–151; Abp Ignacy Tokarczuk. Trzeba oprzeć
wszystko na prawdzie, wybór i oprac. P. Chmielowiec, M. Krzysztofiński [w:] Nigdy przeciw Bogu.
Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. J. Marecki, F. Musiał, Warszawa-Kraków 2007,
s. 419–619; Bp Franciszek Musiel. Kościół ma obowiązek mówienia prawdy…, wybór i oprac. A. Sznajder przy współpracy W.P. Wlaźlaka [w:] W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec
biskupów polskich, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008, s. 406–407.
2
Zdzisław Ostrowicz (ur. 1944), od 1965 funkcjonariusz w Wydziale Dochodzeniowym KM MO
Chorzów; od 1 III 1968 w Wydziale III KW MO; 1977–1978 zastępca naczelnika Wydziału
III, następnie naczelnik tegoż Wydziału. Zwolniony na własną prośbę z powodów zdrowotnych
w stopniu majora 28 II 1981. Zob. Kadra bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 375.

288

Wybór dokumentów

Nr 81
b.d, b.m. – Protokół ze spotkania biskupa ordynariusza częstochowskiego i przedstawicieli Diecezjalnego Komitetu do spraw związanych z przyjazdem Ojca Świętego do Częstochowy oraz
władz wojewódzkich w Częstochowie z Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej i wojewodą na czele.
Protokół
ze spotkania biskupa ordynariusza częstochowskiego i przedstawicieli diecezjalnego
komitetu do spraw związanych z przyjazdem Ojca Świętego do Częstochowy oraz
władz wojewódzkich w Częstochowie z Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady
Narodowej i wojewodą na czele.
W dniu 20 marca 1979 roku przedstawiciel kurii diecezjalnej telefonicznie poinformował wojewodę częstochowskiego, że ordynariusz częstochowski widzi potrzebę
rozmowy z panem wojewodą w związku z zamierzonym i ogłoszonym już przyjazdem
Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, a więc i do Częstochowy.
26 marca br. kierownik Wydziału do spraw Wyznań przekazał kurii diecezjalnej
wiadomość od wojewody częstochowskiego, który proponuje spotkanie zainteresowanych stron na dzień 28 marca 1979 r. godz. 10-ta. Na moją interwencję przyjęto
dwuczęściowe spotkanie: 1-wsze czteroosobowe: biskup ordynariusz i ks. biskup Miłosław Kołodziejczyk1, oraz Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej p[an]
Grygiel2, i wojewoda częstochowski dr Mirosław Wierzbicki3. Przywitanie było bardzo oficjalne, bez żadnych informacji ze strony pracownika Urzędu Wojewódzkiego.
Przedłożyłem cel spotkania, którym jest przygotowanie Miasta na przyjęcie Ojca
Świętego Jana Pawła II. Po określeniu celu przybycia Ojca Świętego przeczytałem
fragment pisma Jana Pawła II skierowanego do Przewodniczącego Rady Państwa,
prof. Henryka Jabłońskiego4.
Poruszyłem także potrzebę współpracy Kościoła i władz państwowych oraz miejskich, aby godnie przyjąć Ojca Świętego w naszym mieście. Głos zabrał Przewodniczący Rady Narodowej, stwierdzając, że taka współpraca jest konieczna i że osobiście
ma już doświadczenie, jak należy przyjmować głowy państw, a Ojciec Święty jest
także głową państwa.
Dodałem, że z punktu widzenia religijno-kościelnego gospodarzem przyjęcia jest
biskup ordynariusz, co również uzasadnił i wyakcentował ks. biskup Kołodziejczyk.
Wysunąłem także kwestię uczestnictwa w uroczystościach papieskich przedstawicieli
ze strony władz wojewódzkich i ewentualnego Komitetu Honorowego. Przewodniczący odpowiedział, że o formie uczestnictwa zadecydują władze centralne, podobnie
rzecz się ma, gdy chodzi o utworzenie Komitetu Honorowego, tzw. mieszanego.
W tym kontekście skierowałem zaproszenie pod adresem pana wojewody i przewodniczącego do udziału w programie uroczystości.
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Poruszyłem także sprawę dalszej współpracy i składu osób upoważnionych do rozmów mających na celu przygotowanie szczegółowego planu działania do sprężystej
zewnętrznej organizacji uroczystości.
Ze strony władz wojewódzkich wysunięto: wicewojewodę p[ana] Krystę5, prezydenta miasta p[ana] Matysiakiewicza6 i kierownika d/s Wyznań p[ana] Zalewskiego.
Ze strony diecezji wysunąłem: ks. biskupa Miłosława Kołodziejczyka, ks. prałata
Władysława Gołąba, o. przeora jasnogórskiego Konstancjusza Kunza7 i ks. Ksawerego Sokołowskiego8 – Sekretarza Komitetu Diecezjalnego.
Pod koniec rozmowy zaproponowałem, aby tematem II-giej części spotkania były
szczegółowe zagadnienia związane z organizacją i zewnętrznymi uwarunkowaniami
pobytu Ojca Świętego w naszym mieście. Oświadczyłem, że współpracowałem z Ojcem Świętym w opracowaniu planu jego pobytu w Polsce i w Częstochowie i że mam
propozycje dotyczące koncepcji całości organizacji trzech dni pobytu Jana Pawła II
w Częstochowie, jak i konkretnych rozwiązań i zorganizowanych działań na rzecz
ładu i bezpieczeństwa dla życia i zdrowia zgromadzonych wtedy ludzi.
P[an] przewodniczący przyjął propozycję i po złożeniu gratulacji ks. biskupowi
Kołodziejczykowi z racji nominacji biskupiej i księdzu prałatowi Władysławowi Gołąbowi z racji nominacji na prałata Jego Świątobliwości, przeszliśmy do dużej sali obrad, w której wzięli udział przedstawiciele władz i przedstawiciele naszego komitetu
diecezjalnego wraz z biskupem ordynariuszem.
Pierwsza część rozmowy trwała około pół godziny.
W drugiej części spotkania przedstawiłem ogólny zarys programu pobytu Ojca
Świętego w Częstochowie. J.E. ks. biskup M[iłosław] Kołodziejczyk zaproponował
powołanie mieszanych zespołów roboczych, a mianowicie: porządkowego, informacji
(biuro prasowe), kwaterunkowego, dekoracji miasta, problemów komunikacji, wyżywienia, sanitarnego. Przedłożył jednocześnie wykaz nazwisk księży i oo. paulinów,
którzy byliby w swoim imieniu odpowiedzialni za organizację spraw w poszczególnej
dziedzinie. Ks. biskup M[iłosław] Kołodziejczyk pragnął jednocześnie naszkicować
zarys problemów, które naszym zdaniem winny rozwiązać poszczególne zespoły robocze, składające się z 2 do 3 przedstawicieli komitetu, oraz 2 do 3 osób z ramienia prezydium. W tym jednak momencie przedstawiciele władz podnieśli niektóre
kwestie szczegółowe. Prezydent miasta zgłosił zastrzeżenie odnośnie uroczystości przy
budującym się kościele św. Wojciecha w dzielnicy „Tysiąclecia”, ze względu na niebezpieczeństwo gromadzenia się ludzi na nieuporządkowanym placu budowy. Wyraził
także troskę o zieleń miejską w miejscach gromadzenia się pielgrzymów. Oświadczył
nadto, iż nie przewiduje się użycia służb porządkowych na placu przed szczytem Jasnej Góry. Wicewojewoda Krysta podniósł problem parkingów dla gości zagranicznych, konieczność zamknięcia miasta dla ruchu kołowego oraz problemy związane
z wyżywieniem oraz noclegiem dla oczekiwanej ilości pielgrzymów. Zapytał również
o nasze przewidywania w tym względzie. P[an] wojewoda dr Wierzbicki zwrócił
uwagę na problemy związane z: organizacją uroczystości przy kościele św. Wojciecha, bezpieczeństwo Ojca Świętego i osób mu towarzyszących, zabezpieczenia opieki
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zdrowotnej dla pielgrzymów. Skierował również pytanie odnośnie przewidywanego
napływu pielgrzymów, ilości samochodów prywatnych i autokarów, pieszych pielgrzymek. Przewodniczący Woj[ewódzkiej] Rady Narodowej p[an] Grygiel zapytał,
jaki rodzaj nabożeństwa przewiduje się przy kościele św. Wojciecha, czy przypływ
pielgrzymów będzie ukierunkowany np. stanowo oraz podniósł problemy związane
z obsługą prasową uroczystości.
Obecni ze mną członkowie komisji udzielili wyjaśnień w zakresie podniesionych
problemów. J.E. ks. biskup M[iłosław] Kołodziejczyk poprosił Ks. K[sawerego] Sokołowskiego o zreferowanie naszego punktu widzenia na zakres pracy poszczególnych
zespołów roboczych, który został uprzednio opracowany przez naszą komisję oraz
o przedłożenie niektórych postulatów. Nakreślony przez ks. K[sawerego] Sokołowskiego zakres problemów ukazał ogrom prac związanych z organizacją tej uroczystości. Z racji omówienia tych zagadnień przedłożyłem wojewodzie częstochowskiemu
opracowany w ubiegłym roku memoriał na temat potrzeb Częstochowy jako miasta
biskupiego i sanktuaryjnego. Podniesiono z tej okazji problem: Dom Pielgrzyma –
na budowę którego Przewodniczący WRN przyrzekł pozwolenie, pozwolenie na publikacje broszurowe, afiszowe i książkowe, samochodu do przejazdu Ojca Świętego
przez miasto, problem lądowiska, które z naszej strony zaproponowaliśmy na placu
przeznaczonym pod budowę Seminarium Duchownego przy częstochowskiej bazylice
katedralnej oraz szereg innych szczegółowych kwestii związanych z organizacją pobytu Ojca Świętego w Częstochowie. Podniesione trudności staraliśmy się wyjaśnić,
podkreślając naszą troskę o dobrą, wspólną organizację czekającej nas uroczystości.
Na zakończenie tej części podsumowałem spotkanie, wyrażając podziękowanie dla
wszystkich obecnych. Przewodniczący WRN uczynił to ze swej strony pod naszym
adresem. Na zakończenie ks. K[sawery] Sokołowski zauważył, iż ze strony władz nie
padły propozycje osobowe odnośnie mieszanych zespołów roboczych. Przewodniczący WRN zaproponował, by kwestia ta została omówiona przez mieszany komitet
w składzie: wojewoda częstochowski Krysta, prezydent miasta Matysiakiewicz i Dyrektor Wydziału Wyznań Zalewski, oraz w zaproponowanym przeze mnie składzie:
J.E. ks. bp M[iłosław] Kołodziejczyk, ks. prałat Wł[adysław] Gołąb oraz ks. K[sawery] Sokołowski. Propozycja ta została przeze mnie przyjęta. Dalszy tok pracy oraz
metodę spotkań pozostawiono w gestii komitetu.
Na tym spotkanie zakończono o godz. 13.50.
† Stefan Barełaa
Biskup Częstochowski
† Miłosław Kołodziejczykb
Bp Pom[ocniczy]

a
b

Podpis odręczny.
Podpis odręczny.
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Zał[ącznik] do pisma z dnia 28 III 1979 r.c
Uwagi na temat Częstochowy
jako miasta pielgrzymkowego i biskupiego
I. Charakter miasta
1. Częstochowa posiada charakter miasta pielgrzymkowego, sanktuaryjnego.
W Częstochowie, na Jasnej Górze, koncentruje się ruch pielgrzymkowy o charakterze lokalnym i ogólnopolskim, ale i światowym. Obok Rzymu, Lourdes, Fatimy – Jasna Góra jest wielkim ośrodkiem pielgrzymkowym w świecie
chrześcijańskim.
2. Rocznie przybywa na Jasną Górę do Częstochowy około 3 milionów pielgrzymów – w tym około 60 tysięcy z zagranicy. Częstochowa jest więc wizytówką nie tylko naszego katolicyzmu, ale i wizytówką naszego kraju.
3. Nasilenie ruchu pielgrzymkowego w ostatnich latach uległo zmianie. Kilkanaście jeszcze lat temu Częstochowę wypełniali pielgrzymi tylko w niektóre
dni w roku oraz miesiące (lipiec, sierpień). Obecnie ruch pielgrzymkowy jest
ciągły. Od początku maja do końca października trwa wielki sezon pielgrzymkowy. W pozostałych miesiącach (listopad–kwiecień) obserwuje się wzmożony ruch pielgrzymkowy w niedziele i wolne soboty. Praktycznie można mówić
w Częstochowie o permanentnym napływie pielgrzymów na Jasną Górę.
4. Częstochowa ze swym jasnogórskim sanktuarium – znakiem i symbolem
więzi religijnej i narodowej wszystkich Polaków – jest wprost nieocenioną
wartością dla narodu polskiego.
5. Częstochowa ze względu na Jasną Górę jest miejscowością znaną na całym
świecie. Po wyglądzie miasta i stylu przyjmowania przybyszów będzie oceniana Polska.
6. Na biskupie częstochowskim spoczywa obowiązek troski nie tylko o zaspokojenie potrzeb religijno-duchowych mieszkańców miasta i diecezji częstochowskiej, lecz także troska o zapewnienie właściwej atmosfery i warunków
dla przybywających na Jasną Górę pielgrzymów z kraju i z zagranicy. Z racji
wizyt w Stolicy Apostolskiej biskup częstochowski ma obowiązek złożenia
sprawozdania ze stanu diecezji częstochowskiej pojętej jako całość. Ruch pielgrzymkowy związany z jasnogórskim sanktuarium stanowi jeden z elementów tego sprawozdania.
7. Częstochowa jest też stolicą diecezji liczącej półtora miliona mieszkańców, siedzibą biskupa, do którego przybywają kardynałowie, biskupi i księża z całego
świata. Do diecezji częstochowskiej należą także centra przemysłowe, jak Częstochowski Okręg Przemysłowy, Zagłębie z Sosnowcem, Dąbrową Górniczą,
Zawierciem i budującą się ostatnio w szybkim tempie hutą „Katowice”.
c

Dopisano odręcznie.
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II. Postulaty ogólne
1. Przy rozważaniu i planowaniu koncepcji miasta Częstochowy należałoby
pamiętać o wymienionych powyżej stwierdzeniach. Usiłowania zmiany charakteru miasta lub pomijanie [jego] podstawowych komponentów w rozwiązywaniu problemów miasta nie służy podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących rozwoju Częstochowy. Tego charakteru Częstochowy – jako
miasta sanktuaryjnego i biskupiego – jako znaku jedności religijnej i narodowej, należy strzec w imię dobra narodu, w imię zachowania tożsamości
narodowej świadomości Polaków tak w kraju, jak i za granicą.
2. Należy dbać o to, by społeczne, kulturowe i inne uwarunkowania życia miasta nie utrudniały pielgrzymom osiągnięcia celu, dla którego udali się do
tego miasta. Religijne przeżycia na Jasnej Górze nie mogą spotykać się z ich
zaprzeczeniem w życiu społecznym miasta.
3. Trzeba szczególnie zadbać o zaspokojenie potrzeb zarówno natury materialnej, jak i kulturowej, jak i duchowej pielgrzymów i turystów zagranicznych.
Przyjeżdżają oni coraz częściej do Częstochowy. Są to przedstawiciele życia
religijnego, politycznego i naukowego wielu krajów, ludzie wysoko notowani
w swoich krajach. Na ich opinii o naszym mieście i o naszej narodowej kulturze winno nam bardzo zależeć.
III. Postulaty szczegółowe
1. Baza noclegowo-hotelowa dla pielgrzymów
Baza noclegowo-hotelowa dla pielgrzymów w Częstochowie praktycznie nie istnieje. Budynek mający w swych pierwotnych założeniach spełnić to zadanie został
po wojnie przejęty na Szpital Miejski. Miejska baza hotelowa nie wystarcza nawet
dla potrzeb miasta i regionu i nie może być brana w ogóle w rachubę, jeżeli chodzi
o obsłużenie ruchu pielgrzymkowego, między innymi ze względu na panującą w tych
hotelach atmosferę. Pielgrzymi – zwłaszcza zagraniczni – są świadomi, że w każdym
miejscu pielgrzymkowym winny znajdować się pomieszczenia, w których styl bycia
i posługi jest zgodny z charakterem miasta i religijno-moralnym celem pielgrzymki.
Wprawdzie w ostatnich latach w Częstochowie obok Jasnej Góry – na terenach będących własnością diecezji i przeznaczonych pierwotnie pod Seminarium Duchowne
i inne instytucje diecezjalne, których Częstochowa do tej pory się nie dopracowała –
zbudowano hotel „Patria” o standardzie międzynarodowym. Nie zaspokaja on jednak
ani w minimalnym stopniu potrzeb związanych z obsługą pielgrzymów zagranicznych, nie mówiąc już o krajowych, jest on raczej przeznaczony dla turystów nie mających przede wszystkim celu religijnego w odwiedzinach Częstochowy. Ponadto wypowiedzi pielgrzymów zagranicznych na temat atmosfery w hotelu „Patria” są bardzo
krytyczne. Tolerowanie osób o podejrzanym morale, prowadzenie bardzo podrzędnego lokalu nocnego ze stripteasem u podnóża Jasnej Góry, uważane jest przez nich za
prowokację i obrażanie uczuć religijnych. Podobne refleksje budzi fakt umieszczenia
we wspomnianym Szpitalu Miejskim usytuowanym tuż przy Jasnej Górze, oddziału
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ginekologicznego, w którym dokonuje się zabójstw nienarodzonych dzieci. Oba te
zjawiska są sprzeczne z postulatem wyrażonym przeze mnie wyżej, odnośnie zachowania charakteru miasta.
W prowizorycznym rozwiązywaniu problemów noclegowo-hotelowych służą
domy zakonne położone w pobliżu Jasnej Góry oraz tak zwane hale pielgrzymkowe
przy Jasnej Górze. Nie mają one jednak zapewnionych odpowiednich warunków sanitarno-bytowych. Służący niegdyś tym celom duży dom księży jezuitów położony
obok Jasnej Góry został po wojnie zajęty przez władze miejskie na mieszkania kwaterunkowe. Do tej pory zajęty jest przez lokatorów, którzy budynek ten systematycznie
dewastują. Należałoby pomyśleć o przywróceniu właścicielowi tego domu.
W pewnym stopniu, szczególnie jeżeli chodzi o pielgrzymki stanowo-zawodowe,
rolę domu pielgrzyma spełnia Diecezjalny Dom Rekolekcyjny przy ul. św. Barbary 43. Dla diecezji częstochowskiej sytuacja taka była i jest uciążliwa i nienormalna,
gdyż tak jak inne diecezje w Polsce, dla zaspokojenia swych normalnych zadań duszpasterskich winna posiadać własne domy rekolekcyjne, przeznaczone wyłącznie dla
celów własnych.
W okresie wielkiego napływu pielgrzymów otwiera się w godzinach nocnych kościoły położone w pobliżu Jasnej Góry oraz udostępnia pątnikom salki parafialne i katechetyczne, zwłaszcza gdy pada deszcz. Stanowi to wielkie utrudnienie dla okolicznych parafii i nie rozwiązuje sytuacji, ruch bowiem pielgrzymkowy jest w tej chwili
zbyt duży, a parafie muszą spełniać normalne, codzienne posługi względem własnych
parafian.
Z powyższych danych wynika konieczność wybudowania w Częstochowie przynajmniej jednego dużego domu pielgrzyma. Możliwości wybudowania takiego domu
interesują Stolicę Apostolską oraz przedstawicieli Polonii. Nadto należałoby domom
zakonnym położonym w pobliżu Jasnej Góry zapewnić takie warunki zaopatrzeniowe, by w okresie wzmożonego ruchu pielgrzymkowego mogły usłużyć przybyłym do
Częstochowy pątnikom.
2. Pomieszczenia dla grup rekolekcyjnych
Ruch pielgrzymkowy związany jest ściśle z ruchem rekolekcyjnym. Częstochowa nie posiada ani jednego domu rekolekcyjnego dla pielgrzymów. Przeznaczenie
Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego przy ul. św. Barbary zostało nakreślone wyżej.
W pewnym sensie zastępczo rolę tę spełniają domy zakonne położone w pobliżu Jasnej
Góry. Ich możliwości i specyfika nie pozwalają jednak na właściwe rozwiązanie tego
problemu. Nie można go również sprowadzić do zagadnienia poruszanego w punkcie 1, a mianowicie do rozwiązania problemu bazy noclegowo-hotelowej, gdyż ruch
rekolekcyjny wymaga specjalnych pomieszczeń i rozwiązań organizacyjno-bytowych.
Stąd ponowny postulat zwrotu Domu Księży Jezuitów, aby mógł usłużyć tym celom,
oraz budowy jeszcze jednego domu pielgrzyma, który by pomagał w spełnianiu tych
zadań. W okresie natężonego ruchu pielgrzymkowego, podobnie jak Diecezjalny
Dom Rekolekcyjny, pomogłyby one rozwiązać problem noclegowy dla pątników.
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3. Baza gastronomiczna
Szczególnie w miesiącach nasilonego ruchu pielgrzymkowego, a także we wszystkie soboty i niedziele roku, baza gastronomiczna Częstochowy jest rażąco niewystarczająca. Szczególnie dotkliwym jest brak barów szybkiej obsługi w pobliżu Jasnej
Góry. Wprawdzie na ul. 7 Kamienic, Wieluńskiej, Kordeckiego, Rynku Wieluńskim
znajdują się restauracje. Normalnie jednak pielgrzymi z nich nie mogą korzystać ze
względu na panującą tam atmosferę. Są one prawie całkowicie opanowane przez pijackie elementy zamieszkujące w pobliżu tych ulic oraz tak zwanych przypinaczy.
Estetyka tych restauracji mówi sama za siebie. Pielgrzymi są zgorszeni, czemu dają
głośny wyraz, tą zdumiewającą tolerancją władz miejskich w stosunku do tych rezerwatów pijaństwa. Szczególnie dla gości przybywających z zagranicy widok znajdujących się od rana pijaków w pobliżu Jasnej Góry jest fatalnym obrazem naszego kraju.
Sytuacje takie są zjawiskiem codziennym.
Obok potrzeby zmiany tej sytuacji i budowy nowych barów szybkiej obsługi należy zauważyć, iż w okresie wzmożonego ruchu pielgrzymkowego – szczególnie w lipcu
i sierpniu – zaopatrzenie miasta wymaga nie zmniejszenia, lecz zwiększenia przydziałów, ponieważ liczba jego mieszkańców często ulega podwojeniu, a nawet potrojeniu.
Bardzo ważną jest sprawą, by zaopatrzenie okolicznych sklepów było planowane pod
kątem potrzeb pielgrzymów, a nie tylko stałych mieszkańców miasta.
4.

Komunikacja

A) Kolejowa
Częstochowa nie posiadała i nie posiada nadal odpowiedniego dworca PKP. Obecny
dworzec, modernizowany od lat, jest zaprojektowany chyba za słabo, za skąpo, nie
dla już ponad 200-tysięcznej i rozwijającej się dynamicznie Częstochowy, stolicy gęsto
zaludnionego rejonu przemysłowego, w którym wielu ludzi jednocześnie pracuje na
roli i w przemyśle, dojeżdżając codziennie dziesiątki kilometrów do pracy. Jeżeli do
tego normalnego ruchu dodamy ruch pielgrzymkowy, koncepcja dworca PKP w Częstochowie powinna ulec gruntownej rewizji. Ilość przejść podziemnych pod magistralą
kolejową winna ulec zwiększeniu. Dotkliwym jest brak poczekalni oraz barów szybkiej
obsługi w pobliżu dworca, należałoby natomiast zlikwidować podrzędne kioski i budki
z piwem na terenie dworca, gdyż są one jedynie miejscem dla zbierania się pijackich
elementów. Służba porządkowa w te dni, kiedy dworzec PKP przepełniony jest pątnikami, winna zarówno przez odpowiednią informację, jak i sposób bycia uszanować
religijny cel, który mają przede wszystkim do osiągnięcia pielgrzymi-pasażerowie PKP.
Podobne uwagi można wnieść odnośnie dworca PKP w Częstochowie-Stradom[iu]. Ze względu na rolę, jaką odgrywa w komunikacji kolejowej z Częstochową
stacja w Herbach, należałoby pomyśleć o zwiększeniu (szczególnie w dni natężonego
ruchu pielgrzymkowego) połączeń dodatkowych pomiędzy tymi stacjami.
Sprawą sprawiającą wrażenie skandalu jest brak dodatkowych pociągów w pewne, znane od lat dni, kiedy to na dworcach PKP czekają, cisną się dziesiątki tysięcy
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ludzi. Pomijając sprawę utrudnień w te dni, zdarzało się, że przy wielotysięcznych
tłumach było otwarte tylko jedno okienko kasowe PKP i kolejki po bilety sięgały
setek metrów. Oczywiście, wzmożona była wtedy kontrola biletów w pociągach
oraz kontrola pasażerów na dwor[c]ach, jedynie chyba w tym celu, by zagarnąć
olbrzymie sumy kar za nieposiadanie biletów od spokojnych pątników, kiedy jednocześnie podejrzane elementy mogły bezkarnie rozrabiać tuż obok służby kolejowej
i pracowników służb porządkowych. Sprawę dodatkowych pociągów do Częstochowy w pewne dni nasilenia ruchu pielgrzymkowego uważamy za pilną i wielce znaczącą dla właściwego rozwiązania problemów z ruchem pielgrzymkowym
w mieście.
Należy także zrewidować sprawę rozkładu jazdy niektórych pociągów, których
trasy wbrew logice i ekonomii omijają Częstochowę. Nadto, na prawie wszystkich
dworcach PKP tak w pobliżu Częstochowy, jak i miast dalej położonych, choćby
w stolicy, zorientowanie się z wywieszonych rozkładów jazdy, które pociągi kursują przez Częstochowę, jest niejednokrotnie tak utrudnione, że prości ludzie muszą
szukać dodatkowych informacji, by dowiedzieć się o godzinie odjazdu najbliższego czy najdogodniejszego pociągu do Częstochowy. To samo dotyczy oznakowania dróg prowadzących do Częstochowy, na co zwracają uwagę niejednokrotnie
szczególnie zagraniczni kierowcy, nie mogący odnaleźć drogi do wojewódzkiego
miasta.
B) Autobusowa
Dworzec PKS, ostatnio zmodernizowany, o nawet ładnej sylwetce, byłby dobry
dla niewielkiego miasta, ale nie dla Częstochowy. Odnośnie dodatkowych autobusów, informacji i planów rozkładu jazdy, poczekalni i baru szybkiej obsługi, można powtórzyć wszystkie uwagi podniesione przy omawianiu sytuacji komunikacji
kolejowej.
Rozumiemy trudności związane z okresowym wzmożeniem ruchu i koniecznością
powiększenia obsługi na dworcach PKP i PKS w pewnych dniach i miesiącach nawet
w porze nocnej, ale te same problemy posiadają miasta o takim charakterze turystycznym, jak Zakopane czy Kraków.
Dla wyjaśnienia niedomówień należy podnieść także sprawę niemożności zamówienia wycieczkowych wprost do Częstochowy prawie we wszystkich miastach
i upoważnionych do organizowania takich imprez instytucji w Polsce. Często ludzie
zmuszeni są szukać różnego rodzaju wybiegów, by nie wykazać kursu autobusami
do Częstochowy, tylko do innych, sąsiednich miejscowości. Były znane przypadki zastraszania kierowników różnych instytucji lub kierowców autobusów wycieczkowych
do Częstochowy. Wszystkim wiadoma była akcja zapisywania numerów rejestracyjnych samochodów parkujących w pobliżu Jasnej Góry. Do akcji tej wciągano nawet
dzieci-harcerzy. Oczywiście, nie zmniejszyło to w niczym ruchu samochodowo-pielgrzymkowego do Częstochowy, ale nie sprzyjało rozwijaniu się właściwej atmosfery
ani w mieście, ani w kraju.
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C) Miejskie
W Częstochowie nastąpiło przestawienie osi komunikacyjnej. Związane to było
z obiektywnym układem nowo wybudowanychd dzielnic miasta. Ta zmiana nie
uwzględniała jednak istnienia starego szlaku pątniczego, a nawet go zignorowała.
Szlak ten w ostatnich latach nie tylko nie uległ zanikowi, ale wprost przeciwnie, ruch
na nim kilkakrotnie wzrósł. Obiektywnie należy zauważyć, że główna pielgrzymkowa
ulica, aleja Najśw[iętszej] Maryi Panny, została ostatnio uporządkowana i odciążona
od ruchu tranzytowego. Jednak najbardziej podstawowy kierunek: dworce PKP i PKS
– Jasna Góra, zostały praktycznie wyeliminowane z planów komunikacji miejskiej.
W okresie dużego ruchu pielgrzymkowego problem ten traktowany jest z wyrozumiałością przez pątników, pomimo blisko 3 km odległości tych obiektów od siebie.
Brak jednak specjalnych autobusów w kierunku Jasnej Góry jest szczególnie dotkliwy
dla ludzi chorych, starszych i kalekich, a najbardziej niezrozumiały dla turystów zagranicznych. Należałoby więc uruchomić specjalne linie łączące dworce komunikacji PKP
i PKS z Jasną Górą. W okresie niedziel i świąt, kiedy jest wzmożony ruch pielgrzymkowy, należy wzmóc, a nie zmniejszyć na nich ruch autobusów miejskich.
Niewątpliwie gruntownego przemyślenia wymaga koncepcja skrzyżowania alei
Najśw[iętszej] Maryi Panny z aleją Wolności. Jest to główny węzeł komunikacyjny śródmieścia Częstochowy. Wąskie gardło ruchu samochodowego. Skrzyżowanie
skomplikowane przez przebiegającą nim linię tramwajową, leżące na trasie ciągłego
ruchu. Trudno przyjąć rozwiązanie zamknięcia środka jezdni dla pielgrzymek i pątników przybywających często w grupach liczących tysiące osób. Przerwanie idącej
grupy przez regulujące ruch światła lub próby skierowania je na boczne chodniki
kończy się tamowaniem ruchu na całym skrzyżowaniu, kłótniami ze Służbą Porządkową, przebieganiem dzieci przez jezdnię do oddzielonych światłami rodziców. Rondo z podziemnymi przejściami dla pieszych nie byłoby najbardziej stosownym rozwiązaniem, chyba że to podziemne przejście zachowałoby prostolinijny ciąg ruchu
pielgrzymkowego.
Ponownego rozpatrzenia wymaga także problem rozwiązania ruchu kołowego
w pobliżu kościoła św. Barbary. Trasa Jasna Góra – kościół św. Barbary należy do
najbardziej uczęszczanych tras przez pątników. Tymczasem obecne rozwiązanie ruchu
z głównej trasy Opole – Częstochowa, nakazujące kierunek jazdy w prawo tuż przy
kościele św. Barbary powoduje to, że zza zakrętu na ludzi wychodzących z kościoła
i pielgrzymów wyjeżdżają niespodziewanie dziesiątki aut.
5. Problem parkingów
Tysiące ludzi przyjeżdża na Jasną Górę do Częstochowy własnymi środkami lokomocji. Szczególnie w soboty (wolne) i niedziele ulice wokół sanktuarium są zatłoczone samochodami. Brak wyznaczonych parkingów jest bardzo dotkliwy. Władze
miejskie na ulicach przylegających do Jasnej Góry ustawiają znaki zakazu postoju
d
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i parkowania. Może słusznie – gdyż inaczej sytuacja byłaby wręcz tragiczna. Ale to
jest rozwiązanie jednostronne. Trudno bowiem zmuszać ludzi do szukania parkingu
poza miastem, szczególnie jeżeli komunikacja miejska nie zapewnia dowozu na Jasną
Górę, a w dni świąteczne pracuje oprócz tego na zwolnionych, świątecznych harmonogramach. Parkuje się więc samochody gdzie popadnie. Służba Porządkowa jako
jedyny środek zaradczy widzi ustawianie dalszych zakazów postoju oraz nakładanie
mandatów na bezradnych kierowców. Ilość pobieranych przez MO w Częstochowie
mandatów najlepiej świadczy o rozmiarze tego zjawiska i przez wielu uznane jest za
utrudnienie, i nie przyczynia się do kształtowania właściwego stosunku do pracowników MO, którzy w pewne dni dają naprawdę z siebie wiele w tej sytuacji. Ściągani
jednak z innych miast funkcjonariusze MO, nie orientujący się w charakterze miasta,
nie zawsze właściwie podchodzą do religijnie nastawionych pątników, a przy okazji
stosują te same normy do mieszkańców miasta co do przyjezdnych pielgrzymów, wywołując szereg niepotrzebnych nieporozumień.
Parking urządzony przed kilku laty na placu jasnogórskim winien być zlikwidowany z następujących względów: plac ten nie jest odpowiednim miejscem do tego
typu instytucji. Stanowi on integralną całość z zabytkiem klasy 0, jakim jest Jasna Góra wraz z jej otoczeniem. Miejsce zajęte pod parking hamuje ponadto ruch
pielgrzymów i nie pozwala im korzystać z minimum warunków do odpoczynku.
Usytuowany w tym miejscu parking, tak jak zbudowane ostatnio pawilony handlowe Veritasu, szpecą wygląd sanktuarium. Wydawałoby się właściwym, aby władze
miejskie na przyszłość problemy związane z zagospodarowaniem placu jasnogórskiego omawiały z kompetentnymi osobami, biorąc również pod uwagę zdanie władz
kościelnych.
Rozwiązanie problemów ruchu samochodowego w Częstochowie wymaga usytuowania w pobliżu Jasnej Góry 3 lub 4 parkingów z ilością miejsc na kilka tysięcy pojazdów, jeżeli byłyby one oddalone od klasztoru, winny mieć zapewnione połączenie
komunikacji miejskiej.
Nadto Częstochowa potrzebuje campingu z prawdziwego zdarzenia. Nie tylko wyjście naprzeciw taniej, robotniczo-młodzieżowej turystyce, postuluje takie rozwiązanie.
Duża część zagranicznych pątników i pielgrzymów wędruje dziś swymi samochodami
z przyczepą campingową i namiotami. Brak takiego campingu w Częstochowie po
woduje, że część ludzi campinguje na przypadkowych, prywatnych posiadłościach,
część w okolicznych lasach lub polach, część próbuje rozbijać namioty nawet na placu
jasnogórskim. Kilka lat temu plac ten opanowały elementy bardzo podejrzane, z którymi wiele kłopotu miały władze kościelne, jak i miejskie.
Camping taki winien być o standardziee międzynarodowym, to znaczy posiadać
odpowiednie urządzenia sanitarne. Nie powinien być zbyt oddalony od klasztoru.
Jeżeli tego warunku nie dałoby [się] spełnić, wówczas w okresie letnim należałoby mu
zapewnić stałe, specjalne połączenie autobusowe z klasztorem.
e
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6. Opieka sanitarno-szpitalna nad pielgrzymami
Ilość przybywających do klasztoru jasnogórskiego pielgrzymów postuluje organizację specjalnej służby sanitarnej wyłącznie do tego celu – przynajmniej w pewne
okresy natężonego ruchu pielgrzymkowego. Problem należy widzieć, poczynając od
spraw drobnych. Jedną z nich jest systematyczne sprzątanie placu z pozostawionych
przez pielgrzymów odpadków i śmieci. Sprawa ta leży całkowicie w kompetencji
odpowiednich czynników miasta, a sugerowanie pomocy lub stwarzanie opinii, że
obowiązek troski o czystość miasta spoczywa na władzach kościelnych, jest niepoważny. Przy placu winna być ustawiona odpowiednia ilość estetycznych pojemników
na odpadki i śmieci, które systematycznie należałoby w pewne dni, dwa lub nawet
i trzykrotnie opróżniać. Pomieszczenia przeznaczone na WC w pobliżu Jasnej Góry
muszą być rozbudowane, urządzone i utrzymane w takiej czystości, by każdy z nich
mógł korzystać.
W okresach i dniach nasilonego ruchu pielgrzymkowego dla obsługi pielgrzymów
winna być zorganizowana odpowiednia ekipa lekarska, mająca do dyspozycji wszystkie środki techniczne. Ilość zachorowań i zasłabnięć pielgrzymów jest dość liczna.
Dotychczas sprawę tę rozwiązywały organizowane dorywczo ekipy sióstr zakonnych.
Proponuje się, by w pobliżu Jasnej Góry zorganizowane zostało odpowiednie ambulatorium, które w okresie letnim obsługiwałoby specjalnie pątników, w pozostałym
okresie mogłoby być wykorzystywane przez stałych mieszkańców miasta. Tym bardziej aktualnym i istotnym wydaje się postulat zwrotu budynku Szpitala Miejskiego
dla potrzeb jednego z domów pielgrzyma. W domu tym część pomieszczeń przeznaczono by na stosowne ambulatorium, którego obsługą zajęłyby się siostry zakonne.
Odciążyłoby to i tak przepracowaną służbę zdrowia w mieście. Tylko przypadki groźniejsze i poważniejsze, wymagające hospitalizacji, spadłyby na barki Miejskiej Służby
Zdrowia. Nadto nic nie stoi na przeszkodzie, by ambulatorium takie włączyć w miejski system służby zdrowia.
7. Otoczenie Jasnej Góry
Jasna Góra razem z otaczającymi ją ulicami stanowi całościowy kompleks architektoniczny o wielkim znaczeniu. Biorąc to pod uwagę, należałoby bardziej zadbać
o wygląd domów, szczególnie na ulicy św. Barbary, 7 Kamienic, Kordeckiego, 3 Maja,
Wieluńskiej, Różanej, Rynku Wieluńskiego. Szczególnie nawierzchnia trotuarów
tych ulic pozostawia wiele do życzenia. Najbardziej pilne wydaje się uporządkowanie
ul. św. Barbary i nawierzchni trotuarów na bardzo uczęszczanym szlaku, Jasna Góra
– kościół św. Barbary. Od 2 lat straszy wyrwa po budynku na rogu ulicy Kordeckiego
i św. Barbary. Mieszczące się przy tych ulicach sklepy i warsztaty rzemieślnicze winny
otrzymać bardziej reprezentacyjny wygląd zewnętrzny. Nawierzchnia Rynku Wieluńskiego oraz brak kanalizacji w jego okolicach wymagają natychmiastowego działania
w kierunku zmiany tej sytuacji.
Najważniejszym problemem są jednak ludzie zamieszkujący ulice w pobliżu Jasnej
Góry. Niestety, część z nich stanowi smutne dziedzictwo po polityce państw rozbioro299
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wych. Jest faktem, że w okolicach tych mieszka wiele rodzin dotkniętych klęską alkoholizmu. Głównym źródłem ich utrzymania jest żerowanie na pątnikach. Brak bazy
hotelowo-noclegowej i gastronomicznej z konieczności kieruje pątników w ręce tych
elementów. Od lat utworzyła się też grupa, prawie przestępcza, tak zwani „przypinacze”
i handlarze nielegalnymi dewocjonaliami, którzy okupują wszystkie okoliczne bary i restauracje, wszczynając tam oraz na ulicach ustawiczne kłótnie i bójki między sobą, często
grożąc przechodzącym tam pątnikom. Z handlu nielegalnymi dewocjonaliami czerpią
ogromne zyski, przeznaczając je na alkohol. Często słyszy się o przypadkach pobicia lub
demoralizacji młodych pątników przez te elementy. Kilkakrotnie problem ten był sygnalizowany odpowiednim czynnikom miejskim jako naprawdę przynoszący wstyd miastu.
Władze odpowiadały zawsze wymijająco, tolerując obok Jasnej Góry zjawiska, z którymi
w każdym innym mieście władze poradziłyby sobie w ciągu bardzo krótkiego czasu.
8. Sprawy wydawnicze
Od dłuższego czasu kapłani diecezji, a także ludzie świeccy, upominają się o reaktywowanie Wydawnictwa Diecezjalnego „Niedziela”, które istniało w Częstochowie
od 1926 roku i zostało zawieszone przez cenzurę w roku 1954. Częstochowa winna
posiadać własne czasopismo, ponieważ stanowi ośrodek oddziaływania o charakterze
światowym. Jej wpływ na kształtowanie jedności Polaków, szczególnie za granicą,
byłby odpowiednio zwiększony. Czasopismo takie byłoby znakiem wielu wartości rozwijających się w naszej ojczyźnie. Reaktywowanie tego tygodnika naprawiłoby diecezji krzywdę, jaka została jej wyrządzona za czasów stalinowskich. Pismo to, zawsze
o charakterze czysto religijnym, przyczyniłoby się niewątpliwie do szybszej integracji
masowo napływającej ludności do miast i osiedli szybko rozwijającego się terenu Częstochowy i Zagłębia.
Wydawnictwo Diecezjalne mogłoby przyczynić się do ukrócenia plagi nielegalnych
wydawnictw religijnych, które zapełniają powstałą pustkę, nie kierując się żadnymi
względami ani poziomem estetycznym i religijnym swych publikacji.
Należy także podnieść sprawę wydawnictw książkowych i innych poświęconych
Częstochowie. Zbyt często ich nastawienie jest jeszcze tendencyjne. Ostatnio nawet
ukazała się publikacja – folder o Częstochowie, gdzie historia miasta związana z jasnogórskim sanktuarium została wydrukowana w oddzielnym aneksie. W innych
publikacjach sugeruje się czytelnikowi, że najważniejszymi obiektami do zwiedzania są huta, skansen kultury łużyckiej, ratusz itp., a przy okazji kilka słów na temat
klasztoru na Jasnej Górze i jedno, maximum dwa zdjęcia tego „mało znaczącego”
obiektu. Praktycznie w kioskach nie można nabyć folderów turystycznych o Jasnej
Górze i klasztorze. Ostatnio nieco poprawiła się sytuacja z pocztówkami. Wiele w tej
dziedzinie jest jeszcze do zrobienia i to chyba w interesie miasta.
9. Seminarium Duchowne
Częstochowskie Seminarium Duchowne znajduje się w Krakowie. Stwarza to szereg trudności w życiu diecezji. Wnoszona od lat prośba do władz o budowę gmachu
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Seminarium Duchownego w Częstochowie pozostaje bez odpowiedzi. Wyjaśnienie
tej sprawy uważam również za pilne. Gmach Seminarium Duchownego w pewnych
okresach roku mógłby również służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów noclegowo-hotelowych dla pątników – gości biskupa częstochowskiego.
--------------------Powyższy zarys problematyki związanej z ruchem pielgrzymkowym w Częstochowie wymaga szczegółowych analiz i rozwiązań. Wydaje się, iż byłoby stosownym powołanie stałej grupy roboczej – złożonej z przedstawicieli władz miejskich oraz władz
kościelnych, która rozpatrywałaby możliwości i podejmowała decyzje służące rozwiązaniu narzucanych przez życie problemów.
Źródło: AKMCz, 148/7, KWP, t. VIb, nr 241a, oryginał, mps.

Bp Miłosław Kołodziejczyk (1928–1994), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1952, sakrę biskupią w 1978. Duszpasterz w Zagórzu, rektor CzWSD w Krakowie, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej,
wikariusz generalny, kanonik i prepozyt kapituły archikatedralnej częstochowskiej. Zob. AKMCz,
brak sygn., Akta personalne bp. Miłosława Kołodziejczyka; S. Urbański, Kołodziejczyk Miłosław Jan [w:]
Słownik polskich teologów…, t. 9, s. 295–296.
2
Józef Grygiel (ur. 1928), działacz komunistyczny. Od 1960 w KW PZPR w Katowicach,
1966–1969 kierownik Wydziału Propagandy i Agitacji, 1969–1970 kierownik Wydziału Organizacyjnego, 1970–1975 członek Egzekutywy KW PZPR, 1975–1980 I Sekretarz KW PZPR
w Częstochowie, równocześnie członek KC PZPR; 1976–1982 poseł na Sejm PRL. Zob. Katalog
kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.
3
Mirosław Wierzbicki (1930–1982), działacz komunistyczny. Od 1945 działacz Związku Walki
Młodych, potem Związku Młodzieży Polskiej; od 1954 członek PZPR; 1969–1972 kurator oświaty w Katowicach; 1972–1975 zastępca przewodniczącego Prezydium WRN; 1975–1980 wojewoda częstochowski; 1979–1980 zaangażowany w konflikt z Kościołem katolickim wokół budowy
tunelu podziemnego w pobliżu Jasnej Góry; 1980 sprowokował regionalny protest częstochowskiej „Solidarności” w klubie „Ikar”. Zob. Encyklopedia Związku Nauczycielstwa Polskiego województwa
śląskiego, cz. 3, Katowice 2002, s. 230–231.
4
Henryk Jabłoński (1909–2003), działacz komunistyczny. 1948–1981 i 1986–1990 członek KC
PZPR;1971–1981 członek Biura Politycznego KC PZPR; 1965–1966 minister Szkolnictwa Wyższego; do 1972 minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego; 1972–1985 Przewodniczący Rady Państwa. Zob. Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.
5
Franciszek Krysta (1930–1986), działacz komunistyczny. Zastępca kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium PRN w Częstochowie; 1975–1981 zastępca wojewody częstochowskiego; od 1981 pracował w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Złotym Potoku, następnie
w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Częstochowie. Zob.
J. Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie: przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 154.
6
Ryszard Matysiakiewicz (1927–1987), działacz komunistyczny. Od 1952 pracownik Urzędu
Miejskiego w Częstochowie; 1973 Przewodniczący Prezydium MRN w Częstochowie; 1973–1980
prezydent Częstochowy. Zob. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Częstochowy, 412/227.
1
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O. Konstancjusz Kuntz (ur. 1934), paulin, święcenia kapłańskie przyjął w 1965. Duszpasterz
w Łęczeszycach, proboszcz i przeor w Biechowie, przeor klasztoru na Jasnej Górze, definitor generalny, dyrektor „Wydawnictwa Paulinianum”. Zob. AJG, t. 261, Akta personalne o. Konstancjusza
Kuntza.
8
Ks. Franciszek Ksawery Sokołowski (ur. 1939), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia
kapłańskie przyjął w 1962. Kapelan bp. S. Bareły, kierownik wydziału duszpasterstwa kurii diecezjalnej, administrator Ośrodka dla Pielgrzymów Polskich „Corda Cordi”, Domu Polskiego Jana
Pawła II w Rzymie, duszpasterz Polaków w Alzacji, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii,
dyrektor Caritas archidiecezji częstochowskiej, członek kolegium konsultorów, rady kapłańskiej,
kapelan honorowy Jego Świątobliwości, kanonik kapituły częstochowskiej. Zob. 50 lat kapituły
częstochowskiej 1951–2001, Częstochowa 2002, s. 74–75.
7
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Nr 82
1979 maj 14, Korespondencja z klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie do Biura Prasowego
Episkopatu Polski w Warszawie.
Jasna Góra, 14 V 1979 r.
Klasztor OO. Paulinów
ul. Kordeckiego 2
42-200 Częstochowa
KZ O.S.P.E. nr 19/79.
Biuro Prasowe Episkopatu Polski
Al. I Armii WP nr 12
00-582 Warszawa
---------------------------------------Jasna Góra przygotowuje się
na przyjazd Ojca Świętego.
-----------------------------------Im bliżej czerwca, tym bardziej Jasna Góra razem ze wszystkimi pielgrzymami żyje
myślą o przyjeździe Ojca św. Wypowiada się to w ożywionym nurcie modlitewnym:
nieustanny różaniec odmawiany w dzień i noc od 1 do 8 maja; adoracja Najświętszego Sakramentu w jasnogórskiej bazylice przez czcicieli Miłosierdzia Bożego, mająca
trwać aż do 4 czerwca; czuwania nocne przed Cudownym Obrazem zorganizowanych
grup z diecezji kieleckiej, warszawskiej, siedleckiej i częstochowskiej z udziałem księdza biskupa ordynariusza Stefana Bareły i stu kapłanów; pielgrzymki studentów, młodzieży szkół średnich i dzieci po I Komunii św.; msze św. neoprezbiterów zakonnych
(michaelici, misjonarze, salwatorianie, pallotyni) i diecezjalnych z Krakowa i Pelplina,
oraz pielgrzymki krajowe i zagraniczne, zwłaszcza Włochów, to tylko cząstka modlitewnych objawów z racji przyjazdu Ojca św.
W tej też intencji wprowadzono na Jasnej Górze codzienne śpiewanie „Anioł Pański” i godzinek oraz w każdą sobotę po Apelu Maryjną procesję po wałach. Kazania
na wszystkich mszach św., a zwłaszcza na codziennie odprawianej mszy św. w intencji
Jana Pawła II i nauki na majowym nabożeństwie są o tematyce kościelno-papieskiej.
Oprócz przygotowań duszpastersko-duchowych na wszystkich niemal miejscach
sanktuarium wre praca. Przed szczytem powstaje wielka trybuna o łącznej powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych. Szerokie schody pokryte dywanem o długości
40 metrów połączą plac z tronem papieskim. Ekipa dekoratorów z Poznania i Częstochowy pod kierownictwem ks. Michała Kamińskiego1, T[owarzystwo] Chryst[usowe]
– redaktora miesięcznika „Msza św.” i br[ata] Władysława Brożka2 – paulina, ubiera
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Jasną Górę w odświętną szatę, której głównym mottem są słowa: „Ojcze Święty, Tobą
się cieszymy, z Tobą żyć lepiej chcemy, z Tobą się modlimy”. Diecezja i Jasna Góra
organizują chór kościelny, który razem z orkiestrą liczyć będzie około 2000 osób.
Przygotowuje się wielkie (tysiąc miejsc siedzących) sale audiencjalne, nową stołówkę
dla pielgrzymów, nowe obiekty sanitarne, wymienia się urządzenia nagłośnieniowe.
Wewnątrz i [na] zewnątrz klasztoru pracują murarze, malarze i różni technicy. Nawet
obrazy na korytarzach klasztornych zmieniają swoje miejsce.
A to wszystko w tym celu, aby godnie przyjąć najczcigodniejszego w historii pielgrzyma – papieża Jana Pawła II – Polaka.
[…]a
(o. Jerzy Tomziński)
Korespondent Jasnej Góry
Źródło: AJG, 3981, Kronika Jasnogórska 1979, s. 42–43, oryginał, mps.

Ks. Michał Kamiński (ur. 1935), chrystusowiec, święcenia kapłańskie przyjął w 1959. Wykładowca WSD Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, redaktor miesięcznika „Msza Święta”, administrator parafii Chojnica-Morasko. Zob. Rocznik Towarzystwa Chrystusowego 2009, Poznań 2009,
s. 12, 84.
2
Br. Władysław – właściwie Piotr Brożek (1905–1997), paulin, śluby wieczyste złożył na Jasnej
Górze w 1940, gdzie następnie pracował, potem podjął obowiązki na Skałce w Krakowie, ostatnie
lata życia spędził w klasztorze jasnogórskim. Zob. AJG, t. 85, Akta personalne br. Władysława Piotra
Brożka; J.S. Płatek, Dzieje paulinów…, s. 84–88.
1

a

Podpis odręczny.
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Nr 83
1979 czerwiec 17, Korespondencja z klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie do Biura Prasowego Episkopatu Polski w Warszawie.
O. Jerzy Tomziński
ul. Kordeckiego 2
42-200 Częstochowaa
a

Jasna Góra, 17 VI 1979 r.
Klasztor OO. Paulinów
ul. Kordeckiego 2
42-200 Częstochowa
KZ O.S.P.E. nr 21/79
Biuro Prasowe Episkopatu Polski
Al. I Armii WP nr 12
00-582 Warszawa
Pobyt Ojca św. Jana Pawła II
na Jasnej Górze
według niektórych liczb statystycznych
--------------------------------------------------Ojciec św. Jan Paweł II od dnia 4 do 6 czerwca br. przebywał jako pielgrzym na
Jasnej Górze 58 godzin.
W tym czasie odprawił jedną mszę św. przed Cudownym Obrazem w kaplicy Matki Bożej dla najbliższego otoczenia przybyłego z nim z Watykanu, dla ojców i bracib
paulinów oraz dla pracujących na Jasnej Górze sióstr zakonnych.
Z udziałem rzeszy wiernych i w koncelebrze księży kardynałów, arcybisku[p]ców
i biskupów Jan Paweł II odprawił na szczycie dwie msze św., a w trzech innych mszach
św. sprawował tzw. liturgię słowa. Wygłosił w sumie 25 przemówień, co wyniosło 10
godzin Słowa Bożego. Z rąk Ojca św. przyjęło około 500 osób komunię św. Natomiast
wszystkich wiernych, obecnych w czasie pobytu Ojca św. na Jasnej Górze, oblicza się
na około trzy i pół miliona. Wszyscy wierni bez przerwy, w dzień i w noc, specjalnym
przejściem mogli wejść do kaplicy, aby nawiedzić odsłonięty Cudowny Obraz. W cza-

a
b
c

Pieczęć podłużna.
W oryginale bracia.
Dopisano odręcznie.
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sie każdego nabożeństwa na szczycie komunię św. wiernym rozdawało ponad 100
kapłanów i diakonów.
Ojciec św. jako dar złożył na Jasnej Górze złotą różę i świecę paschalną z wizerunkiem Matki Bożej, zwanej Salus Populi Romani z Bazyliki Matki Bożej Większej
w Rzymie, oraz komplet ornatów i pamiątkowe medale.
Papieżowi złożono natomiast ponad 500 darów. Niektóre z nich pochodziły od
prywatnych osób, inne natomiast od wielkich zespołów i wspólnot religijnych.
Służbę porządkową w obrębie wałów jasnogórskich, oprócz przebywających stale osiemdziesięciu paulinów, pełniło ponad 100 kleryków salezjańskich i paulińskich,
Nowicjat Sióstr Urszulanek Szarych (SJK), członkinie Prymasowskiego Instytutu
i stu umundurowanych mężczyzn z tzw. jasnogórskiej asysty. Nadto wydano 853
legitymacje dla osób pracujących przy obsłudze Jasnej Góry.
Przygotowano trzy sale audiencyjned, gdzie odbywały się różne spotkania wiernych
z Ojcem św.
Nad papieskim tronem na szczycie wznosił się baldachim o powierzchni 52 metrów kwadratowych. Szeroki dywan – chodnik, po którym chodził Ojciec św., miał
225 metrów długości. Do ozdobienia ołtarzy i trybun użyto 10 tysięcy białych i czerwonych goździków oraz 600 róż. Natomiast ilość materiału użytego do dekoracji
wyniosła ponad 3 i pół tysiąca metrów bieżących.
Oprócz niektórych danych statystycznych, są o wiele ważniejsze i głębokie w treść
refleksje wynikające z pobytu Jana Pawła II na Jasnej Górze. Przez długi czas będzie
nimi żyła nie tylko Jasna Góra, ale i Polska.
(o. Jerzy Tomziński)e
Korespondent Jasnej Góry
Źródło: AJG, 3981, Kronika Jasnogórska 1979, s. 46–47, oryginał, mps.

d
e

W oryginale audiencjalne.
Powyżej podpis odręczny.

306

Wybór dokumentów

Nr 84
1979 lipiec 1, Jasna Góra – Korespondencja z klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie do
Biura Prasowego Episkopatu Polski w Warszawie.
Jasna Góra, 1 lipca 1979 r.
Klasztor OO. Paulinów
ul. Kordeckiego 2
42-200 Częstochowa
KZ O.S.P.E. nr 22/79
Biuro Prasowe Episkopatu Polski
Al. I Armii WP nr 12
00-582 Warszawa
Na Jasną Górę przybywają pielgrzymki,
aby dziękować za przyjazd do Polski Jana Pawła II
-----------------------------------------------------------------W ostatnim tygodniu miesiąca czerwca każdego dnia przybywały na Jasną Górę
pielgrzymki ze wszystkich stron Polski. Były to przeważnie grupy młodzieży pomaturalnej, licealnej i pierwszokomunijnej. Niektóre z nich liczyły do 300 osób. Natomiast
wszystkich grup zanotowano w ciągu tygodnia 230.
Nową cechą charakterystyczną jasnogórskich pielgrzymek jest to, że jako cel mają
podziękowanie za przyjazd Ojca św. Jana Pawła II do Polski i prośbę o ponowne jego
przybycie na jasnogórski jubileusz.
Wyrazem tych uczuć są nocne czuwania, modły liturgiczne i koncerty pieśni związanych z osobą Ojca św.
W jasnogórskich księgach pielgrzymkowych między innymi czytamy: „Maryjo, przyjmij
naszą pieszą pielgrzymkę jako wotum dziękczynne za szczęśliwą podróż Ojca Świętego Jana
Pawła II”. Inna grupa młodzieży studenckiej napisała: „Przybyliśmy na Jasną Górę, aby nieść
pomoc naszemu Bratu na Watykanie naszą wytrwałą modlitwą i świadectwem życia”.
Ludzie starsi również odczuwają to samo. Przykładem może być trwająca dziesięć
dni marszu piesza pielgrzymka z Poznania do Częstochowy (376 km) pięciu wyższych
oficerów lotnictwa w stanie spoczynku. Przybyli oni na Jasną Górę, aby w uroczystość
świętych Apostołów Piotra i Pawła dziękować Bogu za papieża Jana Pawła II.
(o. Jerzy Tomziński)
Korespondent Jasnej Góry
Źródło: AJG, 3981, Kronika Jasnogórska 1979, s. 48–49, oryginał, mps.
307

Wybór dokumentów

Nr 85
1979 sierpień 10, Katowice – Informacja KW MO Katowice dotycząca pielgrzymki parafialnej
z Kochłowic do Częstochowy.
Katowice, dnia a10 VIIIa [19]79 r.
Tajne
Egz. Nr b1b
Informacja
W dniu 10 VIII [19]79 r. o godz. 7.00 z placu kościoła św. „Trójcy Przenajświętszej” w Kochłowicach wyruszyła tradycyjna pielgrzymka parafialna do Częstochowy.
Trasa przemarszu wiedzie przez Piekary, Świerklany, Lubszę (nocleg), Woźniki do
Częstochowy.
Kolumnę pątników (około 200 osób w wieku 15–19 lat, w większości dziewcząt)
prowadzi wikariusz ksiądz Henryk Stegman1. W grupie nie zauważono żadnych emblematów religijnych. Młodzież idzie poboczem dróg, nie zakłócając ruchu pojazdów.
Nie odnotowano, by w czasie marszu śpiewano pieśni religijne.
Wykonano w 3 egz.
Rozesłano wg rozdz.
Opr. TM/Wyk. KS Nr 02040
mjr mgr J[erzy] Birnbach
[…]c
Źródło: AIPN Ka, 056/135, t. 2, Materiały operacyjne dot. pielgrzymek i uroczystości religijnych na Jasnej Górze 1971–1979, k. 12, oryginał, mps.

Ks. Henryk Stegman (1950–1998), kapłan archidiecezji katowickiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1975. Duszpasterz w Tychach, Kochłowicach i Czechowicach; 1983–1993 administrator
i proboszcz parafii św. Barbary w Bykowinie; 1998 proboszcz parafii św. Maksymiliana w Gardawicach. Zob. Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej…, s. 378.

1

a
b
c

Data wpisana ręcznie.
Numer wpisany ręcznie.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 86
1979 sierpień 13, Katowice, Informacja KW MO Katowice dotycząca 268. pielgrzymki
z Warszawy na Jasną Górę i uroczystości odpustowych z udziałem biskupa Herberta Bednorza.
Katowice, dnia a13 VIIIa [19]79 r.
Tajne
Egz. Nr b3b
Informacja
Od 6 VIII [19]79 r. trwa 268. piesza pielgrzymka z Warszawy do Częstochowy. Główne uroczystości związane ze świętem Najświętszej Maryi Panny odbędą się
w dniu 15 VIII 1979 r.
Do dnia dzisiejszego kler zagłębiowski nie podjął żadnych wysiłków organizacyjnych dla zapewnienia udziału wiernych w uroczystościach w Częstochowie. Nie wydał
także w tej sprawie żadnego listu lub komunikatu kurii.
Księża z parafii WNMP w Sosnowcu starają się zapewnić maksymalną frekwencję
wiernych na uroczystościach odpustowych, które jak co roku odbędą się dnia 15 VIII
[19]79 r. W uroczystościach tych zapowiedział swój udział biskup Franciszek Musiel.
XXX
W dniu 12 VIII [19]79 r. w parafii Lubecko (woj[ewództwo] częstochowskie) odbyły się uroczystości odpustowe, w których uczestniczył biskup Herbert Bednorz.
Wygłosił on 20-minutowe kazanie poświęcone problematyce macierzyństwa. Ordynariusz podkreślił szczególną rolę matki w wychowaniu dzieci w duchu katolickim.
Apelował, by rodzice pogłębiali swą wiedzę religijną na rozpoczynającej się w miesiącu wrześniu katechezie dorosłych.
Na zakończenie swego wystąpienia zaprosił zebrane kobiety do gremialnego udziału w pielgrzymce niewiast i panien do Piekar Śląskich w dniu 19 VIII [19]79 r.
W uroczystości tej udział wzięło około 5 tys. wiernych.
Wykonano w 5 egz.
Rozesłano wg rozdz.
Opr. TM/Wyk. KS Nr 02055
mjr mgr J[erzy] Birnbach
[…]c
a
b
c

Data wpisana ręcznie.
Numer wpisany ręcznie.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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Źródło: AIPN Ka, 056/135, t. 2, Materiały operacyjne dot. pielgrzymek i uroczystości religijnych na Jasnej Górze 1971–1979, k. 16, oryginał, mps.
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Nr 87
1979 wrzesień 19, Częstochowa – Protokół z rozmowy z wojewodą częstochowskim w dniu
19 września 1979 r.
Protokół
z rozmowy z p[anem] wojewodą częstochowskim dr. Mirosławem Wierzbickim
w dniu 19 września 1979 r.
W czasie trwania 170. Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w dniu
6 września 1979 roku księża biskupi przekazali mi wiadomość o rozpoczęciu prac
nad nowym przecięciem alei Najświętszej Maryi Panny u stóp Jasnej Góry – przy
parkach podjasnogórskich. Zgodnie z ustaleniem z Sekretarzem Episkopatu Polski,
Jego Ekscelencją biskupem Bronisławem Dąbrowskim, poleciłem swej kurii diecezjalnej ustalenie terminu rozmowy z p[anem] wojewodą częstochowskim na temat
prac w Alejach Najświętszej Maryi Panny. Pan wojewoda wyznaczył dzień 19 września br., godzinę 11-tą, naszego spotkania i rozmowy.
W pierwszej części rozmowy p[an] wojewoda podjął temat pielgrzymki Ojca
Świętego Jana Pawła II i związanych z nią trudności. P[an] wojewoda twierdził, że
młodzież ucierpiała z powodu nadużycia ze strony Kościoła, który wymuszał na młodzieży obecność na uroczystościach papieskich wbrew brzmieniu urzędowego komunikatu. Stwierdziłem, że Ojciec Święty przemawiał do młodzieży polskiej, nie tylko
do kleryków, a program nabożeństw papieskich na Jasnej Górze – był zatwierdzony
i przez całą Polskę znany. Władze częstochowskie próbowały ten plan zacieśnić do
kręgu młodzieży duchownej.
P[an] wojewoda wspomniał o memoriale przesłanym przez biskupa częstochowskiego do sekretarza episkopatu o trudnościach, z jakimi spotykała się młodzież
w szkołach częstochowskich w dniach pobytu Ojca Świętego na Jasnej Górze. Przypomniał mi nadto moje wystąpienie w Boże Ciało w sprawie tychże trudności.
Przedmiotem mych wyjaśnień były przypomnienia ze strony p[ana] wojewody
dotyczące wywiadu księdza biskupa Miłosława Kołodziejczyka w tygodniku „Die
Welt” i niektóre fragmenty przemówień księdza biskupa Franciszka Musiela i księdza
dr. Ireneusza Skubisia1, duszpasterza akademickiego, nadto niektóre wypadki budownictwa sakralnego, tzw. „nielegalnego”, zwłaszcza we wsi Biskupice, gdzie ludzie
rozbudowali salkę katechetyczną.
Główny temat rozmowy – przecięcie ciągłości przejścia z alei Najświętszej Maryi
Panny na Jasną Górę, był omawiany w obecności wiceprezydenta m[iasta] Częstochowy, który przedstawił mi makietę planu modyfikacji ruchu kołowego pod Jasną Górą.
Plan ten ilustruje przejście podziemnym tunelem z alei NMP na Plac Jasnogórski.
Nad tunelem-przejściem ma przebiegać dwupasmowa trasa łącząca ul. Pułaskiego
i ul. Starucha wzdłuż parku podjasnogórskiego.
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Plan ten zakwestionowałem i oświadczyłem, że z punktu widzenia sakralnego,
pielgrzymkowego, jedynego zabytku kultury narodowej oraz kultu Matki Bożej Jasnogórskiej, nie może być przyjęty i zaakceptowany. Istnieje bowiem możliwość przeprowadzenia ruchu kołowego tunelem podziemnym albo ulicą bł. Kingi, przez co
osiąga się wszystkie cele:
1) nie utrudnia się pielgrzymkom dostępu na Jasną Górę;
2) nie dokona się zniszczenia architektury z terenem związanej całości jedynego
w świecie pomnika kultury narodowej i sakralnej;
3) uniknie się prowokacyjnego i ze względu na ideologię jednoznacznie rozumianego odcięcia miasta i pielgrzymek od sanktuarium jasnogórskiego;
4) szumu i zgiełku pojazdów mechanicznych utrudniających odbywanie się nabożeństw i skupienie modlitewne na placu jasnogórskim;
5) szkodliwych dla ludzi i parku wyziewów spalin, wydalanych przez pojazdy
mechaniczne;
6) zeszpecenia estetyki miasta i otoczenia Jasnej Góry;
7) narażenia na wypadki obrażeń fizycznych czy kalectwa, głównie gdy chodzi
o większe grupy pielgrzymkowe;
8) niebezpieczeństwa natury materialnej i moralnej w stosunku do przechodniów
przejściami podziemnymi ze strony ludzi moralnie i psychicznie obciążonych, w których ta okolica obfituje;
9) zahamowania ruchu wiernych z miasta Częstochowy na Jasną Górę – zwłaszcza
w stosunku do osób starszych i to głównie w porze zimowej;
10) utrudnienia swobodnego i bezpiecznego przejścia dla wszystkich mieszkańców
i pielgrzymów, którzy mają prawo także do przeżyć estetycznych, jakich dostarcza
piękny i kompozycyjnie ciągły widok panoramy jasnogórskiej;
11) krytyki i uzasadnionego protestu ze strony pielgrzymów, zwłaszcza zagranicznych, przywykłych do rozwiązań komunikacyjnych w innych ośrodkach kultu Maryjnego, chociaż nie tej rangi, jaką jest – zwłaszcza obecnie, Jasna Góra w Częstochowie.
Pan wojewoda zapytał mnie, czy to jest opinia moja, czy wyrażam sugestie ludzi
postronnych. Oświadczyłem, że przemawiam w swoim i w imieniu innych księży
biskupów i jestem przekonany, że taka będzie opinia w Polsce i w świecie. O tym
przecież powinna wiedzieć także Stolica Apostolska.
Pod koniec wyraziłem zdziwienie, że przed rozpoczęciem wymienionych prac pominięto ordynariusza miejsca i owszem – rozpoczęcie prac w czasie trwania Konferencji Episkopatu można rozumieć jako taktykę przez przynaglanie i zaskoczenie.
Oświadczyłem, że meritum mych argumentów przekażę panu wojewodzie na
piśmie.
W tym kontekście mam sposobność pełniej rozeznać właściwe zamierzenia władz
lokalnych m[iasta] Częstochowy, gdy mi od kilku lat odmawiały zezwolenia na procesję Bożego Ciała z katedry na Jasną Górę. Procesja ta miała wyruszać z katedry
i zakończyć się na Jasnej Górze bądź też wyjść z Jasnej Góry i zakończyć się w katedrze Najśw[iętszej] Rodziny. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że w tych warunkach,
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zwłaszcza po Soborze Watykańskim II i wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II, nawet
w jubileuszowym roku 600-lecia Matki Bożej Jasnogórskiej ta postulowana przez duchowieństwo i wiernych m[iasta] Częstochowy procesja nie będzie się mogła odbyć.
W takich warunkach nie będziemy również mogli zrealizować programu zakończenia Nawiedzenia Matki Bożej w diecezji i w Polsce. W dniu 12 października
1980 roku zakończy się Nawiedzenie Matki Bożej w Polsce. W diecezji częstochowskiej, macierzystej diecezji Matki Bożej Jasnogórskiej, ma się wtedy odbyć ogólnopolska uroczystość. Właśnie w dniu 12 października jest przewidziane uroczyste,
procesjonalne przeniesienie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nawiedzającej
wszystkie diecezje i parafie w Polsce. Alejami Najświętszej Maryi Panny na Jasną
Górę, z udziałem Najdostojniejszego Episkopatu Polski i pielgrzymów z kraju i zagranicy. O tym fakcie powiadomiłem już Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie marcowej
audiencji w Rzymie bieżącego roku.
† Stefan Barełaa
Częstochowa, dn[ia] 19 września 1979 r.b
Źródło: AKMCz, 148/7, KWP, t. VIb, nr 288, oryginał, mps.

Ks. Ireneusz Skubiś (ur. 1938), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1961. Scholastyk kapituły częstochowskiej, redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”, wikariusz biskupi do spraw środków społecznego przekazu, prałat honorowy Jego Świątobliwości,
protonotariusz apostolski (infułat). Zob. AKMCz, brak sygn., Akta personalne ks. Ireneusza Skubisia;
Archidiecezja częstochowska. Katalog 2000, Częstochowa 2000, s. 65–66.
1

a
b

Podpis odręczny.
Dopisano odręcznie.

313

Wybór dokumentów

Nr 88
1979 wrzesień 21, b.m. – Pismo biskupa Stefana Bareły do wojewody częstochowskiego.
2790.
21 września a19a79 [r.]
Pan Doktor
Mirosław Wierzbicki
Wojewoda Częstochowski
w Częstochowie
Nawiązując do rozmowy z panem wojewodą w dniu 19 września br., w której po
raz pierwszy usłyszałem od niego o zamierzonej budowie tunelu przy styku alei Najśw[iętszej] Maryi Panny i alei Henryka Sienkiewicza, i w której od razu ustnie zgłosiłem zastrzeżenia przeciwko temu pomysłowi, niniejszym składam na ręce pana wojewody na piśmie stanowczy sprzeciw przeciwko realizowaniu tego zamiaru. Uważam
go bowiem za błędny z punktu widzenia architektoniczno-zabytkowego, za szkodliwy społecznie i za nie do przyjęcia z punktu widzenia religijnego. A oto dowody na to.
Aleja Najśw[iętszej] Maryi Panny w swoim założeniu łączy jeden z najciekawszych
urbanistycznych założeń historycznych i zabytkowych w Środkowej Europie w takiej
skali. Czy więc wypada, czy wolno nam ten jakiś skarb narodowej kultury o takiej
randze tak beztrosko niszczyć?
Aleja Najśw[iętszej] Maryi Panny w swoim założeniu łączy Stare Miasto z zespołem zabytkowym Jasnej Góry. Oś jej przenikająca przez parki stanowiące piękny okaz
starodrzewu, zawierające drzewa określone jako zabytki przyrody pod ochroną, jest
integralną całością. Wybudowanie przy końcu alei tunelu i przeprowadzenie wzdłuż
parków arterii szybkiego ruchu przekreśla całkowicie jej właściwe, zabytkowe znaczenie, rozrywa bowiem kompozycję całości.
Parki pod Jasną Górą stanowią bardzo ważne, o wielkiej cenie miejsce wypoczynku, rekreacji i zieleni. Wzmożony ruch samochodowy wzdłuż parków całkowicie
zniszczy ich wartość rekreacyjną, zagrozi drzewostanowi i zieleni parkowej, zniszczy
okazy znajdujące się pod ochroną. Drzewa zaczną schnąć, jak się to widzi przy innych trasach szybkiego ruchu. A my w Częstochowie nie mamy już innych parków
i w ogóle zieleni mamy mało.
Parki pod Jasną Górą są ulubionym miejscem wypoczynku dla ludzi starszych,
emerytów, rencistów, ludzi w ogóle spracowanych oraz dla dzieci mających tam piaskownice i urządzenia do zabaw. Czym one będą oddychać, gdy wzdłuż parków pójdzie arteria szybkiego ruchu? Spalinami i benzynowymi wyziewami? A tak się dużo
mówi o trosce o dzieci i o ich zdrowie. I to wszystko robi się w Międzynarodowym
a

Dopisano odręcznie.
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Roku Dziecka. Odbiera się tym dzieciom parki. Tkwi w tym jakaś głęboka ironia.
Nikt też z planistów nie wziął pod uwagę, jak matki z tymi małymi dziećmi i wózeczkami będą się przedostawać przez te tunele, by się dostać do parków.
Częstochowa jest miastem wyjątkowym, najbardziej znanym z naszych miast na
całym świecie, ze względu na Jasną Górę i sanktuarium Najśw[iętszej] Maryi Panny. Przyjeżdżają tu ludzie ze wszystkich kontynentów, przeważnie jako pielgrzymi.
Można sobie wyobrazić, jakie przygnębiające wrażenie będzie robiło na nich to przechodzenie z pięknych alei na Jasną Górę przez tunel, jak do jakiegoś więzienia czy
obozu. Nie przyczyni nam to dobrej sławy w świecie ani nie wzbudzi szacunku dla
naszych polskich planistów. A przecież tylu mamy zdolnych ludzi i stać nas na to,
aby na sposób europejski czy w ogóle światowy urządzić dojście do naszego głośnego
sanktuarium.
Polacy chodzą na Jasną Górę do swej Matki i Królowej od 600 lat. Piękne Aleje Najśw[iętszej] Maryi Panny są ostatnim etapem na ich pątniczym szlaku. Są oni
z nimi uczuciowo związani. Łatwo można odgadnąć, co będą czuć, myśleć i mówić,
gdy staną przed tym tunelem, gdy przyjdzie im zwijać swoje chorągwie pątnicze i obniżać feretrony, aby je jakoś przenieść. Z tradycją narodową tworzoną przez pokolenia
trzeba się liczyć. Z uczuciami ludzkimi też. Z uczuciami ludzkimi też nie tylko się
liczyć, ale je szanować, a już zwłaszcza uczucia religijne, które są zwykle najbardziej
wrażliwe. O tym nie można zapominać, gdy się chce naprawdę swojemu narodowi
i swojemu państwu służyć.
Nie trzeba mieć zbyt bujnej wyobraźni, by zdać sobie sprawę z tego, co się będzie
działo przy tym tunelu, gdy kilkadziesiąt tysięcy ludzi lub nawet kilkaset tysięcy,
zwłaszcza wieczorem, ruszy spod Jasnej Góry ku miastu. Ile będzie złamanych nóg,
rąk i innych potłuczeń przy przejściu. Nasz narodowy temperament znamy wszyscy
dobrze. Kto za to wszystko będzie odpowiadał.
Trzeba też być przygotowanym na to, że w tym tunelu będzie cała masa kradzieży w tłoku, napadów, a może i innych przestępstw. Jeżeli częstochowianie boją się
przechodzić wieczorem tunelem przy alei gen. Zawadzkiego i przechodzą obok niego
drogą trudniejszą, ze względu na różne wypadki, to co będzie tu, gdy wokół nie ma
domów mieszkalnych. Przecież tu będą ludzie obcy, nieznający terenu, częstokroć
bardzo niezaradni, starzy, a więc będą doskonałymi ofiarami dla ludzi wykolejonych,
których w tym rejonie jest dużo. Częstokroć przyjeżdżają wierni wczesnym rankiem,
gdy jeszcze jest ciemno, bo im tak pasują pociągi, i idą na Jasną Górę. Ileż tu może
być nieszczęść. Chyba że miasto urządzi w tym tunelu posterunek stały MO mający
funkcjonariuszy. Ale czy urządzi?…
Puszczenie trasy szybkiego ruchu tuż koło Jasnej Góry będzie bardzo zakłócało
nabożeństwa i przeszkadzało pątnikom w modlitewnym skupieniu. Ludzi wierzących
będzie to bardzo bolało. Do mnie już przychodzą ludzie z pretensjami i pytaniami,
jak mogły władze kościelne zgodzić się na to. Chcąc nie chcąc, będę musiał publicznie
im wyjaśnić, że nikt ze mną nie mówił na ten temat, że dowiedziałem się tak, jak

315

Wybór dokumentów

i oni o tym z prasy. A w takiej samej sytuacji będą na pewno wszyscy inni biskupi
ordynariusze.
Takie rozwiązanie komunikacyjne, które utrudni dostęp do sanktuarium na Jasnej
Górze, które spowoduje przeszkody w nabożeństwach, które nie bierze pod uwagę setek tysięcy ludzi tu przychodzących, jest albo wynikiem wyjątkowego braku
roztropności, albo wyjątkową złośliwością ze strony planistów w stosunku do ludzi
wierzących.
Jeżeli władze miejskie utrzymają w mocy te projekty i zrealizują je, to stworzą stały
punkt zadrażnień w Częstochowie, a poprzez nią w Polsce, między państwem a Kościołem. Nie może przecież być wątpliwości, że ludzie przybywający na Jasną Górę
stale będą drażnieni tym nieżyczliwym faktem, że ten fakt będzie także udzielał się
przemawiającym do nich.
Bez porównania lepszym rozwiązaniem jest puszczenie ruchu samochodowego
i kołowego wzdłuż parków tunelem, a zostawienie alei Najśw[iętszej] Maryi Panny
tak jak jest. A jeszcze lepszym byłaby obwodnica przeprowadzona za Jasną Górą.
Zrobiła to przecież Częstochowa od strony wschodniej, czemu nie zrobić tak od zachodniej. Robią tak inne miasta, mniejsze od Częstochowy i uboższe od niej, czemuż
by Częstochowa tego nie mogła zrobić? Nie godzę się z tym, co mi powiedziano przy
panu wojewodzie, że nie można robić tunelu na ruch kołowy wzdłuż parków, bo by
go zalewała woda spływająca z parków. A co będzie z tunelem przy alei? Nie będzie
go zalewała woda na tej samej zasadzie? Jak wobec tego będzie można przejść zimą,
gdy się zrobi ślizgawica? Bierze się pod uwagę samochody, a nie bierze się ludzi. To
smutne!
Moim zdaniem, to w tej całej akcji chodzi nie tyle o sprawy komunikacyjne, co
o odcięcie Jasnej Góry od miasta, o utrudnienie dojścia do sanktuarium Matki Boskiej, o uderzenie w Jej kult. Dotąd, przez tyle wieków, nikt nie odważył się tego
zrobić, nawet wrogowie. Jest to tym smutniejsze, że się to robi przed jubileuszem
600-lecia Jej obecności na Jasnej Górze w Cudownym Obrazie.
O tym, że tak jest, upewnia mnie fakt, że mnie nie poinformowano wcześniej
o tym zamiarze i planach, choć przecież chyba nikt nie mógł mieć co do tego wątpliwości, że ja, jako biskup miejscowy, opiekun sanktuarium odpowiedzialny za rozwój
kultu Matki Boskiej na Jasnej Górze, nie tylko przed diecezją, ale i przed Konferencją
Episkopatu oraz Stolicą Apostolską muszę zabrać głos. Postawiono na zaskoczenie.
Gdy sam poprosiłem o rozmowę z panem wojewodą, to mi ją wyznaczono dopiero
po 12 dniach, a tymczasem prowadzono roboty na 3 zmiany, nie wyłączając nawet
niedzieli, by mi można było powiedzieć, że roboty już zaszły zbyt daleko, że to jest
już nieodwracalne.
Mam nadzieję, że tak nie jest, że pan wojewoda przemyśli jeszcze tę sprawę, że nie
zechce walczyć z uczuciami ludzi wierzących całej Polski, że uda mu się wytłumaczyć tym ludziom w Częstochowie, którzy wyzyskując swoje jakieś stanowiska ciągle, z gorliwością godniejszą lepszej sprawy, starają się podważać kult Matki Boskiej,
względnie przeszkadzać w jego rozwoju. W ubiegłym roku też przecież były próby
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przeszkadzania w tym kulcie pod pięknym, ale nieprawdziwym hasłem Jarmarku
Jurajskiego.
Otrzymują do wiadomości:
Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
w Warszawie
Ministerstwo Kultury i Sztuki, Wydział Konserwacji i Zabytków w Warszawie
Stowarzyszenie Architektów Polskich w Warszawie
Kierownik Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie
Sekretarz Episkopatu Polski w Warszawie
Metropolita Krakowski w Krakowie
Biskupi Ordynariusze Diecezji Polskich
† Stefan Barełab
Biskup Częstochowski
Źródło: AKMCz, 148/7, KWP, t. VIb, nr 289, oryginał, mps.

b

Podpis nieczytelny.
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Nr 89
1979 wrzesień 29, Częstochowa – Komunikat biskupa częstochowskiego w sprawie próby ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej.
Komunikat
biskupa częstochowskiego w sprawie próby ograniczenia kultu
Matki Bożej Częstochowskiej
Umiłowani Diecezjanie,
Mieszkańcy Maryjnego miasta biskupiego Częstochowy!
Niniejszym komunikatem pragnę Was poinformować o pewnej sprawie bardzo
przykrej dla nas katolików i prosić Was o modlitwę, aby sprawa ta była rozwiązana
zgodnie ze słusznością i życzeniem większości narodu.
Otóż od kilkunastu dni przy styku alei Najświętszej Maryi Panny i alei Henryka
Sienkiewicza są prowadzone bardzo intensywnie prace ziemne. Wielu z Was, Umiłowani, na pewno je już widziało. Wielu innych może zastanawiało się nad ich sensem.
A może byli i tacy, którzy przyjęli za dobrą monetę twierdzenie prasy, że chodzi o poprawienie i ułatwienie komunikacji. Prawda niestety jest inna. Tu nie chodzi o komunikację, a przynajmniej nie tylko o nią. Tu chodzi o coś innego: o odcięcie Jasnej
Góry od miasta, o utrudnienie dojścia pielgrzymom do Matki Bożej, zwłaszcza tym,
którzy będą szli w zorganizowanych wielkich grupach; o ściszenie głosu Matki Bożej
„pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach przyszedł czas”; o zmniejszenie Jej
kultu; o obniżenie Jej wpływu na dusze; o utrudnienie częstochowianom w możliwie
największym stopniu udziału w nabożeństwach wieczornych a zwłaszcza w dniach:
3 maja, 15 sierpnia i 26 sierpnia. O to wreszcie, by się już nigdy nie powtórzył uroczysty wjazd papieża na Jasną Górę. By te cele godne ubolewania osiągnąć, odpowiedzialni za podjęcie tych prac nie liczą się z niczym. Nie liczą się z żadnym dobrem,
które przy tej okazji naruszają lub niszczą. A oto te szczegółowe dobra, o które zwykle
gospodarze zabiegają.
1. Aleja Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najciekawszych urbanistycznych rozwiązań w Środkowej Europie. Czy więc wypada, czy wolno nam
ten pewnego rodzaju skarb narodowej kultury o takiej randze tak beztrosko
niszczyć?
2. Aleja Najświętszej Maryi Panny w swoim założeniu łączy Stare Miasto z zespołem zabytkowym Jasnej Góry. Oś jej, przebiegająca przez parki z pięknymi okazami starodrzewu, jest integralną całością. Wybudowanie przy końcu
alei tunelu i przeprowadzenie wzdłuż parków arterii szybkiego ruchu przekreśla całkowicie jej właściwe, zabytkowe znaczenie, rozrywa bowiem kompozycję całości.
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3.

4.

5.

6.

7.

Parki pod Jasną Górą stanowią bardzo ważne, o wielkiej cenie miejsce zieleni,
wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców 250-tysięcznego miasta. Wzmożony ruch samochodowy wzdłuż parków całkowicie zniszczy ich wartość rekreacyjną, zagrozi drzewostanowi i zieleni parkowej, zniszczy okazy znajdujące
się pod ochroną. Stanowiące zabytki przyrody drzewa zaczną schnąć, jak się
to widzi przy innych trasach szybkiego ruchu. Będzie to wielką szkodą, bo
w Częstochowie nie mamy innych parków i w ogóle zieleni mamy mało.
Częstochowa jest miastem wyjątkowym, najbardziej znanym na całym świecie ze wszystkich naszych miast polskich ze względu na jasnogórskie sanktuarium Najśw[iętszej] Maryi Panny. Przyjeżdżają tu ludzie ze wszystkich
kontynentów, przeważnie jako pielgrzymi. Można sobie wyobrazić, jakie
przygnębiające wrażenie będzie robiło na nich przechodzenie przez tunel
z pięknych Alei Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę. Czegoś podobnego
nie ma nigdzie na świecie. Nie przyczyni nam to dobrej sławy ani nie wzbudzi
szacunku dla naszych planowań. A przecież mamy tylu zdolnych ludzi i stać
nas na to, aby na sposób europejski urządzić piękne, estetyczne dojście do
naszego głośnego w świecie sanktuarium.
Polacy chodzą na Jasną Górę do swej Matki i Królowej od 600 już lat. Wszyscy oni klękają, gdy po raz pierwszy zobaczą z daleka wieże Jasnej Góry; pielgrzymka warszawska czyni to pod Mstowem. Modlą się i w tym duchu modlitewnym wchodzą do Częstochowy. Piękne Aleje Najświętszej Maryi Panny
są ostatnim etapem na ich pątniczym szlaku. Pielgrzymi są z nimi uczuciowo
związani. Łatwo można odgadnąć, co będą czuć, myśleć i mówić, gdy staną przed tym tunelem, gdy przyjdzie im zwijać swoje chorągwie pątnicze
i obniżać feretrony, aby je jakoś przenieść. Gdy idąc w duchu modlitewnym
i pokutnym zobaczą w przejściu sklepy, kioski, gdy usłyszą hałas, odczują
to jako zniewagę. A jednak z tradycją narodową, tworzoną przez pokolenia,
trzeba się liczyć. Z uczuciami ludzkimi, a zwłaszcza religijnymi też. O tym
nie wolno zapominać.
Nie trzeba mieć zbyt bujnej wyobraźni, by zdać sobie sprawę z tego, co będzie się działo przy tunelu, gdy kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tysięcy ludzi
ruszy spod Jasnej Góry, zwłaszcza wieczorem ku miastu. Ile będzie złamanych nóg, rąk i innych potłuczeń przy przejściu? Nasz narodowy temperament znamy przecież wszyscy dobrze. Czy można ludzi narażać na tego typu
niebezpieczeństwa?
Ile w tym tunelu będzie kradzieży w tłoku, napadów, a może i innych przestępstw? Skoro częstochowianie boją się ze względu na różne wypadki przechodzić wieczorem tunelem przy alei Gen. Zawadzkiego i przechodzą obok
niego drogą trudniejszą, to co będzie pod Jasną Górą, gdzie wokół nie ma
domów mieszkalnych? Przecież przez ten tunel będą przechodzić także ludzie
obcy, nieznający terenu, częstokroć bardzo niezaradni, starzy, a więc doskonałe ofiary dla ludzi wykolejonych, których nie brakuje w okolicy Jasnej Góry,
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a także przybywa dużo z innych miast. Wierni przyjeżdżają częstokroć wczesnym rankiem i idą na Jasną Górę, gdy jeszcze jest ciemno. Ile może wówczas
stać się nieszczęść w tym tunelu?
8. Przebieg trasy szybkiego ruchu koło Jasnej Góry będzie mocno zakłócał nabożeństwa, przeszkadzając pątnikom w modlitewnym skupieniu. Ludzi wierzących będzie to bardzo bolało. Do mnie już teraz przychodzą ludzie z pytaniami i pretensjami, jak władze kościelne mogły zgodzić się na to. Muszę
więc stwierdzić tu z naciskiem, że nikt ze mną nie rozmawiał na ten temat,
nikt mnie nie informował o tych planach. Dowiedziałem się o nich ze skąpych notatek prasowych, tak samo jak i Wy. A kiedy zaniepokojony jako
miejscowy biskup, opiekun sanktuarium, odpowiedzialny za rozwój kultu
Matki Boskiej na Jasnej Górze, za Jej cześć w świecie, nie tylko przed diecezją, ale i przed Konferencją Episkopatu oraz Stolicą Apostolską, poprosiłem
o rozmowę w tej sprawie z panem wojewodą, to mi ją wyznaczono dopiero po
12 dniach, a tymczasem prowadzono prace przy budowie tunelu na 3 zmiany, nie wyłączając nawet niedzieli, by można mi było powiedzieć, że roboty
już zaszły zbyt daleko, by je można było przerwać, że to jest nieodwracalne.
Postawiono na zaskoczenie, na stworzenie faktów dokonanych. Jest to tym
smutniejsze, że dzieje się to przed jubileuszem 600-lecia obecności Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze w Jej Cudownym Obrazie.
9. W roku przyszłym, w październiku, zakończy się peregrynacja Matki Najświętszej w kopii Jej Cudownego Obrazu w Polsce. Zakończy się tu, w Częstochowie. Uroczystość zakończenia będzie olbrzymią manifestacją. Z bazyliki katedralnej Najświętszej Rodziny pójdzie na Jasną Górę procesja, w której
weźmie udział nie tylko diecezja częstochowska, ale również przedstawiciele
wszystkich polskich diecezji i cały Episkopat Polski. Jak to procesja z Obrazem dostanie się na Jasną Górę? Będą wówczas obecni także przedstawiciele
innych narodów, dziennikarze zagraniczni. Czy zastanawiali się nad tym projektujący podziemne przejście do jasnogórskiego sanktuarium? Ich praca na
pewno nie przyczynia się do umocnienia jedności naszego narodu, na której
nam wszystkim tak bardzo zależy. Jedności bowiem nie buduje się słowami,
ale postępowaniem.
Rozwiązaniem do przyjęcia byłoby puszczenie tunelu wzdłuż parków właśnie dla
ruchu kołowego, a pozostawienie alei Najświętszej Maryi Panny tak, jak jest. Jeszcze
lepszą byłaby obwodnica przeprowadzona za Jasną Górą. Taką obwodnicę zrobiła
przecież Częstochowa od strony wschodniej, czemu nie można zrobić podobnej i od
strony zachodniej. Stać na takie inwestycje inne miasta mniejsze i uboższe od Częstochowy, czemuż by Częstochowy miało na to nie stać?
Napisałem w tej sprawie do wojewody częstochowskiego, prosząc go o zmianę decyzji. Zwróciłem się z depeszą i pismem do pana premiera, prosząc go o interwencję.
Poprosiłem również o interwencję Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Sztuki Wydział Kon320
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serwacji Zabytków w Warszawie, kierownika Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie, poprosiłem o poparcie w tej sprawie Jego Eminencję księdza kardynała prymasa,
Jego Eminencję księdza kardynała metropolitę krakowskiego, Jego Eminencję księdza biskupa sekretarza Episkopatu Polski w Warszawie, powiadomiłem o tym, co się
dzieje w Częstochowie, wszystkich księży biskupów ordynariuszy. Chodzi tu bowiem
o wspólną sprawę wszystkich Polaków.
Dzisiaj powiadamiam i Was, Umiłowani, jako diecezjan i jako współgospodarzy
miasta, prosząc gorąco o modlitwę w intencji zmiany tej decyzji. W tej samej intencji
proszę Was wszystkich o odmawianie różańca w miesiącu październiku.
O wszystkim, co się będzie działo dalej w tej sprawie, będę Was systematycznie, na
bieżąco informował.
Niech nas wspiera Matka Najświętsza, Ta, która „Jasnej broni Częstochowy…”
† Stefan Barełaa
Biskup Częstochowski
Częstochowa, dnia 29 września 1979 r.
Źródło: AKMCz, 148/7, KWP, t. VIb, nr 296, oryginał, mps.

a

Podpis nieczytelny.
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Nr 90
1979 październik 12, Częstochowa – Pismo wojewody częstochowskiego do biskupa ordynariusza diecezji częstochowskiej.
Wojewoda Częstochowskia

a

Częstochowa, dniab 12 października b197b9 br.b

b

Nr Wz.6826/a38c/79
Ksiądz Biskup
dr Stefan Bareła
Ordynariusz Diecezji Częstochowskiej
Częstochowa
„List otwarty” Księdza Biskupa z dnia 21 IX br. L.dz. 2870/79 dot[yczy] prowadzonych prac modernizacyjnych na skrzyżowaniu aleid NMP z ulicami Pułaskiego
i Starucha, łącznie z przejściem podziemnym – otrzymałem.
Porównując przebieg oraz atmosferę naszej 3-godzinnej rozmowy w dniu 19 IX
br. z treścią i formą „listu otwartego”, muszę wyrazić swoje zdziwienie. Jest ono tym
większe, że ksiądz biskup nie kwestionował zasadności realizowanego przedsięwzięcia, a nawet wyraził swoje zadowolenie z faktu, że do podziemnego przejścia nie
będzie się schodzić po schodach, lecz po łagodnej pochylni, którą w razie potrzeby
będą mogły przejeżdżać samochody. Wydawać się mogło, że swoją propozycję dot.
przeprowadzenia ruchu pojazdów ul. Pułaskiego – Starucha dołem, a przejścia dla
pieszych górą, ksiądz biskup po wysłuchaniu argumentacji mojej i wiceprezydenta
m[iasta] Częstochowy, ob. R. Kasprzyka, wycofał. W każdym razie przy pożegnaniu
temat ten nie był już podnoszony warunkowo. Zaskakująca jest dla mnie argumentacja zawarta w liście księdza biskupa. Określając delikatnie, stwarza ona wrażenie
zamierzonego działania tworzenia napięcia w sprawnie funkcjonującym organizmie
miejskim Częstochowy.
Moje stanowisko odnośnie przedstawionej w liście sprawy po konsultacji z kompetentnymi specjalistami i naukowcami jest następujące.
1. Niezgodny jest ze stanem faktycznym zarzut, jakoby po raz pierwszy dowiedział
się ksiądz biskup o zamierzonej modernizacji ulic aleja NMP – Pułaskiego – Starucha
w początkach września i w czasie rozmowy – w dniu 19 IX br. Stan faktyczny jest
zupełnie inny, a mianowicie:
a
b
c
d

Nadruk firmowy. Powyżej umieszczono godło państwowe.
Nadruk firmowy.
Dopisano odręcznie.
W oryginale Aleji.
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–

W dniu 28 III br. odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim narada, w której
uczestniczył ksiądz biskup w towarzystwie 3-ch kurialistów i przeora klasztoru jasnogórskiego. W czasie tej narady Przewodniczący Wojewódzkiej Rady
Narodowej szczegółowo poinformował uczestników narady o zamiarze budowy przejścia podziemnego w ciągu pieszym aleja NMP, al. Sienkiewicza,
dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pątniczego na Jasną Górę w związku ze
zbliżającym się 600-leciem Jasnej Góry.
–
W dniu 9 IV br. na łamach „Życia Częstochowy” ukazała się obszerna informacja prasowa o przygotowaniach do budowy przejścia podziemnego,
a znacznie wcześniej ukazały się w miejscowej prasie krótkie wzmianki
prasowe.
–
W czasie rozmowy przeprowadzonej przeze mnie w dniu 23 VIII br. z Generałem Zakonu Paulinów oraz w rozmowie prezydenta m[iasta] Częstochowy
z przeorem klasztoru jasnogórskiego w dniu 29 VIII br. informowano również o zamierzonych przedsięwzięciach, które nie budziły zastrzeżeń ze strony
rozmówców.
W świetle przedstawionych faktów zmuszony jestem napiętnować publicznie stawianie nieprawdziwego zarzutu, że o budowie przejścia podziemnego w tym rejonie
kuria diecezjalna nie była informowana. Ksiądz biskup na w/w spotkaniu z uznaniem
ocenił wysiłki władz wojewódzkich i miejskich w tym przedmiocie, co więcej, potwierdził, że najlepszym terminem rozpoczęcia prac będzie wrzesień 1979 r. W rozmowie
w dniu 19 IX br. ksiądz biskup nie kwestionował treści w/w narady. Informacja o tych
zamierzeniach była ze strony władz wojewódzkich gestem kurtuazji wobec biskupa
ordynariusza i żałuję, że tego faktu nie dostrzeżono.
2. Twierdzenie księdza biskupa, że budowane przejście podziemne stanowi „odcięcie Jasnej Góry od miasta, utrudnienie pielgrzymom dojście do Matki Bożej”, uważam za stawianie zarzutów bez głębszego merytorycznego przemyślenia. Przypominam, że argumenty, które w rozmowie wyłuszczyłem, są następujące:
Modernizacja ul. Starucha – Pułaskiego z uwagi na miejsce modernizacji (śródmieście) zapewni bezkolizyjny, płynny i w pełni bezpieczny ruch dla pieszych na skrzyżowaniu ulicznym w ciągu aleie NMP – al. Sienkiewicza. Jest to jedno z najbardziej
ruchliwych skrzyżowań na tym ciągu (przepustowość ul. Pułaskiego – Starucha wynosi 2500 pojazdów, a w godzinach szczytu 3000 pojazdów). Przejście dla pieszych,
udających się na Jasną Górę po modernizacji, odbywać się będzie po łagodnej pochylni, z pominięciem kolizji z pojazdami oraz bez schodów.
Wymiary przejścia są zgodne z normami stosowanymi w kraju i za granicą, zapewniają one płynne i bezpieczne przejście pieszych w zorganizowanych grupach na całej
szerokości pasa (10 m) dla pieszych w aleif NMP, a w razie potrzeby nawet przejazd
samochodów w kolumnach i w eskorcie motocykli.
e
f

W oryginale Aleji.
W oryginale Aleji.

323

Wybór dokumentów

Tego typu przejścia istnieją tuż przy samych obiektach sakralnych w innych krajach. Mimo to nie uważa się, że zakłócają praktyki religijne. Przykładem może być
rozwiązanie dojścia do kościoła Saint Germain des Prés w Paryżu, katedry St. Michel
w Brukseli czy też budowli sakralno-muzealnych starego miasta w Pradze (Czechosłowacja). W ostatnim czasie prace takie przeprowadzono w Coventry i w holenderskim
mieście Delft. We wszystkich tych rozwiązaniach sprawą naczelną jest maksymalne
bezpieczeństwo pieszych.
Budowane przejście podziemne w Częstochowie znajduje się w odległości 400 m
od sanktuarium jasnogórskiego, a ponadto oddzielone jest od niego parkami. Tragicznym potwierdzeniem konieczności budowy przejścia jest ilość wypadków. W okresie
od stycznia do września br. na tym skrzyżowaniu 30 osób zostało rannych, a dwie
poniosły śmierć.
3. Cenię obawy księdza biskupa co do ochrony parków przed zniszczeniem na
skutek rzekomego uruchomienia trasy szybkiego ruchu w ciągu ul. Pułaskiego i Starucha, oparte są one jednak na nieporozumieniu. W czasie naszej rozmowy informowałem księdza biskupa, że ulice Pułaskiego i Starucha, wybudowane w XIX wieku,
mają i będą miały charakter ulic śródmiejskich, które należy poszerzyć w związku
z rozwojem komunikacji lokalnej. Informowałem również o tym, że w najbliższym
czasie przewiduje się budowę trasy obwodnicowej w ciągu ul. Jadwigi, czyli na zachód
od Jasnej Góry, co odciąży również to skrzyżowanie od ruchu tranzytowego. Trzecim
docelowym etapem modernizacji sieci dróg będzie obwodnica zachodnia trasy szybkiego ruchu. Nie zakłada się więc żadnej trasy szybkiego ruchu przez ul. Pułaskiego
– Starucha, a jedynie stworzenie bezpiecznego i bardziej płynnego ruchu kołowego
nie kolidującego z ruchem pieszym.
4. Wysuwana przez księdza biskupa koncepcja, aby ruch kołowy ul. Pułaskiego –
Starucha odbywał się w tunelu, a ruch pieszy w ciągu al. NMP – al. Sienkiewicza na
normalnej wysokości ulicy – pozornie wydaje się słuszna. Była ona też w pierwszej
kolejności przedmiotem badań rzeczoznawców. Jednak taki przebieg trasy na odcinku parków w tunelu lub w wykopie został w kwietniu 1978 r. stanowczo odrzucony
przez zespół specjalistów z Resortu Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska, z Resortu Kultury i Sztuki, z Rady Ochrony Przyrody oraz środowiska
architektów. Przeprowadzenie długiego wykopu lub tunelu wzdłuż parków zmieniłoby bowiem warunki hydrogeologiczne w tak znacznym stopniu, że zaistniałoby zagrożenie wysuszenia zieleni w parkach na stokach Jasnej Góry, a może nawet jej zniszczenie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że taki układ naruszyłby przestrzenny
układ tego rejonu, głębokie wykopy w ulicy Starucha i Pułaskiego mogłyby zagrozić
stanowi technicznemu stojących tam budynków. Powstałby również bardzo trudny
do rozwiązania problem zjazdu z al. NMP do wykopu lub tunelu.
5. Zupełnie odmiennie przedstawia się realizowane obecnie rozwiązanie tego skrzyżowania. Wzgląd na ochronę zabytkowej zieleni parków zadecydował, że na odcinku
parków zrezygnowano z potrzebnych tu dwu jezdni, ograniczając ją do jednej czteropasmowej. Oczywiście oznacza to poszerzenie jezdni istniejącej i wejście w przestrzeń
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parków średnio na głębokość 3 m, co spowoduje wycięcie w parku 16 drzew. Po
modernizacji ruch stanie się bardziej płynny. Odpadnie hamowanie pojazdów i dodawanie gazu, nastąpi likwidacja korków i oczekiwań na wolny przejazd na wolnych
obrotach silników. Zmniejszy [się] ilość spalin (które wydzielają się najsilniej przy
hamowaniu i ruszaniu z miejsca) i hałasu. Bezzasadne jest twierdzenie, że ruch kołowy
po zmodernizowanych ul. Pułaskiego i Starucha będzie zakłócał praktyki religijne,
gdyż obecnie taki ruch się odbywa i odbywał się zawsze przez nikogo niekwestionowany. Nie widzę przeszkód, aby w przypadku przejścia przez al. NMP większych
pielgrzymek, po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zezwolenia, wstrzymać czasowo
ruch kołowy przy ul. Pułaskiego – Starucha.
6. Niezrozumiałym dla mnie jest fakt oprotestowania przez księdza biskupa podziemnego przejścia na skrzyżowaniu al. NMP – ul. Pułaskiego – ul. Starucha, skoro
w doręczonym mi przez księdza biskupa w czasie narady w dniu 28 III br. opracowaniu pt.: „Uwagi na temat Częstochowy jako miasta pielgrzymkowego i biskupiego”, na str. 8–9 w punkcie C ksiądz biskup sam proponuje przejście podziemne
dla pieszych pielgrzymów w ciągu aleig NMP na jej skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki
i al. Wolności, z tym zastrzeżeniem, że, jak to ksiądz biskup nazywa – „powinno ono
zachować prostolinijny ruch pielgrzymkowy”. Uwagi te uwzględniono w projektowanym rozwiązaniu przejścia podziemnego pod ul. Pułaskiego – Starucha. Stwierdzenie to wyjaśnia ostatecznie, że koncepcja budowy przejścia podziemnego w pasie
dla pieszych aleih NMP była już znacznie wcześniej przez księdza biskupa rozważana
i akceptowana, przy uwzględnieniu możliwości przejścia procesji. Pragnę zapewnić,
że zgodnie z prośbą księdza biskupa wydałem polecenie koncepcyjnego opracowania
tego problemu.
7. Nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym zastrzeżenie księdza biskupa
co do zbyt długiego oczekiwania na rozmowę ze mną. Wprawdzie okres ten trwał
12 dni, ale godzi się wyjaśnić, że termin ten został ustalony przez kanclerza kurii
diecezjalnej, ks. infułata Władysława Karlika, w czasie rozmowy przeprowadzonej
w dniu 10 IX br. z dyrektorem podległego mi Wydziału do spraw Wyznań. Nie było
wtedy mowy o pilności sprawy. Termin został ustalony wspólnie oraz przyjęty przez
ks. kanclerza bez zastrzeżeń i z podziękowaniem. W tym miejscu należy podkreślić,
że rozmowy z księdzem biskupem odbywałem już 10 razy i zawsze terminy dogodne
dla obu stron były ustalane w tym trybie.
xxx
Żałuję bardzo, że ksiądz biskup w rozmowach ze mną zgadza się najczęściej z moją
opinią, a nazajutrz podejmuje decyzje, które muszą na tle przebiegu rozmowy budzić
uzasadnione zdziwienie. Z całą stanowczością stwierdzam, że zarówno władze wojeg
h

W oryginale Aleji.
W oryginale Aleji.

325

Wybór dokumentów

wódzkie, jak i władze miejskie, są w pełni świadome swych obowiązków wynikających
z faktu, że w centrum Częstochowy mieści się bazylika i klasztor na Jasnej Górze.
Częstochowa ma historyczną satysfakcję, że są one znane na całym świecie i uwzględnia to w planach swego rozwoju. Zarazem jednak władze wojewódzkie i miejskie są
odpowiedzialne za potrzeby codziennego życia 250 tys. mieszkańców rozwijającego
się nadal miasta, jak również 50 tys. dojeżdżających studentów i ludzi pracy. Rozwój
miasta przynosić będzie dalsze niełatwe problemy. Mam moralne prawo oczekiwania
zrozumienia dla obecnych i przyszłych potrzeb ze strony księdza biskupa zarówno
jako ordynariusza diecezji częstochowskiej, jak i mieszkańca naszego miasta.
Satysfakcją napawa nas postawa klasy robotniczej, inteligencji i chłopów, którzy bardzo krytycznie ocenili komunikat księdza biskupa odczytany w kościołach
w dniach 30 IX i 7 X br. Określając delikatnie, stwarza on wrażenie zamierzonego działania w celu tworzenia napięcia wśród niezorientowanych w sprawie katolików diecezji częstochowskiej. Dodam do tego własne zdanie, że traktuję komunikat
jako próbę szantażu wobec władz wszystkich szczebli, do których pisał ksiądz biskup
ordynariusz. Z tych też względów swoją odpowiedź wiążę z wyżej wymienionym
komunikatem.
W zakończeniu pragnę stwierdzić, że jako wojewoda odpowiedzialny wobec przyszłości za rozwój m[iasta] Częstochowy w imię nadrzędnych celów gotów jestem zapomnieć o tym niefortunnym incydencie, jeśli kuria diecezjalna wycofa całą sprawę.
Reasumując stwierdzam, że władze województwa częstochowskiego zrobiły bardzo wiele dla obsługi ruchu pątniczego i właściwego ułożenia stosunków z miejscową kurią diecezjalną. Zamierzają to czynić również w przyszłości. Za aprobatą Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej załatwiałem wszystkie sporne sprawy
z wyrozumiałością i w dążeniu do ich taktownego uregulowania. Chociaż bardzo często naruszano brutalnie istniejący porządek prawny obowiązujący w PRL ze strony
kleru. By nie rozwijać tego tematu, stwierdzam, że w żadnej formie nie zostałem
poinformowany o peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na drogach państwowych województwa. Rozumiejąc religijne znaczenie tych obrzędów, nie
mogę jednak pominąć okoliczności, że jedynie odpowiednio wczesne porozumienie się
kurii z władzami wojewódzkimi mogło złagodzić nieuniknione komplikacje w ruchu
drogowym.
Stwierdzam przy sposobności, że w swym pierwszym 50-leciu (1925–1975) diecezja częstochowska zbudowała wielokrotnie mniej obiektów sakralnych niż w okresie
od 1 VI 1975 – 30 IX 1979 r. Po utworzeniu województwa częstochowskiego otrzymała od jego władz zezwoleń na budowę kościołów.
Serdecznie żałuję, że rozwój miasta Częstochowy, budzący powszechne uznanie
w Polsce i za granicą, jest dla kurii diecezjalnej obojętny. Również żałuję, że przygotowania i przebieg wizyty papieża Jana Pawła II w Częstochowie, przy których zatrudnionych było tysiące odpowiedzialnych pracowników administracji państwowej
i innych służb pomocniczych, nie uzyskały ze strony kurii diecezjalnej zwykłego słowa
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„dziękuję”, które serdecznie wypowiedzieli wobec władz państwowych sam Ojciec
Święty, kardynał – prymas Polski i wszyscy inni zainteresowani biskupi ordynariusze.
Dr Mirosław Wierzbickii
Do wiadomości otrzymują:
1. Obywatel Przewodniczący Rady Państwa PRL w Warszawie
2. Obywatel Prezes Rady Ministrów PRL w Warszawie
3. Obywatel Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
w Warszawie
4. Obywatel Minister Kultury i Sztuki w Warszawie
5. Obywatel Minister – Kierownik Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie
6. Stowarzyszenie Architektów Polskich w Warszawie
7. Ksiądz Sekretarz Episkopatu Polski w Warszawie
8. Ksiądz Kardynał Metropolita Krakowski w Krakowie
9. Wszyscy Księża Biskupi Ordynariusze w kraju
10. Księża Dziekani Diecezji Częstochowskiej w związku ze złożonym pismem z dnia
2 X 1979 r. L.dz. 2909/79/KD
Źródło: AKMCz, 148/7, KWP, t. VI b, nr 299, oryginał, mps.
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Nr 91
1979 październik 27, Częstochowa – Komunikat II biskupa częstochowskiego w sprawie próby
ograniczenia kultu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Komunikat II
Biskupa Częstochowskiego w sprawie próby
ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej.
Drodzy Diecezjanie, umiłowani mieszkańcy Częstochowy!
Wypełniając obietnicę daną Wam w pierwszym komunikacie dotyczącym budowy
podziemnego przejścia przed Jasną Górą, że będę Was informował na bieżąco o moich
staraniach, oraz spełniając Wasze życzenia przedkładane mi z różnych środowisk, by
nie dopuścić do wspomnianych prac, niniejszym pragnę Was poinformować, co w tej
sprawie zostało zrobione i z jakim skutkiem.
Wysłałem pismo do wojewody częstochowskiego, przedstawiając mu racje przemawiające przeciw budowie prowadzonego na Jasną Górę tunelu i prosząc go, by zmienił decyzję. Wysłana została depesza do premiera rządu, by polecił wstrzymać prace,
a następnie pismo wyjaśniające sytuację. Prosiłem Ministerstwo Kultury i Sztuki, by
nie dopuściło do zniszczenia zabytkowego zespołu aleja Najświętszej Maryi Panny –
Jasna Góra; Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, by wstrzymało prace, których efekt będzie szkodliwy dla środowiska naturalnego
śródmieścia Częstochowy. Przesłałem pismo do Stowarzyszenia Architektów Polskich,
by ujęło się za architekturą zespołu aleja Najświętszej Maryi Panny – Jasna Góra, zespołu urbanistycznie ciekawego. Wysłałem również pismo do kierownika Urzędu do
spraw Wyznań z prośbą, by użył swego wpływu i nie dopuścił do powstania czegoś, co
będzie utrudniało dojście pielgrzymom do sanktuarium Matki Boskiej. Przeprowadziłem z panem ministrem rozmowę na ten temat w Warszawie. Władze Jasnej Góry od
siebie prosiły o interwencję Naczelnego Konserwatora Zabytków w Polsce i ministra
komunikacji, w którego gestii leży planowanie tras przejazdowych.
Zespół księży dziekanów diecezji częstochowskiej zwrócił się z tą sprawą do Rady
Państwa, prosząc o uszanowanie uczuć ludzi wierzących. Poinformowałem wreszcie
o tym nieszczęśliwym zamiarze Jego Eminencję Prymasa Polski, Sekretariat Episkopatu i wszystkich księży biskupów ordynariuszów, gdyż sprawa ta dotyczy wszystkich
ludzi wierzących w Polsce.
Bardzo sobie cenię Wasze poparcie, umiłowani diecezjanie, poparcie zdecydowane
i odważne. Dziękuję Wam za nie serdecznie. Jeszcze raz się przekonałem, że na Was
zawsze można liczyć, gdy chodzi o obronę spraw dobrych, ważnych dla wszystkich.
Z naszymi staraniami solidaryzuje się w pełni ksiądz prymas. W liście skierowanym na mój adres pisał: „Przyłączam się do tego protestu, gdyż uważam, że budowa328
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nie przejścia podziemnego dla setek tysięcy ludzi zjeżdżających na Jasną Górę, jest ze
wszechmiar niebezpieczne dla pielgrzymów i szkodliwe dla spokoju nabożeństw, odprawianych dla wielotysięcznych rzesz wiernych z całej Polski i mnóstwa pielgrzymów
zagranicznych. Częstochowa już od początku nowego ustroju była dziwnie szykanowana i przemilczana zarówno na drogowskazach, jak też i w przewodnikach. Wszyscy
wiedzieli, że jest to złośliwość ateistyczna. Ale władze administracji państwowej powinny być powyżej tych złośliwości ludzi o zacieśnionym kręgu myślowym…” Jeden
z księży biskupów ordynariuszów w liście do mnie skierowanym, w którym przyłącza
się do naszych protestów, zauważa słusznie: „Znając (nasze) trudności energetyczne i częste wyłączanie prądu, a jeszcze częstsze psucie się instalacji, obawiam się, że
w tym tunelu bardzo szybko zapanują wieczne ciemności, a tak zwane obiektywne
przeszkody przy naprawie będą trwały ustawicznie; tunel zaś zamieni się w idealne
miejsce dla świata przestępczego.”
Na pewno jesteście ciekawi, czy na te nasze prośby odpowiedziały władze zwierzchnie, czy wstrzymały prace, czy zajęły się zbadaniem sytuacji. Niestety – Nie! Prace
przy budowie podziemnego przejścia prowadzone są dalej. A tak dużo i tak często
mówi się o liczeniu się z opinią społeczeństwa, o braniu pod uwagę zdania tegoż społeczeństwa, o stosowaniu się do jego życzeń i próśb. A praktycznie to wygląda tak, jak
sami widzicie. To jest dla nas dobra lekcja.
Nie zrażając się dotychczasowym traktowaniem, zwrócę się do wymienionych
władz raz jeszcze w tej sprawie, przypominając, że czekamy na odpowiedź. Gdyby zaś
i tym razem nie zajęły stanowiska i nic nie odpowiedziały na interesującą nas sprawę,
zwrócę się do innych instytucji, gdyż tu chodzi nie tylko o względy religijne, ale także
o zabytek najwyższej klasy i jego otoczenie, który to zespół architektoniczny jest dobrem ogólnonarodowym.
Was, umiłowani diecezjanie, proszę w dalszym ciągu o modlitwy w tej trudnej dla
nas sprawie, a duszpasterzy o przypominanie tej intencji przy nabożeństwach.
Pewny Waszego zrozumienia i poparcia z serca Wam błogosławię.
† Stefan Barełaa
Biskup Częstochowski
Częstochowa, dnia 27 października 1979 r.
Źródło: AKMCz, 148/7, KWP, t. VI b, nr 302, oryginał, mps.
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Nr 92
1979 październik 30, Częstochowa – Komunikat II biskupa częstochowskiego w sprawie próby
ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej.
Komunikat II [III]
Biskupa Częstochowskiego w sprawie próby
ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej
(kościoły w diecezji poza Częstochową)
Umiłowani Diecezjanie!
Wypełniając obietnicę daną Wam w pierwszym komunikacie oraz spełniając Wasze życzenia przedkładane mi z różnych środowisk, by nie dopuścić do budowy podziemnego przejścia przed Jasną Górą, pragnę Was poinformować, co w tej sprawie
zostało zrobione i z jakim skutkiem.
Otóż, po pierwsze, wysłałem pismo do wojewody częstochowskiego, przedstawiając mu racje przemawiające przeciw budowie prowadzonego na Jasną Górę tunelu i prosząc go, by zmienił decyzję. Wysłałem ponadto depeszę do premiera rządu
z prośbą, by polecił wstrzymać prace, a następnie pismo wyjaśniające sytuację. Prosiłem pisemnie ministra kultury i sztuki, by nie dopuścił do zniszczenia zabytkowego
zespołu: aleja Najświętszej Maryi Panny – Jasna Góra, a Ministerstwo Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, aby wstrzymało prace, których efekt
będzie szkodliwy dla środowiska naturalnego śródmieścia Częstochowy. Przesłałem
pismo do Stowarzyszenia Architektów Polskich, by ujęło się za architekturą zespołu aleja Najświętszej Maryi Panny – Jasna Góra, urbanistycznie bardzo ciekawego. Wysłałem także pismo do Kierownika Urzędu do spraw Wyznań z prośbą, by
użył swego wpływu i nie dopuścił do powstania czegoś, co będzie utrudniało dojście
pielgrzymom do sanktuarium Matki Boskiej. Przeprowadziłem z panem ministrem
rozmowę na ten temat w Warszawie.
Również władze Jasnej Góry od siebie prosiły o interwencję Naczelnego Konserwatora Zabytków w Polsce i ministra komunikacji, w którego gestii leży planowanie
tras przejazdowych.
Zespół księży dziekanów diecezji częstochowskiej zwrócił się do Rady Państwa,
prosząc o uszanowanie uczuć ludzi wierzących.
Wreszcie poinformowałem o tej nieszczęśliwej budowie Jego Eminencję Prymasa
Polski, Sekretariat Episkopatu i wszystkich księży biskupów ordynariuszów, gdyż
sprawa ta dotyczy wszystkich ludzi wierzących w Polsce.
Z naszymi staraniami solidaryzuje się w pełni ksiądz prymas. W liście skierowanym na mój adres pisał: „Przyłączam się do tego protestu, gdyż uważam, że
budowanie przejścia podziemnego dla setek tysięcy ludzi zjeżdżających na Jasną
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Górę jest ze wszechmiar niebezpieczne dla pielgrzymów i szkodliwe dla spokoju nabożeństw, odprawianych dla wielotysięcznych rzesz wiernych z całej Polski
i mnóstwa pielgrzymów zagranicznych. Częstochowa już od początku nowego
ustroju była dziwnie szykanowana i przemilczana zarówno na drogowskazach,
jak też i w przewodnikach. Wszyscy wiedzieli, że jest to złośliwość ateistyczna.
Ale władze administracji państwowej powinny być powyżej tych złośliwości ludzi o zacieśnionym kręgu myślowym…” Jeden z księży biskupów ordynariuszów
w liście do mnie skierowanym, w którym dołącza się do naszych protestów, zauważa słusznie: „Znając (nasze) trudności energetyczne i częste wyłączanie prądu, a jeszcze częstsze psucie się instalacji, obawiam się, że w tym tunelu bardzo
szybko zapanują wieczne ciemności, a tak zwane obiektywne przeszkody przy
naprawie będą trwały ustawicznie; tunel zaś zamieni się w idealne miejsce dla
świata przestępczego.”
Interesujecie się Umiłowani, jak na te nasze prośby odpowiedziały władze
zwierzchnie, czy wstrzymały prace, czy zajęły się zbadaniem sytuacji. Niestety –
nie! Prace przy budowie podziemnego przejścia prowadzone są dalej. A tak dużo
i często słyszymy o liczeniu się z opinią społeczeństwa, o braniu pod uwagę zdania
tegoż społeczeństwa, o stosowaniu się do jego życzeń i próśb… Praktycznie jednak
wygląda to tak, jak sami widzicie. To jest dla nas dobra lekcja.
Nie zrażając się dotychczasowym traktowaniem, zwrócę się do wymienionych
władz raz jeszcze, przypominając, że czekamy na odpowiedź. Gdyby zaś i tym razem
nie zajęły stanowiska i nic nie odpowiedziały na nurtujące nas problemy, zwrócę się
do innych instytucji; chodzi tu bowiem nie tylko o względy religijne, ale także o zabytek najwyższej klasy i jego otoczenie, który to zespół architektoniczny jest dobrem
ogólnonarodowym.
Was, umiłowani diecezjanie, nadal usilnie proszę o żarliwe modlitwy w tej trudnej dla nas sprawie. Bóg Wam zapłać za dotychczasowe poparcie, tak zdecydowane
i odważne. Zawsze, gdy chodzi o obronę spraw dobrych i ważnych dla dobra ogółu,
można na Was w pełni liczyć, Umiłowani.
Duszpasterzy proszę o przypominanie tej intencji przy nabożeństwach. Wszyscy
trwajmy we wspólnej modlitwie zanoszonej do Matki Zawierzenia, aby nie zakłócano
Jej czci w narodzie, który się oddał w Jej niewolę miłości.
Z serca Wam błogosławię
† Stefan Barełaa
Biskup Częstochowski
Częstochowa, dnia 30 października 1979 r.
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Nota: Powyższy komunikat Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza należy
odczytać na wszystkich mszach św. w niedzielę 4 listopada br.
† Miłosław Kołodziejczykb
Wikariusz Generalny
Źródło: AKMCz, 148/7, KWP, t. VI b, nr 308, oryginał, mps.
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Nr 93
b.d., b.m. – Protokół z rozmowy biskupa częstochowskiego z ministrem Kazimierzem Kąkolem
w Urzędzie do spraw Wyznań w Warszawie.
Protokół
z rozmowy Księdza Biskupa Ordynariusza Częstochowskiegoz Panem Ministrem
Kazimierzem Kąkolem1, Kierownikiem Urzędu do spraw Wyznań,
w gmachu Urzędu do spraw Wyznań, W[arsza]wa, w dniu 8 listopada 1979 roku.
Rozmowa odbyła się na życzenie pana ministra w dniu 8 listopada 1979 roku
o godzinie 13.00.
Po powitaniu się i paru grzecznościowych zdaniach wstępnych minister oświadczył,
że w oparciu o rozmowę na lotnisku z księdzem kardynałem prymasem i księdzem
biskupem Dąbrowskim był skłonny uważać sprawę podziemnego przejścia w rejonie
Jasnej Góry za zagadnienie niewielkiej wagi, za sprawę, którą się da łatwo rozwiązać.
Tymczasem widzi, że ona zaczyna nabierać szerokiego rozgłosu i staje się problemem
poważnym. Zauważył przy tym, że informacja o zamierzonej budowie, udzielona
przez Przewodniczącego WRN, była z pewnością podana nie wprost, ale tak wśród
innych spraw, dlatego jej nie zapamiętałem.
Odpowiedziałem na to, że żadnej informacji nie było ani wprost, ani też wśród
omawiania innych spraw, ani w formie jakiejś dygresji natury ubocznej, ostatecznie
nie byłem sam na tej rozmowie. Zawsze by ktoś zauważył. Tymczasem nikt z towarzyszących mi księży nic o tym nie wie. Bezpośrednio po odbyciu rozmowy sporządziłem
z niej szczegółowy protokół podpisany przeze mnie i ks. biskupa Kołodziejczyka. Nie
ma w nim żadnej wzmianki o tej sprawie. Stwierdzam, że mieszkańcy Częstochowy
przyjmują ten projekt bardzo źle. Uważają ten pomysł za jak najbardziej nieszczęśliwy
i ze wszechmiar szkodliwy zarówno ze względów religijnych, jak i architektonicznych
w odniesieniu do Jasnej Góry. Zdecydowanie też negatywnie ustosunkowują się do
niego przyjezdni i to zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Roboty powinny być bezwzględnie wstrzymane i zmienione plany.
Tu minister zapytał, jak bardzo są zaawansowane te roboty i czy istnieje możliwość
zmian i w jakim kierunku? Co robi się w tej chwili?
W tym momencie włączył się do rozmowy ksiądz kanclerz, który mi towarzyszył. Stwierdził z naciskiem, że głównym powodem tych robót jest odcięcie Jasnej
Góry od miasta, zepchnięcie jej na peryferia, jak najdalej posunięte utrudnienie pielgrzymom dojścia do niej, zmiana charakteru Częstochowy jako miasta pielgrzymkowego, ustawienie jej nie ze wschodu na zachód w kierunku Jasnej Góry, jak było
dotąd, ale z południa na północ. Rozwinął te stwierdzenia w dłuższym wywodzie.
Podkreślił, że zabranie alei Sienkiewicza pod tunel jest krzywdą dla pielgrzymów,
którzy ją zajmowali w czasie głównych nabożeństw w całości. To była jedna czwarta
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wszystkich miejsc pod Jasną Górą. Zwrócił uwagę na to, że zabranie alei Sienkiewicza pod tunel jest jakimś sprofanowaniem Grobu Nieznanego Żołnierza, który się
tam znajduje. Wylot tunelu będzie w pobliżu tego grobu. Niszczy to jego otoczenie.
Częstochowianie bardzo to odczuwają. Jedno jest bowiem tylko miejsce w Częstochowie poświęcone pamięci żołnierza polskiego, biedne i bardzo skromne, i jeszcze
je się odziera z pięknego otoczenia i spycha na peryferia. Podczas gdy obcy żołnierze
mają 3 pomniki, i to w bardzo eksponowanych miejscach. Wskazał, że usiłowania
przeszkadzania pielgrzymom w drodze do sanktuarium były robione już w ubiegłym
roku, gdy to chciano zająć w miesiącu sierpniu i wrześniu całą III aleję NMP pod
tak zwany Jarmark Jurajski, polegający na handlu, występach muzycznych i chóralnych, by po prostu uniemożliwić, a przynajmniej bardzo utrudnić przedostanie się
pielgrzymom na Jasną Górę. W obecnym roku władze częstochowskie poszły dalej.
Udowodnił, że cokolwiek by mówiły władze częstochowskie i jakkolwiek by argumentowały, jedno nie ulega wątpliwości, iż głównym ich celem jest odcięcie Jasnej
Góry od miasta, utrudnienie pielgrzymom dojścia do niej, przeszkodzenie im w zachowaniu modlitewnego skupienia. A tak się spieszono z przeprowadzeniem tego
planu, tak się lękano, by im ktoś nie przeszkodził, że nie porobiono nawet ekspertyz
koniecznych w tej sytuacji. Inżynierowie-geolodzy z przerażeniem mówią o tym, że
filary, na których ma być oparta jezdnia czteropasmowa, są wsparte na tym samym
górotworze, na którym wznosi się klasztor ze swoją wielką wieżą. Co będzie z drganiami? Czy zmieszczą się w granicach amplitudy? A wieża już raz się zarysowała.
Nie pozwala się wchodzić zwiedzającym na jej najwyższe partie. Czy wolno w tych
warunkach ryzykować.
Czy jest możliwość zmian? Jest. Gdy ruch kołowy musi przebiegać ulicami Pułaskiego i Starucha, poprowadzić go tunelem, a pieszym pozostawić dojście takie, jakie
było, szybki zaś ruch poprowadzić obwodnicą od zachodu, za Jasną Górą.
Do tych wywodów dodałem, że teren za Jasną Górą jest jak najbardziej odpowiedni pod taką obwodnicę. Nie wymagałby ani zbyt wielkiej pracy, ani zbyt wielkich
nakładów. Zresztą mieszkańcy Częstochowy pomogliby w tej pracy, gdyby zobaczyli,
że odstępuje się od tego nieszczęsnego tunelu.
Minister stwierdził po tych wypowiedziach: „widzę, że ksiądz biskup zajmuje w tej
sprawie stanowisko nieprzejednane”.
Prosiłem na zakończenie ministra, aby się włączył w tę sprawę i zrobił coś dla jej
pomyślnego rozwiązania. Uśmiechnął się zachęcająco, ale niczego nie obiecał. Wspomniał tylko, że z urzędu musi się tą sprawą zajmować, bo nalegają na niego jego
zwierzchnicy, to jest Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński i premier rządu
PRL Piotr Jaroszewicz.
Wspomniałem na zakończenie, że czekam na urzędową odpowiedź w tej sprawie.
Przy pożegnaniu ksiądz kanclerz powiedział ministrowi, że wyjeżdżając z Częstochowy, dowiedział się o napadzie w Sosnowcu na punkt katechetyczny. Wyrzucono
ławki na podwórko. Innych szczegółów nie zna. Prosił o interwencję. Minister zażądał
adresu. Powiedział mu, że w Sosnowcu, w osiedlu Rudna IV.
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Rozmowa trwała godzinę. Atmosfera była spokojna, uprzejma, ale nie pocieszająca, bo czuło się stale, że on słucha, lecz nie wciąga się w jakieś konkretne wypowiedzi
i do niczego się nie zobowiązuje.
† Stefan Barełaa
Biskup Częstochowski
Źródło: AKMCz, 148/7, KWP, t. VI b, nr 319, oryginał, mps.

Kazimierz Kąkol (ur. 1920), działacz komunistyczny. 1957–1974 redaktor naczelny czasopisma
„Prawo i Życie”; 1971–1980 zastępca członka KC PZPR; 1974–1980 minister – kierownik Urzędu do spraw Wyznań; 1985–1989 dyrektor Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich.
Zob. Leksykon Historii Polski, Warszawa 1995, s. …..
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a

Podpis odręczny.

335

Wybór dokumentów

Nr 94
1979 listopad 25, Częstochowa – Komunikat biskupa częstochowskiego w sprawie próby ograniczania kultu Matki Bożej Częstochowskiej.
Biskup Częstochowskia

a

42-200 Częstochowa, dnia b25 listopadab 197b9b r.
Al. Najśw[iętszej] Maryi Panny 54c

c

Komunikat III
Biskupa Częstochowskiego
w sprawie próby ograniczania kultu Matki Bożej Częstochowskiej
Umiłowani Diecezjanie!
Po pierwszym komunikacie z dnia 30 września i drugim z 27 października br.
w sprawie urbanistycznego odcięcia Jasnej Góry od miasta Częstochowy i zgodnie
z obietnicą, że będę Was, umiłowani diecezjanie, informował o dalszych krokach
podjętych przeze mnie w powyższej sprawie, dzisiaj przedstawiam Wam dalszy tok
wypadków.
1. Już w pierwszym komunikacie informowałem Was, że celem przebudowy skrzyżowania pod Jasną Górą nie jest ułatwienie komunikacyjne, lecz
utrudnienie dostępu do sanktuarium Matki Bożej. Wąskie, zaplanowane na
10 m szerokości przejście podziemne, z usytuowanymi sklepami i punktami
usługodawczymi, będzie utrudniało przechodzenie wielotysięcznym grupom
pielgrzymkowym, a także rzeszom częstochowian zmierzających na Jasną
Górę i z Jasnej Góry, zwłaszcza w wielkie święta maryjne. Wobec tego fakt,
że zabieram publicznie głos w tej sprawie, nie jest uzurpowaniem sobie dodatkowych praw natury cywilnej, ale obowiązkiem biskupa odpowiedzialnego za rozwój czci Matki Najświętszej i zobowiązanego do obrony wolności
sumienia wszystkich mieszkańców diecezji.
Koncepcja odcięcia Jasnej Góry od Częstochowy godzi w konstytucyjne prawa katolików polskich, w jasnogórskie sanktuarium; godzi w zabytek kultury narodowej, jakim jest Jasna Góra w powiązaniu z Częstochową; narusza
obowiązujące przepisy prawne, w tym i umowy międzynarodowe dotyczące
ochrony zabytków; jest bolesnym ciosem dla Ojca Świętego Jana Pawła II.
2. W celu powstrzymania podjętych prac podjąłem szereg działań, o których informowałem Was, Umiłowani, w II komunikacie. Obecnie podaję dokładny
wykaz wszystkich podjętych przeze mnie kroków.
a
b
c

Nadruk firmowy.
Dopisano odręcznie.
Nadruk firmowy.
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3.

21 września br. skierowałem na adres wojewody częstochowskiego pismo
szczegółowo uzasadniające moje stanowisko w sprawie budowy podziemnego
przejścia na styku alei Najśw[iętszej] Maryi Panny i alei Sienkiewicza. Odpisy
tego listu zostały wysłane do premiera rządu PRL, do ministra administracji,
gospodarki terenowej i ochrony środowiska, do ministra kultury i sztuki, do
Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie i do Kierownika Urzędu
do spraw Wyznań w Warszawie.
Do Przewodniczącego Rady Państwa wysłałem depeszę 30 października,
a list 2 listopada.
Nadto do premiera rządu PRL skierowałem pisma dnia 25 września i 2 listopada oraz depesze dnia 26 września, 30 października i 13 listopada.
Do ministra Kierownika Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie skierowałem pismo dnia 2 listopada, depesze 31 października i 13 listopada oraz
odbyłem z nim rozmowy w dniach 20 października i 8 listopada.
Do ministra kultury i sztuki oraz ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska wysłałem 31 października depeszę, a 3 listopada
pismo.
Z prośbą o pomoc zwróciłem się również do Stowarzyszenia Architektów
Polskich (3 listopada) oraz do Stowarzyszenia Historyków Sztuki (dnia
29 października).
Do władz naczelnych PRL zwrócili się także księża dziekani diecezji zebrani
na sesji w dniu 2 października br. oraz kapłani uczestniczący w dniach duszpasterskich w Częstochowie 19–20–21 listopada.
Wiem również, że wielu z Was, Umiłowani, prosiło władze administracyjne
o wstrzymanie prac pod Jasną Górą.
Do dnia dzisiejszego na wszystkie wymienione pisma i depesze brak jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony władz administracyjnych. Wprawdzie wojewoda częstochowski nadesłał na moje ręce pismo z dnia 12 października,
nie dotyczy jednak ono meritum sprawy. Stowarzyszenie Historyków Sztuki
w Warszawie obiecało zwrócić się do władz centralnych z prośbą o dokładne
informacje odnośnie interesującej nas sprawy.
Ten brak odpowiedzi jest niezgodny z prawem i przyjętymi zwyczajami.
Zmowa milczenia ze strony władz administracyjnych w odniesieniu do wysłanych przeze mnie pism i depesz oraz dezinformowanie opinii publicznej
jest wyrazem złej woli oraz lekceważenia ich praw konstytucyjnych.
Umiłowani diecezjanie! Wobec piętrzących się trudności proszę Was i zachęcam do wytrwałej i gorliwej modlitwy w tej intencji, aby Częstochowa nie
zapomniała nigdy, że swoje istnienie, rozwój i sławę zawdzięcza Matce Bożej
Jasnogórskiej. Módlmy się również gorąco o to, byśmy umieli kształtować
zdrową, opartą na prawdzie opinię publiczną i mieli odwagę wyrażać ją wobec braci.
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Przekazując Wam te informacje i prośby w uroczystość Chrystusa Króla, który jest również Królem Prawdy kształtującej opinię publiczną, z serca Wam
wszystkim błogosławię.
† Stefan Bareład
Biskup Częstochowski
Częstochowa, Uroczystość Chrystusa Króla 1979 roku.
Nota: Powyższy komunikat Jego Ekscelencji Biskupa Częstochowskiego należy odczytać w czasie wszystkich mszy świętych w uroczystość Chrystusa Króla.
Ks. Władysław Karlike
w/zf Wikariusz Generalny

f

Źródło: AKMCz, 148/7, KWP, t. VI b, nr 330, oryginał, mps.

d
e
f

Podpis odręczny.
Podpis odręczny.
Dopisano odręcznie.
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Nr 95
1979 grudzień 19, b.m. – Pro memoria w sprawie podziemnego przejścia na Jasną Górę.
19 XII 1979 r.
Uwagi dla Komisji Episk[opatu] Pol[ski]
Pro memoria
w sprawie
przekopywania podziemnego przejścia w rejonie
Jasnej Góry.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

a

Częstochowa jest w tej chwili ze względu na sanktuarium NMP na Jasnej
Górze miastem wyjątkowym w Polsce. Jest znana na całym świecie. Przyjeżdżają tu ludzie z całego świata, by się pokłonić Matce Boskiej. Wzmógł się
także bardzo wewnętrzny ruch pielgrzymkowy istniejący w naszym narodzie
od stuleci. To wymaga pięknych rozwiązań otoczenia Jasnej Góry i ułatwień
w dostępie do niej. Leży to w interesie narodu.
Władze niestety nie kierują się ani interesem miasta, ani interesem narodu,
ale jakimiś innymi względami. Mimo próśb zanoszonych do nich od lat, nie
chcą usunąć spod bram sanktuarium handlu ani też tzw. „przypinaczy medalików”, którzy nas kompromitują w oczach gości zagranicznych.
Zabrały część placu przeznaczonego dla pielgrzymów i zbudowały na nim
kioski i sklepy dla Ars Christiana. One są potrzebne, ale nie tu.
Dalszą część placu przeznaczonego dla pielgrzymów zabrano na parking.
I on jest potrzebny, ale nie na tym placu.
Robią utrudnienia i na kolejach, i z autokarami, i z prywatnymi samochodami,
aby zniechęcić pielgrzymów do przychodzenia na Jasną Górę.
W ubiegłym roku zdecydowano urządzić w miesiącach o największym nasileniu pielgrzymek tzw. Jarmark Jurajski, jako stałą już instytucję częstochowską. Postanowiono zamknąć dla ruchu III aleję NMP, to jest chodniki, jezdnię i środek alejowy, ustawić tu kioski, sklepy, estrady muzyczne i śpiewacze,
spotkania z autorami książek. Dla pielgrzymek nie było miejsca albo miały
się przepychać przez tę karnawałowąa aurę. Trzeba było stoczyć całą batalię,
aby te wszystkie urządzenia zepchnąć na pobocze. I tak przeszkadzały w modlitwie i skupieniu, ale już nie tak bardzo.
Obecnie przyszło dalsze groźne uderzenie w pielgrzymki przez tzw. bezkolizyjne rozwiązanie skrzyżowania alei NMP i jej przedłużenia, alei Sienkiewicza, z ulicą Pułaskiego i jej przedłużeniem ulicą Starucha. Ulicami Pułaskiego
i Starucha puszczono trasę czteropasmową szybkiego ruchu, odcinając miasto

W oryginale karnałową.
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8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

od Jasnej Góry. Tu nie chodzi o komunikację, ale o utrącenie, a przynajmniej
ograniczenie ruchu pielgrzymkowego, nie o względy komunikacyjne, ale
względy ideologiczne.
Ta trasa szybkiego ruchu czy, jak obecnie nazywają, wzmożonego ruchu przecina przy parkach aleję NMP i równolegle do niej biegnące ulice: Jasnogórską
i Waszyngtona, czyli te ulice, którymi zdążały na Jasną Górę pielgrzymki
z miejscowości położonych na wschód od Częstochowy oraz ludzie z dworca
kolejowego i dworca autobusowego. Jak oni się obecnie dostaną przed szczyt
Jasnej Góry? Będą mieli duże trudności. Piękna „Via Sacra”, którą od wieków
Polacy szli na Jasną Górę, została naruszona.
Przejście tym podziemnym tunelem byłoby połączone z dużymi trudnościami. Tu by się mijały 2 fale ludzi. Jedna to ludzie idący na Jasną Górę, a druga – to ludzie idący już z Jasnej Góry. Wymijanie się byłoby połączone ze
ściskiem i tłokiem. Dla dużych pielgrzymek to przejście byłoby męczarnią,
jakąś makabryczną męczarnią.
Dużą trudność będą też miały wozy towarzyszące pielgrzymkom z dostaniem
się pod Jasną Górę. One wiozą żywność i rzeczy podręczne pielgrzymów. Tradycyjnie jechały ulicą Jasnogórską lub Waszyngtona. A teraz te ulice mają
być przecięte trasą szybkiego ruchu.
Trudno sobie wyobrazić w tej sytuacji rozchodzenie się ludzi po nabożeństwach, zwłaszcza wieczornych. Idąc wszystkimi ulicami, rozchodzili się
w ciągu mniej więcej godziny. A teraz ile trzeba będzie czasu, by te kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy ludzi się rozeszło.
A co się stanie z przejściem przez tunel, gdy przypadkowo lub celowo zostanie wyłączone światło przy wychodzeniu z Jasnej Góry?
W uroczystości wyjątkowe bywa na Jasnej Górze po kilkaset tysięcy ludzi.
Zajmują oni wtedy nie tylko cały plac, ale i całą aleję Sienkiewicza – i to głowa przy głowie – a nawet część alei NMP. Zajęcie obecnie tych alei pozbawia
pielgrzymów 1/3 terenu. To bardzo dużo. Gdzie się ci ludzie pomieszczą?
Mówi się, że chodzi o zabezpieczenie ludzi przed wypadkami, które miały się
tu rzekomo często zdarzać. Jest to niezgodne z prawdą. Były tu takie wypadki i tyle, jak i na innych ulicach. Wystarczy przeczytać prasę miejscową, by
się o tym przekonać.
W opracowaniu „Ziemia Częstochowska”, zeszyt III, z roku 1947, planiści
częstochowscy zastanawiali się nad regulacją komunikacji w mieście. Mówią
o możliwości takiego skrzyżowania, ale go nie widzą. Widzą przeprowadzenie obwodnicy za Jasną Górą. (str. 10 i str. 11).
Gdy się to obecne uderzenie w pielgrzymki uda, a odcięcie Jasnej Góry od
miasta, to jest od wschodu i południa, stanie się faktem, nie trzeba być prorokiem, aby przewidzieć, że w swoim czasie, pod jakimś pretekstem, nastąpi odcięcie od zachodu i północy, a także od dworca Częstochowa-Stradom.
Jasna Góra stanie się wtedy „wyspą”. A zasięg jej oddziaływania bardzo się
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skurczy w stosunku do tego, który ma obecnie. Mogą bowiem i plac jeszcze
ograniczyć przez pobudowanie czegoś, co rzekomo będzie bardzo potrzebne.
17. W naszym interesie byłoby nie dopuścić za wszelką cenę do powstania tego
podziemnego przejścia. Ale czy się to już teraz uda?
† Stefan Barełab
Źródło: AKMCz, 148/7, KWP, t. VI b, nr 350, oryginał, mps.

b

Podpis nieczytelny.
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Nr 96
1979 Grudzień 20, b.m. – Materiał dla Komisji Episkopatu Polski w sprawie podziemnego
przejścia w Częstochowie.
Podziemne przejście na Jasną Górę
jest jednym z etapów walki z pielgrzymkami zdążającymi do kaplicy
Matki Boskiej Częstochowskiej
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Częstochowa ze względu na sanktuarium Najśw[iętszej] Maryi Panny na Jasnej Górze jest miastem o wyjątkowym w Polsce znaczeniu. Jest też znana na
całym świecie. Przyjeżdżają tu ludzie zewsząd, by się Matce Boskiej pokłonić.
Wzmógł się też ostatnio bardzo ruch pielgrzymkowy, istniejący w naszym
narodzie od stuleci. Występuje on obecnie nie tylko już w pewne dni, ale
w mniejszych rozmiarach przez cały prawie rok. To wymaga pięknych rozwiązań otoczenia Jasnej Góry i ułatwień w dostępie do niej. Leży to w interesie nie tylko Kościoła, ale i narodu.
Władze Państwowe niestety tego interesu nie dostrzegają. Owszem, czują się
jakoś tym ruchem pielgrzymkowym zagrożone. Dlatego też starają się ten
ruch przyhamowywać i ograniczać. Robią to na różny sposób.
W latach pięćdziesiątych zaczęły odmawiać zezwoleń na pielgrzymki piesze
do Częstochowy pod najróżnorodniejszymi pretekstami, często mało poważnymi lub wprost śmiesznymi. Akcja ta ograniczyła mocno ilość pielgrzymek.
Zostały najgłośniejsze, jak np. warszawska, łódzka czy kaliska. Od czasu do
czasu dostają zezwolenie i mniejsze parafie dla zachowania pozorów, że pielgrzymki są.
Później były trudności z pociągami, gdy ludzie chcieli tym środkiem lokomocji dostawać się do Częstochowy. Nie wydawano po prostu biletów do
Częstochowy, ale albo do miejscowości leżących przed Częstochową, albo do
miejscowości leżących poza Częstochową.
Były także trudności z odjazdem z Częstochowy. W dniach największego nasilenia pielgrzymów na dworcu kolejowym były czynne tylko 2 lub 3 okienka. Pociągi odchodziły beż większego przepełnienia, a na peronach oczekiwały masy ludzi po 20 godzin na odjazd. Nie przydzielano także większej liczby
wagonów.
Wierni przerzucili się na autobusy i różne inne autokary. Ale zaraz wystąpiły trudności. Nie można było wynająć autobusu do Częstochowy. Gdzie
indziej – tak, do Częstochowy nie! Musiano podawać różne zmyślone powody wyjazdu i różne nieprawdziwe miejscowości. W razie przyłapania
tych autobusów w Częstochowie, trzeba było płacić odpowiednio wysokie
kary.
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7.

W roku 1978 zdecydowano urządzić w Częstochowie, i to właśnie w miesiącach nasilenia pielgrzymek, to jest w sierpniu i wrześniu, tak zwany Jarmark
Jurajski. Miała być zajęta cała III aleja Najśw[iętszej] Maryi Panny przez
kioski, stoiska, wystawy, estrady, występy muzyczne i śpiewacze zespołów
artystycznych z całego województwa. Dla pielgrzymek nie było miejsca. Musiałyby się przepychać przez ten piękny może i barwny tłum, nie mający jednak nic wspólnego z nastawianiem modlitewnym czy pokutnym, z jakim idą
pielgrzymi. Z trudem udało się zepchnąć te występy na pobocze alei. A miała
być organizowana ta instytucja w każdym roku, w tych właśnie miesiącach,
kiedy na Jasną Górę idzie najwięcej pielgrzymek.
8. Obecnie przyszło dalsze uderzanie w pielgrzymki, groźne uderzenie, przez tak
zwane bezkolizyjne rozwiązanie skrzyżowania alei Najśw[iętszej] Maryi Panny i jej przedłużenia, alei Sienkiewicza, z ulicą Pułaskiego i jej przedłużeniem
ulicą Starucha. Podziemne przejście, które się tu chce zrobić, utrudni bardzo
dojście do Jasnej Góry. Utrudni ją szczególnie tym, którzy wcześnie rano
będą przyjeżdżać do Częstochowy. Oni będą się bali iść o tej godzinie przez
to przejście, by się w nim nie spotkać z przykrymi niespodziankami. Utrudni
także tym, którzy wieczorem szli na modlitwę pod szczyt. Teraz się będą obawiać zwłaszcza powrotu przez to przejście. Utrudni także, a z biegiem czasu
chyba uniemożliwi, te przepiękne pielgrzymki z feretronami, odznaczające
się przecudną zewnętrzną okazałością. Przenieść bowiem te wszystkie emblematy przez to podziemne przejście będzie rzeczą zbyt trudną.
9. Przejście to podziemne zabierze pielgrzymom część alei Sienkiewicza, którą
zajmowali w czasie wielkich nabożeństw, stojąc w niej zwartą masą. Zajęto
już część placu pod pawilony i sklepy Ars Christiana. Zajęto drugą część pod
parking. Teraz zajęto część alei Sienkiewicza. Chodzi o zmniejszenie miejsca
dla pielgrzymów.
10. Kto się w to wszystko wmyśli, kto te wszystkie posunięcia przeanalizuje, sam
dojdzie do wniosku, że to podziemne przejście jest dalszym etapem walki
z pielgrzymkami, dalszym krokiem w walce z nabożeństwem ku czci Matki
Boskiej, że tu nie chodzi o względy komunikacyjne tylko, ale o względy ideologiczne, o niszczenie chrześcijańskich przejawów życia.
11. To długofalowa akcja. Na pewno się ona nie skończy i na tym wysiłku, ale
będzie kontynuowana. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. I trzeba zachować
czujność, dużą czujność.
Ks. Władysław Karlik
Kanclerza

a
Poniżej dopisek odręczny o treści: Materiał przygotowany dla Komisji Episkopatu Polski badającej na miejscu
sprawę podziemnego przejścia na Jasną Górę.
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20 XII 1979 r.b
Ks. Wł[adysław] K[arlik]c
Źródło: AKMCz, 148/7, KWP, t. VI b, nr 351, oryginał, mps.

b
c

Dopisano odręcznie.
Podpis odręczny.
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Nr 97
b.d., b.m. – Protokół z posiedzenia Komisji Episkopatu w dniu 20 grudnia 1979 roku.
Protokół
z posiedzenia Komisji Episkopatu w dniu 20 grudnia 1979 roku w gmachu biskupa
częstochowskiego w sprawie przekopywania tunelu w rejonie Jasnej Góry.
W posiedzeniu wzięli udział biskupi wydelegowani przez 171. Konferencję Plenarną Episkopatu: ks. kardynał Franciszek Macharski1, metropolita krakowski, ks. biskup Herbert Bednorz, biskup katowicki, ks. biskup Bolesław Pylak2, biskup lubelski
i ks. biskup Stefan Bareła, biskup częstochowski.
Na wstępie zapoznali się z materiałami dotyczącymi planowanego przekopu podziemnego przejścia z alei Najśw[iętszej] Maryi Panny w kierunku Jasnej Góry oraz ze
wszystkimi pismami i depeszami skierowanymi w tej sprawie do władz miejscowych
i centralnych.
Później przedyskutowali wytworzoną sytuację i wszystkie następstwa, jakie pociągnąłby za sobą taki tunel dla ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium Matki Boskiej.
Wreszcie wybrali się w rejon budowy tego podziemnego przejścia, aby na miejscu
zobaczyć te prowadzone prace i skonfrontować swoje teoretyczne rozważania i wnioski z rzeczywistością oglądaną własnymi oczami.
Uznano, że to podziemne przejście mocno utrudni ruch pielgrzymkowy na Jasną
Górę, a w niektórych wypadkach i sytuacjach wręcz go uniemożliwi, że wobec tego
należy się przeciwstawiać budowie tego tunelu wszystkimi możliwymi sposobami.
Zadecydowano wysłać depeszę do J.Em. ks. kardynała prymasa i do J.E. ks. biskupa Bronisława Dąbrowskiego, Sekretarza Episkopatu Polski, aby ze względu na
najwyższą wagę i naglącą pilność sprawy podjęto akcję wraz z całym episkopatem, by
wstrzymać te prace.
† StefanBarełaa
Biskup Częstochowski
Źródło: AKMCz, 148/7, KWP, t. VI b, nr 352, oryginał, mps.

Kard. Franciszek Macharski (ur. 1927), kapłan archidiecezji krakowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął 1950, sakrę biskupią w 1979, kreowany kardynałem w 1979. Duszpasterz w Kozach, oj-

1

a

Podpis odręczny.
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ciec duchowny, wykładowca i rektor WSD w Krakowie, kanonik kapituły archikatedralnej krakowskiej, arcybiskup metropolita krakowski, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
uczestnik Synodu Biskupów, wiceprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, arcybiskup senior. Zob. P. Nitecki, Kardynałowie Kościoła w Polsce, Częstochowa 1999, s. 90–91.
2
Abp Bolesław Pylak (ur. 1921), kapłan archidiecezji lubelskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1948, sakrę biskupią w 1966. Wykładowca KUL i WSD w Lublinie, kanonik kapituły katedralnej lubelskiej, biskup pomocniczy diecezji lubelskiej, wikariusz generalny, wikariusz kapitulny, biskup lubelski, arcybiskup metropolita lubelski, arcybiskup senior. Zob. P. Nitecki, Biskupi Kościoła
w Polsce…, kol. 368.
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Nr 98
b.d., b.m. – Protokół z konferencji odbytej w dniu 21 grudnia 1979 roku w gmachu Urzędu
Wojewódzkiego w Częstochowie.
Protokół
z konferencji odbytej w dniu 21 grudnia 1979 roku
w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie.
Obecni:
Kurię diecezjalną reprezentowali – ks. bpa Tadeusz Szwagrzyk, ks. inf[ułat] Władysław Karlik, profesor Władysław Pieńkowski, architekt Lech Dunin, mecenas
dr Andrzej Rozmarynowicz1.
Miasto i województwo – prezydent miasta – Ryszard Matysiakiewiecz, architekt
miejski Drews, architekt wojewódzki Zaleski.
Władze centralne: mgr architekt Henryk Rodziewicz, Dyrektor Departamentu
Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Cel konferencji:
Sprawa przekopywania podziemnego przejścia z alei Najśw[iętszej] Maryi Panny –
przez aleję Sienkiewicza – na Jasną Górę. Sprawa bardzo kontrowersyjna.
1. Konferencję zagaił dyrektor Rodziewicz, stwierdzając, że ma ona na celu wyjaśnienie sobie pewnych rzeczy, usunięcie nieporozumień i uprzedzeń oraz
próbę uzgodnienia stanowisk. Następnie udzielił głosu inż. Zaleskiemu, by
zapoznał zebranych w oparciu o odpowiednie plansze z długimi pracami
przygotowawczymi oraz z ostatecznym projektem, który jest już w tej chwili
w realizacji.
2. Inż. Zaleski, autor projektu, zreferował plan przejścia na podstawie generalnego planu zagospodarowania miasta. Podał genezę rozwoju urbanistycznego Częstochowy. Wskazał, że przygotowania do rozwiązania komunikacyjnego problemu miasta trwały przeszło 20 lat. Przeszedł następnie do sprawy
podziemnego przejścia. Przejście to ma mieć 10 m szerokości, 2,40 m wysokości, długość ciągu pod płytą 42 m, spadek alei NMP 10%. Nad przejściem
będzie płyta żelbetowa, stanowiąca element 14-metrowej trasy biegnącej ulicami Pułaskiego – Starucha. Trasa ta ma 4 pasma ruchu. Przy przesunięciu
jej w kierunku zachodnim wycięto 36 drzew starodrzewu w parkach i w pobliżu. Wewnątrz przejścia ma być poszerzenie obustronne, gdzie mieścić się
będą kioski, kawiarnia, posterunek MO, transformator i WC. W miejscu
najszerszym płyta będzie podparta dwoma słupami, będzie to na skrzyżowaniu ciągu głównego i ciągu schodów bocznych. Do tunelu bowiem będą
a

W oryginale bkp.
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3.
a.

b.

b
c
d

prowadzić schody boczne od strony północnej i strony południowej. Wnętrze
wyłożone będzie kamieniem. Posadzka ma być granitowa. Ściany będą wyłożone marmurem krajowym. Odwodnienie ma się dokonywać za pomocą
studzienek, których ciąg przechodzi przez całą szerokość tunelu. Ciągów tych
jest 4. Ma być również przeprowadzone odlodzenie posadzek poprzez ogrzewanie z elektrociepłowni. Tej jeszcze nie wybudowano. Termin ukończenia
prac w stanie surowym przewiduje się na marzec 1980 roku, wykończenie
zaś całkowite i oddanie do użytku na czerwiec tegoż roku. Referat ten był
przeprowadzony przez inż. arch[itekta] Zaleskiego z dużym zaangażowaniem i w sposób niewątpliwie interesujący. Usiłował w nim przekonać, że
ze wszystkich 5 wersji branych pod uwagę przy rozwiązywaniu tego węzła
komunikacyjnego ta jest najlepsza.
Po referacie wywiązała się dyskusja. Zabrali w niej głos wszyscy przedstawiciele kurii diecezjalnej.
Ks. bpb Szwagrzyk wyraził referentowi uznanie za sposób przedstawienia zebranym zagadnienia. Stwierdził jednak, że takie rozwiązanie jest dla Kościoła nie do przyjęcia. Podkreślił, że w dniu wczorajszym była w Częstochowie
specjalnie powołana przez Konferencję Episkopatu Komisja w składzie: ks.
kard. Macharski, ks. bpc Bednorz i ks. bpd Pylak, że dokładnie zapoznała
się z pracami i doszła do wniosku, iż przejście jest zbyt wąskie, że to bardzo
niebezpieczne i trudne dla pielgrzymów, że przejście tunelem jest zbyt długie.
Postulował, aby roboty zostały przerwane, a plany zmienione.
Profesor Pieńkowski stwierdził, że źle się stało, iż załatwiono całą sprawę
w jakimś tylko ścisłym gronie, że nie poddano jej szerokiej, społecznej dyskusji, że nie rozpisano konkursu architektonicznego w skali ogólnopolskiej, bo
przecież Częstochowa jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie skrzyżowanie
dwóch arterii odgrywa tak wyjątkową rolę ze względu na jeden z największych w świecie ruchów pątniczych. Jeżeli chodzi o szczegóły, to gabaryt tunelu, 2,40 m wysokości, jest za niski ze względu na feretrony i chorągwie.
Szerokość 10-metrowa jest za mała nawet w porównaniu z szerokością otworów drzwiowych kościoła (60 cm na 100 ludzi). W kościele mieszczącym
3000 ludzi szerokość otworów drzwiowych ma mieć 18 metrów. To są przepisy urzędowe, państwowe. Jak w tej sytuacji wygląda 10-metrowa szerokość
przy przechodzeniu równocześnie dziesiątek czy nawet setek tysięcy ludzi.
Taka szerokość jest absolutnie nie do przyjęcia. Inne niebezpieczeństwo powodują schody boczne – zetknięcie się dwóch strumieni ludzi idących z boków ze strumieniem głównym. Niebezpieczeństwo to zwiększają jeszcze stojące w środku słupy. Aleja Najśw[iętszej] Maryi Panny – aleja Sienkiewicza

W oryginale bkp.
W oryginale bkp.
W oryginale bkp.
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c.

d.

e.

– Jasna Góra jest jednym jedynym w swoim rodzaju zespołem zabytkowym.
Winna więc być wyłączona z ruchu samochodowego, jak się to dziś robi
w świecie. Tymczasem tu się puszcza trasę wzmożonego ruchu samochodowego. Wydaje się, że należy tę sprawę jeszcze raz przemyśleć.
Inżynier Dunin podkreślił, że przejście jest za wąskie, urządzenia oświetleniowe i ogrzewcze wewnątrz tunelu nie dają żadnych gwarancji przetrzymania.
Zwrócił uwagę, że przy planowaniu takich robót winny być przestrzegane
przepisy międzynarodowe, jak „Karta Wenecka”, „Karta Warszawska” czy
zalecenia UNESCO. Nie można ulegać molochowi motoryzacji i po barbarzyńsku traktować starych układów urbanistycznych, które w sobie są zabytkiem. Zalecenia wyżej wymienionych dokumentów mówią o zamknięciu
starych założeń architektonicznych dla ruchu samochodowego. Prosił o przekazanie Radzie Prymasowskiej budowy kościołów dokumentacji razem z opinią władz, które tu winny były się wypowiedzieć, aby mogło grono fachowców się z nią zapoznać i naświetlić sytuację Konferencji Episkopatu.
Adwokat Rozmarynowicz również prosił o dostarczenie dokumentacji do
wglądu z zatwierdzeniami władz ministerialnych i opiniami organizacji społecznych, jak SARP, TUP czy Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Podkreślił, że schody boczne stanowią duże niebezpieczeństwo dla pielgrzymów.
Uważał, że projekt ten należy zmienić i to koniecznie. Podniósł, że gdyby
wyłożone zasoby materialne stały na przeszkodzie zmianie tego projektu,
to Kościół mógłby się odwołać do katolików w kraju i za granicą i uzyskałby potrzebne finanse na przeprowadzenie innej trasy. Pytał o stanowisko
w sprawie tych prac poszczególnych ministerstw i poszczególnych organizacji technicznych.
Ks. Wł[adysław] Karlik wskazał, że właściwie szerokość przejścia przez tunel będzie wynosiła nie 10 m, ale tylko 5 m. Bowiem będą płynąć zawsze
przez niego równocześnie dwie fale ludzi – jedna zmierzająca na Jasną Górę
i druga odchodząca już z Jasnej Góry. Wystarczy stanąć na szczycie Jasnej
Góry i zaobserwować ruch ludzi, aby się o tym przekonać. W tej sytuacji czas
przechodzenia przez tunel stanie się niemożliwie długi. Zbudowanie tego tunelu zabierze pielgrzymom przynajmniej 1/4 przestrzeni dotąd przez nich
zajmowaną. Zajmowali przecież całą aleję Sienkiewicza, wypełniając ją po
brzegi. W czasie największych uroczystości zajmowali także część alei NMP.
Gdzie oni się pomieszczą przy realizowaniu projektu tunelu. To winno być
wzięte pod uwagę. Podniósł, że Częstochowy nie można traktować tylko jako
miasta przemysłowego, wojewódzkiego, ale także trzeba brać pod uwagę, że
jest ona stolicą duchową Polski, miejscem pielgrzymkowym, jednym z najbardziej znanych i uczęszczanych na świecie. Projekt, który tu jest rozważany,
nie bierze wystarczająco pod uwagę tego drugiego aspektu. Należy to jakoś
zmienić i uzupełnić. Obwodnica poprowadzona na zachód od Jasnej Góry
poprawiłaby niewątpliwie sytuację.
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Tu włączyli się do dyskusji przedstawiciele władz państwowych, naświetlając swoje
stanowisko.
a. Dyrektor Rodziewicz zauważył, że właściwie to tu nie można już mówić o jakichś zasadniczych zmianach. Roboty są w pełnym toku. Plany były szeroko
omawiane. Brali w tych dyskusjach przedstawiciele różnych instancji udział.
Projekt był poddany społecznej rozwadze i dyskusji. Całokształt rozwiązań
urbanistycznych i komunikacyjnych Częstochowy zdobył pierwszą nagrodę.
Przewodniczył temu gremium znany architekt Skibniewski. Projekt zaś tego
podziemnego przejścia zatwierdził Naczelny Architekt Czesław Kotela2 po
licznych konsultacjach. Wojewódzka Komisja Architektoniczna wprowadziła
jeszcze pewne poprawki i ulepszenia. W dniu 6 grudnia br. był w Częstochowie przedstawiciel SARP-u w celu sprawdzenia prac. Zaakceptował koncepcję podziemnego przejścia, zgłaszając jedynie pewne nieistotne zastrzeżenia.
Myśl zebrania ewentualnego pieniędzy od katolików na zmianę tego projektu i poprowadzenia innej trasy nie może wchodzić w rachubę. Państwo samo
da sobie radę.
b. Prezydent miasta Matysiakiewicz zaoponował przeciwko nazywaniu tych
prac barbarzyństwem. Podkreślił, że zarówno on sam, jak i jego współpracownicy, robią dla miasta bardzo dużo, że uwzględniają także to, że Częstochowa ma charakter specjalny, pielgrzymkowy. Zaznaczył, że obwodnica
zachodnia będzie zbudowana za trasą ulicy św. Jadwigi. Tam też będą zlokalizowane parkingi. Inne zaś parkingi będą przy ulicy św. Rocha.
4. Włączają się jeszcze do dyskusji przedstawiciele kurii diecezjalnej.
a. Ks. Wł[adysław] Karlik prostuje zdanie dyr[ektora] Rodziewicza, stwierdzając, iż w sprawie podziemnego przejścia nie było żadnej publicznej dyskusji
społecznej. Nie było też żadnego ogłoszenia o wywieszeniu gdzieś tych pla
nów ani żadnego wezwania w prasie do składania swych uwag i wniosków.
Widocznie pan dyrektor został błędnie poinformowany. Zauważył w związku
z uwagą, że plany te zatwierdził arch[itekt] Czesław Kotela, iż tego Często
chowa mu nigdy nie wybaczy. Tu stawiał pierwsze kroki, tu startował do swej
kariery. I tak jej się odwdzięczył za okazywaną mu życzliwość. Podniósł też, że
wysuwane twierdzenie, jakoby ten tunel dlatego był bezwzględnie konieczny,
bo było tu dużo wypadków, jest z gruntu fałszywe. Były wypadki jak na każdej innej ulicy miejskiej, ale nie tak liczne, jak się mówi. Gdyby to powiedzieć
o alei Wolności – zgoda, ale nie tu – na ulicy Pułaskiego czy Starucha.
b. Ks. bpe Szwagrzyk prosi o wstrzymanie prac przy tym podziemnym przejściu
do czasu rozpatrzenia podnoszonych tu zastrzeżeń i zgłoszonych wniosków.
c. Adwokat Rozmarynowicz prosi o dostarczenie możliwie szybkie dokumentacji dotyczącej sprawy tego przejścia do Rady Prymasowskiej budowy
kościołów.
e

W oryginale bkp.
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5.

6.
7.

Dyrektor Rodziewicz obiecuje dostarczyć dokumentację do wglądu. Ma
to zrobić do 30 grudnia. Odmawia natomiast zdecydowanie zatrzymania
prac przy tunelu. Oświadcza, że nie ma upoważnienia do podjęcia podobnej
decyzji.
Dyrektor Rodziewicz podsumowuje dyskusję stwierdzeniem, że była ona poważna i niewątpliwie twórcza, że przy dobrej woli z obydwu stron uda się
może jakoś wyjść z tej trudnej sytuacji.
Atmosfera spotkania była kulturalna, utrzymana w tonie przyjaznym, mimo
że chodziło o sprawę bardzo kontrowersyjną. Nie spowodowało to jednak
zbliżenia stanowisk – ani tym bardziej nie otwarło drogi do jakiegoś załatwienia tej przykrej sprawy.
Ks. Władysław Karlikf
Kanclerz Kurii Diec[ezjalnej]

P.S.
Adwokat Rozmarynowicz bardzo inteligentnymi pytaniami wywołał wyznanie dyrektora Rodziewicza, że decyzja w sprawie tego podziemnego przejścia zapadła dnia
29 czerwca 1979 roku, a więc wkrótce po wyjeździe papieża. Próbował się wycofać
z tego wyznania, ale się to nie udało.
Ks. Wład[ysław] Karlik podkreślił, że budowanie w tym tunelu kiosków, stoisk
i kawiarni robi wrażenie celowego usiłowania wytrącenia pielgrzymów z ich modlitewnego i pokutnego nastawienia, a wprowadzenia ich w atmosferę hałaśliwą, rozrywkową, jarmarczną, w której mieliby iść przed ołtarz Matki Bożej. Powtarza się tu
to, co chciano zrobić, i to na stałe, w roku 1978. Chciano zamienić całą III aleję NMP
w Jarmark Jurajski, przez którego rozkrzyczane występy miały się przedzierać idące
pielgrzymki. Nie udało się to tam. Próbuje się tego tu. Zła to robota, zdradzająca
wyraźnie złą wolę twórców tunelu.
Ks. Władysław Karlikg
Kanclerz Kurii Diec[ezjalnej]
Źródło: AKMCz, 148/7, KWP, t. VI b, nr 353, oryginał, mps.

Andrzej Rozmarynowicz (1923–1999), działacz opozycyjny. 1952 więziony za działalność antykomunistyczną, od 1954 adwokat w izbie krakowskiej, następnie doradca prawny kurii krakowskiej, obrońca w procesach politycznych oraz pełnomocnik pokrzywdzonych, pełnomocnik
kurii częstochowskiej w sporze z władzami komunistycznymi o budowę tunelu pod Jasną Górą,

1

f
g

Podpis odręczny.
Podpis odręczny.
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1989–1991 senator I kadencji Senatu. Zob. Z. Dyka, Adw. dr Andrzej Rozmarynowicz (wspomnienie
w dziesiątą rocznicę śmierci), „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej” 2009, nr 5–6, s….; M. Wyrwich, Priorytetowe zadanie – ateizacja Częstochowy, „Przewodnik Katolicki” 2005, nr 33, s…..
2
Czesław Kotela (ur. 1924), architekt. 1940–1944 pracownik Powiatowego Zarządu Wodnego,
1955–1957 główny Architekt Miejski Miasta Częstochowy, od 1957 kierownik biura w Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej Wojewódzkiego Zarządu Architektoniczno-Budowlanego w Katowicach. Zob. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Częstochowy, 384/1024.
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Nr 99
1979 grudzień 27, Częstochowa – Komunikat IV biskupa częstochowskiego w sprawie próby
ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej.
Komunikat IV
Biskupa Częstochowskiego
w sprawie próby ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej
Umiłowani Diecezjanie!
Dobiega już czwarty miesiąc intensywnych prac związanych z budową trasy szybkiego ruchu, która odcina Aleje Najświętszej Maryi Panny od Jasnej Góry, oraz podziemnego tunelu prowadzącego na plac jasnogórski. Przygotowywane przejście nie
tylko utrudni, lecz uniemożliwi masowy ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę, jak
również znacznie ograniczy przestrzeń, z której mogli korzystać pielgrzymi w czasie
nabożeństw odbywających się przed szczytem jasnogórskim.
Słuchając w czasie świąt Bożego Narodzenia komunikatu ze 171. Konferencji
Episkopatu Polski, poznaliście, Umiłowani diecezjanie, stanowisko księży kardynałów i biskupów polskich w tej trudnej i bolesnej sprawie.
Wspomniana Konferencja Episkopatu Polski, obradująca w Warszawie w dniach
13 i 14 grudnia 1979 roku, ustanowiła specjalną delegację księży biskupów do
zapoznania się z problemami budowy podziemnego przejścia na Jasną Górę. Delegację tę stanowią: ksiądz kardynał Franciszek Macharski – metropolita krakowski,
Herbert Bednorz – biskup katowicki, Bolesław Pylak – biskup lubelski i ja jako
biskup częstochowski. Delegacja ta zebrała się 20 grudnia 1979 r. w domu biskupa
w Częstochowie i po dokładnej analizie sytuacji oraz po dokonaniu wizji lokalnej
przekazała swoją opinię i swoje sugestie księdzu kardynałowi prymasowi jako Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski.
Dnia następnego, 21 grudnia 1979 roku, w Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne przedstawicieli diecezji częstochowskiej z przedstawicielami władz miejskich i wojewódzkich przy udziale delegata ze
strony bezpośrednio zainteresowanego ministerstwa. Ze strony diecezji w spotkaniu
udział wzięli, obok księdza biskupa Tadeusza Szwagrzyka i kanclerza kurii księdza
infułata Władysława Karlika, także wysoce kompetentni eksperci w zakresie architektury i prawa, pracujący w środowisku warszawskim i krakowskim. Obie strony,
biorące udział w spotkaniu, przedstawiły swoje stanowiska w sprawie budowy podziemnego przejścia na Jasną Górę.
Dnia 22 grudnia 1979 roku ksiądz kardynał prymas, powiadomiony przeze mnie
o opinii delegacji księży biskupów w sprawie prac pod Jasną Górą, przesłał do wszys
tkich ordynariuszy diecezji polskich telegram następującej treści:
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„Proszę uprzejmie zarządzić quam primum modlitwy na intencję sanktuarium
Maryjnego zagrożonego przez forsowaną z uporem przez częstochowskie władze
miejskie trasy szybkiego ruchu z tunelem przecinającym dostęp pielgrzymom oraz
miasta do sanktuarium”.
Ocenę sytuacji związanej z prowadzonymi pod Jasną Górą pracami przekazał
ksiądz prymas w nadesłanym na mój adres telegramie z dnia 23 grudnia, który brzmi:
„Składam podziękowanie delegacji Episkopatu Polski, która dokonała wizji lokalnej
wykopów pod tunel, który utrudnia dostęp pielgrzymów na Jasną Górę, stwarza
groźne niebezpieczeństwo dla rzesz spływających do miasta, niszczy najpiękniejszą
zonę kulturalną w Polsce, zagraża konwentowi oraz wieży, odbiera ciszę i skupienie
modlącym się wiernym, jest znakiem braku więzi z kulturą dziejów Polski, jest barbarzyństwem, dla którego brak słów oburzenia. Wyrażam nadzieję, że modlitwy
całej Polski staną w obronie Jasnej Góry, a nadrzędnym władzom państwowym dadzą sposobność do zatrzymania tych bezmyślnych projektów częstochowskich władz
miejskich”.
Wobec faktu, że w dniu dzisiejszym, to jest 27 grudnia 1979 roku, prace nad
budową podziemnego przejścia na Jasną Górę są intensywnie nadal prowadzone,
a także w nawiązaniu do podanych wyżej telegramów Jego Eminencji Księdza Prymasa – zarządzam w całej diecezji z dniem dzisiejszym aż do odwołania – modlitwy
o zaprzestanie budowy podziemnego przejścia:
1) we wszystkich kościołach diecezji trzy razy dziennie będą biły dzwony (o godzinie 8.00, 12.00 i 18.00), aby wezwać wszystkich wierzących do odmawiania modlitwy Anioł Pański w intencji swobodnego dostępu do Jasnej Góry mieszkańców
Częstochowy i przybywających do miasta pielgrzymów;
2) w każdej mszy św. będziemy prosić Boga w Modlitwie Powszechnej, aby uszano
wano znaczenie sanktuarium jasnogórskiego i zaprzestano prac zmierzających do sta
łego utrudniania dostępu do Matki Bożej. W tej samej intencji w tej wyjątkowej
sytuacji w czasie mszy św. będziemy śpiewać suplikacje;
3) po mszy św. w dni powszednie odmawiać będziemy dziesiątek różańca w powyższych intencjach.
Trwając z Wami wszystkimi, umiłowani diecezjanie, w modlitewnej łączności
przed Matką Bożą Jasnogórską z serca Wam błogosławię.
† Stefan Barełaa
Biskup Częstochowski

a

Podpis odręczny.
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Częstochowa, dnia 27 grudnia 1979 r.
Kuria Diecezjalna w Częstochowie
L. 3637
27 grudnia 1979 r.
Powyższy komunikat należy odczytać w najbliższą niedzielę lub w Nowy Rok we
wszystkich kościołach i kaplicach na terenie diecezji w czasie wszystkich mszy św.
† Miłosław Kołodziejczykb
Wikariusz Generalny
Kuria Diecezjalna
w Częstochowie
L.dz. 3637
27 grudnia 1979 r.
Instrukcja Duszpasterska
do IV Komunikatu Biskupa Częstochowskiego
w sprawie próby ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej
W związku z ogłoszeniem przez Jego Ekscelencję księdza biskupa ordynariusza
modlitwy o przerwanie prac związanych z budową podziemnego przejścia na Jasną
Górę, kuria diecezjalna poleca:
1) bicie w dzwony we wszystkich kościołach diecezji trzy razy w ciągu dnia o godzinie 8.00, 12.00 i 18.00 przez pięć minut, wyjaśniając wielokrotnie, że ich głos wzywa
wszystkich wierzących do odmawiania modlitwy Anioł Pański w intencji swobodnego dostępu do Jasnej Góry mieszkańców Częstochowy i przybywających do miasta
pielgrzymów;
2) w Modlitwie Powszechnej odmawiać takie lub podobne wezwanie: Módlmy
się, aby uszanowano znaczenie sanktuarium jasnogórskiego i zaprzestano prac zmie
rzających do ograniczenia kultu Matki Bożej;
3) w czasie komunii św. wiernych należy codziennie śpiewać suplikacje, poprze
dzając je krótkim, wyjaśniającym wstępem (np. śpiewając Święty Boże, prośmy Pana
Boga, aby odpowiedzialni za rozpoczętą bezmyślnie budowę tunelu pod Jasną Górą
umieli również wydać decyzje wstrzymania prac);
4) w dni powszednie po mszy św. najbardziej uczęszczanej odmawiać we wspo
mnianych intencjach dziesiątek różańca;
5) zachęcać wiernych do podejmowania indywidualnie, w gronie rodziny, w grupach nieformalnych, różnych praktyk pobożnych (odmawianie różańca, drogi krzyżowej itp. oraz uczynków miłosierdzia i pokuty w powyższej intencji).
b

Podpis odręczny.
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† Miłosław Kołodziejczykc
Wikariusz Generalny
Źródło: AKMCz, 148/7, KWP, t. VI b, nr 357, oryginał, mps.

c

Podpis odręczny.
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Nr 100
1980 styczeń 1, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca petycji w sprawie
budowy podziemnego tunelu utrudniającego przejście na Jasną Górę.
Katowice, dnia a19 Ia 1980 r.
Tajneb
Egz. Nr c1c
Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego
Polskiej Zjedn[oczonej] Partii Robotniczej
w Katowicach
Tow[arzysz] H. Gałeczka
W załączeniu przesyłam informację dot[yczącą] zbierania podpisów pod petycją
w sprawie zaprzestania budowy przejścia podziemnego pod trasą szybkiego ruchu
obok Jasnej Góry przez aktyw parafii pw. „NMP Matki Kościoła” w Dąbrowie Górniczej-Ujejscu – z uprzejmą prośbą o zapoznanie się.
Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 – adresat
Egz. Nr 2 – a/a.
Opr. TM/wyk. FB nr 0187
Z[astęp]ca Komendanta Wojewódzkiego MO
ds. Służby Bezpieczeństwa
płk P[iotr] Juszczyk1
[…]d

Data wpisana ręcznie.
Powyżej, w lewym górnym rogu, pieczęć podłużna z godłem państwowym o treści KOMENDA MILICJI OBYWATELSKIEJ WOJ. KATOWICKIEGO L.dz. 0157/80 (liczba dziennika wpisana odręcznie).
c
Numer wpisany ręcznie.
d
Podpis odręczny, nieczytelny.
a

b
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Tajne
Egz. Nr e2e
Informacja
Uzyskano informację, że w dniu 13 I 1980 r. w mieszkaniu Zdzisława Korca (Dąbrowa Górnicza-Ujejsce, ul. Wypoczynkowa nr 26) odbyło się spotkanie aktywu
miejscowej parafii pw. „NMP Matki Kościoła”.
Podczas zebrania, które zwołał przewodniczący Duszpasterskiej Rady Parafialnej
Edmund Świątek, omówiono sytuację związaną z budową przejścia podziemnego pod
trasą szybkiego ruchu przebiegającą w sąsiedztwie Jasnej Góry.
Uchwalono zbieranie podpisów pod petycjami z żądaniem wstrzymania budowy,
które mają być skierowane do władz wojewódzkich, państwowych, Watykanu.
Do chwili obecnej zebrano około 40 podpisów.
W spotkaniu, które odbyło się bez udziału proboszcza ks. Kulejewskiego2, wzięło
udział 11 osób (wykaz nazwisk w załączeniu)f.
Wykonano w 5 egz.
Rozesłano w/g rozdz.
Opr. TM/wyk. nr FB 0184
mjr mgr J[erzy] Birnbach
[…]g
Źródło: AIPN Ka, 085/4, t. 2, Informacje do KW, Wydz. IV Sprawy kleru od 2 I 1980 – 30 IV
1980, k. 181, 182, oryginał, mps.

1
Piotr Juszczyk (ur. 1926), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1957. Oficer operacyjny
Wydziału VII Departamentu II MSW, od 1965 inspektor Wydziału VII Departamentu II MSW,
od 1971 inspektor Wydziału VI Departamentu II MSW; 1972–1980 zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB KW MO w Katowicach; 1980 zwolniony ze służby w stopniu pułkownika.
Zob. Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 252–253.
2
Ks. Teofil Kulejewski (1929–1992), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1955. Duszpasterz w Kobielach Wielkich, Ręcznie, Poczesnej, Kiełczygłowie, parafii
Chrystusa Króla w Sosnowcu, św. Barbary w Dąbrowie Górniczej, Rozprzy, Czastarach, parafii
św. Antoniego w Częstochowie, Grodźcu, Wojkowicach Kościelnych, organizator wikariatu terenowego w Ujejscu, gdzie był prześladowany przez władze komunistyczne, proboszcz parafii Panki.
Zob. AKMCz, 150/116, Akta personalne ks. Zenona Kulejewskiego; M. Mikołajczyk, Ks. Zenon
Teofil Kulejewski (1 XII 1929 – 29 III 1992), WACz 1994, R. 66, nr 8–10, s. 248–250.

Numer wpisany ręcznie.
Brak załącznika.
g
Podpis odręczny, nieczytelny.
e
f
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Nr 101
1980 styczeń 13, Warszawa – Sprawozdanie z rozmów na temat węzła komunikacyjnego pod
Jasną Górą.
Sprawozdanie
z rozmów w Urzędzie Rady Ministrów przedstawicieli rządu i episkopatu odbytych
w dniu 9 stycznia 1980 r. w godz. 15.00–16.45 w sprawie rozwiązania problemu
węzła komunikacyjnego pod Jasną Górą w Częstochowie
------------------------------------------------------------------------------------------------Z ramienia rządu:
– wicepremier
Prof. Kazimierz Secomski1
Min[ister] Kazimierz Kąkol
– kierownik USW
P[an] Czesław Kotela
– wicemin[ister] w Min[isterstwie] 		
		 Administracji Gospodarki Terenowej 		
		 i Ochrony Środowiska
P[an] Wierzbicki
– wojewoda Częstochowski
Z ramienia episkopatu:
Kard. Franciszek Macharski
Bp Herbert Bednorz
Bp Stefan Bareła
Bp Jan Gurda2
Ks. dyr[ektor] Alojzy Orszulika3

–
–
–
–
–

metropolita krakowski
ordynariusz katowicki
ordynariusz częstochowski
sufragan kielecki
z sekretariatu episkopatu

Posiedzenie odbyło się na I piętrze w sali z dużym okrągłym stołem od strony Alei
Ujazdowskich.
Jako pierwszy zabrał głos p[an] Secomski. Powiedział: Witam zebranych w imieniu premiera w Urzędzie Rady Ministrów. Mieliśmy możność zapoznać się ze sprawą,
która dotąd była sprawą samej tylko Częstochowy. Zapoznaliśmy się z przebiegiem
prac i aktualnym stanem wczoraj na miejscu. Rozważyliśmy możliwość przygotowania dyskusji. Wiemy, że sprawa ta jest gruntownie znana z wizji lokalnej stronie
kościelnej także. Pozostaje do uzgodnienia prezentacja stanowisk.
Czy zacznie min[ister] Kotela czy kard. Macharski?
Kard. Macharski:
Ze względu na wagę zagadnienia może najpierw zabierze głos strona kościelna.
Wskazane było, żeby dzisiejsze stanowisko było prezentowane nie na placu budowy,
ale na terenie świadomości, bo problem ma duże znaczenie. Chciałbym powiedzieć,
a

W oryginale błędnie Orszalik.
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że mandat, jaki otrzymaliśmy w czasie Konferencji Episkopatu, upoważniał nas do
rozmów z rządem, ogólnie mówiąc w sprawie częstochowskiej. Wiemy, o co chodzi.
Bp Dąbrowski zgłosił naszą delegację min[istrowi] Kąkolowi.
Wyznaczona delegacja spotkała się w Częstochowie w grudniu. Spotkali się też nasi
eksperci w Częstochowie.
Na tym tle formułowane jest stanowisko Konferencji Episkopatu i naszej delegacji,
ujmując sprawę w sposób zasadniczy. Najlepszym wyrazem stanowiska episkopatu do
sprawy częstochowskiej są słowa prymasa Polski zawarte w telegramie, który kilku
biskupów otrzymało, w tym i ja. Cała delegacja uważa je za własne. To jest punkt,
do którego doszliśmy przez kilka tygodni narastania tej sprawy. Proszę pozwolić, że
zacytuję teraz słowa księdza prymasa oceniające realizowane rozwiązanie: „…utrudnia dostęp pielgrzymów na Jasną Górę, stwarza groźne niebezpieczeństwo dla rzesz
spływających z miasta, niszczy najpiękniejszą w Polsce zonę kulturalną, zagraża monumentowi klasztoru oraz wieży, odbiera ciszę i skupienie modlącym się wiernym,
jest znakiem braku więzi z kulturą dziejów Polski, jest barbarzyństwem, dla którego
brak słów”.
Ten cytat pozwoliłem sobie przytoczyć, by wyrazić, jak wielki jest stopień zaniepokojenia episkopatu i rzesz wiernych. Pragnę wyraźnie powiedzieć, że postulat nasz od
początku sprawy, od września ub. roku począwszy, szedł w tym kierunku, aby wstrzymać prace, które i obecnie są intensywnie kontynuowane. Jeśli są kontynuowane, to
staje pytanie: jaka jest płaszczyzna ich uzasadnienia – płaszczyzna komunikacyjna,
czy trzeba szukać innych. Dlatego też na podstawie tej diagnozy – w imieniu biskupów – proszę, aby prace węzła zostały wstrzymane, aby powołać fachową komisję
z zakresu komunikacji i żeby ta komisja rzeczywiście rozważała sposoby rozwiązania,
które by czyniły zadość naszym postulatom. To pozbawione emocji stanowisko i rzeczowy klimat chcą biskupi utrzymać. Wypowiedzi episkopatu zawierały apel o podjęcie rozmów w nadziei, że sprawa będzie podjęta.
Bp Bednorz:
Zależałoby na tym, aby sprawa była załatwiona polubownie, aby naród i Kościół
był zadowolony, aby szukać koncepcji, która obie strony zadowoli. Kard. Macharski
idzie po tej linii.
Kard. Macharski:
Przepraszam, że dopiero teraz to czynię, co powinienem był zrobić na początku.
Pragnę wyrazić podziękowanie władzom PRL za podjęcie tych rozmów i za doprowadzenie do tego spotkania. To rzeczywista chęć, aby z tego bezkolizyjnego węzła wyjść
bezkonfliktowo.
Secomski:
Spokojne i rzeczowe przedstawienie problemu upoważnia do szukania rzeczowego
rozwiązania. Przekażę to premierowi. Nie byliśmy jednak upoważnieni do generalnych rozmów. Po tej części wstępnej moglibyśmy zakończyć. Dostosuję się do życzenia gości. Jeśli jest takie stanowisko delegacji, to druga część rozmowy jest niecelowa.
Stanowisko delegacji przekażę premierowi.
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Kard. Macharski:
Część pierwszą uważamy za zasadniczą, ale pozwolimy się wypowiedzieć także
stronie drugiej.
Secomski:
Trzeba unikać momentów emocjonalnych i części historycznych. Nastąpi rzeczowe
rozważenie min[istra] Koteli, który jest kompetentny. Proponuję przejść do przedyskutowania i zapoznania się z konkretami.
Kard. Macharski:
Proszę.
Kotela:
Jako byłemu architektowi Częstochowy, problemy komunikacyjne tego miasta są
znane. Rozważaliśmy stan w ministerstwie i uznaliśmy go za ważny. Stan dotychczasowy układu miasta w obszarze śródmieścia obejmuje aleję NMP. Układ ten został
zbudowany w kształcie krzyża.
Tu min[ister] Kotela objaśniał wykres mapowy układu komunikacyjnego miasta,
informując, że punkt pod Jasną Górą był konfliktowy, tworzyły się korki, nastąpiło
tam trzydzieści wypadków, w tym dwa śmiertelne; że ruch śródmiejski trzeba połączyć z częściami rozrastającego się miasta; że w przyszłości obwodnica będzie za
klasztorem; że nie stać nas na zrealizowanie wszystkiego; że poszerzenie istniejącej
pod klasztorem jezdni ułatwi warunki życia śródmiejskiego; że na tej jezdni będzie
normalny ruch; że jezdnia ta jest oznaczona klasą N 2; że w przyszłości jezdnia klasy
N 1 będzie za klasztorem, a autostrada w dużej odległości od miasta. Dalej wyjaśniał
Kotela: z alei NMP zamierza się zdjąć jak najwięcej ruchu komunikacyjnego, ale komunikacja miejska pozostanie. Ruch tranzytowy obecnie będzie się odbywał ulicą
równoległą do alei NMP i przechodził jezdnią pod Jasną Górą. Ruch pieszy będzie
powodował kolizję na tym skrzyżowaniu. Rozważano cztery warianty rozwiązania:
Wariant I: zainstalowanie świateł, ale to nie zdaje egzaminu.
Wariant II: puszczenie ruchu pod ziemią. Nie pozwalają na to jednak względy
techniczne, bo to wymagałoby wykopu 6 m, a zwierciadło wody jest poniżej 2 m.
Nastąpiłoby odwodnienie parku, w którym biją źródełka.
Wariant III: trasa górą. Musiałaby iść bardzo wysoko, nad aleją NMP, bo przejazd
musiałby pozostawać 4,5 m. Wiadukt przekreślałby zabytek grubą linią. Trzeba by
poszerzyć węzeł w kierunku parku.
Wariant IV: obecnie dyskutowany. W najmniejszym stopniu koliduje z układami, nie schodzi poniżej zwierciadła wody, pochylnia jest szersza niż środek alei NMP.
W dniach uroczystości istnieje możliwość zamknięcia całego węzła dla przejścia jezdnią w poziomie. Analizowano to rozwiązanie w stosunku do okolicy i ruchu pątniczego oraz miejskiego.
W projekcie dokonano korekt dla umożliwienia płynniejszego ruchu. Przewidziano boczne zejście szerokości 4,5 m. Wysokość przejścia pod jezdnią można by powiększyć najwyżej o 20 cm do 2,60 cm, do zwierciadła wody. Zaprojektowano pełne
oświetlenie na całej płaszczyźnie. To jest możliwe do wykonania.
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Po tym objaśnieniu min[ister] Kotela stwierdził: chcę podkreślić, że sprawa ruchu
wzdłuż ul. Starucha i alei NMP nie ulegnie zmianie. To nie stanowi zagrożenia dla
parku i otoczenia. W przyszłości zmniejszy się ruch tranzytowy. Park jest bardzo mały.
Już w 1958 r. zaleciliśmy zrezygnowanie z 4-pasmowego ruchu. Poszerzenie o szerokość jezdni usprawni istniejący ruch samochodowy dojazd do Jasnej Góry.
Secomski:
Zapoznałem się z notatką dyr[ektora] Rodziewicza ze spotkania ekspertów w Częstochowie. To zaprezentowane rozwiązanie przygotowane zostało doraźnie.
Kard. Macharski:
Myślę, że biskupi będą się chcieli wypowiedzieć. Padło tu słowo o emocjach. Ja
chcę stwierdzić, że sprawa jest szersza niż emocje. Tu mamy do czynienia z urazem
społecznym. Jesteśmy odpowiedzialni za generalia. Resort ministerstwa przygotował
zmieniony wariant. Cenimy ten wysiłek. Nie doceniamy jednak uraz[u] społecznego.
Proszę darować to stwierdzenie. To nie jest właściwa polityka społeczna. Ten casus jest
plasterkiem leczony. Z wdzięcznością przyjmujemy 20 cm podwyższenia przejścia.
Ruchu jednak pielgrzymkowego nie da się załatwić centymetrami. Po trzech miesiącach doszliśmy do korekt, a sprawa toczy się w dzień i noc. Szanujemy te wyniki, ale
pozostawiamy księdzu prymasowi i episkopatowi ocenę zjawiska, które jest społeczne,
a nie tylko komunikacyjne.
Bp Bareła:
Podzielam zdania p[ana] premiera, że chcemy unikać emocji i przejść na płaszczyznę rzeczowości. Jako wyraziciele Konferencji Episkopatu koncentrujemy się wokół
dwóch zagadnień:
1. waloru Jasnej Góry z otoczeniem, in esse
2. stanu faktycznego prac i przyspieszonego ich tempa.
Problemy rodzą się w różnym punkcie widzenia Jasnej Góry. Chcę przypomnieć walor
Jasnej Góry na płaszczyźnie religijnej, podkreślić jej wymiar społeczny. To się wiąże z kultem maryjnym interpretowanym w sposób właściwy. Konieczna jest pełna możliwość
funkcjonowania Jasnej Góry w jej ruchu pielgrzymim. Co jest przyczyną przyspieszenia
pracy? Jaki jest motyw? Tu leży różnica patrzenia na Jasną Górę, jej funkcjonowanie.
Bp Bednorz:
W przededniu przybycia komisji zaczęły się intensywne prace. Po co? By postawić
nas przed faktem dokonanym. Przyspiesza się prace, a tu szukamy wyjścia. Chcemy
unikać faktów dokonanych.
Secomski:
Są tu znowu akty emocjonalne. Min[ister] Kotela przedstawił propozycje rozwiązania. Chcę wyraźnie podkreślić, że zadaniem naszym jest znaleźć rozwiązanie. Gdy je
znajdziemy, będę szczęśliwy. Niech nie będzie emocji.
Kard. Macharski:
Fotografie pokazują, jak daleko stoją ludzie w alei Sienkiewicza i alei NMP w czasie
uroczystości. Była tu mowa, że jezdnią pod Jasną Górą będzie ruch samochodowy
ograniczony. Nie jestem kierowcą, ale wiem, że kto ma szerszą drogę, ten ją wybiera.
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Bp Gurda:
Zostały nam ukazane cztery warianty rozwiązań. Czy to są już wszystkie możliwości. Są specjaliści, co widzą inne rozwiązania. Może dobrze by było wstrzymać prace
i przekazać sprawę specjalistom. Tu chodzi o to, że wierni są wyczuleni na Jasną Górę.
Obecne rozwiązanie – to targnięcie się na uczucia narodu. Najlepiej rozogniać, bo
spokój potrzebny jest naszej ojczyźnie.
Bp Bednorz:
Powołać komisję ekspertów.
Secomski:
Nie rozwiązywać tak. Zresztą eksperci Dunin i Pieńkowski mówili serio o pogłębieniu przejścia, tylko bp Szwagrzyk postulował zrezygnować z tunelu.
Wierzbicki:
Nie odkładać decyzji.
Jednocześnie rozdał zebranym teczki z dwoma schematami rozwiązania, zaznaczając, że schemat z szerokim zagospodarowaniem przejścia jest nieaktualny. Secomski rozpoczął objaśnienie kard. Macharskiemu schematu. Podeszlib pozostali
uczestnicy. Min[ister] Kotela czerwonym długopisem pociągnął na schemacie linię,
oświadczając, że oznacza to zamknięcie tunelu z alei NMP do alei Sienkiewicza,
a tym samym oznacza rezygnację z tunelu. Proponuje się natomiast u końca alei
NMP na bokach zbudowanie schodów 3 m szerokości, aby umożliwić przejście
bezkolizyjne pieszym, którzy idą al. NMP. Schody natomiast z wyjściem na al. Sienkiewicza poszerzyć.
Wojewoda oświadczył, że takie rozwiązanie załatwi problem miasta i Jasnej
Góry, a więc zostaje status quo. Min[ister] Kąkol dodał, zgódźcie się, bo tunelu nie
będzie.
Wobec tej propozycji, po dyskretnym porozumieniu się z członkami delegacji episkopatu, kard. Macharski zajął następujące stanowisko:
1. Propozycję przedstawimy księdzu prymasowi jako Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu.
2. Z góry nie wykluczam, że ksiądz prymas może postawić pytania i chcieć ich
wyjaśnienia. Wobec tego może chcieć wydelegować specjalistów, aby uzyskać wyjaśnienia. Wyjaśnienia mogą być potrzebne, aby padło słowo: tak.
Secomski:
W pełni rozumiem to stanowisko. Gdyby zatem były potrzebne wyjaśnienia,
udzieli ich min[ister] Kotela. Bardzo trudno byłoby przyjąć koncepcję wspólnych
opracowań.
Kard. Macharski:
Postaramy się w sposób właściwy przekazać wysiłki.
Secomski:
Rozumiem, że od strony rzeczowej jest pełne przyjęcie.
b

W oryginale podeszł.
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Kard. Macharski:
Za zgodą księdza prymasa.
Min[ister] Kąkol zaznaczył, że premier nie pozwala polemizować, ale należy zwrócić uwagę, że budowa przejść podziemnych likwiduje ustawienie świateł na jezdni.
Ksiądz Orszulik postulował, żeby jednak po jednej stronie zostawić światła z regulacją przez pieszych, aby można było legalnie przekroczyć jezdnię, bez konfliktu ze
służbą porządkową.
Secomski odpowiedział, że jeśli zajdzie potrzeba, światła będą zainstalowane.
Na wniosek ks. Orszulika został ustalony tryb komunikowania się z min[istrem]
Kotelą. Zwyczajnie kanałem kontaktu pozostanie min[ister] Kąkol.
Kard. Macharski:
Doszliśmy do wyników. Dziękujemy za właściwe podejście do sprawy. Trudno, by
wynik rozmów był bardziej pozytywny i właściwy. Wszystkie wielkie sprawy mogą
być rozstrzygnięte.
Secomski:
Dziękuję za rozmowę. Jeśli ona oznacza kres problemu, to jestem zadowolony.
Po czym nastąpiło pogodne pożegnanie.
Min[ister] Kotela podał ks. Orszulikowi numer telefonu na wypadek konieczności
bezpośredniego porozumienia się.
Numer ten: 25–17–45.
Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone na podstawie własnych notatek. Wypowiedzi ujęte zostały w miarę możliwości prawie dosłownie.
Warszawa, 13 stycznia 1980 r.
(–) ks. Alojzy Orszulikc, SAC
Źródło: AKMCz, KWP 148/8, t. VII a, nr 2, oryginał, mps.

Kazimierz Secomski (1910–2002), ekonomista, profesor SGPiS, bezpartyjny. 1946–1955 dyrektor departamentu oraz dyrektor generalny Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
1957–1962 wiceprzewodniczący Rady Ekonomicznej przy Prezesie Rady Ministrów; 1976–1980
wicepremier; 1980–1985 zastępca przewodniczącego Rady Państwa; 1985–1989 członek Rady
Państwa; poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji. Zob. Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych
i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.
2
Bp Jan Gurda (1920–1993), kapłan diecezji kieleckiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1949,
sakrę biskupią w 1972. Wykładowca WSD w Kielcach, duszpasterz młodzieży, kanonik kapituły
kieleckiej, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej, wikariusz generalny, wikariusz kapitulny. Zob.
D. Olszewski, Gurda Jan (1920–1993) [w:] Słownik polskich teologów…, t. 8, s. 209–211.
1

c

Powyżej podpis odręczny.
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Bp Alojzy Orszulik (ur. 1928), pallotyn, święcenia kapłańskie przyjął w 1957, sakrę biskupią
w 1989. Wykładowca WSD w Ołtarzewie, referent w Sekretariacie Episkopatu Polski, dyrektor
Biura Prasowego, zastępca sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, członek Komisji Wspólnej
Rządu i Episkopatu, biskup pomocniczy diecezji podlaskiej, wikariusz generalny, biskup łowicki,
biskup senior. Zob. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 324.

3
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Nr 102
1980 styczeń 19, Katowice – Informacja KW MO w Katowicach dotycząca telegramu prymasa
Stefana Wyszyńskiego w sprawie budowy podziemnego tunelu utrudniającego przejście na Jasną
Górę.
Katowice, dnia a4 Ia [19]80 r.
Tajneb
Egz. Nr c1c
Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego
Polskiej Zjedn[oczonej] Partii Robotniczej
w Katowicach
Tow[arzysz] H. Gałeczka
W załączeniu przesyłam odpis telegramu prymasa S[tefana] Wyszyńskiego do
księży diec[ezji] opolskiej, który ma być odczytany z ambon kościołów w niedzielę
6 I [19]80 r. – z uprzejmą prośbą o zapoznanie się.
Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 – adresat
Egz. Nr 2 – a/a
Opr. TM/Wyk. KS nr 036
Z[astęp]ca Komendanta Wojewódzkiego MO
ds. Służby Bezpieczeństwa
płk inż. J[erzy] Boboń
[…]d

Data wpisana odręcznie.
Powyżej, w lewym górnym rogu, pieczęć podłużna z godłem państwowym o treści KOMENDA MILICJI OBYWATELSKIEJ WOJ. KATOWICKIEGO L.dz. Pr – 025/80 (liczba dziennika wpisana odręcznie).
c
Numer wpisany odręcznie.
d
Podpis odręczny, nieczytelny.
a

b
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Biskup Opolski
Do Księży Proboszczów Diec[ezji] Opolskiej
Od ks. prymasa nadszedł telegram następującej treści:
„Proszę uprzejmie zarządzić Quam Primum modlitwy na intencję sanktuarium
jasnogórskiego zagrożonego przez forsowaną z uporem przez częstochowskie władze
miejskie trasy szybkiego ruchu z tunelem przecinającym dostęp pielgrzymom oraz
miastu do sanktuarium.
Stefan Kardynał Wyszyński”.
W związku z powyższym proszę o gorące polecenie tej sprawy modlitwie wiernych
podczas nabożeństw parafialnych.
Alfons Nossol Biskup Opolski1
Źródło: AIPN Ka, 085/4, t. 2, Informacje do KW, Wydz. IV Sprawy kleru od 2 I 1980 –
30 IV 1980, k. 206, 207, oryginał, mps.

Abp Alfons Nossol (ur. 1932), kapłan diecezji opolskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1957,
sakrę biskupią w 1977. Wykładowca WSD w Nysie i KUL, biskup opolski, arcybiskup ad personam, członek Papieskiej Rady ds. Chrześcijan, arcybiskup senior. Zob. P. Nitecki, Biskupi Kościoła
w Polsce…, kol. 309.

1
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Nr 103
1980 luty 2, Częstochowa – Komunikat V biskupa częstochowskiego w sprawie próby ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej.
Biskup Częstochowskia

a

42-200 Częstochowa, dniab 2 lutego b19b80 br.b
b
Al. Najśw[iętszej] Maryi Panny 54b

b

Komunikat V
Biskupa Częstochowskiego
w sprawie próby ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej
Umiłowani Diecezjanie!
Spełniając daną Wam obietnicę, że będę Was informował na bieżąco o rozwoju
sytuacji przy przekopywaniu podziemnego przejścia na Jasną Górę, mającego nam
utrudnić dostęp do Naszej Matki, niniejszym przekazuję Wam kilka nowych faktów,
jakie zaszły w tej sprawie od wydania ostatniego komunikatu.
W dniu 9 stycznia br. odbyła się w Warszawie na szczeblu centralnym konferencja
na ten temat. Stronie rządowej przewodniczył pan wicepremier Kazimierz Secomski,
a stronie kościelnej kardynał Franciszek Macharski. Omówiono na niej raz jeszcze
całokształt tego zagadnienia. Wysunięto różne projekty rozwiązania tego problemu.
Strona kościelna oświadczyła, że przekaże je księdzu prymasowi do decyzji i od tej
decyzji uzależnia swój do nich stosunek. Strona kościelna spodziewała się, i słusznie,
że dokąd te decyzje nie będą powzięte i plan zmieniony, prace zostaną wstrzymane.
Dzieje się niestety inaczej. Prace prowadzone są nadal i to forsownie. Prowadzi się
natomiast gwałtowną propagandę, że wszystko jest już załatwione, wszystko uzgodnione, sprawa zakończona, jakoby już nie było problemu.
W dniu 23 stycznia br. odbyło się posiedzenie ekspertów z dziedziny architektury
i komunikacji, powołanych przez księdza prymasa, którzy mieli mu przedłożyć materiały i sugestie do powzięcia ostatecznej decyzji. Eksperci ci zgodzili się na niektóre
wysuwane propozycje, inne natomiast stanowczo zakwestionowali, wysuwając swoje
sugestie. Czy władze państwowe wzięły je pod uwagę czy nie, trudno powiedzieć, bo
planu w dalszym ciągu nie ma. Jeśli zostanie ustalony projekt rozwiązujący sprawę
dojścia do Jasnej Góry w sposób możliwy do przyjęcia, wówczas zostanie to ogłoszone
publicznie w specjalnym komunikacie.

a
b

Nadruk firmowy.
Nadruk firmowy.
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Nie dziwię się, że Was, kochani, to wszystko bardzo niepokoi. Wasze odwiedziny ze składanymi protestami na moje ręce, Wasze pisma domagające się wyjaśnień,
Wasze rady i przestrogi, by się nie dać oszukać i wprowadzić w błąd, świadczą o tym
Waszym zaniepokojeniu aż nadto wyraźnie.
Niepokoją się tym wszystkim i wierni z całej Polski. Widać to z ich listów cskierowanychc do mnie. Niektórzy przyjeżdżają tu nawet specjalnie w tym celu, by na
miejscu zobaczyć, jak sprawa wygląda. Zapewniają o modlitwach w tej intencji.
Niepokoję się i ja tym bardzo, widząc ten upór w przeprowadzaniu planu, który
godzi w dobro ludzi wierzących w Polsce.
Zaniepokoili się przebiegiem tej całej sprawy i księża biskupi metropolii krakowskiej, zebrani w Krakowie w dniu 30 stycznia na swym dorocznym spotkaniu. Wystosowali nawet w tej sprawie pismo do księdza prymasa, wyrażając swoje zaniepokojenie i zatroskanie.
Widzicie, Umiłowani, jak bardzo nadal potrzebne są Wasze modlitwy. Za dar modlitwy i poczucie kościelnej wspólnoty serdecznie Wam dziękuję. Szczególną wdzięczność i uznanie wyrażam mieszkańcom Częstochowy, za ich modlitewną obecność na
Jasnej Górze i na placu jasnogórskim w dniu 20 stycznia. Liczny udział w pielgrzymce
tego dnia w wyraźnej intencji był wzruszający. Zapowiadają swoje pielgrzymki i wierni z innych diecezji.
Trwajmy nadal na modlitwie przed Bogiem Wszechmogącym, błagając Go przez
pośrednictwo Najświętszej Dziewicy Wspomożycielki, Królowej Polski, o łaskę całkowitego odwrócenia zagrożenia Jej czci w jasnogórskim sanktuarium.
Z pasterskim błogosławieństwem
† Stefan Bareład
Biskup Częstochowski
Częstochowa, dnia 2 lutego 1980 r.
Nota: Powyższy Komunikat Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza należy
odczytać na wszystkich mszach św. w niedzielę 10 lutego 1980 r.
† Miłosław Kołodziejczyke
Wikariusz Generalny
Źródło: AKMCz, KWP 148/8, t. VII a, nr 17, oryginał, mps.
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Nr 104
1980 luty 7, Częstochowa – Wypowiedź dla telewizji angielskiej na temat podziemnego przejścia na Jasną Górę.
7 II 1980 [r.]
Przygotowana, ale nie wygłoszonaa
wypowiedź dla telewizji angielskiej
na temat podziemnego przejścia na Jasną Górę.
a

1.
2.

3.
4.

5.

a

Stoimy przy wykopie, który ma stanowić podziemne przejście z miasta na
Jasną Górę, do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej.
Poniżej, tuż za parkami, prowadzi się trasę szybkiego ruchu. Biegnie ona
z południa na północ. Odcina miasto od klasztoru jasnogórskiego. Przecina
i niszczy jeden z najpiękniejszych układów urbanistyczno-architektonicznych
w świecie, a na pewno najpiękniejszy w Środkowej Europie, to jest zabytkowy układ aleja Najśw[iętszej] Maryi Panny – aleja Sienkiewicza – Jasna Góra.
Przebiega w miejscu najbardziej ruchliwym, zwłaszcza w okresie pielgrzymkowym. Jest na skutek tego zaprzeczeniem wszelkich założeń drogowych
i komunikacyjnych. Te bowiem przewidują takie trasy poza miastem, a nie
przez miasto. W Częstochowie winna ta trasa biec jakieś 2 km stąd, na zachód od klasztoru, gdzie jest odpowiedni teren, gdzie nie byłoby zniszczeń,
zniszczeń zwłaszcza zieleni. Prowadząc ją zaś tędy, zniszczono dość szeroki
pas obydwu parków, które są jednymi z najstarszych w Polsce. Wycięto kilkadziesiąt pięknych starych drzew, z których niektóre były zabytkami pod
specjalną ochroną.
Pomysł ten jest jak najbardziej niepopularny. Zwalcza go z małymi wyjątkami cały naród. Zwalczają go i środowiska polskie za granicami kraju. Jedni ze
względów religijnych, inni ze względów narodowych.
Jest zwalczany przede wszystkim ze względów religijnych. Utrudnia bowiem
dojście pielgrzymkom do Jasnej Góry. Zabiera pielgrzymom część placu, którą zajmowali zawsze w czasie wielkich nabożeństw. Właśnie tu, gdzie obecnie
stoimy. Utrudniłby bardzo rozchodzenie się pielgrzymów spod Jasnej Góry,
zwłaszcza z nabożeństw wieczornych. Można sobie wyobrazić, jak by się odbywało to rozchodzenie się kilkudziesięciu tysięcy ludzi wieczorem. Przedłużyłoby się o jakieś 2 godziny. A co by się działo przy takich tłumach w razie
awarii elektryczności. Strach pomyśleć o tym…
Jest zwalczany ze względu na troskę o klasztor i jego wieżę, najwyższą
w Polsce, mającą 105 m wysokości. Klasztor ten to najważniejszy nasz zaby-

Dopisano odręcznie.
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tek, najcenniejsze dobro narodowe. Może być zagrożony na skutek odpływu
wody i obsuwania się ziemi, a następnie na skutek wstrząsów i drgań. Stoi
on na skale wapiennej. Na tej samej skale wspierają się filary autostrady.
Drgania przy przejazdach mogą się przenosić na wieżę. A ona i tak już się
nieco zarysowała.
6. Władze częstochowskie nie zważają na to wszystko. Odrzuciły protesty
profesorów Uniwersytetu Łódzkiego broniących tych parków, którym ich
zdaniem grozi niebezpieczeństwo zniszczenia. Nie wzięły pod uwagę opinii
inżynierów-geologówb, lękających się też o klasztor, ani specjalistów od wielkich masowych zgromadzeń ludzi, od zapewnienia im bezpieczeństwa i od
spokojnego ich rozprowadzania.
7. Naszych polskich urbanistów stać na to, by urządzić nowocześnie i pięknie
otoczenie Jasnej Góry, by urządzić odpowiednie dojście do niej, by rozwiązać
przy niej należycie zagadnienia komunikacyjne. Robią to w obcych krajach,
opracowują urbanistycznie zagraniczne miasta. Są tam cenieni. Otrzymują
nagrody. Jeżeli tu – w swoim kraju – dopuszczają do takich fatalnych rozwiązań, to widocznie nie mają swobody działania, widocznie mają skrępowane
ręce, widocznie im nie wolno robić tak, jak by chcieli.
8. Wierni z całej Polski, patrząc na to zdumiewające dzieło, zdają sobie doskonale z tego sprawę, że tu nie chodzi o komunikację ani rozładowywanie ruchu,
ale o uderzenie w kult Matki Boskiej, o ograniczenia, a może nawet całkowite
zlikwidowanie pielgrzymek na Jasną Górę, o utrudnienie ludziom dostępu
do klasztoru jasnogórskiego. I to ich bardzo boli. Posądzają tych, którzy tak
zaplanowali to przejście i tak je prowadzą, o to, że zatracili w sobie duszę
polską, że nie czują po polsku.
Miała przyjechać telewizja w dniu 7 lutego br. Miała to być ekipa polskiej telewizji
– działająca na podstawie umowy z telewizją angielską – pod kierownictwem Karola
W. Małcużyńskiego1, przedstawiciela telewizji angielskiej. Opracowanie telewizyjne
sprawy tego przekopu podziemnego pod Jasną Górą miała zabrać telewizja angielska
i wyświetlić je w Anglii dla telewidzów angielskich. Oczywiście ekipa ta nie przyjechała. Pan Karol W. Małcużyński dopiero wtedy się zorientował, jak niepoprawnym
był optymistą, gdy mu telewizja polska odmówiła ekipy, choć była do tego na podstawie umowy czobowiązanac.
Częstochowa, dnia 7 lutego 1980 r.
Ks. Wł[adysław] Karlikd

b
c
d

W oryginale geołogów.
Dopisano odręcznie.
Podpis odręczny.
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Źródło: AKMCz, KWP 148/8, t. VII a, nr 22, oryginał, mps.

Karol W. Małcużyński (1922–1984), dziennikarz i publicysta. Korespondent polski na procesie
norymberskim, redaktor Polskiej Kroniki Filmowej, prezes ZAiKS, bezpartyjny poseł na Sejm PRL
VII i VIII kadencji. Zob. Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biograficzny, edycja 1, Warszawa 1984,
s. 585.
1
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Nr 105
1980 luty 16, Częstochowa – Komunikat VI biskupa częstochowskiego w sprawie próby ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej.
Biskup Częstochowskia

a

42-200 Częstochowa, dniab 16 lutego b19b80 br.b
b
Al. Najśw[iętszej] Maryi Panny 54b

b

Komunikat VI
Biskupa Częstochowskiego
w sprawie próby ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej
Umiłowani diecezjanie, drodzy mieszkańcy Częstochowy!
W dniu 8 lutego br. podany został do wiadomości publicznej komunikat Polskiej
Agencji Prasowej dotyczący bezkolizyjnego dostępu do jasnogórskiego sanktuarium
w Częstochowie.
Komunikat ten – jak wynika ze skierowywanych do mnie listów – wzbudził szereg
wątpliwości. Oto niektóre z nich: czy rzeczywiście doszło do uzgodnienia stanowisk
między władzami państwowymi i kościelnymi? Czy władze kościelne uzyskały dostateczne gwarancje, że to uzgodnienie będzie dokładnie wprowadzone w życie i dotrzymane również wtedy, gdy się zmniejszy nacisk opinii publicznej stojącej na straży czci
Matki Bożej na Jasnej Górze?
Chcąc przynajmniej w jakiejś części odpowiedzieć Wam, umiłowani diecezjanie, na
te niepokoje, podaję do wiadomości treść pisma Sekretariatu Prymasa Polski, które
otrzymałem w dniu 10 lutego br.
Pismo to brzmi:
„Z polecenia Jego Eminencji Księdza Kardynała Prymasa, który obecnie bezpośrednio zajmuje się rozwiązaniem problemu bezkolizyjnego dostępu do sanktuarium
jasnogórskiego w Częstochowie, Sekretariat Prymasa Polski niniejszym uprzejmie
przesyła w załączeniu tekst uzgodnionego komunikatu Polskiej Agencji Prasowej.
Prosimy o ograniczenie zewnętrznych form protestów, zwłaszcza bicia w dzwony
i śpiewania suplikacji”.
Znając miłość księdza prymasa do Matki Bożej Częstochowskiej i gorliwość o Jej
cześć, jestem przekonany, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby dostęp wiernych do
Jasnogórskiej Matki był wolny i bezpieczny. Będziemy go jednak nadal wspierać modlitwami, żeby w razie jakichkolwiek trudności miał dość sił do ich przezwyciężenia.

a
b

Nadruk firmowy.
Nadruk firmowy.
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Niezależnie od tego, co usłyszeliście w komunikacie, ja jako biskup częstochowski
jestem zobowiązany do szerzenia kultu Matki Bożej Jasnogórskiej oraz do czuwania
nad swobodą oddawania Jej czci. Dlatego również Was, umiłowani mieszkańcy Częstochowy i całej diecezji częstochowskiej, zapraszam do dalszej modlitwy i czuwania,
aby prowadzone aktualnie prace zostały zrealizowane zgodnie z wymaganiami kultu
Matki Bożej oraz z poszanowaniem godności człowieka i chrześcijanina. Proszę Was,
również o to, abyście w razie jakiegoś zagrożenia czci Matki Bożej ponownie stanęli
przy Niej tak, jak to czyniliście przez ostatnie miesiące.
Jestem głęboko wdzięczny wszystkim Wam za to, że problem swobodnego dojścia do Jasnej Góry uczyniliście swoją własną sprawą. Niech Bóg Wszechmogący za
przyczyną Matki Bożej Częstochowskiej wynagrodzi każdemu z Was, Umiłowani,
i wszystkim, którzy stanęli w obronie Maryi przez modlitwę, nocne czuwania, pielgrzymki, listy skierowane do mnie i władz państwowych, przez odwagę samodzielnego myślenia i zajmowania postawy zgodnie ze swymi przekonaniami; niech Wszechmogący Bóg za to wszystko Wam zapłaci.
Polecam Was wszystkich matczynej opiece naszej Patronki Jasnogórskiej i serdecznie błogosławię.
† Stefan Barełac
Biskup Częstochowski
Częstochowa, dnia 16 lutego 1980 r.
Nota: Powyższy Komunikat Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza należy
odczytać na wszystkich mszach świętych w niedzielę dnia 17 lutego 1980 r.
(–) † Ks. bpd Franc[iszek] Musiele
Wikariusz Generalny
Źródło: AKMCz, KWP, 148/8, t. VII a, nr 24, oryginał, mps.
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W oryginale Bkp.
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374

Wybór dokumentów

Nr 106
b.d., b.m. – Notatka z wizji lokalnej węzła komunikacyjnego pod Jasną Górą.
Notatka
z wizji lokalnej węzła komunikacyjnego pod Jasną Górą
dokonanej dnia 9 marca 1980 r. przez prof. Władysława Jotkiewicza i ks. Alojzego
Orszulika w obecności bpa Miłosława Kołodziejczyka, sufragana częstochowskiego
Wizja lokalna wykazała, że prace budowlane na skrzyżowaniu alei NMP i Sienkiewicza z ulicą Starucha i Pułaskiego przebiegają w odmiennym zakresie i według
różnych dyrektyw od treści rozmów przedstawicieli episkopatu z władzami państwowymi i różnych wobec komunikatu uzgodnionego 8 lutego br. pomiędzy min[istrem]
Kąkolema a bp. Dąbrowskim.
1.

2.

a

Na różnice te składają się:
Realizacja pasa schodów na zakończeniu środkowego pasma pieszego al. NMP.
Jak wynika z uprzedniej korespondencji, episkopat postulował zaniechanie
realizacji tych schodów, co znalazło m.in. wyraz w przekazanym wicepremierowi Secomskiemu piśmie z 1 lutego br. przez bpa Dąbrowskiego. Sprawa ta
była także wielokrotnie omawiana między bp. Dąbrowskim a min[istrem]
Kąkolem. Po uzgodnieniu komunikatu prasowego opublikowanego przez
PAP 3 lutego br., min[ister] Kąkol podjął ponownie temat przeanalizowania
celowości usytuowania schodów w środkowym ciągu al. NMP w założeniu
odsunięcia zejścia od skrzyżowania pomiędzy drzewa obustronnego szpaleru.
Rozpoczęte prace uwidaczniają, że najbardziej odległy punkt schodów znajduje się zaledwie o ca 20 m od jezdni, a pierwsze, najniższe stopnie, w bardzo
niewielkiej odległości od słupów podziemia. Ta zmiana podważa dodatkowo
celowość tych schodów.
Wykonanie wyżej omawianych zejść powoduje zawężenie pasma środkowego
al. NMP. Stan obecny unaocznia, że szerokość przejścia, wynosząca obecnie
ponad 8 ma jest o ca 30% zawężona. Niezbędne balustrady wokół schodów zejściowych mogą jeszcze szerokość tę zmniejszyć. Takie działanie, już
w naturze rozpoczęte, stoi w oczywistej sprzeczności z treścią komunikatu
prasowego, a także z pismem min[istra] Kąkola z 31 stycznia br. do bpa
Dąbrowskiego, w którym zapewnia, że pełna szerokość istniejącego deptaka
al. NMP będzie zachowana.

W oryginale Kąkąlem.
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3.

4.

5.

6.

Komunikat prasowy, podobnie jak i pismo min[istra] Kąkola, zapewniają, że
ruch przez omawiane skrzyżowanie w dniach szczególnego natężenia będzie
zachowany w poziomie bez korzystania z podziemnych przejść. Te ostatnie
służyć mają wyłącznie codziennej komunikacji pieszej. Takie ustalenie jednoznacznie określa przeznaczenie schodów dla codziennego ruchu pieszego,
a więc wiąże usytuowanie schodów z ciągiem ulicznych trotuarów. Również
jednoznacznie podkreśla, że ruch pielgrzymów nie mieści się w przepustowości schodów. Wytyczone w naturze zejścia nie odpowiadają przytoczonym
ustaleniom, ponieważ szerokości dwóch pasm schodów są większe (2 x ca
4 m) od pozostawionego na ruch pielgrzymkowy pasma szerokości ca 6 m.
Wykazana sprzeczność jest spowodowana zbyt wąskim przejściem pozostawionym dla pielgrzymek. Wskazuje to, że ruch pielgrzymkowy chce się skierować w podziemne przejścia.
Rozwiązanie zejść budzi zastrzeżenia, nie spełnia potrzeb wygodnej komunikacji pieszej. Stopnie wytyczone w naturze są bardzo strome i pozbawione
możliwości prowadzenia wózka. Stromość schodów, powodowana wąskimi
chodnikami ulicy miejskiej, nie powinna być stosowana w omawianym przejściu, gdzie schody al. Sienkiewicza należy uważać za schody ogrodowe, spacerowe, o bardzo łagodnym spadku
Dodatkowym mankamentem rozwiązania schodów równoległych do
al. NMP jest skierowanie ich w podziemia na oś słupów o dużych wymiarach. Takie rozwiązanie czyni mało przelotowymi zarówno schody, jak
i wspomniany deptak.
Schody wyprowadzające na al. Sienkiewicza zachowują deklarowaną w wyżej
wymienionym piśmie min[istra] Kąkola szerokość pasma pieszego. Są jednak
tak usytuowane, że utrudniają korzystanie z nich przez skierowanie biegu
przy ul. Starucha wprost w oś rzędu starodrzewu, zaś po stronie ul. Pułaskiego przez swą równoległość do osi al. NMP nie trafiają w główną istniejącą
aleję, prowadzącą przekątnie przez park na Jasną Górę.
Odnośnie schodów na trotuarze al. NMP róg Pułaskiego i symetrycznych nie
wypowiadamy się, ponieważ nie są jak dotąd wytyczone w terenie, poza tym
nie służą one ruchowi pielgrzymów.

Wnioski:
W wyniku wizji dzisiejszej należy stwierdzić konieczność powtórnego przekazania
władzom miejskim m[iasta] Częstochowy ustaleń Komisji Mieszanej oraz szczegółowo omówić sposób realizacji tych postanowień, a zwłaszcza:
a) skasowanie schodów pasma środkowego al. NMP;
b) przesunięcie schodów przy ul. Starucha równolegle do rozpoczętych lecz ca
3 m dalej od osi al. Sienkiewicza, tak aby wyprowadzić pieszych poza szpalerem drzew i płytą Nieznanego Żołnierza;
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c)

schody przy ul. Pułaskiego usytuować skośnie bądź równolegle do jezdni.
Umożliwi to płynne prowadzenie ruchu pieszego szeroką, asfaltową, prowadzącą przez park aleją na Jasną Górę;
d) złagodzenie stromości schodów (zmniejszenie wysokości stopni) usytuowanych w al. Sienkiewicza.
Obecny stan rzeczy stwarza wszystkie pozory rozstrzygania spraw metodą faktów
dokonanych. Wydaje się niezbędnym natychmiastowe przerwanie wszystkich prac na
skrzyżowaniu do czasu definitywnego, szczegółowego wyjaśnienia sposobu przyjętego rozwiązania skrzyżowania.
Przedstawiony powyżej stan prac na skrzyżowania al. NMP z ulicą Starucha i Pułaskiego odbiega rażąco od ustaleń określonych komunikatem prasowym. Powoduje
to nowe niepokoje, napięcia i przekonanie, że władze terenowe nie respektują decyzji
władz centralnych. Wraca przekonanie, że Jasna Góra będzie odcięta nieprzekraczalną barierą komunikacji tranzytowej. Wskazuje na to rozpoczęty odcinek północny
ul. Starucha, wykonany jako dwa pasma jezdne rozdzielone zielenią, oraz kontynuowanie wycinania drzew dla poszerzenia ul. Starucha przy skrzyżowaniu z al. NMP.
Dążąc do najskuteczniejszego uspokojenia opinii społecznej wnosimy o poinformowanie o docelowym rozwiązaniu tego skrzyżowania w sposób ogólnie przyjęty na
ważnych publicznych budowlach kraju, tj. przez eksponowanie rozwiązania skrzyżowania w czytelnej formie rysunkowej lub makiecie.
Uprzednie uzgodnienie tego dokumentu z przedstawicielami episkopatu przyczyni
się do skuteczniejszego rozpropagowania uzgodnionych rozwiązań.
Sporządzili:
(Władysław Jotkiewicz)b
(ks. Alojzy Orszulik)c

b
c

Powyżej podpis odręczny.
Powyżej podpis odręczny.
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Zał[ącznik] II do pisma z dnia 9 III 1980 r.
Opinia Architekta Kurii Diecezjalnej na temat rozwiązania sprawy schodówd
Częstochowa, dnia 10 marca 1980 r.
mgr inż. arch. Stanisław Pospieszalski1
ul. Barbary nr 51
42-200 Częstochowae
e

Jego Eminencja
Ksiądz Stefan Kard. Wyszyński
Prymas Polski
Warszawa
Pozwalam sobie przypomnieć się jako projektant rozbudowy „Ostoi” w Krynicy
i odwołać się do naszych spotkań w czasie poświęcenia domu wczasowego i kaplicy.
Ośmielam się pismo kierować na ręce J[ego] Em[inencji] w sprawie tak serdecznie
bliskiej i ważnej dla W[aszej] Em[inencji], dla pielgrzymów z całej Polski i dla nas,
mieszkańców Częstochowy – a mianowicie w sprawie ostatnich zmian dotyczących
urbanistycznego układu m[iasta] Częstochowy z przejściem podziemnym z alei NMP
na umiłowaną dla nas Jasną Górę.
Komunikat o porozumieniu w tej sprawie władz kościelnych i państwowych spadł
na nas – widzących problem z bliska – jak grom z jasnego nieba. Jesteśmy bowiem
świadomi, że dotychczasowa, słuszna akcja protestów była ważną szansą zmiany na
lepsze ostatniego ogniwa, pieczętującego fatalne, a od pierwszych lat powojennych
podejmowane zmiany w urbanistycznym układzie miasta. Najwyższy już czas podjąć
alarm i podnieść ostry protest w obronie całości spraw zasadniczych, które daleko wykraczają poza względy religijne i ideologiczne, są to bowiem względy dobra narodowego, społecznego i kulturalnego. Projekty urbanistyczne od samego początku były
oparte na przesłankach polityczno-ideologicznych, skierowanych przeciw Częstochowie – jako miastu zawierającemu narodowe sanktuarium. Oświadczył to obejmujący w pierwszych latach powojennych swój urząd główny projektant Częstochowy,
mgr inż. Kotela (obecnie jeden z wiceministrów gospodarki komunalnej i planowania
przestrzennego). Stwierdził, że Jasna Góra i jej okolice zostaną potraktowane jako rezerwat, dlatego też okolice Jasnej Góry pozostały całkowicie w skandalicznym zaniedbaniu i dopiero przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II zmusił władze do okresowego,
ale i powierzchownego zadbania. Najważniejszym akcentem stanowiącym o atrakcyjności i znaczeniu miasta miała zostać rozbudowana w tym czasie huta Bieruta
na Rakowie – i cały układ planów urbanistycznych miał zostać dla osiągnięcia tych
d
e
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celów przestawiony. Główna oś urbanistyczna wschód-zachód, wyznaczona przez zabytkową i piękną aleję NMP, zostaje anulowana i przestawiona na oś północ-południe – i ona wyłącznie odtąd warunkowała kierunek rozbudowy miasta i układ tras
komunikacyjnych. Zamiary te zaczęto realizować z nieubłaganą konsekwencją – nie
tylko nie liczącą się z zabytkowym i historycznym układem, ale je przekreślającym.
Działo się w tym samym czasie, gdy z pietyzmem odbudowywano i z najwyższym
szacunkiem potraktowane zostały historyczne zespoły urbanistyczne, ulice i trakty
historyczne Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Poznania i wielu innych miast polskich.
Tak więc zmiany w Częstochowie dokonywały się z pogwałceniem kardynalnych zasad urbanistycznych, były niezgodne ze świetnymi osiągnięciami urbanistyki polskiej
i dokonywały się wbrew międzynarodowym wytycznym, które opracowało międzynarodowe zrzeszenie architektów CIAM (Congres International de l. Architecture
Moderne) i wyraziło między innymi w tzw. „Karcie Ateńskiej”. Pomijając wszelkie
rozważania ideologiczne trzeba stwierdzić, że dotychczas lansowany w Częstochowie
układ komunikacyjny jest wyjątkowo nieudany, dając archaiczne, kolizyjne i nieodpowiadające współczesnym wymogom rozwiązania.
Jeśli trakty komunikacyjne północ-południe były konieczne, winny one oś alei
NMP wraz z szerokim traktem pieszym uszanować. Już w 1830 roku przecięła miasto w kierunku północ-południe linia kolejowa warszawsko-wiedeńska, boleśnie rozcinająca miasto, a jednak przerzucając most ponad torami kolejowymi, uszanowała
aleję NMP. Nowe trakty komunikacyjne przeprowadzone zostały po najmniejszej
linii oporuf, bezceremonialnie i kolizyjnie przecinając aleje najpierw traktem przelotowym Wolności – Kościuszki – al. Zawadzkiego, prowadząc na tym szlaku nawet linię
tramwajową. Wprawdzie wiem, że rozważany był alternatywny projekt prowadzenia
linii tramwajowej przy torach kolejowych i przeprowadzenie jej pod poszerzonym
mostem kolejowym w Alejach NMP. Niewątpliwie sprawiało to większe trudności
– ale zwiększyłoby bezpieczeństwo tej linii i uszanowało aleję. Przeprowadzono ją jednak w końcu po linii najmniejszego oporu, poszerzając Aleje Wolności przez wycięcie
drzew. To archaiczne i prowizoryczne rozwiązanie stworzyło wiele punktów kolizyjnych, powodując z natury rzeczy łańcuch wypadków.
W ostatnim czasie utworzony został nowy ważny i ruchliwy układ przelotowy
przez Aleje NMP ulicami przez plac Biegańskiego z obu stron ratusza i kościoła św.
Jakuba (Modzelewskiego – Kilińskiego oraz Nowowiejskiego – Dąbrowskiego). Tak
aleja NMP została już rozerwana na osamotnione odcinki ruchliwymi traktami przelotowymi, na których z dużą szybkością rozwija się ruch wahadłowy, a w znacznej
części i tranzytowy przez śródmieście. Taki ruch przecina oś alei NMP
1. przy kościele św. Zygmunta Warszawska – Krakowska
2. aleja Wolności – Kościuszki (tramwaj)
3. Modzelewskiego – Kilińskiego (tu wprowadzony szybki ruch ze Stradomia
do samego środka miasta)
f
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4.

Nowowiejskiego – Dąbrowskiego, a do tego ma dojść obecnie ostatnie, najbardziej bolesne odcięcie alei NMP od parków i Jasnej Góry przez zmianę
komunikacyjnego znaczenia ulicy Pułaskiego – 5.
Trzeba tu nadmienić, że aleja NMP posiada środkowy trakt pieszy, którym nie
tylko zdążają pielgrzymi, ale który także dla mieszkańców miasta miał znaczenie spacerowo-rekreacyjne. Ławki w alei w dni słoneczne były oblężone. Ten trakt pieszy już
praktycznie nie istnieje. Stał się głuchy, wyobcowany, gdyż przechodzień może używać tylko jednego krótkiego odcinka między przelotowymi ulicami, przy ulicznym
hałasie i zatrutym spalinami powietrzu. Mieliśmy jeszcze nadzieję, że ostatni, 600 m
liczący odcinek alei NMP w łączności z aleją Sienkiewicza i parkami oraz wzgórzem
i klasztorem, zostanie uratowany.
A oto właśnie w tym miejscu ma nastąpić ostatnia, dramatyczna przeszkoda,
która zespół III aleja NMP – Jasna Góra przekreśli ostatecznie, tworząc dla pieszych nowe trudności. Słowem – zniszczenie jednego z najpiękniejszych w Polsce
traktów pieszych, liczącego 1 i 1/2 km długości i – o zabytkowym znaczeniu –
jest w Polsce bez precedensu. Pieszych oddzielą od poszerzonej przelotowej jezdni
łańcuszki i szlabany, zmuszać do zejścia podziemnego 2,5 m szerokości schodami,
co uniemożliwi korzystanie z parków – najbliższych wygodnych miejsc rekreacyjnych – najbardziej potrzebującym: chorym, osobom słabym na serce, inwalidom,
starcom oraz matkom z małymi dziećmi. Pielgrzymki, które będą chciały przejść
ten odcinek przez jezdnię, będą musiały dopełnić dodatkowej formalności, a mianowicie przedłożyć prośbę do władz, składaną na kilka tygodni naprzód. Wymagać
to będzie ścisłego określenia czasu przejścia pielgrzymki, a więc i trudnej punktualności dojścia do tego miejsca.
Ruch pieszy od dawna leży w centrum uwagi światowych urbanistów. Wzięli go
w obronę w swoich wybitnych pracach wielcy architekci, jak: Gropius, Zygfryd Giedion („Architecture-You and My”) i twórca tzw. architektury organicznej Frank Lloyd
Wright – już na początku tego stulecia. Pokazując na zdjęciach zatłoczone samochodami ulice miast amerykańskich, pytali: „a co dla pieszych?”
Wytyczne i założenia projektu urbanistycznego m[iasta] Częstochowy muszą ulec
całkowitej i radykalnej zmianie. Jest zasadniczym błędem mniemanie, jakoby sprawa
pielgrzymek i izolacja samego sanktuarium jasnogórskiego była jedyną podstawą do
protestów i kwestionowania realizowanych układów urbanistycznych. Pogwałcone tu
zostały zasady urbanistyki, powodując wielkie szkody społeczne, odebrano i zniszczono mieszkańcom najpiękniejszą i najbardziej wartościową część śródmieścia Częstochowy, lekceważąc wartości krajobrazu i środowiska. Najwyższy już czas, aby sprawą
tą zajęli się urbaniści z prawdziwego zdarzenia.
Należy też obudzić czujność obywateli Częstochowy i wszystkich zainteresowanych dobrem miasta, projektami rozbudowy i przebudowy skrzyżowania ulicy Wolności wraz z linią tramwajową i alei NMP. Przygotowywane projekty także nie były
poddane pod dyskusję publiczną. Nie liczą się ze znaczeniem alei, a rozbudowany na
tym miejscu akcent skrzyżowania do tego stopnia zaważy na całości alei i śródmieścia,
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że ostatecznie i nieodwracalnie zniszczy wartości traktu, które są dla częstochowian
istotne i sercu drogie.
Zadanie jest trudne, ale w tej fazie jeszcze do rozwiązania. Całkowicie trzeba zmienić zasadę urbanistycznej kompozycji, szlaki komunikacyjne północ-południe muszą przejść zasadniczo poza układem alei NMP, a jakiekolwiek przecięcie alei może
nastąpić tylko tak, jak przechodzi linia kolejowa – zachowując oś alei nienaruszoną
i przywracając znaczenie traktu pieszego na całej długości.
Niesłuszne są argumenty, które wprowadzają społeczeństwo i czynniki kościelne
w błąd: podawana groźba wypadków g jest w odniesieniug do tego skrzyżowania najmniej aktualna, gdyż zetknięcie alei z ulicą Pułaskiego ma znacznie mniej tzw. punktów kolizji aniżeli inne skrzyżowania w mieście.
Jako obywatele Częstochowy, zatroskani o przyszłość naszego miasta, uważamy, że
dla obrony rzeczy tak zasadniczej i ważnej z historycznego kulturalnego, narodowego,
społecznego i religijnego punktu widzenia – nigdy nie wolno powiedzieć, że już jest
za późno, by przeciwdziałać. Nie można zaprzestać słusznej akcji ostrych protestów.
Uznanie faktów dokonanych stanowiłoby uznanie i aprobatę dla złej woli władz miejskich, które nie poddały tak ważnej sprawy pod dyskusję publiczną we właściwym,
przepisanym czasie, a podczas ostatnich debat ani na jeden dzień nie przerywały nieuzgodnionych prac, pracując również w wolne soboty. Koszt przejścia ma objąć sumę
około 70 milionówh złotych. Po wykonaniu jezdni i częściowo robót ziemnych prace
wykończeniowe pochłoną jeszcze lwią część tej sumy, która w tej chwili mogłaby być
zaoszczędzona. Podziemie może być wykorzystane dla innych celów, co pozwoliłoby
względnie uzasadnić dokonane już inwestycje. Są to pieniądze podatników, pochodzą z naszej kieszeni i są wydatkowane przeciw interesowi społecznemu. I oto dla
celów ideologicznych raczej, a nie dla praktycznych, buduje się kosztowne przejście
podziemne (gdy oszczędzanie wydatków na przeprowadzenie bezpiecznej linii tramwajowej) w okresie, gdy wstrzymuje się wszelkie niecelowe inwestycje, nawet zaczęte
inwestycje przemysłowe.
Podany wyżej tekst obejmuje zagadnienie od strony zasadniczej. Dla uzupełnienia
podaję dalsze dane przemawiające przeciw rozwiązaniu przejścia podziemnego.
1. Nie podano do wiadomości wyników ekspertyzy geologicznej, która pozwoliłaby wykluczyć szkodliwy wpływ wibracji, spowodowanej transportem
drogowym na przesuwanie się górotworu uwarstwionego wapienia na podkładach gliniastych i w zmienionych warunkach głębokiego drenażu spowodowanego przekopem nisko- i szerokodymensyjnym kanalizacji deszczowej.
Zachodzi podejrzenie, że mogą się uruchomić niektóre partie górotworu.
2. Zmiana stanu i przepływu wód gruntowych wpłynie na niszczenie drzewostanu i zieleni parkowej.

g
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3.

4.

5.

Grozi zniszczeniem zieleni i jeji możliwości regeneracyjnych, przez zadymianie ruchem transportowym. Stworzy to sytuację nieodwracalną. Zieleń parkowa dostarcza tlenu mieszkańcom korzystającym z rekreacji – i tak grozi
całkowite zniszczeniej dobroczynnego oddziaływania zieleni na człowieka.
Trasa północ-południe jest odgrodzona od zachodu wzgórzem jasnogórskim,
a od wschodu pierzeją domów. Ze względu na przewagę wiatrów zachodnich
trasa ta nie będzie przewiewna i wentylowana – i zadymianie będzie narastało
ze szkodą dla zieleni i mieszkańców.
Trasa rozbudowana i przystosowana do ruchu tranzytowego będzie długo
służyła miastu przed obiecywaną budową obwodnicy poza Jasną Górą. Nawet po jej wybudowaniu będzie skracała drogę i kusiła przejeżdżających turystów i transportowców. Służyć ona będzie traktom wylotowym z miasta na:
1. Tarnowskie Góry – Gliwice, 2. Lubliniec – Wrocław, 3. Wieluń – Kępno
– Poznań, 4. Działoszyn – Łódź i powiązaniu tych szlaków z wylotami na
Warszawę oraz Katowice i Kraków. Dlatego już dzisiaj trzeba zarezerwować i przystosować ulice tylko dla ruchu miejscowego, ograniczając szerokość
jezdni do siedmiu metrów.
Topi się wielkie fundusze w trasę i przejście podziemne, gdy wiele okolicznych dzielnic robotniczych (Stradom, Zawodzie, Wyczerpy) jest całkowicie
zaniedbanych i nawet pozbawionych kanalizacji. Takie marnowanie funduszu
społecznego przy zadłużeniu naszego państwa największym wśród krajów socjalistycznych jest działaniem niewłaściwym.
mgr inż. arch. Stanisław Pospieszalskik
ul. Barbary nr 51
42-200 Częstochowal

k

Źródło: AKMCz, KWP 148/8, t. VII a, nr 34, oryginał, mps.

Stanisław Pospieszalski (1917–2003), architekt, wykładowca historii sztuki. Architekt i konserwator diecezji częstochowskiej, odkrył gotyckie sklepienia w kaplicy NMP na Jasnej Górze, członek
Częstochowskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Zob. T. Wrona, Pożegnaliśmy
wspaniałego człowieka, „Niedziela Częstochowska” 2003, nr 15/516, s. VII.
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Nr 107
1980 marzec 9, Częstochowa – Sprawozdanie z wizji lokalnej prac przebudowy skrzyżowania
pod Jasną Górą.
Sprawozdanie
z wizji lokalnej prac przebudowy skrzyżowania alei N[ajświętszej] Maryi i alei Sienkiewicza z ulicami Pułaskiego i Starucha w Częstochowie, przeprowadzonej w dniu
9 marca 1980 r. w składzie:
1. Ks. dyrektor Alojzy Orszulik,
2. Pan profesor Jodkiewicz aWładysława,
3. Bp Miłosław Kołodziejczyk,
i z rozmowy odbytej w tymże dniu w domu biskupa częstochowskiego, w której –
oprócz wymienionych – uczestniczyli:
4. J.E. ks. biskup ordynariusz Stefan Bareła,
5. Ks. infułat Władysław Karlik – Kanclerz Kurii Diecezjalnej.
W czasie wizji lokalnej stwierdzono i w przeprowadzonej rozmowie dokładniej zanalizowano, że:
1. Budowa schodów – już prowadzona – do podziemnego przejścia ze środkowego pasa alei N[ajświętszej] Maryi Panny:
a) poważnie narusza wspólne ustalenia strony kościelnej i rządowej, podane
w komunikacie PAP-u z dnia 3 lutego br., w którym jest mowa jedynie
o bschodachb „z chodników równoległych do alei NMP oraz ulic Pułaskiego
i Starucha”.
b) nie uwzględnia stanowiska strony kościelnej – przeciw budowaniu schodów
usytuowanych w pasie trawników alei NMP – które jasno sformułował i uzasadnił ks. bp Bronisław Dąbrowski w swoim piśmie z dnia 1 lutego br. do
Wiceprezesa Rady Ministrów PRL, pana prof. Kazimierza Secomskiego.
c) jest niezgodna nawet z pismem pana min[istra] Kazimierza Kąkola z dnia
31 stycznia br. do bpa Bronisława Dąbrowskiego, w którym mówi o schodach usytuowanych w pasie trawników alei NMP, ale „przy zachowaniu pełnej szerokości istniejącego deptaka”. Obecnie zaś wykonywane schody zawężają przynajmniej w 1/5 pas środkowego deptaka. Ponadto zauważano, że
budowane schody spowodują zwężenia jezdni, a w dolnej swej części prowadzą wprost na słup podtrzymujący konstrukcję jezdni skrzyżowania.
2. Prowadzona budowa schodów w alei Sienkiewicza także narusza przyjęte
ustalenia zainteresowanych stron. Pan min[ister] Kazimierz Kąkol, w piśmie
do Bronisława Dąbrowskiego z dnia 31 stycznia br. zapewniał, że schody te
a
b
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zostaną tak usytuowane, iż cała szerokość alei Sienkiewicza pozostanie nienaruszona. Tymczasem obecnie budowane schody są niewłaściwie usytuowane
i zbyt szerokie, tak że w znacznej cczęścic wchodzą w aleję Sienkiewicza, powodując jej zwężenie przynajmniej w 1/3 dotychczasowej szerokości. Podkreślano również, że te są za szerokie, zbyt strome i wchodzą wprost na pas
drzew przy alei Sienkiewicza, podczas gdy miały one być usytuowane poza
tymi drzewami w parku.
O stwierdzonych poważnych naruszeniach ustaleń między stroną kościelną i rządową przy przebudowie omawianego skrzyżowania zobowiązali się powiadomić Jego
Eminencję Księdza Prymasa w swoim raporcie z wizji lokalnej ks. dyr[ektor] Alojzy
Orszulik i pan profesor Jodkiewicz.
† Miłosław Kołodziejczykd
Częstochowa, dnia 9 marca 1980 r.
Źródło: AKMCz, KWP 148/8, t. VII a, nr 35, oryginał, mps.
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Nr 108
1980 marzec 18, Warszawa – Pismo prymasa Polski do Edwarda Gierka – I Sekretarza KC
PZPR.
Odpis
Prymas Polski
Warszawa, dnia 18 marca 1980 r.
N[r] 699/80/P
Szanowny Panie,
Na pewno doszła do Pana Sekretarza sprawa kontrowersji wokół węzła komunikacyjnego pod Jasną Górą.
Nawet w skali spraw, które mamy do uregulowania i omówienia – sprawa częstochowska ma wielkie wymiary społeczne z uwagi na jej rozgłos światowy.
Piszę do Pana Sekretarza dlatego, że rozwiązanie tej sprawy znalazło się w impasie. Władze wojewódzkie podjęły realizację projektu, który jest nieprzemyślany i prowadzi do kontrowersji między stroną kościelną i administracją państwową. Zamiast
bowiem eliminować zagrożenie pielgrzymów, utrwala je na stałe, chociaż w innym
układzie terenowym, i nie usuwa niebezpieczeństwa.
Wykonano część prac związanych z realizacją tego projektu i na tę część strona
kościelna zgodziła się, aby wyjść naprzeciw miejscowym władzom i osłonić ich autorytet. Teraz jednak podjęto wykonywanie prac, które nie mieszczą się w uzgodnionym
komunikacie prasowym z dnia 7 lutego br. i wywołują nowe napięcia społeczne.
Wczoraj odbyłem z ministrem K[azimierzem] Kąkolem, którego cenię jako kierownika USW, rozmowę w tej sprawie. Nie mogę autoryzować projektu, który uważam za nieprzemyślany, i zgodzić się na budowę dwóch zejść podziemnych w środkowym pasie Alei NMP.
Podjęcie budowy tych zejść uważam za niebezpieczne dla pielgrzymów idących do
sanktuarium na Jasną Górę i z tej też racji mogą stwarzać w przyszłości stałe sytuacje
konfliktowe między grupami pielgrzymów a władzami porządkowymi.
Nie chcemy nikogo oskarżać o marnotrawienie pieniędzy społecznych na budowę
nieprzemyślanych projektów. Nie chciałbym też, aby stał pod tym zarzutem minister
K[azimierz] Kąkol.
Dlatego
-----------------------------------Szanowny Pan
Edward Gierek
Pierwszy Sekretarz KC PZPR
Warszawa
------------------------------------385
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proszę Pana Sekretarza, aby zechciał zalecić władzom administracyjnym wycofanie
się z projektu wyżej wspomnianych schodów
Proszę wybaczyć, że zwracam się w tej sprawie, która nam zajmuje zbyt wiele
czasu.
Proszę przyjąć wyrazy mojego szacunku.
(–) † Stefan Kard. Wyszyński
† Stefan Kardynał Wyszyński
Prymas Polski
Za zgodność z oryginałem
Ks. Wł[adysław] Karlika

a

Źródło: AKMCz, KWP, 148/8, t. VII a, nr 39, odpis, mps.
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Nr 109
b.d., b.m. – Sprawozdanie ze spotkania Komisji Mieszanej w Urzędzie do spraw Wyznań
w dniu 13 marca 1980 r.
Sprawozdanie
ze spotkania Komisji Mieszanej w Urzędzie do spraw Wyznań
w dniu 13 marca 1980 roku
w sprawie rozwiązań węzła komunikacyjnego pod Jasną Górą
W spotkaniu udział wzięli:
z ramienia Państwa:
min[ister] K[azimierz] Kąkol
dyr[ektor] A. Merker1
dyr[ektor] H[enryk Rodziewicz – min[ister] administracji
wojewoda częstochowski – M[irosław] Wierzbicki
inż. Zaleski – arch[itekt] z Częstochowy
z ramienia Sekretariatu Episkopatu:
ks. A[lojzy] Orszulik
prof. Wł[adysław] Jodkiewicza
z ramienia Diecezji Częstochowskiej:
Biskup Ordynariusz – S[tefan] Bareła
bp T[adeusz] Szwagrzyk
inż. Dunin
Otwierając spotkanie, min[ister] Kąkol powitałb zebranych przedstawicieli Kościoła i władz wojewódzkich, wyrażając zadowolenie, że spotkanie dochodzi do skutku.
Następnie przedstawił elenchus spraw, które miały być przedmiotem rozmów. Jest on
następujący:
1. Przejście podziemne na deptaku w al. NMP.
2. Oznakowanie zebrami przejścia w poziomie.
3. Sygnalizacja świetlna.
4. Ranga ulicy Starucha w związku z informacją ks. Orszulika, że ulica ta nosi
znamiona drogi szybkiego ruchu.
1. Min[ister] Kąkol powiedział, że uznał za słuszny dezyderat przejścia podziemiem
z deptaka z al. NMP ze zmianą pierwotnych planów, to znaczy przesunięcia schodów w pobliże drzew, umieszczając je w pasmach trawników, by nie zwężać deptaka.

a
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Stwierdził, że w jego rozumieniu tak prace są realizowane. W związku z realizacją
tych prac są jednak opory ze strony Kościoła i ks. Orszulik przedstawi zastrzeżenia.
2. Ks. Orszulik podziękował min[istrowi] Kąkolowi za zorganizowanie dzisiejszego
spotkania, wyrażając ubolewanie, że do spotkania dochodzi trochę za późno, ponieważ stajemy wobec pewnych faktów dokonanychc.
Ks. Orszulik złożył następującą wypowiedź: Zadaniem naszej komisji jest rozwiązać wątpliwości i trudności wokół realizacji węzła komunikacyjnego pod Jasną Górą
oraz zapoznać się z planami realizowanej budowy. Miała nam być dostarczona dokumentacja tego węzła. Prosiliśmy także o schemat ruchu w tym węźle. Dotąd niczego
nie otrzymaliśmy. Chcę tu przypomnieć, że kontrowersje w pierwszym etapie przebudowy wspomnianego węzła powstawały wokół budowy trasy szybkiego ruchu i tzw.
tunelu, czyli przejścia pochylnią, co uniemożliwiało przejście pielgrzymek w poziomie
przez skrzyżowanie. Sprawy te zostały wyjaśnione w komunikacie prasowym.
Od początku jednak strona kościelna, broniąc prawa pielgrzymów do swobodnego przejścia w poziomie przez skrzyżowanie z deptaka w al. NMP, była przeciwna
budowaniu schodów na tym deptaku. Takie negatywne stanowisko znalazło wyraz
już na posiedzeniu w Urzędzie Rady Ministrów w dniu 9 stycznia br., w rozmowie
z ministrem administracji w dniu 11 stycznia br., w piśmie moim z dnia 15 stycznia
br. do min[istra] Koteli, w piśmie bpa Dąbrowskiego z dnia 1 lutego br. do wicepremiera Secomskiego. Racje, dla których strona kościelna wypowiadała się przeciw
budowaniu schodów na deptaku, są znane. Powtórzę tylko, nie należy tworzyć gardła
w końcu deptaka. Ludzie niesprawni ruchowo nie będą mogli korzystać ze schodów.
Komunikat prasowy zdawał się rozstrzygać, że schodów nie będzie. Pragnę tu
przytoczyć fragment wspomnianego komunikatu, który brzmi następująco: „dla
celów codziennej komunikacji pieszej na skrzyżowaniu chodników równoległych do
al. NMP oraz ulic Pułaskiego i Starucha zbudowane będą przejścia podziemne, do
których schodzić się będzie schodami”.
Wprowadzenie w to zdanie słów „chodników równoległych do…” nastąpiło na
wniosek bpa Dąbrowskiego dla podkreślenia, że chodzi o przejścia na trotuarach,
a nie na deptaku. Faktem budowania schodów bp Dąbrowski czuje się oszukanym.
Oświadczył mi w rozmowie telefonicznej z Rzymu, że będzie się musiał podać do dymisji, gdy idzie o dalsze rozmowy z min[istrem] Kąkolem.
9 stycznia br., w czasie spotkania min[ister] Kotela oświadczył, że w miejsce tunelu
będzie postawiona ściana oporowa. Do dziś tej ściany nie ma, natomiast buduje się
schody.
W początkach marca br. mieliśmy wiadomość przekazaną przez p[ana] Dunina po
jego wizycie na budowie, że nie buduje się schodów na deptaku. Jednak przed kilkoma dniami p[an] Dunin doniósł, że rozpoczęto budowę schodów. W związku z tym
udałem się dnia 9 marca br., razem z prof. Jotkiewiczem, do Częstochowy, aby przekonać się naocznie o stanie rzeczy. Widoczny z zewnątrz stan prac pozwala stwierdzić,
c
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że schody są budowane po obydwu stronach deptaka w szerokości 4 m. Wygląda na
to, że chce się nam pokazać: nie chcieliście wygodnego zejścia pochylnią ośmiometrowej szerokości, macie tej szerokości dwoje niewygodnych schodów.
Realizację schodów uważamy za sprzeczną z uzgodnionym komunikatem. Na
schody te nie można się zgodzić, bo zawężają one deptak do ca 6 [m] i tworzą gardło, przez które przejście wielu dziesiątek tysięcy pielgrzymów będzie trwało bardzo
długo. Schody te tworzą pułapkę dla masowych pielgrzymówd. Ludzie bowiem będą
wpychani siłą rozpędu w te schody.
Swoją argumentację poparłem szkicem rysunkowym sporządzonym przez prof.
Jotkiewicza. Ten szkic przedstawiony został księdzu prymasowi w dniu 10 marca br.,
który na nim napisał, co następuje: „Schody na linii przejścia do tunelu są pułapką dla
masowego przejścia i zagrożeniem publicznym. Należy z nich zrezygnować”.
W tym momencie gwałtownie zareagował min[ister] Kąkol, oburzając się, że
wprowadzam demagogię na posiedzenie. Stan realizacji nie jest zgodny z tym, co
uwidacznia przedstawiony szkic.
Tu zabrał głos prof. Jotkiewicz, wyjaśniając, że rysunek jest sporządzony na podstawie tego, cośmy widzieli i uwidacznia to, co jest wytyczone w naturze. Nie mieliśmy
planu, by nasz rysunek porównać z nim.
Min[ister] Kąkol uspokoił się nieco i pozwolił mi kontynuować wywód.
Aktualna realizacja schodów powoduje nowe napięcia, jakie miały miejsce przed
8 lutego br., czyli przed ogłoszeniem komunikatu prasowego. Zbudowanie schodów
w paśmie trawników uważam za zbędne, bo łatwo z deptaka al. NMP przekroczyć
jezdnię jednokierunkową i dostać się na chodniki do zejść podziemnych.
3. Następnie głos zabrał bp S[tefan] Bareła. Nawiązał on do posiedzenia z 9 stycznia
br., komunikatu prasowego i spotkania z księdzem prymasem, oraz z 19 stycznia
br. z bpem Dąbrowskim, dowodząc, że treści rozmów i komunikatu nie uzasadniają
budowy schodów.
Po ogłoszonym komunikacie społeczeństwo czuje się zaniepokojone i oszukane.
Budowa schodów jest sprzeczna z ustaleniami. Społeczeństwo oczekuje wyjaśnienia
tego, co się teraz dzieje na budowie. Bp Bareła zgłosił postulat, aby zaniechać budowy
schodów i zaprzestać robót na szlaku pielgrzymim. Podkreślił, że prace są realizowane, nikt z nas jednak nie zna planów. Skoro prace są realizowane, a planów nie można
poznać, to fakty te można różnie interpretować. Ksiądz biskup podkreślił, że zarówno
jemu, księdzu prymasowi i hierarchii zależy na rozładowaniu napięć i zdementowaniu
dezinformacji. Sprawa węzła komunikacyjnego jest ważną sprawą techniczną i urbanistyczną, ale na ten problem musimy spojrzeć także od strony spraw religijnych.
Przez to skrzyżowanie przechodzą pielgrzymki, a bez pielgrzymek nie ma kultu maryjnego. Należy uwzględnić także inne aspekty kulturowe. Postawił wniosek, abyśmy
ustalili punkty, które zadowolą jedną i drugą stronę korespondujące z ustaleniami.

d
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4. Z kolei zabrał głos bp Tadeusz Szwagrzyk, wskazując, że stan realizacji prac nie
uwzględnia ustaleń wynikających z rozmów i komunikatu prasowego. Komunikat
prasowy nie wspomina o schodach w środkowym paśmie al. NMP. Wobec tego pacta
sunt servanda.
Budowa schodów wskazuje, że pielgrzymki chce się skierować w podziemne przejścia. Dlatego konieczne jest skasowanie schodów z deptaka. Wczorajszy stan wskazuje na nowe fakty dokonane. Postawił wniosek o przerwanie budowy schodów, bowiem ludzie kontestują te prace, następuje ponowne zaniepokojenie planem budowy.
Działać należy szybko dla dobra sprawy. W Częstochowie sytuacja jest trudna, bo
ludzie bombardują kurię pytaniami, co oznacza budowa schodów. Konflikt narasta na
nowo i to gwałtownie. Pojawiają się emocje bardzo niepotrzebne. Istnieje konieczność
nowego komunikatu, bo w mętnej wodzie ryby łowią ludzie nieżyczliwi. Nie zależy
nikomu na emocjach.
W częstochowskiej diecezji odbywa się nawiedzenie Obrazu Matki Bożej. Niepotrzebnie powstały emocje w Dąbrowie Górniczej. Dochodzi do spotkania z licznymi
grupami ludzi, także ze Śląska Górnego, którzy pytają, jakie są prawdziwe ustalenia
co do przejścia pod Jasną Górą. Ponieważ ordynariusz odlatuje dziś do Rzymu, dlatego w najbliższą niedzielę musi być wydany odpowiedni komunikat.
5. Min[ister] Kąkol podziękował bpowi Szwagrzykowi za szczerą wypowiedź, podkreślając, że nikt nie ma złej woli robienia psikusów.
Dyr[ektor] Rodziewicz zaproponował, aby obecnie wypowiedzieli się doradcy
techniczni ze strony episkopatu, zwracając uwagę, że w wypowiedziach poprzednich,
były elementy emocjonalne.
Min[ister] Kąkol powiedział, że sprawy techniczne muszą być podporządkowane sprawom społecznym. I dalej min[ister] Kąkol dowodził, że nie jest prawdą, że
ustalenia były inne, a realizacja jest inna. Stwierdził, że cała sprawa wygląda inaczej.
Przypomniał, że dnia 7 lutego br. dokonał pierwszych ustaleń przy formułowaniu
komunikatu z biskupem Dąbrowskim. Stwierdził, że w rozmowie zgodzono się na
ten tekst komunikatu, w którym nie ma mowy o schodach w paśmie środkowym,
ale żeby nie odwlekać publikacji komunikatu, ustalono, że schody te w paśmie środkowym będą zbudowane po obydwu stronach trawników. Biskup Dąbrowski podjął
przekonać księdza prymasa o celowości budowy tam schodów. A zatem wszystko
dzieje się zgodnie z ustaleniami i on, minister, jest w sumieniu w porządku.
Wcześniej wojewoda częstochowski włączył się w rozmowę, stwierdzając, że koniec deptaka będzie zamknięty słupami betonowymi. Min[ister] Kąkol powiedział, że
wojewoda zdejmie te słupki. To, co się dzieje w Częstochowie, jest zgodne z duchem
komunikatu.
Ks. Orszulik, nawiązując do wypowiedzi min[istra] Kąkola, stwierdził, że widocznie bp Dąbrowski nie przekonał księdza prymasa o potrzebie budowy schodów, ponieważ stanowisko księdza prymasa jest takie, jakie czytamy na przedłożonym szkicu
rysunkowym. Ksiądz Orszulik podkreślił, że nie widzi możliwości zmiany stanowiska
księdza prymasa.
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6. Z kolei zabrał głos wojewoda częstochowski, stwierdzając niemożność rezygnacji
z budowy schodów w paśmie deptaka. Ordynariusz częstochowski powinien potwierdzić, że dążeniem jego [jest] eliminowanie napięć. Załatwił wiele zezwoleń dla diecezji. Następnie omówił historię budowy węzła komunikacyjnego oraz korespondencję i rozmowy z ordynariuszem częstochowskim, podkreślając, że dotrzymał słowa.
Stwierdził, że co roku przybywa 5 milionów ludzi na Jasną Górę, że jest to wielkie
utrudnienie dla 250-tysięcznego miasta i jego mieszkańców. Pielgrzymka warszawska
paraliżuje ruch w śródmieściu. Dalej wojewoda powiedział, że ma prawo postawić
słupki betonowe na końcu deptaka, by nie było tam dowolnego przejścia. Mieszkańcy miasta muszą się dostać do parku. Kto wchodzi na deptak, ten musi dostać się
do parku, który nie jest już takim wygodnym miejscem wypoczynku, bo pół miasta
musi słuchać nabożeństw odprawianych na Jasnej Górze. Zawężenie deptaka do 6 m
nie jest prawdą. W okresie pielgrzymek zamkniemy schody. Schody te będą węższe niż trawniki mające 3,95 m szerokości. Czy można było dać dokumentację do
wglądu? – postawił pytanie i odpowiadając na nie stwierdził, że miałby trudności,
bo w biegu realizacji nastąpiły zmiany w dokumentacji. Zamierzeniem jego jest, aby
do 28 kwietnia br. zamknąć roboty na powierzchni ziemi. Roboty te utrudnia krzyż
misyjny, który stoi na wprost słupa oporowego, trzeba go przesunąć o 4 m, inaczej
nie będzie lewego wyjścia. Gdy idzie o to, co ludzie mówią, że się oburzają, to jest to
wynik dezinformacji płynącej z kraju. Następnie wspomniał o kazaniu bpa Bareły,
w którym uskarżał się, że budowa obwodnicy, która będzie podjęta na wniosek strony
kościelnej, jest próbą utrudnienia dojazdu na Jasną Górę. Jeśli społeczeństwo oczekuje
informacji – powiedział wojewoda – to jestem gotów ją dać. O mieszkańców Częstochowy jestem spokojny, mogę wobec każdego obywatela stanąć twarzą w twarz.
W budowę włączyły się męty społeczne. Na budowie zerwano dwa przęsła, tylko
dzięki roztropności jednego księdza nie doszło do katastrofy. Komunikaty mogą tylko
rozjątrzyć, władza jest silna. Władza jest silna, może sobie pozwolić na ostrzejszy kurs.
Komunikat zrealizowaliśmy w całej pełni.
7. W związku z tą wypowiedzią min[ister] Kąkol stwierdził, że w komunikacie nie
jest powiedziane, że schody mają być, nie daje on podstawy do takiego twierdzenia.
Wojewoda powiedział, że ma najszczerszą wolę załatwienia sprawy. Kąkol dodał, że
wojewoda i biskup częstochowski muszą ze sobą współpracować, bo czeka ich wizyta
papieża w 1982 roku.
Z kolei zabrał głos architekt m[iasta] Częstochowy Zaleski, stwierdzając, że władze
wycofują się z usprawnienia ruchu. Jest to fakt negatywny. Schody na chodnikach nie
budzą wątpliwości. Szerokość schodów na chodnikach jest 5 m. Trudno wyobrazić sobie wstrzymywanie ruchu na skrzyżowaniu dla małych grup. Jakieś schody w paśmie
środkowym powinny być. Kontrowersję wywołało poszerzenie ulicy Starucha i Pułaskiego, co było konieczne. Nie ma mowy, żeby na tej ulicy był szybki ruch. Szybkość
obowiązywać będzie 50 km/godz. Na skrzyżowaniu tym będą trzy strumienie ruchu
bezkolizyjnego. Ilość samochodów na tej ulicy poza przybytkiem z motoryzacji nie
będzie większa, bo nie przyjmuje się nowego kierunku ruchu.
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8. Po 2-godzinnych rozmowach min[ister] Kąkol zarządził przerwę. Architekci dyskutowali projekty. Profesor Jotkiewicz próbował przedstawić udoskonalenie rozwiązania tego węzła i przekonać, że nie jest celowa budowa schodów na deptaku al. NMP.
Min[ister] Kąkol natomiast usiłował namówić biskupa Barełę, biskupa Szwagrzyka i ks. Orszulika, aby wpłynęli na księdza prymasa, aby zmienił swe stanowisko. Po
przerwie min[ister] Kąkol powiedział: przyjmujemy do wiadomości, że ksiądz prymas
nie zgadza się na budowę schodów. Rozpoczęcie budowy schodów nie było sprzeczne
z ustaleniami zawartymi w komunikacie. Wyjaśnię tę sprawę z biskupem Dąbrowskim. To stwierdzenie uważam za konieczne, by odjąć odium niezdyscyplinowania
władz częstochowskich.
Istnieją dwa stanowiska: a) likwidacja schodów z deptaka, a pozostawienie ich na
bocznych chodnikach, b) przejście w poziomie z wersją zbudowania schodów na deptaku w paśmie trawników, które by na czas pielgrzymek były zamknięte.
Min[ister] Kąkol postawił pytanie: jak pogodzić te stanowiska? Rozumiejąc, że
obecni tu przedstawiciele Kościoła nie mogą zmienić stanowiska księdza prymasa,
stwierdził konieczność spotkania się z księdzem prymasem, bo sprawa jest pilna,
może znajdzie się rozwiązanie zadowalające. Generalnie [rzecz] biorąc, należy zachować całą szerokość deptaka.
Słupki betonowe na końcu deptaka trzeba będzie zlikwidować i zastąpić sygnalizacją świetlną w tym sensie, że uruchamiał ją będzie dyżurujący ormowiec. Dodał, że
nie leży w interesie władz wpychanie pielgrzymów w przejścia podziemne. Wniosek
z powyższego podstawowy, to zgoda księdza prymasa na budowę schodów.
Dalej postawił pytanie: dlaczego upieramy się przy schodach? Sam odpowiadając
na nie, stwierdzał, że przemawiają za tym względy racjonalne, a więc nie powinno się
z nich rezygnować.
W tej sytuacji pożądane jest, aby na parę dni nie kontynuować prac związanych
z budową schodów. W tym czasie np. budować mur oporowy i wykonywać inne prace.
Wojewoda oświadczył, że trudno mu się wypowiadać w tej sprawie, bo nie zna harmonogramu prac. Muru oporowego od strony miasta nie można stawiać, bo tamtędy
wywożona jest ziemia. Wyraził przypuszczenie, że można budować mur oporowy od
strony klasztoru.
W związku ze stwierdzeniem inż. Dunina, że władze zobowiązały się dostarczyć
dokumentację dyr[ektorowi] Rodziewiczowi, oświadczył, że nigdy nie była dana
obietnica przekazania dokumentacji. Stwierdził, że dokumentacja ta jest do wglądu
u arch[itekta] Zaleskiego.
Dalej wojewoda stwierdził, że jest za osiągnięciem porozumienia, aby było możliwe w 1982 roku współdziałanie z biskupem częstochowskim. Dowodem tej dobrej
woli jest rezygnacja z budowy pochylni, likwidacja zagospodarowania podziemia i likwidacja punktu MO. Jest jednak za schodami, które mogą mieć w świetle 2,70,
2,50 lub nawet 2,30 m. Jest gotów rozważyć przesunięcie schodów w kierunku
drzew. Schody są niezbędne, bo deptak jest ciągiem spacerowym i nie są one utrudnieniem dla pielgrzymów.
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Ksiądz Orszulik postawił pytanie: czy wojewoda może zatrzymać roboty przy budowie schodów do czasu wyników spotkania min[istra] Kąkola z księdzem prymasem? Wojewoda odpowiedział, że jest możliwe, ale to wydłuży termin zakończenia
prac.
Min[ister] Kąkol powiedział, że wniosek księdza Orszulika zasługuje na poparcie.
Wierzbicki odpowiedział: niech też ordynariusz częstochowski sprawę tę rozważy.
Biskup Bareła powiedział na to, że ksiądz prymas zostanie poinformowany o toku
dzisiejszych rozmów, ale znane jest credo księdza prymasa.
9. Ksiądz Orszulik postawił ponownie pytanie: czy wojewoda może złożyć wiążące
oświadczenie, że roboty będą wstrzymane. Wtedy wojewoda odpowiedział, że jakkolwiek ma pełne kompetencje do podejmowania decyzji, to jednak musi poinformować
Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, który jest jego przełożonym. Wyraził przekonanie, że Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej zgodzi się na
to. Jest tego pewny w 99%, że z dniem jutrzejszym, ale nie od 7 rano, roboty zostaną
zatrzymane.
Strona kościelna przyjęła to oświadczenie do wiadomości. Ksiądz zobowiązał się
porozumieć się z księdzem prymasem i poinformowaće min[istra] Kąkola o terminie
spotkania.
Na tym posiedzenie zakończono.
Sprawozdanie niniejsze sporządzone zostało na podstawie własnych notatek.
Uwaga:
W czasie przerwy, w rozmowie z architektami, prof. Jotkiewicz został poinformowany, że rozwiązanie ze schodami na końcu deptaka jest rozwiązaniem modelowym dla
innych skrzyżowań z aleją Najśw[iętszej] Maryi Panny.
(† Tadeusz Szwagrzyk)f
Źródło: AKMCz, KWP, 148/8, t. VII a, nr 44 a, oryginał, mps.
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W oryginale poinforformować.
Powyżej podpis odręczny.
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Nr 110
1980 kwiecień 12, Częstochowa – Komunikat VII biskupa częstochowskiego w sprawie ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej.
Komunikat VII
w sprawie próby ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej.
Umiłowani diecezjanie, drodzy mieszkańcy Częstochowy.
Upływa[ją] zaledwie dwa miesiące od poprzedniego mojego komunikatu w sprawie bezkolizyjnego dostępu w ruchu pieszym do sanktuarium jasnogórskiego
w Częstochowie.
Dziś zwracam się znowu, by Was zawiadomić, że ustalenia zawarte w komunikacie
prasowym z dnia 8 lutego br. nie są respektowane przez władze miejskie w Częstochowie i prowadzone są nadal rozpoczęte roboty w jeszcze bardziej przyśpieszonym
tempie według własnych zamierzeń i planów.
Prace te, prowadzone według zamierzeń władz częstochowskich, miały być przerwane, a ich plany dostosowane do uzgodnień zawartych w powyższym komunikacie prasowym, jak również dostosowane do ustaleń przyjętych w rozmowach między
przedstawicielami władz kościelnych i państwowych.
Na osobistą interwencję księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski,
w miesiącu marcu br., kompetentne władze państwowe wydały polecenie, aby prace
wokół węzła komunikacyjnego pod Jasną Górą zostały dostosowane do uzgodnień
zawartych w komunikacie.
Niestety, muszę stwierdzić z bólem, że władze częstochowskie nie przyjęły do wiadomości ani obowiązujących ustaleń, ani – co jest bardziej dziwne – wspomnianego
powyżej polecenia.
Świadczy o tym fakt, że dnia 8 kwietnia br. podjęto ponownie prace nad przebudową alei NMP według własnych założeń. Potwierdza to protokół naszego eksperta
z wizji lokalnej dokonanej dnia 10 kwietnia.
Nie muszę Was chyba przekonywać, drodzy diecezjanie, że jestem tym stanem
rzeczy bardzo zaniepokojony, że czuję się zawiedziony i oszukany takim obrotem sprawy. Chcę się tym wszystkim z Wami podzielić, poinformować Was w ramach tego
krótkiego komunikatu.
Będę Was, jak dotychczas, nadal informował w miarę potrzeby i napływu nowych
faktów w tej bolesnej dla mnie sprawie. Proszę Was, abyście w modlitwie pamiętali
o tej sprawie, abyście ją uważali za sprawę własną, sprawę naszą wspólną, sprawę
bardzo ważną.
Polecam Was wszystkich matczynej opiece Naszej Patronki Jasnogórskiej i serdecznie błogosławię.
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† Stefan Barełaa
Biskup Częstochowski
Częstochowa, dnia 12 kwietnia 1980 r.
Źródło: AKMCz, KWP, 148/8, t. VII a, nr 52, oryginał, mps.
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Nr 111
1980 listopad 7, Częstochowa – Komunikat VIII biskupa częstochowskiego w sprawie próby
ograniczania kultu Matki Bożej Częstochowskiej.
Komunikat VIII
Biskupa Częstochowskiego
w sprawie próby ograniczania kultu Matki Bożej Częstochowskiej
Umiłowani!
Pragnę Was poinformować, jak aktualnie przedstawia się sprawa podziemnego
przejścia na skrzyżowaniu alei Najświętszej Maryi Panny i alei Sienkiewicza z ulicami
Pułaskiego i Starucha. Przynagliły mnie do tego Wasze pytania, oświadczenia, składane przez przedstawicieli władz na niektórych zebraniach w zakładach pracy oraz przy
innych okazjach, jakobym ja wyraził zgodę na te podziemne przejścia, co jest całkowicie nieprawdą, a także wypowiedź prasy na temat końcowego etapu tych prac.
Wielkie pielgrzymki zdążające na Jasną Górę: pielgrzymka warszawska, ogólnopolska pielgrzymka kobiet oraz wielka procesja z racji zakończenia Nawiedzenia wykazały niezbicie, że sprawa dojścia do sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze czeka
na właściwe, to jest ludzkie i godne tego miejsca rozwiązanie. Okazało się wyraźnie,
że to, co zostało zrobione w związku z budową podziemnego przejścia, niczego nie
ułatwiło, niczego nie usprawniło w porównaniu z tym, co było dawniej, a wprost
przeciwnie, mocno zaszkodziło, ponieważ utrudniło ludziom dostęp na Jasną Górę.
Jest wprawdzie lepiej niż byłoby przy pełnej realizacji pierwotnych planów budowy
tunelu, pozostało jednak znaczne zwężenie alei Sienkiewicza spowodowane przesunięciem schodów, które wychodzą z podziemia w kierunku osi alei Sienkiewicza zamiast
ku parkom, jak proponowali rzeczoznawcy w tej dziedzinie. Zwężenie to zatrzymuje
duże pielgrzymki, powodując zamieszanie i utrudnienie, a może również stać się przyczyną wypadków. Również ważnym jest wzgląd estetyczny – schody zwężające Aleje
Sienkiewicza nie są zharmonizowanea z całym traktem pielgrzymim i szpecą trasę
wiodącą na Jasną Górę, która znana jest nie tylko w Polsce, ale również na całym
świecie. Naszym także narodowym interesem powinna być troska o jak najpiękniejsze
i jak najwygodniejsze dojście do sanktuarium Matki Bożej.
Do chwili obecnej nie ma również sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przed
parkami. Jest rzeczą oczywistą, że sygnalizacja ta jest konieczna, aby zapewnić ludziom bezpieczne przechodzenie przez ulicę, przy wzrastającym z miesiąca na miesiąc
ruchu pielgrzymkowym i zwiększającym się natężeniu ruchu kołowego.
We wszystkich tych sprawach występowałem kilkakrotnie zarówno do władz wojewódzkich, jak i centralnych. Wykazywałem, że przejście podziemne nie jest w tym mieja

W oryginale sharmonizowane.
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scu potrzebne, że nie rozwiązuje żadnych problemów komunikacyjnych w Częstochowie,
a olbrzymie nakłady finansowe na tę inwestycję są marnotrawieniem pieniędzy społecznych, tak bardzo potrzebnych na inne cele, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej
Polski. Domagałem się przerwania prac związanych z budową przejścia i przedyskutowania ich na nowo w gronie osób kompetentnych i bezstronnych zarówno pod kątem celowości samego przejścia, jak i sposobów bezpiecznego dojścia na Jasną Górę. Domagałem
się także zainstalowania tu świateł sygnalizacyjnych. Władze wojewódzkie obiecywały,
że to załatwią, a do tej pory nic w tej sprawie nie zrobiono i prowadzone obecnie prace
nie wskazują na to, że światła będą zainstalowane. Obiecywano także, że na trasie ulic
Pułaskiego – Starucha będzie zmniejszony ruch samochodów ciężarowych, aby z biegiem
czasu być przerzuconym na obwodnicę poza Jasną Górę. Natężenia ruchu samochodowego nie zmniejszono, o obwodnicy również nic się nie mówi. Moje interwencje pozostały dotąd bez skutku. Nie otrzymałem nawet pełnej dokumentacji prowadzonych obecnie prac, chociaż o nią prosiłem. Jest prawdopodobne, że w ogóle nie ma dopracowanej
w szczegółach dokumentacji, ale że się ją zmienia zależnie od sytuacji i nowych koncepcji.
Niedawno, bo 27 października br., ukazał się w Życiu Częstochowy artykuł opisujący jednostronnie budowę przejścia. Autor opisuje szczegóły prowadzonych prac,
zapowiada rychłe ich zakończenie i pochwala je. Nie wspomina ani słowem, że te
prace są kontrowersyjne.
Zwężenie alei Sienkiewicza i związane z nim trudności dla pielgrzymek oraz brak
świateł na skrzyżowaniu dobrze zauważyli również księża biskupi innych diecezji wraz
z księdzem prymasem, którzy byli obecni w Częstochowie w czasie masowych pielgrzymek. Na skutek tego została powołana specjalna Komisja Wspólna KościelnoPaństwowa dla omówienia tych spraw i pozytywnego ich załatwienia. Prowadzone
obecnie bardzo intensywne prace przy przejściu robią wrażenie, jakby władze administracyjne Częstochowy chciały postawić Komisję Wspólną wobec faktu dokonanego.
Podałem Wam, Umiłowani, te informacje na temat prac przy skrzyżowaniu ulic
w drodze na Jasną Górę, abyście dobrze zdawali sobie sprawę z sytuacji, abyście znali
moje stanowisko w tej kwestii oraz mogli odpowiedzialnie zabrać głos na ten temat,
gdyby zachodziła potrzeba.
Na zakończenie proszę Was o modlitwę do Matki Najświętszej, by udało się pozytywnie załatwić tę ważną dla wszystkich sprawę, by można było utrzymać stary pielgrzymi szlak w pięknej formie. Módlmy się i o to, aby Częstochowa stawała się godna
miana nadanego jej przez Ojca Świętego Jana Pawła II – Duchowej Stolicy Polski –
przez jednomyślność jej mieszkańców, odważną obronę prawdy i sprawiedliwości oraz
głęboki kult do Matki Najświętszej.
Złączony z Wami we wspólnej modlitwie z serca Wam błogosławię –
† Stefan Barełab
Biskup Częstochowski
b
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Częstochowa, dnia 7 listopada 1980 r.
Kuria Diecezjalna w Częstochowie
L. 2911
Niniejszy komunikat Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza należy odczytać
w niedzielę 9 listopada br. w kościołach i kaplicach podczas mszy świętych.
† Miłosław Kołodziejczykc
Wikariusz Generalny
Częstochowa, dnia 7 listopada 1980 r.
Źródło: AKMCz, KWP 148/8, t. VII a, nr 125, oryginał, mps.
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Nr 112
1981 styczeń 17, Częstochowa – Komunikat IX biskupa częstochowskiego w sprawie próby
ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej.
Komunikat IX
Biskupa Częstochowskiego
w sprawie próby ograniczenia kultu Matki Bożej Częstochowskiej.
Umiłowani diecezjanie!
Od jakiegoś czasu otrzymuję od wielu z Was prośby zarówno przy okazji spotkań osobistych, jak i na piśmie, o publiczne poinformowanie społeczeństwa, w jakim
stanie załatwiania jest sprawa przejścia pod Jasną Górą i jakie będzie definitywne
jej zakończenie. Wszyscy pytający mnie są zaniepokojeni sposobem podejścia władz
do tego problemu i choć milczą, pozornie zachowując spokój, gotowi są zabrać głos
i rzucić go na szalę podejmowanych decyzji. Przynaglony tymi prośbami oraz wezwaniami, rozumiejąc, że sprawa ta jest naszą wspólną sprawą, przedstawiam Wam w niniejszym komunikacie wszystko, co zaszło od września 1980 roku, czyli od ostatniego
mego komunikatu w tym względzie.
Stwierdzam więc jeszcze raz i jak najbardziej stanowczo, że od początku byłem
przeciwny tego rodzaju rozwiązaniu komunikacyjnemu u wejścia do sanktuarium
jasnogórskiego i przeciwny mu jestem do dnia dzisiejszego. Jestem głęboko przekonany, że budowa ta zrodziła się niewątpliwie z pogardy do wiary katolickiej i jakiejś
trudno zrozumiałej nienawiści do Matki Bożej Częstochowskiej. Nie mogąc kultu
Matki Bożej zniszczyć, starano się utrudnić dojście do Jej Cudownego Wizerunku
poprzez budowę u stóp jasnogórskiego wzgórza trasy szybkiego ruchu i podziemnego
przejścia. Uważałem i nadal uważam całe to rozwiązanie komunikacyjne pod Jasną
Górą za nie do przyjęcia zarówno ze względów urbanistycznych, jak i architektonicznych, a już przede wszystkim religijnych.
Podobne stanowisko zajmują wobec dotychczasowych prac na skrzyżowaniu alei
Najśw[iętszej] Maryi Panny z ulicami Pułaskiego i Starucha także przyjezdni pielgrzymi. Ubolewają oni nad tym, że odbiera się im możność dojścia na Jasną Górę
wczesnym rankiem i późnym wieczorem, bo przecież przechodzenie przez podziemny
hol w tych godzinach nie gwarantuje im wcale bezpieczeństwa. Nie inne też jest
stanowisko mieszkańców Częstochowy, jak widać to z podsuwanych mi sugestii i rad
załatwienia tego problemu, rad niejednokrotnie bardzo radykalnych, które rozładowywałem jak mogłem, dla spokoju i dobra ogólnego, ufając, że to wszystko będzie
mądrze załatwione przez władze administracyjne.
Szkoda, że byłe władze częstochowskie nie mogły czy nie chciały dostrzec, iż interes miasta wymaga innego rozwiązania, rozwiązania uwzględniającego interesy
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wszystkich. Szkoda, że i władze wyższe, centralne, nie mogą zrozumieć, iż ustępstwo
w sprawach oczywistych nie przynosi ujmy, a upieranie się przy błędnych pomysłach
i założeniach tylko dlatego, że pochodzą one od władzy, obniża autorytet i podrywa
u obywateli zaufanie do dobrej woli i bezstronności piastujących władzę.
W dniu 22 września zwróciłem się do Kierownika Urzędu do spraw Wyznań, pana
ministra Jerzego Kuberskiego1, z prośbą o zlikwidowanie podziemnego przejścia pod
Jasną Górą i o przywrócenie stanu, jaki był przed podjęciem owych prac we wrześniu
1979 roku. Kopię tego pisma przesłałem Sekretarzowi Episkopatu Polski, księdzu
biskupowi Bronisławowi Dąbrowskiemu, z prośbą o poparcie.
W dniu 16 października – w czasie trwania Konferencji Episkopatu Polski – Sekretarz Episkopatu powiadomił mnie, że zapadła decyzja powołania specjalnej Komisji Wspólnej Kościelno-Rządowej do przeanalizowania i załatwienia sprawy przejścia
pod Jasną Górą. Na prośbę księdza biskupa Sekretarza Episkopatu przedstawiłem
mu listę kompetentnych osób, które reprezentowałyby w tej komisji diecezję częstochowską. Ksiądz biskup tego samego dnia przekazał ją panu ministrowi Jerzemu
Kuberskiemu, a ten z kolei zobowiązał się przygotować listę ekspertów, którzy reprezentowaliby stanowisko władz państwowych, ukonstytuować całą komisję i ustalić
datę pierwszego spotkania.
W dniu 20 października wyznaczyłem swego delegata, który miał nawiązać kontakt z ministrem Kuberskim i przynaglać go do zwołania owej Komisji Mieszanej
możliwie szybko.
Widząc jednak, że prace przy przejściu podziemnym nie zostały wstrzymane ani
nawet się nie zmniejszyły, jak powinno się stać w oczekiwaniu na decyzję komisji, ale
owszem, jeszcze bardziej się wzmogły, jakby chodziło o wykorzystanie czasu i postawienie wszystkich wobec faktu dokonanego, wysłałem do ministra Jerzego Kuberskiego depeszę dnia 21 listopada, prosząc o zatrzymanie prac przy przejściu. Podobną depeszę wysłałem do księdza biskupa Dąbrowskiego, prosząc o interwencję
u ministra.
Ponieważ prace dalej trwały, pojechałem 26 listopada razem z księdzem biskupem Tadeuszem Szwagrzykiem i panem mecenasem Andrzejem Rozmarynowiczem
do Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie. Pan minister Kuberski obiecał, że prace
zostaną wstrzymane, że osobiście przyjedzie do Częstochowy na wizję lokalną, by się
zorientować w sytuacji, oraz że zorganizuje Komisję Wspólną i zaprosi ją na posiedzenie. Roboty zostały rzeczywiście wstrzymane, ale tylko na pewien okres czasu.
O przyjeździe zaś do Częstochowy i o zwołaniu Komisji Wspólnej przestało się mówić.
W tej sytuacji wysłałem w dniu 12 grudnia nowe pismo do ministra Kuberskiego,
nie prosząc już o likwidację całej inwestycji, która w międzyczasie została mocno rozbudowana, ale o zlikwidowanie schodów w alei Sienkiewicza, aby nie było powstałego
zwężenia, powodującego zatory przy pielgrzymkach idących na Jasną Górę i jeszcze
niebezpieczniejsze zatory przy rzeszach powracających z sanktuarium jasnogórskiego.
Pismo to zostało bez odpowiedzi. Komisji Wspólnej nie zwoływano. Wzmogły się
natomiast prace wykończeniowe przy przejściu.
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By się zorientować w stanie prac i ustalić, jak daleko się one posunęły, zaprosiłem
na dzień 9 stycznia bieżącego roku swoich własnych ekspertów przewidzianych do
Komisji Wspólnej. Stwierdzili oni kompetentnie, że przez czas pertraktowania z władzami państwowymi prace doprowadzono niemal do końca.
Ekspertyzę te przedłożył jeszcze w tym samym dniu, to jest 9 stycznia, panu ministrowi Kuberskiemu mój delegat, wyrażając ubolewanie z powodu takiego stanu
rzeczy. Pan minister Kuberski oświadczył, że roboty będą natychmiast wstrzymane,
a w dniu 11 stycznia wiceminister Kotela poinformuje biskupa częstochowskiego
o miejscu i czasie spotkania się Komisji Wspólnej. Nie nastąpiło to jednak ani w dniu
11 stycznia, ani w dniu 12 stycznia. Przedstawiciele kurii diecezjalnej telefonujący do
sekretariatu wiceministra Koteli otrzymali wiadomość, że ministra nie ma i że nic nie
zostawił do przekazania. Prace nie zostały wstrzymane, choć zapewniał o tym w dniu
9 stycznia oprócz ministra Kuberskiego także minister administracji i ochrony środowiska Józef Kępa2.
W godzinach popołudniowych dnia 12 stycznia poprosiłem architekta Lecha Dunina z Warszawy, by spróbował w moim imieniu nawiązać kontakt z wiceministrema
Kotelą. Tego samego dnia pan Dunin przekazał mi wiadomość, że pan wiceminister
poinformował go, iż sesja Komisji Wspólnej do sprawy przejścia pod Jasną Górą odbędzie się w Częstochowie w dniu 22 stycznia. Decyzja ta, podobnie jak poprzednie
zapewnienia ministrów Jerzego Kuberskiego i Józefa Kępy, nie zatrzymała prac wykończeniowych przy przejściu. Trudno sobie wyobrazić, by w Częstochowie był ktoś,
kto odważyłby się działać wbrew poleceniom ministrów i by go nie spotkała za to
żadna sankcja karna.
Fakty te świadczą o tym, że ludzie nawet na centralnych urzędach państwowych
nie dotrzymują słowa, działają podstępnie, wykorzystują dla sobie wiadomych celów
okazywane im zaufanie. Czyż można się w takiej sytuacji dziwić, że obywatele nie
mają zaufania do władzy państwowej, podejrzewając ją zawsze o podstęp?
W dniu 22 stycznia ma się więc odbyć wreszcie wspólne spotkanie ekspertów obydwu stron, to jest władz państwowych i kościelnych. Czy ono może przynieść coś
dobrego dla sprawy? Nadzieja jest w tym, że są nowe władze wojewódzkie, że władze
te są wolne od wszelkich uczuciowych czy prestiżowych obciążeń, że zatem mogą
spojrzeć szerzej i bezstronniej na całą sprawę podziemnego przejścia na Jasną Górę, że
niewątpliwie wezmą pod uwagę i ten fakt, iż to będzie ich pierwsze i zasadnicze posunięcie w stosunku do mieszkańców Częstochowy i rzesz pielgrzymów przybywających
tu z Polski i całego świata, posunięcie, które może wywołać u tych ludzi jednoznaczne
nastawienie do władz administracyjnych na przyszłość.
Przedstawiłem Wam, Umiłowani, dokładnie i szczerze całą sytuację, jaka rozwinęła
się w ostatnich miesiącach wokół przejścia na Jasną Górę. Uczyniłem to ze świadomością Waszej i mojej, jako biskupa częstochowskiego, odpowiedzialności za największy
skarb diecezji, narodu, Kościoła – wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Cześć
a

W oryginale Wiceministerem.
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Matki Bożej jest naszym przywilejem i naszym obowiązkiem. Ufamy, że Ta, która
„dana nam jest ku obronie naszego Narodu”, pomoże nam i teraz, gdy bronimy swobodnego dostępu przed Jej Oblicze. Módlmy się do Matki Najświętszej, aby uprosiła
u swego Syna dużo światła i dużo serca dla wszystkich, którzy będą te sprawy omawiać i o nich decydować, by rozstrzygnęli je możliwie najsprawiedliwiej i możliwie
najlepiej.
Łącząc się z Wami wszystkimi w tej
modlitwie, z serca Wam błogosławię
† Stefan Barełab
Biskup Częstochowski
Częstochowa, dnia 17 stycznia 1981 r.
Powyższy Komunikat należy odczytać w kościołach i kaplicach na wszystkich mszach
świętych w najbliższą niedzielę po otrzymaniu.
† Miłosław Kołodziejczykc
Wikariusz Generalny
Źródło: AKMCz, 148/9, KWP, t. VII b, nr 168, oryginał, mps.

Jerzy Kuberski (1930–2007), działacz komunistyczny. 1972–1979 minister Oświaty i Wychowania; 1980–1982 minister – kierownik Urzędu ds. Wyznań; 1971–1975 zastępca członka KC
PZPR; 1979–1980 kierownik Wydziału Organizacji Społecznych, Sportu i Turystyki KC PZPR;
1982–1989 szef Zespołu ds. Stałych Kontaktów Roboczych między PRL i Stolicą Apostolską. Zob.
Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.
2
Józef Kępa (1928–1998), działacz komunistyczny. I sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR;
1968–1981 członek KC PZPR; 1975–1980 członek Biura Politycznego KC PZPR; 1976–1979
wicepremier; 1979–1981 minister Administracji. Zob. Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych
i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.
1

b
c

Podpis odręczny.
Podpis odręczny.
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Nr 113
b.d., b.m. – Notatka z posiedzenia Komisji Wspólnej w Częstochowie w sprawie skrzyżowania
pod Jasną Górą.
Notatka
z posiedzenia Komisji Wspólnej w Częstochowie w sprawie skrzyżowania
alei Najświętszej Maryi Panny i alei Sienkiewicza z ulicami Starucha i Pułaskiego
W dniu 22 I 1981 r. o godz. 13.00 w siedzibie architekta wojewódzkiego w m[ieście] Częstochowie odbyło się spotkanie w obecności:
v[ice]min[istra] Administracji i Ochrony Środowiska mgr. arch. Cz[esława] Koteli
dyr[ektora] dep[artamentu] arch[itektury] Henryka Rodziewicza
architekta wojewódzkiego mgr. arch. Wojciecha Zaleskiego
inż. Pniaka z Biura Projektów m[iasta] Częstochowy
ks. biskupa dr. Tadeusza Szwagrzyka
ks. infułata Władysława Karlika, kanclerza kurii
prof. Władysława Jotkiewicza
prof. Władysława Pieńkowskiego
arch. Lecha Dunina
Zebranie zagaił min[ister] Kotela i zaproponował porządek spotkania:
1. przedstawienie postulatów
2. wizja lokalna
3. dyskusja i wnioski
ad. 1. Ekscelencja ks. biskup Szwagrzyk podziękował ministrowi za zorganizowanie
zebrania i przedstawił sprawy, którymi należałoby się zająć:
a) bezpieczeństwo ruchu pątników na Jasną Górę
b) rozwiązanie skrzyżowania (ruch pieszy i ruch kołowy, światła)
c) estetyka rozwiązania ze specjalnym uwzględnieniem schodów w alei
Sienkiewicza.
ad. 2 Dokonano wizji lokalnej w obecności v[ice]prezydenta m[iasta] Częstochowy
i dyrektora Wydziału Komunikacji.
ad. 3. W dyskusji, w której zabrali głos obecni, uzgodniono:
a) nieodzowność najszybszej realizacji sygnalizacji świetlnej na omawianym
skrzyżowaniu. Dla przyspieszenia realizacji tej sprawy min[ister] Kotela deklaruje pomoc specjalistów z Warszawy,
b) poziom estetyczny balustrad i ich funkcjonalizm uznano za niewłaściwy. Zdecydowano zastąpić balustrady metalowe odpowiednimi kamiennymi, gwarantującymi bezpieczeństwo. W dyskusji uznano konieczność skorygowania
zamierzonych schodów w alei Sienkiewicza;
c) uzgodniono rozpatrzyć nowe propozycje rozwiązania w terminie dwóch tygodni (schody bądź para schodów usytuowania równolegle do ul. Starucha
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– Pułaskiego ze znacznym odstępem poza szerokość alei Sienkiewicza. Bieg
schodów będzie istotnie zwężony w stosunku do dotychczasowej propozycji);
e) przedyskutowano zagospodarowanie przestrzeni podziemnej. Zebrani wypowiedzieli się za zamykaniem nocnym podziemnego przejścia, co umożliwi
użytkowanie usługowe i zagospodarowanie wnętrza. Przedstawiciele Komisji
Episkopatu w terminie 5 II 1981 r. uzyskają wiążące stanowisko swojej władzy zwierzchniej odnośnie p. 3d i 3a;
f)
poruszono problem przejścia na dalszych odcinkach alei Najświętszej Maryi
Panny, której skrzyżowania powodują podobne problemy. Docelowo rozważono możliwość wyeliminowania ruchu kołowego z części alei Najświętszej
Maryi Panny.
Na zakończenie spotkania ustalił min[ister] Kotela termin następnego wspólnego
spotkania na dzień 5 II 1981 r. Miejsce i godzina zostaną później określone.
Ekscelencja ks. bp T[adeusz] Szwagrzyk, dziękując za przekazaną na posiedzeniu
dokumentację skrzyżowania, wyraził zadowolenie z miłej atmosfery zebrania i przyjętej metody pracy.
Następują podpisy strony reprezentującej episkopat.
Za zgodność:
(–) Lech Dunin
Ks. Wł[adysław] Karlika
W załączeniu notatka o treści jak wyżej wykonana odręcznie.
Źródło: AKMCz, 148/9, KWP, t. VII b, nr 172, oryginał, mps.

a

Podpis odręczny.
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Nr 114
1981 luty 3, Częstochowa – Wojewoda częstochowski do biskupa częstochowskiego.
Częstochowa, dniaa 3 lutego a19a81a r.a

a
b

Wojewoda Częstochowski

b

Ksiądz Biskup
dr Stefan Bareła
Ordynariusz Diecezji Częstochowskiej
Częstochowa
Kieruję to pismo do Księdza Biskupa Ordynariusza, gdyż wyrażam w ten sposób nadzieję, że dokonana obopólna wymiana pism oraz przebieg i ustalenia podjęte
w czasie wizyty Jego Ekscelencji są potwierdzeniem naszych wspólnych dążeń do
współdziałania dla dobra Częstochowy, regionu i społeczeństwa.
Jesteśmy jednomyślni w tym, że funkcja Częstochowy – jako miasta turystycznego
– powinna znaleźć odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych w celu lepszego
– w miarę posiadanych środków – przystosowania jej do tych zadań i przekształcania
z miasta tranzytowego na docelowe. Sądzę, że poruszana w czasie spotkania z Jego
Ekscelencją sprawa informowania przez władze kościelne o ważniejszych uroczystościach i przewidywanym w nich udziale wiernych, pozwoli w podstawowych dziedzinach zapewnić niezbędną pomoc dla odwiedzających Częstochowę pielgrzymów
i turystów.
Sądzę również, że konfliktowa sprawa usytuowania przejścia podziemnego u zbiegu alei NMP oraz ulic Pułaskiego i Starucha znajdzie kompromisowe rozstrzygnięcie
na płaszczyźnie wspólnego porozumienia i dobrej woli, aby obiekt ten mógł służyć
ułatwieniom dla ruchu pieszego, turystów i mieszkańców Częstochowy.
Jestem przekonany – a upoważnia mnie do tego stanowisko zajęte przez Jego Ekscelencję – że ustalenie zespołu ekspertów obydwu stron wyznaczać będzie jedyną,
zgodną do przyjęcia linię przy decydowaniu o dalszych losach i funkcji tego obiektu.
Dotychczasowy brak wspólnego stanowiska w tej sprawie stał się przyczyną dodatkowych napięć społecznych, które nie powinny mieć miejsca.
Kościół – dysponując szerokimi możliwościami oddziaływania na społeczeństwo –
powinien stać się ważnym partnerem władzy w łagodzeniu i porządkowaniu trudnej
sytuacji, budowaniu zgody i zrozumienia społecznego, a także – co podkreślał Ksiądz
Biskup Ordynariusz – przywracania zakorzenionego – wśród Polaków umiłowania do
ziemi polskiej i szacunku dla tego wszystkiego, co potrafi ona urodzić, a co stanowi
podstawę biologicznego istnienia narodu.
a
b

Nadruk firmowy.
Powyżej podpis odręczny.
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W trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, jaką przeżywa Polska, rośnie jeszcze
bardziej w cenę szczerość intencji, dobra wola, zrozumienie sytuacji i niedzielenie Polaków według nie potwierdzonych przez życie schematów, bowiem tylko zgoda i rozsądek mogą przyczynić się do twórczej i patriotycznej pracy dla Ojczyzny, i wierzę, że
zasady te wyznaczać będą kierunki naszych wspólnych działań.
Z wyrazami szacunku
mgr inż. Grzegorz Lipowski1c
Źródło: AKMCz, 148/9, KWP, t. VII b, nr 176, oryginał, mps.

Grzegorz Lipowski (ur. 1936), urzędnik państwowy, polityk. 1972–1980 dyrektor Zakładów
Przemysłu Lniarskiego „Wigolen”; 1980–1989 wojewoda częstochowski; 1955–1963 członek
ZSP; 1956–1990 członek PZPR; 1997–2005 senator IV i V kadencji. Zob. Kto jest kim w Polsce.
Informator biograficzny, Warszawa 1989, s. 726; Who is who w Polsce. Leksykon biograficzny, 2002,
s. 1114.
1

c

Powyżej podpis odręczny.
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Nr 115
b.d., b.m. – Notatka z posiedzenia Komisji Wspólnej w Częstochowie.
Notatka
z posiedzenia Komisji Wspólnej w Częstochowie
w sprawie skrzyżowania alei Najświętszej Maryi Panny i alei Sienkiewicza z ulicami
Starucha i Pułaskiego
W dniu 10 II 1981 r. o godz. 12.00 w siedzibie architekta wojewódzkiego w m[ieście] Częstochowie odbyło się spotkanie w obecności:
v[ice]min[istra] Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
mgr. arch. Czesława Koteli
architekta wojewódzkiego mgr. inż. arch. Wojciecha Zaleskiego
mgr. arch. Marka Pniaka z Biura Projektów w Częstochowie
ks. biskupa dr. Tadeusza Szwagrzyka
ks. infułata Władysława Karlika, kanclerza Kurii
dr. Andrzeja Rozmarynowicza
prof. arch. Władysława Pieńkowskiego
mgr. arch. Lecha Dunina
Zebrani ustalili:
1. Niezbędność wykonania sygnalizacji świetlnej sterowanej
a) automatycznie dla normalnego ruchu pieszego i kołowego
b) ręcznie dla grup pielgrzymkowych, oraz
c) docelowo sygnalizacji, jak w p[un]ktach 1a i b, na wszystkich przejazdach
przez aleję NMP, poczynając od dworca kolejowego.
2. Dla zachowania bezpieczeństwa pieszych oraz priorytetu ruchu pieszego grup pielgrzymkowych postuluje się wykonanie sygnalizacji 1a i b w terminie do końca kwietnia 1981 r.
Niezbędność ustawienia znaków ograniczających ruch pojazdów ciężkich aleją NMP
oraz ulicą Pułaskiego – Starucha, oraz znaków kierujących okrężnie ruch ciężkich
pojazdów, które przeciąć by miały aleję NMP na tym skrzyżowaniu. Postuluje się
ustawienie znaków do końca kwietnia 1981 r.
3. Możliwość i celowość zagospodarowania wnętrza podziemia urządzeniami typu:
informacyjno-wystawienniczego, pamiątkarstwa, „Ruch”, z wykluczeniem gastronomii i handlu codziennego. Dopuszcza się istnienie koniecznych urządzeń technicznych
i sanitariatów.
4. Celowość potwierdzenia i podtrzymania ustaleń z posiedzenia Komisji z dnia
22 I 1981 r. odnośnie balustrad oraz celowość ponownego przeanalizowania sprawy
zamykania nocnego pomieszczeń podziemnych.
5. Przedstawiciele strony kościelnej, powołując się na stanowisko zwierzchnich władz
kościelnych i uzupełniając je argumentami o charakterze emocjonalno-społecznym
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środowiska częstochowskiego i innych, wyrażają pogląd o zbędności pozostawienia
jakichkolwiek schodów po stronie zachodniej ulicy Pułaskiego – Starucha. V[ice]min[ister] inż. arch. Cz[esław] Kotela stwierdza, że ze względów urbanistyczno-architektonicznych wyjście w park, przy przyjęciu zasady potrzeby uniknięcia wszelkich
możliwości kolizji z ruchem pielgrzymkowym, jest uzasadnione. Ewentualna rezygnacja z tych schodów miałaby charakter pozaarchitektoniczny.
V[ice]min[ister] Cz[esław] Kotela i ks. biskup T[adeusz] Szwagrzyk wyrażają zadowolenie z miłej atmosfery zebrania i przyjętej metody pracy, stwierdzając, że niewątpliwie na najbliższym spotkaniu, którego termin zostanie w możliwie krótkim
czasie ustalony, dojdzie do ostatecznych ustaleń.
[Czesław] Kotelaa
W[ojciech] Zaleskic
[Marek] Pniake
L[ech] Duning

† Tadeusz Szwagrzykb
ks. Wł[adysław] Karlikd
A[ndrzej] Rozmarynowiczf
Wł[adysław] Pieńkowskih

Źródło: AKMCz, 148/9, KWP, t. VII b, nr 177, oryginał, mps.

Podpis odręczny.
Podpis odręczny.
c
Podpis odręczny.
d
Podpis odręczny.
e
Podpis odręczny.
f
Podpis odręczny.
g
Podpis odręczny.
h
Podpis odręczny.
a

b
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Nr 116
b.d., b.m. – Notatka z posiedzenia Komisji Wspólnej w Częstochowie w dniu 10 marca 1981 r.
Notatka
z posiedzenia Komisji Wspólnej w Częstochowie
w sprawie skrzyżowania alei NMP z al. Sienkiewicza
z ulicami Starucha i Pułaskiego.
W dniu 10 III 1981 r. o godz. 11.00 w siedzibie
architekta wojewódzkiego, w obecności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wiceministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
mgr. arch. Czesława Koteli
Dyrektora Departamentu UAN [w] Ministerstwie AGTiOŚ mgr. arch. Henryka Rodziewicza
Architekta Wojewódzkiego mgr. arch. Wojciecha Zaleskiego
Dyrektora Wojewódzkiego Biura Projektów mgr. arch. Marka Pniaka
Ks. biskupa dr. Tadeusza Szwagrzyka
Ks. infułata, Kanclerza Kurii Władysława Karlika
Mgr. arch. Lecha Dunina

Zebrani ustalili:
A. Termin likwidacji schodów w al. Sienkiewicza natychmiast po zatwierdzeniu
projektu schodów pomocniczych.
B. Gabaryty schodów pomocniczych wchodzących w park od strony
al. Sienkiewicza:
Odległość ich od krawężnika al. Sienkiewicza proponuje się […]a 5 m
Ich szerokość […]b 2,5 m
C. Podtrzymuje się ustalenia z dnia 10 II 1980 r. w pkt. 2 dotyczące terminów
wykonania robót sygnalizacyjnych.
D. Termin następnego spotkania ustala się na 20 III 1981 r. w celu zapoznania
się z dokumentacją schodów pomocniczych (do parku), zaakceptowania jej
i podpisania końcowego protokółu a następnie sygnowania jej przez Komisję
Mieszaną na szczeblu państwowym.
[Czesław] Kotelac
a
b
c
d

† Tadeusz Szwagrzykd

W oryginale ca.
W oryginale ca.
Podpis odręczny.
Podpis odręczny.
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[…]e
W[ojciech] Zaleskig
L[ech] Duninh

ks. Wł[adysław] Karlikf

Źródło: AKMCz, 148/9, KWP, t. VII b, nr 195, oryginał, mps.

Podpis nieczytelny.
Podpis odręczny.
g
Podpis odręczny.
h
Podpis odręczny.
e
f
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Nr 117
B.d., b.m., Notatka z posiedzenia Komisji Wspólnej w dniu 9 kwietnia 1981 r.
Notatka
z posiedzenia Komisji Wspólnej pomiędzy przedstawicielami kurii częstochowskiej
i Komisji Episkopatu reprezentowanej przez księdza kanclerza Władysława Karlika,
profesora Władysława Pieńkowskiegoa i architekta Lecha Dunina, a przedstawicielamib władz wojewódzkich i miejskich miasta Częstochowy reprezentowanych przez
prezydenta m[iasta] Częstochowy, viceprezydenta m[iasta] Częstochowy, Architekta
Wojewódzkiego Wojciecha Zaleskiego, przedstawicieli komunikacji, przedsiębiorstw
budowlanych i innych, – z dnia 9 kwietnia 1981 r.
Zebranie zagaił i przewodniczył prezydent m[iasta] Częstochowy. Oświadczył on,
że celem zebrania jest poinformowanie przedstawicieli kurii diecezjalnej w Częstochowie i episkopatu o stanie robót przy likwidowaniu schodów w alei Sienkiewicza
i ich przebudowie w kierunkach ustalonych w protokóle z dnia 20 III 1981 r. jako
schodów pomocniczych oraz poinformowania o stanie prac dotyczących sygnalizacji świetlnej na znanym skrzyżowaniu. Jednocześnie prezydent przedstawił plansze
ze schematem ruchu i proponowaną sygnalizacją świetlną. Nim specjaliści przystąpili do objaśniania plansz, zabrał głos ks. infułat Wł[adysław] Karlik, kanclerz kurii
częstochowskiej. Wyraził głębokie zaniepokojenie, że pomimo 3-tygodniowego upływu czasu nie przystąpiono do żadnych prac, które wskazywałyby chęć wykonania
postanowień określonych w protokóle z dnia 20 III 1981 r., a zagwarantowanym
12 punktem tegoż protokółu. Opinia społeczna Częstochowyc, duchowieństwo, są
niezmiernie zaniepokojeni tym faktem. Zbliżają się uroczystości związane z miesiącem Maryjnym w maju. W okresie tym nastąpi wielkie nasilenie pielgrzymek, wśród
nich pielgrzymka akademicka, pielgrzymka studentówd KUL-u, jak również w dniu
3 maja Konferencja Plenarna Episkopatu Polski. Jak w tym świetle (nierozpoczęcia
robót likwidujących schody i – założenia świateł) wyglądać będzie działalność Komisji Wspólnej. Już teraz rozlegają się głosy społeczne domagające się wzięcia sprawy
w swoje ręce, aby przyspieszyć postanowienia uzgodnione na licznych poprzednich
komisjach pomiędzy władzami państwowymi i kościelnymi.
Młodzież akademicka na pewno zareaguje ostro na niewypełnienie porozumienia,
a odpowiedzialność za to, niestety, obciąży władze municypalne. Komisja poszła na
wielki kompromis, na który episkopat wyraził zgodę dla ułatwienia sprawy i wybrał
a
b
c
d

W oryginale Pińkowskiego.
W oryginale Przedstawicielani.
W oryginale Częstchowy.
W oryginale studetnów.
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wariant schodów pomocniczych najłatwiejszych do realizacji i najmniej niszczących
pierwotną koncepcję, a to dlatego, żeby realizacja nastąpiła jak najszybciej. Zgodzili
się z tym poglądem min[ister] Kotela i dyrektor Rodziewicz, przedstawiciele władz
państwowych na najwyższym szczeblu. Ks. biskup Tadeusz Szwagrzyk podkreślił
przy tym w dniu 20 III 1981 r., że wybiera ten wariant ze względów na łatwość
realizacji. Niestety, nic się do tego czasu nie dzieje. Ks. infułat i członkowie komisji
wahali się, czy w ogóle przybyć na to zebranie. Wszystko bowiem mówi o tym, że jest
to przedłużanie wykonania postanowień z dnia 20 III 1981 r.
Prezydent miasta wyjaśnił, że nie ma żadnej złej woli, jest to po prostu konieczność
koordynacji dużej ilości przedsiębiorstw zatrudnionych przez miasto, które jest wykonawcą decyzji na szczeblu państwowym i musiało całą sprawę przejąć od województwa. Zapewnił przy tym, że najpóźniej w dniu 10, 11 bm. przystąpi przedsiębiorstwo
do likwidacji schodów oraz do zakładania instalacji świetlnych na przejściu, oznakowania zebrami, wreszcie założenia znaków ograniczających ruch ciężki.
Arch[itekt] Dunin wyraził zadowolenie z oświadczenia prezydenta, przypomniał,
że sprawę tę poruszał na szczeblu wojewódzkim z W[ojciechem] Zaleskim w dniu
7 bm. i wyraził żal, że nie powiadomiono o tym komisji, że sprawy odwlekają się,
oraz że nie przystąpiono do prac nawet w zakresie nieco zmniejszonym, np. ścinanie balustrad czy usuwanie schodów, co uspokoiłoby komisję oraz opinię publiczną.
Rozumie dobrze, że prace konstrukcyjne wymagają opracowania dokumentacji oraz
przygotowania zbrojeń pod płytę, jednak sprawa ciągnie się zbyt długo. Sądzi jednak,
że zapewnienia prezydenta o tempie robót na trzy zmiany pozwolą na jak najszybszee
osiągnięcie postanowień Komisji Wspólnej. Zdać sobie jednak trzeba sprawę, że jeżeli
nawet przystąpi się do pracy w dniu 10 kwietnia, to ze względu na wiązanie betonu,
wykonanie zbrojeń itp. na maj prace nie będą wykonane, a w najlepszym razie w początkach czerwca. Jednak sam fakt wykonania prac i najrychlejszego ich rozpoczęcia
w jakimś stopniu zadowoli komisję i opinię społeczną.
Przedstawiciel ruchu miejskiego zreferował obecnym układ świateł na przejściu
(świeżo opracowany). Układ ten przewiduje przejście dla pieszych na sygnał zielony
w odstępie 40 sekund, przy czym cała manipulacja trwać będzie ponad 1 minutę.
Jest to największa norma przyjęta w ruchu tego rodzaju. Natomiast w czasie przejścia
pielgrzymek istnieje możliwość włączenia zielonego światła przez przycisk na cały
czas przejścia pielgrzymki (dokąd trzyma się przycisk na słupie). Może to wykonać
każdy z pielgrzymek. Światła są trójfazowe, a schemat ruchu zgodny z przepisami
w układzie międzynarodowym.
Komisja przyjęła zasadę tej regulacji, podkreślając, że w razie wielkich manifestacji
religijnych światła muszą być wyłączone, a ruch kierowany przez władze porządkowe. Komisja przyjęła z zadowoleniem projekt wyłączenia ulicy Starucha, Pułaskiego z ruchu tranzytowego ciężkiego i zaakceptowała projekt stworzenia obwodnicy
ulicą św. Jadwigi, co niesłychanie obniży naprężenie ruchu na wyżej wymienionym
e

W oryginale naszybsze.
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skrzyżowaniu. Z ruchu ciężkiego pozostaną tylko autobusy i samochody dostawcze.
Oznakowanie tranzytu nastąpi natychmiast, natomiast oznakowanie świetlne przewiduje się, że zostanie całkowicie ukończone w sierpniu. Natomiast zebry i sygnalizacja
zastępcza ma działać od zaraz (początki maja).
Referent poinformował obecnych o planach przyszłościowych obwodnicy do roku
dwutysięcznego, która wyeliminuje całkowicie natężenie ruchu przed zabytkową częścią Częstochowy.
Na tym zebranie zakończono, przyjmując zapewnienia o natychmiastowym przystąpieniu do pracy.
Zagospodarowanie wnętrza z ustalonymi przedtem wytycznymi komisja przyjęła
i uznała za bardzo dobre (chodzi o wnętrze podziemia). Przeznaczenie poszczególnych kiosków i sanitariatów nie wzbudziło żadnych zastrzeżeń. W podziemiu ma
być: kiosk Veritasu lub Ars Christana, kwiaciarnia, Ruch, PTTK Orbis, gablota typu
muzealnego, telefony i sanitariaty.
Ks. Wł[adysław] Karlikf
Wł[adysław] Pieńkowskig
L[ech] Duninh
Źródło: AKMCz, KWP, 148/9, t. VII b, nr 224, oryginał, mps.

Podpis odręczny.
Podpis odręczny.
h
Podpis odręczny.
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Nr 118
B.d., b.m.– Artykuł z „Życia Częstochowy” na temat przejścia pod Jasną Górą.
Nr 92, 21 kwietnia 1981 r.
Życie Częstochowy
Ostateczne ustalenia w sprawie przejścia
przy skrzyżowaniu al. NMP i ul. Starucha – Pułaskiego
Podczas kilku odbytych w ostatnim okresie spotkań komisji, w skład której weszli
przedstawiciele episkopatu Polski i kurii diecezjalnej oraz Ministerstwa Administracji
i wojewody częstochowskiego, podjęto ostateczne decyzje w sprawie zakończenia robót na skrzyżowaniu alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic Starucha – Pułaskiego.
W wyniku wymiany poglądów i rzeczowej dyskusji wypracowano wspólne stanowisko. Ustalono, że ruch pieszy, a zwłaszcza pielgrzymkowy, odbywać się będzie na
poziomie jezdni, natomiast wykonane w znacznej części przejście podziemne zostanie
do zlokalizowania w nim różnego rodzajów punktów usługowych związanych z ruchem pątniczym i turystycznym.
Zorganizowanie sieci handlowej w dolnym poziomie pozwoli na usunięcie zbudowanych na powierzchni kiosków i pawilonów, co przyczyni się do podniesienia estetyki otoczenia, a przede wszystkim trasy wiodącej do klasztoru.
Uzgodnione ostatecznie zasady rozwiązania tej kwestii dotyczą:
–
regulacji ruchu pieszego na poziomie jezdni,
–
układu schodów prowadzących do podziemia od strony parków,
–
wykluczeniaruchukołowegociężkiegotranzytowegozulicPułaskiego–Starucha,
–
zagospodarowanie wnętrza podziemia.
8 kwietnia u prezydenta Częstochowy omówiono z rzeczoznawcami władz kościelnych dalsze szczegóły techniczne. 10 kwietnia przystąpiono do robót, początkowo
rozbiórkowych, przy schodach prowadzących w aleję Sienkiewicza. Przewiduje się
zakończenie prac na powierzchni terenu w czerwcu br., pod warunkiem jednak uzyskania niezbędnych urządzeń. Są trudności w otrzymaniu szafy sterującej sygnalizacją
świetlną.
Roboty wykończeniowe związane z urządzeniem placówek usługowych we wnętrzu podziemia są prowadzone, a ich terminowe przekazanie zależy od zakupienia
ślusarki aluminiowej witryn wystawowych.
Przewiduje się skierowanie ruchu kołowego tranzytowego z ominięciem rejonu Jasnej Góry. Obszar ograniczony ulicami – Lenina, Rocha, Jadwigi, Kingi, Barbary, Kazimierza, Kopernika, Nowowiejskiego i Dąbrowskiego będzie niedostępny dla ruchu
tranzytowego i ciężkiego. Wyjątek stanowi zaopatrzenie lokalne. Zaprojektowany został odpowiedni system oznakowań.
414

Wybór dokumentów

Na skrzyżowaniu alei NMP i ulic Starucha – Pułaskiego do regulowania ruchu
pieszego i kołowego wykorzystana zostanie trójfazowa sygnalizacja świetlna:
–
dla ruchu kołowego wzdłuż ul. Starucha – Pułaskiego z prawo- i lewoskrętem w aleję NMP,
–
dla ruchu kołowego wyjazdowego z alei w prawo i w lewo,
–
dla ruchu pieszego po „zebrach” prowadzących przez jezdnię ul. Starucha –
Pułaskiego na osi: środkowe przejście alei NMP,
–
aleja Sienkiewicza oraz poprzez jezdnię alei NMP.
Faza świateł zielonych dla ruchu pieszego będzie mogła być przedłużona za pomocą przycisku na dowolnie długi czas dla pielgrzymek. W dniach szczególnego napływu pątników kierowanie ruchem przejmą funkcjonariusze MO.
Wyrażono opinię, że wykonane schody wiodące w Aleje Sienkiewicza winny być
zmodernizowane w taki sposób, aby zapewniały jak najszersze przejście. W tym celu
ulegną one częściowej likwidacji, a częściowo nakryte płytą poszerzającą aleję Sienkiewicza, balustrady na powierzchni, zarówno schodów w alei Sienkiewicza, jak i schodów w ulicach Pułaskiego – Starucha i alei NMP będą wymienione z metalowych na
estetyczne murki z wykładziną kamienną.
W podziemnym przejściu przewiduje się między innymi otwarcie punktów sprzedaży dewocjonaliów „Veritas”, „Ruch”, „Cepelii”, pamiątkarstwa, Informacji Turystycznej łącznie z rozprowadzaniem biletów komunikacyjnych (PTTK i WPT „Jura”),
kwiaciarni. Urządzona zostanie także ekspozycja sztuki o tematyce historycznej. Będą
tam również sanitariaty.
Trwają prace projektowe nad uzupełnieniem oświetlenia ulicznego w rejonie
skrzyżowania.
Realizacji tych przedsięwzięć w pełni zabezpiecza grupowy i indywidualny, codzienny oraz nieograniczony dostęp pielgrzymów na Jasną Górę. Zapewnia przejście
na poziomie i kierunku alei NMP – al. Sienkiewicza dla ruchu pątniczego i jest rozwiązaniem trwałym i nie podlegającym zmianom.
Postanowienia te przekazano dziennikarzom podczas spotkania u prezydenta Częstochowy w dniu 17 kwietnia. (lit.)
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Zał[ącznik] do art[ykułu] w „Życiu Częstochowy” pt. „Ostatnie ustalenia…”a

a

– Odpis –
Informacja bPrezydenta Miasta dana dziennikarzomb
na temat ostatecznego rozwiązania ruchu
pieszego i kołowego na skrzyżowaniu
alei NMP i ulic Starucha – Pułaskiego
W celu doprowadzenia do zakończenia robót na skrzyżowaniu alei NMP i ulic
Starucha – Pułaskiego odbyły się spotkania komisji, w której były reprezentowane:
episkopat Polski i kuria diecezjalna w Częstochowie oraz Ministerstwo Administracji
i wojewoda częstochowski.
Początkowo zamierzano skierować ruch pieszy w poziomie dolnym pod jezdnią ulic
Pułaskiego – Starucha. Ze względu na zastrzeżenia społeczeństwa i strony kościelnej, w drodze kilkakrotnych dyskusji wypracowano wspólne stanowisko polegające
na tym, że ruch pieszy, a zwłaszcza pielgrzymkowy, będzie się odbywał na poziomie
jezdni, natomiast wykonane w znacznej części przejście podziemne służyć będzie dla
ruchu lokalnego oraz będzie wykorzystane dla zlokalizowania różnego typu usług
związanych z ruchem pielgrzymkowym i turystycznym. Uznano za właściwe zlokalizowanie w dolnym poziomie szeregu potrzebnych placówek, które, wybudowane na
powierzchni, zakłóciłyby ład przestrzenny w najbliższym otoczeniu klasztoru. Szpeciły np. trasę pielgrzymek 4 kioski stojące dawniej przy wejściach do parków, a nawet
pawilony gastronomiczne i usługowe, ustawione w roku 1979 w większej odległości od klasztoru, budzą wątpliwości co do efektów przestrzennych wśród niektórych
obywateli.
W dwu ostatnich spotkaniach komisji w dniach 10 marca i 20 marca br. uzgodnione i ustalone zostały ostateczne, podstawowe zasady rozwiązania:
–
regulacji ruchu pieszego na poziomie jezdni
–
układu schodów prowadzących do podziemia ze strony parków
–
wykluczenia ruchu kołowego ciężkiego tranzytowego z ulic Pułaskiego – Starucha w rejonie parków
–
zagospodarowanie wnętrza podziemia.
W dniu 8 kwietnia u prezydenta miasta uzgodniono z rzeczoznawcami reprezentującymi władze kościelne niektóre rozwiązania techniczne.
W dniu 10 kwietnia przystąpiono do robót, początkowo rozbiórkowych, przy
schodach prowadzących w aleję Sienkiewicza.
a
b

Dopisano odręcznie.
Dopisano odręcznie.
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Przewiduje się zakończenie całości robót na powierzchni terenu w czerwcu br., co
jednak będzie uzależnione od możliwości uzyskania niektórych urządzeń, jak np. szafy sterującej sygnalizacją świetlną.
Roboty wykończeniowe związane z placówkami usługowymi we wnętrzu podziemia będą ukończone w zależności od możliwości uzyskania ślusarki aluminiowej witryn wystawowych.
Zamierzone rozwiązania:
1. Skierowanie ruchu kołowego tranzytowego z ominięciem rejonu Jasnej Góry.
Obszar ograniczony ulicami: Lenina, Rocha, Jadwigi, Barbary, Kazimierza,
Kopernika, Nowowiejskiego, Dąbrowskiego będzie niedostępny dla ruchu
tranzytowego i ciężkiego poza zaopatrzeniem lokalnym. Zaprojektowano
odpowiedni system oznakowań. Przewiduje się wykonanie oznakowań do
końca kwietnia.
2. Regulacja ruchu pieszego i kołowego w poziomie terenu na skrzyżowaniu
alei NMP i ulic Starucha – Pułaskiego. Sygnalizacja świetlna ma działać na
3 fazy:
1) dla ruchu kołowego wzdłuż ulic Starucha – Pułaskiego z prawoskrętem i lewoskrętem w aleję NMP
2) dla ruchu kołowego wyjazdowego z alei NMP w prawo i lewo
3) dla ruchu pieszego po „zebrach” prowadzących przez jezdnię ul. Starucha
– Pułaskiego na osi środkowe przejście alei NMP – aleja Sienkiewicza oraz
poprzez jezdnię alei NMP. Faza świateł zielonych dla […]c ruchu pieszego
będzie mogła być przedłużana na dowolne długi czas dla pielgrzymek za pomocą przycisku. W dniach większego napływu pielgrzymów ruch kołowy
będzie wstrzymany i kierowanie ruchem przejmie MO.
3. Układ schodów prowadzących do podziemia z parków. Ustalono, że wykonane schody w aleję Sienkiewicza winny być zmodernizowane w taki sposób,
aby zapewniały jak najszersze przejście pomiędzy nimi. W tym celu będą częściowo zlikwidowane, a częściowo nakryte płytą poszerzającą aleję Sienkiewicza. Zwężone wyloty schodów pomocniczych będą skierowane w kierunku parków, tj. pod kątem prostym w stosunku do schodów likwidowanych.
Balustrady na powierzchni terenu zarówno schodów w alei Sienkiewicza,
jak i schodów w ulicach Pułaskiego, Starucha i alei NMP, będą wymienione
z metalowych na estetyczne murki z okładziną z kamienia.
4. Zagospodarowanie wnętrza podziemia. Przewiduje się następujące punkty
usługowe:
–
sprzedaż dewocjonaliówd (Veritas)
–
„Ruch”
–
punkt sprzedaży „Cepelii”
c
d

W oryginale pieszych przekreślone przerywaną kreską.
W oryginale dewocjonalii.
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–
–

pamiątkarstwo (WPT „JURA” ewent[ualnie] jubiler)
informacja turystyczna i sprzedaż biletów komunikacyjnyche (PTTK i WPT
„JURA”)
–
kwiaciarnia (MPGK)
–
ekspozycja sztuki lub o tematyce historycznej, a ponadto sanitariaty.
5. Oświetlenie uliczne skrzyżowania. W chwili obecnej podjęte są prace projektowe nad uzupełnieniem oświetlenia w rejonie skrzyżowania.
Wyniki ustaleń zabezpieczają grupowy i indywidualny codzienny, nieograniczony
dostęp pielgrzymów na Jasną Górę. Zapewnienie przejścia w poziomie i na kierunku
al. NMP i al. Sienkiewicza dla ruchu pielgrzymkowego i codziennego jest rozwiązaniem trwałym i nie podlegającym w tym zakresie zmianie.
Częstochowa, dnia 17 kwietnia 1981 r.
Źródło: AKMCz, KWP, 148/9, t. VII b, nr 230, odpis, druk i mps.

e

W oryginale komunalnych przekreślone przerywaną kreską i zastąpione powyższym określeniem.
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Nr 119
B.d., b.m. – Protokół z rozmowy z wojewodą częstochowskim w dniu 21 sierpnia 1982 roku.
Biskup Częstochowskia

a

Protokół
z rozmowy z wojewodą częstochowskim inż. mgr. Grzegorzem Lipowskim
w dniu 21 sierpnia 1982 r.
Wojewoda zaprosił mnie na rozmowę na temat uwarunkowań i potrzeb pielgrzymów przybywających na uroczystości jasnogórskie w dniu 25 i 26 sierpnia br. Rozmowa odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie w dniu 21 sierpnia 1982 r.
o godz. 12-tej. W czasie rozmowy wszedł do gabinetu wojewody komisarz wojewódzki, pułkownik Eugeniusz Rusoń1.
Wojewoda poinformował mnie, że zgodnie z ustaleniami między diecezją i Urzędem Wojewódzkim uruchomiono 11 dodatkowych pociągów dla pielgrzymów i około 35 pojazdów – głównie autobusów. Wyraził pogląd, że pielgrzymi zachowali się
godnie, chociaż były ekscesy w grupie 13-tej Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej. Odpowiedziałem, że moje rozeznanie jest inne, ponieważ pielgrzymi zachowali powagę
modlitwy i skupienia. Były także próby prowokacji z zewnątrz, ze strony obserwatorów pielgrzymek. Stwierdziłem to także w Częstochowie.
Wojewoda sam zauważył, że w pielgrzymkach w 90% brała udział młodzież. Wysunął takie sugestie, aby pomiędzy władzami kościelnymi i państwowymi doszło do
porozumienia w sprawie pewnej rekompensaty ze strony Kościoła (pielgrzymów) na
cele komunalne miasta Częstochowy. Oczyszczenie miasta po odejściu pielgrzymów
kosztowało 470 000 zł. Odpowiedziałem, że sprawa wymaga przemyślenia, ponieważ
miasto czerpie korzyści z ruchu pielgrzymkowego.
Na obawy wojewody dotyczące przebiegu uroczystości w dniu 25 i 26 sierpnia br.
odpowiedziałem, że program uroczystości ma charakter i cel ściśle religijny, chociaż
występują w nim wyraźne akcenty narodowe, zresztą zgodne z naturą i istotą czci
Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski. Matka Boża bowiem jest znakiem jedności wszystkich Polaków oraz znakiem tożsamości i ciągłości kultury narodowej. Świadomości narodu polskiego pod tym względem nie można alienować i interpretować
jej ustawicznie według znanego schematu politycznego.
Wyraziłem przekonanie, że społeczeństwo jest świadome, iż akcje mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy zostaną sprowokowane z zewnątrz modlących się, przez ludzi nie
uczestniczących w uroczystości. Częstochowa i pielgrzymi mają już pod tym względem doświadczenie.

a

Pieczęć podłużna.
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Na pytanie, jaki będzie przebieg procesji w dniu 25 sierpnia, odpowiedziałem, że
odbędzie się zgodnie z programem. Pielgrzymi przejdą z katedry na Jasną Górę pełną
szerokością alei Najświętszej Maryi Panny. Sprawy porządkowe jubileuszu są w programie i w rękach Komitetu 600-lecia Matki Bożej.
Przypomniałem wojewodzie, że należy usprawnić działalność Komisji Wspólnej d/s
przygotowania Częstochowy na przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II.
Wojewoda stwierdził, że jest przekonany, iż Ojciec Święty przyjedzie, a obecne
uroczystości są tego przekonania potwierdzeniem. Odpowiedziałem, że należy przewidzieć odpowiedni czas na przygotowanie miasta Częstochowy na przyjazd Ojca
Świętego i licznych pielgrzymów z całej Polski.
Przedłożyłem wojewodzie postulat, aby pielgrzymki przychodzące na Jasną Górę
na najbliższe uroczystości były podobnie obsłużone jak w dniu 14 i 15 sierpnia br.
† Stefan Barełab
Źródło: AKMCz, KWP, 148/10, t. VIII, nr 123, oryginał, mps.

Eugeniusz Rusoń (1927–2006), pułkownik dyplomowany, członek PZPR. 1981–1983 pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju na województwo częstochowskie, od 1990 właściciel i dyrektor
przedsiębiorstwa handlowego.

1

b

Podpis odręczny.

420

Wybór dokumentów

Nr 120
1982 wrzesień 1, Częstochowa – Protokół z rozmowy z komisarzem Eugeniuszem Rusoniem.
Częstochowa, 1 IX 1982 r.
Protokół z rozmowy
Uczestnicy:
JE Ks. Biskup Ordynariusz
dr Stefan Bareła 
Ks. Prałat Władysław Gołąb
Ks. Ludwik Warzybok

Pułk[ownik] – Komisarz Rusoń
Dyr[ektor] Woj[ewódzkiego] Urzędu d/s
Wyznań Zalewski

Godz. 14.00 dnia 1 IX 1982 r.
Pułk[ownik] Rusoń złożył najpierw życzenia w formie serdecznej ks. biskupowi
ordynariuszowi.
Następnie dodał, że chciałby przedstawić sprawę dzisiejszego wieczornego nabożeństwa na Jasnej Górze, bo po wczorajszych zamieszkach obawia się o spokój
w mieście.
Ks. bp ordynariusz powiedział, że jest to tradycyjne nabożeństwo, które ma swoją
atmosferę religijną i tak, jak 15 VIII i 26 VIII mimo ogromnych tłumów był spokój,
tak i dziś będzie.
Następnie ks. biskup upoważnił ks. Warzyboka, jako kierownika Wydz[iału] Katechetycznego i organizującego to nabożeństwo, do zabrania głosu.
Ks. Warzybok powiedział: Na placu przed szczytem będzie spokój. Będzie
większa ilość księży i oo. paulinów. Księża będą stać na obrzeżu placu, by dopilnować ładu przychodzących. Prowadząc nabożeństwo, zachęci do spokoju i modlitewnej atmosfery. Ks. bp ordynariusz przemawiając, wniesie jeszcze więcej tego
uciszenia. Za plac więc odpowiadamy, byle potem przy powrocie do domu nie było
prowokacji.
W krótkiej dyskusji ustalono, że lepiej będzie, by nabożeństwo odbyło się przed
szczytem, nie w bazylice, ze względu na przewidywaną większą ilość uczestników
i żeby nie stwarzać pozorów, że atmosfera jest nienormalna. Zresztą trudno byłoby
zapanować nad grupami gromadzącymi się poza bazyliką.
Ks. prałat Gołąb podsunął myśl, by wszyscy księża na placu byli w komżach.
Ks. biskup ordynariusz sz[e]rzej omówił tradycję tych nabożeństw. Zawsze charakteryzuje je atmosfera modlitwy i skupienia. Są one związane z początkiem roku
szkolnego i katechetycznego. Jest dużo rodziców i wychowawców. Młodzież, dzieci
zawsze wracają w religijnym nastroju w grupach z rodzicami.
Płk Rusoń jeszcze raz zaapelował, by przestrzec młodzież, „żeby jej nie poderwali
wrogowie ojczyzny”. Krótko wspomniał także o uroczystościach 5 i 8 września.
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Biskup odpowiedział, że 5-go przewodniczy ks. prymas, a 8-go jest tradycja dziękczynienia za zbiory i modłów o błogosławieństwo dla siewów jesiennych.
W zakończeniu wyrażono nadzieję, że również uroczysty akcent imieninowy na
końcu mszy św. stworzy atmosferę rodzinną i uspokoi uczestników.
Spotkanie zakończyło się o 14.35.
protokółował: Ks. L[udwik] Warzyboka
Źródło: AKMCz, KWP, 148/10, t. VIII, nr 124, oryginał, mps.
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Podpis odręczny.
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Nr 121
1982 wrzesień 3, b. m. – Pismo biskupa częstochowskiego do pułkownika Eugeniusza Rusonia
– Pełnomocnika Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w Częstochowie.
3 września 1982 [r.]
Pan Pułkownik
Eugeniusz Rusoń
Pełnomocnik
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego
w Częstochowie
Niniejszym pismem składam ostry protest w związku z poczynaniami ZOMO na
ulicach Częstochowy w dniu 1 września br.
Do takiego protestu czuję się jako biskup częstochowski moralnie zobowiązany
z wielu powodów. Oto niektóre z nich:
Społeczeństwo Częstochowy już wiele razy dawało wyraz swej dojrzałości myślenia
i poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro ojczyzny. Mieszkańcy Częstochowy
i diecezji gromadzili się niejednokrotnie w rzeszach sięgających setek tysięcy osób
i chociaż doświadczali boleśnie różnych udręk związanych ze stanem wojennym, nie
dali ani razu powodu do interwencji sił porządkowych.
Tym większe oburzenie i kategoryczny sprzeciw budzi absurdalna napaść ZOMO na
młodzież i dzieci wracające w ogromnym skupieniu i powadze z Jasnej Góry w dniu 1
września br. Nabożeństwo przed szczytem Jasnej Góry na rozpoczęcie roku szkolnego
jest dawną tradycją Częstochowy, której charakter został brutalnie w tym roku naruszony. Funkcjonariusze ZOMO zaatakowali dzieci i młodzież, które znalazły się wówczas
na ulicy, ponieważ wracały właśnie ze mszy świętej do domu. Rzucanie pojemników
z gazem i petard do pojedynczych nawet osób i to w rocznicę wybuchu II wojny światowej stawia w stan oskarżenia zarówno tych, którzy wydawali takie rozkazy, jak i tych,
którzy wyżywali się, spełniając je. Otrzymałem już pierwsze relacje rodziców o brutalnym pobiciu ich dzieci przez milicję, o bestialskiej „ścieżce zdrowia”. Widziałem nakazy
zapłacenia w ciągu trzech dni grzywny 15 tys. zł. To wszystko spotyka dzieci i młodzież
zaproszone przez swego biskupa do wspólnej modlitwy i wracające spokojnie do domu.
Przez Częstochowę przeszło w tym roku sporo ponad milion pielgrzymów. Zawsze
był spokój. Niepokój i łzy, ból i gniew pojawiły się dopiero wtedy, gdy prowokująco
wkroczyło ZOMO.
W Roku Jubileuszowym 600-lecia, gdy cały świat patrzy na Częstochowę, muszę
protestować tym mocniej wobec wszystkich, którzy podjęli próbę zakłócenia tego
świętego czasu, jakim jest czas jubileuszu. Również samo miasto Częstochowa z racji
Jasnej Góry ma prawo domagać się poszanowania jego dobrego imienia i charakteru
sakralnego, którego nie można lekceważyć.
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Brutalna akcja milicji źle przysłużyła się idei porozumienia narodowego, którego
oczekuje nasza ojczyzna i o którym tak wiele mówią przedstawiciele władzy.
Spodziewam się, że Pan Pułkownik świadom swej odpowiedzialności zrobi wszystko, co jest konieczne, by w Częstochowie wrócił pokój społeczny, zniszczony bezsensowną strzelaniną i milicyjnymi pałkami.
† Stefan Barełaa
Do wiadomości:
Generał Armii Wojciech Jaruzelski1
Premier Rządu PRL
Ksiądz Arcybiskup Józef Glemp2 Prymas Polski
Ksiądz Arcybiskup Bronisław Dąbrowski
Sekretarz Episkopatu Polski
Kardynał Franciszek Macharski
Metropolita Krakowski
Źródło: AKMCz, KWP, 148/10, t. VIII, nr 125, oryginał, mps.

Wojciech Jaruzelski (ur. 1923), działacz komunistyczny. Od 1964 członek KC; 1968–1983 minister Obrony Narodowej; od 1971 członek BP KC; 1981–1989 I sekretarz KC PZPR; przewodniczący Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego; 1981–1985 premier; 1989–1990 prezydent. Zob.
Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL, www.ipn.gov.pl.
2
Kard. Józef Glemp (ur. 1929), kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1956, sakrę biskupią w 1979, kreowany kardynałem w 1983. Duszpasterz w Mogilnie, Wągrowcu, Miasteczku Krajeńskim, Mielżynie i Polskiej Wsi, notariusz kurii metropolitalnej, referent
Sekretariatu Prymasa Polski, kanonik kapituły archikatedralnej gnieźnieńskiej, biskup warmiński,
arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, opiekun duszpasterstwa polonijnego, kustosz relikwii św. Wojciecha BM w Gnieźnie, arcybiskup senior. Zob. P. Nitecki, Kardynałowie Kościoła…, s. 92-94.
1

a

Podpis nieczytelny.
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Nr 122
1982 wrzesień 15, Częstochowa – Pismo pułkownika Eugeniusza Rusonia do biskupa
częstochowskiego.
Częstochowa, dnia 15 IX 1982 r.
Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup
Stefan Bareła
Ordynariusz Częstochowski
w Częstochowie
Uprzejmie informuję, że pismo Księdza Biskupa – „protest” z dnia 3 IX 1982 r.
otrzymałem i wnikliwie zapoznałem się z jego treścią. Doceniając w pełni motywy,
jakimi kierowała się Wasza Ekscelencja, pragnę jednak wyrazić swoje ubolewanie wynikające z poważnych rozbieżności między treścią pisma Księdza Biskupa a rzeczywistym obrazem zdarzeń w dniu 1 IX br. Pozwolę sobie wskazać na niektóre z nich,
a mianowicie:
1. W czasie prowadzonych przez wojewodę częstochowskiego z moim udziałem rozmów z Waszą Ekscelencją, których główną troską było zachowanie w Częstochowie – w miejscu kultu Maryjnego, odwiedzanego przez
liczne rzesze wiernych – ładu i porządku publicznego, deklarował Ksiądz
Biskup pełną gotowość do tworzenia nastrojów sprzyjających zachowaniu
spokoju społecznego. Już wkrótce, w dniu 31 VIII br., wystąpiła niezgodność między duchem tej deklaracji a rzeczywistością. Starałem się wówczas omówić z Waszą Ekscelencją sposób wspólnych działań mających na
celu zabezpieczenie ładu i porządku publicznego w związku z planowanym nabożeństwem w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, które miało
zostać odprawione w intencji drugiej rocznicy podpisania umów społecznych. Ponadto zamierzałem poinformować Księdza Biskupa o zamiarach
zakłócenia porządku publicznego w czasie zapowiedzianego nabożeństwa, jak również po jego zakończeniu, podobnie jak to czyniłem w dniu
26 i 27 VIII br., kiedy to dzięki naszym wspólnym działaniom – dziś już
z całą pewnością można tak stwierdzić – uniknięto zakłócenia porządku
publicznego.
Pozwolę sobie z przykrością stwierdzić, że niestety, nie znalazł Ksiądz Biskup czasu, aby omówić tę sprawę. Natomiast Dyrektor Wydziału d/s
Wyznań Urzędu Wojewódzkiego otrzymał od kapelana Waszej Ekscelencji
informację, iż organizatorami wspomnianego nabożeństwa są oo. paulini
i z tej przyczyny jest to wyłącznie ich sprawa.
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2.

3.

Pragnę w tym miejscu podkreślić, że w rozmowie, przeprowadzonej z kompetentnym przedstawicielem zakonu oo. paulinów uzyskano oświadczenie,
że nabożeństwo w wyżej wspomnianej intencji zostało przyjęte przez Jasną
Górę na polecenie kurii diecezjalnej. Fakt odprawiania tego nabożeństwa
przez księdza kurialistę przemawia na korzyść tego oświadczenia.
Niedojście do skutku naszego wspólnego spotkania w celu omówienia tak
istotnych spraw, mających szerokie reperkusje nie tylko społeczne, przyczyniło się niewątpliwie do dalszego rozwoju wydarzeń, które w konsekwencji
doprowadziły do ulicznych ekscesów.
Pozwolę sobie wyrazić opinię, że wydarzenia mające miejsce w dniu 1
IX br. były oczywistą konsekwencją niepokojów wywołanych w mieście
w dniu poprzednim. Niestety, jak wynika z treści pisma Księdza Biskupa, władze kościelne nie dostrzegają tego związku, co budzi we mnie
zaniepokojenie.
Wbrew naszym wspólnym ustaleniom, podczas nabożeństwa przeznaczonego dla młodzieży szkolnej w dniu 1 IX br. – co zauważam z głębokim ubolewaniem – nie omieszkał Ksiądz Biskup w wygłoszonym kazaniu nawoływać
młodzieży do manifestowania wiary w sposób sprzeczny z zasadami zawartymi w Konstytucji PRL, poprzez domaganie się umieszczenia krzyży w murach szkolnych. Na efekty tych słów nie trzeba było długo czekać. Już w dwa
dni później, 3 IX br., miały miejsce pierwsze konflikty między administracją
szkół a rodzicami w Zbiorczej Szkole Gminnej w Miedźnie. Tamtejszy ksiądz
proboszcz Tadeusz Wiśniewski w swoich kazaniach kierowanych do młodzieży szkolnej i rodziców, a nawet żołnierzy września 1939 r., zgromadzonych
na nabożeństwie w dniu 5 IX br., w sposób obraźliwy piętnował wszystkie
te osoby i organizacje, które akceptują poczynania władzy państwowej i nie
domagają się umieszczenia krzyży w szkołach, a członków miejscowego koła
ZBoWiD nazwał „kukłami komunistycznymi” i „członkami żydo-komuny”.
Podobnie zachowuje się ksiądz proboszcz Franciszek Dyluś1, który swoimi
kazaniami doprowadził do konfliktu nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 15
z rodzicami.
Rodzi się pytanie, czy tego rodzaju zachowania podległych Księdzu Ordynariuszowi księży sprzyja budowaniu mostów porozumienia i zachowania ładu
i porządku społecznego.
Z przykrością stwierdzam ponadto, że wbrew zapewnieniom Księdza Biskupa, trudno było dopatrzeć się przedstawicieli duchowieństwa towarzyszącego
młodzieży powracającej al. NMP z nabożeństwa.
Pragnę podkreślić, iż szereg stwierdzeń zawartych w powołanym na wstępie
piśmie daleko mija się w sposób oczywisty z faktami.
Twierdzenie Księdza Biskupa o napaści sił porządkowych na młodzież
i dzieci spokojnie powracające w ogromnym skupieniu z nabożeństwa do
domów w dniu 1 IX br. jest niezgodne ze stanem faktycznym. Okres czasu
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między zakończeniem nabożeństwa a podjęciem interwencji przez pododdziały MO był na tyle długi, że każdy uczestnik nabożeństwa, mieszkający nawet w najbardziej odległych dzielnicach miasta, mógł w tym czasie
powrócić do domu, bowiem nabożeństwo na Jasnej Górze zakończyło się
kilka minut po godz. 19.00, a interwencja sił porządkowych rozpoczęła się
o godz. 19.55. Pomimo licznych wezwań do rozejścia się oraz kilkakrotnych ostrzeżeń ze strony MO, znaczna część zgromadzonych osób miejsca
zgromadzenia, tj. skrzyżowania al. NMP z al. Wolności i Kościuszki, nie
opuściła. Interwencja sił porządkowych spowodowana została prowokacyjnymi i obelżywymi zachowaniami wieloosobowych grup zbierających się
w różnych punktach miasta. Lżenie funkcjonariuszy MO z wydziału ruchu
drogowego i dewastacja mienia społecznego znajdującego się w miejscu
zdarzenia stały się główną przyczyną wydania decyzji o rozpoczęciu interwencji sił porządkowych. W tym kontekście nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Księdza Biskupa o absurdalnej napaści na spokojnie powracającą
do domów młodzież.
Gwoli ścisłości pragnę poinformować Księdza Ordynariusza, że w czasie
ulicznych ekscesów w dniu 1 IX br. siły porządkowe MO zatrzymały ogółem
136 osób, w tym 32 osoby podające się za uczniów, 2 studentów i 20 niepracujących. Wśród zatrzymanych znalazło się 20 osób uprzednio karanych
przez sądy bądź kolegia d/s wykroczeń. Pragnę w tym miejscu wyrazić zdziwienie, że pomimo opublikowania powyższych danych w miejscowej prasie,
Ksiądz Biskup w swym piśmie ucieka się do niezasadnych uogólnień, nazywając zatrzymanych „młodzieżą szkolną”.
W tym świetle słowa wypowiadane przez Księdza Ordynariusza na Jasnej
Górze w dniu 8 IX br. potwierdzają brak pełnej informacji oraz obiektywizmu w ocenie zaistniałych zdarzeń. Pragnę również z całą stanowczością
podkreślić, że nie zakłócano toku tradycyjnego nabożeństwa przed szczytem
Jasnej Góry, gdyż interwencja sił porządkowych miała miejsce ok. 1000 m od
klasztoru jasnogórskiego.
Podnieść chcę także i to, że Ksiądz Biskup w swoim piśmie powołuje się bez
bliższego określenia na „fakty”, które nie miały miejsca w naszym mieście.
Dotyczy to rzekomej „bezsensownej strzelaniny”, „brutalnego pobicia dzieci”
oraz „bestialskiej ścieżki zdrowia”. Stwierdzam, że do dnia dzisiejszego nie
napłynęły do mnie oraz Komendanta Wojewódzkiego MO żadne skargi na
pobicie dzieci przez funkcjonariuszy MO.
W związku z powyższym ciśnie się na usta pytanie: komu i czemu tego rodzaju tendencyjna ocena oraz niejasne sformułowania mają służyć? Odpowiedź pozostawiam Księdzu Ordynariuszowi.
Pismo Księdza Biskupa zawiera również i takie stwierdzenie, do którego nie
sposób nie ustosunkować się. Oto ono: „mieszkańcy Częstochowy i diecezji gromadzili się niejednokrotnie w rzeszach sięgających setek tysięcy osób
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4.

i chociaż doświadczali boleśnie różnych udręk związanych ze stanem wojennym, nie dali ani razu powodu do interwencji sił porządkowych”.
Powyższy fragment aż nadto zaprzecza drugiemu członowi całego zdania.
Zgodnie bowiem z intencją przewodniczącego WRON, gen. armii W[ojciecha] Jaruzelskiego, Częstochowa była jednym z pierwszych miast w Polsce,
w którym zniesiono godzinę milicyjną, umożliwiając tym samym odbycie wieczornych i nocnych nabożeństw. Mimo trwającego nadal stanu wojennego,
Kościół bez ograniczeń może organizować zakrojone na szeroką skalę uroczystości religijne o charakterze ogólnopolskim. Za właściwe zabezpieczenie tych
uroczystości przez władze administracyjne oraz MO, prymas Polski abp J[ózef] Glemp złożył w swym wystąpieniu w dniu 15 VIII 1982 r. podziękowanie. Złożona przez premiera rządu PRL gen. armii W[ojciecha] Jaruzelskiego
w sejmie w dniu 21 VII br. zapowiedź stopniowego ograniczania dolegliwości
stanu wojennego jest z całą konsekwencją wprowadzana w życie. Trudno zatem zrozumieć, jakie to „udręki” miał Ksiądz Biskup na myśli.
W pełni podzielam wyrażone w piśmie stanowisko, że społeczeństwo nasze
wielokrotnie dawało dowody rozwagi i opanowania. Wynika to między innymi z faktu, że jest ono świadome jednej, właściwej drogi, jaką jest w chwili
obecnej idea porozumienia narodowego. Dla dobra naszej socjalistycznej ojczyzny – temu celowi winniśmy i my wspólnie służyć.
Z szacunkiem
Pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju
w Województwie Częstochowskim
płk. dypl. Eugeniusz Rusońa

Wydrukowano w 6 egz.
Egz. Nr 1 – adresat
Egz. Nr 2 – Generał Armii Wojciech Jaruzelski
		 Premier Rządu PRL
Egz. Nr 3 – Ks. Arcybiskup Józef Glemp
		 Prymas Polski
Egz. Nr 4 – Ksiądz Arcybiskup Bronisław Dąbrowski
		 Sekretarz Episkopatu Polski
Egz. Nr 5 – Kardynał Franciszek Macharski
		 Metropolita Krakowski
Egz. Nr 6 – a/a
a

Powyżej podpis nieczytelny.
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Źródło: AKMCz, KWP, 148/10, t. VIII, nr 137, oryginał, mps.

Ks. Franciszek Dyluś, zmienił nazwisko na Dylus (ur. 1939), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1961. Duszpasterz parafii Garnek, Wniebowzięcia NMP
w Sosnowcu, św. Tomasza w Sosnowcu, św. Barbary w Częstochowie, Czeladź, św. Antoniego
w Częstochowie, administrator parafii Brzeziny Wielkie, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Częstochowie, wykładowca Instytutu Teologicznego w Częstochowie, proboszcz parafii św. Franciszka
w Częstochowie, kapelan honorowy Jego Świątobliwości. Zob. AKMCz, brak sygn., Akta personalne
ks. Franciszka Dylusa.

1
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Nr 123
B.d., b.m. – Protokół z rozmowy z wojewodą częstochowskim w dniu 19 stycznia 1983 roku.
Biskup Częstochowskia

a

Protokół
z rozmowy z wojewodą częstochowskim inż. Grzegorzem Lipowskim
w dniu 19 stycznia 1983 r.
Rozmowa odbyła się – zgodnie z ustaleniem – w dniu 19 stycznia 1983 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie. Uzgodnionym tematem rozmowy było przygotowanie miasta Częstochowy na przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II. W rozmowie
towarzyszył mi ks. prałat Władysław Gołąb, wiceprzewodniczący komitetu do spraw
przygotowania miasta Częstochowy i Jasnej Góry na przyjazd Ojca Świętego.
Wojewoda zagaił rozmowę stwierdzeniem, że stoi przed nami obowiązek przygotowania miasta na wizytę Ojca Świętego, odwołując się do tekstu ustaleń podpisanego
przez ks. biskupa Jerzego Dąbrowskiego i ministra Łopatki1.
Następnie wyakcentował potrzebę wyciszenia napięć społecznych i duchowego
przygotowania środowiska. Odpowiedziałem, że pozostał nam krótki czas do podjęcia działań w celu bezpośredniego przygotowania miasta. Przypomniałem, że był już
ustalony program tegoż przygotowania przyjęty przez diecezję i Urząd Wojewódzki;
są także opracowane plany dotyczące strony urbanistycznej, architektonicznej, komunikacyjnej itd. Istnieje i działa Diecezjalny Komitet d/s przygotowania do Pielgrzymki Ojca Świętego. Istnieje także nadal i działa miejscowa Komisja Wspólna
z przedstawicielami Kościoła i władz administracyjnych, zatwierdzona przez Komisję
Episkopatu i zaaprobowana przez Komisję Wspólną Episkopatu i rządu PRL. W tej
sprawie złożyłem wojewodzie tekst mego pro memoria, a w uzupełnieniu tego punktu oświadczyłem, że działania władz winny sprzyjać pracy duszpasterskiej Kościoła,
która ma na celu duchowe przygotowanie narodu na przyjazd Ojca Świętego. Jednym
z owoców tych działań może być duchowe i wewnętrzne zjednoczenie narodu.
Ks. prałat Gołąb stwierdził, że wspomniany wyżej komitet jest powołany i w tym
celu, aby zachować jedność i koordynację działań. Nie można bowiem dopuścić do
„dwutorowości”, jak to było w czasie poprzedniej wizyty Ojca Świętego. Dodał również, że należy bronić się przed prowokacją z „obydwu stron”, co należy głównie do
władz państwowych. Nawiązał też do wypadków, które miały miejsce w dniu 1 września 1982 r. i stwierdził, że sytuacja była do opanowania; gdyby władze miały dobrą
wolę, nie doszłoby do pobicia młodzieży i przykrych następstw wywołanej prowokacji.
Następnie ks. prałat W[ładysław] Gołąb ponowił postulat usunięcia tzw. „przypinaczy” spod Jasnej Góry i zlikwidowania melin alkoholowych w Częstochowie,
a

Pieczęć podłużna.
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zwłaszcza w otoczeniu Jasnej Góry. Dodał, że z nich korzystają także funkcjonariusze
Milicji Obywatelskiej.
Nadto oświadczył, że Komitet Diecezjalny oczekuje na czynną współpracę z Urzędem Wojewódzkim i Miejskim w przygotowaniu miasta na przyjazd Ojca Świętego.
Syntetyzując ten punkt stwierdziłem, że z oczekiwaniem na Ojca Świętego należy
łączyć nadzieję, że obecność papieża w Polsce stworzy klimat wiary, modlitwy i uduchowionej postawy ludzi. Będzie to bowiem wizyta pasterska. Ojciec Święty wniesie
nowe światło w życie narodu i uwrażliwi sumienia na wypełnienie obowiązku wobec
Boga, Kościoła, ojczyzny i całej rodziny ludzkiej, co ma istotne znaczenie dla duchowego i materialnego odrodzenia kraju.
Wyakcentowałem potrzebę współpracy pomiędzy diecezją i województwem
w oparciu o zasadę jedności i koordynacji. Chodzi głównie o praktyczne respektowanie ustaleń pomiędzy diecezją i województwem.
Nawiązując do ogólnego tła rozmowy oświadczyłem, że stwierdza się powiększające się kręgi młodzieży tzw. marginesu społecznego. Jest to wynikiem między innymi
braku wszelkiej koncepcji, programu i działań wychowawczych wobec dzieci i młodzieży ze strony szkoły i innych ośrodków państwowych. Dodałem, że jest możliwość
wychowania młodego pokolenia do uczciwości w stosunku do dobra wspólnego i sumiennego wypełniania swych obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych.
Istnieje także możliwość wyprowadzenia kraju z kryzysu gospodarczego. Episkopatowi są znane ośrodki zagraniczne, w których działają ludzie bardzo życzliwi dla Polski,
gotowi nieść narodowi polskiemu znaczącą pomoc, m.in. w zakresie działań zmierzających do podniesienia produkcji rolnej. Chodzi o to, aby władze państwowe zechciały
zrozumieć dobrą wolę wspomnianych środowisk i ludzi i ułatwić także Kościołowi
w Polsce funkcję pośredniczenia w tej doniosłej dla kraju sprawie. Poinformowałem
w tym miejscu, że ponowiłem prośbę o sprzęt medyczny dla tutejszego województwa.
Wojewoda nawiązał do pisma ks. proboszcza parafii św. Jadwigi Wawelskiej, skierowanego do prezydenta miasta w sprawie planu kościoła i pomieszczeń katechetyczno-duszpasterskich. Wspomniał o przedszkolu, które mogłoby być zbudowane
w pobliżu kościoła św. Jadwigi. Odpowiedziałem, że zapoznam się z tą sprawą i omówię ją z ks. proboszczem Janem Niezgodą2, aby nie działać przeciw głównemu celowi
istnienia i działania nowej parafii.
Wojewoda wspomniał o jakiejś nielegalnej budowie w parafii w Aleksandrii. Odpowiedziałem, że ten fakt nie jest mi znany i wymaga wyjaśnienia.
Rozmowa trwała około 2-ch godzin.
† Stefan Barełab
Źródło: AKMCz, KWP, 148/11, t. IX, nr 4, oryginał, mps.

b

Podpis odręczny.
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Adam Łopatka (1928–2003), działacz komunistyczny. 1982–1987 minister – kierownik Urzędu ds. Wyznań; 1987–1990 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; 1986–1990 członek KC PZPR;
poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji. Zob. Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych
b. PRL, www.ipn.gov.pl.
2
Ks. Jan Niezgoda (ur. 1941), kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1966. Duszpasterz parafii Wierzchlas, Poręba, Grodziec, św. św. Piotra i Pawła w Zawierciu, św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, administrator i proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej
w Częstochowie, dziekan regionu częstochowskiego, kanonik honorowy kapituły archikatedralnej
częstochowskiej, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, dziekan regionu częstochowskiego. Zob.
AKMCz, brak sygn., Akta personalne ks. Jana Niezgody.
1
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Nr 124
1983 czerwiec 19, Częstochowa – Informacja TW „Dziekan” dotycząca pobytu papieża Jana
Pawła II na Jasnej Górze.
Źródło: TW „Dziekan” Cz-366
Przyjął: R[yszard] Kupczyk
dnia 19 VI [19]83 r.

Częstochowa dn[ia] 19 VI [19]83 r.
„Tajne spec[jalnego] znaczenia”

Informacja
spisana ze słów TW.
Według oceny oo. paulinów w dniu dzisiejszym o godz. 10[.00] przed szczytem
Jasnej Góry brało udział ok. 700 tys.a wiernych. Treść kazania Ojca św.b Jana Pawła II ocenia TW jako religijną w treści, związaną z jubileuszem 600-lecia obrazu
jasnogórskiego.
W tłumie wiernych widoczne były nieliczne grupy członków „Solidarności”
z transparentami, w tym z Gdańska, ale nie wzbudzały większego zainteresowania
ludności. TW nie słyszał anic nie widział, ażeby udało się im wywołać jakieś zakłócenia. W przemówieniach swoich Ojciec św. nie poświęcał im uwagi. Natomiast w czasie powitania pielgrzymki z diecezji koszalińskiej z jej ordynariuszem wiele uwagi
poświęcił papież polskości tych ziem. Zwróciło to uwagę niektórych wiernych. Mówili
oni, że biskupi niemieccy będą to pamiętać papieżowi. W podobny sposób potraktują
to również ośrodki rewizjonistyczne w Niemczech Zachodnich.
Uwagi – Ponieważ TW nie miał w dniu dzisiejszym możności rozmowy ze znajomymi księżmi, nie był w stanie podać bardziej pogłębionej oceny wizyty papieskiej.
Dowodził, że będzie to możliwe dopiero po pewnym czasie i rozmowach jego z paulinami. Przychylając się do tego, umówiono spotkanie na dzień 28 VI br. godz. 10[.00],
a do tego czasu postara się zebrać ciekawsze informacje.
R[yszard] Kupczyk

Źródło: AIPN Ka, 010/60, t. 3, bez tytułu, k. 159, oryginał, mps.

a
b
c

W oryginale tyś.
W oryginale ś.w.
W oryginale anie.
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Nr 125
1983 czerwiec 19, Częstochowa – Informacja KM MO w Częstochowie dotycząca zdarzenia
z udziałem obywateli węgierskich.
Częstochowa, dnia 19 VI [19]83 r.
„Tajne”
Egz. nr a_ _ _a
Informacja
W dniu dzisiejszym o godz. 14.30 w rejonie pl. Nowotki funkcjonariusze
z KM MO Piotrków Trybunalski wylegitymowali grupę czterech osób udających się
w kierunku klasztoru jasnogórskiego, niosących białą chorągiew z napisem „Nadzieja
WSCH – Europy „Solidarność” o wym. 50 x 120 cm. Okazali się nimi obywatele
węgierscy – Jakab Lajos, Egerszegi Peter, Laczik Erika, Rozsa Gabor. Osobom tym
odebrano chorągiew z napisem, po czym zwolniono z uwagi na gromadzenie się ludzi.
O powyższym fakcie poinformowaliśmy Biuro Paszportów MSW w Warszawie.
(ppłk mgr A[ndrzej] Fijał)1
Źródło: AIPN Ka, 010/60, t. 3, bez tytułu, k. 171, oryginał, mps.

Andrzej Fijał (ur. 1935), funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. 1961–1971 w KP MO Niemodlin – kolejno jako oficer operacyjny oraz inspektor operacyjny Referatu ds. Bezpieczeństwa,
1971 starszy inspektor Wydziału IV KW MO Opole, 1975 w KW MO Częstochowa: kierownik
sekcji Wydziału IV, zastępca naczelnika Wydziału IV; 1980–1984 naczelnik Wydziału Paszportowego; 1984–1989 naczelnik Wydziału IV WUSW Częstochowa; 1989–1990 naczelnik Wydziału
Studiów i Analiz WUSW w Częstochowie. Zwolniony ze służby w stopniu podpułkownika. Zob.
Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 193–194.

1

a

Pozostawiono bez wpisu.

434

Wybór dokumentów

Nr 126
1986 lipiec 18, Częstochowa – Wyciąg z informacji dziennej WUSW w Częstochowie dotyczący II pieszej pielgrzymki diecezjalnej z Przemyśla na Jasną Górę.
Częstochowa, 18 VII 1986 [r.]
Tajne
Egz. poj[edynczy]
Wyciąg
z informacji dziennej z dn[ia] 8 VII 1986 r.
II piesza pielgrzymka diecezjalna z Przemyśla uczestniczyła w dniu 6 bm. w uroczystościach odpustowych w Niechobrzu (woj. rzeszowskie). W ich trakcie ks. St[anisław] Maca1 – proboszcz parafii NSPJ w Rzeszowie-Nowe Miasto, mówiąc o znaczeniu Kongresu Eucharystycznego, nawiązał do zbliżającej się wizyty papieża Jana
Pawła II w Polsce, stwierdzając, że bp Tokarczukb zapewnił księży, iż papież odwiedzi diecezję przemyską. Podkreślił, że – zdaniem ordynariusza – diecezja ta zasługuje
na wyróżnienie, gdyż posiada najwięcej kościołów i powołań kapłańskich.
– W intencjach modlono się m.in. za „więźniów sumienia naszego regionu”. Następnie w ogłoszeniach parafialnych ks. Jankowskic2 zaapelował do zebranych o składanie w tzw. kąciku „Solidarności” świec, które będą zapalone w dniu przyjazdu papieża do Gdańska.
Odb. w 1 egz.
Opr. FA wyk. ŻB
dz. masz. 0737/86
za zgodność:
Naczelnik Wydziału IV
WUSW w Częstochowie
[…]d
Źródło: AIPN Ka, 010/67, t. 3, Akta sprawy obiektowej kryptonim „Pielgrzym”, k. 123, oryginał, mps.

Ks. Stanisław Mac (ur. 1936), kapłan diecezji przemyskiej, rzeszowskiej, święcenia kapłańskie
przyjął w 1960. Proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, dziekan dekanatu

1

a
b
c
d

Podkreślono odręcznie.
Podkreślono odręcznie.
Podkreślono odręcznie.
Podpis odręczny, nieczytelny.
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rzeszowskiego III, prepozyt kapituły katedralnej rzeszowskiej, protonotariusz apostolski (infułat).
Zob. Schematyzm diecezji rzeszowskiej 1993, Rzeszów 1993, s. 181; Mały schematyzm diecezji rzeszowskiej 1996, Rzeszów 1996, s. 80–81.
2
Ks. Henryk Jankowski (ur. 1936), kapłan archidiecezji gdańskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1964. Duszpasterz parafii Ducha Świętego w Gdańsku, św. Barbary w Gdańsku, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku, kanonik honorowy kapituły archikatedralnej gdańskiej, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, kapelan „Solidarności”. Zob. Schematyzm archidiecezji gdańskiej, Gdańsk
1993, s. 99; P. Raina, Ks. Henryk Jankowski proboszcz parafii św. Brygidy. Dążenia kapłańskie a reakcja
władz państwowych, Poznań 2001, passim.
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Nr 127
1986 listopad 26, Częstochowa – Informacja WUSW w Częstochowie dotycząca pielgrzymki
papieża Jana Pawła II do Polski i wizyty w Częstochowie.
Częstochowa. 26 XI 1986 [r.]a
Tajneb
Egz. nr c…c
Naczelnik Wydziału IV
Spraw Wewnętrznych
w Częstochowie
Informacja
dot[yczy] opinii środowisk robotniczych na temat
przyjazdu do Polski papieża Jana Pawła II
W większości środowisk aprobuje się fakt odbycia przez J[ana] P[awła] II pielgrzymki do Polski. Uważa się, że wizyta ta dojdzie do skutku, aczkolwiek do chwili
obecnej nie ma oficjalnych wypowiedzi władz w tym przedmiocie.
W wypowiedziach pracowników przemysłu włókienniczego wyrażane są obawy,
że wizyta papieża może być wykorzystana przez podziemie do demonstracji politycznych. Równocześnie w/w pracownicy zastanawiają się, czy z uwagi na niekorzystną
sytuację gospodarczą stać nasz kraj na taką imprezę.
Wśród pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych, Woj[ewódzkiego] Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Woj[ewódzkiej] Dyrekcji Inwestycji istnieje opinia,
że władze obawiają się wizyty Jana Pawła II ze względu na możliwość pogorszenia się
sytuacji politycznej.
W opinii pracowników handlu (WPHW, WSS „SPOŁEM”) podkreśla się, że Kościół już od dawna zapowiada tę wizytę, natomiast rzecznik prasowy rządu daje na ten
temat odpowiedzi wymijające.

Powyżej dopisek odręczny Kroszowski.
Powyżej, w lewym górnym rogu, pieczęć podłużna z godłem państwowym o treści WOJEWÓDZKI URZĄD SPRAW
WEWNĘTRZNYCH w Częstochowie 29 L dz. CD-0914/86 (liczba dziennika wpisana odręcznie), pod nią, w lewym górnym rogu, pieczęć nieczytelna z odręcznym wpisem o treści Cw –03241/86 oraz datą wpływu wpisaną odręcznie
86.11.26.
c
Pozostawiono bez wpisu.
a

b
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Sądzi się w tym środowisku, a także w innych, że papież na pewnod odwiedzi Częstochowę. Istnieją w związku z tym obawy, czy nie zakłóci to w dużym stopniu funkcjonowania handlu.
Pracownicy Zakładu Budowy Maszyn i Górnictwa „Częstochowa” oraz huty
im. B[olesława] Bieruta wyrażają pogląd, że wizyta papieża jest doskonałą okazją dla
władzy, by zademonstrować światu, iż czas niepokojówe, niepewności w Polsce już
minął, sytuacja jest ustabilizowana, a władze całkowicie nad nią panują.
Pracownicy Zakładu Budowy Maszyn i Górnictwa „Sabinów” w Cz[ęstocho]wie
przypuszczają, że po wizycie rozstrzygnięty zostanie problem tzw. Tymczasowych Rad
„Solidarności” tworzonych przez byłych aktywistów „Solidarności”.
W środowisku podziemia temat wizyty papieża jest podnoszony tylko sporadycznie. Środowisko to jest w chwili obecnej rozbite, nie posiada jednoznacznie wypracowanej koncepcji działania, w związku z tym nie ma także planów dotyczących tej
wizyty.
Należy liczyć się z możliwością wzrostu zainteresowania tym tematem w późniejszym terminie, jak również próbami podejmowania ewentualnych inicjatyw mających na celu zamanifestowanie istnienia „Solidarności”. Działania tego typu mogą
iść w tych samych kierunkach, jak podczas uroczystości kościelnych (ogólnopolskich)
na Jasnej Górze (przygotowanie transparentów o treściach politycznych, ewentualna akcja ulotkowa, spotkania działaczy miejscowego podziemia z b[yłą] czołówką
„Solidarności”).
Wyk. 2 egz.
egz. nr 1 adresat
egz. nr 2 a/a
Oprac. i druk BR/TM
L.dz.f maszyn. 0734/86
Naczelnik Wydziału V
WUSW w Częstochowie
mjr Maciej Pruszyński1
[…]g
Źródło: AIPN Ka, 010/67, t. 1, Akta sprawy obiektowej kryptonim „Pielgrzym”, k. 55,
oryginał, mps.
W oryginale na pewno.
W oryginale niepojoków.
f
Pierwotny zapis o. dz. – litera o poprawiona maszynowo na l.
g
Podpis odręczny, nieczytelny.
d
e

438

Wybór dokumentów

Maciej Pruszyński (ur. 1946), funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa od 1968. Oficer Grupy
Operacyjnej Referatu ds. SB KP MO w Mrągowie, następnie w Piszu i ponownie w Mrągowie; 1972–1975 inspektor operacyjny Grupy Operacyjnej Referatu ds. SB KP MO Mrągowo;
1975–1979 inspektor Wydziału III KW MO Częstochowa; następnie kierownik Sekcji VII Wydziału III oraz kierownik Sekcji Wydziału III A KW MO Częstochowa; 1979–1986 zastępca
naczelnika Wydziału III A; 1986–1989 naczelnik Wydziału V WUSW; 1989–1990 naczelnik
Wydziału Ochrony Gospodarki WUSW; 1990 zwolniony w wyniku reorganizacji aparatu bezpieczeństwa w stopniu podpułkownika. Zob. Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 412.

1
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Nr 128
1987 czerwiec 13 – Kronika ważniejszych wydarzeń do sprawy obiektowej kryptonim PIELGRZYM. Meldunek operacyjny dotyczący powitania Jana Pawła II na Jasnej Górze.

Lp.

Data

1

2

122.

1987 VI 13

Dokument

Treść

Uwagi

3

4

5

Meld. oper.
O godz. 20.11 specjalny samolot z papieżem wylądował na
T.III.
Nr 689 – 690 lotnisku Rudniki k. Cz[ęstocho]wy. Po powitaniu przez władze str. 221
z [19]87 VI 12 wojewódzkie i diecezjalne udał się J[an] P[aweł] II wyznaczoną
trasą w kierunku J[asnej] G[óry]. Na trasie przejazdu nie odnotowano wydarzeń nadzwyczajnych ani negatywnego wystroju.
Na trasie zgromadziło się w sumie ok. 150 tys. osób. W tym
samym czasie na placu jasnogórskim (łącznie z parkiem) zgromadzonych było ok. 300 tys. osób. Papież przybył pod szczyt
jasnogórski o godz. 20.57. O godz. 21.10 rozpoczął się apel
jasnogórski. Na wstępie głos zabrał bp Nowak1, który odczytał
treść powitania Ojca św. Następnie odśpiewano apel jasnogórski i głos zabrał J[an] P[aweł] II – z powitaniem. Po oklaskach,
odśpiewaniu „Sto lat”, okrzykach „Dobrze, że jesteś”, papież
przystąpił do właściwych rozważań apelu jasnogórskiego.
W trakcie odczytaniaa projektu tekstu włączył J[an] P[aweł] II
dodatkowe treści. Z kolei poświęcił obrazy MB z diecezji drohiczyńskiej, opolskiej i MB Ormiańskiej z Gliwic oraz kamienie
węgielne pod przyszłe kościoły diecezji cz[ęstocho]wskiej.
Uroczystość zakończyła się o godz. 22.10.
W trakcie uroczystości wśród zgromadzonych przed szczytem
prezentowano 14 transparentów, z czego 4 o treściach
negatywnych:
– „Solidarność”[…]b Wrocław”
– Ojcze św. – witamy w ojczyźnie Obszar V KPN
– Bądźmy wolni od lęku i zastraszenia – „Solidarność” Tychy
– Konfederacja Polski Niepodległej – Kotwice – obszar V
Dwa ostatnie transparenty były trzymane przez dzieci na ramionach rodziców. Na uwagę zasługują również transparenty
w j[ęzyku] słowackim:
– Chwała Chrystusowi – Pątnicy z CSRS,
– Słowacy pozdrawiają Ojca Św. Oczekujemy Cię u siebie”.
Poza tym prezentowano:
– 2 flagi biało – czerwone z napisem „Solidarność” (zamiast
drzewców użyto wędek teleskopowych)
– 2 flagi białe z nadrukiem niebieskiego orła, tzw.
KPN-owskiego,
– 1 flagę narodową CSRS,
W tym czasie paulini ponownie wywiesili z murów dwa sztandary z napisami:
– NSZZ „Solidarność” Zakładów Metalowych Radom
– NSZZ „Solidarność” Kombatantów AK, BCH, NSZ – prawo
niech zawsze będzie sprawiedliwe.
Frekwencja w szczytowym okresie uroczystości wynosiła
500 tys. osób. Bezpośrednio po apelu zgromadzeni zaczęli
opuszczać plac jasnogórski.
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Na rękawach wpustowych odebrano około 1000 noży
i ostrych metalowych przedmiotów, 8 tys. butelek, 80 drzewców, 6 flag i 2 transparenty.
Po apelu funkcjonariusze zabezpieczający plac jasnogórski
zatrzymali 2 mężczyzn, którzy prezentowali na placu 2 transparenty: „Ojcze św. – witamy w Ojczyźnie – Obszar V KPN”,
oraz „Konfederacja Polski Niepodległej – Katowice – Obszar
V”. Transparenty przejęto a sprawy zatrzymanych skierowano
do Kolegium d/s Wykroczeń.

Źródło: AIPN Ka, 010/67, t. 1, Akta sprawy obiektowej kryptonim „Pielgrzym”,
k. 24–25, oryginał, mps.

Abp Stanisław Nowak (ur. 1935), kapłan archidiecezji krakowskiej, święcenia kapłańskie przyjął
w 1958, sakrę biskupią przyjął w 1984. Duszpasterz w Choczni, Ludzimierzu i Rogoźniku, ojciec duchowny, rektor WSD w Krakowie, kanonik kapituły archikatedralnej krakowskiej, biskup
częstochowski, przewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski, uczestnik Synodu Biskupów w Rzymie, przewodniczący Komisji Mieszanej Biskupów i Wyższych Przełożonych Zakonnych, arcybiskup metropolita częstochowski, administrator diecezji sosnowieckiej. Zob. AKMCz,
brak sygn., Akta personalne abp. Stanisława Nowaka; K.R. Prokop, Biskupi Kościoła katolickiego…,
s. 104–105.

1

a

Pierwotny zapis odczystania – litera s przekreślona maszynowo.

b

W tym miejscu wykreślone maszynowo słowo Tychy.
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Nr 129
1987 czerwiec 14 – Kronika ważniejszych wydarzeń do sprawy obiektowej kryptonim PIELGRZYM. Notatka służbowa dotycząca zatrzymania pielgrzyma Artura Radko.

Lp.

Data

Dokument

Treść

Uwagi

1

2

3

4

5

130.

1987 VI 14

Notatka służbowa z dn.
[19]87 VI 13

W dniu [19]87 VI 13 o godz. 7.50
zatrzymano w okolicy placu jasnogórskiegoa Radko Artura, s. Stanisława ur.
2 VIII 1963 Chrzanów, zam. Chrzanów,
ul. 20-lecia PRL 4/22, który wymachiwał
chorągiewką o barwach narodowych, na
której widniał napis „Solidarność”. Przy
zatrzymanych ujawniono ponadto:
– plakietkę z tworzywa z napisem: 06.87
Solidarność – Gdańsk;
– 2 plakietki papierowe z wizerunkiem
Papieża sygnowane przez Solidarność
Śl[ąska] Op[olskiego] w cenie 50 zł;
– ulotka – odezwa sygnowana przez
Federację Młodzieży Walczącej – Gdańsk,
Niezależne Zrzeszenie Studentów Ruch
Wolność i Pokój – Gdańsk 1987 VI 12;
– plakietka papierowa z wizerunkiem
J[ana] P[awła] II sygnowana przez
Solidarność;
– broszurki (4-stronicowe) – poświęcone
ks. J[erzemu] Popiełuszce1.
Sprawa w/w została przekazana do rozpatrzenia w trybie przyspieszonym przez
Kolegium d/s Wykroczeń.

T.III.
str. 115

Źródło: AIPN Ka, 010/67, t. 1, Akta sprawy obiektowej kryptonim „Pielgrzym”,
k. 27–28, oryginał, mps.
Ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984), kapłan archidiecezji warszawskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1972. Pracował jako duszpasterz w Ząbkach, Aninie i Warszawie w parafii Dzieciątka Jezus
oraz św. Stanisława Kostki. W tym kościele 1982-1984 odprawiał msze św. w intencji ojczyzny.
Zamordowany 19 X 1984 przez funkcjonariuszy SB. Zob. Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982-1984, t. 1, wstęp J. Żaryn, red. J. Mysiakowska, Warszawa 2009, s. 44–47.
1

a

W oryginale jasnogórskim.
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Nr 130
1988 marzec 16, Częstochowa – Wniosek WUSW w Częstochowie o wszczęcie sprawy obiektowej Kryptonim „ZJAZD”.
OEV0874/88a
Częstochowa, dnia 16 III 1988 r.
Tajneb
Wniosekc
o wszczęcie sprawy obiektowej
Kryptonim „Zjazd”
Na zjazd byłych więźniów obozów hitlerowskich, b[yłych] internowanych z lat
1981–1982 w klasztorze jasnogórskimd w dn[iu] 9 IV [19]88 [r.] o godz. 11.00.
W dniu 9 IV [19]88 [r.] w klasztorzee na J[asnej] Górze o godz. 11[.00] planowany jest zjazd byłych więźniów hitlerowskich obozów zagłady i „obozów komunistycznych” oraz b[yłych] internowanych z lat [19]81–[19]82. W trakcie powyższej
imprezy w[yżej] wym[ienieni] mają zamanifestować swój sprzeciw wobec władz i polityki płacowo-cenowej. Inicjatorami tego zjazdu są aktywiści podziemnych struktur
„S[olidarności]”, którzy zakładają przeprowadzenie dużej manifestacji.
W związku z powyższym celem założonej sprawy będzie:
–
podjęcie przy współdziałaniu z WUSW w kraju działań zmierzających do
ograniczenia udziału w powyższej imprezie osób znanych z prowadzenia nielegalnej działalności w ramach struktur „S”,
–
dążenie do uzyskiwania wyprzedzających informacji na temat ewentualnych
neg[atywnych] inicjatyw, mogących wpłynąć na zakłócenie bezpieczeństwa
i porządku publicznego,
–
operacyjno-fizyczne zabezpieczenie imprezy, zmierzające do rozpoznania,
ustalenia prowodyrów i inspiratorów, bieżącej oceny sytuacji w newralgicznym rejonie oraz neutralizację ewentualnie powstałych zagrożeń.
Zastępca Szefa
Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych
ds. Służby Bezpieczeństwa
Dopisano odręcznie.
Powyżej, w lewym górnym rogu, podłużna pieczęć o treści Z-ca DYREKTORA Departamentu (?) MSW płk mgr
Leszek Budzikowski dnia 18 03 1988 r. (podpis odręczny, nieczytelny), poniżej pieczęć podłużna z godłem państwowym
o treści WOJEWÓDZKI URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH w Częstochowie.
c
Powyżej, w prawym górnym rogu, pieczęć nieczytelna z odręcznym wpisem o treści Cz – 11150 oraz datą wpływu
[19]88.03.28 (podpis odręczny, nieczytelny).
d
W oryginale J-Górskim.
e
Pierwotny zapis klasztorze – litera i poprawiona maszynowo na a.
a

b
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w Częstochowie
(płk mgr Stanisław Hanusiak)1
[…]f
Źródło: AIPN Ka, 010/68, k. 5, Sprawa obiektowa kryptonim „Zjazd” 28 III – 25 IV
1988, oryginał, mps.

Stanisław Hanusiak (ur. 1935), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa od 1954. Referent w Krakowie, a później oficer operacyjny Sekcji VII Wydziału II WUdsBP; 1957–1963 starszy oficer
operacyjny Sekcji IV Wydziału II KW MO; następnie kierownik grupy operacyjnej tegoż Wydziału
oraz zastępca naczelnika Wydziału „W”; zastępca naczelnika Wydziału III A; naczelnik Wydziału
II; od 1984 w WUSW Częstochowa: zastępca szefa ds. SB, główny specjalista w Kierownictwie
WUSW Częstochowa; 1990 przeszedł na emeryturę w stopniu pułkownika. Zob. Kadra bezpieki
1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 228.
1

f

Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 131
1988 kwiecień 19, Częstochowa – Informacja WUSW w Częstochowie dotycząca zjazdu byłych internowanych członków „S” oraz tzw. „więźniów politycznych”.
OB – 0271/88a
Częstochowa, 19 IV 1988 [r.]
Tajne
Egz. nr b…b
Naczelnik Wydziału III
Wojewódzkiego Urzędu
Spraw Wewnętrznych
w ca/ac
W dniu 19 IV [19]88 [r.] na Jasnej Górze w Cz[ęstocho]wie odbył się zjazd byłych internowanych członków „S[olidarności]” oraz tzw. „więźniów politycznych”.
W trakcie powyższych uroczystości na parkingach przyklasztornych stwierdzono
obecność następujących pojazdów z waszego terenu:
1. „AUTOSAN” nr rej. NSC-536X z PKS w Nowym Sączu
2. „AUTOSAN” nr rej. NSC-534X z PKS w Nowym Sączu
3. „AUTOSAN” nr rej. NSC-723W z PKS w Nowym Sączu
4. „AUTOSAN” nr rej. KRD-954H z PKS w Myślenicach
5. „SANOS” nr rej. PNB-527H z POM BRDA Wielkopolska
6. „TAM” nr rej. POB-269F z Krajowej Spółki Komunalnej w Poznaniu
7. „AUTOSAN” nr rej. PNA-246X z PPPBR we Wrześni
8. Fiat 126p nr rej. KBY-7624
9. Fiat 126p nr rej. KRM-7159
10. Fiat 126p nr rej. PTJ-6680
11. Fiat 126p nr rej. KDR-0019
12. Syrena nr rej. OPD-2090
13. Skoda nr rej. KRN-1193
14. Mercedes nr rej. SKG-0190
15. Nissan nr rej. BBM-4836
16. Nysa nr rej. PRD-5027
17. Zastawa nr rej. WRE-1271
Powyższe przekazuję celem ewentualnego służbowego wykorzystania.
a
b
c

Dopisano odręcznie.
Pozostawiono bez wpisu.
Wpisano odręcznie.

445

Wybór dokumentów

Wykonano w 6 egz.
rozesłano wg rozdz[ielnika]
dz. masz.-164/88
[…]d
Źródło: AIPN Ka, 010/68, Sprawa obiektowa kryptonim „Zjazd” 28 III – 25 IV 1988,
k. 49, oryginał, mps.

d

Podpis odręczny, nieczytelny.
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Nr 132
1989 czerwiec 10, Bielsko-Biała – Informacja RUSW Bielsko-Biała dotycząca międzynarodowego spotkania wspólnot religijnych i I pielgrzymki episkopatu niemieckiego na Jasną Górę.
Bielsko-Biała, dnia 10 VI 1989 [r.]
CW-00 a548/89a
Tajne spec[jalnego] znaczenia
Egz. Nr b2b
Zastępca Szefa
RUSW
d/s. Służby Bezpieczeństwa
w Oświęcimiu
Niniejszym informuję, że w dniach od 30 czerwca do 3 września 1989 r., w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej, odbędzie się w Polsce pod przewodnictwem kardynała Józefa Glempa międzynarodowe spotkanie przedstawicieli wspólnot religijnych
i Kościołów pod hasłem „Ludzie Modlitwy w poszukiwaniu pokoju”. Strona kościelna
zamierza imprezę przygotować przy współpracy Polskiej Rady Ekumenicznej oraz
żydowskiej i muzułmańskiej wspólnoty religijnej w Polsce.
W spotkaniu przewidziano uczestnictwo dostojników Kościołów, wyznań, wspólnot religijnych z kraju i z zagranicy. Spodziewany jest udział znanych polityków, m.in.
Sekretarza Generalnego ONZc Pereza de Cuellara1 oraz Giulio Andreotiego2.
Zainteresowanie tym spotkaniem wykazuje episkopat niemiecki, który zamierza
wysłać delegację, oraz w tym samym czasie organizuje I pielgrzymkę do Częstochowy
na Jasną Górę.
Przewidziany program uroczystości:
–
30 VIII – przyjazd uczestników do Warszawy,
–
31 VIII – konferencja na tematd pokoju,
–
01 IX – dzień modlitwy, spotkanie kard. J[ózefa] Glempa w katedrze, ceremonia końcowa na placu Zamkowym w Warszawie,
–
02 IX – wyjazd uczestników do Krakowa,
–
03 IX – ceremonia końcowa w Oświęcimiu.
W związku z powyższym proszę o spowodowanie:
–
rozpoznania planów i zamiarów Kościołów i związków wyznaniowych odnośnie przygotowywanych uroczystości na waszym terenie,
a
b
c
d

Wpisano odręcznie.
Wpisano odręcznie.
W oryginale ONZ-tu.
W oryginale nt.
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–
–

zabezpieczenie i kontroli operacyjnej przygotowań do tych uroczystości oraz
ich przebiegu,
zabezpieczeńe operacyjnego zabezpieczenia powyższejf imprezy, który wraz
z uzyskanymi informacjami w tym zakresie należy przesłać do tut[ejszego]
Wydziału IV.

Wyk. w 2 egz. TJ/BD
Egz. Nr 1 – adresat
Egz. Nr 2 – a/a
Dz. maszyn. Nr 00531/89
ppłk mgr Stanisław Kałat3
[…]g
Źródło: AIPN Ka, 019/20, Pisma i materiały byłego Wydziału IV WUSW w Bielsku
Białej, k. 38–39, oryginał, mps.

Javier Perez de Cuellar (ur. 1920), polityk i dyplomata peruwiański. Od 1971 przedstawiciel Peru
w ONZ; później wyższy urzędnik administracji Narodów Zjednoczonych; 1982–1991 sekretarz
generalny ONZ. Zob. Mały oksfordzki słownik…, s. 465.
2
Giulio Andreotti (ur. 1919), polityk włoski; od 1942 związany z chrześcijańską demokracją;
od 1946 deputowany do parlamentu włoskiego; wielokrotny minister spraw wewnętrznych, finansów, skarbu, obrony, przemysłu, handlu i spraw zagranicznych; premier w latach 1972–1972,
1976–1979, 1989–1992. Zob. Mały oksfordzki słownik…, s. 14–15.
3
Stanisław Kałat (ur. 1939), funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. 1962 oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO Tychy; 1964 oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeństwa KP
MO Tychy; od 1970 starszy inspektor Wydziału IV KW MO Katowice; 1975 kierownik Sekcji
Wydziału IV Bielska-Białej; od 1979 zastępca naczelnika Wydziału IV, a od 1981 naczelnik; 1990
zwolniony ze służby w stopniu podpułkownika. Zob. Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk
kierowniczych aparatu bezpieczeństwa…, s. 257.
1

Pierwotny zapis sporządzenie planu – skreślono i odręcznie dopisano zabezpieczeń.
Pierwotny zapis powyższeu – litera u poprawiona maszynowo na j.
g
Podpis odręczny, nieczytelny.
e
f
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Archiwalia
Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza
w Częstochowie (AACz)
sygn. AP 27, Akta personalne bp. Stanisława Czajki.
sygn. AP 31, Akta personalne ks. Józefa Czupryńskiego.
Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach (AAKa)
t. 1–3, Akta personalne bp. Herberta Bednorza.
t. 868, Akta personalne ks. Oskara Thomasa.
Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi
brak sygn. Akta personalne bp. Józefa Rozwadowskiego.
Archiwum Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
brak sygn., Akta personalne ks. Jana Leksa.
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie (AKMCz)
sygn. 148/1, Korespondencja z władzami państwowymi, t. I, 1945–1956.
sygn. 148/2, Korespondencja z władzami państwowymi, t. II, 1957–1963.
sygn. 148/5, Korespondencja z władzami państwowymi, t. V, 1974–1976.
sygn. 148/7, Korespondencja z władzami państwowymi, t. VI b, 1978–1979.
sygn. 148/8, Korespondencja z władzami państwowymi, t. VII a, 1980.
sygn. 148/9, Korespondencja z władzami państwowymi, t. VII b, 1981.
sygn. 148/10, Korespondencja z władzami państwowymi, t. VIII, 1982.
sygn. 148/11, Korespondencja z władzami państwowymi, t. IX, 1983–1984.
sygn. 149/40, Akta personalne ks. Stanisława Krzyszkowskiego.
sygn. 149/87, Akta personalne ks. Czesława Ucieklaka.
sygn. 150/12, Akta personalne ks. Franciszka Bara.
sygn. 150/13, Akta personalne ks. Edwarda Banaszkiewicza.
sygn. 150/20, Akta personalne ks. Konstantego Bednarskiego.
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sygn. 150/23, Akta personalne ks. Stanisława Bierońskiego.
sygn. 150/60, Akta personalne ks. Władysława Karlika.
sygn. 150/68, Akta personalne ks. Jana Kiwacza.
sygn. 150/93, Akta personalne ks. Wincentego Kowalczyka.
sygn. 150/96, Akta personalne ks. Juliana Kowalskiego.
sygn. 150/104, Akta personalne ks. Kazimierza Krzemińskiego.
sygn. 150/116, Akta personalne ks. Zenona Kulejewskiego.
sygn. 150/124, Akta personalne ks. Feliksa Litewki.
sygn. 150/136, Akta personalne ks. Władysława Maciąga.
sygn. 150/153, Akta personalne ks. Mariana Polikarpa Minora.
sygn. 150/179, Akta personalne ks. Stanisława Packa.
sygn. 150/189, Akta personalne ks. Stanisława Piwowarskiego.
sygn. 150/191, Akta personalne ks. Edwarda Polaka.
sygn. 150/203, Akta personalne ks. Włodzimierza Rataja.
sygn. 150/226, Akta personalne ks. Władysława Sobczyka.
sygn. 150/238, Akta personalne ks. Witolda Stefańskiego.
sygn. 150/243, Akta personalne ks. Jerzego Szara.
sygn., 150/272, Akta personalne ks. Zdzisław Wajznera.
sygn. 150/287, Akta personalne ks. Tadeusza Wiśniewskiego.
sygn. 150/308, Akta personalne ks. Stanisława Zimorowicza.
sygn. 150/324, Akta personalne ks. Władysława Gołąba.
sygn. 150/326, Akta personalne ks. Mariana Kasprzyka.
sygn. 151, Akta personalne bp. Teodora Kubiny.
sygn. 152, Akta personalne bp. Zdzisława Golińskiego.
sygn. 153, Akta personalne bp. Stefana Bareły.
brak sygn. Akta personalne ks. Franciszka Dylusa.
brak sygn. Akta personalne ks. Alojzego Jatowtta.
brak sygn., Akta personalne ks. Wincentego Kochanowskiego.
brak sygn., Akta personalne bp. Miłosława Kołodziejczyka.
brak sygn., Akta personalne bp. Franciszka Musiela.
brak sygn., Akta personalne ks. Jana Niezgody.
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Indeks osób

A
Ablewicz Jerzy Karol, bp – 188
Adamski Adamus – 208
Alverman Dirk - 162
Anzelm, o. – zob. Stanisław Radwański
– 151
Atanazy, o. – zob. Józef Olejniczak – 88

Bonawentura, o. – zob. Ignacy Nicpoń
Boruta Józef - 68
Boruta-Spiechowicz Mieczysław, gen
- 281
Boniewicz Edmund, ks. - 236
Bonifacy, o. – zob. Wincenty Łanowy
– 137
Brożek Władysław, br. - 301
Bruś – 181

B
Baka – 229
Banasiuk Euzebiusz – zob. Denysiuk
Ryszard - 252
Banaszkiewicz Edward, ks. – 92
Bar Franciszek, ks. - 99
Baran Jan, ks. – 63
Baraniak Antoni, abp - 154
Bareła Stefan bp – 20
Barun - 228
Bednarski Konstanty, ks. Ks. - 99
Bednorz Herbert, bp – 48
Bejze Bohdan, bp – 188
Betka Mieczysław - 229
Bida Antoni – 52
Bielecki Jerzy, ks. Biernacki Lucjan, bp – 64
Bieroński Stanisław, ks. - 99
Bierut Bolesław –
Birnbach Jerzy - 284
Błaszyk – 242
Boboń Jerzy - 250
Boczek Stanisław – 25
„Bolek”, TW – 228

C
Cabaj – 181
Chechelski S. - 180
Chałupka Leon, o. – 20
Cleramunt Jose, ks. – 255
Cierpiał Tadeusz - 268
Chruszczow Nikita – 139
Chrzanowski - 235
Czajka Stanisław, bp - 17
Ceglarek Czesław – 24
Chopin – 72
Choromański Zygmunt, bp – 42
Ciesielski Stefan – 65
Ciura S. - 208
Cyba Stanisław – 25
Cyrankiewicz Józef - 99
Czartoryski Michał, o. – 90
„Czesław” TW - 228
Czubak – 210
Czubak Tadeusz - 225
Czupryński Józef, ks. – 99
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Indeks osób

D
Dąbrowski Bronisław, abp – 177
Denysiuk Ryszard, o. – 252
Dionizy, o. – zob. Łukaszczyk Tadeusz
- 134
Długosz - 208
Dłużewski – zob. Dyżewski Franciszek,
ks. - 50
Dunin Lech – 346
Dudziec Piotr, bp - 63
Dworecki Kazimierz – 225
Dyba Władysław – 21
Dylus Franciszek, ks. – 21
Dziechciarz Renata – 25
„Dziekan” TW - 228
Dziekan Marian – 148
Dziewulski A – 21
Dziuba A. - 22
Dziurok A. – 22

Giedion Zygfryd - 379
Gierek Edward – 104
Glemp Józef, kard. - 432
Goliński Zdzisław, bp – 18
Gołąb Władysław, ks. – 119
Gouyon Paul, kard. – 276
Gotwald – 180
Gottwald T. - 208
Grochalski Franciszek – 130
Gropius - 379
Grudzień Zdzisław – 148
Grygiel Józef – 287
Grzybowski – 210
Grzybowski M. Gurda Jan, bp – 358
H
Haensel Józef - 225
„Halka” TW – 64
Hanusiak Stanisław - 443
Herman – 108
Hnat – 108
Himmler Heinrich - 134
Hitler – 138
Honorat, o. – zob. Marcinkiewicz Władysław - 238
“Hubert” – 228

E
Efrem, o. – zob. Osiadły Józef - 188
„Edward” TW – 228
Eligiusz, o. – zob. Szymański Czesław
– 252
Eustachy, o. – zob. Rakoczy Bolesław
- 266
Egerszegi Peter – 433

J
Jabłoński Szczepan, Zachariasz, o. - 257
Jakubik M. – 69
Jan, o. – zob. Adam Nalaskowski - 254
Jan XXIII – 154
Jabłoński Henryk - 287
Janda Paweł, ks. – 99
“Jadwiga” TW – 228
Jakab Lajos – 433
Jankowiak S. Jankowski Henryk, ks. – 434
Janowski P. Jan Paweł II – 21
Jartkiewicz K. – 208

F
Fijał Andrzej – 25
Ferdynand, o. – Pasternak Stanisław
- 71
Frank Hans – 134
Frątczak W. – 260
Friszke A. - 454
Fritz Cocron – 240
G
Gabor Rozsa - 433
Gałeczka Henryk - 356
Gąsior Edward, o. – 267
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Indeks osób

Jaruzelski Wojciech - 423
Jatowtt Alojzy, ks. 236
Jemioł Stanisław – Korneliusz, o. – 73
Jeż Ignacy, bp - 273
Jędras Stanisław - 225
Jędrzejewski Alfons – Franciszek - 31
Jurkiewicz A. – 16
Jop Franciszek, bp – 123
Jotkiewicz Władysław - 374
Józef, o. – Japowicz Stanisław – 28
Jędryszczak Stefan – 50
Justyn, o. – zob. Marczewski Jan – 156
Juszczyk Piotr – 356

Kosiak Marian, o. Paweł – 71
Kotela Czesław - 349
Kotnis Józef, o. Krzysztof – 88
Kowalczyk Wincenty, ks. - 99
Kowalik Apolinary – 78
Kowalski J.
Kowalski Tadeusz – 225
Kowalski Zygfryd Ignacy, bp - 234
Kowalski Julian, ks. – 18
König, kard. – 121
Krasowski K. Kraszewski Zbigniew Józef, bp - 262
Krauze Adam, o. Teofil – 88
Krawczak T. - 281
Królik Stanisław, o. Melchior – 20
Kruszyński Włodzimierz – 89
Krysta Franciszek - 289
Krzemiński Kazimierz, ks. – 99
Krzymiński -228
Krzyszkowski Stanisław, ks. – 99
Kuberski Jerzy - 399
Kubina Teodor, bp – 28
Kulejewski Teofil, ks. - 357
Kuntz Konstancjusz - 288
Kupczyk Ryszard – 24
Kupiec Zdzisław – 252, 255
Kusy Zofia Kwiecień Włodzimierz – 281

K
„Kalinowski” TW – 228
Kalinowski, ks. – 29
Kałat Stanisław – 447
Kamiński Michał, ks. - 301
Karlik Władysław, ks. – 21
Kasprzyk Marian, ks. – 99
Kasprzyk R. –
Kąkol Kazimierz - 332
Kennedy Robert - 180
Kersten K. – 20
Kępa Józef - 400
Kijak - 180
Kiwacz Jan. Ks. – 159
Kłoczowski - 271
Kochanowski Wincenty, ks. – 150
Kolbe Maksymilian Maria, o. – 249
Kolombo Giovanni, kard. - 276
Kołakowski – 228
Kołodziejczyk Miłosław, bp - 287
Kominek Bolesław, kard. - 120
Kopeć Janusz - 108
Kopernik – 72, 263
Korc Zdzisław - 357
Kordecki Augustyn, o. - 261
Korneliusz, o. – zob. Jemioł Stanisław
– 73
Korszyński Zygmunt, bp - 193

L
Laczik Erika – 433
Lajos Jakab – 433
Laskowski A. – 16
Lechner Hans – 240
Ledwoń I. Leks Jan, ks. – 99
“Leon” TW - 228
Leś Jan – 225
Lewandowski - 235
Litewka Feliks, ks. – 67
Lipowski Grzegorz - 405
Lloyd Wright - 379
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Indeks osób

Lucjusz, o. – zob. Ładysław Tyrasiński
Ludwik, o. – zob. Nowak Franciszek
„Ludwik” TW - 228
„Lusiek” TW – 184
Luter Marcin – 267

Musiał F. – 24
Musiel Franciszek, bp - 139
Mycielski M. –
Myszor J. – 284
N
Nalaskowski Adam Jan, o. – 254
Napierała S. Nawrot - 229
„Nawrot” TW – 183
Nieszporek Ryszard –
Niezgoda Jan, ks. - 430
Nikiel Zygmunt - 112
Nitecki P. – 44
Nocoń Tarzycjusz, o. – 20
Nossol Alfons, bp - 366
Noszczak B. –
Nowaczyński Bronisław - 273
Nowak, o. - 128
Nowak Franciszek, o. Ludwik – 64,
225
Nowak Stanisław, abp – 439

M
Mac Stanisław, ks. – 434
Maciąg Władysław, ks. – 233
Macharski Franciszek, kard. - 344
Maciuszkiewicz – 271
Madla Bonifacy, ks. - 284
Majdański Kazimierz Jan, bp – 154
Majerski Edward, bp – 272
Majewski Leon – 64
Makary, br. – 235
Małcużyński Karol W. - 370
Małkiewicz E. –
Mandziuk J. – 19
Marek Ł.
Marcinkiewicz Władysław, o. Honorat
- 238
Marchewka Antoni, ks. - 89
Marecki J. – 24
Marszałek Zygmunt - 279
„Marysia” – 64
Matysiakiewicz Ryszard - 288
Mączyński Franciszek, o. - 193
Melchior, o. – zob. Królik Stanisław
Mendalka Marcin, o. - 188
Meretik Gabriel – 162
Merker Aleksander - 386
Mickiewicz - 72
Mikołajczyk M. - 69
Minor Marian Polikarp, ks. – 68
Modrzewski, Modrzejewski Euzebiusz,
ks. – 150
Modzelewski, bp - 153
Moniuszko – 72
Mońka Zenon, ks. Morawski Eugeniusz – 75
Moro Aldo - 276

O
Ogólewicz - 228
Okamfer Stanisław, ks. Olejniczak Józef, o. Atanazy – 88
Oleś Andrzej, ks. –
Opitek Stanisław – 255
Orszulik Alojzy, ks. - 358
Osiadły Józef, o. Efrem – 188
Ostrowicz Zdzisław - 285
Ozorowski E. –
P
Pacek Stanisław, ks. – 99
Panek Bronisław, ks. –
Pasternak Stanisław, o. Ferdynand – 71
Paweł VI – 154
Pawłak Zbigniew, ks. - 262
Pawłowski Antoni, bp – 150
Perek Edmund - 244
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Indeks osób

Perliceusz Alojzy – 25
Piasecki Marian – 31
Piątkowski D. – 163
Pietraszko Jan, bp – 262
Pieńkowski Władysław - 346
Pilśniak Zenon, ks. - 99
Pikuła Lucjan – 65
Piwowarski Stanisław, ks. - 99
Płatek J. S. – 90
Płomiński – 235
Pniak Marek - 408
Podemski S. –
Polak Edward, ks. - 99
Polikarp, o. – zob. Sawicki Stefan
Popiel Krystyna – 90
Popiełuszko Jerzy
Popiołek W. – 203
Pospieszalski Stanisław – 377
Prokop K. R. Proksch Johannes – 240
Prosnitz Gizela – 240
Pruszyński Michał - 437
Przęczek Tadeusz, o. Wenancjusz – 89
Przybyła, ks. – 285
Przykucki M. Puchała Ryszard – 24
„Pudełko” TW - 68
Pułaski – 20
Pylak Bolesław, bp - 344

Rozmarynowicz Andrzej – 346
Rozsa Gabor - 433
Rozwadowski Józef, bp – 273
Różański M. Ruson Eugeniusz - 418
Rylska Teresa – 90
Ryś Maciej, ks. – 236
S
Salezy, o. – zob. Strzelec Bogusław
Samborski Feliks - 204
Sawicki Stefan, o. Polikarp – 43
Schlag Wilhelm – 240
Secomski Kazimierz - 358
Siemek Józef – 59
Siemianowicz Jerzy – 225
Skubis Ireneusz, ks. - 310
Sobalkowski Szczepan, bp. – 48
Sobański Wacław - 90
Sobczyk Władysław, ks. – 75
Sokołowski Franciszek Ksawery - 288
Sokołowski Leopold, ks. – 99
Stańczak Stefan - 225
Stańczyk S. – 143
Stefański Witold, ks. – 238
Stegman Henryk, ks. - 307
Strom Leopold –
Strycharz Tadeusz - 117
Strzelec Bogusław, o. Salezy – 28
Syjota Władysław - 165
Sykstus, o. – zob. Szafraniec Kazimierz
Swastek J. Szafraniec K. - 265
Szafraniec Kazimierz, o. Sykstus – 72
Szar Jerzy, ks. – 99
Szczepański Maciej - 108
Szewczyk - 108
Sznajder A. – 15
Sztachelski Jerzy – 78
Szusterowski - 228
Szwagrzyk Tadeusz, bp - 210
Szyma Jan – 25

R
Rabenda J. – 208
Radko Artur - 441
„Radomski” TW - 228
Raina P. –
Rajczewski – 208
Rak Mieczysław – 247
Rakoczy Bolesław, o. Eustachy - 266
Rataj Włodzimierz, ks. –
Ratuszny Marian, o. Franciszek – 189
„Robert” TW - 228
Rojowski Wojciech –
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Indeks osób

Szymański Czesław, o. Eligiusz - 252

Wyszyński Stefan, kard. – 15

T
Teofil, o. – zob. Krauze Adam
Thiriet D.
Thomas Oskar, ks. – 283
Tokarczuk Ignacy, abp - 285
Tomasz, św.
Tomziński Jerzy, o. – 211
Trąba M.
Trepka Adolf, ks. –
Tyrasiński Ładysław, o. Lucjusz – 161

Z
Zabraniak S.
Zachariasz, o. – zob. Jabłoński Szczepan
Zając Stanisław – zob. Zimorowicz
Stanisław, ks.
Zakrzewski A. J. – 90
Zakrzewski Tadeusz Paweł, bp – 28
Zaleski Wojciech - 346
Zaręba Jan, bp - 258
Zawieyski Jerzy - 140
Zbieszczyk Fabian, ks. – 67
Zbudniewek Janusz, o. - 276
Zembrzuski - 228
„Zenon” TW - 228
Zieliński Henryk – 225
Zieliński Z.
„Zielonka” TW - 228
Ziemba S. – 16
Zimorowicz Stanisław, ks. – 55
„Zygmunt” TW - 228
Zyszczak Józef, ks. – 99

U
Ucieklak Czesław, ks. – 116
Urbański Stanisław, ks. –
W
„Wacław” TW – 228
Wajzner Zdzisław, ks. – 150
„Walery” TW – 228
Walkusz J. – 235
Wanik M. – 247
Warzybok Ludwik, ks. - 267
Wenancjusz, o. – zob. Przęczek Tadeusz
Wierzbicki Mirosław – 20
„Wiśniewski” – 228
Wiśniewski Tadeusz, ks. – 18
Witucki Bernard, ks. – 273
Wlaźlak Władysław Piotr
Władysław Herman - 148
„Włodzimierz” TW – 68
Wnęka - 229
Wojdas Eugeniusz - 189
Wojtyła Karol, kard. – zob. Jan Paweł
II
Wolański Tadeusz Jan - 33
Wolnicki Paweł, ks. - 25
Woźniak Stanisław – 22
„Wronalski” TW – 228
Wypchlak – 230
Wysocki W. J. -

Ż
Żaryn Jan - 20
Żurek J. -
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Indeks geograficzny

Biała Piaska
Białystok
Bolesławiec
Borzęcin
Brzesko
Budzów
Buk
Bydgoszcz
Cerkiew
Charłupia Mała
Chodzież
Ciechanowiec
Ciechocinek
Czastary
Dąbica
Dębica
Dębowiec
Gdynia-Orłowo
Gniezno
Gołonóg
Gorzkowice
Gostynin
Góra
Grabowo k/Gołdapi
Grodziec
Grudziądz
Imielno
Jabłonna k/Warszawy
Jelenia Góra
Jordanów
Kalisz
Kalwaria Zebrzydowska
Katowice

Kępno
Kielce
Kłodzko
Kłomnice
Koluszki
Koprzywnica
Kórnik k/ Poznania
Kostrzyń Wielkopolski
Kowary
Koźmin
Kraków
Krerowa
Krotoszyn
Krzepice
Krzepniów
Laski
Lubin k/Kościana
Lublin
Lubraniec
Lubsza Śląska
Ludna
Ludwinowo
Łasice
Łękowica
Łódź
Łukowiec
Maków
Męki
Mielec
Milicz
Mrągowo
Myślenice
Nałęczów
467

Indeks geograficzny

Nowy Targ
Nysa
Olkusz
Opalanica Wlkp.
Opalenica
Opatów
Osuchowa
Otwock
Ożarów k/Warszawy
Pabianice
Panków
Piotrków
Piotrków Trybunalski
Pleszew Wlkp.
Pleśnia
Pławno
Płock
Pogrzybów
Pogrzybów
Popów
Poznań
Prażnów
Rabka
Rachańowo k/Płocka
Raciąż k/Sierpca
Radom
Radomsko
Rajec k/Radomia
Rdzowska
Ręczno
Robra k/Rabki
Ruda Śl.-Brzegów
Ryki
Rzepiennik Biskupi
Siedlnica
Skarżysko Kamienna
Skierniewice
Stargard Gdański
Strzelno p. Mogilno
Sulegów
Sulejów
Swarzędz k/Poznania

Szczecin
Szczuczyn
Śrem Wlkp.
Środko k/Łodzi
Świebodzice
Toruń
Trzebinia
Tuszyn k/Łodzi
Ujście
Warszawa
Węglowice
Wielgomłyny
Wieliczka
Wieluń
Włocławek
Wonieść
Wrocław
Zabrze
Żmigród Stary
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