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WŁADZE PAŃSTWOWE WOBEC BUDOWNICTWA SAKRALNEGO  
I TWORZENIA NOWYCH PARAFII W MIEŚCIE RADOMIU  

I W POWIECIE RADOMSKIM W LATACH 1945-1975 
 
 

Wstęp 
 
Kiedy komuniści przejęli władzę w Polsce, starali się utrzymywać względnie 

normalne stosunki z Kościołem katolickim. Wraz z umacnianiem się władzy ludo-
wej jej stosunek do Kościoła zaczął się zmieniać, a wraz z końcem lat 40. XX wie-
ku przeobraził się w otwartą wojnę. Stopniowo wprowadzano nowe prawo, które 
stwarzało Kościołowi różne bariery, w tym w budownictwie sakralnym oraz 
w tworzeniu nowych parafii. Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
stosunku władz państwowych względem budownictwa sakralnego oraz tworzenia 
nowych parafii w Radomiu i powiecie radomskim. Dolną granicę czasową stanowi 
rok 1945. Data ta wydaje się być oczywistą, gdyż zakończyła się wówczas II wojna 
światowa, natomiast górna granica to rok 1975, kiedy nastąpiły zmiany administra-
cyjne i zrezygnowano z podziału na powiaty. 

Powstanie artykułu poprzedziła kwerenda przeprowadzona w archiwach IPN 
(Warszawa, Kielce), w archiwach państwowych (Kielce, Radom) oraz w Archi-
wum Diecezjalnym w Sandomierzu. Dzięki uprzejmości ks. prof. B. Stanaszka 
autor miał również do dyspozycji materiały z Archiwum Akt Nowych w Warsza-
wie. Dostępne w wymienionych archiwach materiały przedstawiają różny ciężar 
gatunkowy. Największy wydaje się mają te, które zgromadzono w Archiwum Pań-
stwowym w Radomiu oraz w Archiwum Diecezjalnym w Sandomierzu. W obydwu 
znajdują się akta poszczególnych parafii Radomia i powiatu radomskiego, zawiera-
jące korespondencję władz kościelnych z państwowymi w kwestii budownictwa. 
Bez ich szczegółowej analizy nie byłoby możliwe wydobycie „na światło dzienne” 
wielu istotnych szczegółów.  

 
Kontynuacja budowy kościołów rozpoczętych przed wojną 

 
Przed wojną w powiecie radomskim i Radomiu rozpoczęto łącznie budowę 

trzech kościołów, którą kontynuowano już w warunkach nowego ustroju. Pierw-
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szym z nich był kościół na Glinicach w Radomiu pw. Najświętszego Serca Jezu-
sowego. Plac pod budowę tej świątyni uzyskano w 1912 roku staraniem ks. Jana 
Górskiego, proboszcza parafii św. Jana. Niestety, wybuch I wojny światowej spo-
wodował, że plan budowy kościoła został przesunięty w czasie. Dopiero 28 kwiet-
nia 1921 roku bp Marian Ryx erygował parafię, której pierwszym proboszczem 
został ks. Roman Maliszewski. Za tymczasową kaplicę służył budynek zaadopto-
wany ze starej cegielni1. Wkrótce zastąpiono ją prowizoryczną murowaną kaplicą2. 
W 1931 roku rozpoczęła się budowa kościoła, który zaprojektował architekt Stefan 
Szyller z Warszawy3. Fundamenty przygotowano jeszcze w tym samym roku. 
5 maja 1932 roku bp Kubicki poświęcił kamień węgielny4. Niestety wybuch kolej-
nej wojny spowodował przerwanie prac. W 1941 roku żołnierze niemieccy zrabo-
wali przygotowany materiał z placu budowy, pozostały tylko niepokryte mury 
kościoła5. Ponadto w wyniku ostrzału rosyjskiego, dnia 15 stycznia 1945 roku, 
kościół nieznacznie zniszczono (uszkodzono mur i dach nawy bocznej). Uszkodze-
niu uległa wówczas również prowizoryczna kaplica. Jeden z pocisków przebił mur, 
drugi zaś wybuchł koło kościoła, a jego eksplozja była tak silna, że od strony połu-
dniowej wyleciały wszystkie szyby6. W 1949 roku mury i sklepienie były wykoń-
czone, gotowy był również dach7. 10 grudnia 1950 roku bp Lorek dokonał poświę-
cenia kościoła, konsekracji zaś bp Gołębiowski 25 listopada 1966 roku8. 

W Białobrzegach Radomskich istniał natomiast niewielki drewniany kościółek, 
który już przed wojną był niewystarczający, dlatego przystąpiono do budowy no-
wej świątyni, bardziej okazałej. Fundamenty zostały poświęcone w 1935 roku 
przez bpa Kubickiego9. Niestety lata okupacji bardzo wstrzymały jej budowę. 
Niemcy zarekwirowali rusztowania, przeznaczając je na most. W 1947 roku udało 
się podciągnąć mury kościoła pod dach10. Budowa kościoła jednak przeciągała się, 

                                                            
1 A. H e j d a , Radom. Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego, w: Rocznik diece-

zji radomskiej 2007, red. K. Fituch, P. Stefański, A. Warso, Radom 2007, s. 348. 
2 Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu (dalej: ADS), Akta kościoła parafialnego  

(dalej: Akp.) NSJ w Radomiu na Glinicach (1921-1983), Inwentarz z 1931 r. 
3 A. H e j d a , Radom. Parafia…, s. 348. 
4 ADS, Akp. NSJ w Radomiu na Glinicach (1921-1983), Protokół z wizytacji z dnia 

5 V 1931 r. 
5 ADS, Akp. NSJ w Radomiu na Glinicach (1921-1983), Przemówienie pożegnalne ks. 

Jana Wiącka do parafian z dnia 15 V 1949 r. 
6 ADS, Akta strat wojennych w parafiach i kościołach (1944-1945), Pismo ks. Jana 

Wiącka do Kurii Biskupiej w Sandomierzu z dnia 17 V 1945 r. 
7 ADS, Akp. NSJ w Radomiu na Glinicach (1921-1983), Protokół przekazania parafii 

z dnia 22 X 1949 r. 
8 A. H e j d a , Radom. Parafia…, s. 355. 
9 ADS, Akp. w Białobrzegach Radomskich (1845-1983), t. 2, Protokół wizytacji parafii 

Białobrzegi Radomskie z dnia 29 VIII 1954 r. 
10 ADS, Akp. w Białobrzegach Radomskich (1845-1983), t. 2, Odpis protokołu wizyta-

cji parafii Białobrzegi Radomskie z dnia 25 V 1947 r. 
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świątynię pokryto dachem dopiero w 1954 roku11. Prace zakończono w 1958 roku. 
Konsekracji kościoła dokonał bp Gołębiowski 17 sierpnia 1958 roku12. 

Postępujący przed wojną rozwój Radomia zwiększał zapotrzebowanie na nowe 
świątynie. W 1936 roku ks. Andrzej Łukasik otrzymał nominację na wikariusza 
parafii św. Jana w Radomiu z misją tworzenia nowej parafii i budowy kościoła na 
Borkach (św. Teresy)13. Działka, na której wybudowano kościół, została zakupiona 
przez ks. Wacława Kosińskiego, proboszcza parafii św. Jana w Radomiu w lutym 
1936 roku przy zbiegu ulic Nowy Świat i Wierzbickiej. Warto odnotować, że na 
początku kuria sandomierska nie popierała planów budowy kościoła na Borkach, 
za bardziej stosowne miejsca wskazywała Żakowice lub Jeżową Wolę. Ks. Kosiń-
skiemu udało się jednak przeforsować zaproponowaną lokalizację. Decyzja osta-
teczna co do miejsca powstania nowej świątyni zapadła 4 lipca 1936 roku, kiedy 
wikariuszem parafii św. Jana został ks. Łukasik. W październiku rozpoczął on 
zbiórkę na budowę świątyni, pomagał mu w tym powstały komitet budowy kościo-
ła14. Ks. Łukasik przedstawił biskupowi Lorkowi dwie propozycje tytułu, jaki mo-
głaby nosić przyszła świątynia: św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz Królowej Ko-
rony Polskiej. Ordynariusz stwierdził, że w Radomiu istnieje już jeden kościół, 
którego patronką jest Matka Boża i poparł pierwszą opcję15.  

W listopadzie 1936 roku został rozpisany konkurs architektoniczny. Zgłoszo-
nych zostało siedem projektów. Jeden barokowy typu halowego, pozostałe typu 
bazylikowego. 13 stycznia 1937 roku, pod przewodnictwem bpa Lorka, na plebani 
parafii św. Jana zebrała się komisja konkursowa, która nagrodziła trzy projekty. Ich 
autorami byli warszawscy inżynierowie Stanisław Gałęzowski, Władysław Pień-
kowski oraz Leszek Dąbrowski16. Oni to opracowali plany kościoła w stylu neoro-
mańskim. Plany budowy zatwierdziła kuria 24 września 1937 roku, plan sytuacyj-
ny zatwierdził Zarząd Miejski w Radomiu we wrześniu 1937 r., zaś Urząd Woje-
                                                            

11 ADS, Akp. w Białobrzegach Radomskich (1845-1983), t. 2, Protokół wizytacji para-
fii Białobrzegi Radomskie z dnia 29 VIII 1954 r. 

12 ADS, Akp. w Białobrzegach Radomskich (1845-1983), t. 2, Odpis protokołu wizyta-
cji parafii Białobrzegi Radomskie z dnia 17 VIII 1958 r. 

13 ADS, Akp. św. Teresy w Radomiu (1936-1985), Odpis protokołu wizytacji kano-
nicznej z dnia 5 X 1964 r. 

14 W skład komitetu weszli: prezes – Henryk Świechowski, zastępcy – ks. Andrzej Łu-
kasik i Ignacy Kudła, skarbnik – Józef Wieczorek, sekretarz – Stanisław Kozera, księgowy 
– Józef de Ville oraz członkowie: ks. Stefan Grelewski, ks. Wacław Kosiński, inż. Jan 
Buyko, inż. Stanisław Cybulski, inż. Julian Jakubowski, inż. Jan Krzeczkowski, inż. Tade-
usz Sobczyński, mec. Wacław Ferencowicz, Jan Brejtkop, Jan Cieśliński, Wacław Zawadz-
ki, Józef Zięba. Przed komitetem stanęły dwa główne zadania: zebranie pieniędzy na bu-
dowę oraz zaprojektowanie kościoła. W celu pozyskania środków wydrukowano 5 tys. 
informujących ulotek, zakupiono trzydzieści sztuk puszek do kwestowania, organizowano 
festyny. Por. Z. G a c z yń s k i , Z historii parafii. Planowana świątynia, „Biuletyn Parafii 
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu” 2013, nr 3, s. 9. 

15 Z. G a c z yń s k i , Z historii parafii. Początki parafii, „Biuletyn Parafii pw. św.  
Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu” 2013, nr 2, s. 9. 

16 Tenże, Z historii parafii. Planowana…, s. 9. 



GRZEGORZ JASIAK 104

wódzki – 24 listopada 1937 roku. Fundamenty zaczęto kopać już w listopadzie 
1937 roku. Kościół wybudowano z cegły palonej i żelazo-betonu, cokół wykonano 
z kamienia. Cegłę kupowano okresowo w ceglarniach Żakowice, Waśniki i Hali-
nów. Na pokrycie dachu częściowo posłużyła dachówka rzymska, sprowadzona 
z Torunia w 1938 roku, resztę stanowiła blacha miedziana i ocynkowana17. Jesienią 
1938 roku gotowe już były prezbiterium i zakrystia. 1 stycznia 1939 roku bp Lorek 
erygował nową parafię, której pierwszym proboszczem został ks. Andrzej Łukasik.  

Budowę kościoła przerwała wojna. Niemcy zrabowali przeznaczony na nią 
materiał. Bezpośrednio po zakończeniu wojny kontynuowano prace nad budową 
świątyni. Do 1949 roku udało się wybudować mury, zaś w 1949 roku założono 
wiązania dachowe i przykryto kościół blachą18. 7 marca 1953 roku kuria przesłała 
do oceny Diecezjalnej Komisji Budowlanej projekt witraży oraz fragmentów wnę-
trza kościoła19. W 1959 roku wzniesiono wieżę i usunięto stary, drewniany parkan, 
a na jego miejsce wstawiono żelazną siatkę. Wnętrze kościoła wykończono w la-
tach 1960-1964. Konsekracji świątyni dokonał bp Gołębiowski 3 października 
1964 roku20. 

 
Odbudowa kościołów zniszczonych w czasie działań wojennych 

 
Sprawa budownictwa kościelnego w okresie powojennym była szczególnie 

ważna ze względu na poniesione straty w czasie wojny. W powiecie radomskim 
dwa kościoły zostały całkowicie zniszczone, a mianowicie drewniany kościół w 
Boże21 oraz Jarosławicach, który rozebrano i przeniesiono do Wolanowa22. W całej 
diecezji sandomierskiej uszkodzonych zostało ponad 70 kościołów. Nic więc 
dziwnego, że sprawą budownictwa kościelnego szczególnie interesował się biskup 
Lorek. Ordynariusza wspierały Diecezjalna Komisja Budowlana oraz Komisja 
Konserwatorska, które połączyły się w 1959 roku23. 

                                                            
17 ADS, Akp. św. Teresy w Radomiu (1936-1985), Inwentarz kościelny „Fundi  

Instructi” parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu 1961 r.  
18 ADS, Akp. św. Teresy w Radomiu (1936-1985), Odpis protokołu wizytacji kano-

nicznej z dnia 5 X 1964 r. 
19 ADS, Akp. św. Teresy w Radomiu (1936-1985), Pismo Kurii Diecezjalnej w San-

domierzu do Diecezjalnej Komisji Budowlanej z dnia 8 III 1953 r. 
20 ADS, Akp. św. Teresy w Radomiu (1936-1985), Odpis protokołu wizytacji kano-

nicznej z dnia 5 X 1964 r. 
21 J. W i ą c e k , Odbudowa kościołów zniszczonych w czasie drugiej wojny światowej, 

„Kronika Diecezji Sandomierskiej” 62 (1969), nr 10, s. 235. 
22 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Protokół zdawczo-odbiorczy parafii 

Jarosławice z dnia 22 V 1944 r. 
23 B. S t a n a s z e k , Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej 

w latach 1945-1967, t. 1, Problematyka personalno-organizacyjna, Sandomierz 2006, 
s. 475-476; tenże, Budownictwo kościelne w diecezji sandomierskiej w latach 1945-1970, 
„Studia Sandomierskie” 9 (2002), s. 381. 



WŁADZE PAŃSTWOWE WOBEC BUDOWNICTWA SAKRALNEGO 105 

Jak już wspomniano w trakcie działań wojennych całkowitemu zniszczeniu 
uległ drewniany kościół w parafii Boże. Wielką determinacją wykazał się tamtej-
szy proboszcz, który w ciągu dwóch lat (1945-1947) zdołał wybudować nową 
świątynię, pomimo początkowego braku inicjatywy ze strony okolicznych miesz-
kańców. Byli oni bowiem zaangażowani w zabezpieczenie i remontowanie swoich 
domów. Proboszcz uzyskał materiał na powstanie nowej świątyni z wojskowego 
baraku24. W grudniu 1947 roku poinformował biskupa Lorka, że budowa ma się 
ku końcowi, sprzyjała jej pogoda oraz większa ofiarność wiernych. Prosił o wy-
znaczenie jednego z kapłanów, który dokonałby poświęcenia nowej świątyni25. 
17 grudnia bp delegował proboszcza parafii Stromiec, ks. Stefana Sułeckiego do 
dokonania poświęcenia nowego kościoła w Boże26. 

Działania wojenne sprawiły, że bez kościoła pozostali mieszkańcy Jarosławic. 
Wprawdzie kościół nie został zniszczony, ale musiał być przeniesiony na inne 
miejsce. W trakcie II wojny światowej teren parafii Jarosławice podlegał wysiedle-
niu i został tam zorganizowany przez okupanta poligon wojskowy27. Kościół drew-
niany, zachowany w dobrym stanie, z polecenia biskupa i za zgodą władz wojsko-
wych został rozebrany i przewieziony do Wolanowa. Należy zaznaczyć, iż lud-
ność, która pracowała przy przeniesieniu obiektu nie była zbyt pozytywnie usto-
sunkowana do pomysłu zmiany miejsca kościoła. Z chwilą wyczerpania funduszy 
przeznaczonych na rozbiórkę i przeniesienie prace przerwano28. Na miejscu świą-
tyni pozostały tylko fundamenty, które nie nadawały się już do ponownego użycia 
oraz część głównego ołtarza29. W niecały rok po rozebraniu kościoła parafię 
w Jarosławicach objął w administrację ks. Stanisław Warchoł. Wówczas funkcję 
kościoła zaczęła pełnić kaplica, która mieściła się w majątku Kobylańskich30.  

Ponieważ kaplica była niewielka, proboszcz podjął starania o zgodę na budowę 
większego obiektu. Projekt budowy ze stosownymi dokumentami został złożony 
21 kwietnia 1953 roku w RdSW w Kielcach. W tej sprawie interweniował bp Lo-
rek w maju 1954 roku. Podczas rozmowy z proboszczem Warchołem, w czerwcu 
tegoż roku, Jarosz zapewniał, że plany budowy zostaną zatwierdzone w ciągu ty-

                                                            
24 ADS, Akp. w Boże (1933-1983), Protokół wizytacji kanonicznej dokonanej w para-

fii Boże w dniach 10-11 V 1948 r. 
25 ADS, Akp. w Boże (1933-1983), Pismo proboszcza parafii Boże do bpa Lorka 

z dnia 14 XII 1947 r. 
26 ADS, Akp. w Boże (1933-1983), Pismo bpa Lorka do ks. Stefana Sułeckiego z dnia 

17 XII 1947 r. 
27 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), UWK, sygn. 1043, s. 104, Pismo 

kierownika WdSW w Kielcach do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie z dnia 21 III 
1956 r. 

28 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Protokół zdawczo-odbiorczy parafii 
Jarosławice z dnia 22 V 1944 r. 

29 APK, UWK, sygn. 1043, s. 104, Pismo kierownika WdSW w Kielcach do Urzędu do 
Spraw Wyznań w Warszawie z dnia 21 III 1956 r. 

30 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Protokół zdawczo odbiorczy parafii 
Jarosławice z dnia 27 IV 1945 r. 
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godnia i objęte państwowym planem, co było uzgodnione z ministrem Bidą. Sytu-
acja nie zmieniła się do listopada, dlatego ks. Warchoł udał się na kolejne spotka-
nie z Jaroszem. Podczas rozmowy kierownik oznajmił, że plany budowy kościoła 
zostaną zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu rady architektonicznej. Ustalono 
wówczas, że proboszcz otrzyma decyzję pozytywną do 10 grudnia. W tym samym 
dniu ks. Warchoł odbył jeszcze rozmowę telefoniczną z Jaroszem, który stwierdził, 
że ma do zatwierdzenia 10 planów budów kościołów, parafia Jarosławice jest jedną 
z mniejszych i musi ustąpić miejsca większym31. Pismem z dnia 25 kwietnia 1955 
roku WdSW w Kielcach poinformował proboszcza w Jarosławicach, że plany bu-
dowy kościoła na 1955 rok zostały odrzucone32.  

Kolejna rozmowa proboszcza z Jarosławic z Jaroszem odbyła się w paździer-
niku 1955 roku. Ks. Warchoł poruszył wówczas fakt zatwierdzenia planów budo-
wy kościoła w Głowaczowie, na co Jarosz odpowiedział, że parafia Jarosławice nie 
posiadała na budowę kamienia oraz odpowiednich środków. Prosił, aby proboszcz 
przyjechał na kolejną rozmowę w styczniu. Pomimo braku decyzji ks. Warchoł 
starał się organizować materiał pod budowę kościoła. W 1955 roku udało mu się 
zdobyć odpowiednią ilość kamienia i zlasować 600 metrów wapna33.  

Podczas rozmowy w styczniu 1956 roku proboszcz informował Jarosza, że ze-
brał już kamień i jest gotowy ruszyć z budową. Jarosz nie zamierzał jednak ustę-
pować i zażądał od proboszcza deklaracji pomocy finansowej ze strony kurii, 
twierdząc, że możliwości finansowe parafian nie będą w stanie pokryć kosztów 
inwestycji34. Jarosz za wszelką cenę nie chciał dopuścić do budowy świątyni. 
W piśmie do Urzędu do Spraw Wyznań z marca 1956 roku podkreślał, że do dys-
pozycji mieszkańców pozostaje kamienna kaplica, w dobrym stanie, a parafia nie 
posiada żadnych materiałów poza kamieniem. Ponadto zaznaczał, iż „ludność tejże 
parafii nie zasługuje na pomoc i poparcie ze strony państwa, gdyż najdłużej po 
wyzwoleniu grasowały tam bandy, wspomagane przez miejscową ludność”. Jarosz 
krytykował również ks. Warchoła, pisząc: „Po przybycie na teren parafii Jarosła-
wice zajął się mobilizowaniem społeczeństwa do różnych organizacji klerykal-
nych. W żadnych pracach społecznych nie udziela się. Przez dłuższy okres czasu 
nie przestrzegał przepisów publicznych – organizował bez zezwolenia procesje 
itd.”35. Opinia Jarosza miała z pewnością ogromny wpływ na podjęcie decyzji od-
mownej odnośnie budowy świątyni przez UdSW. Poinformowano o tym probosz-

                                                            
31 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Pismo proboszcza parafii Jarosławice 

do bpa Lorka z dnia 17 I 1955 r. 
32 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Pismo proboszcza parafii Jarosławice 

do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z dnia 28 IV 1955 r. 
33 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Pismo proboszcza parafii Jarosławice 

do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z dnia 7 II 1956 r. 
34 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Pismo proboszcza parafii Jarosławice 

do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z dnia 7 II 1956 r.; Por. B. S t a n a s z e k , Budownic-
two kościelne…, s. 420. 

35 APK, UWK, sygn. 1043, s. 104, Pismo kierownika WdSW w Kielcach do Urzędu do 
Spraw Wyznań w Warszawie z dnia 21 III 1956 r. 
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cza pismem z dnia 12 maja 1956 roku, motywując tym, że „potrzeby wiernych są 
zaspokajane w obecnej kaplicy”36. 

Powtórnie proboszcz zwrócił się z prośbą o pozwolenie na budowę w paź-
dzierniku 1956 roku37. 20 grudnia 1956 roku Jarosz wysłał do Wojewódzkiego 
Zarządu Architektoniczno-Budowlanego projekt budowy świątyni w Jarosławicach 
z wnioskiem o przychylne zatwierdzenie i wydanie zezwolenia na budowę w 1957 
roku38. 1 czerwca ruszyły prace przy fundamentach, a sam projekt został ostatecz-
nie zatwierdzony 28 sierpnia przez Zarząd Architektoniczno-Budowlany39. W 1957 
roku udało się położyć fundamenty oraz wyprowadzić mur na wysokość metra. 
20 kwietnia 1958 roku bp Piotr Gołębiowski dokonał poświęcenia kamienia wę-
gielnego40. Z końcem 1958 roku kościół był już w zaawansowanej budowie. Na 
wysokość 6 metrów wzniesiono mury obydwu zakrystii, prezbiterium, naw bocz-
nych oraz wieży kościelnej41. W listopadzie 1959 roku proboszcz informował ku-
rię, że mury nawy głównej mają już wysokość 12 metrów, zaciągnięto w niej stro-
py kasetonowe, wyfugowano prezbiterium, nawę główną oraz jedną ze ścian nawy 
bocznej42. W 1960 roku dokończono murowanie wieży, a cały kościół pokryto 
dachem43, natomiast w 1961 roku wstawiono okna, założono instalację elektryczną 
i otynkowano wnętrza44. W 1962 roku kościół był już gotowy, w następnych zaś 
latach prowadzono jedynie drobne prace wykończeniowe45. 

Po wojnie gruntownego remontu wymagał kościół parafialny w Goryniu. Para-
fia położona była na terenie podlegającym wysiedleniu. Oceniano, że zniszczenia 
kościoła sięgają 30%; najbardziej ucierpiał dach, sufit, okna oraz ściana północna, 

                                                            
36 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Odpis pisma wicedyrektora UdSW 

w Warszawie do proboszcza parafii w Jarosławicach z dnia 12 V 1956 r. 
37 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Odpis pisma proboszcza w Jarosławi-

cach do Prezydium WRN w Kielcach z dnia 13 X 1956 r. 
38 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Pismo kierownika WdSW w Kielcach 

do Wojewódzkiego Zarządu Architektoniczno-Budowlanego z dnia 20 XII 1956 r. 
39 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Pismo proboszcza w Jarosławicach 

do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z dnia 16 IX 1957 roku; Por. B. S t a n a s z e k , Bu-
downictwo kościelne…, s. 425. 

40 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Protokół z poświęcenia kamienia wę-
gielnego pod budowę kościoła w Jarosławicach z dnia 20 IV 1958 roku. 

41 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Pismo proboszcza w Jarosławicach 
do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z dnia 17 XII 1958 r. 

42 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Pismo proboszcza w Jarosławicach 
do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z dnia 15 XI 1959 r. 

43 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Pismo proboszcza w Jarosławicach 
do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z dnia 10 I 1961 r. 

44 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Pismo proboszcza w Jarosławicach 
do bpa Lorka z dnia 14 IV 1961 r. 

45 ADS, Akp. w Jarosławicach (1867-1983), t. 2, Pismo proboszcza w Jarosławicach 
do bpa Lorka z dnia 1 I 1965 r. 



GRZEGORZ JASIAK 108

uszkodzona przez pociski46. Z protokołu wizytacji kanonicznej przeprowadzonej 
przez bpa Lorka w dniach 9-10 maja 1949 r. wynika, że prace remontowe były 
konieczne zarówno dla odnowienia części wewnętrznej, jak i zewnętrznej kościoła. 
Pokrycie dachowe było w trakcie remontu. Dach kryto eternitem, a prace miały 
zostać zakończone w sierpniu47. Proboszcz parafii, Apolinary Cukrowski, zrezy-
gnował jednak z pokrycia dachu eternitem, władze państwowe obiecały mu bo-
wiem, że do końca 1949 roku dostanie przydział na blachę cynkową, a więc mate-
riał lżejszy, bardziej odpowiedni dla drewnianej konstrukcji dachu. Dach kościelny 
został więc zabezpieczony tymczasowym, prowizorycznym nakryciem48. Pomimo 
obietnic władz, nie udało się doprowadzić remontu dachu do końca. W 1957 roku 
sytuacja stała się krytyczna. Nowy proboszcz, ks. Władysław Segiet zwrócił się 
pismem z dnia 12 lipca 1957 roku do Prezydium WRN z prośbą o blachę na drugą 
połowę dachu, który z braku materiału musiał zostać przykryty eternitem. Materiał 
ten okazał się jednak mało wytrzymały i dach zaczął przeciekać49. 27 stycznia 
w sprawie tej w Prezydium WRN Kielcach interweniował bp Gołębiowski. Po tej 
rozmowie wyrażono zgodę na dokończenie remontu dachu50. 

W trakcie ofensywy rosyjskiej w dniu 17 stycznia 1945 roku uszkodzony zo-
stał kościół w Cerekwi51. Zniszczeniu uległa wieża i nawa boczna wraz z witraża-
mi52. Z powodu braku odpowiednich środków remont przedłużał się. Dopiero 
w 1954 roku udało się ostatecznie odnowić trzy zniszczone witraże, odrestaurować 
gzymsy pod wieżą i naprawić dach53. Konsekracji świątyni dokonał bp Piotr Gołę-
biowski w 1962 roku54. 

Uszkodzeniu w czasie wojny uległ również kościół w Odechowie. Pocisk 
uszkodził dach w nawie bocznej i przebił sklepienie. Część okien prezbiterium 
zostało zniszczonych kulami karabinowymi. Uszkodzenia w czasie wojny spowo-
dowały, że z kościoła spadło ok. 1/6 dachówki. Tymczasowo założono prowizo-
                                                            

46 ADS, Akp. w Goryniu (1844-1983), t. 2, Dodatkowy spis – uzupełnienie Inwentarza 
„Fundi Instructi” kościoła parafialnego i probostwa w Goryniu od m. stycznia 1934 do 
1 VII 1949 r. 

47 ADS, Akp. w Goryniu (1844-1983), t. 2, Protokół wizytacji kanonicznej parafii 
w Goryniu przeprowadzonej w dniach 9-10 V 1949 r. 

48 ADS, Akp. w Goryniu (1844-1983), t. 2, Pismo proboszcza parafii Goryń do Kurii 
Diecezjalnej w Sandomierzu z dnia 8 XI 1949 r. 

49 Archiwum Państwowe w Radomiu (dalej: APR), UWR, sygn. spis 17, poz. 111, Pi-
smo proboszcza parafii Goryń do WdSW w Kielcach z dnia 12 VII 1957 r. 

50 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 111, Notatka służbowa, Kielce, dnia 29 I 1958 r. 
51 ADS, Akp. w Cerekwi (1849-1983), t. 2, Inwentarz kościoła w Cerekwi. Proboszcz 

Popkiewicz w jednym z listów do kurii twierdził, że miało to miejsce 16 stycznia. Por. 
ADS, Akp. w Cerekwi (1849-1983), t. 2, Pismo proboszcza parafii Cerekiew ks. Adama 
Popkiewicza do Kurii Diecezji Sandomierskiej z dnia 14 I 1948 r. 

52 A. H e j d a , Cerekiew, w: Rocznik diecezji radomskiej 2007, red. K. Fituch, P. Ste-
fański, A. Warso, Radom 2007, s. 360. 

53 ADS, Akp. w Cerekwi (1849-1983), t. 2, Pismo proboszcza parafii Cerekiew, ks.  
Jana Dumani, do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z dnia 15 X 1954 r. 

54 A. H e j d a , Cerekiew…, s. 360. 
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ryczne zabezpieczenie55. W styczniu 1946 roku proboszcz w Odechowie zwrócił 
się do kurii z prośbą o pozwolenie na pokrycie uszkodzonego dachu blachą cyn-
kową56. Zgodę taką uzyskał, jednak z zastrzeżeniem, że ze względu na to, iż ko-
ściół jest zabytkowy, niezbędne jest pozwolenie konserwatora zabytków57. Prace 
poszły stosunkowo szybko. W październiku 1946 roku proboszcz informował ku-
rię, że dach jest już gotowy58. 

 
Budowa nowych obiektów sakralnych i tworzenie nowych parafii 

 
W pierwszych latach po wojnie władze państwowe nie występowały jawnie 

przeciwko Kościołowi, stwarzając pozory normalnych relacji. Zdarzały się więc 
przypadki pomocy ze strony państwa w odbudowie lub budowie kościołów. Na 
odbudowę kościoła w Boże przekazano materiały z niemieckich baraków. Przy-
dzielano również Kościołowi zabudowania dworskie. Nie istniały również utrud-
nienia w tworzeniu parafii59.  

Dość szybko po wojnie zbudowano kościół w Majdowie koło Szydłowca. 
Jeszcze przed wojną pojawiło się zapotrzebowanie na nową świątynię w tym miej-
scu. Już bowiem od 1938 roku odprawiano tam nabożeństwa przy przydrożnym 
krzyżu lub w szkole. Poważnym problemem był brak placu pod budowę, jedynym 
stosownym miejscem było boisko sportowe, położone na terenie należącym do 
Lasów Państwowych. Świątynię wybudowali sami mieszkańcy w latach 1944-1946 
bez uzyskania pozwolenia władz okupacyjnych60. Kościół był drewniany, wznie-
siony według projektu zatwierdzonego dla parafii Alojzów61. Poświęcenia dokonał 
szydłowiecki dziekan, ks. Jan Węglicki, 26 sierpnia 1948 roku62. W maju 1955 
roku, już po odłączeniu Majdowa od powiatu radomskiego, plac, na którym posta-
wiono kościół udało się wydzierżawić od dyrekcji Lasów Państwowych63. Parafię 
erygował bp Lorek 16 stycznia 1957 roku64. 

                                                            
55 ADS, Akta strat wojennych w parafiach i kościołach (1944-1945), Pismo proboszcza 

parafii Odechów do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z dnia 28 III 1945 r. 
56 ADS, Akp. w Odechowie (1841-1983), t. 2, Pismo proboszcza parafii Odechów do 

Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu ze stycznia 1946 roku. 
57 ADS, Akp. w Odechowie (1841-1983), t. 2, Pismo Kurii Diecezjalnej w Sandomie-

rzu do proboszcza parafii Odechów z dnia 15 I 1946 r. 
58 ADS, Akp. w Odechowie (1841-1983), t. 2, Pismo proboszcza parafii Odechów do 

Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z dnia 20 X 1946 r. 
59 B. Stanaszek, Diecezja sandomierska..., t. 1, s. 477. 
60 ADS, Akp. w Majdowie (1948-1983), Inwentarz parafii z 1957 r. 
61 ADS, Akp. w Majdowie (1948-1983), Pismo ks. Jana Węglickiego do Kurii Diece-

zjalnej w Sandomierzu z dnia 17 VIII 1948 r. 
62 B. Stanaszek, Budownictwo kościelne…, s. 404. 
63 ADS, Akp. w Majdowie (1948-1983), Inwentarz parafii z 1957 roku. 
64 B. Stanaszek, Diecezja sandomierska…, t. 1, s. 525. 
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Nieingerowanie władz administracyjnych w pierwszych latach komunizmu 
w tworzenie parafii umożliwiło ordynariuszowi erygowanie parafii Słupica w 1945 
roku. Drewniany kościół został tam wybudowany w 1939 roku65. 

Kościółek w Rajcu powstał w 1945 roku na terenie pastwiska, które podarowa-
li mieszkańcy Brzustówki i Gołębiowa66. Kaplicę zaprojektował technik Czesław 
Kosmacz, student Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, który był również kie-
rownikiem prac w czasie budowy67. Wybudowano ją zaledwie w przeciągu pół 
roku z poniemieckiego baraku, z desek sosnowych na podmurowaniu. Materiał 
został zakupiony z dobrowolnych datków mieszkańców Radomia i gromad, które 
miały należeć do przyszłej parafii. Zbiórkę prowadził ks. Stanisław Sikorski, który 
został rektorem kościoła68. Poświęcenia kaplicy dokonał bp Lorek 7 października 
1945 roku69. Ordynariusz erygował tam parafię 6 września 1947 roku70.  

Rok po wojnie, 30 kwietnia 1946 roku, erygowano nową parafię na Młodzia-
nowie (św. Józefa)71. W 1945 roku zaadoptowano tam na kościół murowany budy-
nek, dawny magazyn garbarski72. Pomimo przybudowy naw bocznych, kościółek 
ten nie był w stanie pomieścić uczęszczających na nabożeństwa. W 1949 roku pa-
rafia liczyła bowiem ok. 4 tys. wiernych73. Warto zaznaczyć, że stan kościoła 
w latach 60. zaczął się pogarszać. Wybuch bomby w jego pobliżu w czasie II woj-
ny światowej spowodował osłabienie fundamentów. Z biegiem czasu jedna ze 
ścian świątyni zaczęła pękać, co zagrażało bezpieczeństwu wiernych74. Niemałe 
znaczenie odgrywał również fakt, że kiedyś składowano tu środki chemiczne dla 
garbarstwa, co niekorzystnie wpłynęło na konstrukcję75. W maju 1964 roku frag-
ment uszkodzonej ściany wyburzono, a w jej miejsce postawiono nową. Remont 
potraktowano jako samowolę budowlaną i nie naprawę, ale rozbudowę świątyni. 

                                                            
65 Tamże, s. 505. 
66 A. H e j d a , Radom. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, w: Rocznik diecezji 

radomskiej 2007, red. K. Fituch, P. Stefański, A. Warso, Radom 2007, s. 339. 
67 ADS, Akp. w Rajcu (1946-1983), Pismo ks. Sikorskiego w Radomiu do bpa Lorka 

z dnia 20 VI 1946 r. 
68 ADS, Akp. w Rajcu (1946-1983), Księga inwentarzowa „Fundi Instructi” parafii  

Rajec. 
69 ADS, Akp. w Rajcu (1946-1983), Pismo proboszcza św. Jana w Radomiu do bpa 

Lorka z dnia 20 VI 1946 r. 
70 ADS, Akp. w Rajcu (1946-1983), Akt erekcji parafii Rajec z dnia 6 IX 1947 r. 
71 ADS, Akp. św. Józefa w Radomiu (1945-1983), Dekret erekcyjny parafii Młodzia-

nów z dnia 30 IV 1946 r. 
72 ADS, Akp. św. Józefa w Radomiu (1945-1983), Protokół wizytacji kanonicznej pa-

rafii Opieki św. Józefa w Radomiu w dniu 9 V1949 r. 
73 ADS, Akp. św. Józefa w Radomiu (1945-1983), Odpis z księgi wizytacji parafii 

Opieki św. Józefa w Radomiu z dnia 29 V 1949 r. 
74 ADS, Akp. św. Józefa w Radomiu (1945-1983), Odpis pisma prokuratury powiato-

wej dla miasta Radomia z dnia 31 VIII 1964 r. 
75 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 240, t. 2, Opis terenu parafii rzymskokatolickiej pw. 

Opieki św. Józefa w Radomiu, przy ul. Wiejskiej oraz budynków kościoła parafialnego i sal 
katechetycznych. 
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Wydział Budownictwa, Architektury i Urbanistyki Prezydium MRN w Radomiu 
zażądał rozbiórki, prokuratura zaś wszczęła śledztwo w tej sprawie. Proboszcz 
parafii św. Józefa złożył odwołanie od tych decyzji76. Prokuratura umorzyła śledz-
two przeciw ks. Konstantemu Kobielusowi 31 sierpnia 1964 roku77. Nie był to 
jednak koniec, proboszcz kontynuował remont również po otrzymaniu umorzenia, 
nie wstrzymał się więc z przeprowadzaniem dalszych prac. W związku z tym ko-
mendant KW MO w Kielcach sformułował akt oskarżenia i przesłał go prokuratu-
rze 5 lutego 1965 roku78. Oskarżono w nim proboszcza o to, że bez odpowiednich 
zezwoleń od września do listopada 1964 roku dokonał przebudowy tylnej ściany 
kościoła parafialnego p.w. Opieki św. Józefa. Proboszcz przyznał się do winy, 
wyjaśniając, że remont prowadził od maja do listopada 1964 roku, tłumacząc, że 
o pozwolenie nie czynił starań, albowiem był przekonany, że i tak go nie otrzy-
ma79. Rozprawa przeciwko ks. Kobielusowi odbyła się w Sądzie Powiatowym 
w Radomiu w dniu 23 grudnia 1965 roku. Kapłan został ukarany grzywną w wyso-
kości 4,5 tys. zł80.  

Proboszcza obowiązywała decyzja Prezydium WRN w Kielcach, Wydziału 
Urbanistyki i Architektury o zburzeniu ściany. Od tej decyzji ks. Kobielus odwołał 
się do Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Budowlanego, wskazując, że wy-
miana ściany była konieczna. Dokonano tego przez dobudowanie nowej ściany do 
starej, a następnie rozebranie starej, dzięki czemu przestrzeń kościoła zwiększyła 
się o 4,5 m2, co urzędnicy uznali za rozbudowę świątyni. Stwierdził, że w obecnym 
stanie rozebranie ściany nie jest możliwe81. Urząd do Spraw Wyznań przesłał skar-
gę proboszcza do WdSW w Kielcach, prosząc o opinię jak należy postąpić w tej 
sprawie82. W odpowiedzi kierownik WdSW stwierdził: „skarga ks. Kobielusa 
K. winna być negatywnie załatwiona przez Ministerstwo Budownictwa i Przemy-
słu Budowlanego. Po wymierzeniu i wyegzekwowaniu 2 lub 3 grzywien w postę-
powaniu przymusowym w administracji – odstąpi się od egzekwowania decyzji 
państwowych władz budowlanych w sprawie rozbiórki tylnej ściany kościoła”83. 

                                                            
76 ADS, Akp. św. Józefa w Radomiu (1945-1983), Odwołanie proboszcza parafii św. 

Jana w Radomiu od decyzji Prezydium MRN w Radomiu z dnia 2 XII 1964 r. 
77 ADS, Akp. św. Józefa w Radomiu (1945-1983), Odpis pisma prokuratury powiato-

wej dla miasta Radomia z dnia 31 VIII 1964 r. 
78 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 241, t. 1, Pismo komendanta KW MO w Kielcach do 

kierownika WdSW w Kielcach z dnia 6 II 1965 r. 
79 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 241, t. 1, Akt oskarżenia Konstantego Kobielusa 

z dnia 2 II 1965 r. 
80 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 241, t. 1, Dopisek ręczny na piśmie przewodniczą-

cego Prezydium MRN w Radomiu do WdSW w Kielcach z dnia 23 III 1965 r. 
81 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 241, t. 1, Odpis pisma proboszcza parafii św. Józefa 

w Radomiu do Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Budowlanego z dnia 19 VI 1965 r. 
82 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 241, t. 1, Pismo UdSW do WdSW w Kielcach z dnia 

24 VIII 1965 r. 
83 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 241, t. 1, Pismo kierownika WdSW w Kielcach do 

UdSW z dnia 23 X 1965 r. 
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W 1947 roku przystąpiono do tworzenia parafii w Mirowie, gdzie w podwor-
skich budynkach zamieszkał wikariusz parafii Jastrząb, ks. Bonawentura Stachura. 
Na kaplicę zaadoptowano starą oborę84. 13 lipca 1948 roku Ministerstwo Rolnic-
twa i Reform Rolnych wyłączyło od parcelacji działkę o powierzchni ok. 2 ha wraz 
z budynkiem z majątku Mirów i przekazało na rzecz gminy Rogów z przeznacze-
niem na budowę kościoła, zabudowań parafialnych i utworzenie cmentarza85. 
W 1948 roku biskup Lorek erygował nową parafię z wiosek, które zostały wydzie-
lone z parafii Jastrząb86. 

Po 1948 roku, kiedy relacje państwo-Kościół pogorszyły się, stosunek do no-
wych inwestycji uległ zmianie. Zobowiązano wówczas wydziały społeczno-
polityczne do opiniowania wniosków dotyczących dotacji na budowę kościołów. 
Kolejne zaostrzenia miały miejsce na początku lat 50., kiedy obowiązujące przepi-
sy interpretowano w sposób dowolny i wstrzymywano wydawanie zezwoleń na 
nowe inwestycje sakralne87.  

W 1948 roku ks. Łukasik informował bpa Lorka o potrzebie stworzenia parafii 
w Pelagowie. Jako argument wysuwał dużą odległość miejscowości od kościoła 
parafialnego (8 km). Zaznaczał, że jest to utrudnienie dla księdza wikariusza, który 
musi dojeżdżać tam w każdą niedzielę. Proponował, aby ks. Jan Żelaśkiewicz, 
wikariusz parafii św. Teresy w Radomiu, znany mieszkańcom Pelagowa, gdyż 
dojeżdżał do nich od dwóch lat, zamieszkał tam na stałe. Jako dodatkowy argument 
wysuwał dobry stan tamtejszej kaplicy, którą udało mu się pokryć blachą i ogro-
dzić88. Biskup jednak uznał, że ze względów organizacyjnych stałe zamieszkanie 
księdza przy kaplicy jest niemożliwe89. Na przydzielenie księdza do Pelagowa 
wciąż nalegał ks. Andrzej Łukasik, motywując swoją prośbę rosnącymi potrzebami 
wiernych. We wrześniu 1951 roku informował biskupa, że zachodzi konieczność 
odprawiania w kaplicy dwóch mszy w niedziele90. 25 września 1951 roku ordyna-
riusz mianował ks. Michała Skowrona wikariuszem parafii św. Teresy w Radomiu 
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z rezydencją w Pelagowie. Zalecił mu również przygotowania zmierzające do 
utworzenia samodzielnej parafii91. 24 grudnia 1951 roku biskup zezwolił na zało-
żenie kancelarii parafialnej z prawem prowadzenia ksiąg kościelnych92. Ksiądz 
Skowron przy tworzeniu nowej parafii napotykał jednak wiele trudności, brak było 
m.in. terenu pod cmentarz grzebalny93. Ponadto kaplica, w której sprawowano na-
bożeństwa, nie stanowiła własności Kościoła rzymsko-katolickiego. Została wybu-
dowana w 1920 roku przez parafię ewangelicko-augsburską94. Budynek został 
w trakcie działań wojennych zniszczony, odnowiono go kosztem parafii św. Tere-
sy, która dzierżawiła go od 1945 roku. Dopiero w marcu 1954 roku udało się pod-
pisać wstępną umowę sprzedaży budynku wraz z cmentarzem95. 15 czerwca 1954 
roku podpisano właściwą umowę sprzedaży96.  

Władze państwowe za wszelką cenę nie chciały dopuścić do powstania nowej 
parafii. Na początku 1956 roku ks. Michał Skowron zwrócił się do mieszkańców 
Pelagowa z prośbą o zbiórkę pieniędzy na ogrodzenie cmentarza. Kierownik  
RdSW w Radomiu informował o tym fakcie WdSW w Kielcach, podkreślając, że 
nie należy dopuścić do założenia cmentarza grzebalnego, gdyż wówczas należało-
by zezwolić na erygowanie w Pelagowie parafii. Dodał ponadto, że w 1953 roku 
Rada Gminy w Bardzicach podjęła uchwałę o utworzeniu cmentarza grzebalnego, 
ale Prezydium PRN w Radomiu uchyliło ją jako niezgodną z prawem97. W sprawie 
ogłoszenia zbiórki pieniędzy ks. Skowron został wezwany do Prezydium PRN. 
Oświadczył wówczas, że jemu „specjalnie nie zależy”, żeby w Pelagowie powstał 
cmentarz, ale otrzymał „naganę od biskupa za powolne organizowanie tam parafii 
łącznie z założeniem cmentarza grzebalnego”98. W odpowiedzi na pismo kierowni-
ka RdSW w Radomiu kierownik WdSW w Kielcach stwierdził, że „nie należy 
dopuścić do tego, aby w grom. Pelagów ks. Skowron Michał stworzył warunki do 
erygowania parafii”99. 
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Kolejny problem stanowiła umowa nabycia ziemi od parafii ewangelicko-
augsburskiej. Problem tkwił w tym, że bez zezwolenia władz państwowych nie 
można było sporządzić żadnego aktu rejentalnego i nabyć tytułu prawa własności. 
Podpisana umowa miała charakter tymczasowy i została zawarta nie pomiędzy 
parafiami, a proboszczami parafii, czyli ks. Łukasikiem i ks. Kułakiem100. Woje-
wódzki Zarząd Rolnictwa nie zezwolił ks. Andrzejowi Łukasikowi na sprzedaż 
gruntów, które należały do parafii ewangelicko-augsburskiej101. Decyzję taką wy-
dał również WdSW w Kielcach, a w związku z tym sprawa trafiła do Urzędu do 
Spraw Wyznań. Jak można się domyślać, także i on wydał decyzję odmowną102. 
Dopiero w efekcie „odwilży” październikowej pozwolono erygować parafię 
w Pelagowie. Urząd do Spraw Wyznań poinformował Ministerstwo Rolnictwa, że 
nie wnosi żadnych zastrzeżeń przeciwko udzieleniu zgody na nabycie gruntów 
przez parafię św. Teresy w Radomiu od parafii ewangelicko-augsburskiej103.  

W planach była również erekcja parafii w Pelagowie. 8 stycznia 1957 roku ka-
pituła katedralna wyraziła na nią zgodę104. Tydzień później, 16 stycznia, biskup 
informował WdSW, że po uzyskaniu zgody Prezydium WRN w Kielcach zamierza 
erygować parafię w Pelagowie105. W styczniu przewodniczący PRN w Radomiu 
wysłał pismo do Prezydium WRN w Kielcach, że istnieje konieczność erygowania 
parafii w tej miejscowości, gdyż istnieje tam kaplica, stary cmentarz grzebalny, 
budynki mieszkalne dla duchownych i zabudowania gospodarcze, a od kilku lat 
mieszka tam ksiądz sprawujący posługi religijne. Ponadto przewodniczący zazna-
czył, że Urząd do Spraw Wyznań zgodził się na erygowanie parafii w Bierwcach 
i Małęczynie, gdzie warunki były o wiele gorsze106. 

W dniu 5 lutego 1957 roku kuria poinformowała Prezydium WRN w Kielcach, 
które miejscowości wejdą w skład nowej parafii107. 17 marca przewodniczący Pre-
zydium WRN w Kielcach wyraził zgodę na włączenie wymienionych miejscowo-
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ści do nowej parafii108. Dekretem z dnia 18 marca 1957 roku sandomierski ordyna-
riusz erygował parafię w Pelagowie109. Należy jednak zaznaczyć, że chociaż parafia 
powstała, to jednak wciąż sprawa własności ziemi nie była ostatecznie uregulowana. 
Dopiero 25 maja 1957 roku Prezydium Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa poleciło 
Powiatowemu Zarządowi Rolnictwa wydanie parafii ewangelicko-augsburskiej zgody 
na sprzedaż gruntów w Pelagowie parafii św. Teresy w Radomiu110. 

W latach 50. XX wieku udało się bez większych trudności wybudować kościół 
w Małęczynie, w miejscowości położonej na terenie parafii Opieki NMP w Rado-
miu. Przed wojną istniał tam dom parafialny, który przebudowano na kaplicę 
w 1936 roku. 10 lipca 1950 roku kuria biskupia poinformowała proboszcza, że 
w najbliższym czasie zostanie wyznaczony ksiądz do posługiwania w tej kaplicy. 
Zadanie to powierzono ks. Ignacemu Ziembickiemu, który dzięki znajomościom 
u kierownika RdSW w Radomiu zdołał uzyskać pozwolenie na budowę nowej 
świątyni. Kierownik otrzymał „łapówkę”, a w zamian obiecał nie interesować się 
budową111. W sierpniu 1952 roku Prezydium PRN w Radomiu Wydział Rolnictwa 
i Leśnictwa zezwolił parafii Opieki NMP w Radomiu na zakup działki o po-
wierzchni 1197m2, na której miała powstać przyszła świątynia112. Stara drewniana 
kaplica została przekazana z przeznaczeniem na szkołę Wydziałowi Oświaty, 
w zamian za to uzyskano cegłę wydobytą z fundamentów baraków poniemieckich. 
Nowy kościół wybudowano w latach 1952-1955113. Prace wykończeniowe trwały 
jednak aż do 1958 roku, kiedy to kościół udało się całkowicie pokryć blachą. 
W tym samym roku poświęcono cmentarz grzebalny, założony na terenie byłej 
działki szkolnej (zgodę Prezydium PRN w Radomiu na jego założenie otrzymano 
rok wcześniej)114.  

Swoją kaplicę chcieli mieć również mieszkańcy wsi Bierwce. Zwrócili się więc 
do bpa Lorka z prośbą, aby urządzić ją w majątku Przyłęckich. Ordynariusz przy-
chylił się do ich prośby, upoważnił proboszcza parafii Lisów, ks. Ignacego Jawor-
skiego, do poświęcenia kaplicy i zobowiązał proboszczów parafii Goryń oraz Li-
sów do odprawiania tam Mszy świętych w niedziele i święta115. W międzyczasie 
podjęto starania o budowę kościoła, który w pełni zaspokoiłby potrzeby wiernych 
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gromady Bierwce. Wstępny projekt został przesłany do Diecezjalnej Komisji Bu-
dowlanej na początku 1946 roku, która zaleciła wprowadzenie kilku niezbędnych 
poprawek116. Kościół miał powstać na ziemi (2,5 ha) przyznanej przez Urząd Re-
formy Rolnej117. Proboszcz w Jedlińsku czynił starania o przydział drewna na bu-
dowę świątyni. Wydział Odbudowy UWK pismem z dnia 15 maja 1946 roku poin-
formował proboszcza, że żądana ilość drewna nie może zostać przyznana, gdyż 
brakuje go nawet na budowę budynków użyteczności publicznej118. Tymczasem 
nabożeństwa odbywały się w kaplicy, na ziemi należącej do Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”. 11 października 1948 roku spółdzielnia zażądała, aby 
kaplica została rozebrana ze względu na możliwość zawalenia, co oczywiście było 
fikcją119. Poinformowany o sytuacji bp Lorek informował ks. Ignacego Jaworskie-
go, proboszcza z Lisowa, że jeśli spółdzielnia będzie naciskać lokal należy zwol-
nić, zalecając jednocześnie, aby zabiegać o dalsze pozwolenie na użytkowanie 
budynku. Za bezcelowe uznał przenoszenie nabożeństw do stodoły, radził również 
poszukiwanie nowego lokalu120. Mobilizacja władz kościelnych oraz ludności 
sprawiła, że ostatecznie udało się uzyskać zgodę na budowę drewnianej kaplicy. 
Została ona poświęcona przez proboszcza z Lisowa w uroczystość Bożego Naro-
dzenia 1952 roku121. 

Budowa kaplicy w Bierwcach dała okazję biskupowi Lorkowi do erygowania 
tam nowej parafii. Złożył w WdSW wniosek o stały pobyt księdza, który posługi-
wałby w kaplicy. Jeszcze przed otrzymaniem decyzji, 16 maja 1955 roku w czasie 
wizytacji parafii Lisów, udał się do kaplicy w Bierwcach i oświadczył tamtejszej 
ludności, że przydzieli im księdza, który tymczasowo, ze względu na brak plebanii, 
zamieszka w Lisowie. Tym samym dał do zrozumienia, że konieczna jest budowa 
domu mieszkalnego dla duchownego. W ocenie władz biskup był głównym inicja-
torem zachęcającym do budowy kaplic, kapliczek, czy też stawiania krzyży. Suge-
rowano, że osadzając przy kaplicach wikarych, ordynariusz zmierza do erygowania 
nowych parafii122. 
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Odpowiedź odmowna do sandomierskiej kurii w sprawie tworzenia nowej pa-
rafii w Bierwcach nadeszła w czerwcu 1955 roku. Bp złożył odwołanie do UdSW 
podkreślając, że odległość od kościoła parafialnego wynosi nawet 9 km123. Odwo-
łanie to okazało się nieskuteczne. W listopadzie 1955 roku do Prezydium PRN 
w Radomiu udała się delegacja mieszkańców Bierwiec z prośbą o wyrażenie zgody 
na budowę cmentarza grzebalnego oraz erygowanie parafii i przydzielenie im księ-
dza. W odpowiedzi usłyszeli, że decyzję o tworzeniu nowej parafii podejmuje bi-
skup. Delegaci skarżyli się, że księża z Gorynia i Lisowa utrudniają tę sprawę, 
gdyż obawiają się „rozdrobnienia” parafii i utraty części dochodów. W piśmie 
do WdSW w Kielcach kierownik RdSW w Radomiu podsumował efekt delegacji 
w następujący sposób: „stanowisko nasze wypadło dobrze i ludność nie podejrze-
wa nas o jakim utrudnieniu z naszej strony”124. 

Przerzucanie odpowiedzialności za nieutworzenie parafii w Bierwcach skut-
kowało tym, że mieszkańcy słali pisma do kurii. W piśmie z dnia 27 kwietnia 1956 
roku prosili o wystosowanie wniosku do władz państwowych o erygowanie parafii 
w Bierwcach, podkreślając, że „Wydział Wyznaniowy w Kielcach przychylnie 
potraktował naszą prośbę mamy nadzieję, że wniosek Jego Ekscelencji zatwier-
dzi”125. Biskup informował mieszkańców, że stosowne pismo wysłał już 2 maja126. 
Wykorzystując „odwilż” październikową i wprowadzenie nowego dekretu, ograni-
czającego ingerencję władz świeckich w tworzeniu, parafii biskupowi udało się 
utworzyć parafię w Bierwcach. Erygował ją 18 marca 1957 roku127. 

Kaplica w Bierwcach okazała się jednak niewystarczająca, dlatego budowa 
nowego kościoła została włączona w plan budów na 1969 rok i w latach następ-
nych128. W piśmie do WdSW zastępca naczelnika powiatu w Radomiu uznał, że 
budowa kościoła w roku 1975 nie jest celowa. Uzasadniał to tym, że „istniejący 
kościół o wymiarach 19,5m x 7,5m z trzema przybudówkami o ścianach drewnia-
nych, szkieletowych, obitych zewnątrz deskami, wewnątrz płytami paździerzowy-
mi, kryty blachą jest należycie utrzymany, obecnie nie zagraża bezpieczeństwu 
oraz zaspokaja czasowo potrzeby”129. 

W 1953 roku bardzo pilną sprawą stała się budowa kościoła w Bardzicach, 
w stosunkowo młodej parafii, bo utworzonej w dniu 1 stycznia 1943 roku. W 1941 
roku bp Lorek wyznaczył ks. Stefana Popisa, wikariusza parafii w Skaryszewie, na 

                                                            
123 B. S t a n a s z e k , Diecezja sandomierska…, t. 1, s. 513. 
124 APK, UWK, sygn. 5, s. 91, Pismo kierownika RdSW w Radomiu do WdSW 

w Kielcach z dnia 24 XI 1955 r. 
125 ADS, Akp. w Bierwcach (1945-1983), Pismo mieszkańców Bierwiec do bpa Lorka 

z dnia 27 IV 1956 r. 
126 ADS, Akp. w Bierwcach (1945-1983), Pismo bpa Lorka do mieszkańców Bierwiec 

z dnia 7 V 1956 r. 
127 B. S t a n a s z e k , Diecezja sandomierska…, t. 1, s. 517, 525. 
128 ADS, Akta korespondencji z władzami cywilnymi (1953-1975), Plany budów z po-

szczególnych lat. 
129 APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 32, s. 20, Pismo zastępcy naczelnika powiatu w Ra-

domiu do WdSW w Kielcach z dnia 4 XII 1974 r. 
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stałego rezydenta w Bardzicach i powierzył mu tworzenie nowej parafii. Tymcza-
sowa świątynia została utworzona w remizie strażackiej. Po wojnie proboszcz po-
czynił starania o budowę kościoła130. Wstępny projekt został sporządzony przez 
architekta Kazimierza Prokulskiego i uzgodniony 23 kwietnia z wójtem gminy 
Gębarzów, Józefem Muchą. Zgodnie z planami świątynia miała być wykonana 
z cegły palonej i mieścić od 1000 do 1200 wiernych131. Przygotowany projekt prze-
słano do Kurii sandomierskiej 16 maja 1945 roku132. Wkrótce wzniesiono funda-
menty, jednakże ze względu na brak materiałów budowlanych budowa świątyni 
została wstrzymana133.  

W październiku proboszcz w Bardzicach zwrócił się do kurii z prośbą o prze-
budowę stodoły oraz urządzenie w niej kaplicy. Twierdził, że należy opuścić remi-
zę, gdyż właściciele upominają się o nią, ponadto wymaga ona remontu. W związ-
ku z brakiem materiałów na budowę nowej świątyni, zdaniem proboszcza, najlep-
szą opcją była adaptacja na dom modlitwy stodoły134. Kuria poprosiła o opinię 
w tej sprawie Diecezjalną Komisję Budowlaną135. Ta z kolei zaakceptowała ten 
projekt jako rozwiązanie tymczasowe136. Do jego realizacji jednak nie doszło 
i nabożeństwa wciąż odbywały się w kaplicy, w remizie137. 

Wobec braku środków na postawienie nowej murowanej świątyni, kolejny 
proboszcz ks. Tomasz Wąsik podjął decyzję o kupnie starego drewnianego kościo-
ła z Białobrzegów Radomskich, który został rozebrany na przełomie września 
i października 1955 roku138. Po przewiezieniu do Bardzic i po dokonaniu niezbęd-
nych uzupełnień i budowie nowego dachu, został on wzniesiony na fundamentach 
postawionych przez poprzedniego proboszcza139. Szybkie wybudowanie świątyni 
było możliwe dzięki pozytywnemu stosunkowi nowego proboszcza do władz pań-

                                                            
130 ADS, Akp. w Bardzicach (1940-1983), Sprawozdanie z wizytacji pasterskiej prze-

prowadzonej w parafii Bardzice w dniach 16-17 VIII 1952 r. 
131 UWK, UWK II, sygn. 3821, s. 1-6. 
132 ADS, Akp. w Bardzicach (1940-1983), Pismo Kazimierza Prokulskiego do Kurii 

Diecezjalnej w Sandomierzu z dnia 16 V 1945 r. Remiza została poświęcona przez ks. 
Stefana Świetlickiego 18 VIII 1940 r. Por. A. H e j d a , Bardzice, w: Rocznik diecezji ra-
domskiej 2007, red. K. Fituch, P. Stefański, A. Warso, Radom 2007, s. 493. 

133 ADS, Akp. w Bardzicach (1940-1983), Sprawozdanie z wizytacji pasterskiej prze-
prowadzonej w parafii Bardzice w dniach 16-17 sierpnia 1952 r. 

134 ADS, Akp. w Bardzicach (1940-1983), Pismo proboszcza parafii Bardzice do Kurii 
Diecezjalnej w Sandomierzu z dnia 16 XI1953 r. 

135 ADS, Akp. w Bardzicach (1940-1983), Pismo radcy Kurii Diecezjalnej w Sando-
mierzu do Diecezjalnej Komisji Budowlanej w Sandomierzu z dnia 17 XI 1953 r.  

136 ADS, Akp. w Bardzicach (1940-1983), Pismo Diecezjalnej Komisji Budowlanej do 
Kurii Diecezji Sandomierskiej z dnia 17 XI 1953 r. 

137 ADS, Akp. w Bardzicach (1940-1983), Protokół objęcia w zarząd parafii Bardzice 
przez księdza Tomasza Wąsika z dnia 31 III 1955 r. 

138 B. S t a n a s z e k , Budownictwo kościelne…, s. 420. 
139 ADS, Akp. w Bardzicach (1940-1983), Odpis protokołu wizytacji kanonicznej 

w parafii Bardzice przeprowadzonej w dniach 15-16 maja 1961 r. 
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stwowych, które nie robiły przeszkód w nabyciu materiałów140. Świątynia została 
wybudowana w kilka miesięcy, a jej uroczystego poświęcenia dokonał 15 sierpnia 
1956 roku ks. dziekan Wacław Pośpieszyński141. 

Starania o utworzenie placówki czynili również mieszkańcy Orońska (parafia 
Kowala). Wysyłali do biskupa pisma w tej sprawie. Za dotychczasowe odmowy 
odpowiedzialnością obarczali proboszczów parafii Kowala. Sprawa ciągnęła się 
dość długo i genezą sięga czasów sprzed I wojny światowej, kiedy to właściciel 
majątku Orońsko, Józef Brandt, obiecał wydzielenie gruntu pod budowę kościoła 
i pokrycie wszelkich kosztów jego budowy. Mieszkańcy przystąpili wówczas 
do wypalania cegły. Jednakże Brandt wycofał się z tego pomysłu, jak twierdzili 
mieszkańcy, na skutek zabiegów ówczesnego proboszcza. Ponowne starania 
o utworzenie parafii podjęto w okresie międzywojennym. Gdy dokonywano scale-
nia gruntów, wydzielono część z nich na budowę kościoła i plebanii. Jednak 
i wówczas cel nie został osiągnięty. Po II wojnie światowej mieszkańcy uznali, że 
tworzenie parafii będzie łatwiejsze, gdyż do nabożeństw wykorzystywana była 
kaplica dworska, ponadto na potrzeby kościelne przyznano kolejny kawałek ziemi 
w reformie rolnej142. Biskup całą sprawę postrzegał jednak inaczej. W piśmie skie-
rowanym do mieszkańców z 30 września 1950 roku, podkreślał że dotychczasowe 
nieutworzenie parafii w Orońsku nie wynika z negatywnego ustosunkowania się do 
tej sprawy proboszczów, ale z powstałych okoliczności. Diecezja sandomierska 
poniosła bowiem w trakcie wojny duże straty: 26 księży zginęło od kul lub zostało 
zamordowanych w obozach, 84 zmarło śmiercią naturalną. Poza tym zakazano 
przyjmowania kandydatów do seminarium. Ponadto po wojnie wielu księży udało 
się z posługą duszpasterską na Ziemie Zachodnie. Biskup uznał stałą obecność 
księdza w Orońsku za konieczną i obiecał, że pojawi się on tam po wyświęceniu 
neoprezbiterów143.  

Zgodnie z obietnicą, biskup wydelegował do Orońska ks. Józefa Janickiego 
w sierpniu 1953 roku z misją tworzenia nowej placówki. Władze zażądały jego 
usunięcia, odwołania od tej decyzji wysyłane do władz państwowych, w tym  
UdSW, okazały się bezskuteczne144. Ksiądz Janicki musiał wyprowadzić się 

                                                            
140 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), UdSW, sygn. 46/774, s. 1-2. 
141 ADS, Akp. w Bardzicach (1940-1983), Protokół z uroczystości poświęcenia kościo-

ła parafialnego pod wezwaniem Andrzeja Boboli w Bardzicach z dnia 15 VIII 1956 r. 
142 ADS, Akp. w Orońsku (1950-1983), Pismo mieszkańców Orońska do bpa Lorka 

z dnia 21 września 1952 r. 
143 ADS, Akp. w Orońsku (1950-1983), Pismo bpa Lorka do mieszkańców Orońska 

z dnia 13 IX 1952 r. 
144 ADS, Akp. w Orońsku (1950-1983), Pismo bpa Lorka do UdSW w Warszawie 

z dnia 23 XI 1954 r.; APK, UWK, WdSW, sygn. 1045, s. 155; ADS, Akta parafii w Oroń-
sku (1950-1983), Pismo dyrektora UdSW w Warszawie do bpa Lorka z dnia 8 I 1955 r. 
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z Orońska w listopadzie 1955 roku145. Sprawa tamtejszej parafii w granicach po-
wiatu radomskiego nie została więc rozstrzygnięta146. 

Kluczowe znaczenie dla budownictwa kościelnego miał Okólnik nr 3, wydany 
przez Urząd do Spraw Wyznań 27 marca 1957 roku. Stanowił on, że wnioski 
o budowę obiektów sakralnych miały być składane przez kurie biskupie do Prezy-
diów WRN w formie rocznych planów budowy. Wznoszenie budynków sakralnych 
musiało być uzgodnione z PWRN, dopiero wówczas można było wystąpić z wnio-
skiem do Wojewódzkiego Zarządu Architektoniczno-Budowlanego o uzgodnienie 
miejsca pod budowę z podaniem orientacyjnej wielkości obiektu. Okólnik określał 
również zasady zaopatrywania w materiały budowlane. Zamówienia miały być 
kierowane do biur zbytu, wojewódzkich hurtowni materiałów budowlanych, PZGS 
albo „Samopomocy chłopskiej”147. 

Wydanie Okólnika w praktyce oznaczało wstrzymanie wszelkich inwestycji 
budowlanych. Bardzo dobrze ilustruje to tabela 1, w której ujęto budowy obiektów 
sakralnych w Radomiu i powiecie radomskim, zawarte w rocznych planach budów 
przesyłanych przez kurię do WdSW. Jak z niej wynika w latach 1957-1974 władze 
państwowe zgodziły się tylko na jedną inwestycję. We wszystkich innych przy-
padkach decyzje były odmowne. 
 

Tabela 1 
Obiekty sakralne wpisane w roczne plany budów w latach 1957-1974  

parafii położonych w powiecie radomskim i mieście Radomiu 

Plan  
na rok 

Obiekty  
sakralne 

Wyszczególnienie decyzja 

Gołębiów odmowa 1957-1958 kościoły 

Wolanów odmowa 

Słupica odmowa kościoły 

Rajec odmowa 

Jamki (pow. Przysucha, parafia Wrzos) odmowa 

Pruszaków (par. św. Teresy w Radomiu) odmowa 

 
 
 

1959  
kaplice 

Dąbrówka Nagórna (parafia Cerekiew) odmowa 

kościoły Rajec odmowa 

Dąbrówka Nagórna (parafia Cerekiew) odmowa 

Grzmucin (pow. Białobrzegi, parafia Skaryszew) odmowa 

Jamki (pow. Przysucha, parafia Wrzos) odmowa 
1960 

 
 

kaplice 

Pruszaków (parafia św. Teresy w Radomiu) odmowa 

                                                            
145 ADS, Akta parafii w Orońsku (1950-1983), Pismo bpa Lorka do proboszcza parafii 

Kowala z dnia 6 XI 1955 r. 
146 Parafia w Orońsku została erygowana dopiero 17 III 1957 r. Por. ADS, Akp 

w Orońsku (1950-1983), Dekret erekcyjny parafii Orońsko z dnia 17 III 1957 r. 
147 APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 2, s. 33-34, Okólnik nr 3 w sprawie budownictwa 

obiektów sakralnych i kościelnych oraz zaopatrywania tych obiektów w materiały budow-
lane, Por. B. S t a n a s z e k , Diecezja sandomierska…, t. 1, s. 487. 
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Plan  
na rok 

Obiekty  
sakralne 

Wyszczególnienie decyzja 

kościoły –  –  1961 

kaplice Radom-Północ (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

kościoły Rajec odmowa 

Radom-Północ (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

Jamki (pow. Przysucha, parafia Wrzos) odmowa 

Dąbrówka Nagórna (parafia Cerekiew) odmowa 

 
 
 

1962 

 
 
kaplice 

Pruszaków (parafia św. Teresy w Radomiu) odmowa 

kościoły Rajec odmowa 

Radom-Północ (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

Jamki (pow. Przysucha, parafia Wrzos) odmowa 

Dąbrówka Nagórna (parafia Cerekiew) odmowa 

 
 
 

1963 

 
 
kaplice 

Pruszaków (parafia św. Teresy w Radomiu) odmowa 

kościoły Rajec odmowa 

Radom-Północ (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

Jamki (pow. Przysucha, parafia Wrzos) odmowa 

Dąbrówka Nagórna (parafia Cerekiew) odmowa 

 
 
 

1964 

 
 
kaplice 

Pruszaków (parafia św. Teresy w Radomiu) odmowa 

kościoły Rajec odmowa 

Radom-Północ (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

Jamki (pow. Przysucha, parafia Wrzos) odmowa 

Dąbrówka Nagórna (parafia Cerekiew) odmowa 

 
 
 

1965 

 
kaplice 

Pruszaków (parafia św. Teresy w Radomiu) odmowa 

kościoły Rajec odmowa 

Radom-Północ (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

Jamki (pow. Przysucha, parafia Wrzos) odmowa 

Dąbrówka Nagórna (parafia Cerekiew) odmowa 

Pruszaków (parafia św. Teresy w Radomiu) odmowa 

 
 

1966 
 
 
 
kaplice 

Firlej (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

kościoły Rajec odmowa 

Radom-Północ (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

Jamki (pow. Przysucha, parafia Wrzos) odmowa 

Dąbrówka Nagórna (parafia Cerekiew) odmowa 

Pruszaków (parafia św. Teresy w Radomiu) odmowa 

 
 
 

1967 

 
 
 
kaplice 

Firlej (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

kościoły Rajec odmowa  
  Radom-Północ (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 
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Plan  
na rok 

Obiekty  
sakralne 

Wyszczególnienie decyzja 

Jamki (pow. Przysucha, parafia Wrzos) odmowa 

Dąbrówka Nagórna (parafia Cerekiew) odmowa 

Pruszaków (parafia św. Teresy w Radomiu) odmowa 

Firlej (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

 
 

1968 

 
 
kaplice 

Podkanów (parafia Pelagów) odmowa 

Bierwce odmowa kościoły 

Rajec odmowa 

Radom-Północ (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

Firlej (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

Podkanów (parafia Pelagów) odmowa 

Jamki (pow. Przysucha, parafia Wrzos) odmowa 

Dąbrówka Nagórna (parafia Cerekiew) odmowa 

 
 
 
 
 

1969 

 
 
 
 
kaplice 

Pruszaków (parafia św. Teresy w Radomiu) odmowa 

Bierwce odmowa kościoły 

Rajec odmowa 

Radom-Północ (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

Firlej (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

Podkanów (parafia Pelagów) odmowa 

Jamki (pow. Przysucha, parafia Wrzos) odmowa 

Dąbrówka Nagórna (parafia Cerekiew) odmowa 

Pruszaków (parafia św. Teresy w Radomiu) odmowa 

 
 
 
 
 
 

1970 

 
 
 
 
kaplice 

Radom parafia Opieki NMP (między ul. Żeromskiego 
i Struga) 

odmowa 

Bierwce odmowa kościoły 

Rajec odmowa 

Radom-Północ (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

Firlej (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

Podkanów (parafia Pelagów) odmowa 

Jamki (pow. Przysucha, parafia Wrzos) odmowa 

Dąbrówka Nagórna (parafia Cerekiew) odmowa 

Pruszaków (parafia św. Teresy w Radomiu) odmowa 

 
 
 
 
 
 

1971 

 
 
 
 
 
kaplice 

Radom parafia Opieki NMP (między ul. Żeromskiego 
i Struga) 

odmowa 

Bierwce odmowa kościoły 

Rajec odmowa 

Radom-Północ (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

Firlej (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

 
 
 

1972  
 
 
 Podkanów (parafia Pelagów) odmowa 
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Plan  
na rok 

Obiekty  
sakralne 

Wyszczególnienie decyzja 

Jamki (pow. Przysucha, parafia Wrzos) odmowa 

Dąbrówka Nagórna (parafia Cerekiew) odmowa 

Pruszaków (parafia św. Teresy w Radomiu) odmowa 

kaplice 

Radom parafia Opieki NMP (między ul. Żeromskiego 
i Struga) 

odmowa 

Bierwce odmowa 

Radom-Północ (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

Radom parafia św. Józefa odmowa 

Rajec odmowa 

 
 
 
kościoły 

Radom parafia Opieki NMP (między ul. Żeromskiego 
i Struga) 

odmowa 

Dąbrówka Nagórna (parafia Cerekiew) odmowa 

Podkanów (parafia Pelagów) odmowa 

Pruszaków (parafia św. Teresy w Radomiu) odmowa 

Wacyn, parafia św. Jana Radom odmowa 

Grzmucin (pow. Białobrzegi, parafia Skaryszew) odmowa 

Dzierzkówek (parafia Skaryszew) odmowa 

Jamki (pow. Przysucha, parafia Wrzos) odmowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1973 
 
 
 
 
kaplice 

Wola Owadowska (parafia Wsola) odmowa 

Rajec zgoda 

Bierwce odmowa 

Radom-Północ (parafia św. Jana w Radomiu) odmowa 

Radom parafia św. Józefa odmowa 

 
 
 
kościoły 

Radom parafia Opieki NMP (między ul. Żeromskiego 
i Struga) 

odmowa 

Dąbrówka Nagórna (parafia Cerekiew) odmowa 

Podkanów (parafia Pelagów) odmowa 

Pruszaków (parafia św. Teresy w Radomiu) odmowa 

Wacyn (parafia św. Jana Radom) odmowa 

Grzmucin (pow. Białobrzegi, parafia Skaryszew) odmowa 

Dzierzkówek (parafia Skaryszew) odmowa 

Jamki (pow. Przysucha, parafia Wrzos) odmowa 

 
 
 
 
 
 
 
 

1974  
 
 
 
kaplice 

Wola Owadowska (parafia Wsola) odmowa 

Źródło: ADS, Akta korespondencji z władzami cywilnymi (1953-1975), Plany budów z po-
szczególnych lat. 

 
Zachowana korespondencja Kurii sandomierskiej z władzami państwowymi 

wskazuje, że stosowały one różne wybiegi w celu utrudnienia budowy nowych 
obiektów sakralnych. Najczęstszym powodem nieprzyznawania zezwoleń był rze-
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komy brak materiałów. Powszechnie praktykowano przeciąganie ewentualnego 
zatwierdzenia planu budowy tak, aby nie można było rozpocząć jej w sezonie. 
Wielokrotnie w tych sprawach interweniował bp Lorek w UdSW w Warszawie148. 

W 1957 roku władze kościelne wystąpiły z wnioskiem o budowę nowego ko-
ścioła w Wolanowie. Ówczesny kościół zabytkowy był niewielki, a w związku ze 
zwiększeniem się liczby mieszkańców parafii, okazał się zbyt mały. Wierni nie 
mieścili się w świątyni, a podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych 
marźli i stali w deszczu149. W odpowiedzi Prezydium WRN w Kielcach stwierdzi-
ło, że istniejący kościół w Wolanowie jeszcze nadaje się do użytkowania. Budowa 
nowej świątyni nie wydaje się celowa, gdyż parafia nie posiada zgromadzonych 
materiałów budowlanych w wystarczającej ilości. Ponadto Prezydium PRN w Ra-
domiu uznało, że sytuacja materialna mieszkańców parafii jest ciężka, a budowa 
kościoła stanowiłaby dla nich nadmierne obciążenie finansowe150. Wkrótce kościół 
w Wolanowie zaczął wymagać remontu. W 1962 roku Wydział Kultury przy Pre-
zydium WRN w Kielcach nakazał przeprowadzenie prac zabezpieczających świą-
tynię. Remont miał obejmować wymianę zniszczonego pokrycia dachowego (gon-
tu) oraz uzupełnienie zniszczonych elementów więźby dachowej oraz wymiany 
uszkodzonych części konstrukcyjnych sygnaturki, a także wymianę pokrycia 
z zachowaniem ówczesnej sygnaturki. Ostateczny termin wykonania prac wyzna-
czono na ostatni dzień września 1962 roku151. 

W połowie lat 50. XX wieku inicjatywę budowy kaplicy podjęli mieszkańcy 
wsi Grzmucin. Co prawda miejscowość ta nie przynależała do powiatu radomskie-
go, ale leżała w parafii Skaryszew, której kościół parafialny mieścił się na terenie 
tegoż powiatu. Ponadto sprawą tą interesowały się władze państwowe w Radomiu. 
Kaplica w Grzmucinie miała powstać na gruncie o powierzchni 0,84 ha zakupio-
nym przez kurię w 1957 roku. Za powstaniem kaplicy przemawiało to, że odle-
głość wsi do kościoła w Skaryszewie wynosiła 10 km, a w Małęczynie – 6 km. Na 
budowie kaplicy mieli również skorzystać mieszkańcy Bogusławic i Makowa. 
Chcieli wybudować ją z własnych funduszy, aby raz w tygodniu móc uczestniczyć 
w nabożeństwie sprawowanym przez dojeżdżającego księdza152. W 1958 roku bp 
Lorek zgłosił oficjalny wniosek z prośbą o budowę kaplicy w gromadzie Grzmu-
cin153. Odpowiedź WdSW była negatywna. W kolejnych latach bp ponawiał proś-

                                                            
148 ADS, Akta korespondencji z władzami cywilnymi (1953-1975), Korespondencja 

z lat 1958-1967. 
149 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 180, Pismo Kurii Diecezji Sandomierskiej do Pre-

zydium WRN Zarząd Architektoniczno-Budowlany w Kielcach z dnia 23 IV 1957 r. 
150 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 180, Pismo Prezydium WRN w Kielcach do Kurii 

Diecezji Sandomierskiej z dnia 22 V 1957 r. 
151 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 180, Pismo Wydziału Kultury przy Prezydium 

WRN w Kielcach do parafii Wolanów z dnia 4 VIII 1962 r. 
152 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 88, s. 270, Pismo Prezydium PRN w Radomiu do 

WdSW w Kielcach z dnia 27 I 1958 r. 
153 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 88, s. 267, Pismo bpa Lorka do WdSW w Kielcach 

z dnia 17 X 1958 r. 
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bę, ale nie mógł liczyć na przychylność władz. Sprawa przybrała tempa na począt-
ku lat 70., kiedy mieszkańcy w sposób zdecydowany zaangażowali się w inicjaty-
wę budowy kaplicy. W 1971 roku rozpoczęli akcję zbierania podpisów, informując 
władze państwowe, że posiadają niezbędne materiały na budowę. Zostały one ze-
brane w czynie społecznym w 1965 roku z przeznaczeniem na budowę szkoły. 
W związku z tym, że budowa szkoły nie została rozpoczęta, mieszkańcy chcieli je 
wykorzystać na budowę kaplicy154. W październiku 1971 roku do Prezydium WRN 
w Kielcach udała się delegacja ze wsi Grzmucin i złożyła petycje w sprawie ze-
zwolenia na budowę kaplicy. Poinformowano ją, że budowa kaplicy nie może być 
zrealizowana ze względu na duże potrzeby budownictwa obiektów użyteczności 
publicznej155. 

Trudności, jakie napotkali mieszkańcy w otrzymaniu pozwolenia na budowę, 
sprawiły, że zdecydowali się oni na nielegalną formę rozwiązania tej sprawy. Jeden 
z mieszkańców wsi, Marian Maciejczyk, zaczął budowę kaplicy pod pretekstem 
budowy obory (na szczycie budynku nad wejściem głównym wykonano z białej 
cegły krzyż). Władze dowiedziały się o tym bardzo szybko i w dniu 8 maja 1974 
roku inspektor gminny nadzorujący budowę stwierdził odchylenia od planu 
i wstrzymał dalsze prace (dach budynku miał być wykonany bardziej „stromo” niż 
zaznaczono w planach)156. Pomimo interwencji władz dalej kontynuowano budo-
wę, a po jej zakończeniu wikariusz parafii Skaryszew w nielegalnie wybudowanym 
budynku zaczął odprawiać nabożeństwa.  

W 1975 roku podjęto decyzję o skierowaniu odpowiedniego wniosku do kole-
gium do spraw wykroczeń przeciwko Marianowi Maciejczykowi w związku 
z przystosowaniem budynku do innych celów niż zakładano w projekcie budowla-
nym, zaś przeciwko księdzu Józefowi Węglickiemu, wikariuszowi parafii Skary-
szew założono sprawę za organizowanie nielegalnych zgromadzeń. Co więcej zde-
cydowano o odwołaniu naczelnika gminy Gózd za tolerowanie samowoli budow-
lanej i brak działania w tym zakresie157. 

Do nielegalnej budowy kaplicy doszło również w miejscowości Jamki (rów-
nież nie należącej do powiatu radomskiego, ale znajdującej się na terenie parafii 
Wrzos, której kościół parafialny mieścił się w granicach tego powiatu). W 1957 
roku mieszkańcy tej miejscowości, oddalonej 7 km od kościoła we Wrzosie, podję-
li starania o budowę kaplicy. W czerwcu zawiązał się komitet budowy kościoła, 
zgromadzono środki, a architekt powiatowy Wacław Markiewicz zezwolił na bu-
dowę. W lipcu 1958 roku informacje o budowie trafiły do Prezydium PRN w Przy-
susze i budowa została wstrzymana. 22 sierpnia 1958 roku pod asystą policji kapli-
                                                            

154 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 88, s. 197. 
155 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 88, s. 196, Pismo kierownika WdSW w Kielcach do 

przewodniczącego Prezydium PRN w Radomiu z dnia 8 X 1971 r. 
156 Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej (da-

le: BUiAD IPN), sygn. IPN 1509/543, s. 60. Por. APR, UWR, spis 17, poz. 88, s. 174, 
Pismo KWMO w Kielcach do Wydziału Administracyjnego KW PZPR w Kielcach z dnia 
10 V 1974 r. 

157 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 88, s. 169. 
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cę rozebrano158. W kolejnych latach mieszkańcy bezskutecznie starali się o uzy-
skanie pozwolenia na budowę świątyni. Władze państwowe konsekwentnie odma-
wiały, gdyż „tam[tejsza] ludność występowała wbrew władzy ignorując decyzje 
o zaprzestaniu budowy, a następnie jej rozbiórce, która miała nastąpić dobrowol-
nie, aż do uzyskania właściwego zezwolenia”159. 

W latach 50. XX wieku wraz z rozbudową miasta Radomia wzrastała również 
potrzeba budowania kolejnych świątyń. Przewodniczący Prezydium MRN w Ra-
domiu informował w 1957 roku WdSW w Kielcach, że w zatwierdzonych przez 
Główną Komisję Urbanistyki i Architektury w Warszawie planach przewidziana 
jest budowa kościoła w rejonie Gołębiowa, północnej części miasta. Przewidywa-
no, że do końca 1965 roku będzie na tym osiedlu mieszkać ok. 15 tys. ludzi. 
W piśmie przewodniczący zaznaczył, że „plac pod budowę kościoła należy zare-
zerwować, natomiast o samej budowie niech zdecydują przyszli mieszkańcy tej 
dzielnicy”160.  

Budową kościoła w północnej części Radomia zainteresowany był bp Lorek. 
W piśmie z dnia 11 listopada 1957 roku informował WdSW w Kielcach o zamiarze 
budowy kościoła w Radomiu-Północ (osiedle XV-lecia)161. Stosowne pismo w tej 
sprawie bp Lorek wysłał także do Prezydium MRN w Radomiu, które w odpowie-
dzi oświadczyło, że w planie zagospodarowania osiedla Śródmieście-Radom-
Północ przewidziany jest pod budowę teren miedzy ulicami Warszawską i Miłą 
o powierzchni 1 ha. Zaznaczono, że dokładne sprecyzowanie miejsca zostanie 
przedstawione po zatwierdzeniu planu, co nastąpi z końcem 1958 roku. W piśmie 
tym Prezydium wyraziło także zgodę na zamianę terenów parafialnych przy ul. 
Traugutta, w zamian za plac przy ul. Warszawskiej, gdzie miał zostać wybudowa-
ny kościół162. 

W 1958 roku bp Lorek podtrzymał swój wcześniejszy wniosek w sprawie bu-
dowy kaplicy na nowym osiedlu w Radomiu, przesyłając go do Prezydium WRN 
w Kielcach i podkreślając, że jest [ona] niezbędna ze względu na usilne prośby 
ludności tego osiedla”163. WdSW wyznań zwrócił się w tej sprawie o opinię do 

                                                            
158 B. S t a n a s z e k , Budownictwo kościelne…, s. 447; por. APK, KW PZPR, sygn. 

503, s. 167, Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO Służby Bezpieczeństwa do 
I sekretarza KW PZPR w Kielcach z dnia 23 VIII 1958 r. 

159 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Kielcach (dalej: AIPN Ki), 
sygn. IPN Ki, 015/714, s. 74. 

160 APK, UWK, sygn. 5, s. 168, Pismo przewodniczącego Prezydium MRN w Rado-
miu do Wydziału do Spraw Wyznań w Kielcach z dnia 24 V 1957 r. 

161 APK, UWK, sygn. 5, s. 169, Pismo bpa Lorka do WdSW w Kielcach z dnia 11 XI 
1957 r. 

162 APK, UWK, sygn. 5, s. 174, Pismo przewodniczącego Prezydium MRN do bpa 
Lorka z dnia 9 I 1958 r. 

163 APK, UWK, sygn. 5, s. 178, Pismo bpa Lorka do Prezydium WRN w Kielcach 
z dnia 22 XI 1958 r. 
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Prezydium MRN w Radomiu164, które w odpowiedzi stwierdziło, że w planach 
budowanego osiedla w latach 1959-1965 przewidziany jest projekt kościoła, jednak 
„Zdaniem Prezydium MRN w Radomiu budowa nowego kościoła w chwili obecnej 
nie powinna być brana pod uwagę z braku materiałów oraz trudności wykonaw-
stwa osiedla”165. W związku z powyższym, jak można się domyślać, decyzja 
WdSW była odmowna. Biskup jednak nie zamierzał ustępować. Ponaglał wymianę 
gruntów kościelnych przy ul. Traugutta na państwowe przy ul. Warszawskiej. 
W piśmie z dnia 6 sierpnia 1959 roku do Prezydium WRN w Kielcach, zaznaczał, 
że sprawa z władzami państwowymi została już uzgodniona dwa lata temu, ks. Jan 
Węglicki na początku 1958 roku otrzymał stosowne upoważnienia do jej realizacji, 
a wciąż nie jest ona sfinalizowana166. Należy zaznaczyć, że wymiana ta była nieko-
rzystna dla Kościoła, biorąc pod uwagę aspekt materialny, gdyż grunty kościelne 
położone były w centrum miasta, a państwowe na jego peryferiach167.  

Starania o budowę przybrały na sile z końcem 1970 roku. Przy pomocy księdza 
Adama Staniosa, rektora kaplicy przy ul. Struga, został wówczas zorganizowany 
komitet budowy kościoła, w skład którego weszło pięć osób. Podjęto próbę wyko-
rzystania w sprawie budowy świątyni posła Bolesława Piaseckiego. Komisja udała 
się do niego 18 lutego 1971 roku z prośbą o interwencję u władz państwowych. 
Piasecki porosił o opracowanie oraz przedłożenie mu do wglądu petycji w tej 
sprawie skierowanej do wicepremiera Wincentego Kraśko. Petycja taka została mu 
przekazana, a po jej korekcie Piasecki zlecił zebranie ok. 10 tys. podpisów po na-
bożeństwach, ale w obrębie terenów kościelnych. W dniu 17 marca 1971 roku na 
biurko Piaseckiego trafiła petycja z zebranymi 6903 podpisami, a ten zobowiązał 
się do jej załatwienia. Sprawa jednak wciąż się przeciągała. Będąc na spotkaniu 
z wyborcami w Radomiu w dniu 28 lutego 1972 roku poseł Piasecki przyjął w bu-
dynku PAX-u sześcioosobową delegację radomskiej fary w sprawie zezwolenia na 
budowę kościoła. Poseł informował wówczas, że sprawa ta jest w toku załatwiania, 
a żadne akcje zbierania podpisów, petycje, czy też samowola nie będą sprzyjać 
szybkiemu jej załatwieniu. 23 marca 1972 roku Piasecki polecił Aleksandrowi 
Lewickiemu z Kielc poinformowanie komitetu budowy kościoła, że sprawa ta bę-
dzie załatwiona pozytywnie, zastrzegał jednak, aby informacja ta nie dotarła do 
księży. Z kolei 5 kwietnia w mieszkaniu ks. Staniosa zebrał się komitet celem 
opracowania projektu listu do Piaseckiego w sprawie uzyskania pozwolenia na 
budowę świątyni. Pismo to doręczone zostało posłowi 19 kwietnia. W dniu 
24 października delegacja budowy kościoła przekazała dyrektorowi WdSW pismo 
z prośbą o udzielenie zezwolenia na budowę świątyni. Pismo podobnej treści skie-
                                                            

164 APK, UWK, sygn. 5, s. 179, Pismo kierownika WdSW do Prezydium MRN w Ra-
domiu z dnia 2 XII 1958 r. 

165 APK, UWK, sygn. 5, s. 182, Pismo przewodniczącego Prezydium MRN w Rado-
miu do WdSW w Kielcach z dnia 15 XII 1958 r. 

166 APK, UWK, sygn. 5, s. 190, Pismo bpa Lorka do Prezydium WRN w Kielcach 
z dnia 6 VIII 1959 roku. 

167 APK, UWK, sygn. 5, s. 188, Pismo proboszcza parafii św. Jana w Radomiu do 
WdSW w Kielcach z dnia 6 IV 1959 r. 
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rowano także do WdSW w Kielcach. 4 grudnia w Warszawie poseł Piasecki przy-
jął delegację komitetu, obiecując, że pozwolenie na budowę zostanie wydane 
w styczniu 1973 roku168.  

Władze w Kielcach nie zgadzały się jednak na budowę kościoła na osiedlu 
XV-lecia, przedstawiając następujące argumenty: 

 ówczesny, najbardziej aktualny plan zagospodarowania przestrzennego 
Radomia nie przewidywał budowy kościoła; 

 osiedle było oddalone o niespełna 1 km od istniejących obiektów sakral-
nych, które zdaniem władz państwowych, zaspokajały w pełni potrzebę 
kultu religijnego; 

 w ostatnich latach rozszerzono bez zezwolenia dwa obiekty sakralne w re-
jonie osiedla, a więc kaplicę przy ul. Struga oraz kaplicę przy ul. Siennej; 

 w 1971 roku zezwolono na budowę kaplicy w Wólce Klwateckiej, grani-
czącej z osiedlem; 

 bp Gołębiowski z problemu budownictwa sakralnego stwarza instrument 
oddziaływania politycznego i aprobuje nielegalne budownictwo w diecezji 
sandomierskiej169. 

W związku z tym, że władze wciąż nie godziły się na budowę kościoła, ks. 
Adam Stanios wraz z kierownictwem PAX-u w Radomiu stworzył koncepcję roz-
budowy kaplicy przy ul. Struga, przylegającej do osiedla XV-lecia i stanowiącej 
własność sióstr magdalenek. Kaplica miała wymiary 10m x 25m, a przed nią znaj-
dowało się wykonane na początku lat 70. zadaszenie o powierzchni 100 m2, pod 
którym mogło przebywać 1400 osób. O tym pomyśle ks. Stanios poinformował 
bpa Gołębiowskiego, zaznaczając, że już z przedstawicielami PAX-u podjął sto-
sowne kroki w tej kwestii. Początkowo pomysł ten został zaakceptowany przez 
biskupa. Ks. Stanios zwrócił się do sióstr z prośbą o odstąpienie części ogrodu pod 
budowę przyszłego kościoła, na co te jednak nie wyraziły zgody, obawiając się 
likwidacji placówki zakonnej. W związku z tym ksiądz Stanios wysunął nową wer-
sję budowy, a mianowicie zburzenie kaplicy i części budynków parafialnych i po-
stawieniu na ich miejsce nowej świątyni. Plan ten został wstępnie omówiony 
z siostrami, które go zaakceptowały pod warunkiem, że wybudowany dla nich 
zostanie budynek parterowy z przeznaczeniem na kuchnię i jadalnię. Po zapozna-
niu się z tą propozycja bp Gołębiowski stwierdził, że docenia działania, jakie pod-
jął PAX w tym kierunku, ale rozbudowa kaplicy przy ul. Struga nie może oznaczać 
rezygnacji z budowy kościoła na osiedlu XV-lecia170. 

W dniu 24 kwietnia 1974 roku Urząd Wojewódzki w Kielcach wydał decyzję 
o rozbudowie kaplicy przy ul. Struga w Radomiu171. Urząd miejski próbował loka-

                                                            
168 APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 28, s. 8-9, Notatka służbowa, Kielce, dnia 26 II 1973 r. 
169 APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 28, s. 9, Notatka służbowa, Kielce, dnia 26 II 1973 r. 
170 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 140, s. 244-247, Pismo dyrektora WdSW w Kiel-

cach do wojewody kieleckiego z dnia 31 I 1974 r. 
171 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 140, s. 124, Pismo dyrektora WdSW w Kielcach do 

WdSW w Warszawie z dnia 19 II 1975 r. 
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lizować nowy obiekt na miejscu budynku sióstr magdalenek albo w ich ogrodzie, 
co było niemożliwe ze względu na nieodpowiedni teren172. Kuria zabiegała o bu-
dowę nowego obiektu przy ul. Chrobrego lub między ul. Sowińskiego i Jasińskie-
go, w zamian za rezygnację z rozbudowy kaplicy przy ul. Struga. Do władz pań-
stwowych w tym celu udawały się delegacje mieszkańców osiedla XV-lecia173. 
Władze nie zamierzały jednak zezwolić na budowę kościoła na tym osiedlu. 
WdSW w Kielcach stwierdził, że problem zostanie rozwiązany, jeśli zmieni się 
decyzję rozbudowy kaplicy przy ul. Struga na budowę kościoła w tym miejscu. 
Wówczas potrzeby religijne mieszkańców osiedla byłyby zaspokojone, a kuria nie 
miałaby podstaw żądać budowy kościoła na osiedlu XV-lecia. Pismo w tej sprawie 
wystosował dyrektor WdSW w Kielcach do UdSW 19 lutego 1975 roku174. UdSW 
wyraził zgodę na taką zmianę 18 marca 1975 roku175. 

Brak kościoła odczuwali również mieszkańcy osiedla Pruszaków w Radomiu. 
Świątynię planowano wybudować jeszcze przed wojną. Komitet budowy powołano 
już 1932 roku i gromadzono materiały, które następnie zostały zarekwirowane 
przez Niemców176. Bp Lorek podjął starania o budowę kaplicy wraz z ks. Andrze-
jem Łukasikiem. Wpisał tę inicjatywę do planu budów na rok 1958. Decyzja 
WdSW była oczywiście odmowna177. Na przeszkodzie w budowie kaplicy stały 
również bariery finansowe. Jak donosił informator „Cienki” ks. Łukasik twierdził, 
że parafianie są biedni, ale przy zwiększonej mobilizacji z pewnością dałoby się 
w Pruszakowie wybudować niewielki kościół178. Prezydium PRN negatywnie opi-
niowało tę budowę, ze względu na to, że parafia nie posiadała niezbędnych mate-
riałów, a poza tym ta inwestycja utrudniałaby budowę państwowych i społecznych 
obiektów179. Pomimo wpisywania tej budowy w roczne plany budów w kolejnych 
latach, nie zdołano uzyskać zgody na jej realizację180. 
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Dnia 5 lutego 1959 roku w kościele oo. bernardynów wybuchł pożar, który 
przerzucił się na klasztor, niszcząc połowę więźby dachowej obydwu budynków. 
Nadmiar wody użytej przy gaszeniu pożaru doprowadził do dalszych szkód z po-
wodu zawilgocenia murów. 23 lutego ojciec gwardian Marian Hulek zwrócił się do 
RdSW w Radomiu z prośbą o pomoc, gdyż zabezpieczenie i remont budynków 
przekraczał możliwości finansowe zakonu (szkody wyceniono na 2 mln zł)181. 
W Radomiu pojawiły się różne pogłoski co do pożaru. Niektórzy twierdzili, że był 
on wynikiem podpalenia, inni natomiast sugerowali, że przyczyną pożaru było 
spięcie w przewodach elektrycznych182. Władze zadecydowały o tymczasowym 
zamknięciu kościoła ze względów bezpieczeństwa183. Nie czyniono jednak tym 
razem specjalnych przeszkód co do jego odbudowy z powstałych zniszczeń. 
17 marca przewodniczący Prezydium MRN w Radomiu zwrócił się do WdSW 
w Kielcach, w jaki sposób postąpić w tej sprawie, zaznaczając, że w jego przeko-
naniu należy wydać zezwolenie na budowę celem przywrócenia pierwotnego stanu 
zabytkowych obiektów184. 23 marca Jarosz, odpowiadając na pismo Prezydium, 
pisał, że władze w Kielcach nie widzą zastrzeżeń odnośnie wydania pozwolenia na 
odbudowę zniszczonych budynków185. 

Ojciec gwardian zabiegał o pomoc finansową od państwa na odbudowę. 
W rozmowie w Prezydium WdSW wyznań miał usłyszeć, że w pierwszej kolejno-
ści należy wciągnąć kościół i klasztor na listę odbudowujących się na terenie die-
cezji budynków sakralnych. 19 marca bp Gołębiowski wysłał pismo do WdSW 
twierdząc, że sprawa jest pilna, nie otrzymał jeszcze odpowiedzi na plan budów 
wysłany w listopadzie 1958 roku, a jeśli również decyzja co do zabezpieczenia 
zniszczonych budynków będzie się przedłużać to „wobec opinii społecznej świata 
architektury i historii poniesie odpowiedzialność Wydział do Spraw Wyznań 
w Kielcach”186. Kierownik WdSW odpowiadając na pismo biskupa stwierdził, że 
zarzuty w stosunku do władz państwowych są nieuzasadnione, a wpisanie kościoła 
Bernardynów na plan budów jest obowiązkiem wynikającym z okólnika nr 3  
UdSW, a nie utrudnieniem ze strony władz187.  
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Odbudowa wymagała dużych nakładów finansowych, a datki zbierane na tace 
w kościołach radomskich były niewystarczające188. Ojciec gwardian zwrócił się 
więc do Funduszu Kościelnego w sprawie przyznania subwencji189. Decyzję musiał 
oczywiście zaopiniować WdSW w Kielcach. Jarosz wypowiadając się w tej spra-
wie stwierdził, że oo. bernardyni są wrogo ustosunkowani do obecnego ustroju  
i w związku z tym nie zasługują na pomoc państwa, jednakże koszty remontu prze-
kraczają ich możliwości finansowe i w związku z tym WdSW wnosi o przyznanie 
subwencji w maksymalnej wysokości 50 tys. złotych190. 

W 1959 roku bp Lorek włączył w plan budów budowę kościoła w Słupicy, 
w miejsce tymczasowej drewnianej kaplicy. Proboszcz tej parafii gromadził mate-
riały i starał się o plany. Prezydium PRN zaopiniował do WdSW tę budowę nega-
tywnie. Stwierdzono, że budowa kościoła mogłaby odwrócić uwagę miejscowej 
ludności od projektowanej w tej miejscowości szkoły. Za celowe uznano przekaza-
nie nagromadzonych materiałów pod budowę szkoły191. W następnych latach bi-
skup nie włączał już w plan budów budowy kościoła w tej miejscowości192. 

Władze komunistyczne skutecznie zablokowały plany budowy kaplicy w miej-
scowości Dąbrówka Nagórna, parafia Cerekiew. Budowa została zapisana w planie 
budów w 1959 roku. Mieszkańcy tej miejscowości mieli do kościoła ok. 6-7 km. 
Prosili o budowę kaplicy, w której mogłyby być odprawiane nabożeństwa w nie-
dziele i święta. Prezydium PRN w Radomiu zajęło w tej sprawie następujące sta-
nowisko: „Budowa kaplicy w Dąbrówce Nagórnej jest niecelowa, bowiem w miej-
scowości tej przewidziana jest budowa szkoły podstawowej, w czym świadczyć 
będzie miejscowa ludność. Ponadto pod projektowaną budowę kaplicy nie ma osta-
tecznie załatwionego placu oraz brak materiałów i funduszy”193. Chociaż budowa 
kaplicy była wpisywana do rocznych planów budów w latach kolejnych, to władze 
państwowe corocznie odmawiały jej zatwierdzenia194. Władze państwowe nie wy-
raziły również zgody na wybudowanie kaplic w innych miejscowościach, a mia-
nowicie w Podkanowie (potrzebę inwestycji zgłaszano od 1968 roku), Dzierzków-
ku i Woli Owadowskiej (potrzebę budowy kaplicy zgłaszano od 1973 roku)195.  
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Ograniczenia budownictwa i przeprowadzania remontów nie sprowadzały się 
tylko do kościołów i kaplic, ale także wykonywania niezbędnych prac w ich obrę-
bie. Ks. Jan Węglicki, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela zabiegał o naprawę 
ogrodzenia radomskiej fary. Prośbę tę biskup Lorek wpisał do wniosku budów na 
rok 1959196. Opiniując ten wniosek Prezydium MRN w Radomiu stwierdziło, że 
kościół oraz plebanią są budynkami zabytkowymi i zgodnie z planami zabudowy 
przewiduje się w ich obrębie zadrzewienie i wprowadzenie dużo zieleni, a tym 
wyburzenie istniejącego ogrodzenia od strony ul. Grodzkiej. Planowane jest pozo-
stawienie murku o wysokości 60 cm celem odsłonięcia obydwu zabytków. Ogro-
dzenia więc od strony ul. Grodzkiej nie należy naprawiać, ale rozebrać, podobnie 
jak i z drugiej strony kościoła, gdyż nie będzie ono spełniać żadnej funkcji197. 

Władze starały się nie tylko utrudniać budowę budynków sakralnych, ale też 
wprowadzać w nich udogodnienia. W listopadzie 1961 roku ks. Kazimierz Jelonek, 
ze zgromadzenia filipinów wraz z dwoma pracownikami Spółdzielni Pracy „Pio-
nier” w kaplicy przy ul. Siennej wykonał centralne ogrzewanie. W związku z tym, 
że nie posiadał odpowiedniego zezwolenia został pociągnięty do odpowiedzialno-
ści karnej. W dniu 26 maja 1962 roku przed Sądem Powiatowym w Radomiu od-
była się rozprawa przeciwko duchownemu. Sąd jednak nie dopatrzył się znamion 
przestępstwa i sprawę umorzył198. 

W 1960 roku proboszcz parafii św. Jana w Radomiu zwrócił się do Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o dokonanie translokacji zabytkowej 
kaplicy drewnianej w Wólce Klwateckiej. Po dokonaniu inspekcji konserwator 
w piśmie do WdSW w Kielcach stwierdził, że nie wyraża sprzeciwu w związku 
z przeniesieniem kaplicy w inne miejsce, w tej samej gromadzie (Firlej). W piśmie 
tym wskazywał, że kaplica została wzniesiona na podmokłym gruncie, co wpływa 
negatywnie na jej stan zachowania, a dodatkowo w trakcie przenoszenia można by 
usunąć uszkodzone elementy199. W starania o przeniesienie kaplicy oraz jej remont 
włączył się biskup Lorek pismem do WdSW z dnia 23 listopada 1961 roku200. 
Sprawa jednak utknęła w martwym punkcie. Starania o przeniesienie konsekwent-
nie wspierał również Wojewódzki Konserwator Zabytków. W piśmie z dnia 4 maja 
1963 roku informował parafię św. Jana, że translokacja kaplicy musi być uzgod-
niona z władzami państwowymi. Jeśli one wydadzą w tej sprawie pozytywnej opi-
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nii, on wyda decyzję o przeprowadzeniu prac konserwatorskich w miejscu, w któ-
rym ówcześnie się znajdował201.  

Prośbę o remont i przeniesienie kaplicy wsparli także mieszkańcy Wólki Klwa-
teckiej. W maju 1965 roku wystosowali pismo do WdSW wyznań, w którym za-
znaczyli, że kaplica wymaga szybkiego remontu. Z kolei właściciel gruntu, na któ-
rym się ona znajduje, nie wyraża zgody na jej remont, gdyż uczęszczający na na-
bożeństwa niszczą jego łąkę. Prosili więc o przeniesienie kaplicy na Firlej, na 
grunt, którego właścicielem była parafia św. Jana202. WdSW poprosił o opinię w tej 
sprawie Prezydium PRN w Radomiu. To w odpowiedzi zaznaczyło, że „przenie-
sienie kaplicy jest niecelowe. Przemawiają za tym stanowiskiem zarówno usytu-
owanie jak i charakter zabytkowy obiektu (…). Celowym natomiast wydaje się 
odremontowanie kaplicy i w tym przedmiocie Prezydium nie wnosi zastrzeżeń”203.  

W dniu 23 czerwca 1965 roku ks. Jan Węglicki, proboszcz parafii św. Jana, 
napisał pismo do radnego miasta Radomia, Jana Jawornika, z prośbą o pomoc 
w staraniach o przeniesienie zabytkowej kaplicy204. Radny interweniował u posła 
Józefa Knapika, który w piśmie do WdSW w Kielcach zaznaczył, że prosi o pozy-
tywne załatwienie sprawy przeniesienia kaplicy205. Sam proboszcz także nie pod-
dawał się w sprawie translokacji zabytku. Kolejne jego pismo do Prezydium PRN 
w Radomiu datowane jest na 15 października 1965 roku (jego odpis ks. Węgliski 
przesłał do WdSW trzy dni później). Zaznaczył w nim, że chociaż 14 października 
otrzymał ustną zgodę od przewodniczącego PRN na remont kaplicy w miejscu, to 
jednak nie zgadza się na niego właściciel gruntu, na którym się ona znajduje. 
W zakończeniu pisał, że „W tej sytuacji, pomimo najdalej posuniętej mojej troski o 
ratowanie zabytku, nie jestem w stanie zająć się remontem kaplicy ‘in situ’, a prze-
niesienia mi odmówiono. Wobec tego nie ponoszę odpowiedzialności za niszczenie 
się zabytkowej kaplicy, której grozi zawalenie się, jeżeli Władze Konserwatorskie 
nie spowodują natychmiastowego remontu. Dach formalnie spada, jest kompletnie 
zniszczony”206. Ksiądz Węglicki (inf. J-10) starał się również w celu ratowania 
zniszczonego obiektu wykorzystać swoją współpracę ze Służbami Bezpieczeństwa. 
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Na jednym ze spotkań skarżył się funkcjonariuszowi, że mimo swej lojalności 
wciąż nie może pozytywnie załatwić sprawy remontu kaplicy207. 

Tymczasem stan kaplicy pogarszał się. 5 maja 1966 roku silny wiatr naruszył 
jej stan, obsunęła się jedna ze ścian, wypadło okno z ramami i przechylił się dach. 
Właściciel gruntu, na którym stała kaplica, zabronił wejścia do niej na nabożeń-
stwa majowe. Doszło do awantury, podczas której właściciel został obrażony 
i obrzucony kamieniami. Poinformowany o tym fakcie Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, tego samego dnia, przesłał telegram do KM MO w Radomiu, nakazując 
wszczęcie postępowania przeciwko właścicielowi gruntu za dewastację kaplicy 
(ludność podejrzewała, że przyczyną uszkodzeń nie był wiatr, ale właściciel ziemi, 
na której stała kaplica)208.  

Decyzja w sprawie przenosin wciąż pozostawała odmowna. Władze obawiały 
się, że pozytywne ustosunkowanie się do prośby spowoduje utworzenie nowej 
parafii na Firleju. Tymczasem w sprawę włączyli się również mieszkańcy sąsied-
niej wsi – Klwatki Szlacheckiej, którzy początkowo do przenosin kaplicy odnosili 
się sceptycznie. 11 kwietnia 1967 roku wysłali do WdSW pismo, podpisane przez 
63 osoby z prośbą o zgodę na przeniesienie i remont zabytkowego obiektu, kolejne 
pismo wysłano w lutym 1968 roku, tym razem w imieniu wszystkich mieszkań-
ców209. Kaplica niszczała coraz bardziej. W związku z tym Wojewódzki Konser-
wator Zabytków informował Ministerstwo Kultury i Sztuki, że podjął kroki w celu 
wykupu ziemi przez parafię św. Jana, na której znajduje się kaplica albo przepro-
wadzenie remontu wbrew woli właściciela gruntu210.  

Przeciągająca się sprawa kaplicy w Wólce Klwateckiej nasiliła interwencje ku-
rii oraz ludności w związku z wybudowaniem kaplicy na Firleju. Skoro nie mogła 
tam zostać przeniesiona zabytkowa kaplica, podjęto próbę budowy nowego obiek-
tu. Budowę kaplicy filialnej na Firleju biskup Lorek wpisał do planu budów już na 
rok 1966211. Mieszkańcy Firleja interweniowali w tej sprawie nawet u premiera. 
W odpowiedzi otrzymali pismo z UdSW wyznań datowane na 19 stycznia 1968 
roku, by prośbę o budowę kaplicy filialnej ponownie skierować do WdSW w Kiel-
cach za pośrednictwem kurii diecezjalnej w Sandomierzu212. W marcu mieszkańcy 
Firleja dostarczyli do kurii pismo z prośbą o budowę kaplicy w ich miejscowości, 
zawierające osiem stron podpisów. Z kolei 1 lipca delegacja mieszkańców udała 
się do mieszkania bpa Wójcika z prośbą, aby ten wystąpił do WdSW o pozwolenie 
na budowę. Była ona przekonana, że brak zezwolenia wynika z pominięcia zgło-
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szenia budowy w rocznym planie budów. Biskup zapewnił, że w planie na 1968 
rok kuria zgłosiła budowę kaplicy filialnej w Firleju, a przesyłanie do władz ko-
ścielnych podpisów w tej sprawie jest bezprzedmiotowe. Delegacja poprosiła więc 
o zwrot podpisów celem przesłania ich do odpowiednich instytucji państwowych. 
Karty z podpisami zostały mieszkańcom zwrócone pismem z dnia 2 lipca 1968 
roku213. Pięć dni później przesłano je do WdSW w Kielcach. W piśmie mieszkańcy 
podkreślali, że „nie chodzi nam o tworzenie nowej parafii ale w miejsce budowy 
planowanego od dawna kościoła czy nawet przenoszenia zabytkowej kaplicy (…) 
pragniemy tylko uzyskać pozwolenie na budowę nowej kaplicy na Firleju jako filii 
par. św. Jana w Radomiu, byśmy w dogodniejszy sposób, zgodnie z przysługują-
cym nam prawem zagwarantowanym w Konstytucji PRL, mogli spełniać swoje 
praktyki religijne”214. 

Negatywnie do budowy kaplicy filialnej na Firleju ustosunkowane było Prezy-
dium PRN w Radomiu. W piśmie do WdSW z dnia 12 września 1968 roku prze-
wodniczący Prezydium podkreślał, że budowa kaplicy na Firleju jest niecelowa 
przede wszystkim z ekonomicznego punktu widzenia. Zaznaczał, że miejscowość 
Firlej oraz okoliczne wsie są słabo rozwinięte, ludność nie wywiązuje się z płace-
nia podatków, obowiązkowych dostaw i świadczeń na Społeczny Fundusz Budowy 
Szkół i Internatów. Gdyby udzielono zgody na budowę kaplicy, wówczas nastąpi-
łyby jeszcze większe trudności w realizacji świadczeń na rzecz państwa. Co więcej 
przewodniczący podkreślał, że Firlej oddalony jest ok. 5 km od kościołów św.  
Jana w Radomiu i we Wsoli, a położenie tych miejscowości przy trasie międzyna-
rodowej Warszawa-Kraków zapewnia mieszkańcom dogodny dojazd do obydwu 
świątyń215. 

Tymczasem ksiądz Węglicki nadal starał się o przeniesienie zrujnowanej ka-
plicy na Firlej z braku zgody właściciela na jej remont. W związku z interwencją 
posła Knapika Urząd do Spraw Wyznań zwrócił się do WdSW w Kielcach o rozpa-
trzenie możliwości przeniesienia zabytkowego obiektu na inne miejsce216. W od-
powiedzi WdSW podkreślał, że Prezydium PRN w Radomiu negatywnie wypo-
wiada się w sprawie przeniesienia kaplicy, a ponadto „ks. Węglickiemu nie zależy 
na remoncie kaplicy, chodzi mu o utworzenie na placu parafialnym obiektu kultu 
religijnego, który stałby się w najbliższej przyszłości zalążkiem nowej parafii”217. 

                                                            
213 APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 28, s. 69, Pismo Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu 

do WdSW w Kielcach z dnia 18 IX 1968 r. 
214 APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 28, s. 53, Pismo Marianny Kozdój w imieniu miesz-

kańców Firleja do WdSW w Kielcach z dnia 7 VII 1968 r. 
215 APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 28, s. 62, Pismo przewodniczącego Prezydium PRN 

w Radomiu do WdSW w Kielcach z dnia 12 IX 1968 r. 
216 APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 28, s. 28, Pismo naczelnika wydziału UdSW w War-

szawie do WdSW w Kielcach z dnia 16 III 1968 r. 
217 APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 28, s. 27, Pismo kierownika WdSW w Kielcach do 

UdSW w Warszawie z dnia 22 III 1968 r. 
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W końcu w 1970 roku udało się porozumieć proboszczowi Węglickiemu 
z właścicielem gruntu, na którym stała kaplica i została ona odbudowana218. 
W każdą niedzielę i święta odprawiano w niej nabożeństwa. W nocy w dniu 
24 sierpnia 1971 roku kaplica spłonęła219. Władze państwowe podejrzewały podpa-
lenie w celu uzyskania dodatkowego argumentu, aby wybudować nową kaplicę na 
Firleju, tym bardziej, że budynek trzy tygodnie wcześniej ubezpieczono na kwotę 
20 tys. złotych. Po podpaleniu, p.o. proboszcza św. Jana, ks. Stanisław Sikorski, 
otrzymał od biskupa Gołębiowskiego polecenie odprawiania nabożeństw na zglisz-
czach. Władze oceniały, że kazania wygłaszane są tam przez bardzo dobrych ka-
znodziejów, którzy mobilizują lokalną społeczność do czynienia starań o budowę 
nowego kościoła na Firleju. Zdaniem WdSW w przypadku gdyby kuria wystąpiła 
z taką inicjatywą należało wydać zgodę na odbudowę spalonej kaplicy na miejscu, 
na którym stała wcześniej, a nie na gruncie należącym do parafii220. 

Faktycznie kuria wystąpiła z takim wnioskiem 12 sierpnia 1971 roku221. 
2 września przewodniczący Prezydium WRN wyraził zgodę na odbudowę kaplicy 
na działce, na której stała poprzednio z zachowaniem takiej samej kubatury222. 
Kuria jednak starała się uzyskać zgodę na budowę kaplicy na Firleju i to o więk-
szych rozmiarach niż poprzednia. Wystosowała w tej sprawie 26 października pi-
smo do Prezydium WRN223. Kolejnego dnia dokument z taką samą prośbą skiero-
wał do Prezydium WRN proboszcz parafii św. Jana w Radomiu. Podkreślał, że 
nowa kaplica powinna być murowana, a teren gdzie stała poprzednia jest podmokły 
i nie nadaje się na postawienie fundamentów, ponadto kaplica powinna mieć od-
powiednie dojście, ogrodzenie, podkreślające jej sakralny charakter, a czego nie 
będzie można wykonać, gdyż teren, na którym stała spalona kaplica jest własnością 
prywatną224.  

W sprawie budowy kaplicy rozmawiał ks. Sikorski z przewodniczącym Prezy-
dium PRN w Radomiu, Janem Kosowskim. W jej trakcie stwierdził, iż negatywne 
podejście i decyzja władz państwowych może niewłaściwie odbić się w lokalnym 
społeczeństwie. Pozbawienie miejscowej ludności warunków do odbywania prak-
tyk religijnych może wywołać rozgoryczenie i niechęć do władz. Kosowski stwier-

                                                            
218 APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 28, s. 15, Notatka dotycząca odbudowy spalonej ka-

plicy zabytkowej w Wólce Klwateckiej, Kielce, dnia 11 VIII 1971 r.  
219 APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 28, s. 21, Notatka zastępcy kierownika WdSW 

w Kielcach z dnia 27 VII 1971 r. 
220 APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 28, s. 15, Notatka dotycząca odbudowy spalonej ka-

plicy zabytkowej w Wólce Klwateckiej, Kielce, dnia 11 VIII 1971 r. 
221 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 146, Pismo Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu 

do przewodniczącego Prezydium WRN w Kielcach z dnia 12 VIII 1971 r. 
222 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 146, Pismo przewodniczącego Prezydium WRN 

do kurii diecezji sandomierskiej z dnia 2 IX 1971 r. 
223 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 146, Pismo Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu 

do przewodniczącego Prezydium WRN w Kielcach z dnia 26 X 1971 r. 
224 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 146, Pismo proboszcza parafii św. Jana do prze-

wodniczącego Prezydium WRN w Kielcach z dnia 27 X 1971 r. 
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dził, że nastroje społeczne zależą przede wszystkim od ks. Sikorskiego, gdyż on 
ma na nie największy wpływ. W notatce sporządzonej z tej rozmowy Kosowski 
zaznaczył, że możliwość zaistnienia konfliktu jest duża i odpowiednie byłoby 
udzielenie pozwolenia na budowę kaplicy na nowym placu kościelnym przy po-
przedniej kubaturze225. Nie chcąc wywoływać negatywnych emocji wśród społe-
czeństwa WdSW wydał 17 stycznia 1972 roku zezwolenie na odbudowę kaplicy 
w innym miejscu226. Nowa, murowana kaplica została wzniesiona na Firleju 
w latach 1974-1975227. 

Z kolei wybudowany w 1945 roku kościół w miejscowości Rajec okazał się 
niewystarczający. W 1958 roku kuria wpisała do planu budów powstanie kościoła 
w Rajcu na 1959 roku. Z względu na decyzję odmowną również i w kolejnych 
planach budowa ta była ujmowana228. Władze państwowe twierdziły, że obecny 
kościół zaspokaja potrzeby parafii. Wysuwano również inne argumenty, takie jak 
np. potrzeba budowy szkoły229.  

Wybudowanie kościoła w Rajcu stawało się sprawą coraz bardziej pilną. Dzia-
łania władz kościelnych i mieszkańców w tej sprawie przybrały na sile pod koniec 
lat 60. W 1967 roku proboszcz w Rajcu, ks. Jan Stępień, informował WdSW 
w Kielcach, że budowa kościoła w Rajcu nie będzie przeszkadzać w realizacji in-
westycji publicznych, świątynia może zostać wykonana z półfabrykatów własnego 
wyrobu, bez obciążenia budownictwa mieszkalnego i socjalnego230. W styczniu 
1968 roku mieszkańcy Rajca przesłali pismo do WdSW z prośbą o zezwolenie na 
budowę, zaznaczając, że mają plan oraz część materiałów231. Kolejne pismo 
mieszkańcy wysłali w lutym, ponownie podkreślając, że jest plac, część materia-
łów, a budowę chcą przeprowadzić z własnych środków232. Niestety zabiegi miesz-
kańców były bezskuteczne. W starania o budowę kościoła bardzo zaangażował się 
proboszcz. Zdaniem władz w celu uzyskania pozwolenia, za wiedzą bpa Gołębiow-
skiego, przyłączył się do ruchu księży postępowych. Dzięki temu udało mu się 

                                                            
225 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 146, Notatka służbowa z dnia 19 XI 1971 r. 
226 ADS, Akta korespondencji z władzami cywilnymi (1953-1975), Pismo Kurii Diece-

zji sandomierskiej do Sekretariatu Episkopatu Polski z dnia 12 II 1973 r. 
227 Z. N i e m i r s k i , Na Firleju, „Gość Radomski” 2008, nr 32, s. 8; Parafię na Firleju 

erygował dopiero bp Edward Materski 1 V 1981 r. Kościół parafialny wybudowano w 
latach 1983-1996. Poświęcenia kościoła bp Materski dokonał 19 V 1996 r. Por. A. H e j d a , 
Radom. Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe, w: Rocznik diecezji radomskiej 2007, red. 
K. Fituch, P. Stefański, A. Warso, Radom 2007, s. 368. 

228 ADS, Akta korespondencji z władzami cywilnymi (1953-1975), Plany budów zgła-
szane przez kurię w latach 1959-1974. 

229 AIPN, IPN Ki, sygn. 015/714, s. 8; Por. APK, KW PZPR, sygn. 511, s. 245. 
230 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 144, Pismo proboszcza parafii Rajec do WdSW 

w Kielcach z dnia 28 XII 1967 r. 
231 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 144, Pismo mieszkańców parafii Rajec do WdSW 

w Kielcach ze stycznia 1968 r. 
232 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 144, Pismo mieszkańców parafii Rajec do WdSW 

w Kielcach z 1 II 1968 r. 
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uzyskać poparcie koła księży przy „Caritasie”. W 1970 roku na budowę kościoła 
miał już zgromadzone 30 tys. sztuk cegły, kamień budowlany i szlakę. W związku 
z tym władze państwowe wystąpiły o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie 
ustalenia co do legalnego pochodzenia tych materiałów. Sprawa budowy miała być 
monitorowana z obawy przed nielegalnym rozpoczęciem prac233. W maju 1971 
roku WdSW w Kielcach polecił Prezydium PRN w Radomiu kontrolować sytuację 
w Rajcu, a w razie stwierdzenia jakiejkolwiek samowoli budowlanej podjąć sku-
teczne kroki w celu zlikwidowania nielegalnego budownictwa234. Faktycznie wła-
dze bardzo skrupulatnie monitorowały sytuację. W 1972 roku stwierdzono, że bu-
dowana przez proboszcza stodoła, na budowę której posiadał zezwolenie, nie jest 
zgodna z planami, podejrzewano, że może być ona wykorzystana do celów sakral-
nych, w związku z tym wstrzymano jej budowę235. Proboszcz starał się wykazywać 
absurdalność takich podejrzeń, wskazując, że parafia posiada plan nowoczesnego 
kościoła i zgodnie z zapewnieniami UdSW w Warszawie w najbliższym czasie 
zostanie on ujęty w planie budownictwa sakralnego236. Tym razem zapewnienia 
UdSW nie okazały się gołosłowne, wydał on pozwolenie na budowę kościoła 
w Rajcu w 1974 roku237. Plan realizacji budowy został zatwierdzony 29 sierpnia 
1974 r.238. 

Na początku lat 70. wybudowano nielegalny budynek we wsi Mazowszany ko-
ło Radomia, służący za punkt katechetyczny. Sprawowano w nim również nabo-
żeństwa. Inicjatorami budowy byli radomscy księża pallotyni z parafii św. Józefa 
w Radomiu, którzy w 1971 roku zakupili tam działkę o pow. 2,5 ha wraz z budyn-
kami mieszkalnymi i gospodarczymi. Do kwietnia 1972 roku zakup ten był pozo-
stawał w ścisłej tajemnicy. 15 kwietnia do bezpieki dotarła informacja, że na tere-
nie tego gospodarstwa ma zostać wybudowana kaplica. W związku z tym bezpieka 
przesłała stosowną informację do władz polityczno-administracyjnych powiatu. 
18 kwietnia była już właścicielka gospodarstwa złożyła wniosek do Wydziału Bu-
downictwa i Urbanistyki Prezydium PPR w Radomiu o wyrażenie zgody na budo-
wę murowanej stodoły. Wniosek rozpatrzono negatywnie, decyzję argumentując 
podeszłym wiekiem zgłaszającej oraz brakiem perspektyw rozwojowych gospodar-
stwa. Mimo decyzji odmownej przystąpiono do budowy. W dniu 25 kwietnia 1976 
roku do Mazowszan przybył bp Gołębiowski. W wygłoszonym kazaniu dziękował 

                                                            
233 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 144, Notatka służbowa, Kielce, z dnia 29 V 1970 r. 
234 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 144, Pismo WdSW do przewodniczącego Prezy-

dium PRN w Radomiu z dnia 12 V 1971 r. 
235 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 144, Pismo KW MO w Kielcach do kierownika 

Wydziału Administracyjnego KW PZPR w Kielcach z dnia 13 X 1972 r. Por. BUiAD IPN, 
sygn. 1509/543, s. 58. 

236 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 144, Pismo proboszcza parafii Rajec do Minister-
stwa Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 III 1973 r. 

237 APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 144, Pismo WdSW w Kielcach do kurii diecezji 
sandomierskiej z dnia 23 IV 1974 r. 

238 APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 32, s. 9, Pismo naczelnika powiatu w Radomiu do 
WdSW w Kielcach z dnia 27 I 1975 r. 
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wiernym za ich poświęcenie i upór w walce o powstanie budynku, w którym od-
prawiano nabożeństwa239. 

Należy zaznaczyć, że w sprawy budownictwa kościelnego silnie angażował się 
bp Gołębiowski. W lutym 1974 roku kuria zaleciła, aby w każdym dekanacie po-
wołano komisję do spraw budownictwa sakralnego. Komisje takie zostały wybrane 
na konferencjach dekanalnych, ale władze zaznaczały, że nie prowadzą one żadnej 
działalności. Podkreślano, że coraz więcej proboszczów jest inspirowanych przez 
biskupa, aby występować z wnioskami o budowę nowych kościołów. Zdaniem 
władz państwowych nie wszyscy księża byli z tego powodu zadowoleni, gdyż nie 
chcieli ponosić trudów budowy nowych świątyń. Jako przykład wymieniono księ-
dza Kaczmarskiego z Bierwiec, który mimo nacisku biskupa i parafian nie zabiegał 
o budowę kościoła oraz ks. Dutkiewicza ze Słupicy, który nie angażował się w 
sprawy budownictwa, pomimo tego, że poprzedni dziekan zalecał mu rozpoczęcie 
budowy kościoła nocą240. 

 
Zakończenie 

 
Władze komunistyczne skutecznie zahamowały rozwój budownictwa sakralne-

go w Radomiu oraz w powiecie radomskim. Konsekwentnie dążyły do ogranicze-
nia zaplecza materialnego Kościoła. Wprawdzie w omawianym okresie udało się 
dokończyć budowę trzech kościołów, przy których prace rozpoczęły się przed 
wojną, odbudować dwa, które zostały zniszczone w czasie wojny oraz wybudować 
pięć nowych, ale była to przysłowiowa „kropla w morzu potrzeb”. Władzom ko-
ścielnym udało się również przeforsować budowę czterech kaplic filialnych (wli-
czając kaplicę w Grzmucinie, która nie leżała w powiecie radomskim) (aneks 1). 
Od 1957 roku budownictwo sakralne w ziemi radomskiej praktycznie zamarło. 
Komuniści nie wydawali w ogóle zezwoleń na budowę nowych obiektów. Wyjątek 
stanowiło pozwolenie na budowę świątyni w Rajcu w 1974 roku. Inne potrzeby 
Kościoła w zakresie budownictwa nie zostały uwzględnione. Dużym problemem 
okazała się budowa świątyń w Radomiu, największym mieście diecezji sandomier-
skiej. W tym wielotysięcznym mieście istniało tylko pięć parafii, nie licząc kościo-
łów filialnych. Potrzeby budownictwa, w związku z rozwojem miasta były więc 
znaczne, komuniści nie zgodzili się jednak na wznoszenie nowych świątyń. Ogra-
niczeniom w budownictwie sakralnym towarzyszyły utrudnienia w tworzeniu no-
wych parafii. W latach 1945-1975 erygowano ich zaledwie dziewięć (aneks 2). 
Osiem z nich erygował bp Lorek, a tylko jedną bp Gołębiowski. Należy nadmienić, 
że ograniczenia w budownictwie dotyczyły nie tylko obiektów kultu, ale również 
budynków plebańskich, co będzie przedmiotem oddzielnego opracowania. 

 

                                                            
239 BUiAD IPN, sygn. 1509/543, s. 70-71. 
240 APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 32, s. 16, Pismo zastępcy komendanta Miejskiego 

i Powiatowego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Radomiu do naczelnika powiatu w Ra-
domiu z dnia 15 I 1975 r. 
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Aneks 1 
Kościoły i kaplice wybudowane w latach (1945-1975) w parafiach  

przynależących do miasta Radom i powiatu radomskiego 

Rozpoczęte przed wojną Radom NSJ (1931-1957), Radom św. Teresy  
(1937-1964), Białobrzegi Radomskie (1933-1958), 

Kościoły: Boże (1947), Jarosławice (1957-62),  Odbudowane na miejscu zniszczonych 
lub zdewastowanych Kaplice: Wólka Klwatecka (1970), 

Kościoły: Radom św. Józefa (1945), Majdów  
(1944-1946), Radom Rajec (1945), Małęczyn  
(1952-1955), Bardzice (1956-1957),  

Nowe 

Bierwce (1952), Grzmucin (1974, parafia Skaryszew, 
pow. Białobrzegi), Radom Firlej (1974-1975) 

Źródło: B. Stanaszek, Diecezja sandomierska…, t. 1, s. 503; APR, UWR, sygn. spis 17, poz. 88, 
s. 169; Z. Niemirski, Na Firleju…, s. 8. 

 
 

Aneks 2 
Parafie utworzone w mieście Radomiu i w powiecie radomskim  

w latach 1945-1975 

Lp. Nazwa Data erygowania 

1. Bierwce 18 III 1957 

2. Małęczyn 18 III 1957 

3. Mirów 8 X 1948 

4. Pelagów 18 III 1957 

5. Radom, par. św. Józefa Pracownika 30 IV 1946 

6. Radom, par. św. Rodziny 1 I 1974 

7. Rajec 6 IX 1947 

8. Słupica 20 XII 1945 

Źródło: B. Stanaszek, Diecezja sandomierska…, t. 1, s. 525; A. Hejda, Radom. Parafia pw. Świę-
tej Rodziny, w: Rocznik diecezji radomskiej 2007, red. K. Fituch, P. Stefański, A. Warso, Radom 
2007, s. 302. 

 
 

S t r e s z c z e n i e  
 
Kiedy komuniści przejęli władzę w Polsce zaczęli stwarzać różne bariery dla rozwoju 

Kościoła katolickiego w Polsce. Prezentowany artykuł przedstawia stosunek władz pań-
stwowych do budownictwa kościelnego i tworzenia nowych parafii w Radomiu i powiecie 
radomskich w latach 1945-1975. Władze stwarzały na tym polu wiele przeszkód. W rezul-
tacie udało się dokończyć budowę trzech kościołów, odbudować dwa, zniszczone w czasie 
wojny, wybudować pięć nowych oraz cztery kaplice. Władze państwowe zgodziły się na 
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erygowanie ośmiu nowych parafii. Po 1957 roku uzyskano zgodę na budowę tylko jednego 
kościoła. 

 
Słowa klucze: Budownictwo sakralne w Radomiu i powiecie radomskim, ograniczenia 
w tworzeniu nowych parafii, władze państwowe wobec Kościoła. 

 
 

The State Authorities Attitude Regarding Church Construction  
and the Creation of New Parishes in the City of Radom and in the District  

of Radom from 1945-1975 
 

S u m m a r y  
 
When the Communists took power in Poland they began to create different barriers to 

the development of the Catholic Church in Poland. This article presents the attitude of the 
State authorities regarding church architecture and the creating new parish in Radom and 
the Radom district from 1945-1975. The State authorities created many obstacles in this 
area. As a result, the completion of three churches, the rebuilding of two churches damaged 
during the war, the building of five new churches and four chapels. The State authorities 
agreed to the erection of only eight new parishes. After 1957 years they permitted the build-
ing of only one church. 

 
Key words: Church building construction in Radom and the Radom district, restrictions on 
the creation of new parishes, the State authorities attitude towards the Church. 
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