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Rola protestów religijnych w procesie powstawania
struktur parafialnych Kościoła Polskokatolickiego

Kościół Polskokatolicki to nierzymskokatolicka wspólnota wyznaniowa, wywodząca się ze struktur Polskiego Narodowego Kościoła
Katolickiego, który swoją działalność misyjną rozpoczął pod koniec XIX
wieku w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych. Kościół Narodowy
pozyskiwał swoich wiernych głównie wśród polskich emigrantów pochodzących z ziem Galicji. Pierwszym ośrodkiem działalności Kościoła
było Scranton w stanie Pensylwania, a jego założycielem ks. Franciszek
Hodur1.
Pierwsze parafie i ośrodki misyjne Kościoła na ziemiach polskich powstały na początku ubiegłego stulecia, głównie na południu i południowym-wschodzie. W okresie międzywojennym Kościół nie uzyskał legalizacji, pomimo starań jego duchownych. Sytuacja ta utrudniała działalność
i rozwój placówek misyjnych w Polsce. Nowa wspólnota – uznająca katolickie dogmaty wiary, ale jawnie wyłamująca się spod zwierzchnictwa
papieża – nie znalazła akceptacji także wśród kleru rzymskokatolickiego
Historię Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego opisują: K. Adamus-Darczewska,
Kościół Polskokatolicki. Społeczne warunki jego powstania i działalności na wsi, Wrocław 1967;
E. Elerowski, Zarys historii Kościoła Narodowego Polskokatolickiego. Historia, doktryna, ideologia,
Warszawa-Scranton-Kraków 1997; H. Kubiak, Polski Narodowy Katolicki Kościół w Stanach
Zjednoczonych Ameryki w latach 1897–1965, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970; K. Białecki,
Kościół Narodowy w Polsce w latach 1944–1965, Poznań 2003; B. Domagała, Polski Narodowy
Kościół Katolicki – herezja, ruch narodowy czy ruch społeczny, Kraków 1996; W. Wysoczański,
Polski nurt starokatolicyzmu, Warszawa 1977; S. Włodarski, Historia Kościoła Polskokatolickiego
do roku 1946, Warszawa 1964.
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oraz działaczy politycznych utożsamiających się z obozem narodowo‑chrześcijańskim. Poparcie dla tej wspólnoty religijnej wyrazili natomiast
niektórzy działacze lewicowi i należący do stronnictw chłopskich2.
Mimo przeszkód prawnych i ideologicznych, Kościół rozbudował
swoje struktury parafialne w Małopolsce dzięki akcji misyjnej przybyłego
z USA w 1919 roku ks. Bronisława Krupskiego, pierwszego emisariusza
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. W celu popularyzowania
zasad Kościoła organizowano wiece i akcje charytatywne, publikowano poświęcone mu informacje. Po powrocie do Ameryki ksiądz Krupski przedstawił biskupowi Hodurowi obraz trudnej sytuacji panującej w Polsce3.
Od roku 1920 Kraków stał się głównym ośrodkiem działalności misyjnej Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Polsce. Dzięki
inicjatywie ks. biskupa Hodura oraz ks. Leona Grochowskiego, przebywających wówczas w ojczyźnie, powstała tu pierwsza parafia przy ulicy
Madalińskiego4. Podjęto również starania o utworzenie kolejnych parafii
oraz niewielkiego seminarium duchownego.
W latach dwudziestych XX wieku Kościół zaczął zyskiwać misjonarzy
wśród byłych księży rzymskokatolickich. Jeden z nich, ks. dr Antoni Ptaszek
z Zabierzowa, po wstąpieniu w struktury Kościoła Narodowego podejmował działania zmierzające do legalizacji tego wyznania5. Przeszkody prawne nie stanowiły jednak dużej bariery dla rozwoju wspólnoty. To właśnie
w latach trzydziestych XX wieku Kościół zyskał sporą liczbę wyznawców
na terenie Małopolski. Spośród placówek misyjnych Kościoła Narodowego
wyróżniały się wówczas następujące miejscowości:
a) Kraków – przy ulicy Łagiewnickiej mieściła się jedna z największych parafii narodowych w Polsce. Powstała na początku lat dwudziestych XX wieku. Jej członkami były rodziny robotników zakładów przemysłowych znajdujących się na terenie dzielnicy Bonarka, a także część
lewicującej inteligencji. Przeniesiono tu centralę Kościoła Narodowego
Por. K. Białecki, Kościół Narodowy w Polsce w latach 1944–1965, Poznań 2003, s. 17–18.
W. Wysoczański, Polski nurt starokatolicyzmu, Warszawa 1977, s. 94–95.
4
T.R. Majewski, Biskup Franciszek Hodur i jego dzieło, Warszawa 1987, s. 143.
5
Archiwum Państwowe w Krakowie, Akta Sądowe. Kościół Narodowy 1921–1932, sygn.
29/218/142, k. 621.
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w Polsce i seminarium, mieszczące się niegdyś przy ulicy Madalińskiego,
a w okresie późniejszym przy ulicy Czarnej6.
b) Wiśnicz – parafia w tej miejscowości powstała wskutek konfliktu
pomiędzy rzymskokatolickim proboszczem a wikarym. Pierwszą mszę
świętą w języku polskim odprawiono tu 31 maja 1923 roku7.
c) Tarnów – parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego
powstała w 1928 roku. Skupiała tamtejsze środowisko robotnicze i lewicującą inteligencję. Początkowo, podobnie jak w Krakowie i sąsiednich
miastach, wyznawcy gromadzili się na nabożeństwach w mieszkaniach
prywatnych, wynajmowali również niewielkie pomieszczenie przy ulicy
Słonecznej, a później kaplicę Kościoła Metodystycznego, by w 1964 roku
przenieść się na stałe do budynku dawnego klasztoru ojców Bernardynów.
Parafia tarnowska stopniowo traciła swoich wiernych, głównie w wyniku słabej misyjności, przy jednoczesnej aktywnej kontrakcji Kościoła
Rzymskokatolickiego8.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego prężne parafie narodowe organizowały się również na terenach Podkarpacia. Nowe parafie powstawały często wskutek rozłamu miejscowej parafii rzymskokatolickiej, podobnie jak to miało miejsce w podbocheńskim Wiśniczu.
Wyznawcy Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego skupieni byli
w następujących placówkach: Łęki Dukielskie, Bażanówka, Jastkowice,
Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Krosno i Sanok oraz Jaworze Górne
i Dobrków koło Pilzna9.
Kościół Narodowy rozwijał swoją działalność także na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, głównie dzięki inicjatywie ks. Andrzeja
K. Białecki, op. cit., s. 288.
W. Faron, Mszał polski Kościoła Katolickiego Apostolskiego Polsko-Narodowego, Zamość 1933, s. 6.
8
Autorce udostępniono dokumentację archiwalną parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tarnowie (kserokopia w zbiorach autorki).
9
Zespoły archiwów: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Akta Lokalne w Dobrkowie
1901– 1946, sygn. LD XIII; Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Akta Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, Wydział do Spraw Wyznań, sygn.: 21367, 21368, 21369, 21277,
21279, 21282, 21284, 21295. Ponadto zbiory Archiwum Państwowego w Rzeszowie oraz
Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie gromadzą zespoły akt, na podstawie których można
zrekonstruować proces kształtowania się pierwszych parafii narodowych na terenie Podkarpacia.
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Huszno, który wraz z wiernymi byłej parafii rzymskokatolickiej
z Mstyczowa utworzył na terenie Dąbrowy Górniczej pierwszą parafię narodową10. W 1923 roku ksiądz Huszno odszedł z Kościoła
Rzymskokatolickiego. Przy ulicy Narodowej założył prężną, kilkutysięczną wspólnotę parafialną Kościoła Narodowego, która skupiała
głównie pracowników okolicznych kopalń i hut. W okresie międzywojennym istniały na tym terenie ośrodki kultu religijnego w obrządku narodowym w Strzemieszycach, Maczkach, Gołonogu i Dąbrowie
Górniczej11. Łącznie parafie Kościoła Narodowego w Zagłębiu liczyły
w 1922 roku około 7500 wiernych12.
Duchowieństwo rzymskokatolickie uważało, że praktyki duszpasterskie księży narodowych znieważają instytucję Kościoła Rzymsko
katolickiego, jego obrzędy, miejsca kultu, kościoły, kaplice, cmentarze
i wizerunki świętych. Zakazywano odprawiania nabożeństw, wygłaszania odczytów, udzielania sakramentów, używania przez duchownych katolickich szat liturgicznych czy pochówku zmarłych wiernych
tej wspólnoty na cmentarzach parafialnych należących do Kościoła
Rzymskokatolickiego13. Ten burzliwy okres w historii Polskiego
Narodowego Kościoła Katolickiego określany jest w publikacjach tej
wspólnoty mianem „martyrologii” wyznania narodowego.
Kościół polskokatolicki w okresie okupacji hitlerowskiej został poddany tym samym represjom, jakich doświadczała większość wyznań religijnych w Polsce. Wielu duchownych Kościoła zginęło w obozach koncentracyjnych, wskutek czego część parafii przestała istnieć. Warto zdać
sobie sprawę z tego, że w 1939 roku Polski Narodowy Kościół Katolicki
liczył około 120 tysięcy wyznawców; wybuch wojny zahamował jednak
rozwój sieci parafialnej Kościoła14.
www.kurier.wzz.org.pl/kz/kz164/9.shtml [dostęp: 23.12.2009].
www.kurier.wzz.org.pl/kz/kz166/8.shtml [dostęp: 24.12.2009].
12
B. Ciepiela, Strzyżowice, Sosnowiec–Strzyżowice 1995.
13
E. Elerowski, Zarys historii Kościoła Narodowego Polskokatolickiego. Historia, doktryna, ideologia, Warszawa–Scranton–Kraków 1997, s. 119–125; Por.: M.T. Staszewski, Wolność sumienia
przed trybunałem II Rzeczypospolitej. Konstytucyjna zasada wolności sumienia w świetle procesów
karnych na tle religijnym, Warszawa 1970.
14
T.R. Majewski, op. cit., s. 164–171.
10
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Po zakończeniu II wojny światowej i przejęciu władzy przez komunistyczny rząd struktura Kościoła Narodowego została poddana wyznaniowej polityce represji, ponieważ uważano, że Kościół podlegał bezpośrednio zwierzchnictwu ośrodka w USA. Postawa państwa wobec wyznania
narodowego zmieniła się w drugiej połowie lat czterdziestych. Władze
komunistyczne powojennej Polski planowały wykorzystać Kościół polskokatolicki jako narzędzie rozbijania wewnętrznych struktur Kościoła
rzymskiego.
Przełomowymi momentami w burzliwych dziejach Polskiego
Narodowego Kościoła Katolickiego w komunistycznej Polsce było zerwanie współpracy Kościoła z centralą PNKK w USA oraz udzielenie mu
pełnej autokefalii przez władze świeckie15. W lutym 1946 roku władze zalegalizowały Kościół. Odtąd hojnie wydawano pozwolenia na przejęcie
przez duchownych narodowych byłych świątyń poewangelickich znajdujących się na ziemiach zachodnich; ponadto wspierano finansowo kapłanów poprzez udzielanie im zapomóg socjalnych, a także zagwarantowano możliwość zatrudniania księży. W 1951 roku zorganizowano zjazd
krajowy duchowieństwa Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego,
podczas którego – przy wyraźnym poparciu władz – utworzony został
Kościół Polskokatolicki w PRL16. Taka polityka komunistycznego państwa wobec duchowieństwa tej małej wspólnoty kościelnej wpłynęła na
rozwój parafii narodowych, zwłaszcza na wsiach i w małych miasteczkach, w których przed wojną Kościół Narodowy rozpoczął swą działalność misyjną i ukształtował fundamenty ideologiczne.
W latach pięćdziesiątych władze administracyjne komunistycznego
państwa polskiego, zwłaszcza na terenie małych miast i wsi, zwykły wykorzystywać nieporozumienia w parafiach rzymskokatolickich pomiędzy
proboszczem a wikarym lub między proboszczem a wiernymi. Działo się
Autonomia prawna Kościoła Polskokatolickiego w PRL była pozorna; przykładem na to jest
sprawa śmierci ks. Józefa Padewskiego, biskupa polskokatolickiego posądzonego przez komunistyczny aparat władzy o współpracę z PNKK w Stanach Zjednoczonych, czego skutkiem
był niewyjaśniony zgon kapłana w mokotowskim więzieniu w Warszawie. Józef Padewski
został zamęczony na skutek tortur stosowanych podczas przesłuchania przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w 1951 roku. Informacje dotyczące zgonu księdza Padewskiego
znajdują się w teczce IPN BU, Zgon ks. Padewskiego Józefa, sygn. 507/525, k. 39–46.
16
K. Białecki, Kościół Narodowy w Polsce w latach 1944–1965, op. cit., s. 55–66.
15
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tak na przykład w Bolesławiu koło Olkusza i Rokitnie Szlacheckim koło
Zawiercia. Pomiędzy proboszczem, wikarym a wiernymi powstawały
konflikty, których tło stanowiły zazwyczaj źle wykonywane posługi religijne. W przekonaniu władz komunistycznych wpływały one kompromitująco na wizerunek Kościoła Rzymskokatolickiego i rzymskokatolickich
duchownych. W celu rozwiązania sporów, a także zapewnienia wiernym
możliwości kontynuowania życia eklezjalnego i posług religijnych, wykorzystano Kościół Polskokatolicki17. Jako że nie odbiegał on od rytuału
katolickiego, szybko uzyskał sympatię i zainteresowanie ze strony byłych rzymskich katolików, dostrzegających w Kościele Polskokatolickim
alternatywną wspólnotę, spełniającą ich oczekiwania religijne.
W wielu parafiach na terenie Polski w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych władze komunistyczne przeprowadziły tzw. ogólnopolską akcję „parafialnych rebelii”18, wskutek których organizowały się małe, efemeryczne Niezależne Parafie Rzymskokatolickie. Przykładem na to są historie
niezależnych parafii rzymskokatolickich w Wierzbicy oraz w Kamionce
Wielkiej i Piwnicznej lub prężnych parafii polskokatolickich19.
W dziejach Kościoła Polskokatolickiego, historycznie powiązanego z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim, pozostaje wiele niezbadanych wątków i zagadnień. Dobrym tego przykładem jest historia
parafii polskokatolickiej w Bolesławiu koło Olkusza, której powstanie
wiąże się z polityką wyznaniową władz w okresie rządów Władysława
Gomułki. Śledząc burzliwe dzieje organizacji Kościoła Polskokatolickiego
w Bolesławiu, można dostrzec czynniki społeczne, gospodarcze, jak również te osobiste, motywujące mieszkańców rejonu Bolesławia do konwersji na wyznanie polskokatolickie.
Podczas moich prac nad rekonstrukcją historii parafii bolesławskiej, polegających między innymi na rozmowach z żyjącymi świadkami wydarzeń z lat pięćdziesiątych, poszukiwałam odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu konflikt wyznaniowy towarzyszący powstaniu
17
M. Biełaszko, A.K. Piekarska, P. Tomasik, C. Wilanowski, Plan pracy Departamentu IV na
lata 1972–1979, Warszawa 2007.
18
R. Michalak, Dziel i rządź, [w:] „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 3, s. 16–31.
19
Problem powstawania parafii niezależnych opisuje: W. Wysoczański, Prawo wewnętrzne
Kościołów i wyznań nierzymskokatolickich w PRL, Warszawa 1971.
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Kościoła Polskokatolickiego w Bolesławiu uzależniony był od czynnika
politycznego, a w jakim od społecznego i personalnego w przypadku
poszczególnych wiernych, którzy zdecydowali się przystąpić do jego
struktur?
Należy podkreślić, że do 1989 roku wiele dokumentów istotnych dla
tego zagadnienia nie było dostępnych. Dopiero datująca się na ten moment
transformacja ustrojowa umożliwiła dotarcie do zbiorów, zgromadzonych obecnie w Instytucie Pamięci Narodowej. Przechowywane są tam
liczne materiały operacyjne Służby Bezpieczeństwa PRL, Departamentu
IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz notatki i raporty kierowane
do MSW przez lokalne struktury milicyjne i partyjne. Podczas mojej kwerendy dotarłam również do archiwów parafialnych parafii polskokatolickich w Bolesławiu, Krzykawie–Małobądzu, Strzyżowicach oraz Rokitnie
Szlacheckim.

Parafia polskokatolicka w Bolesławiu – typowy przykład
organizowania się struktur Kościoła Polskokatolickiego
w okresie PRL
Bolesław koło Olkusza to niewielkie miasteczko znajdujące się w zachodniej części powiatu olkuskiego, położone na Wyżynie Krakowsko‑Częstochowskiej, na pograniczu Zagłębia i Małopolski. Do chwili obecnej Bolesław zachował charakter osady górniczej, pozostając jednym
z najważniejszych ośrodków górnictwa i hutnictwa rud cynku i ołowiu. Jest siedzibą władzy gminnej, która obejmuje dwanaście sołectw:
Bolesław, Hutki, Krążek, Krzykawę, Krzykawkę, Krze, Laski, Małobądz,
Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy i Ujków Nowy Kolonię20.
To tutaj, w tym niewielkim miasteczku, w 1957 roku doszło do konfliktu o charakterze wyznaniowym pomiędzy wiernymi Kościołów: Rzymskokatolickiego i Polskokatolickiego. Przyczyną były narastające napięcia
między grupami rzymskich katolików a ich Kościołem. Protest, wspierany
w różnych formach przez władzę komunistyczną, doprowadził wiernych
O. Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej. Gminy Bolesław, Bukowno i Sławków, Olkusz
2001, s. 12–13.

20
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do zerwania ze strukturami rzymskokatolickimi i znalezienia przez nich
możliwości dalszego rozwoju w ramach Kościoła Polskokatolickiego.
Ostatecznie długotrwały spór zakończył się w 1975 roku na mocy wyroku sądowego. Władze komunistyczne nadały konfliktowi bolesławskiemu
rangę sprawy ogólnopolskiej21.
Trudno dokonać obiektywnego opisu historii kształtowania się
największej polskokatolickiej parafii ze względu na stronniczy charakter istniejących źródeł i relacji. Analiza źródeł znajdujących się w archiwach, tak rękopiśmiennych, jak i drukowanych, została przeze mnie
uzupełniona przeprowadzonymi wywiadami z żyjącymi świadkami
wydarzeń z lat 1950–1970. W wyniku prac badawczych, polegających
głównie na analizie dokumentów zachowanych w zbiorach krakowskiego oddziału IPN, można stwierdzić, iż sprawa rozłamu religijnego
w Bolesławiu w latach 1957–1975 poddana została szczególnej kontroli
zarówno przez władze komunistyczne, jak również przez władze obu
wspólnot. W zbiorach krakowskiego oddziału IPN w Wieliczce znajdują się teczki, w których zgromadzono liczne materiały świadczące o systematycznym zainteresowaniu aparatu władzy tzw. „sprawą
Bolesławia”. Teczki zostały opracowywane przez funkcjonariuszy SB
i opatrzone kryptonimami operacyjnymi „Konflikt” i „Ogień”22.
Pogranicze Zagłębia i Małopolski stanowiło dla Kościoła Polskokatolickiego bardzo ważny obszar misyjny. Stało się to szczególnie widoczne w połowie lat pięćdziesiątych, gdy w Bolesławiu koło Olkusza
doszło do wyraźnego podziału pomiędzy ówczesnym proboszczem
rzymskokatolickim, wikarym a parafianami.
Młody wikary, ksiądz Władysław Zachariasz, szybko uzyskał
sympatię wiernych przez swoje zaangażowanie w życie i rozwój parafii. W 1956 roku proboszcz, ksiądz Jan Kornobis, zwrócił się do kurii
Akta IPN Kr, Bolesław, sygn. 0257/294, k. 104–107. 110.
Akta zgromadzone w krakowskim Oddziale IPN w Wieliczce, dotyczące tzw. „sprawy
Bolesławia”: IPN Kr sygn. 010/11450, Ogień; IPN Kr sygn. 0257/294, Bolesław; IPN Kr
sygn. 024/25, Konflikt; IPN Kr sygn. 039/104, Inne wyznania. Ekumenizm. Bolesław (lata
1972–1980). Por. A. Czocher, R. Dyrcz, J. Kwilisz, Informator o zasobie historycznym archiwum krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i zasadach jego udostępniania,
Kraków 2008.
21

22

ex nihilo 2(4)  /2010

115

Magdalena Tomczyk

kieleckiej z prośbą o przydzielenie drugiego wikarego. Dotychczasowy
wikary uznał decyzję proboszcza za „votum nieufności” wobec własnej
osoby23. Wśród parafian bolesławskich zaznaczył się natychmiast podział
na zwolenników proboszcza i księdza Zachariasza. Protest przybrał znamiona walki. W rodzinach, grupach sąsiedzkich, zakładach pracy i szkołach narastały antagonizmy.
W październiku 1956 roku problem podziału społecznego w Bolesławiu osiągnął swoje apogeum. Kuria kielecka, chcąc uspokoić narastający kryzys, zaproponowała księdzu Zachariaszowi przeniesienie do
kościoła katedralnego w Kielcach. Decyzja władz kurii spowodowała
niezadowolenie parafian. Ich delegacja udała się do biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka z prośbą o przywrócenie do Bolesławia dawnego wikariusza, obdarzanego nadal dużym zaufaniem. Według kurii
decyzja dotycząca możliwości powrotu wikarego należała do proboszcza
Kornobisa. 28 października 1956 roku grupa mieszkańców Bolesławia zajęła samodzielnie budynek plebani. Przedłożono również żądanie, aby to
ksiądz Zachariasz został mianowany proboszczem bolesławskiej parafii.
W dniach 12–13 maja 1957 roku biskup Kaczmarek wizytował
Bolesław. Tłum parafian zgromadzony przez budynkiem kościoła
wysłuchał decyzji biskupa ordynariusza. Nowym proboszczem został mianowany ks. Stanisław Kurdybanowski, któremu przydzielono
wikarego – ks. Witolda Stolarczyka. Decyzja biskupa Kaczmarka bynajmniej nie uspokoiła oburzonych mieszkańców miasteczka. Wierni
przejęli kościół wraz z budynkami parafialnymi i pobliskim starym
cmentarzem. Po raz pierwszy w dziejach kościoła bolesławskiego p.w.
Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła nie
odprawiono niedzielnej mszy świętej. Jak opisał to jeden z żyjących parafian24, drzwi do kościoła były przez całą dobę pilnowane przez tłum
ludzi. Samodzielnie dokonywano pochówków na pobliskim cmentarzu, bez obecności księdza25.
T. Żychiewicz, Dzwony Bolesławia, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 45, s. 1–3.
Rozmowa przeprowadzona w dniu 11 marca i 22 kwietnia 2006 roku z jednym z parafian
Kościoła Polskokatolickiego, mieszkańcem Krzykawy koło Bolesławia.
25
M. Lasota, Kościół narodowy, czyli historia manipulacji, „Nowe Państwo” 2005, nr 6, s. 63–66.
23
24
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O zajściach na terenie Bolesławia dziekan dekanatu olkuskiego poinformował pisemnie Prokuraturę Powiatową w Olkuszu26. Lokalne władze administracyjne odmówiły interwencji w tej sprawie. Sąd Powiatowy
i Prokuratura Powiatowa w Olkuszu wydały decyzję o umorzeniu postępowania. Sprawa Bolesławia nie została również rozstrzygnięta przez
Prokuraturę Wojewódzką w Krakowie. Natomiast od początku narastającego konfliktu w parafii Bolesław Służba Bezpieczeństwa sporządzała
tajne notatki na użytek wojewódzkiego Wydziału do Spraw Wyznań27.
Profesorowie Antoni Dudek i Ryszard Gryz po zapoznaniu się z tekstami
raportów SB uważają, że świadczą one o podejmowaniu przez ówczesną
władzę tzw. „działań wspierających”28.
Aby zrozumieć dalszy przebieg wydarzeń, należy przenieść się
do pobliskiego Starczynowa, w którym mieszkał kleryk Jan Kucyper,
późniejszy kapłan, w owym czasie studiujący teologię w seminarium
Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie. Często odwiedzając rodzinny
Bolesław, przekazywał zwierzchnim władzom swojego Kościoła informacje o nastrojach panujących wśród wiernych. Dzięki temu klerykowi
mieszkańcy Bolesławia i okolicznych wsi mogli dowiedzieć się o istnieniu Kościoła Polskokatolickiego, który odtąd stał się dla nich eklezjalną
alternatywą dla Kościoła Rzymskokatolickiego.
Wierni przekonani do nowego Kościoła wybrali ze swego grona delegację, która wyruszyła do Krakowa (siedziby władz diecezjalnych) w celu uzyskania zgody na odprawianie w Bolesławiu regularnych nabożeństw w obrządku polskokatolickim. Dzięki przychylności
ks. Michała Samborskiego, mieszkańcy Bolesławia mogli odtąd uczestniczyć w niedzielnych mszach świętych odprawianych w języku polskim
przy wzniesionym w tym celu ołtarzu polowym. Ksiądz Samborski często odwiedzał Bolesław i śledził nastroje powiększającej się liczby sympatyków polskokatolicyzmu. Od 1957 roku nabożeństwa w obrządku
Ibidem.
Sprawę konfliktu wyznaniowego w Bolesławiu szczegółowo monitorował Referat Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Olkuszu. W aktach
IPN Kr, Konflikt, sygn. 024/24 znajdują się szczegółowe informacje świadczące o systematycznej kontroli sporu o kościół bolesławski przez komunistyczną bezpiekę.
28
Cyt. za: A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce 1945–1989, Kraków 2006, s. 134–136.
26

27
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narodowym odprawiano również w kaplicach w Ujkowie i w Krzykawie
pod Bolesławiem.
Przełomowym momentem w sprawie okazała się wizyta duszpasterska w Bolesławiu pierwszego biskupa Polskiego Narodowego Kościoła
Katolickiego w USA, księdza Leona Grochowskiego, wraz z księżmi Józefem Niemińskim z Kanady i Tadeuszem Majewskim (kanclerzem Kurii Biskupiej w Warszawie) oraz mecenasem A. Kinowskim ze
Scranton, która odbyła się w dniu 1 września 1957 roku (w niedzielę).
Według świadków, zebrany tłum oczekujący na wizytę dostojników
Kościoła Polskokatolickiego mógł liczyć około dziesięciu tysięcy osób29.
Wypada wspomnieć, że w owym czasie przez Bolesław przebiegała
droga szybkiego ruchu, łącząca Kraków z Dąbrową Górniczą. Wielu
kierowców zatrzymywało się, aby obserwować burzliwe demonstracje
przed budynkiem neogotyckiego kościoła. W ową niedzielę świątynia
p.w. Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła
w Bolesławiu została przejęta przez zwolenników obrządku narodowego. Kilka dni później zajęto mieszkania sióstr zakonnych, wikariat i organistówkę, a także plebanię wraz z budynkami gospodarczymi.
Według jednego ze świadków tamtych wydarzeń, istniała możliwość pozostawienia budynku kościoła wraz z zabudowaniami parafialnymi przy prawowitych właścicielach, pod warunkiem sprowadzenia
księdza Zachariasza do Bolesławia30. Kościół Polskokatolicki w razie
takiej decyzji władz Kościoła rzymskiego był gotowy automatycznie
zrezygnować z zajętych zabudowań. Jednocześnie wysłano delegacje
parafian do dziekana olkuskiego i biskupa kieleckiego z prośbą o przywrócenie dawnego wikarego. Delegacja udała się również do prymasa
Stefana Wyszyńskiego. Jednak władze Kościoła Rzymskokatolickiego
odmówiły zgody na powrót duchownego do Bolesławia. Ksiądz
Władysław Zachariasz został mianowany proboszczem dopiero w roku
1974. Piastował tę funkcję przez dziesięć lat. W owym czasie Kościół
29
Rozmowa przeprowadzona w dniu 11 marca i 22 kwietnia 2006 roku z jednym z parafian
Kościoła Polskokatolickiego, mieszkańcem Krzykawy koło Bolesławia (maszynopis).
30
Rozmowa przeprowadzona w dniu 24 lutego 2006 r. z mieszkańcem Krzykawy koło
Bolesławia (maszynopis).
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Polskokatolicki był już samodzielny, posiadając w Bolesławiu osobną
świątynię p.w. Bożego Ciała.
Józef Liszka w swojej książce Dwa wieki parafii Bolesław charakteryzuje okres od 1957 do 1975 roku jako jeden z najtrudniejszych w dziejach
miasteczka, ponieważ protest wyznaniowy wywołał podziały wśród jego
mieszkańców. Przez osiemnaście lat rzymscy katolicy byli zmuszeni modlić się w mieszkaniach prywatnych i okolicznych świątyniach – w tym
również w kościółku w Tłukience i kaplicy w Laskach31. Rzymskokatolicy
gromadzili się też na nabożeństwach w kaplicy przedpogrzebowej na
miejscowym cmentarzu parafialnym przy ulicy Głównej w Bolesławiu,
którą przedłużono o dwa namioty. Kościół został odzyskany wyrokiem
Sądu Najwyższego w 1975 roku. Jak konkluduje w swoim artykule Marek
Lasota, historyk krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej:
„przy wydatnej pomocy ludowego państwa udało się sprowadzić życie
jednej parafii niemal do podziemia”32.
Kościół Polskokatolicki wzmacniał w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych swoją strukturę na terenie Bolesławia oraz okolicznych
wiosek. Pierwszym proboszczem polskokatolickim tej okolicy został
ksiądz Tadeusz Gotówka, który przybył tam z Warszawy33. Rozpoczęto
budowę nowej plebani, a także wydzielono teren cmentarza bolesławskiego dla pochówku wiernych obrządku narodowego.
Sprawa Bolesławia była poważnym problemem dla strony rzymskokatolickiej. Świadczy o tym między innymi list Sekretarza Episkopatu Polski
biskupa Zygmunta Choromańskiego kierowany do Pełnomocnika Rządu
do Spraw Stosunków z Kościołem Jerzego Sztachelskiego w sprawie dyskryminacji duchowieństwa katolickiego w parafii Bolesław34. W piśmie
z 21 grudnia 1960 roku biskup Choromański opisał ponownie problematyczną i niewątpliwie bolesną dla Kościoła Rzymskokatolickiego sytuację
J. Liszka, Dwa wieki parafii Bolesław, Bolesław 1995, s. 59.
M. Lasota, op. cit., s. 66.
33
Akta IPN Kr, Nerwowy, sygn. 009/7710.
34
List z dnia 21 grudnia 1960 r. Sekretarza Episkopatu Polski bp. Z. Choromańskiego do
Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego w sprawie dyskryminacji duchowieństwa katolickiego w parafii Bolesław. Cyt. za: Kościół w PRL. Dokumenty 1960–1974, t. II, oprac. P. Raina, Poznań 1995, s. 36–38.
31
32
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bolesławskiej parafii. Pomimo korzystnego dla strony rzymskokatolickiej prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego i Sądu Wojewódzkiego
w Krakowie dotyczącego tej sprawy z roku 1959 – nakazywał on zwrócenie majątku prawowitym właścicielom przez stronę polskokatolicką – sytuacja nie została rozstrzygnięta. Wspomniany wyrok i jego wykonanie
zostały wstrzymane wskutek decyzji Ministra Sprawiedliwości, cała zaś
sprawa skierowana do Sądu Najwyższego w Warszawie, w celu rozpatrzenia wyroku w trybie rewizji nadzwyczajnej.
Według biskupa Choromańskiego, władze prokuratorskie, które włączyły się w śledztwo nad konfliktem w Bolesławiu, miały rzekomo bronić
tylko interesów Kościoła Polskokatolickiego, czyli tzw. „hodurowców”.
Rewizja nadzwyczajna zarządzona przez Ministra Sprawiedliwości nie
wpłynęła na przedmiot sporu. We wspomnianym liście czytamy, że „wydane w tej materii decyzje sądowe były albo uchylone, albo pozostawały
bez wykonania wobec rzekomych obaw gwałtownego sprzeciwu «hodurowców» i braku sankcji karnych ze strony czynników Władz państwowych”35. Biskup poruszył także kwestię kaplic wykorzystywanych przez
księży rzymskokatolickich na potrzeby eklezjalne. Nabożeństwa odprawiano w Tłukience, w kościółku wybudowanym niegdyś przez górników,
i w Laskach. Urządzono również prowizoryczne kaplice w Bukownie Wsi,
Bolesławiu i Krzykawie. Według biskupa, polskokatolicy wykorzystywali
do celów religijnych oprócz kościoła parafialnego również kaplice znajdujące się na terenie gminy Bolesław: w Wodącej, Krzykawie, Bukownie Wsi,
Ujkowie Starym, Ujkowie Nowym, użytkując je bezprawnie, podobnie jak
budynek kościelny wraz z otaczającymi go dobrami.
Istotnym problemem w sprawie bolesławskiej, przedstawionym w liście Sekretarza Episkopatu, było ukaranie miejscowych księży rzymskokatolickich przez terenowe władze administracyjne „za urządzanie zgromadzenia bez zezwolenia”36. Do owych nielegalnych zgromadzeń miały
należeć msze święte odprawiane w domach prywatnych i kaplicach. Kary
pieniężne zostały nałożone na pięciu duchownych, po czym zamieniono je na areszt więzienny. Na wiadomość o zatrzymaniu kapłanów,
35
36

Ibidem, s. 36–37.
Ibidem, s. 37.
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wierni rzymskokatoliccy z terenu Bolesławia wpłacili grzywny pieniężne.
Władze komunistyczne uwolniły duchownych.
Konflikt religijny nazwany przez historyków „sprawą Bolesławia”
stanowił typowy przykład polityki państwa wobec Kościoła Rzymsko
katolickiego i mniejszych wspólnot wyznaniowych, za którą odpowiedzialny był Urząd do Spraw Wyznań. Jest to także dobra ilustracja procesu
zbiorowej konwersji z Kościoła Rzymskokatolickiego do starokatolickiej
nauki Kościoła Polskokatolickiego.

Rozłam parafii bolesławskiej – „sprawa olkuska”
Proces tworzenia się parafii Kościoła Polskokatolickiego na terenie
Polski południowej uwarunkowany był również sposobem pojmowania
przez wiernych obu wyznań wartości tolerancji wyznaniowej. Budowa
kościoła obrządku narodowego często stanowiła przyczynę konfliktów
społecznych na danym obszarze. W celu definitywnego nawrócenia osób,
które wyraziły wolę przystąpienia do innego wyznania, posługiwano się
różnymi formami agresji werbalnej. Ostatecznym środkiem perswazji
były wzajemne oszczerstwa i surowa krytyka płynące wprost z ambon37.
Negatywna ocena Kościoła Polskokatolickiego oraz jego duchownych,
często formułowana podczas kazań wygłaszanych przez księży rzymskokatolickich, ilustrowała ich niechęć wobec tej wspólnoty. Podczas kwerendy źródłowej w Archiwum Wojewódzkim w Tarnowie znalazłam notatkę,
dotyczącą rzekomego oczerniania parafii polskokatolickiej i jej proboszcza
przez duchownego rzymskokatolickiego. Ksiądz miał wygłaszać z ambony nieprzyjemne uwagi skierowane wyraźnie przeciwko Kościołowi
Polskokatolickiemu, określając go jako „Kościół narodowy, a nie katolicki, ponieważ w jego strukturach służą duchowni będący ateistami i judaszami”. Według przesłuchiwanego kapłana, duchowni polskokatoliccy
nie mieli prawa nazywać siebie księżmi katolickimi, ponieważ „nie byli
duchownymi Kościoła Powszechnego”38. Z uwagi na groźbę pociągnięcia
Por. K. Kersten, Wieś polska 1939–1948. Materiały konkursowe, t. III, Warszawa 1970, s. 92.
Zbiory Archiwum Wojewódzkiego w Tarnowie z lat 1945–1989. Teczki osobowe księży,
akta „A”, sygn. 878.
37
38
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księdza do odpowiedzialności karnej przez Urząd do Spraw Wyznań, duchowny zwykle tłumaczył zaistniałą sytuację jako rzekomą próbę wyjaśnienia swoim parafianom różnic pomiędzy wyznaniami dominującymi
na jednym terenie39.
Należy podkreślić, iż w tradycji Kościoła najbardziej popularnym
środkiem kształtowania opinii wiernych zawsze była ambona. Duchowni
rzymskokatoliccy niejednokrotnie wygłaszali z niej słowa krytyki,
zwłaszcza wobec wiernych, którzy podjęli decyzję zawarcia związku
małżeńskiego z osobą nie związaną z Kościołem Rzymskokatolickim40.
Powszechnie używano nieprzychylnych określeń, np. „hodurowcy”
i „heretycy”. W Bolesławiu również posłużono się wieloma instrumentami agresji werbalnej i fizycznej.
Konflikt wyznaniowy towarzyszący narodzinom struktury Kościoła
Polskokatolickiego w Bolesławiu oddziaływał również na okoliczne
tereny. Już w maju 1958 roku doszło do rozruchów na tle religijnym
w Olkuszu. Zebrani na mszy świętej pod olkuskim kopcem Kościuszki
polskokatolicy przybyli z Bolesławia zostali stamtąd przepędzeni wraz
ze swym proboszczem. Nabożeństwo przerodziło się w manifestację
polskokatolików, starających się o wybudowanie w Olkuszu swojego kościoła. Już poprzedniego dnia – 3 maja 1958 roku – podczas mszy
w świątyniach rzymskokatolickich pojawiły się akcenty krytyki skierowanej przeciwko grupie polskokatolików z Bolesławia41. Miejscowa
plotka głosiła, że wyznawcy Kościoła Polskokatolickiego chcą przejąć
olkuską bazylikę oraz miejscowy cmentarz parafialny. W znacznej mierze z tego względu 4 maja tłum ludzi próbował udaremnić odprawienie
mszy świętej obrządku polskokatolickiego.
W godzinach popołudniowych miejscowi rzymscy katolicy zgromadzili się przed terenem wokół kopca oraz przy pobliskim cmentarzu, aby
w ten sposób zamanifestować swą nieprzychylną postawę wobec wyznawców polskokatolicyzmu. Na widok nadjeżdżających polskokatolików
Ibidem.
S. Zapałowski, Moje trzynastoletnie pasterzowanie w Koziegłówkach, Warszawa 1936, s. 98.
41
Informacja za protokołami archiwalnymi Rady Parafialnej. Dokumentacja znajduje się
w archiwum parafii polskokatolickiej w Krzykawie-Małobądzu (kserokopia w zbiorach
autorki).
39
40
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zaczęto rzucać pierwsze wyzwiska i okrzyki. Tłum zwartym kręgiem otoczył nieproszonych gości. Prowokacja przerodziła się w bójkę, podczas
której posługiwano się różnorodnymi narzędziami agresji. W kierunku
polskokatolików rzucano kamienie i piasek. Przewrócono krzyż przy ołtarzu, zniszczono obraz, kielichy, komunikanty, a w końcu cały ołtarz.
Oskarżono polskokatolików o profanację poświęconych miejsc42.
W rozruchach wzięło udział około trzech tysięcy mieszkańców
Olkusza, w tym rzymskokatolicki ksiądz. Interweniowała milicja.
Finałem tych wydarzeń był proces sądowy prowadzony przez Sąd
Wojewódzki w Krakowie na przełomie września i października 1958
roku. Prokurator zarzucił rzymskim katolikom brak poszanowania zasady wolności wyznania. Proces zakończył się nałożeniem kary pozbawienia wolności na kilku wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego, których
uznano za głównych inspiratorów zajść. Żyjący świadkowie tamtych
wydarzeń pamiętają, że strona rzymskokatolicka była przeciwna zaistnieniu Kościoła Polskokatolickiego w Olkuszu, ponieważ sytuacja taka
uwydatniłaby słabą działalność misyjną Kościoła Rzymskokatolickiego.
Obawiano się podziału przede wszystkim w społeczności pracowników
olkuskich zakładów przemysłowych, zatrudniających zarówno mieszkańców Małopolski, jak i sąsiedniego Zagłębia43.
Sprawa olkuska, pomimo wydania wyroku sądowego, nie została
wówczas zakończona. Nadal dochodziło na tym terenie do konfliktów na
tle religijnym. Według żyjących świadków zajść olkuskich, na przełomie
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Olkuszu mieszkało około 138 rodzin wyznania polskokatolickiego44. Parafia polskokatolicka w Bolesławiu
zwróciła się w kwietniu 1958 roku do Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Olkuszu z prośbą o zezwolenie na odprawianie mszy polowej obok cmentarza parafialnego. Mieszkańcy Olkusza będący członkami parafii polskokatolickiej w Bolesławiu wyrażali chęć budowy własnej
świątyni w Olkuszu. Zebrano już nawet fundusze na kupno materiałów
42
Rozmowa przeprowadzona w dniach 11 marca i 22 kwietnia 2006 roku z jednym z parafian Kościoła Polskokatolickiego, mieszkańcem Krzykawy koło Bolesławia (maszynopis).
43
Ibidem.
44
Informacja za protokołami archiwalnymi Rady Parafialnej. Dokumentacja znajduje się w archiwum parafii polskokatolickiej w Krzykawie-Małobądzu (kserokopia w zbiorach autorki).
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budowlanych. Mimo listów z prośbą o możliwość erygowania nowej
parafii kierowanych bezpośrednio do władz zwierzchnich Kościoła,
starania rodzin olkuskich ostatecznie zakończyły się fiaskiem. Życie religijne polskokatolików z Olkusza koncentrowało się wokół parafii bolesławskiej, później również wokół nowo powstałej parafii narodowej
w Krzykawie-Małobądzu oraz w Bukownie – miejscowościach oddalonych o kilkanaście kilometrów od miasta. Dopiero w latach osiemdziesiątych w prywatnym mieszkaniu rodziny polskokatolickiej, na Osiedlu
Młodych w Olkuszu, powstał punkt katechetyczny. Zorganizowano
ponadto prowizoryczny ołtarz oraz salkę dla dzieci. Systematycznie
przyjeżdżał tu także kapłan polskokatolicki z Bolesławia. Obecnie punkt
katechetyczny już nie istnieje, a nieliczni olkuszanie wyznania narodowego dojeżdżają na nabożeństwa do Bolesławia, Krzykawy i Bukowna45.
Można wysnuć wniosek, że brak świątyni polskokatolickiej w Olkuszu,
spowodował spadek liczby wiernych Kościoła w Bolesławiu, a później
w rodzących się nowych parafiach, Bukownie i Krzykawie-Małobądzu.
Dlatego Olkuszanie wyznania polskokatolickiego zdecydowali na konwersję do Kościoła Rzymskokatolickiego.
Należy podkreślić, iż prężna wspólnota parafian obejmowała swoim zasięgiem okoliczne miasteczka, wsie i przysiółki: Olkusz,
Sławków, Bolesław, Ujków Nowy, Ujków Nowy Kolonię, Krzykawę,
Krzykawkę, Małobądz, Kuźniczkę, Krze, Laski, Hutki, Podlipie,
Wygiełzę, Tłukienkę, Bukowno, Krążek, Międzygórze i Starczynów.
W 1959 roku liczyła 9 374 wiernych i 22 tysiące sympatyków, a w roku
1965 – 6 400 wiernych i 600 sympatyków46. Z uwagi na stan liczebny
wiernych, zatrudniano w niej aż trzech księży, podlegających ciągłej
rotacji, co stanowiło pewien ewenement w Kościele Polskokatolickim47.
W tym miejscu warto przypomnieć, że parafia Bolesław przyjmowała
45
Obecnie w Olkuszu mieszka dziewięć rodzin wyznania polskokatolickiego w obrębie parafii św. Andrzeja, za: W. Lesiak, Olkuska Bazylika Św. Andrzeja na tle dziejów miasta i parafii,
Olkusz 2006, s. 60–61.
46
Więcej informacji o parafii w omawianym okresie w: Akta parafii Bolesław (1958–1975).
Archiwum Kościoła Polskokatolickiego, t. 1; Akta parafii Bolesław (1959–1984). Archiwum Kościoła
Polskokatolickiego, t. 91, [w:] K. Białecki, Kościół Narodowy w Polsce w latach 1944–1965, op. cit.,
s. 281–282.
47
Ibidem.
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również księży, którzy decydowali się na przejście ze struktur rzymskokatolickich do Kościoła Polskokatolickiego. Tu byli szkoleni i przygotowani do posługi w Kościele Polskokatolickim. Działały ponadto
organizacje kościelne: Towarzystwo Niewiast Adoracji Najświętszego
Sakramentu, Rada Parafialna i punkt katechetyczny. Po koniec lat pięćdziesiątych zaistniała konieczność wybudowania nowego kościoła wraz
z plebanią oraz remontu świątyni wraz z budynkami gospodarczymi,
przejętymi od rzymskich katolików. Obawiano się odzyskania kościoła bolesławskiego przez stronę rzymską, co też się stało w połowie lat
siedemdziesiątych.
Początkowo wierni polskokatoliccy z okolic Krzykawy, Małobądza
i Bolesławia wykorzystywali na potrzeby kultu religijnego murowaną kaplicę w Krzykawie. Została ona zbudowana na wzór małego kościoła w latach 1890–1898 i stanowiła dla polskokatolików główne miejsce modlitw48.
Służyła także wiernym Kościoła Rzymskokatolickiego, którzy w latach
osiemdziesiątych XX wieku wybudowali swoją świątynię w Krzykawce.
Już pod koniec lat pięćdziesiątych w tej wsi doszło po raz pierwszy do
ostrych napięć pomiędzy członkami Kościoła Rzymskokatolickiego a grupą polskokatolików. Spór wywołała próba przejęcia użytkowanej wówczas przez Kościół Polskokatolicki kaplicy przez rzymskich katolików.
Z uwagi na znaczną odległość Krzykawy od Bolesławia, do wiernych
związanych z Kościołem Polskokatolickim przyjeżdżał systematycznie
ksiądz. Odprawiał nabożeństwa właśnie w owej kaplicy. Modlitwy zakłócały liczne prowokacje, przeprowadzane przez rzymskich katolików,
mające na celu odebranie Kościołowi Polskokatolickiemu obiektu. Często
interweniowała milicja, zaprowadzając porządek pomiędzy zwaśnionymi
stronami. W trosce o bezpieczeństwo polskokatolików oraz o zachowanie
prawa do swobodnego wyznawania religii, w późniejszych latach milicja
systematycznie kontrolowała postawę mieszkańców Krzykawy i okolicznych wsi. Działania te przyniosły oczekiwane efekty, a nawet rodzaj pewnego wyciszenia konfliktów na tle religijnym49.
J. Liszka, Przydrożni świadkowie historii, Bukowno [b.d.w.], s. 116.
Dokumentacja parafialna parafii polskokatolickiej w Krzykawie–Małobądzu (kserokopia
w zbiorach autorki).
48
49
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W chwili obecnej w tamtych okolicach można stwierdzić brak zachowań dyskryminujących ze względu na wyznanie. Widać to na przykładzie
organizacji procesji Bożego Ciała w Krzykawie-Małobądzu. Przebiega
ona w następujący sposób: wierni Kościoła Rzymskokatolickiego uczestniczą w procesji rano, a końcowym etapem nabożeństwa jest właśnie modlitwa przy kapliczce w Krzykawie. Natomiast polskokatolicy organizują
procesję w godzinach przedpołudniowych. Również dla nich etapem zamykającym nabożeństwo jest modlitwa przy kapliczce w Krzykawie lub
przy kapliczce w Ujkowie Nowym. Należy przy tym mieć na uwadze, że
Krzykawa wraz z przyległymi wsiami to typowe zagłębiowskie ulicówki. Taki charakter zabudowy wsi pociąga za sobą znaczną ilość kapliczek
i przydrożnych krzyży dzielących przylegające do siebie prywatne posesje. Jeśli zaś chodzi o umiejscowienie budynków kościołów – kościół
rzymskokatolicki znajduje się na zachodnim końcu wsi, a po przeciwległej, wschodniej stronie, stoi kościół polskokatolicki wraz z plebanią.
Takie rozwiązanie administracyjnej zabudowy przyczyniło się w znacznej mierze do wygaśnięcia konfliktu na tle religijnym w Krzykawie oraz
okolicznych przysiółkach już na początku lat osiemdziesiątych, czyli
w momencie, kiedy oddano do użytku dwie nowe świątynie.

Podział parafii bolesławskiej
Żyjący dziś mieszkańcy Krzykawy i okolicznych wsi nie chcą wspominać wydarzeń z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Twierdzą,
że obecnie konfrontacja z tragiczną przeszłością jest bardzo trudna.
Obraz tych odległych wydarzeń wyłania się natomiast z protokołów
Rady Parafialnej Bolesław-Krzykawa, kroniki parafii polskokatolickiej
w Krzykawie-Małobądzu oraz z korespondencji księży administratorów
parafii w Rokitnie Szlacheckim koło Zawiercia50.
Z dokumentacji parafialnej wynika, że członkowie Rady Parafialnej
z Krzykawy i przyległych wiosek w połowie lat sześćdziesiątych zaangażowali się w zbiórkę funduszy, przeznaczonych na budowę nowego
50
Zbiory archiwum parafii polskokatolickich w Krzykawie–Małobądzu i w Rokitnie Szlacheckim (kserokopia w zbiorach autorki).
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obiektu kościelnego wraz z plebanią w Bolesławiu, remont tamtejszego
neogotyckiego kościoła p.w. Macierzyństwa NMP, a także czynnie włączyli się w prace nad organizacją kaplicy przedpogrzebowej, która miała
służyć wiernym obrządku polskokatolickiego na cmentarzu parafialnym
w Bolesławiu.
Kwestię sporną stanowiło wydzielenie polskokatolickiej części
cmentarza. Dziś, po latach, nadal widoczny jest pas zieleni odgradzający
dwie części bolesławskiej nekropolii: rzymskokatolicką od polskokatolickiej. Istniała również koncepcja utworzenia – przy wyraźnym poparciu władz samorządowych – cmentarza zróżnicowanego wyznaniowo.
Wysunięto także pomysł powołania cmentarza komunalnego. Nie został
on jednak zaakceptowany przez władze Kościoła Rzymskokatolickiego.
Na mocy późniejszej decyzji sądu, w 1975 roku Kościół Polskokatolicki
zwrócił majątki sakralne prawowitym właścicielom. Oddano również do
użytku Kościoła Rzymskokatolickiego plebanię, wybudowaną z funduszy własnych parafii.
Członkowie polskokatolickiego zgromadzenia parafialnego z Krzy
kawy podejmowali działania mające na celu jak najszybsze odłączenie
miejscowości wraz z przysiółkami od macierzystej parafii w Bolesławiu.
Z zapisu protokołów Rady Parafialnej wynika, że mieszkańcy Krzykawy
i okolic przynależni do Kościoła Polskokatolickiego wspierali również
działania duchowieństwa mające na celu oddzielenie się od jurysdykcji diecezji krakowskiej. Wielokrotnie kierowano pisemne prośby do
Naczelnego Biskupa Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie, aby otoczył parafię szczególną troską i opieką ze względu na wieloletnią pracę
misyjną, która stanowiła o popularności wyznania polskokatolickiego
w tym rejonie Polski. Prośbę o odłączenie Bolesławia od diecezji krakowskiej motywowano zbyt wysokimi składkami pobieranymi na potrzeby
diecezjalne. Twierdzono, iż pozostanie przy kurii krakowskiej przyniesie znaczne straty parafii bolesławskiej. Należy podkreślić, że w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz (z wyraźnie słabnącą tendencją) w dekadzie lat osiemdziesiątych, parafia w Bolesławiu skierowała do
swoich wiernych wiele interesujących inicjatyw. Prowadzono tu kursy
języka angielskiego i języka niemieckiego dla dzieci, wyświetlano filmy,
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czynnie działały punkty katechetyczne, przy których organizowano teatrzyki dziecięce i grupę muzyczną. Parafia organizowała także liczne
wycieczki, których celem było zazwyczaj zwiedzanie innych parafii polskokatolickich. Obok prężnie rozwijającego się życia społeczno-religijnego, organizowano spotkania duchowieństwa polskokatolickiego połączone ze szkoleniami o tematyce teologicznej.
Z archiwów wynika również, że parafia w Bolesławiu była nie tylko
wspierana przez władze zwierzchnie Kościoła, ale również przez władze
państwowe. Kościół w Bolesławiu pokładał olbrzymie nadzieje w tzw.
„czynnikach państwowych”. Polskokatolicy często odwoływali się do
władz gminnych i miejscowej milicji51. Powodami tych odwołań były najczęściej przejawy nietolerancji ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego,
sprowadzające się do dewastacji mienia i osobistych ataków agresji.
W celu osiągnięcia stabilizacji organizacyjnej prężnej parafii, duchowni
często sporządzali listy statystyczne współwyznawców. Prowadzono
również działania mające na celu pozyskiwanie nowych członków wspólnoty. Niemniej jednak nadal pogłębiały się nieporozumienia w relacjach
pomiędzy duchownymi a kurią biskupią w Krakowie. Podejmowano
liczne starania aby odłączyć parafię bolesławską od diecezji krakowskiej.
Członkowie Kościoła, zniechęceni podporządkowaniem Bolesławia stolicy Małopolski, zdecydowali, że nie będą dłużej przekazywać składek
na rzecz władz diecezjalnych. Sporządzono w tej sprawie memoriał, który skierowano do władz państwowych. Widniał w nim zapis kwestionujący przynależność Kościoła Polskokatolickiego w Bolesławiu do diecezji
krakowskiej. Prośbę o oddanie parafii pod opiekę Naczelnego Biskupa
Kościoła Polskokatolickiego w PRL z 1972 roku motywowano systematycznym rozwojem młodej wspólnoty parafialnej.
Z uwagi na złożone relacje pomiędzy wyznawcami obu Kościołów,
na terenie Bolesławia i okolicznych wsi dochodziło w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych do wielu konfliktów oraz nielegalnych demonstracji i bójek. Napięcia rodziły się w rodzinach, zakładach pracy, szkołach. Również one przyczyniły się do podziału parafii
51
Autorce udostępniono dokumentację parafialną, znajdująca się w archiwum parafii polskokatolickiej w Krzykawie-Małobądzu (kserokopia w zbiorach autorki).
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polskokatolickiej. Wierni Kościoła często kierowali do Powiatowej Rady
Narodowej w Olkuszu oraz do Urzędu Gminy w Bolesławiu prośby
o ochronę prawa do wyznania oraz korzystania z obiektów sakralnych,
chcąc nadal prowadzić nieskrępowane życie religijne w strukturze
Kościoła Polskokatolickiego. Z uwagi na brak możliwości korzystania
z kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu bolesławskim, Powiatowa
Rada Narodowa wydała decyzję o przywróceniu funkcji sakralnej obiektu oraz rozebraniu dwóch namiotów, w których znajdował się ołtarz polowy Kościoła Rzymskokatolickiego.
Można również wysunąć tezę, że parafianie polskokatoliccy wykazywali zaangażowaną postawę wobec ideologii państwa komunistycznego. Zachowane homilie często dotyczą ideologicznych osiągnięć państwa ludowego. Z ambony polskokatolickiej świątyni płynęła zachęta
do uczestnictwa w pierwszomajowych pochodach lub wiecach z okazji
państwowych świąt. Milicja ochraniała liczne zajścia, udaremniając na
przykład uprowadzenie polskokatolickiego księdza z budynku plebani
przez grupę zaangażowanych w spór rzymskich katolików. W odpowiedzi na liczne skargi skierowane przez polskokatolików i ich duchownych do Urzędu do Spraw Wyznań w Krakowie, odbyła się wizytacja władz państwowych, podczas której skontrolowano parafię i jej
zabudowania.
Kościół Rzymskokatolicki w Bolesławiu, istniejący do 1975 roku
w mniejszości, koncentrował swe życie eklezjalne głównie na terenie
cmentarza bolesławskiego i w kilku kaplicach znajdujących się na terenie gminy. W okresie jesienno-zimowym nabożeństwa odbywały
się również w prywatnych domach52. Trudna sytuacja rzymskich katolików oraz pogłębiający się konflikt wyznaniowy stały się powodem
trzykrotnej wizyty ówczesnego metropolity krakowskiego, księdza
Karola Wojtyły, na ziemi bolesławskiej. Dwie najważniejsze z nich odbyły się w latach 1973 i 1975. Za pierwszym razem kardynał celebrował
mszę świętą na bolesławskim cmentarzu przy prowizorycznym ołtarzu
T. Sawicki, Kościół bolesławski w stulecie konsekracji 1906-2006. Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Bolesławiu, Bolesław 2006, s. 21.
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polowym, a dwa lata później wygłosił homilię w świeżo odzyskanej
świątyni rzymskokatolickiej.
Sytuacja bolesławskich rzymskokatolików była również nieobojętna Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Odwiedzając w 1972 roku
Bolesław, odprawił on mszę świętą przy prowizorycznym ołtarzu na
terenie cmentarza. Prymas, zaniepokojony widoczną ekspansją polskokatolicyzmu w zachodniej części powiatu olkuskiego, obawiał się
przechodzenia postępowych księży rzymskokatolickich do Kościoła
Polskokatolickiego. Właśnie w parafii bolesławskiej duchowni, którzy
zerwali ze strukturą Kościoła Rzymskokatolickiego, przechodzili gruntowne przygotowanie do posługi w Kościele Polskokatolickim53.
Parafia bolesławska gościła również przedstawicieli hierarchii Kościoła
Polskokatolickiego. Dwukrotnie przebywał tu biskup Leon Grochowski,
który w roku 1957 procesjonalnie został wprowadzony do kościoła
p.w. Macierzyństwa NMP w Bolesławiu. Odwiedził wówczas również
Krzykawę. W 1966 roku udzielił sakry biskupiej księdzu Tadeuszowi
Majewskiemu, późniejszemu zwierzchnikowi Kościoła Polskokatolickiego
w latach 1975–1995. Młode parafie polskokatolickie na ziemi bolesławskiej
nawiedził w roku 1980 ksiądz Marinus Kok – arcybiskup Utrechtu oraz
przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich.
Celebrował mszę oraz wygłosił uroczystą homilię w świątyniach Bolesławia,
Bukowna i Krzykawy–Małobądza z okazji siedemdziesięciolecia Kościoła
Polskokatolickiego w Polsce54.
27 lipca 1975 roku oddano do użytku nowy, prowizoryczny budynek świątyni polskokatolickiej w Bolesławiu, który w późniejszym czasie uległ modernizacji55. Kościół p.w. Bożego Ciała zlokalizowano przy
ulicy Głównej. Parafia zyskała status dekanatu. Dzięki jej inicjatywie
powstały w latach sześćdziesiątych parafie sąsiednie: w Strzyżowicach
i w Rokitnie Szlacheckim. Natomiast w latach osiemdziesiątych powstały
Referat (brak nazwiska autora i daty wyd. dokumentu) Urzędu do Spraw Wyznań o aktualnych stosunkach między państwem a Kościołem. Zob. Kościół w PRL. Dokumenty 1960–
1974, t. II, oprac. P. Raina, Poznań 1995, s. 52–53.
54
Nasza Mała Ojczyzna – Bolesław i okolice, red. M. Makar, J. Liszka, T. Budacz, Krzykawa
2006, s. 162.
55
J. Liszka, Kartki z dziejów gminy Bolesław, Bolesław 1998, s. 41.
53

130

ex nihilo 2(4)  /2010

Rola protestów religijnych w procesie powstawania...

parafie w sąsiednim Bukownie oraz w Krzykawie-Małobądzu. Należy
podkreślić, że parafia polskokatolicka w Bolesławiu należy w chwili
obecnej do największych w Polsce południowej. Jej istnienie zagwarantowało powstanie w 1961 roku prężnej parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Strzyżowicach koło Będzina, która w 1970 roku powołała
małą filię w Sosnowcu (kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej). W 1972 roku
wybudowano kościół p.w. św. Antoniego w Rokitnie Szlacheckim koło
Zawiercia. Natomiast w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia powstały dwie duże parafie polskokatolickie w Bukownie p.w.
Najświętszego Serca Jezusowego i Krzykawie-Małobądzu p.w. Świętej
Barbary. W roku 1961 założono parafię p.w. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Żarkach koło Libiąża. Stanowi ona „kościół-pomnik”, poświęcony czci biskupa Franciszka Hodura, inicjatora Polskiego Narodowego
Kościoła Katolickiego.
Historia parafii bolesławskiej ilustruje typowy mechanizm kształtowania się placówek misyjnych Kościoła Polskokatolickiego w okresie
PRL na pograniczu Małopolski i Zagłębia. Jej rozwój eklezjalny pociągnął za sobą upowszechnienie się zasad polskokatolicyzmu i zaistnienie
tego wyznania w krajobrazie religijnym zachodniej Małopolski i Zagłębia
Dąbrowskiego. Wspólnoty polskokatolickie stanowią ważny element
tożsamości religijnej regionu Zagłębia i pogranicza śląsko-małopolskiego. Funkcjonują tu nadal parafie żywe i liczne pod względem wyznawców i sympatyków idei polskokatolicyzmu. Na terenie tym, określanym
często mianem tygla religijnego, obecne są również inne wspólnoty wyznaniowe, jak świadkowie Jehowy, Kościół Wolnych Chrześcijan, Kościół
Ewangelicko-Augsburski (z którym zagłębiowskie parafie polskokatolickie prowadzą ożywiony dialog ekumeniczny), Kościół Prawosławny
i Starokatolicki Kościół Mariawitów z siedzibą w Sosnowcu, aktywnie
wspomagający działającą tam parafię filialną Kościoła Polskokatolickiego.
Rozwój działalności misyjnej Kościoła Polskokatolickiego na terenie
Zagłębia uzależniony jest od zaangażowania pracujących w poszczególnych parafiach księży.
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Do analizy wybrano teren Polski południowej, ziemi krakowskiej oraz Zagłębia Dąbrowskiego, ponieważ to tutaj Polski Narodowy
Kościół Katolicki zakładał swoje pierwsze placówki misyjne w okresie
dwudziestolecia międzywojennego. Po zakończeniu II wojny światowej
parafie narodowe powstawały najczęściej wskutek licznych, długoletnich konfliktów z Kościołem Rzymskokatolickim, które w różnorodny
sposób były inspirowane, podtrzymywane i kontrolowane przez władze
komunistyczne. W omawianym okresie działało tutaj ponad dwadzieścia
parafii polskokatolickich.
Wstępna analiza ich dziejów pozwala sformułować hipotezę, że
odnajdujemy tutaj typowy wachlarz konfliktów powodujących powstawanie parafii narodowych. Od sporów wewnątrzparafialnych, po
ingerencję władz komunistycznych, w tym SB, czy misje innych parafii
polskokatolickich. Analiza niniejsza miała za zadanie ukazanie głównych czynników sprawczych powstawania parafii, stopnia ingerencji
władz państwowych i skali zaangażowania wiernych w dokonywane
rozłamy.

Aneks:
„Materiały operacyjne dot. sprawy obiektowej Krypt. «Konflikt»,nr rej.
12580 na sytuację konfliktową o Kościół w Bolesławiu za lata 1971–1972”
(Referat Służby Bezp. KPMO Olkusz. 25/K)
Źródło: Archiwum IPN w Krakowie, 024/24.
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