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Kościół rzymskokatolicki w Polsce przez okres ponad czterdziestu lat po
II wojnie światowej doświadczał prześladowań i represji ze strony władz
państwowych. Co prawda, zmieniała się ich skala i forma, jedno wszakże
pozostawało niezmienne: Kościół traktowany był przez rządzących jako wróg,
zaś przez większość społeczeństwa jako ostoja wolności i niezależności wobec
totalitarnego państwa. Komuniści sprawujący władzę zgodnie z ideologią
przejętą od Stalina starali się ubezwłasnowolnić hierarchię, ograniczyć swobodę
odbywania praktyk religijnych i zlaicyzować społeczeństwo. Zadanie to
realizowali w latach pięćdziesiątych przy pomocy terroru i zastraszania, a
następnie poprzez dotkliwe sankcje fiskalne i spychanie religii na obrzeża życia
społecznego. Towarzyszyła temu nachalna, nie przebierająca w środkach
propaganda1.
Doświadczyli również tego mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego,
może nawet bardziej niż inne miasta, a to z racji, że dominującym zakładem
pracy była huta, gdzie było zatrudnionych kilkanaście tysięcy osób czyli
większość wszystkich pracujących. Ludzie byli uzależnieni od tych, którzy
rządzili w Polsce mający w swym ręku zakłady produkcyjne. Wielu ludzi nie z
przekonania, ale jak mówiono „ dla świętego spokoju” zapisywało się do Partii
czyli PZPR-u.
Oto przykład nękających działań2:
1. W celu dokuczenia Parafii św. Michała, a więc ludziom wierzącym,
zbudowano w latach sześćdziesiątych na parkingu przed kościołem
pawilon handlowy. W momencie budowy wierni protestowali, zbierali
podpisy. Proboszcz pisał petycje, wskazując, że teren ten jest własnością
parafii, że zawsze służył jako parking. W 1981 r. prosił o rozebranie
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pawilonu. Uczyniono to dopiero po zmianach, jakie się dokonały w
naszym kraju, a więc po roku 1990.
Procesja na Boże Ciało od roku 1960 nigdy nie mogła iść przez Plac
Wolności czyli obecny Rynek. Proboszcz każdego roku o to prosił, ale
nigdy nie otrzymał pozwolenia. Po tej przerwie po raz pierwszy procesja
w uroczystość Bożego Ciała przeszła przez Rynek w 1980 roku.
Proboszcz podanie napisał i wyjechał do szpitala. Jaka była tym razem
decyzja wikariusze nie wiedzieli i wiedzieć nie chcieli. Poprowadzili
procesję przez Rynek. Szczególnie odważnym w tym względzie był ks.
Wacław Mazur.
Wielu wiernych lękając się o pracę, o posiadane stanowisko, wyjeżdżało z
parafii, aby na innym terenie wziąć ślub kościelny. Tak samo było z
Pierwszą Komunią Świętą dzieci.
Nie tylko usunięto lekcje religii ze szkół, ale również utrudniano
zorganizowanie nauczania religii w punktach katechetycznych.
Przykładem tego na terenie naszej parafii jest Gutwin, skąd dzieci na
religię musiały przychodzić do kościoła. Jeśli ktoś w Gutiwnie pozwolił,
aby religia była w jego mieszkaniu, to pod naciskiem władzy musiał z
tego zrezygnować.
Wolność religii gwarantowała konstytucja, ale człowiek wierzący,
oficjalnie praktykujący, nie mógł piastować znaczniejszego stanowiska.
Funkcje kierownicze był zarezerwowane dla członków partii i dla tych,
których partia rekomendowała. Szczególne naciski, aby wiary nie
praktykowano czyniono w stosunku do zawodowych wojskowych,
pracowników Milicji Obywatelskiej i nauczycieli.
Wielu zmarłym urządzano świeckie pogrzeby, bez udziału kapłana, z
orkiestrą. Rodzina godziła się na to pod naciskiem, a później przychodziła
do parafii, nieraz z płaczem, aby za zmarłego odprawić Mszę św. W ten
sposób na cmentarzu komunalnym powstała aleja pogrzebanych osób,
którzy mieli świecki pogrzeb. Dziś, gdyby w jednym miejscu grzebać
tych, którzy nie mają pogrzebu religijnego, byłby czyniony krzyk, że to
dyskryminacja.
W uroczystość Bożego Ciała organizowano różne imprezy dla dzieci i
młodzieży, w których uczestnictwo było obowiązkowe. Chciano aby
dzieci i młodzieży nie było na procesji.
Nakładano na parafię wygórowane podatki, których parafia nie była w
stanie zapłacić. Za podatki Parafii zabrano ziemię tzw. Rawszczyznę.
Wyrazem nie tylko nieprzychylności władz, ale celowym utrudnieniem
było to, że parafia nie mogła rozpocząć budowy plebanii. Uznano, że jest
potrzeba budowy, w 1964 r. Władze wojewódzkie dały pozwolenie, ale
nie można było ustalić miejsca budowy (uzyskać lokalizacji). Dopiero w
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1988 roku Wojewoda Włodzimierz Pasternak zdecydowanie polecił, aby
ta sprawa była załatwiona.
10.Nie wolno było urządzać pielgrzymek tak pieszych jak i autokarem czy
pociągiem. Każdy mógł na Jasną Górę pojechać, ale jako osoba
indywidualna, a nie w zorganizowanej grupie. Parafia nie mogła oficjalnie
wynająć autobusu z żadnego przedsiębiorstwa.
11.Dla zlekceważenia charakteru religijnego niedzieli urządzano w tym dniu
tak zwane czyny społeczne.
12.Inwigilowanego ludzi wierzących, a szczególnie księży.
Szczególnie trudną sprawą było otrzymanie pozwolenia na budowę nowych
kościołów i ich lokalizacja. Niezwykłym przykładem tego są dzieje otrzymania
pozwolenia na budowę i lokalizację kościoła w Ostrowcu Świętokrzyskim na
osiedlu Stawki.
Niniejsza publikacja stawia sobie za cel ukazania determinacji biskupów i
kapłanów w staraniu, aby w miejscu najbardziej odpowiednim mógł stanąć
kościół. Kapłanów wspierali wierni. Przytoczone w książce urzędowe pisma
Władz Państwowych, Urzędu Miasta, Biskupa i proboszcza nie będą łatwe w
czytaniu, ale dla pamięci historycznej są prawie wszystkie zacytowane w
całości. Dają one pełniejszy obraz o czasie, w którym przy wszechwładnej
Partii, która nazywała się „przewodnią siłą narodu” Kościół nie tylko
funkcjonował, ale się rozwijał, był znakiem odwagi, oparciem dla ludzi
wierzących. Przytoczone w książce dokumenty bardzo łatwo mogły ulec
zniszczeniu, nawet w archiwach parafialnych, a tak zebrane w niniejszej
publikacji są konkretnym świadectwem o minionych latach i mogą posłużyć
historykom do fachowych opracowań.
Niech ta książka będzie hołdem nie tylko dla kapłanów, którzy budowali
kościoły w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale hołdem dla ludzi świeckich, dla
wszystkich ludzi wierzących, którzy te budowy wsparli swoją pracą, konkretną
ofiarą materialną i modlitwą, a nawet cierpieniem. Dziś możemy się szczycić, że
Ostrowiec Świętokrzyski ma piękne kościoły, a wierni mają blisko, aby dotrzeć
do świątyni.
Niech niniejsza publikacja będzie także świadectwem, że kapłan w wieku
emerytalnym, w miarę sił udzielający się w pracy duszpasterskiej, może nie
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tylko się modlić i czytać, ale także coś napisać. Nie oczekuję uznania i pochwał,
bo wiem że praca jest niedoskonała. Jestem jednak dumny, że to zrobiłem dla
historycznej pamięci.

Ks. Tadeusz Lutkowski
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Rozdział I
PARAFIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
SPRZED 1988 R.

W Ostrowcu Świętokrzyskim przed II wojną światową istniały dwie
parafie: Parafia św. Michała Archanioła sięgająca swoją historią początków
miasta czyli 1597 r. i Parafia Najświętszego Serca Jezusowego erygowana w
1933 r.
W roku 1938 przy kończącej się rozbudowie kościoła św. Michała,
proboszcz parafia św. Michała ks. Tadeusz Szubstarski, przy wzrastającej
liczbie mieszkańców miasta, podjął myśl, aby powstała jeszcze jedna parafia. W
tym celu nabył od hrabiny Marii Wielopolskiej ziemię orną mającą w
przyszłości stanowić proboszczowskie beneficjum, a od Macierzy Szkolnej
kupił

plac

narożny

przy

ul.

Sienkiewicza

i ul. Piaski, gdzie wybudowano kaplicę, a dziś stoi tam kościół pod wezwaniem
Najświętszej Marii Panny Saletyńskiej. Erygowanie tej trzeciej parafii nastąpiło
w 1946 r. Wtedy Ostrowiec liczył około 20 tysięcy osób.
Dnia 01.12.1954 r. do miasta dołączono Częstocice (należą do parafii
w Szewnej), Kolonię Robotniczą, Zygmuntówkę, Denków, Kąty Denkowskie,
Koszary, Stawki, Nadkoszary, Gutwin, Dudy, Rzeczki3.
W ten sposób w mieście zaistniała czwarta parafia: Parafia św. Stanisława w
Denkowie, która historycznie jest o kilka lat starszą od parafii św. Michała.
W związku z rozpoczęciem budowy w 1973 r. II części zakładu
metalurgicznego czyli nowej huty zaczęła szybko rosnąć liczba mieszkańców,
powstawały nowe osiedla mieszkaniowe. Pierwsze z nich to osiedle Słoneczne,
a drugie to osiedle Ogrody.
W roku 1983 Ostrowiec Świętokrzyski liczył ponad 60 tys. mieszkańców, w
roku 1985 ponad 72 tysiące, na początku roku 1995 – 79 tysiące4, a w końcu
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tego roku przekroczona została cyfra 80 tysięcy osób. Ilość mieszkańców
szybko wzrastała nie tylko z racji rodzących się dzieci, ale także
przybywających do miasta nowych mieszkańców, przeważnie młodych
małżeństw i rodzin. Obrazem tego jest ilość ochrzczonych w parafii św.
Michała: w roku 1972 – 362 chrzty, w roku 1978 – 448 chrzty, w roku 1981 –
582 chrzty5.
Ksiądz kan. Kazimierz Pelc, proboszcz parafii św. Michała, widział
potrzebę, wprost konieczność, aby w mieście powstały nowe ośrodki
duszpasterskie. Z tej racji dnia 19 listopada 1974 roku skierował w tej sprawie
do Urzędu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Gospodarki
Komunalnej, Przestrzennej i Komunikacji następujące pismo:
„W związku z rozbudową miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a zwłaszcza
z projektowaną dzielnicą mieszkaniową, zwaną Pułankami, proszę uprzejmie o
łaskawe umieszczenie w planach budowy kościoła i plebanii, i wyznaczenie pod
te obiekty odpowiedniego placu. Również w innych na nowo rozbudowanych
dzielnicach proszę łaskawie to uczynić. Zaznaczam, że w miarę jak plany
Ostrowca Świętokrzyskiego zostaną zrealizowane, to obecne ostrowieckie
parafie i kościoły w żaden sposób nie będą mogły obsłużyć powiększonej
kilkakrotnie liczby wiernych”.
Pismo to Urząd Miejski całkowicie zlekceważył, nie dał żadnej
odpowiedzi. Dlatego ksiądz proboszcz dnia 18 sierpnia 1976 roku skierował
pismo do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu:
„Niniejszym donoszę, że w związku z rozbudową miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego powstają dwie nowe dzielnice mieszkaniowe: Pułanki i
Rosochy. W tej sprawie wysłałem do miejscowego Urzędu Miejskiego pismo,
którego odpis przesyłam. O ile mi wiadomo w realizowaniu planów mej prośby
nie uwzględniono i nie dano mi odpowiedzi. Proszę uprzejmie Prześwietną
Kurię o wystąpienie w tej sprawie do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”.
Po tym piśmie reakcja Kurii Diecezjalnej była prawie natychmiastowa.
Dnia 24 sierpnia 1976 roku z Kurii Diecezjalnej Sandomierskiej został
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skierowany listem poleconym do Urzędu Miejskiego – Wydział Gospodarki
Komunalnej, Przestrzennej i Komunikacji następujące pismo6:
Od wiernych z terenu m. Ostrowca docierają wiadomości, że Urząd
Miejski projektuje zbudować dwie nowe dzielnice mieszkaniowe: Pułanki i
Rosochy. Pierwsza na 30000 mieszkańców, odległa od kościoła od 1 ½ do 4 km.
Druga – również na 30000 mieszkańców, od 1 ½ do 6km.od kościoła. Ponieważ
rozmiary dotychczasowych kościołów nie pozwolą na obsłużenie wiernych,
którzy zamieszkają w tych osiedlach i wskazane odległości na terenie miasta
wystarczają do wznoszenia nowych świątyń. Kuria Diecezjalna Sandomierska
zgodnie z ustawą z 31 I 1961 r. o planowaniu przestrzennym /Dz.U.1961 poz.47/
i art.25 k.p. adm. zwraca się jako strona o polecenie projektantom, aby w planie
wymienionych osiedli uwzględnili miejsca na kościoły. Wprawdzie art.22 ust. 3
– 7 wspomnianej ustawy przewiduje możliwość zgłaszania wniosków i uwag do
ogłoszonych planów szczegółowych, to jednak ze względy na zainteresowanie
dziesiątków tysięcy mieszkańców należy sprawę lokalizacji kościołów załatwić
już przy sporządzaniu projektów.
W aktach posiada Kuria Diecezjalna Sandomierska kopię wniosku
Proboszcza parafii św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim z 19 XI 1974
r.L.p.474/74 w tej sprawie. Nie ma jednak odpowiedzi na to pismo. Naruszony
został więc art..32-33 k.p.adm.
Prosimy o załatwienie sprawy zgodnie z przepisami.

Pismo podpisał jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Walenty Wójcik,
Wikariusz Generalny.
Sprawa budowy kościołów, mimo starań księdza proboszcza i Kurii
Diecezjalnej, nic nie posunęła się naprzód, ale przynajmniej trwała w tej sprawie
korespondencja. Świadectwem tego jest pismo Kurii Diecezjalnej w
Sandomierzu do Urzędu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Wydział
Gospodarki Terenowej z dnia 8 stycznia 1979 roku7.
W związku z pismem z 18 XII 78 r. Znak:GT3-8335/50/76/78 w sprawie
odmowy zarezerwowania placu pod budowę kościoła na osiedlu Rosochy Kuria
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Diecezjalna Sandomierska podaje spostrzeżenia. Zdziwienie budzi pierwsza
część pisma informująca, że Urząd Miejski nie może rozpatrzeć wnioskowanej
sprawy z powody przytoczonych w pismach 25 III 75 i 6 IX 76. W aktach
znaleziono pierwsze z tych pism. Odpowiedź polega na nieporozumieniu , gdyż
we wniosku nie chodziło o administracyjne zezwolenie budowlane ale o
rezerwację placu. Naruszono przy tym art. 7 k.p.adm. który żąda, aby organ
państwowy udzielił stronie niezbędnych wyjaśnień i wskazówek, jak sprawę
załatwić.
Druga część pisma powołuje się na rozp. Min. G.T i O.S. z 20 II 1975
żądające przedłożenia charakterystyki i potrzeby techniczno – użytkowej
inwestycji. Sformułowanie jest ogólne i nie wspomina o kościele, gdyż tam,
gdzie kościół jest w pobliżu nie ma problemu. Potrzeba inwestycji jaką jest
kościół jest oczywista i nie trzeba dowodów, że dla tysięcy wiernych jest on
potrzebny. Zarezerwowanie placu nie naruszy rozporządzenia.
Trzecia część pisma mówi, że na osiedlu Rosochy rozwiązano
kompleksowo wszelkie potrzeby mieszkańców, zarówno materialne, jak i
kulturalne. To jest konieczne, ale konieczne są także dla wiernych sprawy kultu i
żąda tego zasada wolności sumienia i wyznania. Urząd Miejski zdaje się
pomijać ten problem. Stanowi to ciężkie naruszenie prawa, godzące w podstawy
ustroju prawnego państwa. Decyzja wydana w takiej sytuacji podlega uchyleniu
jako nieważna, gdyż wydana jest bez jakiejkolwiek podstawy prawnej / art. 137
par. 1,4 k.pr. adm/
Z tych względów prosimy o rozpatrzenie wniosku parafii św. Michała w
Ostrowcu i zarezerwowanie placu pod budowę kościoła na osiedlu Rosochy.
Wszystkie formalności prawne zostaną rzecz oczywista zachowane.

Pismo to, tak jak poprzednio, podpisał Ksiądz Biskup Walenty Wójcik.
Odpis pisma wysłano także do Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie.
Brak postępu w sprawie budowy kościołów i nieprzychylność
decydentów, stały się powodem, że ks. Proboszcz Kazimierz Pelc w
porozumieniu i przy przyzwoleniu władzy diecezjalnej, podjął inicjatywę
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zorganizowania na terenie miasta nowych ośrodków duszpasterskich w sposób
nielegalny. W tym celu zakupił posesje gruntowe ze stojącymi tam budynkami
mieszkalnymi zapisując je na osoby prywatne, bo na parafię prawnie nie mógł
zapisać. Na Gutwinie posiadłość notarialnie została zapisana na rodziców ks.
Zygmunta Niewadziego, przy ul. Bałtowskiej 337 na rodziców ks. Henryka
Kozakiewicza, a przy ul. Stawki Denkowskie 19 pozostawiono dalej na
nazwisku dotychczasowych właścicieli Genowefy i Franciszka Wilczyńskich.
W zakupionym domu na Gutwinie przy ul. Wrzosowej zorganizowano
nauczanie religii i dnia 1 maja 1979 r. została odprawiona msza święta. W
listopadzie 1980 r. rozpoczęto bez pozwolenia prace przy fundamentach
kościoła. Dnia 19 kwietnia 1981 r. w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
w nowym kościele złączonym z budynkiem mieszkalnym odprawiono pierwszą
Mszę św. – rezurekcję. Pracami budowlanymi kierował ks. Marian Sulima –
wikariusz parafii św. Michała. Mieszkańcy Gutwinu cieszyli się, że teraz mają
blisko, by uczestniczyć we Mszy św., a dzieci i młodzież, że mają na miejscu
punkt katechetyczny. Dnia 1.I.1984 roku została erygowana parafia.
Dnia 7 września 1980 roku została podpisana prywatna umowa sprzedaży
nieruchomości przy ul. Stawki Denkowskie 19 przez Genowefę i Franciszka
Wilczyńskich na rzecz Parafii św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim
reprezentowanej przez jej proboszcza ks. Kazimierza Pelca. Zakupiony budynek
mieszkalny przystosowano na kaplicę. Pracami kierował ks. Zbigniew Towarek,
wikariusz parafii św. Michała. Kaplicę pod wezwaniem świętego Józefa dnia 25
października 1980 r. poświęcił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr
Gołębiowski Administrator Apostolski Diecezji Sandomierskiej. Była to ostatnia
czynność Ks. Bp. P. Gołębiowskiego przed jego śmiercią, która nastąpiła dnia
2.XI.1980 roku.
W 1984 roku została erygowana samodzielna parafia. Parafia ta pod
względem terytorialnym jest największą parafią w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Na terenie tej parafii na placu przy ul. Bałtowskiej w roku 1989 poświęcono
tymczasową kaplicę pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego. W roku 2006
na placu obok rozpoczęto budowę kościoła pod wezwaniem papieża Jana Pawła
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II. Dnia 21.V.2011 roku Jego Ekscelencja Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz
konsekrował niniejszy kościół z dedykacją bł. Jana Pawła II, który dekretem
biskupim stał się także patronem parafii. Kaplica została rozebrana. Budowniczy
kościoła ks. kan. Dariusz Kowalski przystąpił do budowy plebanii.
Dnia 21 lipca 1981 r. J.E.Ks.Bp. Eward Materski skierował do Wojewody
Kieleckiego w Kielcach następujące pismo:
Parafia św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim w oparciu o pismo
okólne Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań Nr RK-6010/1/81 z 16 lutego 1981
r. chce nabyć od Zarządu Miasta dom na punkt katechetyczny przy ul.
Ogrodowej 24/ dawniej własność Leśkiewicza/ oraz plac pod budowę kościoła
przy ul. Ogrodowej naprzeciw bloku 12.
Wprawdzie Parafia nie ma jeszcze pozwolenia na budowę kościoła, ale
zgodnie z cytowanym Okólnikiem /pkt.9/ potrzeby duszpasterskie upoważniają
Parafię do nabycia placu pod przyszły kościół.
Proszę o poparcie wniosku i pozytywne załatwienie sprawy.
Dnia 22 września 1981 roku w domu tym otwarto punkt katechetyczny,
który dnia 11 października 1981 r. przy bardzo dużym zgromadzeniu wiernych
poświęcił Pasterz Diecezji odprawiając Mszę św. Na placu nabytym od
Stanisława

Krzosa

w 1982 r. wybudowano kaplicę pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, a w 1984
r. rozpoczęto budowę kościoła. Prace prowadził ks. Czesław Przewłocki, wik.
Parafii św. Michała, który z dniem erygowania parafii 1 stycznia 1984 r. został
jej proboszczem. Kościół został konsekrowany dnia 13 września 2009 r. przez
kardynała Leonarda Sandri, Prefekta Kongregacji do Spraw Kościołów
Wschodnich w obecności Ks. Bpa. Krzysztofa Nitkiewicza i Ks. Bpa Edwarda
Frankowskiego. Mieszkania dla księży na zapleczu kościoła przystosował ks.
Prob. Zbigniew Wiatrek. Konsekracja kościoła odbyła się za proboszcza ks.
Jacka Beksińskiego. Obecny proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej
Barzycki rozpoczął prace adaptacyjne, aby dolny kościół wykorzystać do celów
duszpasterskich.
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W 1982 r. władze samorządowe wyraziły zgodę, na budowę domu
katechetycznego i tymczasowej kaplicy na Osiedlu Pułanki. Pracami zajął się
wikariusz parafii św. Michała ks. Henryk Żółciak. W Wierzbicy, z terenu
likwidowanej cementowni, zakupiono barak, który jako kaplicę pod wezwaniem
św. Kazimierza dnia 20 lutego 1983 r. poświęcił J. E. Ks. Bp. Edward Materski.
Parafia została erygowana dnia 14 stycznia 1984 r.
W 1997 r. rozpoczęto budowę kościoła, którą prowadził ks. Andrzej Sala.
Dnia 13 kwietnia 2008 roku pierwszą Mszę św. w tym kościele odprawił J. E.
Ks. Bp. Andrzej Dzięga. Budowa kościoła trwała tak długo, bo najpierw nie
było pozwolenia na budowę, a później były trudności z jego lokalizacją. Władze
miasta jako miejsce budowy wskazywały na planowanym os. Pułanki II. Biskup
na to się godził, ale dopiero, gdy to osiedle będzie budowane. Natomiast teraz
chciał budowy kościoła na osiedlu już istniejącym.
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Rozdział II
POCZĄTEK HISTORII PARAFII ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W
OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

1. Postawienie krzyża i próba wybudowania kaplicy
Pod datą dni 15 stycznia 1984 r. w Kronice Parafialnej ks. Kazimierz
Pelc, proboszcz parafii św. Michała zanotował:
„Dzisiaj Ks. Bp. Ordynariusz Edward Materski poświęcił krzyż i odprawił Msze
św. na placu kościelnym przy ul. Hubalczyków. Z tym placem było i jest jeszcze
wiele kłopotów. Wiedziałem na podstawie świadków, że prezydent miasta
Ostrowca Adam Mrozowski zapisał ten plac na kościół i chciałem to udowodnić
na podstawie świadków, gdyż w hipotece nie było aktu. Przypadkowo
dowiedziałem się, że Mrozowski w 1942 r. zrobił testament u rejenta w
Radomiu. Postarałem się o odpis tego testamentu i zawiadomiłem Ks. Bp.
Ordynariusza.

Dlatego

jako

na

placu

kościelnym

Ks. Bp. odprawił Mszę św. i polecił, aby w każdą niedzielę była tam odprawiona
Msza św.”
Ksiądz

proboszcz

Kazimierz

Pelc

sprawę

testamentu

Adama

Mrozowskiego skierował do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, a
ten uznał jego ważność. W wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.
czytamy7,8:
„Adam Mrozowski dnia 6.X.1942 r. sporządził testament notarialny mocą
którego

dokonał

parcelacji

swojego

znacznego

majątku.

Jednym

ze

spadkobierców ustanowił Parafię Rzym.-Kat. Św. Michała w Ostrowcu Św.
Parafia św. Michała z dn. 1.I.1967 r. w drodze zasiedzenia nabyła nieruchomość
położoną w Ostrowcu Św. przy ul. Hubalczyków o powierzchni 1 ha 189 m2
oznaczonej nr 36/3 na planie geodety Tadeusza Religi wpisanym do ewidencji
dnia 30.XII.1983 r.”
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Adam Mrozowski był prezydentem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w
latach 1919 – 1927. Przewidywał, że rozwój miasta pójdzie w kierunku
północnym, w stronę Bałtowa. Myśląc o przyszłości miasta i jego mieszkańców
część posiadłości ziemskiej na Stawkach zapisał jako teren pod budowę kościoła
i szkoły. Adam Mrozowski zmarł w 1946 r. i został pochowany na cmentarzu
przy ul. Denkowskiej.
Ksiądz proboszcz Kazimierz Pelc następnego dnia po odprawieniu Mszy
św. skierował do Urzędu Miasta pismo z prośbą o pozwolenie postawienia na
tym placu tymczasowej kaplicy. Urząd Miasta prośby tej nie uwzględnił.
Dlatego dnia 2 czerwca 1984 roku rozpoczęto bez pozwolenia budowanie
tymczasowej drewnianej kaplicy. Zdołano nawet wykonać fundament. Budowa
została zatrzymana przez przedstawicieli Urzędu Miasta z udziałem Milicji.
Oto sporządzony wtedy protokół z zatrzymania budowy:

Ostrowiec, dnia 09.06.1984 r.

PROTOKÓŁ
z wizji lokalnej na budowie obiektu sakralnego położnego
przy ul. Hubalczyków w Ostrowcu Św.
Obecni:
1. inż. Andrzej Lipidalski – Kierownik Wydziału Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
2. mgr Andrzej Tutalak – Inspektor Wydziału Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego
3. ppor. Adam Bielecki – funkcjonariusz Rejonowego Urzędu Spraw
Wewnętrznych w Ostrowcu Św.
W dniu 09.06.1984 r. po otrzymaniu informacji o kontynuowaniu budowy
obiektu sakralnego bez wymaganego zezwolenia przy ul. Hubalczyków w
Ostrowcu Św. zespół w składzie w/w kontrolował o godz. 815 przedmiotową
budowę.
Ustalono co następuje:
1. Na miejscu stwierdzono:
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a. brak uprzednio położonych plomb z dnia 02.06.1984 r.
b. przygotowane słupki i rygle ścian bocznych do ustawienia
2. Na placu budowy znajdowało się trzech księży oraz 6 robotników,
wykonujących prace ciesielskie na rzecz parafii.
3. Funkcjonariusze Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych wylegitymowali
znajdujących się na placu budowy obywateli i spisali ich personalia.
4. Na miejscu poinformowano osoby wykonujące prace o grożących
konsekwencjach z tytułu wykonywania budowy bez pozwolenia.
5. Założono 8 plomb na narożnikach budowy wstrzymujące realizację robót.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
Ks. proboszcz Kazimierz Pelc w „Kronice Parafialnej” pod datą
9.VI.1984 r. tak to wydarzenie opisał: „W myśl polecenia ustnego Ks. Bp.
Ordynariusza Edwarda Materskiego rozpoczęto na placu ofiarowanym przez
Adama Mrozowskiego budowę zadaszenia (szopy). Prezydent miasta polecił
zaplombować. Jednak dzisiaj rozpoczęto układać przyciesie. Przyjechała milicja
oraz przedstawiciele prezydenta Milcarza i na nowo oplombowano. Osobiście
byłem przy tym. Milicja i przedstawiciele prezydenta oświadczyli, że za dalszą
budowę bez uzyskania pozwolenia, będzie odpowiadał nie tylko ksiądz
proboszcz, ale i ci, którzy będą budowali. Milicja mniej więcej co 15 minut
przyjeżdża na plac i sprawdza czy się nie buduje. Budowę przerwano, aż do
uzyskania pozwolenia”.
Zachował się drugi protokół z wizji lokalnej dokonany na placu budowy z
dnia 3 sierpnia 1984 r.9:

Protokół
spisany w dniu 3.VIII.1984 r. na okoliczność budowy bez zezwolenia kaplicy
przy ul. Hubalczyków w Ostrowcu Św.
Obecni:
1. St. ref. Izabella Tarka – Wydział Urbanistyki Architektury i Nadzoru
Budowlanego w Ostrowcu Św.
2. St. ref. Stanisław Rybicki - Wydział Urbanistyki Architektury i Nadzoru
Budowlanego w Ostrowcu Św.
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Podczas oględzin terenu stwierdzono co następuje:
1. Na posesji, która wg danych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
tutejszego Urzędu Miejskiego – jako spadek po ob. Mrozowskim należy do
Parafii św. Michała w Ostrowcu Św. wybudowano kapliczkę o 3 ścianach
drewnianych

o

wymiarach

4,5 x 4,1 m.
2. W odległości 4,7 m od kapliczki drewnianej wybudowano fundamenty o
wysokości 25 cm i wymiarach 23,45 x 8,6 m wykonane z pustaków.
3. Na terenie zgromadzono materiały budowlane tj. pustaki i drewno.
4. Kapliczka drewniana istniejąca ma charakter tymczasowy, gdyż nie posiada
fundamentów.
5. Dokonano pomiarów istniejących fundamentów oraz kapliczki drewnianej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
W tej kaplicy o trzech ścianach odprawiano w każdą niedzielę Mszę św.,
a w miesiącu maju, czerwcu, a później także w październiku codzienne
nabożeństwa i Mszę św. Na Wielki Post 1985 roku wokół kaplicy postawiono
krzyże z obrazami męki Pańskiej i przy nich odprawiano Drogę Krzyżową.
Po zatrzymaniu budowy ks. prob. Kazimierz Pelc ponowił prośbę o
pozwolenie na budowanie kaplicy i na ten temat prowadził bezpośrednie
rozmowy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowcu
Św. Rozmawiał również z Prezydentem Miasta Włodzimierzem Milcarzem. W
rozmowach tych uczestniczył także ks. Stanisław Szczypior wikariusz parafii
św. Michała, który zazwyczaj odprawiał Mszę św. w tej prowizorycznej kaplicy,
pod tym zadaszeniem.
Wynikiem tych rozmów było to, że Prezydent Miasta Ostrowca Św.
Włodzimierz Milcarz skierował do Pasterza Diecezji następujące pismo10:
„W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lutego 1985 r. Znak: A 10/85
wyjaśniam, że teren na którym położona jest działka przy ul. Hubalczyków 36/3
zgodnie z planem realizacyjnym zagospodarowania osiedla mieszkaniowego
„Stawki” /zatwierdzonego decyzją Nr GT.III 8380a/4/81 z dnia 5-go lutego
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1981 r./przeznaczony jest pod budowę szkoły. Realizacja szkoły przewidziana
jest w latach 1986-87. Inwestycja posiada przygotowaną dokumentację
techniczno-roboczą, a wstępne prace przygotowawcze terenu zostaną rozpoczęte
w 1985 roku.
W związku z powyższym nie wyrażam zgody na budowę kaplicy na w/w
placu. Podaję równocześnie do wiadomości, że parafia Rzymsko-Katolicka pod
wezwaniem św. Michała dopuściła się samowoli budowlanej rozpoczynając bez
wymaganego pozwolenia na działce przy ul. Hubalczyków Nr 36/3 pracę przy
budowie kaplicy.
Decyzją Nr UANB.III-8382b/3/2/84 z dnia 18.X.1984 r. nakazano
wstrzymanie robót budowlanych oraz rozbiórkę kaplicy drewnianej i
fundamentów. Na prośbę ks. Dziekana Kazimierza Pelca proboszcza parafii
biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne odroczono termin rozbiórki do wiosny
1985 r.
Mając na uwadze wystąpienie parafii o budowę kaplicy katechetycznej w
dzielnicy Rosochy – Stawki przeprowadzono w 1984 roku rozmowę z ks.
Dziekanem Kazimierzem Pelcem, gdzie uzgodniono wspólne stanowisko w w/w
sprawie ustalając:
1. Urząd Miasta widzi możliwość budowy w/w obiektu,
2. Zaproponowano wstępnie teren przy ul. Świerkowej, po dokonanej wizji w
terenie teren ten został zaakceptowany przez parafię,
3. Zobowiązano parafię do pozyskania w/w terenu we własnym zakresie,
4. Teren położony przy ul. Hubalczyków zostanie przyjęty na rzecz Skarbu
Państwa za odpłatnością wg obowiązujących przepisów.
Propozycję budowy przy ulicy Świerkowej dla os. Stawki, o której
prezydent napisał „że parafia tę propozycję zaakceptowała” ks. proboszcz nie
mógł zaakceptować a tylko jedynie przyjął to do wiadomości. Decyzja bowiem
należała do biskupa, a nie do proboszcza.
Ksiądz Biskup oświadczył, że kościół powinien być w miejscu najbardziej
wygodnym dla wiernych na os. Stawki na placu będącym własnością kościoła, a
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nie przy ul. Świerkowej, gdzie jest planowane os. Las, dla którego będzie
potrzebny osobny kościół. Zdecydowana wola władzy diecezjalnej budowania
kościoła w tym miejscu została potwierdzona również przez to, że w czasie
wizytacji parafii św. Michała przez Księdza Biskupa Stanisława Sygneta w
dniach 15-17 listopada 1985 r. Ksiądz Biskup w niedzielę odprawił tam Mszę
św. Biskup Edward Materski na miejsce odprawienia Pasterki w Boże
Narodzenie 1985 r. nie wybrał katedry lub innego ogrzewanego kościoła, ale
właśnie na wolnym powietrzu przy tym krzyżu.
Wierni wspominają, że po Mszy św. Ksiądz Biskup łamał się z nimi opłatkiem.
Władze Miejskie, aby uniemożliwić budowanie kościoła w tym miejscu
wszczęły postepowanie wywłaszczeniowe wobec Parafii z własności tego terenu
zapisanego testamentem Adama Mrozowskiego. Ksiądz Proboszcz Kazimierz
Pelc odniósł się do Władz Wojewódzkich, które odwołały wywłaszczenie,
wskazując, że jest ono niezgodne z obowiązującymi przepisami, potwierdzając
moc obowiązującego Wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim11.
Władze Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, aby przeszkodzić w budowie
kościoła w tym miejscu, w późniejszym czasie spróbowały jeszcze innego
wybiegu, a mianowicie wskazywały, że działka przeznaczona przez Adama
Mrozowskiego jest w innym miejscu. Ksiądz Biskup nie zaprzeczał, nie
wszczynał sporu w tej sprawie, a jedynie wskazywał, że miejsce wybrane pod
budowę kościoła leży na skraju posesji Adama Mrozowskiego, a więc przez to
nie tylko nie przeszkadza w budowie szkoły, ale nawet to ułatwia. Ten problem
zostanie później omówiony z Wojewodą. W protokole uzgodnień z dnia
7.V.1988 r. znalazł się zapis, że można dokonać wymiany terenu kościelnego na
teren Skarbu Państwa w stosunku metr za metr12.
Kuria Sandomiersko-Radomska wystąpiła do władz wojewódzkich w
Kielcach o pozwolenie inwestycji obiektów sakralnych i mieszkaniowych na
lata 1986-1990. Wojewoda Kielecki Włodzimierz Pasternak pismem z dnia
14.II.1986 r. znak Wz.G843/14/85 odnośnie Ostrowca Świętokrzyskiego
pozytywnie odniósł się do następujących budów:
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1. Kościół i budynek katechetyczno-mieszkalny w Ostrowcu Św. na osiedlu
„Stawki”, z lokalizacją uzgodnioną z Urzędem Miasta.
2. Budynek katechetyczno-mieszkalny w Ostrowcu Św. na osiedlu „PiaskiKolonia Robotnicza”.
3. Kościół i budynek katechetyczno-mieszkalny w Ostrowcu Św. dla
planowanego osiedla „Stawki-Las”, w rejonie ulicy Bałtowskiej.
4. Kościół w Ostrowcu Św. na osiedlu „Pułanki”.
Co do pozostałych wniosków inwestycyjnych wypowiem się w terminie
późniejszym, uzależnionym od postępu prac nad opracowaniem i przyjęciem 5letniego planu społeczno-gospodarczego dla naszego województwa.
W związku z tym pismem Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
zwrócił się do Wojewody w sprawie lokalizacji kościoła na os. Stawki:

Informacja do wniosku o wskazanie lokalizacyjne
W związku z wystąpieniem Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem
św. Michała o wskazanie lokalizacyjne pod budowę kościoła w rejonie ul.
Hubalczyków dzielnica Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim – po zapoznaniu się
z wnioskiem Parafii proponuję uznać za uzasadniony wniosek o budowę
kościoła na następujących warunkach:
1. Inwestorowi należy wskazać teren pod budowę według alternatywy I lub II
jak zaznaczono na podkładach mapowych w skali 1:10000:
a. wg alternatywy I teren ten stanowi własność prywatną a w związku z
tym wykupienie terenu ciążyć będzie na parafii,
b. w alternatywie II teren stanowi własność Skarbu Państwa i może być
przekazany parafii pod budowę kościoła na warunkach wieczystego
użytkowania w ramach działki zamiennej. W obu przypadkach teren
znajduje się w zasięgu pełnego uzbrojenia.
Ponadto informuję ob. Wojewodę, że na teren wg alt. I Urząd Miasta
posiada zgodę na wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze,
natomiast teren wg alt. II będzie wymagał uzyskania takiej zgody od
ob. Wojewody ze względu na grunty kl. V i VI.
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2. Propozycja inwestora jest nie do przyjęcia przez Miasto gdyż proponowany
teren zgodnie z zatwierdzonym planem realizacyjnym przeznaczony jest pod
kompleks usług osiedlowych w zakresie oświaty. Wobec daleko posuniętych
prac realizacyjnych jak i projektowych ewentualna zmiana przeznaczenia
terenu pociągnie za sobą znaczne koszty oraz trudności w znalezieniu
odpowiednich terenów pod wyżej wymienione usługi.
Dlatego też proponuję zlokalizowanie kościoła na działkach zastępczych w
bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Stawki, co jest zgodne z pismem Dyrektora
Wydziału Wyznań Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 lutego 1986 r. Nr WZ
6843/14/85.

2. Wybudowanie kaplicy i staranie o jej legalizację
Ksiądz kan. Kazimierz Pelc, przez 22 lata proboszcz parafii św. Michała
Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim, zmarł 29 lipca 1986 r. Udział w
pogrzebie wielkiej rzeszy mieszkańców parafii i miasta był wyrazem uznania
dla jego osoby, kapłańskiej postawy i pracy duszpasterskiej. Ciało jego złożono
na cmentarzu przy ul. Denkowskiej. Kondukt pogrzebowy nie odbył się jak to
zwykle bywa samochodami, ale przeszedł pieszo z kościoła na cmentarz. Troska
wiernych o jego cmentarny marmurowy pomnik i modlitwa przy nim jest
dalszym ciągiem uznania wiernych dla tego zmarłego zasłużonego kapłana.
Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński postanowieniem z dnia 21
listopada 2007 r. odznaczył pośmiertnie ks. Kazimierza Pelca Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało wręczone
przedstawicielom jego rodziny w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
przez Jana Olszewskiego, byłego Premiera.
Nowym proboszczem Parafii Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim
został mianowany ks. Tadeusz Lutkowski, który dotychczas był proboszczem w
Wierzbicy k/Radomia. Znał trudności budów sakralnych w Ostrowcu
Świętokrzyskim. W innych miastach diecezji jak w Radomiu, w Skarżysku
Kamiennej, w Starachowicach i w mieście wojewódzkim w Kielcach budowano
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wiele nowych kościołów. Na terenie parafii Wierzchnica staraniem ks. Tadeusza
Lutkowskiego legalnie wybudowano trzy kaplice: w Polanach, w Zalesicach,
Dąbrówce Warszawskiej i rozpoczęto budowę kościoła w Łączanach. Wszędzie
„szło nowe” jak to napisał Antoni Gołubiew w powieści „Bolesław Chrobry”
mówiąc o początkach chrześcijaństwa na ziemiach polskich. To „nowe” nie
mogło się przebić przez partyjny beton w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie
trwała legalnie budowa tylko jednego kościoła na os. Ogrody. Ksiądz Biskup
Edward Materski poinformował ks. Tadeusza Lutkowskiego o potrzebie
budowy kaplicy na os. Stawki i o trudnościach z jej postawieniem.
Nowy proboszcz w niedzielę, dnia 24 sierpnia 1986 r. witał wiernych
parafii św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim w parafialnej świątyni głosząc
kazania podczas wszystkich Mszy św. W następną niedzielę, dnia 31 sierpnia
1986 r. przybył na os. Stawki, aby przy krzyżu powitać tutejszych swoich
parafian i odprawić dla nich Mszę św. Parafianie witając nowego proboszcza
mówili o swoim pragnieniu posiadania własnego kościoła, a na początek
przynajmniej

skromnej

kaplicy.

Proboszcz

w

kazaniu

nawiązał

do

wypowiedzianych pragnień przez witających, wyraził uznanie dla wiernych i ks.
Stanisława Szczypiora, że już w takich warunkach przetrzymali trzy zimy (r.
1984, 1985 i od stycznia r. 1986). Powiedział również o trwającym
budownictwie sakralnym w innych miastach i powiedział, że i tu na Stawkach
będzie wybudowany kościół. Potrzeba cierpliwości, starań i jeszcze większej
modlitwy.
Z racji początku roku szkolnego został skierowany apel o uczęszczanie
dzieci i młodzieży na katechizację przy kościele św. Michała tak jak to było w
roku ubiegłym. Bez wiary w sukces zwrócono się z prośbą, że może ktoś na os.
Stawki

udostępni

swoje

pomieszczenie

na

punkt

katechetyczny.

Ku

zaskoczeniu, a przede wszystkim ku radości proboszcza i ks. Stanisława
Szczypiora, zgłosiły się aż trzy rodziny z ofertą, że katechizacja może być w ich
lokalu. Na punkt katechetyczny został wybrany stary budynek mieszkalny,
którego właściciele zamieszkali w bloku. Przeprowadzono konieczne remonty i
uzupełnienia, usunięto ścianki działowe – powstała duża sala katechetyczna a
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nawet i poczekalnia. W krótkim czasie zrobiono stoliki i ławki. Nawiązał się
ściślejszy kontakt z mieszkańcami os. Stawki.
W diecezji trwała peregrynacja drzewa krzyża świętego, która w parafiach
gromadziła ogromne rzesze ludzi. Uroczystość przyjęcia tej relikwii drzewa
krzyża św. w parafii św. Michała trwała trzy dni włącznie z odpustem św.
Michała – 27,28,29 września 1986 r. Modlitwa byłą także w nocy z możliwością
skorzystania z sakramentu pokuty. Samo przyjęcie relikwii z Mszą św.
odprawioną przez Ks. Bp. E. Materskiego na specjalnym podwyższeniu
wybudowanym na placu zgromadziło bardzo dużo ludzi, którzy wypełnili nie
tylko plac wokół kościoła, ale także parking i przyległe uliczki.
Zgodnie z programem, proboszcz wobec relikwii modlił się, między
innymi mówiąc „Dziś, Panie Jezu, w obecności cząstki drzewa, na którym
umarłeś, dziękujemy Ci, ze tu, na tym wzgórzu, przed wiekami stanął Twój krzyż
i wybudowana została pierwsza świątynia.
Dziękujemy Ci Jezu, że w ostatnich latach, w Twoim, Świętokrzyskim
Ostrowcu stanęło wiele nowych krzyży, że na nowych osiedlach ponawiana jest
w sposób bezkrwawy Twoja ofiara krzyżowa, że gromadzą się tam Twoi wierni.
Dziękujemy Ci, że w wielu kaplicach katechetycznych głoszona jest Twoja
Ewangelia. Dziękujemy za odprawione misje święte, za to, że tyle ludzi
skorzystało z Sakramentu Pokuty, korzysta z Komunii św., że tak wielu ludzi
biorąc krzyż do ręki zdecydowało się na spowiedź nieraz po latach długiej
przerwy.
Dziś, Jezu, w obecności drzewa, na którym umarłeś, wyrażamy naszą
troskę o to, że w tej parafii, na os. Stawki, gdzie stanął Twój krzyż, ludzie już
trzy zimy modlili się pod gołym niebem, na śniegu i w mrozie, że pewnie będą to
czynili i czwartą zimę, bo nie wolno im postawić nawet prowizorycznej kaplicy.
Jezu, błogosław ludzi Twojego miasta, Ostrowca Świętokrzyskiego. Daj
moc odważnego wyznawania wiary i życia według jej zasad. Daj, aby były
zrealizowane nasze dobre zamiary. Jezu, uczyń to, aby nasz Ostrowiec przez
obecność cząstki drzewa krzyża św. stał się bardziej świętokrzyskim”.
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W związku z nawiedzeniem, ks. proboszcz Tadeusz Lutkowski otrzymał
od Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Włodzimierza Milcarza
następujące pismo:
„Proszę o przybycie w dniu 27 września 1986 r. o godz. 10 do Urzędu
Miejskiego celem odbycia ze mną rozmowy na okoliczność samowolnej
dekoracji ulic w mieście w związku z uroczystościami w kościołach miasta
Ostrowca”.
Po peregrynacji proboszcz otrzymał pismo datowane także 27.IX.1986 r.,
a podpisane przez wiceprezydenta Tadeusza Kaszę:
„W wyniku przeglądu ulic miasta przez Wydział Komunikacji Urzędu
Miejskiego stwierdzono, że w ciągach ulicznych w Ostrowcu wystąpiła
samowola w zakresie umieszczania znaków i symboli kościelnych. Działalność
taka jest sprzeczna z prawem, gdyż ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z dn. 11 lutego 1983 r. Nr 6 poz. 35) art. 38 poz. 7
zabrania samowolnego umieszczania w pasie drogowym jakichkolwiek znaków,
napisów i symboli. W związku z powyższym zobowiązuje się księdza proboszcza
do przestrzegania w/w ustawy. Jednocześnie informuje się, że w myśl w/w
przepisów pod pojęciem pasa drogowego rozumie się jezdnię wraz z wysepkami,
chodniki i pobocza oraz rowy i skarpy”.

Proboszcz poszedł do Urzędu Miasta. Cierpliwie wysłuchał reprymendy i
pouczenia oraz podziękował za zaproszenie, że jako nowy proboszcz ma okazję
spotkać się z prezydentem miasta. Oświadczył, że takie dekoracje są czymś
krótkotrwałym, po skończonych uroczystościach będą usunięte, w innych
miastach nie wzbudzają emocji miejscowych władz. Poruszył także sprawę
budowy kaplicy na os. Stawki i domu parafialnego (plebanii) dla parafii św.
Michała – w tej sprawie zostawił odpowiednie pismo. Na końcu powiedział:
Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie, sam bym o nie zabiegał. Otóż na trasie i w
godzinach przewozu relikwii drzewa krzyża św. zaplanowany jest lokalny wyścig
kolarski. Uważam, że zrobiono to celowo i złośliwie, gdy się dowiedziano, że
relikwie będą wiezione nie od strony Radomia, ale od Bałtowa. Dowodem na to
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są plakaty o wyścigu z naniesioną korektą. Jeśli relikwie na wyznaczoną godzinę
nie będą przywiezione do kościoła to wtedy procesjonalnie wyjdziemy na trasę
wyścigu”.
Prezydent się zdenerwował, zaprzeczył, aby to było prawdą. Po rozmowie
z wiceprezydentem i organizatorami wyścigu oświadczył, że wyścig zakończy
się pół godziny wcześniej przed uroczystościami kościelnymi.
Po porozumieniu się z Ks. Biskupem E. Materskim, bez zezwolenia, dn.
17 listopada 1986 r. w poniedziałek, rozpoczęto na nowo budowę kaplicy na os.
Stawki przy udziale fachowców i wszystkich chętnych z os. Stawki i z całego
miasta członków Oazy Rodzin. Zgromadziło się około 50 osób. Drzewo było
wcześniej przygotowane i odpowiednio wyrobione. Budowano bardzo sprawnie.
Następnego dnia budowa została zatrzymana przez przedstawicieli
Urzędu Miasta. W sporządzonym dokumencie czytamy:
Protokół spisany w dniu 18.XI.1986 r. na okoliczność budowy bez
wymaganego pozwolenia montażu konstrukcji drewnianej kaplicy w Ostrowcu
Św. przy ul. Hubalczyków. Obecni:
1. mgr inż. Zbigniew Doktór, architekt Miasta,
2. inż. Architekt Tadeusz Kaczanowski, zastępca kierownika Wydziału UANB,
3. mgr inż. Wojciech Bąk – inspektor
4. inżynier Stanisław Rybicki
5. ks. Stanisław Szczypior.
Podczas oględzin stwierdzono:
− wykonanie konstrukcji drewnianej kaplicy na istniejącej podmurówce z
bloczków betonowych,
− kaplica posiada wymiary: 13,40 x 8,53m, wysokość 4,05m, wysokość do
kalenicy 7,20m,
− wykonano 10 krokiew ustawionych już na konstrukcji, przygotowanych do
ustawienia 6.
Nakazano:
Natychmiast zatrzymać robotę przy budowie kaplicy.
Wydział podejmie decyzję zgodnie z prawem lokalowym.
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Pod spodem podpisy wyżej wymienionych z uwagą, że ks. Stanisław
Szczypior odmówił podpisu.
Należy zauważyć, że tym razem przy zatrzymaniu budowy nie było
przedstawiciela Urzędu Spraw Wewnętrznych czyli milicjanta. Budujący
usłyszeli również od zatrzymujących budowę życzliwą radę: między ścianami
kaplicy trzeba zrobić metalowe ściągi, ankry bo inaczej ściany wam się rozejdą.
Po tym zatrzymaniu, proboszcz parafii ks. Tadeusz Lutkowski skierował
do Sekretarza Episkopatu Polski w Warszawie następujące pismo:

Do
Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa
Bronisława Dąbrowskiego
Sekretarza Episkopatu Polski
w Warszawie
W sprawie lokalizacji kościoła
na Osiedlu Stawki w Ostrowcu
Świętokrzyskim
1. Dnia 15 stycznia 1984 r. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz
Edward Materski poświęcił na Osiedlu Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim
na terenie parafii św. Michała plac pod budowę kościoła i odprawił pierwszą
Mszę św. Postawiono krzyż. Parafia wystąpiła do Prezydenta Miasta
Ostrowca o pozwolenie na budowę kaplicy katechetycznej.
2. Plac prawnie należy do parafii św. Michała zapisany pod budowę kościoła
testamentem byłego Prezydenta Miasta Ostrowca Adama Mrozowskiego.
Zapis został uznany wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowcu dnia 20
grudnia 1984 roku./Sygn.akt.INs.128/84.
3. Od dnia poświęcenia placu odprawia się tam w każdą niedzielę i święto dwie
Msze św. W miesiącu maju, czerwcu i październiku Msza św. jest odprawiana
codziennie. W Wielkim Poście jest odprawiana Droga Krzyżowa. W Boże
Narodzenie 1985 r. Pasterkę odprawił Ksiądz Biskup Ordynariusz.
Katechizacja odbywa się w budynku prywatnym przeznaczonym do rozbiórki.
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4. Osiedle Stawki liczy obecnie ok. 4.000 mieszkańców, a docelowo ma mieć
8.500 mieszkańców. Ze względów duszpasterskich jest konieczna budowa
kościoła i nowa parafia.
5. Parafia św. Michała otrzymała od Władz Wojewódzkich pozwolenie na
budowę kościoła na osiedlu Stawki /pismo Wojewody Kieleckiego z dnia 14
lutego 1986 r. Znak: Wz.6843/14/85.
6. Władze Miejskie Ostrowca odmawiają lokalizacji budowy kościoła na
Osiedlu Stawki, a wskazują teren położony poza tym Osiedlem, który w
przyszłości od Osiedla Stawki będzie oddzielony zalewem. Uzasadniają, że
teren należący do Parafii jest potrzebny dla szkoły na ogród botaniczny i
wypoczynkowy. Plac pod budowę szkoły leży obok. Nie ma żadnych śladów
rozpoczęcia budowy szkoły.
7. Teren wskazywany przez Władze Miejskie Ostrowca pod budowę kościoła
znajduje się na planowanym Osiedlu Las, które także posiada zezwolenie
Wojewody Kieleckiego na budowę obiektu sakralnego /pismo z dnia 14
lutego 1986 r. Zn.6843/14/85/.
8. Władze Miejskie Ostrowca wszczęły postępowanie wywłaszczeniowe Parafii
z posiadanego placu na osiedlu Stawki. Na interwencję Parafii Urząd
Wojewódzki w Kielcach wywłaszczenie odwołał wskazując, że jest ono
niezgodne z obowiązującymi przepisami /pismo z dnia 28 sierpnia 1985 r./.
9. Mieszkańcy Osiedla Stawki pragnąc mieć dach nad głową podczas
uczestniczenia

we

Mszy

św.

rozpoczęli

bez

zezwolenia

budowę

prowizorycznej drewnianej kaplicy. Budowę zatrzymano dnia 9 czerwca
1984 r. W zatrzymaniu budowy uczestniczyli nawet funkcjonariusze Milicji
Obywatelskiej. Zachowywali się arogancko grożąc użyciem pałek.
Na załatwienie sprawy cierpliwie czekano ponad dwa lata. Mieszkańcy
Osiedla pod gołym niebem, na mrozie uczestniczyli we Mszy św. przez trzy
zimy. Na czwartą zimę chcieli być pod dachem. Dlatego zniecierpliwieni dnia
17 listopada br. w poniedziałek, rozpoczęli budowę na nowo. We wtorek,
dnia 18 listopada przedstawiciele Urzędu Miasta budowę zatrzymali
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nakazując w terminie siedmiu dni rozbiórkę wzniesionej drewnianej
konstrukcji ścian i dachu.
10.Sprawa ta na Osiedlu Stawki i w całym Ostrowcu jest żywo komentowana.
Istniejąca sytuacja jest odczytywana jako akt prześladowania ludzi
wierzących i nie uwzględniania ich potrzeb.
Uprzejmie

proszę

Waszą

Ekscelencję

Księdza

Arcybiskupa

o

przedstawienie tej sprawy Władzom Państwowym w Warszawie, aby mieszkańcy
Osiedla Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim mogli mieć świątynię i parafię na
swoim Osiedlu, tak jak inni wierzący obywatele PRL.

Zatrzymanie budowy nie wystraszyło budujących. W sobotę, dn. 22
listopada przystąpili do dalszej budowy. Pomocników było więcej niż
poprzednim razem. W poniedziałek, dnia 24 listopada 1986 r. budowę ponownie
zatrzymano. Z protokołu zatrzymania dowiadujemy się o postępie prac przy
wznoszeniu kaplicy i o zdecydowanej woli mieszkańców osiedla, aby posiadać
własny kościół.

Notatka służbowa
Sporządzona w dniu 24.11.1986 r. na okoliczność kontynuowania robót
budowlanych przy budowie kaplicy w Ostrowcu przy ul. Hubalczyków.
Obecni:
1. mgr inż. arch. Zbigniew Doktór – Architekt Miejski
2. mgr inż. Wojciech Bąk – inspektor Wydz. UANB
3. inż. Stanisław Rybicki – inspektor Wydz. UANB
Podczas oględzin budowy stwierdzono:
− kontynuowane są roboty przy deskowaniu ścian przez osoby fizyczne,
− osoby te nie wylegitymowały się uprawnieniami do wykonywania robót
ciesielskich.
Nakazano:
− zaprzestać wykonywania wszelkich prac, na okres 1-go tygodnia przy
budowie kaplicy,
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− poinformowano obywateli o sankcjach karnych wynikających z tego typu
budowy,
− obywatele oświadczyli, iż na okres 1 tygodnia zaprzestają prowadzenia
prac, po tym okresie czasu roboty będą nadal kontynuowane,
− jeżeli w okresie 1 tygodnia nie zostaną podjęte decyzje odnośnie budowy
kościoła (przez komisję mieszaną) to zorganizują zbiorowy czyn na rzecz
budowy kościoła i bez względu na sankcje roboty będą prowadzone, aż do
ukończenia budowy.
Na tym notatkę zakończono i podpisano.

Za wzniesioną kaplicę, choć jeszcze nie skończoną Urząd Miejski nałożył
na Parafię św. Michała grzywnę w wysokości 50.000 zł oraz 5 tys. zł za
wydanie niniejszego postanowienia13.

POSTANOWIENIE
o nałożeniu grzywny w celu
przymuszenia
Na podstawie art. 116 i 119 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. Nr 24, poz. 161/ Wydział Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejskiego w Ostrowcu Św.,
nakłada na parafię Rzym.-Kat. pod wezwaniem św. Michała w Ostrowcu Św.
zobowiązanego Parafię Rzym.-Kat. pod wezwaniem św. Michała w Ostrowcu
Św. grzywnę w celu przymuszenia w wysokości 50.000 zł/słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych/ z powodu uchylenia się przez zobowiązanego od wykonania
obowiązku określonego w złączonym odpisie tytułu wykonawczego.
Równocześnie wzywa się wyżej wymienionego do:
1. wpłacenia powyższej grzywny w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszego postanowienia na rzecz Urzędu Miasta Wydziału BudżetowoGospodarczego w Ostrowcu Św. na konto nr 29160-563-224, gdyż w
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przeciwnym razie grzywna ta zostanie ściągnięta w trybie egzekucji
administracyjnej należności pieniężnych,
2. wykonania określonego w tytule wykonawczym obowiązku w terminie 14 dni
od daty doręczenia niniejszego postanowienia, gdyż w przeciwnym razie na
wyżej wymienionego będą nakładane dalsze grzywny w tej samej lub wyższej
kwocie albo zostanie zastosowany inny środek egzekucyjny zastępczego
wykonania.
Na podstawie §16 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia
1925r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji /Dz.U.Nr 1, poz. 4, z 1986 r./ obciąża się zobowiązanego opłatą za
wydanie niniejszego postanowienia w wysokości 5.000 zł.
Egzekucyjną opłatę należy wpłacić wraz z grzywną.
O wykonaniu obowiązku należy niezwłocznie zawiadomić organ egzekucyjny.
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Wydziału Planowania
Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu
Wojewódzkiego
Architektury

w

Kielcach

i Nadzoru

za

pośrednictwem

Budowlanego Urzędu

Wydziału

Miejskiego

Urbanistyki,
w

Ostrowcu

Świętokrzyskim w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.

Podpis: Architekt Miejski mgr inż. arch. Zbigniew Daktór

TYTUŁ WYKONAWCZY
z dnia 28 listopada 1986 r.
Znak sprawy: UAN.I-8382b/3/11/84/86
Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Michała w Ostrowcu Św.
nie wykonała następującego obowiązku: rozbiórki kapliczki drewnianej i
fundamentów przy ul. Hubalczyków w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Obowiązek ten wynika z decyzji nakazującej wstrzymanie robót budowlanych i
dokonania rozbiórki kapliczki drewnianej i fundamentów jw. z dnia 13
października 1984 r. znak: UANB.III-8382 b/3/11/84 wydanej przez Wydział
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Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejskiego w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wskazany w niniejszym tytule wykonawczym obowiązek jest wymagalny i
podlega egzekucji w trybie administracyjnym na podstawie art. 2 §1 pkt 2
ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
/Dz.U.nr 24, poz. 151 z późniejszymi zmianami/.
Upomnienie wzywające do wykonania obowiązku z dnia 18.11.1986 r.
doręczono zobowiązanemu dnia 19.11.1986 r. Koszty upomnienia wynoszą 100
zł.

KLAUZULA
o skierowaniu tytułu wykonawczego do
egzekucji administracyjnej
Na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. Nr 24, poz. 151 z późniejszymi zmianami/
niniejszy tytuł wykonawczy zostaje skierowany do egzekucji administracyjnej.
W sprawie prowadzenie postępowania egzekucyjnego zobowiązanemu służy
prawo zgłaszania do organu egzekucyjnego zarzutów w terminie siedmiu dni
wyłącznie z przyczyn określonych w art. 32 wymienionej ustawy.
Ks. proboszcz parafii otrzymał z Kurii następujące pismo14:

Sandomierz, 1986.11.25

Opinia urbanistyczno-architektoniczna
Komisji Diecezjalnej Budownictwa i Sztuki Sakralnej
przy Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu
o możliwości lokalizacji szkoły i kościoła na Osiedlu
Stawki w Ostrowcu Św. przy ul. Hubalczyków
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Komisja po zapoznaniu stanu faktycznego i po zasięgnięciu opinii
ekspertów oraz reprezentanta właściciela placu – parafii św. Michała w
Ostrowcu Św. doszła do następujących ustaleń:
1. Istnieje możliwość lokalizacji szkoły i kościoła na tym Osiedlu bez
dokonywania zmian lokalizacyjnych tak jednego jak i drugiego obiektu.
2. Obiekt kościoła nie wymaga rozbudowy układu komunikacyjnego.
Służył będzie tylko dla Osiedla Stawki i w związku z tym nie przewiduje się
dojazdu mieszkańców tego Osiedla na nabożeństwa własnymi środkami
komunikacji. Natomiast parking do obsługi posług religijnych /pogrzeby,
śluby, chrzty/ wydzielić można z własnej działki parafialnej.
3. Przewidujemy budowę kościoła średniej wielkości dla tego osiedla, a w
związku z tym dotychczasowy kształt działki daje możliwość prawidłowej
lokalizacji kościoła.
Zaleca się Ks. Proboszczowi parafii św. Michała w Ostrowcu Św., aby tę
opinię przedstawił właściwym Władzom i kontynuował starania o lokalizację
kościoła na placu będącym własnością Parafii.

Podpis: Biskup Walenty Wójcik, W. G.

Zgodnie z zapowiedzią przy zatrzymaniu budowy kaplicy w dniu 24
listopada 1986 r., po upływie tygodnia, dnia 2 grudnia 1986 r., przystąpiono
odważnie i z zapałem do pracy przy budowie kaplicy.

Urząd Miejski, Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego
w Ostrowcu Świętokrzyskim w osobach:
1. mgr inż. arch. Zbigniew Doktór, Architekt Miejski
2. mgr inż. Wojciech Bąk – inspektor Wydz. UANB
3. inż. Stanisław Rybicki – inspektor Wydz. UANB
w dniu 2 grudnia 1986 r. sporządzili i podpisali następujący protokół:
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„Podczas oględzin budowy kapicy w Ostrowcu Św. przy ul. Hubalczyków
stwierdzono, iż wykonywane są prace polegające na obijaniu deskami ścian
zewnętrznych kaplicy, kryciu dachu papą.
Poinformowano ks. Szczypiora, iż w przypadku nie zaprzestania budowy
będą nakładane kolejne grzywny w celu przymuszenia rozbiórki obiektu w
wysokości
50.000 zł”15.
Atmosfera stałą się napięta. Wyrazem nerwowości jest przyjazd z Kielc
do Ostrowca Świętokrzyskiego Dyrektora Wydziału ds. Wyznań p. Henryka
Arnolda oraz przysłanie dwu pism zapraszających na spotkanie16.
Oto ich treść:

Ostrowiec, 1986.12.02
Ks. Proboszcz
Tadeusz Lutkowski
Parafia św. Michała
w Ostrowcu Św.

Uprzejmie proszę ks. proboszcza o obecność na parafii w dniu 1986.12.03
w godz. między 900 a 1100, gdyż Obywatel Dyrektor Wydziału ds. Wyznań Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach pragnie w obecności Prezydenta Miasta
przeprowadzić rozmowę z ks. Proboszczem i ks. Wikarym Stanisławem
Szczypiorem.

Ostrowiec, 1986.12.03
Znak: SA.6314/25/86
Ks. Proboszcz
Tadeusz Lutkowski
Parafia św. Michała
w Ostrowcu Św.
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Uprzejmie proszę ks. proboszcza o przybycie wraz z Ks. Wikarym
Stanisławem Szczypiorem w dniu 1986.12.03 na godz. 1030 do Urzędu
Miasta/pok. Prezydenta Miasta/ celem przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem
ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w obecności Prezydenta Miasta.

Tematem spotkania było: budowa bez pozwolenia kaplicy na os. Stawki.
Dyrektor do Spraw Wyznań chciał mieć jakieś osiągnięcie z tego spotkania.
Dlatego proboszcz na jego wyraźną sugestię oświadczył, że już więcej budować
nie będziemy. Spokojnie mógł to powiedzieć, bo stan budowy był taki, że gdy
następnego dnia przedstawiciele Urzędu Miejskiego udali się na os. Stawki by
budowę zatrzymać to na budowie nikogo nie zastali, nie było żadnej osoby.
Drzwi były zamknięte na klucz, okna umocowane i zaszklone, teren wokół
kaplicy uporządkowany.
Przy okazji tego spotkania został także poruszony temat budowy domu
parafialnego dla parafii św. Michała. W tej sprawie zestawiono odpowiednie
pismo.
Następnego dnia wysłano pismo do Sekretarza Episkopatu Polski w
Warszawie:

Ekscelencjo
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie
Bardzo serdecznie dziękuję Waszej Ekscelencji, Księdzu Arcybiskupowi za
pomoc w załatwianiu spraw związanych z budową kościoła w Ostrowcu
Świętokrzyskim na Osiedlu – Stawki przy ul. Hubalczyków. Pomoc tę odczuliśmy
wczoraj, kiedy na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w obecności Prezydenta
Miasta, księdza Stanisława Szczypiora i mojej, pan Arnold – Dyrektor ds.
Wyznań w Kielcach, strofował nas księży: ”myślicie, że Minister będzie się
zajmował takimi błahymi sprawami”.
Relacjonując dalsze dzieje starań o budowę kościoła przy ul.
Hubalczyków /po 21 listopada br./, krótko piszę:
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1. Dokończono budowę kaplicy.
2. Urząd Miejski nałożył na parafię i proboszcza karę /załączam kopię pism
Wydziału Urbanistyki/.
Z należną czcią całuję ręce Waszej Ekscelencji, Najdostojniejszego
Księdza Arcybiskupa.

Podpis; Ks. Tadeusz Lutkowski

Można powiedzieć: „szczęśliwie się złożyło”, człowiek wiary powie:
„Opatrzność Boża to sprawiła”. Na niedzielę 7 grudnia 1986 r. na godz. 1200
czyli na godzinę, kiedy w każdą niedzielę na os. Stawki była odprawiana Msza
św., ustalone było z Ks. Bp. Adamem Odzimkiem, że przybędzie do parafii św.
Michała aby udzielić młodzieży sakramentu bierzmowania. Bierzmowanie
zostało przeniesione na godz. 1600. Natomiast o godz. 1200 ogromna radość
zgromadzonych w kaplicy uczestników na Mszy św.: Ksiądz Biskup Adam
Odzimek dokonuje poświęcenia kaplicy, odprawia Mszę św. i wygłasza kazanie.
Ksiądz Biskup Edward Materski przyjechać nie mógł, leżał bowiem chory w
radomskim szpitalu. Zapewnił jedynie, że swoje cierpienie i modlitwę ofiaruje
na intencję tej wspólnoty i podziela jej radość.
Kaplicę budowali mieszkańcy os. Stawki oraz osoby zaangażowane w
pracy kościelnej z parafii i całego miasta. Ekipę fachową tworzyli cieśle z
Sarnówka i z Dębowej Woli: Kwiecień Władysław, Kwiecień Stanisław,
Misiura Mirosław, Jaguszewski Jan, Niedziela. Ks. Stanisław Szczypior błysnął
przy tym, że ma „żyłkę budowlańca”. Mówiono, że przed seminarium studiował
budownictwo. W czasie budowy były także miłe zdarzenia: przy krzyżu
modlące się osoby. Na budowę przyszła również lekarka. Na uwagę księdza: „I
pani doktor buduje”, powiedziała: „ja nie pomogę, ale wiem, że powinnam być z
tymi ludźmi”.
W Kaplicy został zawieszony duży obraz św. Jadwigi Królowej. Obraz
darował ks. Stanisław Drąg z Radomia, proboszcz parafii św. Jadwigi w
Radomiu.
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Pan Henryk Hanas tak wspomina budowę:
„Dnia 16 listopada 1986 r. była niedziela. Po Mszy św. wieczorowej wychodząc
z kościoła św. Michała zagadnął mnie p. Henryk Kot, mieszkaniec os. Stawki.
Słowami: „Panie Henryku, jutro zaczynamy budowę kaplicy na os. Stawki.
Przyjdzie pan? Odpowiedziałem, że zaraz po pracy tam będę. Dodał tylko, abym
o tym nikomu nie rozpowiadać, jedynie zaufanym osobom. Nazajutrz, gdy się
tam udałem zastałem mnóstwo ludzi uwijających się przy budowie. Byli to ludzie
z całego miasta. Tak zadziałała niezawodna „poczta pantoflowa” – wieść z ust
do ust rozeszła się błyskawicznie. Wieczorem sąsiad budowanej kaplicy p. Polak
użyczył elektrycznego oświetlenia.
W poniedziałek, dnia 8 grudnia 1986 r. w Urzędzie Miasta złożono pismo
w sprawie nałożonej na parafię kary za wybudowaną kaplicę.

Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego
za pośrednictwem
Urzędu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego

ZAŻALENIE

Na postanowienie Urzędu Miejskiego Wydziału Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św. znak UAN.I-8382b3/11/84/86 z dnia
28 listopada 1986 r., otrzymane dnia 4 grudnia 1986 r.
Na powyższe postanowienie składam zażalenie i wnoszę o jego uchylenie
oraz o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
UZASADNIENIE
Prowadzone przez Urząd Miejski w Ostrowcu Św. postępowanie
egzekucyjne dotyczy wzniesionej przy ulicy Hubalczyków trwałej budowli –
kaplicy. Oświadczam, że nie jest to możliwe wykonanie przez Parafię obowiązku
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nałożonego przez Urząd Miejski, polegającego na rozbiórce budowli. Kaplica
została wzniesiona przez mieszkańców tej dzielnicy, na placu przeznaczonym
pod budowę kościoła i stanowiącym własność parafii. Budynek ten,
przeznaczony na cele religijne, odpowiada rzeczywistym, naglącym potrzebom
mieszkańców tej dzielnicy /dotychczas przez trzy lata modlili się pod gołym
niebem/. Rozebranie budowli oznaczałoby zlekceważenie podstawowych praw
użytkowników kaplicy – mieszkańców osiedla, a więc w sposób rażący
naruszałoby zasady współżycia społecznego. Mieszkańcy Osiedla broniliby
kaplicy, którą z wielkim zapałem i zaangażowaniem wznieśli.
W świetle przytoczonych okoliczności stwierdzam niewykonalność
obowiązku nałożonego tytułem wykonawczym z dnia 28 listopada 1986 r. znak
sprawy UAN.I-8382b/3/11/84/86 w związku z czym postanowienie nakładające
grzywnę w celu przymuszenia do wykonania tego obowiązku winno ulec
uchyleniu, zaś postanowienie egzekucyjne umorzone.
Zaznaczam,

że

do

Wojewody

Kieleckiego

złożono

prośbę

o

zalegalizowanie kaplicy i lokalizację budowy kościoła na tym placu. Po
wybudowaniu kościoła kaplica zostanie rozebrana.

W tym znanym dniu czyli 8 grudnia 1986 r. skierowano również pismo do
Wojewody Kieleckiego z prośbą o zalegalizowanie wybudowanej kaplicy i o
lokalizację kościoła obok kaplicy. W Urzędzie Miejskim zostawiono odpis tego
podania.

Do
Wojewody Kieleckiego
w Kielcach

W związku ze wskazaniem lokalizacyjnym z miesiąca lipca 1986 r. /Znak:
UAN.II-8381/2/18/86 w sprawie budowy kościoła i budynku katechetycznomieszkalnego na Osiedlu Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim Parafia nie może
przyjąć proponowanej lokalizacji.
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Parafia prosi o lokalizację kościoła i budynku katechetycznomieszkalnego w Ostrowcu Św. na osiedlu Stawki przy ulicy Hubalczyków w
miejscu przez siebie wskazanym, bo:
1. jest to teren, który jest własnością parafii /wyrok Sądu Rejonowego w
Ostrowcu Św. z dnia 20 grudnia 1984 r., Sygn. akt INs. 128/84,
2. miejsce to jest najbliżej położone miejsca zamieszkania wiernych, a więc
ze względów duszpasterskich jest najbardziej odpowiednie,
3. wskazywany przez Władze Miejskie Ostrowca plac pod budowę kościoła
na Osiedlu Stawki leży na planowanym Osiedlu Las czyli poza Osiedlem
Stawki. Osiedle Las ma osobne pozwolenie na budowę kościoła /Pismo
Wojewody Kieleckiego z dnia 14 lutego 1986 r. Znak: Wz.6843/1485/
4. budowa kościoła nie koliduje z innymi projektowanymi budowlami,
5. na terenie tym stoi wybudowana kaplica.
Mieszkańcy Osiedla Stawki pragnąc mieć kościół na swoim osiedlu w
1984 r. rozpoczęli budowę tymczasowej drewnianej kaplicy. budowę zatrzymano
dnia 9 czerwca 1984 r. Na załatwienie sprawy czekano ponad dwa lata.
Mieszkańcy Osiedla Stawki pod gołym niebem, na mrozie uczestniczyli we Mszy
św. i nabożeństwach przez trzy zimy /pierwsza Msza św. była odprawiona dn. 15
stycznia 1984 r./. Na czwartą zimę chcieli być pod dachem. Dlatego
zniecierpliwieni oczekiwaniem dnia 17 listopada br. rozpoczęli budowę na
nowo. Mimo zatrzymania budowy przez Władze Miejskie, budowę ukończono.
Ze względu na dobro społeczne, na poniesione wydatki, dla uszanowania
ludzkiego zapału i zaangażowania, ze względu by nie mówiono, że nie
uwzględnia się potrzeb ludzi wierzących i że są ono prześladowani, uprzejmie
proszę o zalegalizowanie wybudowanej kaplicy. Miejsce to musi być traktowane
jako miejsce uświęcone modlitwą. Próba usunięcia kaplicy z miejsca, które jest
własnością Parafii i na którym od trzech lat sprawowany jest kult, wywoła
słuszny niepokój społeczny.
Zaznaczam, że wzniesiona kaplica nie będzie stanowić przeszkody w
budowaniu kościoła. Po wybudowaniu kościoła zostanie rozebrana.
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Uprzejmie proszę Pana Wojewodę Kieleckiego o uwzględnienie prośby
parafii: zalegalizowanie wybudowanej kaplicy i lokalizację kościoła i budynku
katechetyczno-mieszkalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim na osiedlu Stawki przy
ulicy Hubalczyków na placu będącym własnością Parafii.

Z Urzędu Miejskiego zostało do Władz Wojewódzkich w Kielcach
dołączone pismo informujące 17:

Wydział Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego
w Kielcach

Zgodnie z art. 133,144 Kodeksu postępowania administracyjnego przesyła
się w załączeniu zażalenie Proboszcza Parafii św. Michała – Ks. Tadeusza
Lutkowskiego na postanowienie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlanego w Ostrowcu z dnia 28.11.1986 r. w sprawie nałożenia grzywny z
uwagi na niewykonanie obowiązku polegającego na rozbiórce kaplicy
drewnianej i fundamentów na posesji przy ul. Hubalczyków.
Zażalenie wniesiono w terminie.
Tutejszy Wydział nie znalazł podstaw do zastosowania przepisów art. 132
Kpa i uchylenia bądź zmiany zaskarżonego postanowienia.

Odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Wydział Planowania
Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego nadeszła
dnia 21 stycznia 1987 r. – podtrzymała decyzję Urzędu w Ostrowcu Św18.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 i 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego, po rozpatrzeniu zażalenia Proboszcza parafii RzymskoKatolickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, na podstawie Architekta Miejskiego
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Ostrowca Św., z dnia 28 listopada 1986 r., nr UAN.I-8382b/3/11/84/86, w
sprawie nałożenia na Parafię Rzymsko-Katolicką św. Michała w Ostrowcu Św.
grzywny w celu przymuszenia.
- utrzymuje się zaskarżone postanowienie w mocy.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 13 października 1984 r., nr UANB III-8382b/3/11/84
Architekt Miejski Ostrowca Świętokrzyskiego nakazał Parafii RzymskiKatolickiej św. Michała w Ostrowcu Św. wykonać rozbiórkę kapliczki
drewnianej i fundamentów przy ul. Hubalczyków w Ostrowcu Św.
W związku z niezastosowaniem się do powyższej decyzji, w dniu 18
listopada 1986 r. wystosowano upomnienie, a ponieważ i ono nie odniosło
pożądanego rezultatu – wydano przedmiotowe postanowienie o nałożeniu
grzywny w celu przymuszenia do wykonania nałożonego obowiązku.
Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, po rozpatrzeniu zażalenia
parafii Rzym.-Kat. św. Michała na powyższe postanowienie stwierdza, iż
postanowienie to jest zasadne.
Skoro bowiem wyżej wymieniona Parafia nie zastosowała się do
prawomocnej

decyzji

nakazującej

rozbiórkę,

wdrożenie

postępowania

egzekucyjnego, zmierzającego do wyegzekwowania tej decyzji, jest zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa.
Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

Odpowiedzią Wojewody Kieleckiego

na prośbę parafii o legalizację

kaplicy i lokalizacji kościoła na os. Stawki było pismo dyrektora Wydziału ds.
Wyznań p. Henryka Arnolda19:

Ks. Tadeusz Lutkowski
Proboszcz Parafii
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Rzymsko-Katolickiej św. Michała
w Ostrowcu Świętokrzyskim

W odpowiedzi na pismo Księdza Proboszcza z dnia 8 grudnia 1986 r.
informuję, że Wojewoda Kielecki sprawę lokalizacji kościoła i budynku
katechetyczno-mieszkalnego na osiedlu Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim
skierował ponownie do władz państwowych i administracyjnych tego miasta
celem pogłębionego rozpoznania wszystkich uwarunkowań podanych w tym
piśmie.
Dnia 27 stycznia 1987 r. Parafia św. Michała otrzymała z Urzędu Miasta
powtórny nakaz rozbiórki kaplicy, karę za jej wybudowanie i skierowanie tytułu
wykonawczego do egzekucji administracyjnej.
Proboszcz skierował tak jak poprzednio pismo odwoławcze do Urzędu
Wojewódzkiego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego oraz pismo do Urzędu
Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim:

Do
Urzędu Skarbowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
W związku z pismem Urzędu Miejskiego – Wydział Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymanym
dnia 27 stycznia 1987r. w sprawie nakazu rozbiórki kaplicy przy ulicy
Hubalczyków i skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej,
niniejszym wnoszę o uchylenie kary i umorzenie postepowania egzekucyjnego.
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca
1966 r. w art. 32 przewiduje taką ewentualność z różnych przyczyn, a między
innymi wtedy, gdy zachodzi „niewykonalność obowiązku”, a taka sytuacja tu
istnieje:
1.

Kaplica służy wiernym, którzy gromadzą się w każdą niedzielę i święto
na dwóch Mszach św. w liczbie około tysiąca,
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2.

Wierni

cieszą

się

posiadaniem

kaplicy,

którą

z

wielkim

zaangażowaniem wybudowali, bo nie muszą uczestniczyć we Mszy św.
pod gołym niebem jak w poprzednie zimy. Próba rozbiórki kaplicy byłaby
powodem słusznego ich oburzenia, sprzeciwu i oporu,
3.

Rozbiórka kaplicy odczytana by była jako prześladowanie ludzi
wierzących w Ostrowcu Świętokrzyskim i nieuwzględniania ich potrzeb.
Wnosząc zarzut o niewykonalności nakładanego obowiązku pragnę

zaznaczyć:
1.

Rozbiórka kaplicy w złym świetle stawiałaby Władze Miejskie
Ostrowca Świętokrzyskiego. Wojewoda daje pozwolenie na budowę
kościoła na Osiedlu Stawki, mieszkańcy osiedla budują kaplicę
tymczasową na placu należącym do parafii, a Władze Miejskie każą
kaplicę rozebrać, a kościół dla Osiedla Stawki budować poza tym
Osiedlem,

2.

Dnia 8 grudnia 1986 r. do Wojewody Kieleckiego wniesiono podanie
o zalegalizowanie kaplicy.

3.

W sprawie tej wniesiono do Naczelnego Sądu Administracyjnego w
Warszawie skargę na postępowanie Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlanego, który nie wnikając w sytuację zatwierdził decyzję Urzędu
Miejskiego – Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Urząd Skarbowy jako odpowiedź skierował pismo do Urzędu Miejskiego
i do Parafii św. Michała20:

Ostrowiec, 1987-02-09
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Urząd Miejski w Ostrowcu
Wydział Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu
Urząd

Skarbowy

w

Ostrowcu

zwraca

w

załączeniu

przesłane

postanowienie o nałożeniu grzywny Znm UAN I-83822b/3/11/84/86 z
załączonym „tyt. wykonawczym” bez załatwiania z wnioskiem o uzupełnienie
braków formalnych i dodatkowo informuje: egzekucję administracyjną
należności pieniężnych wszczyna się na wniosek wierzyciela i na podstawie
przesłanego do organu egzekucyjnego tytułu wykonawczego. Tytuł winien
odpowiadać wymogom przewidzianym w art. 26 ustawy o post. egz. w adm.
Organ egzekucyjny bada z urzędu wniosek o wszczęcie egzekucji pod względem
formalnym, a następnie zarządza doręczenie zobowiązanemu postanowienia o
wszczęciu egzekucji.
Przesłany tyt. wykonawczy nie odpowiada wymogom formalnym/druk
sym.3601/IA i nie może stanowić podstawy do wszczęcia egzekucji.

Ostrowiec, 1987-02-09
Parafia Rzym.-Kat. św. Michała
w Ostrowcu
W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.1987 r. o umorzeniu postępowania w
sprawie egzekucji kary grzywny nałożonej przez Urząd Miejski, Wydział
Budownictwa i Architektury – Urząd Skarbowy w Ostrowcu informuje, że w
sprawie tej nie wszczynał dotychczas postępowania egzekucyjnego. Wniosek
Urzędu Miejskiego o wszczęcie egzekucji został zwrócony bez załatwienia ze
względu na braki formalne. W związku z tym zgłoszony zarzut w sprawie
prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest przedwczesny i nie może być
rozpatrzony. Zarzut bowiem, jest środkiem zaskarżenia przysługującym
zobowiązanemu w chwili wszczęcia postępowania przez organ egzekucyjny tj.
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Urząd

Skarbowy,

po

uprzednim

doręczeniu

tytułu

wykonawczego

i

postanowienia o wszczęciu egzekucji.
Zgodnie z radą osób kompetentnych Proboszcz Parafii skierował skargę
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 02.02.1987 r.

Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie
za pośrednictwem
Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach
Wydział Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego
ul. Al. IX Wieków
dot. UAN. III-8381/2/3186

Skarga

na postanowienie Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wydane w sprawie UAN.
III-8381/2/31/86 z dnia 15 stycznia 1987 r., otrzymane dnia 20 stycznia 1987 r.
Powyższym

postanowieniem

Wydział

Planowania

Przestrzennego,

Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach utrzymał w mocy zaskarżone przez Parafię postanowienie Urzędu
Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 listopada 1986 roku
nakładające grzywnę w celu przymuszenia. W uzasadnieniu postanowienia
Urząd Wojewódzki stwierdził, że „wdrożenie postępowania egzekucyjnego,
zmierzającego do wyegzekwowania decyzji nakazującej rozbiórkę kaplicy jest
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa”.
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Tak uzasadniona decyzja świadczy o nieznajomości przez Urząd
Wojewódzki sprawy, której decyzja dotyczy, a która narusza w sposób rażący
zasady współżycia społecznego i jest sprzeczna z prawem. Fakt niezastosowania
się przez Parafię do decyzji nakazującej rozebranie kaplicy drewnianej i
fundamentów przy ulicy Hubalczyków na osiedlu Stawki w Ostrowcu
Świętokrzyskim nie może stanowić podstawy do uznania postanowienia o
nałożeniu grzywny w celu przymuszenia za zgodne z prawem.
Zgodnie z art. 156 §1 ust. 5 KPA organ administracji państwowej
stwierdza nieważność decyzji, która byłą niewykonalna w dniu jej wydania i jej
niewykonalność ma charakter trwały.
W przedmiotowej sprawie nie jest możliwe wykonanie obowiązku nałożonego
decyzją Urzędu Miejskiego z dnia 28 listopada 1986 r. Kaplica została
wzniesiona przez parafian – mieszkańców dzielnicy Ostrowca Świętokrzyskiego
na placu przeznaczonym pod budowę kościoła i stanowiącym własność Parafii.
Budynek ten jest przeznaczony na cele religijne, odpowiada rzeczywistym,
naglącym potrzebom mieszkańców Ostrowca. Rozebranie budowli oznaczałoby
zlekceważenie podstawowych praw użytkowników kaplicy – mieszkańców
osiedla Stawki, a więc w sposób rażący naruszałoby zasady współżycia
społecznego.
Kaplica służy wiernym, którzy gromadzą się w każdą niedzielę i święto na
dwóch Mszach św. w liczbie około tysiąca osób. Wierni cieszą się posiadaniem
kaplicy, którą z wielkim zaangażowaniem wybudowali, bo nie muszą
uczestniczyć we Mszy św. pod gołym niebem jak w poprzednie zimy. Próba
rozbiórki kaplicy byłaby powodem słusznego ich oburzenia, sprzeciwu i oporu
oraz odczytana by była jako prześladowanie ludzi wierzących w Ostrowcu Św. i
nieuwzględnianie ich potrzeb.
Urząd Wojewódzki jako organ rozpatrujący zażalenie Parafii nie
ustosunkował się do powyższych, podanych przez parafię w zażaleniu z dnia 8
grudnia 1986 r. zarzutów, nie wziął ich w ogólne pod uwagę, choć zgodnie z
przepisami

ogólnymi

Kodeksu

Postępowania
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administracyjnego

był

zobowiązany do dokładnego wyjaśnienia sprawy i do jej załatwienia w sposób
mający na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
Parafia stwierdza, że wydanie nakazu rozbiórki budowli służącej
obywatelom, a następnie postanowienia nakładającego grzywnę w celu
przymuszenia jest sprzeczne z interesem społecznym mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego, w związku z czym wnosi o uchylenie postanowienia Urzędu
miejskiego z dnia 28 listopada 1986 roku.

Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu skargę odrzucił. Oto pismo Urzędu
Wojewódzkiego i Sądu Administracyjnego:21

Kielce, 1987-02-28
Znak: UAN.III-8381/2/2/87

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
30-965 Kraków
Skarżący: Parafia Rzym.-Kat.
św. Michała
ul. Okólna 19
27-400 Ostrowiec Św.
Strona przeciwna: dyrektor Wydziału
Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury i
Nadzoru Budowlanego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ
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wniesioną do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w
Krakowie, przez Parafię Rzymsko-Katolicką św. Michała w Ostrowcu Św. na
postanowienie dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach nr
UAN.III-8381/2/31/86 z dnia 15 stycznia 1987 r. w przedmiocie utrzymania w
mocy postanowienia Architekta Miejskiego w Ostrowcu Św. nr UAN.I8382B/3/11/84/86 nakładającego na Parafię Rzymsko-katolicką św. Michała w
Ostrowcu Św. grzywnę w celu przymuszenia do wykonania nakazanej rozbiórki
kapliczki drewnianej i fundamentów przy ul. Hubalczyków w Ostrowcu Św.
Architekt Miejski Ostrowca Św. decyzją nr UANBIII-8382b/3/11/84, z
dnia 13 października 1984 r. nakazał Parafii św. Michała w Ostrowcu Św.
wstrzymać roboty budowlane oraz wykonać rozbiórkę kapliczki drewnianej i
fundamentów przy ul Hubalczyków (k.18). Ponieważ zobowiązany nie
zastosował się do treści tej ostatecznej decyzji, celem doprowadzenia do
wykonania nałożonego obowiązku – poprzez wystosowanie do zobowiązanego
upomnienia (k.31).

Ponieważ upomnienie to nie przyniosło oczekiwanego rezultatu 28 listopada
1986 r. organ pierwszej instancji wystawił tytuł wykonawczy (k. 35) oraz wydał
postanowienie o nałożeniu grzywny w wysokości 50 tys. zł w celu przymuszenia
(k. 36).
Na postanowienie to zobowiązany – Parafia Rzymsko-Katolicka św. Michała
złożyła zażalenie (k.II-1), które zostało rozpatrzone poprzez wydanie
zaskarżonego postanowienia (k.39 i k.II-6).
Ponieważ w myśl art. 196 Kpa, w przedmiotowym przypadku nie służy
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego niniejszym wnosi się o jej
odrzucenie.
W związku z kwestiami podnoszonymi w skardze wyjaśnia się: z art. 3
Prawa budowlanego wynika, że obiekty budowlane mogą być budowane
wyłącznie na terenach przeznaczonych na ten cel zgodnie z przepisami o
planowaniu przestrzennym, natomiast teren, na którym samowolnie wzniesiono
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przedmiotową kaplicę przeznaczony jest pod budowę szkoły (zgodnie z
zatwierdzonym planem realizacyjnym osiedla „Stawki”), co wyklucza możliwość
pozostawienia przedmiotowej kaplicy.
Zarzut braku wyjaśnienia zarzutów podnoszonych w zażaleniu na postanowienie
organu pierwszej instancji jest bezzasadny, bowiem o przeznaczeniu terenu (na
którym samowolnie wybudowano kaplicę) w planie zagospodarowania
przestrzennego władze kościelne wiedziały od dawna (było to również
podniesione w decyzji nakazującej rozbiórkę).
Ponadto na wniosek parafii Rzymsko-Katolickiej św. Michała w Ostrowcu Św.
Wojewoda Kielecki w dniu 7 lipca 1986 r. pod nr UAN.II-8331/2/18/86 udzielił
wskazania lokalizacyjnego na budowę kościoła i punktu katechetycznomieszkalnego na osiedlu „Stawki” (k.28 i k.27) w innym miejscu niż wzniesiony
samowolnie obiekt, z której to propozycji inwestor nie skorzystał.
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Sygn. akt SA/Kr/247/87
Dnia 17 marca 1987 r.

POSTANOWIENIE

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie – Ośrodek Zamiejscowy w
Krakowie, w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Furgalski
Sędziowie: NSA Stefan Rek/spr./
NSA Władysław Wepsięć
po rozpoznaniu w dniu 17 marca 1987 r. na posiedzeniu niejawnym
sprawy ze skargi PARAFII RZYMSKO-KAT. ŚW. MICHAŁA W OSTROWCU
ŚW.
na

postanowienie

DYREKTORA

WYDZIAŁU

PLANOWANIA

PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I
NADZORU BUDOWLANEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W KIELCACH
z dnia 15 stycznia 1987 r. Nr UAN.III-8381/2/31/86 w przedmiocie nałożenia
decyzji nakazującej rozbiórkę kapliczki postanawia – skargę odrzucić.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 196 §1 k.p.a. do Sądu Administracyjnego może być
zaskarżona z powodu niezgodności z prawem decyzja organu administracji
państwowej.
Z uwagi na to, że skarga w niniejszej sprawie nie dotyczy decyzji w
rozumieniu przepisów k.p.a./art. 104 §1 i 2/ odnosi się do postanowienia, na
zasadzie art. 204 §1 k.p.a. należało ją odrzucić jako niedopuszczalną.
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O wszystkich przychodzących do Parafii pismach i jej podaniach na
bieżąco informowany był Ksiądz Biskup Ordynariusz Edward Materski. Biskup
często w drodze z Radomia do Sandomierza lub w drodze powrotnej
zatrzymywał się na plebanii Parafii św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Znakiem jego wielkiego zaangażowania w sprawy ostrowieckie jest
pismo skierowane do Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie:22

Biskup Sandomiersko-Radomski
26-600 Radom, Sienkiewicza 13
Nr A 39/87
28 marca 1987 r.
Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Bronisław Dąbrowski
Sekretarz Episkopatu Polski
w Warszawie
Dziękując Waszej Ekscelencji za stałe zainteresowanie się sprawą budowy
kościoła w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Hubalczyków pragnę przekazać
dalsze informacje:
1. Pomimo umieszczenia w protokole uzgodnień z dn. 21 lutego 1986 r.
„kościoła

i

budynku

mieszkalno-katechetycznego

w

Ostrowcu

Świętokrzyskim na osiedlu Stawki”, pomimo wielokrotnych interwencji
Waszej Ekscelencji w tej sprawie, pomimo posiadanego przez parafię
wyroku sądowego prawomocnego potwierdzającego prawo własności
placu na tym osiedlu (przy ul. Hubalczyków), pomimo faktu że stoi tam
kościół tymczasowy i plac jest miejscem kultu od kilku lat – nie możemy
rozpocząć budowy, ze względu na bezkarność miejscowych czynników.
2. W różnych wypowiedziach do ludzi oświadczają, że należy wątpić w
prawomocność wyroku. Przyczyn nie podają. W rzeczywistości wyrok
został ogłoszony i nie ma żadnych powodów do powątpiewania w jego
prawomocność.
3. Usiłują mobilizować ludzi przeciwko budowie kościoła. I tak: 24 marca
1987 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Osiedlowego na którym
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chciano wykazać niemożliwość budowy kościoła przy ul. Hubalczyków.
Obszernie referował tę sprawę przedstawiciel Urzędu Miasta, potem
zabrał głos inżynier-projektant osiedla popierając swego przedmówcę.
Zarządzono głosowanie jawne. Ktoś powiedział, że sprawa tak ważna, że
trzeba głosować tajnie. Przeprowadzono głosowanie tajne. Na 22 osoby
obecne 12-głosowało za budową przy ul. Hubalczyków.
4. Dla pełnej ilustracji dodam, że chociaż w protokole uzgodnień dla
Ostrowca Świętokrzyskiego umieszczony jest „Kościół i budynek kat.mieszk. „Stawki”, „Budynek kat-mieszk. Kolonia Robotnicza”, „Kościół i
budynek kat.-mieszk. Dla osiedla Las”, „Kościół dla osiedla Pułanki” –
żadnej z tych budów nie możemy rozpocząć z powodu miejscowych
czynników, które albo nie dają lokalizacji, albo wyznaczają ją w terenie
nie do przyjęcia.
Wydaje się, ze sposób postępowania władz miejskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim może stanowić – jeżeli Wasza Ekscelencja uzna za stosowne –
temat rozmów na szczeblu wyższym.
Z wyrazami wdzięczności
Biskup Sandomiersko-Radomski

Dnia 29 kwietnia 1987 r. przysłano z U.M. kolejne postanowienie
nakładające grzywnę w wysokości 50.000 zł w celu przymuszenia do rozebrania
kaplicy. znowu pisano zażalenie do Głównego Architekta Województwa,
stwierdzenie przez Urząd Miejski w Ostrowcu Św., że zażalenie zostało złożone
w terminie i odpowiedź z Kielc, że nałożona kara jest zgodna z prawem i
kaplicę należy rozebrać. W przypadku nie uczynienia tego będą nakładane
następne grzywny.
Oto wyjątki z zażaleń pisanych przez proboszcza Parafii św. Michała:
Ostrowiec Św., dn. 10.V.1987 r.
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Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego
za pośrednictwem
Urzędu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlanego

ZAŻALENIE
na postanowienie Urzędu Miejskiego Wydziału Urbanistyki, Architektury i
Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św. znak: UAN-I-8382B/3/11/84-87 z dnia
29.IV.1987 r., otrzymane dnia 5.V.1987r. Na powyższe postanowienie składam
zażalenie i wnoszę o jego uchylenie oraz o umorzenie postepowania
egzekucyjnego.

I. Historia sprawy
1. Dnia 15 stycznia 1984 r. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz
Edward Materski poświęcił na osiedlu Stawki przy ul. Hubalczyków w
Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie parafii św. Michała plac pod budowę
kościoła i odprawił pierwszą Mszę św. Postawiono krzyż. Parafia wystąpiła
do Prezydenta miasta Ostrowca o pozwolenie na budowę kaplicy
2. Plac prawnie należy do parafii św. Michała. Został zapisany pod budowę
kościoła

testamentem

byłego

Prezydenta

miasta

Ostrowca

Adama

Mrozowskiego. Zapis został uznany wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowcu
Św. dnia 20 grudnia 1984 r./Sygn. akt INs.128/84.
3. Od dnia poświęcenia placu odprawia się tam w każdą niedzielę i święto dwie
Msze św. /obecnie trzy/. W miesiącu maju, czerwcu i październiku Msza św.
jest odprawiana codziennie. W Wielkim Poście jest odprawiana droga
krzyżowa. W Boże Narodzenie 1985 r. Pasterkę odprawił Ksiądz Biskup
Ordynariusz.
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4. Osiedle Stawki liczy obecnie 4.000 mieszkańców, a docelowo ma mieć 8.500
mieszkańców. Liczba przyszłych parafian będzie większa, gdyż do przyszłej
parafii należeć będą także przyległe uliczki. Ze względów duszpasterskich
jest konieczna budowa kościoła i nowa parafia.
5. Parafia św. Michała otrzymała od Władz Wojewódzkich pozwolenie na
budowę kościoła na osiedlu Stawki /pismo Wojewody Kieleckiego z dnia 14
lutego 1986 r. znak:6843/85/14.
6. Władze Miejskie Ostrowca odmawiają lokalizacji budowy kościoła na
osiedlu Stawki, a wskazują na terenie planowanego osiedla Las, które także
posiada zezwolenie na budowę obiektu sakralnego. Zezwolenie wydał
Wojewoda Kielecki pismem z dnia 14 lutego 1986 r., znak: Wz.6843/14/85.
7. O wyjątkowej nieżyczliwości, a nawet złośliwości Władz Miejskich Ostrowca
świadczy fakt, że wobec Parafii wszczęły postępowanie wywłaszczeniowe z
posiadanego placu na osiedlu Stawki przy ulicy Hubalczyków. Na
interwencję Parafii Urząd Wojewódzki w Kielcach wywłaszczenie odwołał
/pismo z dnia 28 sierpnia 1985 r./.
8. Mieszkańcy osiedla Stawki pragnąc mieć dach nad głową podczas
uczestniczenia

we

Mszy

św.

rozpoczęli

bez

zezwolenia

budowę

prowizorycznej drewnianej kaplicy. Budowę zatrzymano dnia 9 czerwca
1984 roku. Na załatwienie sprawy cierpliwie czekano ponad dwa lata.
Mieszkańcy osiedla pod gołym niebem, na mrozie, uczestniczyli we Mszy św.
przez trzy zimy /1984r., 1985 r., 1986r./. Na czwartą zimę chcieli być pod
dachem. Dlatego zniecierpliwieni dnia 17 listopada 1986 r. rozpoczęli
budowę na nowo. Mimo zatrzymania budowy przez Władze miejskie kaplicę
ukończono.
9. Władze Miejskie Ostrowca na temat budowy kaplicy, a w przyszłości budowy
w tym miejscu kościoła zasięgają opinii różnych ludzi i organów. Nie biorą
zać pod uwagę faktu, że w nabożeństwach uczestniczy dużo ludzi, którzy
przez to wypowiadają swoją wolę, że pragną w tym miejscu mieć kościół. W
sobotę, dnia 9 maja br. z okazji przyjęcia relikwii Drzewa Krzyża św. we
Mszy św. uczestniczyło kilka tysięcy osób.
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II. Władze Miejskie Ostrowca Świętokrzyskiego wzywają do rozbiórki kaplicy i
w celu przymuszenia nakładają grzywny. Oświadczam, że jest niemożliwe
rozebranie kaplicy, gdyż:
1. Kapica służy wiernym, którzy gromadzą się w niej w każdą niedzielę i święto
na trzech Mszach św.
2. Wierni cieszą się posiadaniem kaplicy, którą z wielkim zaangażowaniem
wybudowali. Próba rozbiórki kaplicy byłaby powodem ich słusznego
oburzenia, sprzeciwu i oporu.
3. Rozbiórka kaplicy odczytana by była jako prześladowanie ludzi wierzących w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
4. Rozebranie budowli oznaczałoby zlekceważenie podstawowych praw
użytkowników kaplicy – mieszkańców Osiedla Stawki, a więc w sposób
rażący naruszałoby zasady współżycia społecznego.
5. Budynek ten jest przeznaczony na cele religijne, odpowiada rzeczywistym,
naglącym potrzebom mieszkańców Osiedla Stawki.
III. Wobec sytuacji, że nakładany obowiązek jest „niemożliwy do wykonania”,
proszę Władze Wojewódzkie o zastosowanie punktu 5 art. 32 ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. /Dz. U.
Nr 24, poz. 151/ i uchylenie nakładanego obowiązku oraz umorzenie
postępowania egzekucyjnego. Jak niemożliwym było całkowite zatrzymanie
budowy to tym bardziej jest niemożliwe rozebranie jej teraz. Trzeba brać pod
uwagę słuszny interes obywateli.
Na koniec pragnę zaznaczyć:
1. Dnia 8 grudnia 1986 r. wniesiono do Wojewody Kieleckiego podanie o
zalegalizowanie kaplicy.
2. Wybudowana kaplica nie będzie stanowić przeszkody w budowaniu
kościoła. Po wybudowaniu kościoła zostanie rozebrana.
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Ostrowiec Św., dn. 28.V.1987 r.

Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego
za pośrednictwem
Urzędu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlanego

ZAŻALENIE
na postanowienie Urzędu Miejskiego Wydziału Urbanistyki, Architektury i
Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św. znak: UAN-I-8382B/3/11/84-87 z dnia
19.V.1987 r., otrzymane dnia 22.V.1987r. Na powyższe postanowienie składam
zażalenie i wnoszę o jego uchylenie oraz o umorzenie postepowania
egzekucyjnego.

W poprzednim zażaleniu szeroko przedstawiłem historię sprawy oraz
uzasadniłem, że obecnie jest niemożliwe rozebranie wybudowanej kaplicy. Na
pismo poprzednie nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi. Mam nadzieję, że Władze
Wojewódzkie uznają słuszność przedstawionych racji i zgodnie z art. 32 p. 5
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r.
/Dz. U. Nr 24, poz. 151/ uchylą nakładany obowiązek oraz umorzą
postępowanie egzekucyjne.
Władze Miejskie Ostrowca nie zdołały budowania kaplicy zatrzymać. Tym
bardziej jest niemożliwe rozebranie wzniesionej kaplicy, która jest dumą
tamtejszych mieszkańców. Oni się szczycą z tego powodu, że mimo sprzeciwów
kaplicę wybudowali. Sprzeciw Władz Miejskich był czynnikiem mobilizującym.
Oni wiedzą, że mają prawo mieć blisko swoją świątynię, że to jest zgodne nie
tylko z prawem naturalnym, z prawem międzynarodowym, ale także z
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ustawodawstwem obowiązującym w naszym kraju. Kaplicę będzie można
rozebrać, gdy zostanie wybudowany kościół.
Bardzo dziwi fakt, że jeszcze nie nadeszła odpowiedź z Kielc na
poprzednie pismo, a już Władze Miejskie Ostrowca przysłały następne. Wydaje
mi się, że zwykła przyzwoitość wymaga, aby nie uprzedzać władzy zwierzchniej,
która przecież może mieć zdanie inne niż jednostka podległa. Jeśli Władze
Miejskie Ostrowca Świętokrzyskiego uważają inaczej to po co ta „zabawa” w
postanowienia, zażalenia, w odwoływania itp.

Ostrowiec Św., dn. 6.VI.1987 r.

Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego
za pośrednictwem
Urzędu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlanego

ZAŻALENIE
na postanowienie Urzędu Miejskiego Wydziału Urbanistyki, Architektury i
Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św. znak: UAN-I-8382B/3/11/84-87 z dnia
29.IV.1987 r., otrzymane dnia 1.VI.1987r. Na powyższe postanowienie składam
zażalenie i wnoszę o jego uchylenie oraz o umorzenie postepowania
egzekucyjnego.

W poprzednich zażaleniach przedstawiłem historię sprawy oraz
uzasadniłem, że obecnie jest niemożliwe rozebranie wybudowanej kaplicy. Na
poprzednie dwa pisma /z dn. 10 maja i z dn. 28 maja br./ nie otrzymałem jeszcze
odpowiedzi. Mam nadzieję, że Władze Wojewódzkie uznają słuszność
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przedstawionych racji i zgodnie z art. 32 p. 5 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. /Dz. U. Nr 24, poz.
151/ uchylą nakładany obowiązek oraz umorzą postępowanie egzekucyjne.
Władze Miejskie Ostrowca Świętokrzyskiego nie zważając na to, że
jeszcze nie nadeszła odpowiedź z Kielc na „zażalenie” z dnia 10 maja, a one już
w tym czasie przysłały dwa następne „postanowienia”.
Gorliwość ogromna, ale myślę, że godna lepszej sprawy niż karanie Parafii, a
wiec wierzących obywateli za to, że bez zezwolenia wybudowali kaplicę. Co
mieli zrobić, skoro zezwolenia, mimo starań, nie mogli uzyskać. Należy im się
pochwała za to, że wykazali tak wielką aktywność w działaniu społecznym.
Wydaje mi się, że zwykła przyzwoitość wymaga, aby nie uprzedzać władzy
zwierzchniej, która przecież może mieć zdanie inne niż jednostka podległa. Jeśli
Władze Miejskie Ostrowca Świętokrzyskiego uważają inaczej to po co ta
„zabawa” w postanowienia, zażalenia, w odwołania itp.
W poprzednich pismach uzasadniłem, że obecnie jest niemożliwe
rozebranie kaplicy. powtarzam te argumenty:
1. Kaplica służy wiernym, którzy gromadzą się w niej w każdą niedzielę i
święto na trzech Mszach św.
2. Wierni cieszą się posiadaniem kaplicy, którą z wielkim zaangażowaniem
wybudowali. Próba rozbiórki kaplicy byłaby powodem ich słusznego
oburzenia, sprzeciwu i oporu.
3. Rozbiórka kaplicy odczytana by była jako prześladowanie ludzi
wierzących w Ostrowcu Świętokrzyskim.
4. Rozebranie budowli oznaczałoby zlekceważenie podstawowych praw
użytkowników kaplicy – mieszkańców osiedla Stawki, a więc w sposób
rażący naruszałoby zasady współżycia społecznego.
5. Budynek ten jest przeznaczony na cele religijne, odpowiada rzeczywistym
potrzebom mieszkańców osiedla Stawki.
6. Mieszkańcy osiedla Stawki wiedzą, że mają prawo mieć blisko swoją
świątynię, że to jest zgodne z ustawodawstwem obowiązującym w naszym
kraju, że w innych miastach takich historii nie ma.
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7. Władze Miejskie Ostrowca nie zdołały budowania kaplicy zatrzymać. Tym
bardziej jest niemożliwe rozebranie wzniesionej kaplicy, która jest dumą
tamtejszych mieszkańców. Oni się szczycą z tego powodu, że mimo
sprzeciwów kaplicę wybudowali. Sprzeciw Władz Miejskich był
czynnikiem mobilizującym do szybszej budowy. A może Władze Miejskie
budowania kaplicy nie chciały zatrzymać? Dlaczego więc teraz karać za
wybudowanie kaplicy?
Wobec sytuacji, że nakładany obowiązek „rozebrania kaplicy” jest
niemożliwy do wykonania, proszę Władze Wojewódzkie o zastosowanie punktu 5
wspomnianej już ustawy i uchylenie nakładanego obowiązku oraz umorzenie
postępowania egzekucyjnego.
Urząd Miejski w Ostrowcu pytam:
1. Dlaczego przysyła „Postanowienia”, a nie ustosunkuje się do
przedstawionych racji, nie uzasadni swojego zdania, ze kaplicę należy
obywatelom rozebrać i że jest to możliwe. Władze Państwowe nie są
zwykłe w takich sprawach używać i działać z pozycji siły. Takie czasy już
minęły. Tylko w Ostrowcu niektórym wciąż się o tym marzy.
2. Dlaczego nie jest zgodny nawet ze swoim własnym pismem, że „dopiero w
terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia będą
nakładane dalsze grzywny”. W czasie jednego miesiąca, aż trzy
postanowienia.
Pragnę zaznaczyć, że chcę być zgodny z obowiązującym prawem i dlatego:
1. powołuję się na wyżej przytoczoną ustawę,
2. dnia 8 grudnia 1986 roku wniosłem do Wojewody Kieleckiego podanie o
zalegalizowanie kaplicy,
3. kaplica zostanie rozebrana, gdy zostanie wybudowany kościół.

Na koniec chcę zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt powyższej sprawy.
Cały naród, Władze Państwowe i Władze Kościelne, przygotowują się do
przyjęcia w naszym kraju papieża Jana Pawła II. Wiele w tym okresie pada
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pięknych słów o pojednaniu, o wzajemnym zrozumieniu. Z pewnością piękne
słowa powitania padną w dniu jutrzejszym z ust Przewodniczącego Rady
Państwa Generała Wojciecha Jaruzelskiego. W tej dobrej atmosferze jakże
czymś bardzo niewłaściwym, jakże wielkim dysonansem są przysłane
„postanowienia” podpisane przez Miejskiego Architekta. Myślę, że to nawet nie
jest zgodne z linią Partii. Odrzucam zaś taką myśl: góra swoje i dół swoje.

W sobotę i w niedzielę dnia 9 i 10 maja 1987 r. wielka podniosła
uroczystość w kaplicy na osiedlu Stawki – przyjęcie relikwii drzewa krzyża
świętego, modlitwa w nocy i w ciągu dnia w obecności tej szczególnej pamiątki.
Udział biorą mieszkańcy z całego miasta, a przede wszystkim mieszkańcy
osiedla Stawki.
Przyjęcie relikwii poprzedziły rekolekcje. Ks. Bp. E. Materski celebruje
Mszę św. i wygłasza kazanie. Wyraża radość, że wierni mają kaplicę. Wzywa do
modlitwy, aby trudności zostały przezwyciężone i w przyszłości był tu także
wybudowany kościół.

3. Odłączenie energii elektrycznej
Władze Miejskie Ostrowca Świętokrzyskiego okazały szczególną niechęć
do wybudowanej kaplicy na osiedlu Stawki przy ul. Hubalczyków. Dnia 15
maja 1987 r. Parafia św. Michała w Ostrowcu Św. otrzymała z Rejonu
Energetycznego w Ostrowcu Św. następujące pismo22:
Ostrowiec Św., dnia 1987-05-15

Parafia
Rzymsko-Katolicka
Św. Michała
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27-400 Ostrowiec Św.

Dotyczy: zasilania energią elektryczną kaplicy na os. Stawki
Rejon Energetyczny Ostrowiec informuje, że w związku z brakiem decyzji
na budowę kaplicy na osiedlu Stawki wypowiada umowę Nr 409/87 na dostawę
energii elektrycznej z terminem obowiązującym 30 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma. Jednocześnie informujemy, że ponowne zawarcie umowy oraz
dostawa energii będzie możliwa po przedłożeniu w RE decyzji na budowę
kaplicy zgodnie z aktualnym usytuowaniem.

Dołączenie zasilania energią elektryczną kaplicy odbyło się zgodnie z
wszelkimi przepisami w tym względzie: rozeznania w terenie, uzyskanie
podkładu geodezyjnego, określenie warunków podłączenia, zrobienie projektu,
wykonanie zasilania, odbiór techniczny, zawieszenie licznika i podpisanie
umowy.
Winowajcą za podłączenie energii elektrycznej do kaplicy uznano p.
Henryka Hanas – człowieka „Solidarności” i gorliwego katolika. Jego winę
określono: „podczas wykonywania obowiązków służbowych wydał niezgodnie
z prawem, warunki techniczne na wykonanie zasilania w energię elektryczną
kaplicy przy ul. Hubalczyków w Ostrowcu Św.23
Pan Henryk Hanas po latach od tych wydarzeń mówi, że jego udział w
wydaniu decyzji był tylko taki, że uczyniono to w szybszym tempie niż to
zwykle bywa. Warunki techniczne podłączenia wydał kolega z biura, projekt
wykonał gratisowo (choć mógł wziąć wynagrodzenie) inżynier mający ku temu
uprawnienia. Instalację wykonał p. Jan Majewski z pomocnikami. Decyzję o
podłączeniu podpisał ten sam kierownik Rejonu, którego podpis jest na piśmie
zrywającym umowę.
Dnia 1 czerwca

1987 r. p. Henryk Hanas otrzymał 3-miesięczne

wymówienie przez Zakład Energetyczny warunków pracy i płacy z
jednoczesnym przeniesieniem go od 1 września 1987 r. na stanowisko
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elektromontera czyli pracownika fizycznego. Wcześniej pracował w biurze.
Zakład nie zwolnił go zupełnie z pracy „ze względu na długoletnią nienaganną
pracę i na sytuację rodzinną.24
Pan Henryk Hanas próbował się bronić w Rejonowym Sądzie Pracy w
Ostrowcu Świętokrzyskim. Rozprawa odbyła się dnia 16 czerwca 1987 roku. Ze
strony Parafii św. Michała na rozprawie był ks. Marian Misiak, wikariusz parafii
św. Michała poproszony o to przez księdza proboszcza. Proboszcz wybrał tego
wikariusza, bo jego kazania wygłaszane podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny
gromadziły wiernych z całego miasta.
Dziś Pan Henryk Hanas mówi, że przez to przeniesienie miał dalej do
pracy, musiał się nauczyć nowych obowiązków oraz pracować także w soboty,
w niedzielę oraz pełnić nocne dyżury.
Dziś dziękuje Bogu za to, że przez to doświadczenie ma większą
emeryturę niż gdyby pracował na poprzednim stanowisku. Pan Henryk z dumą
pokazuje książkę „katechizm dla dorosłych” pod redakcją ks. Stanisława
Grzybka z dedykacją ks. Stanisława Szczypiora: „Wdzięczny za historię
zamkniętą w wypowiedzianym przez Pana zdaniu: trzeba pocierpieć dla
Królestwa Bożego”.
Ksiądz proboszcz Tadeusz Lutkowski w Kronice parafialnej napisał:
Mieliśmy nadzieję, że groźba nie zostanie wykonana. Stało się inaczej. Rejon
Energetyczny naciskany przez Urząd Miejski, dnia 22 czerwca 1987 r. światło
odłączył. Ogromne zdziwienie i oburzenie w całym mieście, a zwłaszcza na
osiedlu Stawki. Winą za odłączenie obarczano nie Rejon Energetyczny, nawet
nie Urząd Miasta, ale Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą jeszcze mocną w
Ostrowcu Świętokrzyskim, dla której najważniejsza była ideologia, a nie dobro
ludzi pracy, także tych gromadzących się w kaplicy. Powtarzano najczęściej
jedno konkretne nazwisko.
W związku z odłączeniem światła dla kaplicy na osiedlu Stawki, Ks. Bp.
Edward Materski przysłał do parafii następujące polecenie:25
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Wielebny
Ksiądz proboszcz parafii św. Michała
w Ostrowcu Świętokrzyskim

W niedzielę 28 czerwca br. należy w ogłoszeniach parafialnych przekazać
wiernym następującą informację:
„W minionym tygodniu wierni gromadzący się w kaplicy pod wezwaniem
błogosławionej Jadwigi na osiedlu Stawki przy ul. Hubalczyków zostali
pozbawieni prawa korzystania z energii elektrycznej, odłączono dopływ prądu
do kaplicy.
Nie interpretujemy tego faktu, choć trudno ukryć zdziwienie, że dzieje się
to w okresie wołania o pojednanie i normalizację. Nadmieniam jedynie, że
kaplica błogosławionej Jadwigi stoi na placu stanowiącym niekwestionowaną
własność Kościoła. Prosimy o modlitwę o błogosławieństwo Boże dla tej nowej
placówki duszpasterskiej”.

Komunikat ten był czytany we wszystkich kościołach w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Kapłani podzielają oburzenie ludzi i wyrażają to publicznie
podczas niedzielnych Mszy św. zwłaszcza w kościele św. Michała. Wśród
słuchaczy byli nie tylko ci, którzy podzielali powszechne oburzenie, ale także
tacy, którzy kapłanów „chcieli podchwycić w mowie” wysłani do kościoła przez
ówczesną władzę. Owocem tych podsłuchań stało się pismo Wojewody
Kieleckiego

Włodzimierza

Pasternaka

do

księdza

Biskupa

Edwarda

Materskiego:26

Kielce-1987-06-30
WOJEWODA KIELCEKI
Znak: Wz-6843/23/87
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KS. DR EDWARD MATERSKI
BISKUP SANDOMIERSKO-RADOMSKI
RADOM

28 bm., podczas zgromadzeń religijnych w Ostrowcu Świętokrzyskim,
odczytano komunikat Ks. Biskupa. Jego treść rozmija się z prawdą.
Obiekt przy ul. Hubalczyków wzniesiony został wbrew przepisom ustawy o
prawie budowlanym, a więc także bez stosownych uzgodnień dot. korzystania z
energii elektrycznej wydanych w przewidzianym trybie. Nie może zatem
występować pozbawienie prawa korzystania z tej energii w sytuacji kiedy prawa
takie jeszcze nie zostały skutecznie nabyte.
Także nie polega na prawdzie zapewnienie, że „kaplica stoi na placu
stanowiącym

niekwestionowana

własność

Kościoła”,

Administrator

zainteresowanej parafii nie wystąpił dotychczas o geodezyjne wytyczenie tej
działki i nie są wyznaczone jej granice. Z pomiarów dokonanych przez właściwe
służby wynika natomiast, że przedmiotowy obiekt wzniesiono na terenie
będącym własnością Skarbu Państwa.
Wobec powyższego istotnie „budzi zdziwienie” taki a nie inny wkład Ks.
Biskupa w dzieło normalizacji stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem
rzymskokatolickim.
Wspomniany komunikat stał się zachętą dla księży do wygłoszenia
swoistych komentarzy. W sposób tendencyjny i demagogiczny uczynili to np.
księża: T. Lutkowski, Sz. Krasula, M. Misiak i St. Szczypior. Za ich przyczyną
dokonał się „duszpasterski siew”. Uwadze Biskupa Ordynariusza polecam
zasadność oraz religijny, moralny i obywatelski aspekt wypowiedzianych przez
tych księży słów:
„…nie będzie kompromisu ani dialogu.”;
„…w imię prawa łamana jest wolność wyznania, zabierany jest Bóg”;
„…jest to dyskryminacja ludzi wierzących…”;
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„…Biskup

obiecał,

że

sprowadzi

telewizję

amerykańską

lub

zachodnioniemiecką…”;
„…postaramy się by o przedmiotowym wydarzeniu dowiedzieli się
dziennikarze zagraniczni…”;
„…Niemcy też mieli prawo do mordowania dane przez Hitlera…” i inne
sformułowania.
Dla usprawiedliwienia samowoli budowlanej powoływano się często na
różnorakie wolności, pomijając tym samym nauczanie papieża, o tym że
„Wolność wszakże może przerodzić się w swawolę. A swawola – jak wiemy z
naszych własnych dziejów – może omamić człowieka pozorem – „złej wolności”
/homilia wygłoszona do duchowieństwa w Częstochowie 13 bm/.
W Ostrowcu Świętokrzyskim żadne z działań administracji państwowej nie
narusza konstytucyjnych wolności wyznania lub swobody wypełniania swych
funkcji religijnych przez związki wyznaniowe. To odwrotnie – wspólnota
wyznaniowa, organizowana przez księży Kościoła rzymskokatolickiego, stara się
ograniczać prawne kompetencje tych organów.
Jednakże nawet w świetle wyżej cytowanych wypowiedzi i przytaczanych
faktów wzdrygam się przed użyciem określenia „terroryzm ostrowiecki”,
którego nieodpowiedzialnie użył ks. Szymon Krasula w swoim „komentarzu” do
biskupiego komunikatu.
Nawiązując natomiast do treści ostatnio odbytego naszego spotkania,
ponownie potwierdzam, przedłożone wówczas, moje propozycje co do sposobu
rozwiązywania,

aktualnie

występujących

i

przyszłych,

problemów

inwestycyjnych Kościoła w tym mieście. Prawne i faktyczne przyjęcie wskazanej
lokalizacji przy ul. Świerkowej byłoby nie tylko dobrym tego początkiem, ale też
zapewniłoby większą efektywność organizowanej energii i ofiarności wiernych.
Wyzwalanie nacisku na prawne uznanie faktów bezprawnych mija się z
celem i oddala osiągnięcie stanu ogólnie pożądanego.
Zatem oczekuję od Ks. Biskupa przedsięwzięć konstruktywnych i na nie
liczę.
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Dzięki takiemu działaniu sprawa pozbawienia energii elektrycznej nie
utknęła w Ostrowcu Świętokrzyskim, była nie tylko wydarzeniem lokalnym, ale
poszła wyżej, od Wojewody do Ministra ds. Wyznań Władysława Loranca w
Warszawie.

Z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przyszła odpowiedź na zażalenie
kierowane przez Parafię św. Michała. Nowością w treści tego „Postanowienia” z
datą 3 lipca 1987 r. jest tłumaczenie jak należy rozumieć art. 32 pkt 5 ustawy o
postępowaniu

egzekucyjnym

słowa

„niewykonalność

obowiązku”.

Na

argumentację Parafii, że rozebranie kaplicy ze względów społecznych jest
niemożliwe do wykonania Urząd Wojewódzki wyjaśnił:
„W przedmiotowej sprawie przez niewykonalność obowiązku rozbiórki należy
rozumieć obiektywną niemożliwość wykonania przez jakąkolwiek osobę w
oparciu

o

aktualny

stan

wiedzy

technicznej”.

„Może

być

również

niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym”.
Rzeczywiście jest prawdą, że technicznie rozebrać kaplicę było można.
Proboszcz pisał, że to nawet zostanie uczynione po wybudowaniu kościoła. I tak
się stało. Kaplicy nie można było rozebrać ze względu na dobro gromadzących
się tam wiernych by nie spowodować ich wzburzenia, a wiec w konsekwencji
niemożliwość faktyczna.
Ksiądz Stanisław Szczypior, wikariusz parafii św. Michała, opiekun
kaplicy na os. Stawki, udręczony opisaną sytuacją, poprosił Księdza Biskupa o
przeniesienie go na inną placówkę duszpasterską. Ksiądz Biskup doceniając
jego dotychczasową pracę, gorliwość i roztropność mianuje go proboszczem
parafii w Pilczycy k/ Końskich, a po krótkim okresie pracy w Pilczycy zostaje
proboszczem i dziekanem w Przedborzu.
Do parafii św. Michała Ksiądz Biskup na miejsce ks. Stanisława
Szczypiora przysłał trzech nowych wikariuszy: ks. Józefa Śmigla, ks. Andrzeja
Bąka i ks. Bolesława Mikruta. Ks. Andrzej Bąk przeznaczony jest do pracy w
kościele św. Michała, a dwaj pozostali przy kaplicy św. Jadwigi.
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Ksiądz Józef Śmigiel zamieszkał na terenie tworzonej placówki
duszpasterskiej przy ul. Bałtowskiej 120 w domu państwa Leśkiewiczów, a ks.
Bolesław Mikrut jako jego pomocnik na plebanii parafii św. Michała.
Z inicjatywy Ks. Biskupa Edwarda Materskiego, nowy duszpasterz w
kaplicy św. Jadwigi zorganizował na placu obok kaplicy uroczystości ku czci
św. Jadwigi, wtedy jeszcze błogosławionej, dn. 17 lipca 1987 r. (według
dawnego kalendarza liturgicznego w tym dniu była obchodzona ta uroczystość.
O godz. 1800 Mszy św. koncelebrowanej przez dziesięciu ostrowieckich
kapłanów przewodniczył J. E. Ks. Bp. Edward Materski. We Mszy św. wzięli
udział wierni z całego miasta zaproszeni na tę uroczystość w celu uczczenia św.
Jadwigi z okazji 600 rocznicy chrztu Litwy. Przedstawicielka wiernych p.
Wiesława Bąk witając Księdza Biskupa między innymi powiedziała:
„Błogosławiona Jadwigo, Ty upomniałaś się za ludźmi skrzywdzonymi,
Patronko wszystkich skrzywdzonych, Patronko nasza, patrz zabrano nam
światło, nie pozwala się nam budować kościoła. Ciebie prosimy, wstaw się do
Boga za nami”.
Słowa te wywarły łzy u wielu uczestników tego dużego zgromadzenia
wiernych.

4. Negocjacje w sprawie energii elektrycznej i budów sakralnych
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Proboszcz Parafii św. Michała ks. Tadeusz Lutkowski, od Prezydenta
Miasta mgr inż. Włodzimierza Milcarza otrzymał następujące zaproszenie:
Uprzejmie proszę księdza Proboszcza o spotkanie się ze mną w dniu 28 lipca
1987 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Ostrowcu Św. pok. nr 26”27.
W Urzędzie Miasta Prezydentowi Miasta towarzyszył przedstawiciel
Wojewódzkiego Wydziału ds. Wyznań w Kielcach p. Szmajdel. On to nawiązał
do ostatnich wydarzeń związanych z odłączeniem energii elektrycznej do
kaplicy oraz do pisma Księdza Biskupa i do pisma Wojewody Kieleckiego.
Poruszył następujące sprawy:
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1) Nie można mówić o pozbawieniu energii skoro prawa do korzystania z
niej nie zostały nabyte.
2) Kaplica stoi na terenie, który jest własnością Skarbu Państwa.
3) Wojewoda oczekuje przedsięwzięć konstruktywnych i pierwszym krokiem
nich będzie budowa kościoła dla os. Stawki przy ul. Świerkowej.
4) Kościół w Polsce korzysta z wolności, ale ze strony księży dochodzi do
samowoli przed czym ostrzegał papież Jan Paweł II. Proszę o
poskromienie wikariuszy, a zwłaszcza ks. Krasulę, który mówił o
„ostrowieckim terroryzmie”.

Proboszcz odpowiedział:

1) Jednak można mówić o pozbawieniu energii skoro wcześniej dokonano
wszelkich uzgodnień i podpisano umowę o korzystaniu z energii. Parafia
płaciła należność za jej pobieranie.
2) Nie wiem czy kaplica stoi na terenie kościelnym czy na terenie Skarbu
Państwa. Rozpoczynając budowę kaplicy kierowano się wskazaniami
testamentu p. prezydenta Adama Mrozowskiego i wskazaniami świadków.
Kaplica stoi na skraju terenu po Adamie Mrozowskim i przez to nie będzie
utrudniać w budowie szkoły.
3) Nie wiem dokładnie co mówili księża z ambony. Natomiast wiem, że
wierni z os. Stawki są oburzeni i wybierają się ze świecami do Urzędu
Miasta z prośbą o zalegalizowanie kaplicy i dołączenie energii
elektrycznej.
4) Biskup chce budowy kościoła dla mieszkańców os. Stawki. Przy ul.
Świerkowej będzie budowa kościoła, gdy będzie budowane os. Las, gdzie
leży ul. Świerkowa.
5) Cieszy znajomość nauczania ojca św. Jana Pawła II, ale powinno ono być
respektowane w całej rozciągłości. Bardzo to bolesne, że ludzie wierzący
chcąc korzystać z prawa do budowania świątyni muszą się sprzeciwiać
Władzy terenowej, która to władza posiadając siłę może z całym
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majestacie prawa zamienić wolność na niewolę. Wszelkie sprzeciwy,
nawet rewolucje, miały i mają w tym swoje źródło.

Prezydent Miasta mówił:
1) Proszę z ambony nie rzucać kalumnii. Nie życzę sobie żadnych delegacji,
tym bardziej ze świecami.
2) Władze w Ostrowcu Świętokrzyskim są bardzo dobrze ustosunkowane do
Kościoła. W skali kraju żadne miasto o tej wielkości co Ostrowiec nie
otrzymało tyle pozwoleń na budowę kościołów co Ostrowiec. Z winy
Kościoła buduje się tylko jeden kościół na os. Ogrody. W Starachowicach
i w Skarżysku nie ma zadrażnień, bo tam księża idą za wskazaniami Władz
Miejskich.
3) Biskup nie dotrzymuje słowa. Kaplica na Pułankach miała być rozebrana
po dwóch latach. Dajemy lokalizację na Pułankach. Ks. Henryk Żółciak
zapowiada nielegalną budowę kościoła.
4) Biskup za dużo oczekuje. Na Kolonii Robotniczej, mówi o potrzebie terenu
o powierzchni półtora hektara.
5) Sprawa budowy kościoła na os. Rosochy będzie aktualna, gdy inne
sprawy w Ostrowcu wezmą właściwy kierunek.
Proboszcz odpowiadając mówił:
1) Przyznaję, że niektóre sformułowania księży były zbyt ostre, ale dzięki
temu mamy dzisiejsze spotkanie i sprawa znalazła się w Ministerstwie
Wyznań w Warszawie. Powstrzymujemy ludzi by nie organizowali
procesji do Urzędu Miasta. Nie wiem czy wybierają się ze świecami czy
lampionami. W kościele świecą się lampy naftowe. Przyzna p. Prezydent,
że odcięcie światła od kaplicy to krok niewłaściwy i bardzo niski.
„Pierestrojka” jest potrzebna nie tylko w Związku Radzieckim, ale i w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
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2) Prawdą jest, że w Ostrowcu są pozwolenia na budowę kościołów, ale
pozwolenia dał Wojewoda. Natomiast w Ostrowcu nie można się dogadać
z Urzędem Miasta w sprawach ich lokalizacji. W Starachowicach i w
Skarżysku budowę kościołów już kończą, a w Ostrowcu z winy Władz
Miejskich z braku lokalizacji nie można budowy rozpocząć. Byłem
proboszczem w Wierzbicy, od roku jestem w Ostrowcu. Tam otrzymałem
pozwolenie na budowę trzech kaplic i jednego kościoła, a w Ostrowcu nie
mogę nic otrzymać. Parafia św. Michała już 23 lata temu otrzymała
pozwolenia na budowę domu parafialnego, ale z racji warunków
postawionych przez Urząd Miejski budowa nie została rozpoczęta.
Składałem w tej sprawie podanie, złożę następne prosząc o pozwolenie
budowy na terenie należącym do parafii obok istniejących budynków
parafialnych.
3) Na Pułankach jest wskazanie lokalizacji i budowy kościoła na Pułankach
II, gdzie osiedle jest planowane w przyszłości. Biskup chce budowy na
Pułankach I na osiedlu już istniejącym. Kaplica z racji braku kościoła nie
została rozebrana, służy modlącym się tam wiernym.
4) Nie znam sprawy na Kolonii Robotniczej! Myślę, że dla planowanej tam
parafii wystarczy teren by swobodnie mógł być wybudowany kościół i
dom parafialny.
5) Planując os. Rosochy należało przewidzieć miejsce budowy kościoła.
Należy to uczynić obecnie, bo znowu będzie tam budowa nielegalna.

Proboszcz Parafii św. Michała z tego spotkania zrobił notatki, które
przedstawił Ks. Bp. E. Materskiemu. Ksiądz Biskup miał spotkanie z nowym
ministrem Ministerstwa ds. Wyznań z p. Władysławem Lorancem.
Po tym spotkaniu Biskup do Ministra skierował pismo. Oto jego wyjątki
dotyczące Ostrowca Świętokrzyskiego28.
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W Pan Minister Władysław Loranc
w Warszawie

Nawiązując do naszej rozmowy z dn. 20 bm. – za którą serdecznie
dziękuję przesyłam zestaw omawianych spraw ponawiając prośbę o pozytywne
ustosunkowanie się do nich.
1. Pozwolenie na budowę Seminarium Duchownego na placu kościelnym
przy ul. Młyńskiej w Radomiu.
2. Umożliwienie zrealizowania ustalonych w protokole uzgodnień budów w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Protokół uzgodnień podpisany został przez Wojewodę Kieleckiego i
przeze mnie 21 lutego 1986 r. Realizacja uniemożliwiona tylko w
Ostrowcu Świętokrzyskim, dlatego tylko do tej części wnoszę zastrzeżenia.
W Ostrowcu Świętokrzyskim wnioski budowlane dotyczyły przede
wszystkim pięciu osiedli:
I. Rosochy – docelowo 18.000
II. Stawki – docelowo 8.000
III. Pułanki – docelowo 10.000
IV. Las – docelowo 5.000
V. Kolonia Robotnicza – docelowo 5.000
Osiedla te są na różnym etapie budowy. Pułanki już prawie
skończone, Stawki, Kolonia, Rosochy – częściowo, Las – na etapie
planowania.
Dla największego osiedla Rosochy postulowałem dwa punkty
duszpasterskie, dążąc do dwóch 9-cio tysięcznych parafii.
Stoję na stanowisku, które referowałem Panu Ministrowi, iż ze
względu na bezpieczeństwo dzieci wolę tworzyć dwie mniejsze parafie i
budować dwa mniejsze kościoły, niż jedną bardzo dużą, w której dzieci na
katechizację muszą odbywać długą drogę przecinając ruchliwe arterie.
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Znamienne, że w protokole uzgodnień (nb nie był uzgadniany, lecz
podyktowany) uwzględniono wszystkie mniejsze osiedla, odrzucając
wszelkie prośby w sprawie punktu duszpasterskiego dla „Rosoch”
Praktycznie jednak uniemożliwiona została realizacja pozostałych
inwestycji budowlanych w innych osiedlach. I tak:
− dla osiedla „Stawki” (na którym Kościół posiada własny plac z
czynną kaplicą. Por. postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowcu
Św. z dnia 28 listopada 1984 ustalające prawo własności Sygn. Akt
INs 128/84) umieszczono planowany punkt duszpasterski nie tylko
poza terenem stanowiącym własność Kościoła, ale także poza
osiedlem. W rezultacie dwa pozwolenia zawarte w protokole
uzgodnień – dla osiedla „Las” i „Stawki-Las” – zostały
zredukowane do jednego, co wyraźnie zostało stwierdzone w piśmie
do Sekretariatu Episkopatu z dnia 3 lipca 1987 r. (RK-610 24/87).
Żądania strony kościelnej co do lokalizacji ww. inwestycji obejmuje
teren

bezpośrednio

przylegający

do

wariantów

lokalizacji

wskazanych dla inwestycji na osiedlu „Stawki” (str. 6 cyt. pisma).
Czyżby podsumowując protokół uzgodnień nie wiedziano gdzie
znajdują się te osiedla?
− dla osiedla „Pułanki”, które posiada dom katechetyczny, prosiliśmy
jedynie

o

kościół.

Otrzymaliśmy

pozwolenie.

Wskazanie

lokalizacyjne traktuje o kościele w osiedlu jeszcze nieistniejącym,
na terenie, który do 1995 roku ma być terenem rolniczym.
Nadmieniam, że parafia na Pułankach obsługuje nie tylko
istniejącą już prawie 10 tysięczne osiedle „Pułanki”, ale także
Osiedle

„Słoneczne”,

które

nie

ma

żadnego

punktu

duszpasterskiego i ma najbliżej do kaplicy na Pułankach. W czasie
rozmowy w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach dowiedziałem się,
że mogę być spokojny o lokalizację kościoła na Pułankach, gdyż
baza MPK będzie przeniesiona. W piśmie cytowanym wyżej z dn. 3
lipca br. dowiedziałem się, że „działka na której miałby powstać
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kościół przeznaczona jest pod pas zieleni izolacyjnej wokół bazy
MPK”. Przyznam się, że gdyby nie rozmowa z Panem Ministrem
przekazałbym już te sprzeczności do wiadomości wiernym, których
przecież na podstawie protokołu uzgodnień poinformowałem o
otrzymaniu pozwolenia na budowę kościoła.
− dla Kolonii Robotniczej istniejące dotychczas trudności podobno
zostały usunięte. Przekażę dokładne informacje w najbliższym
czasie, gdyż uczyniono w tej sprawie pewne pozytywne obietnice.
3. Pozwolenie na budowę kaplicy katechetycznej w osiedlu „Rosochy” z
jednoczesnym zezwoleniem na zarezerwowanie placu pod budowę
kościoła
Jak wspomniałem wyżej – jest to osiedle liczące już dziś kilka
tysięcy mieszkańców. Docelowo – 18 tysięcy. Tam gdzie mieszka tylu
Polaków – około dwa-trzy tysiące uczęszcza na katechizację. Z sytuacją
stwarzającą konieczność uczęszczania dzieci na katechizację do innych
osiedli w żadnym wypadku zgodzić się nie można.
4. Pozwolenie na budowę szkoły rolniczej w Smogorzowie na placu
stanowiącym własność Sióstr Służek NM Panny. (Smogorzów koło
Przysuchy woj. Radomskie).

Z podziękowaniem za wizję lokalną w Radomiu
Biskup Sandomiersko-Radomski

Parafia św. Michała otrzymuje z Urzędu Miasta kolejne postanowienie o
nałożeniu grzywny za wybudowanie kaplicy w celu przymuszenia, aby kaplicę
rozebrać (pismo z dn. 24.IX.1987). Proboszcz Parafii tak jak poprzednio kieruje
do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zażalenie na powyższe postanowienie
prosząc o jego uchylenie oraz umorzenie postanowienia egzekucyjnego.
Czytamy:
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Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 3 października 1987 r.

Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego
za pośrednictwem
Urzędu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego

ZAŻALENIE

na postanowienie Urzędu Miejskiego, Wydział Urbanistyki, Architektury i
Nadzoru

Budowlanego

w

Ostrowcu

Świętokrzyskim

znak:

UAN.I-

8382b/3/11/84-87 z dnia 24 września 1987 r., otrzymane dnia 28 września 1987
r. Na powyższe postanowienie składam zażalenie i wnoszę o jego uchylenie oraz
o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
1. W poprzednich pismach szeroko przedstawiałem historię sprawy jak
doszło do wybudowania kaplicy bez zezwolenia Władz Budowlanych. Dziś
pytam,

kto

ponosi

winę, że

wierzący

obywatele

w

Ostrowcu

Świętokrzyskim byli zmuszeni działać wbrew prawu. Winnego oczywiście
nie ma tak jak w przypadku innych błędnych decyzji „okresu błędów i
wypaczeń”.
2. W

„Tytule

wykonawczym”

Pan

architekt

Miasta

Ostrowca

Świętokrzyskiego powołuje się na decyzję z dnia 13 października 1984 r.
Dlaczego nie nakładano kar po tamtej decyzji, a więc za czasów innego
proboszcza. Czy ja jako następca zmarłego proboszcza, który rozpoczął to
dzieło dla dobra ludzi i przy ich udziale, mogę to burzyć i wywołać
słuszny gniew.
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3. W załączonym „Pouczeniu” jest napisane: „W sprawie prowadzenia
postępowania egzekucyjnego służy zobowiązanemu prawo wniesienia do
organu egzekucyjnego zarzutu. Podstawą zarzutu może być tylko jedna z
przyczyn wymienionych w powołanym artykule”. Tą jedną z przyczyn jest
„niewykonalność obowiązku”, o czym mowa w p. 5. W poprzednich
pismach

szeroko

uzasadniałem,

dlaczego

nakładany

obowiązek

rozebrania kaplicy jest „niewykonalny”. Obecnie argumentację powtórzę
krótko. Kaplica jest konieczna dla celów duszpasterskich, służy wiernym,
którzy gromadzą się w niej na czterech Mszach św. Wierni cieszą się
posiadaniem kaplicy, którą z wielkim zaangażowaniem wybudowali.
Próba rozbiórki kaplicy byłaby powodem ich słusznego oburzenia,
sprzeciwu i oporu oraz byłaby odczytana jako prześladowanie ludzi
wierzących w Ostrowcu Świętokrzyskim. Osiedle Stawki liczy obecnie
ponad 4.000 mieszkańców, a docelowo ma mieć 8.500. Liczba przyszłych
parafian będzie większa, gdyż do przyszłej parafii należeć będą także
przyległe uliczki.
4. Prezydent

Miasta

Świętokrzyskiego

Ostrowca

w

obecności

przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu ds. Wyznań p. Szmajdla i mojej
dnia 28 lipca 1987 r. powiedział: „W obecnej sytuacji nie może być mowy
o rozbiórce kaplicy”. W poprzednich pismach oświadczałem: „Kaplica
jest tymczasowa. Zostanie rozebrana po postawieniu kościoła”.
5. Proszę o zalegalizowanie kaplicy. z chwilą legalizacji kaplicy będzie
można skończyć z tym dziwolągiem, że kaplica nie posiada elektrycznego
światła. Uważam, że odłączenie od kaplicy energii elektrycznej mimo
wcześniej zawartej umowy z Zakładem Energetycznym jest czynem bardzo
niskim i wysoce złośliwym, podobnym do tego, gdyby komuś zabraniać
korzystania z wody i powietrza. Tak ten czyn jest interpretowany przez
wszystkich, którzy myślą nie w kategoriach ideologii, a tylko w
kategoriach czysto ludzkich potrzeb.
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Władze Wojewódzkie uprzejmie proszę o uwzględnienie mojej prośby, o
uchylenie nakładanego obowiązku i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Podpisał
Ks. T. Lutkowski

Kopie pis wysyłanych przez Parafię do Władz Miejskich i Władz
Wojewódzkich, były także kierowane do Ks. Biskupa Sandomierskiego, do
Sekretariatu Episkopatu Polski, do Wojewódzkiego Wydziału do Spraw
Wyznań i do Ministra do Spraw Wyznań.

Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego pismem z dn. 16 listopada
1987 r. podpisanym tak jak poprzednie pisma przez p. mgr inż. arch.
Mieczysława Gębskiego, zastępcę Kierownika Wydziału, utrzymał w mocy
postanowienie Urzędu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ksiądz Biskup Edward Materski nie zrażając się trudnościami i widząc
nadzieję, że w Ostrowcu Świętokrzyskim sprawę budów sakralnych można
doprowadzić do szczęśliwego końca, pisze następny list do Ministra ds. Wyznań
w Warszawie:29

Buiskup Sandomiersko-Radomski
1987
Sienkiewicza 13
26-600 Radom
Nr A 213/87

Radom, dnia 21 października

Wielce Szanowny Panie Ministrze
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Minęło już dwa miesiące od dnia wizyty Pana Ministra w Radomiu, za
którą ponownie wyrażam moją wdzięczność. Nadal żywię nadzieję, że omawiane
z Panem Ministrem sprawy zostaną uwieńczone pozytywnym rezultatem.
Piszę ten list przynaglony sytuacją, jaka powstała w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Chodzi o jedną z omawianych z Panem Ministrem spraw. Dla
osiedla „Stawki” w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymałem pozwolenie na
budowę kościoła i domu katechetyczno-mieszkalnego. Tak mówi protokół
uzgodnień. Miejscowe czynniki zlekceważyły ten protokół lokalizując kościół i
budynek na sąsiednim osiedlu (dla którego nb jest osobne zezwolenie). Na
osiedlu „Stawki” parafia posiada swój własny plac przy ul. Hubalczyków
(przyznany wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. z dnia 28 listopada
1984 r. Sygn. Akt INs 128/84 i czynną na nim kaplicę. Obecnie korzysta z tej
kaplicy kilka tysięcy wiernych (w każdą niedzielę są cztery Msze św.). Ponad
700 dzieci uczęszcza na katechizację. Kaplica pozbawiona jest prawa
korzystania z prądu elektrycznego. Oświetlana jedynie lapami naftowymi.
Nie będę pisał jakie komentarze budzi taka sytuacja. Okazją do napisania
tego listu jest fakt, że rodzice nadesłali mi sprawozdania z ich rozmów z
władzami lokalnymi na ten temat.
Wiadomo mi też, że przedstawiciele tego osiedla wybierają się do Pana
Ministra.
Przedstawiam więc tę sprawę Panu Ministrowi licząc na zlikwidowanie
bezsensownej, a przynoszącej zrozumiały niepokój społeczny sytuacji.
Jeszcze raz dziękuję za wizytę w Radomiu i oczekuję pozytywnego
ustosunkowania się do wszystkich omawianych w czasie radomskiej rozmowy
spraw.

Pewnie interwencja Ministra oraz ogólna sytuacja w kraju stały się
powodem, że Władze Wojewódzkie chcą rozwiązać ostrowieckie problemy
budów sakralnych. Proboszcz Parafii św. Michała ks. Tadeusz Lutkowski został
delegowany przez Ks. Bp. Ordynariusza do omówienia tych problemów.
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Pierwsze spotkanie odbyło się 21 grudnia 1987 r. w Kielcach. W
spotkaniu ze strony Władz Wojewódzkich wziął udział Dyrektor Wydziału ds.
Wyznań p. Henryk Arnold i Wojewódzki Architekt p. Dobrowolski. Delegat
Biskupa skorzystał z okazji, aby także omówić sprawę budowy domu
parafialnego dla parafii św. Michała.
Drugie spotkanie miało miejsce w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ze strony
Władz Wojewódzkich byli obecni dwaj wyżej wymienieni. Urząd Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego reprezentowali: Włodzimierz Milcarz – Prezydent
Miasta, Sławomir Kopański – Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej i
Szymon Lada – przewodniczący PRON-u czyli Patriotycznego Ruchu
Odrodzenia Narodowego. Proboszczowi towarzyszył ks. Józef Śmigiel –
duszpasterz w kaplicy św. Jadwigi na os. Stawki. Poruszono sprawy lokalizacji
wszystkich ostrowieckich kościołów, które znalazły się w protokole uzgodnień i
rozbieżności z dn. 14 lutego 1986 r. Szczególnie szeroko omawiano sprawę
budowy kościoła i całej sytuacji na os. Stawki. Proboszcz Parafii św. Michała
przedstawił stanowisko Biskupa na temat omawianych spraw. W miesiącu lutym
1988

r.

odbyły

się

jeszcze

dwa

spotkania

pomiędzy

Dyrektorem

Wojewódzkiego do Spraw Wyznań i proboszczem Parafii św. Michała.
Proboszcz parafii św. Michała oczywiście także mówił o potrzebie budowy
domu parafialnego dla parafii św. Michała nawiązując do tego co napisał w
poprzednich złożonych w Urzędzie Miasta dn. 28 grudnia 1987 r. i 21 stycznia
1988 r.
Lokalizacja domu parafialnego na górze, obok kościoła na parkingu i na
wskazywanej działce Wolszakiewiczów jest niewątpliwie piękniejsza i w
przyszłości wygodniejsza, ale o wiele trudniejsza do zrealizowania przez Parafię
tak ze względów ekonomicznych (nabyć prawo własności, gdy spadkobierców
jest kilku, zapłacić za plac i stojące budynki, dać mieszkanie lokatorom) jak i
praktycznych (mała powierzchnia placu, zły wjazd, złośliwie wybudowany
pawilon handlowy mimo protestów Parafii, łatwość wejścia w kolizję z
sąsiadami, a wśród nich Świadkami Jehowy, którzy od 1985 r. posiadają tam
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tzw. salę królestwa). Racje powyższe były przyczyną, że Parafia, mimo
posiadanego od 24 lat pozwolenia na budowę, tej inwestycji nie zrealizowała.

5. Podpisanie uzgodnień przez Wojewodę i Biskupa
Na dzień 10 marca 1988 r. ustalono datę spotkania Wojewody i Biskupa.
W spotkaniu uczestniczyli ze strony Władz Wojewódzkich: Włodzimierz
Pasternak – Wojewoda, p. dr Motyka – I Sekretarz KW PZPR, Henryk Arnold –
Dyrektor Wydziału ds. Wyznań oraz wice-wojewoda; ze strony Kościelnej: Ks.
Bp. Ordynariusz Diecezji Sandomiersko-Radomskiej Edward Materski i Ks. Bp.
Sufragan Marian Zimałek. Wymieniono poglądy, do podpisania uzgodnienia nie
doszło, gdyż przedstawiony tekst zawierał sugestie Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, a nie uwzględniał stanowiska Kościoła.
Z tego powodu Proboszcz Parafii św. Michała miał jeszcze dwa spotkania
z Dyrektorem ds. Wyznań – jedno w Ostrowcu a drugie w Kielcach oraz
rozmowy telefoniczne w celu ustalenia tekstu i daty spotkania Biskupa i
Wojewody.
W czasie tych negocjacji Proboszcz Parafii św. Michała ks. Tadeusz
Lutkowski o wszystkim informował Biskupa i utrzymywał z nim ścisły kontakt.
Wyrazem tych kontaktów są dwa listy Księdza Biskupa do ks. Tadeusza
Lutkowskiego, które zachowały się w parafialnym archiwum.
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12.I.1988r.

Kochany i Czcigodny Księże Kanoniku

Piszę na lotnisku. Nie ma tu innego papieru listowego – więc taki z
poezją proszę przyjąć.
Byłem na Pułankach. Ustaliłem, że możemy się zgodzić na takie
rozwiązania:
1. Plac narożny, który przeznaczony jest pod Przychodnię w przyszłości.
Przychodnia może jest mniejsza więc której miejsce może być po rzeźni
lub po MKS
2. Plac przy domu katechetycznym już stojącym. I tu widzę trzy możliwości:
a) „między kanałami”
b) równolegle do linii kaplica-dom
c) prostopadle do tej linii.
Rysunek wyjaśnia.
W rozwiązaniu „b” i „c” – MKS-y muszą odstąpić cząstkę swego terenu.
Jest to przeważnie magazyn starych autobusów.

Kochany Księże Kanoniku,
wiem, że 27-ego będzie Ksiądz Kanonik rozmawiał z p. dyr. Arnoldem.
Bardzo proszę i możliwie szybką informację o wynikach tej rozmowy. Namyślam
się bowiem, czy nie nadszedł czas, by ogłosić jakiś komunikat o budownictwie.
Ponadto – 2 i 3 maja będzie Konferencja Episkopatu Polski. Chcę tę
sprawę przedstawić Księżom Biskupom. Oczekuję na najświeższe wiadomości.
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Z góry serdecznie dziękuję.
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Radom, 26.IV. 1988r.

Urząd

miejski

w

Ostrowcu

Świętokrzyskim

przestał

przysyłać

postanowienia. Architekt Miejski p. Zbigniew Doktór razem z Proboszczem
Parafii św. Michała dokonali wizji lokalnej na os. Stawki i na os. Rosochy. Na
os. Rosochy Architekt Miejski wskazał trzy miejsca gdzie mogłaby być
lokalizacja kościoła dla wybudowanego części os. Rosochy:
1) w miejscu istniejącego dziś marketu Leclerc i Deichmann przy zbiegu ulic
Chrzanowskiego i 11-go Listopada,
2) za osiedlem os strony nowej huty
3) od strony Denkowa na skraju osiedla.
Biskup obejrzawszy te warianty wybrał opcję trzecią, bo po drugiej
stronie ulicy w perspektywicznych planach rozwoju miasta ma być lokalizacja
szpitala.
Powtórne spotkanie Biskupa z Wojewodą zostało ustalone na dzień 7
maja 1988 r. w Kielcach w gabinecie Wojewody. Biskupowi towarzyszył ks.
Tadeusz Lutkowski. Przy wejściu do budynku czekał Dyr. Wydziału ds.
Wyznań p. Henryk Arnold. W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka
Wojewódzkiego Wydziału Architektury p. Żebrowska i p. Henryk Arnold.
Przedstawiony tekst jeszcze raz przeanalizowano, naniesiono pewne korekty i
podpisano.
Wojewoda dla podjęcia decyzji w sprawie lokalizacji domu parafialnego
dla parafii św. Michała obok istniejących budynków parafialnych na terenie
należącym do parafii, na którym jest planowa dwu-jezdna droga, wezwał
odpowiedzialne osoby pytając: czy tu zmieści się dom parafialny i planowana
trasa N-S. Usłyszał odpowiedź: Tak, ale trzeba zachować odległość od trasy N-S
przynajmniej 30 metrów, a od ul. Okólnej 20 metrów. Wojewoda powiedział:
„Proszę to napisać na przedstawionym geodezyjnym wyrysie i opieczętować”.
W tym świetle można rozumieć dlaczego wybudowany dom parafialny ma taki
podłużny kształt, a nie w kształcie litery L lub U.
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Oto tekst dokonanych ustaleń podpisanych przez Wojewodę i przez
Biskupa:
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Aneks
do protokołu uzgodnień inwestycji sakralnych i kościelnych
na lata 1986-90 z dn. 21.II.1986 r.

I.1. Postanawia się potrzeby inwestycyjne Kościoła na os. Las w
Ostrowcu

Św.

rozwiązywać

w

powiązaniu

z

zamierzeniami

inwestycyjnymi tamtejszej parafii św. Józefa, realizowanymi w trybie
przewidzianym dla budów do 600m2 pow. całkowitej.
2. Wprowadza się do protokołu uzgodnień kościół i dom katechetycznomieszkalny na os. Rosochy.
II. W celu ułatwienia realizacji innych inwestycji ujętych w tym protokole,
uzgadnia się lokalizacje:
1. Kościół poniżej 600 m2 pow. całkowitej dla parafii św. Józefa –
zgodnie z wnioskiem proboszcza z 17.II.br., tj. os. Las. Kaplica
dojazdowa dla parafii św. Józefa – na działce parafialnej przy ul.
Bałtowskiej 337.
2. Kościół i dom katechetyczno-mieszkalny na os. Rosochy – lokalizacja u
wejścia na to osiedle, częściowo na działce przeznaczonej pod
usługi/obok nieruchomości p. Leśkiewiczów;
3. Kościół w os. Pułanki – plac w przejściu do centrum tego osiedla, na
wysokości istniejącej plebanii;
4. Kościół i dom katechetyczno-mieszkalny w os. Stawki – na działce przy
ul. Hubalczyków będącej dotychczas własnością Skarbu Państwa. W
tej sprawie uzgadnia się ponadto:
a. Skarb Państwa i parafia św. Michała opowiadają się za
wzajemnym przeniesieniem własności sąsiadujących tam ich
działek – i w terminie późniejszym, tzn. przed koniecznym
wydaniem

pozwoleń

budowlanych

oraz

obowiązującą w tym czasie regulację prawną;
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w

oparciu

o

b. wielkość części działki Skarbu Państwa przeznaczonej pod
inwestycje Kościoła będzie taka by umożliwiała realizowanie
uzgodnionego programu inwestycyjnego (kościół i budynek
katechetyczno-mieszkalny);
c. zmiany własnościowe dotyczące tych działek odbywać się będą
przy zachowaniu zasady „metr za metr”, przy czym dopuszcza
się możliwość uzupełnienia powierzchni działki Skarbu Państwa,
o inny teren interesujący inwestora kościelnego;
d. przewidziane w prawie budowlanym tzw. dopuszczenie obiektu
do użytkowania w przypadku kaplicy wzniesionej przy ul.
Hubalczyków, nastąpi na wniosek administratora właściwej
parafii i po przedłożeniu przez niego inwentaryzacji budowlanej
tego

obiektu,

który

jako

kaplica

tymczasowa

zostanie

niezwłocznie rozebrany po wybudowaniu obiektów stałych.
5. Budynek katechetyczno-mieszkalny dla parafii św. Michała – na placu
stanowiącym własność Kościoła przy ul. Okólnej 19 i 21.

Podpisy: Ordynariusz

Wojewoda Kielecki mgr inż.

Diecezji Sandomiersko-Radomskiej

Włodzimierz Pasternak

Ks. biskup dr Edward Materski

Kielce, dn. 7.V.1988r.

Osiągnięciem na skalę krajową w tym uzgodnieniu jest to, że zgodzono
się na zamianę gruntów będących własnością Skarbu Państwa na grunta będące
własnością Kościoła w przewidywaniu zmiany ustawy, która tego nie
dopuszczała. Wcześniej były w tej sprawie konsultacje z prawnikami.
Ks. Józef Śmigiel, wikariusz parafii św. Michała, od 1 stycznia 1988 roku
wikariusz samodzielny przy kaplicy dn. 17 kwietnia 1988 r. liturgicznie przejął
jako proboszcz parafię św. Jadwigi w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ks. Bp.
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Edward Materski pismem z dnia 23 marca 1988 r. dokonał erygowania tej nowej
parafii w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Dnia 16 lipca 1988 r. odbyła się w Ostrowcu Świętokrzyskim wielka
uroczystość ku czci św. Jadwigi Królowej. W tym dniu Jego Eminencja Ks.
Kardynał

Franciszek

Macherski

z

Krakowa

przybył

do

Ostrowca

Świętokrzyskiego przywożąc do kaplicy św. Jadwigi wielki dar, a mianowicie
relikwie Królowej. W uroczystościach wzięli udział wszyscy biskupi diecezji
sandomiersko-radomskiej: Biskup Ordynariusz Edward Materski i dwaj
sufragani, Biskup Adam Odzimek i Biskup Marian Zimałek oraz Biskup
Ryszard Karpiński z Lublina. Przybyli kapłani nie tylko z Ostrowca
Świętokrzyskiego, ale z całej diecezji. Wierni ze wszystkich ostrowieckich
parafii ze swoimi duszpasterzami szli procesjonalnie ze wszystkich kościołów
na miejsce spotkania ze Świętą Jadwigą w jej relikwiach na parking przy ul.
Radwana przed Technikum Ekonomicznym, a stąd na plac przy kaplicy na os.
Stawki. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Kardynał Franciszek
Macharski. Światła w kaplicy jeszcze nie było, ale spodziewano się, że to
wkrótce nastąpi.
Organizatorem uroczystości na placu przy kaplicy był ks. Józef Śmigiel,
proboszcz parafii św. Jadwigi, wspólnie z wikariuszem z ks. Bolesławem
Mikrutem. Kolacja była na plebanii parafii św. Michała.
Zgodnie z podpisanym uzgodnieniem między Biskupem i Wojewodą ks.
proboszcz Józef Śmigiel złożył w Urzędzie Miasta pismo w sprawie
zalegalizowania kaplicy i przyłączenia energii elektrycznej. Urząd Miejski w
Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlanego dnia 15 sierpnia 1988 r. wydał następującą decyzję, którą podpisał
Architekt Miejski p. mgr inż. Zbigniew Doktór:30

Ostrowiec, 1988-08-15

84

DECYZJA

Na podstawie art. 39 i 54 ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo
budowlane/Dz. U. Nr 38, poz. 229/ oraz art. 104 Kpa – tekst jednolity Dz. U. Nr
4 poz. 26 z 1980 r., po rozpatrzeniu sprawy Parafii Rzym.-Kat. Błogosławionej
Jadwigi Królowej w Ostrowcu, w sprawie czasowego wykorzystania obiektu
budowlanego i odroczenia terminu rozbiórki samowolnie wybudowanej kaplicy
– odracza się wykonanie przymusowej rozbiórki kaplicy drewnianej położonej w
Ostrowcu Św. przy ul. Hubalczyków, oraz zezwala się na czasowe wykorzystanie
obiektu sakralnego przez Parafię Rzym.-Kat. Błogosławionej Jadwigi Królowej
w Ostrowcu.

UZASADNIENIE

W związku ze wskazaniem lokalizacyjnym Wojewody Kieleckiego na
budowę Kościoła przy ul. Hubalczyków w Ostrowcu Św., uznaje się za celowe
odroczenie terminu wykonania rozbiórki samowolnie wybudowanej kaplicy, do
czasu budowy obiektów sakralnych trwałych. Jednocześnie dopuszcza się do
czasowego użytkowania ww. obiektu pod warunkiem uzyskania dokumentu
upoważaniającego do dysponowania terenem, od opinii stwierdzającej
przydatność ww. kaplicy do pełnienia funkcji sakralnej, oraz pod warunkiem
uzyskania przez Parafię niezbędnych uzgodnień odnośnie wyposażenia i
zabezpieczenia obiektu. O spełnieniu ww. warunków należy powiadomić
pisemnie tut. Wydział.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Głównego
Architekta Województwa w Kielcach za pośrednictwem Architekta Miejskiego w
Ostrowcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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Po tej decyzji, już bez żadnych przeszkód i dokumentów Rejon
Energetyczny skierował prąd elektryczny do kaplicy św. Jadwigi w Ostrowcu
Świętokrzyskim na os. Stawki przy ul. Hubalczyków.

6. Kazanie w kościele św. Jadwigi wygłoszone z okazji srebrnego jubileuszu
erygowania parafii
Jubileusz w parafii św. Jadwigi w Ostrowcu Świętokrzyskim na oś.
Stawki

W Radomiu, na placu przed Seminarium Duchownym stoi piękna
wykonana z brązu figura Ojca Świętego Jana Pawła II. Znajduje się tam
objaśnienie, że została poświęcona dnia 4 czerwca 2001r. w 10 rocznice pobytu
Ojca Świętego Jana Pawła II w Radomiu i w 109 rocznicę poświęcenia
Radomskiego Seminarium Duchownego. W oczy przede wszystkim uderza
wielki napis wykonany dużymi złoconymi literami: „Wdzięczność i
zobowiązanie”.
Siostry i bracia, ukochani w Chrystusie Panu. Stanęliśmy dziś w tej
pięknej świątyni z okazji 25 rocznicy erygowania parafii św. Jadwigi w
Ostrowcu Św. na oś. Stawki, wspominając przy tym piąta rocznicę konsekracji,
tego kościoła, rocznicę, która dokładnie przypada w dniu dzisiejszym. W naszą
modlitwę chcemy również włączyć 30 rocznicę święceń kapłańskich Ks.
kanonika Mariana Kowalskiego, proboszcza tej parafii, organizatora i
budowniczego tego kościoła. Znamy jubileusz srebrny – 25 rocznicę, jubileusz
złoty – 50 rocznicę. Rocznica 30 też ma swoją nazwę – jubileusz perłowy.
Dziękuję ks. Marianowi, perłowemu jubilatowi, za zaproszenie, abym
dziś stanął w tej świątyni, przy tym stole Słowa Bożego, aby z tych trzech
wymienionych okazji wygłosił kazanie. Całą treść mojego przemówienia pragnę
zamknąć w słowach: „ wdzięczność i zobowiązanie”.
Wdzięczność,
Wszechmogącemu

najpierw
Bogu

za

wdzięczność,
Jego

łaskę,

za

wielka
Jego

wdzięczność

pomoc,

za

Jego

błogosławieństwo. To On daje dobre myśli, daje dobre chęci, dobre
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postanowienia. To On jest dawcą kapłańskiego powołania. Pan Bóg kieruje
ludzkimi krokami i postanowieniami. Nic się nie dzieje bez Jego świętej woli.
Człowiek nie zawsze potrafi wolę Bożą rozpoznać. Człowiek
czasami woli Bożej się sprzeciwia i działa wbrew woli Bożej. Pan Bóg szanuje
daną człowiekowi wolną wolę, nie od razu karze za grzechy, w swoim
miłosierdziu czeka na ludzkie opamiętanie i nawrócenie.
To dziś, w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, to w tych
dniach, a więc jutro w uroczystość odpustową patronki tej parafii św. Jadwigi
Królowej i jeszcze w niedzielę, obchodząc wspomnienie tych ważnych
wydarzeń w historii tej parafii, pragniemy z wiarą wypowiedzieć, skierować do
Boga słowa wdzięczności za istnienie tej parafii i za wybudowanie tego
kościoła.
Dzięki Ci Boże za wszystkie Twoje dobrodziejstwa, za wszystkich
ludzi, których tu posłałeś, których swoją łaską natchnąłeś, których serca
poszerzyłeś, że nie pożałowali nie tylko swojej modlitwy, dobrego słowa, ale
także pracy, ale także ofiary materialnej, pieniędzy, aby mogła stanąć ta
świątynia, która jest chlubą nie tylko tej parafii, ale i całego miasta. Dziś
wypowiadamy słowa: „Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała”.
Naszą wdzięczność należy wyrazić też ludziom tym żyjącym, ale
także tym, którzy już odeszli z tego świata i stanęli przed Bogiem.
Z pośród tych ludzi, którym należy się nasza wdzięczność i nasza
modlitwa, na pierwszym miejscu należy wymienić pana Adama Mrozowskiego,
przedwojennego prezydenta naszego miasta. On w swoim dalekowzrocznym
patrzeniu przewidywał rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku
północnym. A ponieważ myślał nie tylko o sobie, ale o przyszłych
mieszkańcach miasta, dlatego w swoim testamencie, który złożył u rejenta czyli
notariusza w Radomiu, rozporządził, że swoja nieruchomość, swoją ziemie na
Stawkach przeznacza pod budowę kościoła i szkoły. Testament został
sporządzony w czasie wojny w 1942r., prezydent zmarł w 1946r. i jego grób
znajduje się na cmentarzu przy ul. Denkowskiej. Po kilkudziesięciu latach od
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tego zapisu spełniło się to co przewidywał: na jego ziemi stoi szkoła i stoi
kościół.
Chwała Sądowi Rejonowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim, chwała jego
pracownikom, że wolę zmarłego prezydenta uszanowali i ziemię, zgodnie z
testamentem przekazali.
Chwała również proboszczowi parafii św. Michała Kazimierzowi
Pelcowi, że przy sprzeciwie Urzędu Miasta, swoim staraniem doprowadził, że
Sąd Wojewódzki w Kielcach zatwierdził decyzję Sądu Rejonowego w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
Jego Ekscelencja Edward Materski, Pasterz Diecezji widząc rosnące
miasto Ostrowiec Św., powstające nowe osiedla mieszkaniowe, razem z ks.
proboszczem Kazimierzem Pelcem podjęli starania, aby uzyskać pozwolenie na
budowę kościołów. A ponieważ o to pozwolenie było bardzo trudno, a w
Ostrowcu Św. wręcz niemożliwe, dlatego zdecydowano, aby na byłej ziemi
prezydenta postawić krzyż i przy nim odprawiać Msze Święte. Krzyż poświecił i
pierwszą Mszę Świętą przy nim odprawił J. E. Ks. Bp Edward Materski, zimą
dn. 15 stycznia 1984r. Od tego dnia zaczęto w każdą niedzielę odprawiać Mszę
Świętą. Czynili to kapłani z parafii św. Michała, a przede wszystkim ks.
Stanisław Szczypior. Do Urzędu Miasta złożono podanie o pozwolenie
wybudowania tymczasowej kaplicy. Urząd Miasta pozwolenia dać nie chciał.
Czekano cierpliwie od stycznia do czerwca. W czerwcu, bez pozwolenia,
rozpoczęto budowę kaplicy, zalano nawet fundament. Władze miejskie z
udziałem milicji budowę zatrzymały. Grożono użyciem pałek. Na placu budowy
było wtedy trzech księży z grupą ludzi. Msze Święte jednak dalej odprawiano.
W miesiącu maju odprawiono także nabożeństwo majowe do NMP, a w
czerwcu do NSPJ, a w październiku różaniec. W tych miesiącach Mszę Świętą
odprawiano nie tylko w niedzielę, ale codziennie. W Wielkim Poście
odprawiono Drogę Krzyżową. Pozwolenia na budowę w dalszym ciągu nie było.
Ks. Bp Edward Materski, aby ukazać zdecydowaną wolę, aby tu była kaplica, w
Boże Narodzenie 1985r. przyjechał, aby o północy odprawić Pasterkę. Uczynił
to, aby podtrzymać na duchu ks. kanonika Szczypiora i ludzi, którzy tu na Mszę
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Świętą przychodzili. Odprawianie Mszy Świętej na wolnym powietrzu w
okresie letnim było nawet piękne. Gorzej było zimą, ale jednak ks. Stanisław
Szczypior czynił to systematycznie latem i każdej zimy, zastępowany czasami
przez innych wikariuszy parafii św. Michała. Tak było przez trzy zimy: od
stycznia do wiosny 1984r., zimą 1985r. i od stycznia do wiosny 1986r.
Zmarł ks. Kazimierz Pelc. W sierpniu 1986r. przybył do parafii nowy
proboszcz ks. Tadeusz Lutkowski. Od księdza biskupa znał potrzebę budowy
kaplicy i trudności z jej postawieniem. 31 sierpnia 1986r. przybył na oś. Stawki,
aby przy krzyżu powitać swoich parafian i odprawić dla nich Mszę Świętą.
Parafianie witając nowego proboszcza mówili o swoim pragnieniu posiadaniu
własnego kościoła, a na początek przynajmniej skromnej kaplicy.
Dalszą historię przeważnie wszyscy znacie, ale dla obecnego tu młodego
pokolenia i dla przypomnienia starszym, dalszą historię w skrócie opowiem.
Dnia 17 listopada 1986r., w poniedziałek rozpoczęto na nowo budowę
kaplicy: byli fachowcy i wszyscy chętni z oś. Stawki i z całego miasta,
członkowie Oazy Rodzin, około 50 osób. Drewno było wcześniej przygotowane
i odpowiednio wyrobione. Budowano bardzo sprawnie. Następnego dnia
przedstawiciele Urzędu Miasta budowę zatrzymali. W ciągu siedmiu dni
nakazano rozebranie postawionej drewnianej konstrukcji. Wierni zaineresowani
posiadaniem kościoła, nie czekając siedmiu dni, w sobotę rozpoczęli
kontynuowanie budowy. Po raz trzeci do budowy przystąpiono 2 grudnia. Kiedy
tego dnia proboszcz parafii w Urzędzie Miasta, razem z ks. Szczypiorem,
mówili że już więcej budować nie będą, mówili to szczerze, bo stan budowy już
był taki, że gdy następnego dnia przedstawiciele Urzędu Miasta przyszli budowę
zatrzymać, to przy budowie nikogo nie było. Drzwi do kaplicy były na klucz
zamknięte, okna wstawione i zaszklone. W niedzielę dn. 7 grudnia, wielka
radość. Na godz. 1200 przyjechał ks. bp Adam Odzimek i kaplicę poświęcił. Ks.
bp Materski przyjechać nie mógł, leżał chory w szpitalu. Główną zasługę przy
budowie kaplicy miał wikariusz parafii św. Michała ks. Stanisław Szczypior.
Co dalej? Dużo o tym można mówić. W skrócie: pisano odwołania do
władz miejskich, która nakazywała rozbiórkę kaplicy. Pisano odwołania do
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władz wojewódzkich i do Ministerstwa do Spraw Wyznań w Warszawie.
Proszono o zalegalizowanie kaplicy.
Władze miejskie na parafię św. Michała nałożyły grzywnę i nakazały
rozbiórkę kaplicy. Czyniono tak 10 razy. Proboszcz kierował odwołania do
Urzędu Wojewódzkiego prosząc o uchylenie obowiązku rozebrania kaplicy i
umorzenie postępowania egzekucyjnego. Wskazywał, że kaplica służy wiernym,
którzy gromadzą się w każdą niedzielę na trzech Mszach Świętych
- Że wierni cieszą się posiadaniem kaplicy
- Że są świadomi, że mają prawo mieć własną świątynię
- Że sprzeciw władz był czynnikiem mobilizującym do budowy
- Że rozebranie kaplicy oznaczałoby zlekceważenie podstawowych praw
ludzi wierzących, naruszałoby zasady współżycia społecznego i mogłoby
być odczytane jako prześladowanie ludzi wierzących w Ostrowcu Św. i
powodować ich gniew i oburzenie.
Władze miejskie Ostrowca Św. wykazały szczególną niechęć do
wybudowanej kaplicy. Nakazały Rejonowi Energetycznemu, aby wypowiedział
zawartą wcześniej umowę na dostawę energii elektrycznej. To spowodowało
zdziwienie, a nawet oburzenie w całym mieście. W każdej komórce, w każdej
stodole czy oborze, w każdym gołębniku, może być światło tylko nie w tej
kaplicy. Tak bez światła elektrycznego było przez 14 miesięcy, nawet wtedy,
gdy tu na Stawki przyjechał z Krakowa ks. kardynał Franciszek Macharski,
przywożąc jako dar relikwie św. Jadwigi.
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza słabła nie tylko w całym kraju, ale
i w Ostrowcu Św. W innych miastach budowano wiele kościołów. W sierpniu
1988r. kaplicę zalegalizowano i dołączono energię elektryczną. Wtedy już tu
duszpasterzował ks. Józef Śmigiel – najpierw jako wikariusz parafii św.
Michała, a później po erygowaniu parafii jako proboszcz – łącznie 4 lata.
Od roku 1991 czyli już prawie 22 lata pracuje tu ks. kan. Marian
Kowalski, który został proboszczem mając zaledwie 8 lat kapłaństwa. Ks. bp
Edward Materski zaufał ks. Marianowi powierzając tę placówkę i ks. Marian
tego zaufania nie zawiódł. Stoi plebania, ale przede wszystkim stoi piękny
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kościół oraz jest prężna wspólnota wiernych, czego wyrazem jest dzisiejsza
liczna obecność w tej świątyni.
Dziś w parafii św. Jadwigi na Stawkach w Ostrowcu Św. wielki dzień
dziękczynienia Panu Bogu i dziękczynienia ludziom, że był plac, że stanęła
kaplica, że wybudowany został kościół. Dzień dziękczynienia kapłanom, a
przede wszystkim ks. Marianowi Kowalskiemu, proboszczowi parafii za dzieło
tego kościoła. Ile trudów, zabiegów, rozterek, ile trudnych decyzji, zna to
najlepiej ks. kan. Marian Kowalski. Księże Marianie dzisiejszy perłowy
jubilacie, z okazji tych trzech jubileuszy wielkie gratulacje i najserdeczniejsze
życzenia.
Gratulacje, dziękczynienie również dla tych, którzy ks. proboszcza
wspierali. Dziękczynienie dla inżynierów, projektantów, wykonawców,
wszystkich robotników, którzy tu pracowali.
Dziękczynienie dla wszystkich wiernych, którzy tej budowie towarzyszyli, nie
tylko wzrokiem, ale także modlitwą, dobrym słowem oraz swoim, ciężko
zapracowanych groszem, mimo własnych potrzeb i niedostatków.
Na pomniku Ojca Świętego Jana Pawła II w Radomiu wypisano:
Wdzięczność i zobowiązanie.
Zobowiązanie
Do modlitwy
Za wszystkich budowniczych i dobrodziejów
Za zmarłych
Prezydenta Adama Mrozowskiego i jego żonę Zofię
Za biskupa Edwarda Materskiego
Za ks. Kazimierza Pelca
Za ks. Stanisława Szczypiora
Za tych wszystkich, którzy tę budowę wspierali, a już stanęli na sądzie Bożym
Do modlitwy za żyjących, a więc duszpasterzy i wszystkich wiernych, którzy
tworzą tę parafię i żyją życiem parafii.
Do modlitwy także za tych, którzy tej budowy nie chcieli, nie rozumieli i
przeszkadzali.
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Niech ta świątynia przypomina, że oprócz ziemskich wartości są wartości
większe, dla których warto żyć, że istnieje życie wieczne. Kościół to budowla
nie dla samej siebie, ale dla budowania człowieka, jego osobowości. Dlatego
zobowiązania do korzystania z tego domu, zobowiązanie do przyjmowania
sakramentów świętych.
Dziś uroczystość NSPJ. Spójrzmy na obraz otwartego serca Pana Jezusa –
znak że On nas kocha. Spójrzmy na gest rąk Pana Jezusa, które są gestem
przypomnienia, proszenia i błogosławieństwa.
Módlmy się: NSJ źródło życia i świętości, przebłaganie za grzechy nasze,
hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają – zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i
pokornego serca – uczyń serca nasze według serca Twego. Amen.

Parafie, które powstały później niż parafia św. Jadwigi.
W Ostrowcu Świętokrzyskim są dwie parafie, które powstały później niż
parafia św. Jadwigi, choć powstały także 1988r., czyli po podpisaniu
uzgodnienia pomiędzy Wojewodą a Biskupem. Są to parafie: Chrystusa
Nauczyciela na Kolonii Robotniczej i Matki Odkupiciela na Oś. Rosochy.
Pierwszy proboszcz parafii Chrystusa Nauczyciela ks. Marian
Wiącek w „Kronice Parafialnej” tak opisuje początkowe dzieje tej parafialnej
wspólnoty:
Dnia 8 maja 1988r. o godz. 1200, w VI Niedzielę Wielkanocną, na osiedlu
Kolonia Robotnicza, została odprawiona pierwsza uroczysta Msza Święta
koncelebrowana pod krzyżem na placu przy ul. Grzybowej. Liturgii mszalnej
przewodniczył J. E. Ks. Biskup Edward Materski, Ordynariusz

Diecezji

Sandomiersko-Radomskiej. Koncelebransami tek Mszy Świętej byli: ks.
kanonik Roman Chwałek – dziekan dekanatu ostrowieckiego zachodniego i ks.
Marian

Wiącek,

wikariusz

parafii

NMP

Saletyńskiej

w

Ostrowcu

Świętokrzyskim, mający tworzyć warunki do powstania nowej wspólnoty
parafialnej. W homilii Ks. Biskup Ordynariusz odkreślił potrzebę tworzenia
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nowych parafii dla dobra wiernych i ich zbawienia. Arcypasterz poświęcił krzyż
drewniany z wizerunkiem Zbawiciela i plac na którym była sprawowana
Eucharystia. w tej uroczystej liturgii eucharystycznej wzięło udział oko. 150
osób. Działka, na której odprawiono Mszę Świętą liczy 0,535 ha i należy do
skarbu państwa. Odtąd w każdą niedzielę Msza Święta jest odprawiana o godz.
1200 pod poświęconym krzyżem. Bogu niech będą dzięki za rozpoczęte dzieło
tworzenia nowej placówki duszpasterskiej.
W dniu 23 maja 1988r., w drugi dzień Zesłania Ducha Świętego, w święto
NMP Matki Kościoła, Ks. kanonik Władysław Rączkiewicz, proboszcz parafii
Sienno i mieszkańcy Eugeniowa ofiarowali nowo tworzącej się wspólnocie
duszpasterskiej na Kolonii Robotniczej małą drewniana kapliczkę przykrytą
eternitem.
Dnia 24 maja 1988r. pracowali przy rozbiórce małej kapliczki w
Eugeniowie: Piotr Bielakowski i Stefan Olech z ul. Długiej, Emil Jarecki z ul.
Kasztanowej i Władysław Ćwiek z Janika par. Kunów. Jan Kaczmarzyk z ul.
Długiej użyczył samochodu ciężarowego z przyczepą na gratisowy kurs w celu
przewiezienia rozebranej małej kapliczki na plac w Ostrowcu Św. przy ul.
Grzybowej. Tego samego dnia rozpoczęła się praca przy składaniu małej
kapliczki obok krzyża przy ul. Grzybowej. Prace przy składaniu kapliczki trwały
do 4 czerwca 1988r. W dniu 28 maja 1988r. Wiesław Olech zamieszkały na ul.
Sienkiewicza przywiózł własnym żukiem prowizoryczny ołtarz i ambonkę z
parafii Miłosierdzia Bożego. Marian Olech z Wymysłowa ofiarował 2 m3 desek
dwucalowych. Dnia 29 maja 1988r. w niedzielę Trójcy Przenajświętszej Msza
Święta została odprawiona w małej kaplicy, czyli już pod dachem. Przed
kapliczką wkopano kilkanaście ławek do siedzenia, zwłaszcza dla osób
starszych. W czerwcu odprawiały się nabożeństwa do Serca Pana Jezusa o godz.
1830. Msza Święta w niedziele była sprawowana o godz. 1000. Wierni zaczęli
składać ofiary pieniężne na budowę większej kaplicy i Sali katechetycznej.
Eugeniusz Sochacki z ul. Długiej ofiarował piękny i solidnie wykonany
pulpit pod mszał rzymski. Ks. kanonik Stanisław Bartoszewski, dziekan z
Sandomierza ofiarował tutejszej wspólnocie duszpasterskiej ornat zielony,
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czarną kapę oraz bieliznę kielichową. Stefan Olech i Piotr Bielakowski z ul.
Długiej wykonali 7 ławek do siedzenia: jedną do wnętrza kapliczki i sześć przed
kapliczką. Ewa Zięba i Krystyna Hopek z ul. Jaśminowej ofiarowały piękne
obrusy na ołtarz i ambonkę.
W niedzielę 13 czerwca 1988r. została odprawiona pierwsza Msza Święta
w intencji ofiarodawców i pracujących na rzecz nowo tworzącej się wspólnoty
duszpasterskiej. Odtąd w każdą trzecią niedzielę miesiąca jest odprawiana Msza
Święta w tej intencji. Wierni z osiedla Kolonia Robotnicza ofiarowali piękny
biały ornat oraz kociołek na wodę święconą z kropidłem. Coraz więcej wiernych
składa ofiary pieniężne na budowę nowej kaplicy. W dniu 1 sierpnia
przywieziono samochodem kamień z parafii NMP na fundament pod nową
kaplicę. Kamień ofiarował Ks. kanonik Roman Chwałek, dziekan dekanatu
ostrowieckiego zachodniego. Przy załadunku samochodu pracowało siedmiu
mężczyzn.
We wrześniu 1988r. rozpoczęła się katechizacja dzieci i młodzieży na
osiedlu Kolonia Robotnicza w domu Państwa Kaczmarskich przy ul.
Goździkowej oraz w punkcie katechetycznym w Wymysłowie. Od niedzieli 4
września 1988r. odprawiane są w małej kaplicy dwie Msze Święte: pierwsza o
godz. 1000, druga o godz. 1130. W sobotę 3 września sześciu mężczyzn
pracowało przy przetarciu drzewa na konstrukcję nowej kaplicy, oraz przy ich
transporcie z Gutwina na plac przykapliczny. 12 września architekt miejski
Zbigniew Doktór przekazał plan realizacyjny zagospodarowania działki przy ul.
Grzybowej.
W dniu 15 września 1988r. o godz. 1630 została odprawiona w małej
kaplicy uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem K.
Biskupa Ordynariusza Edwarda Materskiego. W tej Eucharystii koncelebrowali:
Ks. kanonik i dziekan Roman Chwałek oraz Ks. Marian Wiącek. Po Mszy
Świętej Ks. Biskup wykonał pierwszą łopatę po budowę nowej kaplicy.
Następne łopaty wykonali księża z parafii ostrowieckich. Na tę uroczystość
przybyło ok. 200 osób. Bogu niech będą dzięki.
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Ksiądz Marian Wiącek razem z parafianami wybudował obszerna kaplicę,
w której do dnia dzisiejszego sprawowana jest służba Boża. Wybudował także
dom parafialny.
Od roku 2005 proboszczem parafii Chrystusa Nauczyciela jest ks.
kanonik Wiesław Skrzypczyk, który rozpoczął budowę kościoła. Stan budowy
na dzień obecny czyli 10 lipca 2013r. jest taki jak na załączonej fotografii, którą
wykonał obecny wikariusz parafii ks. Piotr Cecuła.
Drugą parafią, która powstała w Ostrowcu Świętokrzyskim po
podpisanym protokole uzgodnienia pomiędzy Biskupem i Wojewodą była
parafia Matki Odkupiciela na oś. Rosochy. Pierwszy duszpasterz tej tworzonej
wspólnoty ks. kanonik Jan Bukowski tak opisał początki tej parafii.
Parafia Matki Odkupiciela na oś. Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim
została erygowana w dniu 1 października 1988r. Samo ogłoszenie parafii
poprzedzały różne starania, które pomogły dokonać utworzenia wspólnoty
duchowej, jaką jest każda parafia. Oczywiste było, że w czasie rozwoju miasta i
budownictwa wielorodzinnego przybywało do naszego miasta wiele młodych
rodzin. Istniejące już parafie nie mogły objąć katechizacji i duszpasterstwa na
nowych osiedlach, stąd potrzeba tworzenia nowych.
Do utworzenia wspólnoty na oś. Rosochy został skierowany ks. Jan
Bukowski, wikariusz z Opoczna i otrzymał nominację wikariusza Miłosierdzia
Bożego w Ostrowcu Św. z poleceniem organizowania nowej parafii.
Nieformalne istnienie parafii Matki Odkupiciela rozpoczęło się od Mszy
Świętej polowej na wskazanym placu. Odprawił ja sam Ks. Biskup Edward
Materski w dniu 4 kwietnia 1988r. W następujące po sobie kolejne niedziele
Msze Święte były odprawiane przed ustawionym i poświęconym krzyżem.
Ks. Jan Bukowski został proboszczem parafii, gdzie nie było ani kościoła
ani domu parafialnego ani żadnego budynku kościelnego.
Organizowanie czegokolwiek było bardzo uciążliwe, bo nie było gdzie
głowy schronić i trzeba było tułać się po ludziach, mieszkając na lokatornym.
Prace rozpoczęto od organizowania kaplicy, w której można byłoby gromadzić
się na spotkania. Pomysł księdza był taki, by szybko wybudować prowizoryczną
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kaplicę, a skupić się na budowie kościoła. Ponieważ czas był bardzo trudny ze
względu na galopująca inflację i brak materiałów budowlanych na składach,
wykorzystane zostały zwykłe żerdzie i łaty, które były nakryte eternitem. W
środku przybito płyty paździerzowe i pomalowano farbą emulsyjną. Powstała
wtedy niewielka kaplica w kształcie namiotu z dachem do samej ziemi, jako
miejsce spotkania Boga z ludźmi.
Równocześnie

podjęte

zostały

starania

o

pozyskanie

własności

wskazanych gruntów. Mapa geodezyjna wskazała, że na tym terenie jest wiele
działek, niektóre bardzo małe powierzchniowo. Dodatkowo sprawę utrudniała
ilość właścicieli działek, niektóre miały aż kilkunastu właścicieli. Przy innych
trzeba było przeprowadzać sprawy spadkowe. Dzięki pomocy boskiej i ludzkiej
plac został wykupiony, ogrodzony, dlatego mógł być poświęcony dla celów
religijnych. Poświęcenia placu dokonał Ks. Biskup Marian Zimałek 24 września
1989r.
W tym samym czasie prowadzone były rozmowy na temat projektu
kościoła. Wykonali go: inż. arch. Janusz Gruszczyński i inż. mgr Andrzej
Czajkowski, obydwaj ze Skarżyska – Kamiennej. Uroczyste rozpoczęcie
budowy kościoła i modlitwy o błogosławieństwo na czas budowy kościoła miały
miejsce 14 sierpnia 1990r. przy udziale Ks. Biskupa Edwarda Materskiego i Ks.
Biskupa

Adama

Odzimka

oraz

prezydenta

naszego

miasta

Lecha

Janiszewskiego.
Dziś na oś. Rosochy stoi piękny kościół i dom parafialny. Zostało to
uczynione dzięki modlitwie, pracy i ofiarności mieszkańców osiedla, a przede
wszystkim dzięki wielkim staraniom ks. Jana Bukowskiego, który nie tylko
zmobilizował parafian, ale także szukał pomocy w innych parafiach, gdzie głosił
kazania i zbierał ofiary.
Dnia 2 czerwca 2013r. w kościele Matki Odkupiciela miała miejsce
szczególna uroczystość, a mianowicie 25 rocznica odprawienia na oś. Rosochy
pierwszej Mszy Świętej, 25 rocznica rozpoczęcia pracy duszpasterskiej ks. Jana
Bukowskiego na oś. Rosochy oraz 25 rocznica erygowania parafii. Z tych okazji
Mszę Świętą odprawił i kazanie wygłosił pierwszy wikariusz tej parafii ks. dr
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Piotr Turzyński, który jako neoprezbiter przez biskupa został tu skierowany. Do
powyższych jubileuszy został więc dołączony srebrny kapłański jubileusz ks.
Piotra, któremu złożono serdeczne życzenia. Obecnie ks. Piotr Turzyński
pracuje w Radomiu będąc wicerektorem i profesorem w Seminarium
Duchownym.
W niedzielę dn. 10 kwietnia 1994r. o godz. 1600 J. E. Ks. Biskup Wacław
Świerzawski poświęcił na cmentarzu komunalnym, przy ul. Długiej pogrzebowa
kaplicę na terenie parafii NMP Saletyńskiej. Poświęcenie było połączone tylko z
Liturgią Słowa, bez Mszy Świętej. Budowę kaplicy rozpoczęto za czasów
władzy komunistycznej, czyli przed 1989r. Pomieszczenie to było pomyślane
jako miejsce pożegnania zmarłych, których „wyróżniono” świeckim pogrzebem.
Takich pogrzebów w Ostrowcu Świętokrzyskim było dużo, bo w tym kierunku
ówczesna władza robiła bardzo duże naciski. Przykładem tego jest na cmentarzu
komunalnym aleja dla zasłużonych komunistów, którzy mieli pogrzeb świecki.
Budowę kaplicy ukończono już za czasów nowej władzy. Dlatego na frontonie
kościoła został umieszczony krzyż, a wewnątrz na głównej ścianie kościoła są
religijne rzeźby, które mogą być zasłonięte jeśli tak sobie życzy rodzina zmarłej
osoby.
W kaplicy odbywa się pierwsza stacja liturgii pogrzebowej, a dalsza część
liturgii jest w kościele parafialnym. Masza Święta w kaplicy jest odprawiana w
Uroczystość Wszystkich Świętych dnia 1 listopada, na rozpoczęcie żałobnej
procesji.

Zakończenie

Po ponad 25 latach od opisanych wydarzeń należy stwierdzić:
1. W Ostrowcu Świętokrzyskim jest jedenaście parafii, w których według
„Rocznika Diecezji Sandomierskiej” z roku 2010 mieszkało:
Parafia Chrystusa Nauczyciela – 3821 osób
Parafia Matki Odkupiciela (oś. Rosochy) – 7431 osób
Parafia Miłosierdzia Bożego (oś. Ogrody) – 7933 osób
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Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej – 11717 osób
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – 5439 osób
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego (Gutwin) – 2074 osób
Parafia św. Jadwigi Królowej (oś. Stawki) – 6629 osób
Parafia św. Józefa (obecnie bł. Jana Pawła II) – 2360 osób
Parafia św. Kazimierza (oś. Pułanki) – 7356 osób
Parafia św. Michała – 16032 osób
Parafia św. Stanisława B. M. (Denków) – 3798 osób

Razem – 74590 osoby
W „Wiadomościach Świętokrzyskich” z dnia 24 czerwca 2013r. na
stronie 14 czytamy: „Nieubłagana demografia. Ostrowiec Św. postrzegany jest
jako miasto ludzi starszych. Mamy ujemny przyrost naturalny. Zmniejsza się
udział dzieci i młodzieży, a wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym.
Mieszka tu 126 tysięcy osób powyżej 64 roku życia, natomiast tych którzy nie
przekroczyli 20 roku życia jest 124 tys. wszystko wskazuje na to, że ta pierwsza
liczba będzie zwiększać się kosztem drugiej. Więcej osób się wymeldowuje, niż
się tu osiedla. Szacuje się, że za pracą za granicę wyjechał już od 10 do 15 tys.
ostrowczan, a ok. 5 tys. studiuje poza rodzinnym miastem. Z blisko 80 tys.
mieszkańców w latach 90, dziś zostało 71 tys. oficjalnie, bo wiadomo, że w
praktyce liczba ta jest niższa”.
Nazwy ostrowieckich parafii powstałych po 1980r. zostały
zaczerpnięte z wydarzeń w Kościele Powszechnym i przeżywających w
społecznościach lokalnych i tak: Parafia Miłosierdzia Bożego z racji wydania
encykliki „O Bożym Miłosierdziu” oraz beatyfikacji i kanonizacji św. Faustyny.
Parafia Matki Odkupiciela z racji wydania encykliki „Matka Odkupiciela” i
Roku Maryjnego. Parafia św. Kazimierza z racji pięćsetnej rocznicy jego
śmierci. Parafia św. Jadwigi Królowej z racji jej beatyfikacji i kanonizacji oraz z
racji sześćsetnej rocznicy chrztu Litwy. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
z racji zaistnienia „Solidarności”, kiedy to w Polsce poświęcano i zawieszano
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krzyże w szkołach, w urzędach, w zakładach pracy, skąd w poprzednich latach
zostały usunięte. Parafia błogosławionego Jana Pawła II z racji uznania dla jego
osoby i beatyfikacji. Parafia Chrystusa Nauczyciela może dlatego, że szczególną
troską Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Materskiego było nauczanie
religii. Ksiądz Biskup uczestniczył czynnie w Komisji Katechetycznej
Episkopatu Polski i jako jej delegat wziął udział w V Sesji Synodu Biskupów w
Rzymie poświęconego katechizacji.
2. Drewniana kaplica nielegalnie postawiona na oś. Stawki został rozebrana
i postawiona legalnie w Nisku, służąc tamtej wspólnocie wiernych, którzy
budują świątynie murowaną.
3. Na oś Stawki stoi piękny kościół i piękna duża szkoła. Między nimi jest
duży wolny jeszcze niezagospodarowany teren. Szkoła została postawiona
bardzo duża, według ówczesnych potrzeb. Dziś jedno skrzydło jest do
wynajęcia.
4. Planowana trasa (droga) przejazdowa N – S (czyli przedłużenie ul.
Radwana), która była przeszkodą w postawieniu domu parafialnego dla parafii
św. Michała nie została zrealizowana i nigdy nie będzie wykonana. Zrobiono
inną obwodnicę, a na planowanej trasie N – S postawiono mieszkalne bloki.
Oś. Las, oś. Pułanki II, oś. Rosochy II zaistniały tylko w planach
perspektywicznych rozwoju miasta. Budowa ich nie została rozpoczęta.
5. Nakładane na parafię św. Michała wysokie grzywny za wybudowanie
kaplicy nie zostały wyegzekwowane. Chwała za to pracownikom Urzędu Miasta
i Urzędy Skarbowego. Słusznie uznali, że owe kary były niesłusznie nałożone i
zupełnie nieadekwatne do „wykroczenia”. Wiernym budującym kaplicę za ich
odwagę, zapał i ofiarność należy się pochwała i wdzięczność obecnego
pokolenia. Nagrodę niech da Pan, którego czczą w wybudowanym kościele i w
swoim codziennym życiu.
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