
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Michała Potocznego, Arkadiusza Grabowskiego,  

Czesława Ryszkę i Marka Pęka 

na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 marca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego 

25 marca 1992 r. z woli Ojca Świętego Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” powołana do 

istnienia została diecezja sosnowiecka. Stolicą nowo utworzonej diecezji został ustanowiony Sosnowiec, 

katedrą – sosnowiecki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Diecezja sosnowiecka została 

włączona do metropolii częstochowskiej, a na pierwszego biskupa ordynariusza minowano dotychczasowego 

inspektora prowincji wrocławskiej salezjanów, ks. dr. Adama Śmigielskiego SDB. Patronami diecezji zostali 

św. Brat Albert Chmielowski i św. Rafał Kalinowski. 

Dla zrozumienia specyfiki pracy duszpasterskiej w diecezji sosnowieckiej ważna jest pamięć  

o historycznych uwarunkowaniach ziem, które tę diecezję tworzą. Zagłębie Dąbrowskie, gdzie mieszka 

znacząca część wiernych diecezji, powstało jako ważny okręg przemysłowy oraz miejski w II połowie XIX  

i na początku XX wieku. Wzrost liczby ludności w osadach, które z dnia na dzień przekształciły się ze wsi w 

potężne ośrodki miejskie (Sosnowiec, Dąbrowa), sprawił, że przed miejscowymi duszpasterzami stanęło 

ogromne wyzwanie zapewnienia wiernym opieki duszpasterskiej. Starania oraz działania duszpasterzy tych 

czasów (budowa nowych świątyń, tworzenie nowych parafii, zakładanie stowarzyszeń i bractw kościelnych) 

należy rozpatrywać w kontekście nieprzychylnej i restrykcyjnej wobec Kościoła polityki carskiej. 

Szczególnie trudna była praca duszpasterska na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego w latach PRL. Ówczesne 

władze, powołując się na rewolucyjne tradycje, uważały miasta i osady zagłębia za teren swoich wpływów, 

nazywając je nawet „czerwoną twierdzą”. Za pomocą agitacji, propagandy, działań tajnych służb i środków 

administracyjnych starano się wszelkimi możliwymi środkami wyeliminować Kościół i wiarę z przestrzeni 

życia społecznego zagłębia. Dotyczyło to zwłaszcza wielkich uroczystości religijnych oraz budowy nowych 

świątyń. Najbardziej dramatyczne wydarzenia dotyczące walki władzy komunistycznej z Kościołem 

katolickim zagłębia miały miejsce w maju 1967 r. w Sosnowcu w związku z obchodami milenium chrztu 

Polski. Władze administracyjne zdecydowały się wówczas wyprowadzić na ulice miasta tzw. aktyw 

robotniczy, który nie tylko zakłócał przebieg uroczystości w kościele Wniebowzięcia NMP (dzisiejsza katedra 

sosnowiecka) krzykami, lecz także blokował ulice, nie dopuszczając wiernych w pobliże kościoła. 

Przedstawiciele tegoż „aktywu robotniczego” mieszali się z tłumem wiernych i wszczynali brutalne bójki. Do 

rangi symbolu urosło to, że w nocy nieznani sprawcy obwiązali ciężkimi łańcuchami jedną z bram kościoła. 

Spośród wszystkich wydarzeń, jakie składają się na historię diecezji od 1992 r. od dnia dzisiejszego, na 

szczególną uwagę zasługuje wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Sosnowcu 14 czerwca 1999 r.  

W spotkaniu wzięło udział około 400 tysięcy osób. 

Po śmierci bp. Adama Śmigielskiego, 28 marca 2009 r. odbył się ingres do bazyliki katedralnej 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu obecnego biskupa ordynariusza diecezji 

sosnowieckiej, ks. dr. Grzegorza Kaszaka. 

W bieżącym roku przypada ćwierćwiecze istnienia Kościoła sosnowieckiego. Uroczystości srebrnego 

jubileuszu diecezji odbędą się 25 marca w sosnowieckiej katedrze. 

Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka Senatu RP o uhonorowanie diecezji sosnowieckiej 

okolicznościowym listem gratulacyjnym. 
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