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Fortuna variabilis, deus mirabilis2. 
 
 Na tle dzia a  wojskowych, które wp yn y na porz dek ustalony 
po 11 listopada 1918 roku na ziemiach polskich Kielce odegra y rol  
szczególn  i symboliczn . Tu, 12 sierpnia 1914 roku, z Krakowa, 
przez Miechów i J drzejów, dotar a I Kompania Kadrowa na czele 
z Józefem Pi sudskim i stoczy a pierwsze walki z oddzia ami rosyj-
skimi. W kolejnych dniach, ju  w cis ym porozumieniu z dowódz-
twem austro-w gierskim, podj to organizacj  dwóch polskich legio-
nów. Kieleccy strzelcy mieli stanowi  1. pu k 1. Legionu. W mie cie 
og oszono pobór ochotników, zorganizowano szkolenie wojskowe, 
troszczono si  o odpowiednie wyekwipowanie o nierzy: w ywno , 
bro  i amunicj , umundurowanie. Za o ono kuchnie wojskowe, szpital, 
poczt  polow , na rzecz o nierzy zbierano datki pieni ne3. 

———— 
1 W t um. autora: Teraz kielecki sobór przedstawia si  wspaniale, raduje rosyjskie serce. 
Na tym dalekim kra cu pa stwa rosyjskiego, po ród innowierców wznosi si  Bo a 
cerkiew, odpowiadaj ca wielko ci i wi to ci prawos awia. Zob.: i  

    . , „ -  - 
 ” (dalej: „ ”), . XXV,  45, 4  1901, . 551. 

2 W t um. autora: Fortuna jest zmienna, a Bóg czyni cuda. Zob.: Dzisiejsza uroczysto , 
„Gazeta Kielecka”, R. 48, nr 151, 6.07.1919, s. 2. 
3 U. O e t t i n g e n, Wydarzenia militarne w latach 1914-1915. Powstanie 1. Pu ku 
Piechoty Legionów Polskich, [w:] Kielce przez stulecia,  red.  M.  M a c i g o w s k i,  
Kielce 2014, s. 301-305. 
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 Mimo, e plany Pi sudskiego sformowania polskiego, ochotniczego 
i samodzielnego wojska, ze wzgl du na brak nale ytego zaanga owania 
ludno ci cywilnej, przynios y fiasko – w II Rzeczpospolitej uros y do 
miana legendy i przynosi y kielczanom dum . Podobnie jak w ca ej 
Polsce, wielk  czci  darzono tu Józefa Pi sudskiego. W po udniowej 
cz ci miasta, przy trakcie którym wkroczy a I Kompania Kadrowa, 
imieniem Marsza ka nazwano kompleks budynków Przysposobienia 
Wojskowego i Wychowania Fizycznego. Tu  obok niego, w 1938 roku, 
ods oni to Pomnik Czynu Legionowego przedstawiaj cy, na wysokim 
postumencie, id cych zwarcie przy sobie czterech legionistów. Pami ci 
o legionach s u y  mia o równie  „sanktuarium” Józefa Pi sudskiego, 
które po jego mierci urz dzono w dawnym pa acu biskupów krakow-
skich, ówcze nie mieszcz cym biura Urz du Wojewódzkiego4.  
 Z takim obrazem miasta k óci y si  lady pozostawione po rosyj-
skim zaborcy. W pierwszej kolejno ci, ju  po ewakuacji Rosjan, 
w maju 1915 roku, usuni to rosyjskie szyldy i insygnia w adz pa -
stwowych. J zyk rosyjski zosta  wycofany z programu nauczania 
w szko ach. Polskie w adze – po okresie okupacji austro-w gierskiej – 
przej y budynki, w których funkcjonowa y rosyjskie urz dy. Podobnie 
by o z rosyjskimi koszarami, w których od 1918 roku stacjonowa y 
polskie oddzia y wojskowe5.  
 Z Rosjanami jednoznacznie kojarzono równie  dwie wi tynie pra-
wos awne: parafialny sobór Wniebowst pienia Pa skiego z lat 1868-
1870, oraz cerkiew wojskow  w. Miko aja Cudotwórcy, wzniesion  
w latach 1901-1904. W ich jednak przypadku trudno by o o prost  
adaptacj , ze wzgl du na to, e poprzez swoj  szat  architektoniczn  
wiadczy y niezbicie o pierwotnym przeznaczeniu. Pierwsza z nich 

sta a si  obiektem licznych spo ecznych zabiegów d cych do jej 
rozbiórki. Odzwierciedla a to korespondencja, któr  kierowa y do 
siebie urz dy odpowiedzialne za sprawy wyznaniowe i pozostawiony 
przez Rosjan maj tek. Poruszano w niej m. in., Wzgl dy ogólnego 
dobra tj. usuni cia przykrego widoku budynku czysto rosyjskiego stylu, 
upi kszenia cz ci miasta i ulicy6. Postawy niech ci, dyskryminacji, 
nazywania „kacapami” czy „moskalami” przez katolick  ludno  miasta, 

———— 
4 J. O s i e c k i, Kieleckie cie ki Józefa Pi sudskiego, Kielce 1999, s. 43-78. 
5 T. B a n a s z e k, Garnizon kielecki w latach 1918-1939, [w:] Kielce przez..., s. 360-362. 
6 Archiwum Pa stwowe w Kielcach, Akta miasta Kielc, sygn. 2240, k. 23.  
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cho  zapewne nie by y regu , zachowa y si  te  w pami ci kieleckich 
prawos awnych7. 
 W niniejszym artykule postaram si  przeanalizowa , jakie kroki 
w stosunku do tych dwóch wi ty  podj y w adze maj ce swoj  sie-
dzib  w Kielcach: miejskie, powiatowe, wojewódzkie oraz minister-
stwa kieruj ce ca okszta tem polityki pa stwa. W tym celu przedsta-
wi  argumenty zwolenników rozbiórki lub adaptacji cerkwi oraz te, 
domagaj ce si  zachowania ich pierwotnej funkcji. Szczegó owo opi-
sany zostanie stan techniczny wi ty , jak i koncepcje zu ytkowania 
dzia ek, które zajmowa y cerkwie oraz powsta ego z nich materia u 
rozbiórkowego. Istotnym b dzie przy tym g os hierarchii Ko cio a 
prawos awnego: metropolity oraz Warszawsko-Che mskiego Konsy-
storza Prawos awnego, czyni cych liczne zabiegi o zachowanie jak 
najwi kszej cz ci swojego przedwojennego maj tku. T o narracji 
stanowi  b dzie sytuacja wiernych. Postaram si  wskaza  na ile ich 
aktywno  i podejmowane dzia ania by y istotne przy decyzjach od-
nosz cych si  do wi ty  oraz jak do zaspokojenia ich potrzeb religij-
nych, poprzez przeznaczenie odpowiedniego miejsca kultu oraz usta-
nowienia parafii lub filii, ustosunkowa y si  w adze.  
 Lepszemu zrozumieniu lokalnej specyfiki b dzie s u y  zarys histo-
rii wi ty  prawos awnych w Kielcach przed rokiem 1918. Krótko 
przedstawiona zostanie równie  polityka ogólnopa stwowa w adz 
II Rzeczypospolitej w stosunku do prawos awnych oraz regulacje 
prawne, które w tym zakresie wydano.  
 Cerkwie prawos awne w Kielcach by y dotychczas przedmiotem 
kilku artyku ów, w obr bie szerszych publikacji, o du ej warto ci 
poznawczej. Okres mi dzywojenny potraktowano w nich jednak do  
ogólnikowo, skupiaj c si  g ównie na losach prawos awnej spo ecz-
no ci: ich staraniu o utworzenie w Kielcach parafii, opiece duszpaster-
skiej, strukturze zawodowej, dzia alno ci kulturalnej. Informacje na 
temat cerkwi ograniczono jedynie do stwierdze  o przej ciu obiektów 
przez w adze, adaptacji na inne cele czy rozbiórce. Nie t umaczono 
szczegó owo podejmowanych dzia a , nie próbowano ich uzasad-
nia , nie odwo ywano si  do regulacji prawnych. Nie opisywano sze-
rzej kontaktów jakie w sprawie wi ty  magistrat kielecki podj  
z w adzami wojewódzkimi, ministerialnymi, czy wreszcie hierarchi  
———— 
7 C. G a w r y , Wysepka na morzu, „Wi ”, 1992, nr 3, s. 98, 102. 
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cerkiewn 8. Obok tych opracowa  uwag  nale y zwróci  na monografie 
miasta, w których sporo miejsca po wiecono zarówno wiernym, jak 
i budownictwu cerkiewnemu9. Wiele istotnych informacji wnosz  rów-
nie  artyku y popularnonaukowe, gdzie poza histori  wi ty  poru-
szono kwestie maj tku cerkiewnego oraz cmentarza prawos awnego10. 
Pewn  warto , ze wzgl du na wspomnienia wiernych prawos awnych 
o okresie mi dzywojennym, ma równie  powsta y na pocz tku lat 90. 
reporta  prasowy Wysepka na morzu11. 
 Podstaw  niniejszego opracowania sta  si  materia  ród owy prze-
chowywany w warszawskim Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN) 
oraz w Archiwum Pa stwowym w Kielcach (dalej: APK). W pierw-
szym by  to zespó  „Ministerstwo Wyzna  Religijnych i O wiecenia 
Publicznego” (dalej: MWRiOP), a w nim obszerna korespondencja pro-
wadzona m. in. z metropolit  i konsystorzem prawos awnym, a tak e 
innymi ministerstwami: Ministerstwem Robót Publicznych (dalej: MRP), 
Ministerstwem Spraw Wojskowych oraz Ministerstwem Spraw We-
wn trznych (dalej: MSW). W drugiej placówce sprawy wi ty  prawo-
s awnych znalaz y si  obr bie akt magistratu (zespó  „Akta Miasta 
Kielc”, dalej: AMK), kieleckiego starostwa powiatowego oraz urz du 
wojewódzkiego (zespo y o takich nazwach, dalej: SPK i UWK). Ma-
teria  ten zestawiony ze sob , w oparciu o zachowan  ikonografi , 
pozwala na szczegó owe prze ledzenie losów wi ty  w okresie ca ego 
dwudziestolecia mi dzywojennego. 
 
 Powstanie i okres wietno ci kieleckich cerkwi  
 
 Cho  prawos awni w wi kszej ilo ci pojawili si  w Kielcach w latach 
30. XIX wieku, po powstaniu listopadowym, pierwsz  cerkiew prawo-
s awn , która mia a zaspakaja  ich potrzeby religijne, wzniesiono dopiero 

———— 
8 M. M e d u c k a, Prawos awni w Kielcach, [w:] Aktywno  spo eczno-kulturalna 
ko cio ów i grup wyznaniowych w Polsce XIX i XX wieku, red. T a , R. R e n z, Kiel-
ce 1995, s. 161-172; G. L i e b r e c h t, Ko ció  prawos awny, [w:] Kielce przez..., 
s. 397-398. 
9 Z.  G u l d o n,  A.  M a s s a l s k i,  Historia Kielc,  Kielce  2000;  J.  P a z d u r,  Dzieje 
Kielc 1864-1939, Wroc aw-Warszawa-Kraków-Gda sk 1971. 
10 K. M y l i s k i, Cie  cerkiewnych kopu , „ wi tokrzyskie”, 2011, nr 5, s. 19-27; 
L. D z i e d z i c, Prawos awni w Kielcach i ich cmentarz, „ wi tokrzyskie”, 2013, 
nr 11, s. 54-59. 
11 C. G a w r y , Wysepka..., s. 92-106. 



CERKWIE PRAWOS AWNE KIELC 
 

381

pod koniec lat 60.12. Dzia o si  tak z kilku powodów. Najwa niejszym 
z nich wydaje si  by  zmiana ustroju administracyjnego w Królestwie 
Polskim z ko ca 1866 roku, a w zwi zku z tym przywrócenie guberni 
kieleckiej. Poci ga o to za sob  funkcjonowanie sporej liczby urz dów: 
rz du gubernialnego, Kieleckiej Izby Skarbowej, Urz du Gubernialnego 
do Spraw W o cia skich itp. Zatrudnieni w nich Rosjanie, wraz z rodzi-
nami, stanowili podstawow  baz  wiernych. By a to jednak pocz tkowo 
tylko oko o stuosobowa spo eczno 13. W decyzji w adz o budowie cer-
kwi nale y dostrzec zatem przede wszystkim pobudki polityczne. Miasto 
gubernialne musia o posiada  odpowiedni  do jego rangi administracyj-
nej wi tyni . Po powstaniu styczniowym w adzom zale a o te  na pod-
kre leniu obecno ci Rosjan, uprzywilejowania ich w stosunku do pol-
skiej, nastawionej buntowniczo ludno ci, w tym kleru katolickiego. 
Objawi o si  to m. in. w skonfiskowaniu przez w adze nieruchomo ci 
i dóbr ziemskich kanoników kieleckich, doskonale widoczne by o rów-
nie  w lokalizacji cerkwi Wniebowst pienia Pa skiego. Wzniesiono j  
w samym centrum miasta, na Wzgórzu Zamkowym, w miejscu zburzo-
nych zabudowa  ko cielnych, w cis ym s siedztwie ko cio a kolegiac-
kiego Wniebowzi cia Naj wi tszej Maryi Panny, ko cio a w. Trójcy 
oraz seminarium duchownego. Do tego, aby zapewni  wi tyni lepsz  
ekspozycj  na tle panoramy miasta, z czterech wie  dawnego pa acu 
biskupiego zdj to wysokie, a urowe he my, zak adaj c w ich miejsce 
przysadziste, ostros upowe daszki. Zlikwidowano przy tym odremonto-
wan  kilka lat wcze niej Bram  Krakowsk , dzi ki czemu obiekt zyska  
doskona  widoczno  od strony kolegiaty14. Architektura cerkwi, cho  
w elewacjach korzysta a równie  z dekoracji klasycystycznej, poprzez 
zwielokrotnione kokosznikowe arkady oraz pi  kopu  podwy szonych  

———— 
12 Od lat 40. funkcjonowa a prowizoryczna kaplica w ratuszu, któr  w pó niejszych 
latach przeniesiono do prywatnego domu Jana ucznikowa. Zob.: M. M e d u c k a, 
Prawos awni..., s. 162. 
13 Liczba cywilnych mieszka ców zwi kszy a si  w kolejnych latach. Pod koniec XIX w. 
mia o to by  przesz o tysi c osób, w roku 1909 natomiast 1355. Zob.: J. Z. P a j k, 
J. S z c z e p a s k i, Stolica regionu, [w:] Kielce przez..., s. 150; S. W i e c h, Rosja-
nie w Kielcach, [w:] Tam e, s. 186-187. 
14 J. L. A d a m c z y k, Wzgórze Zamkowe w Kielcach, Kielce 1991, s. 121. Na temat 
budowy cerkwi zob.: i    ..., . 550; A. M a s -
s a l s k i,  Epoka bezwzgl dnej rusyfikacji – Kielce w latach 1864-1914, [w:] Historia 
Kielc..., s. 213-214. 
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– z najwi ksz  centraln  – o cebulastych przekrojach, jednoznacznie 
nawi zywa a do rosyjskiej architektury sakralnej15.  
 Liczebniejsz  grup  od cywili, która zdecydowanie zwi ksza a odse-
tek prawos awnych w skali ca ego miasta, by y stacjonuj ce tu jed-
nostki wojskowe. U schy ku XIX wieku by o to blisko 2900 o nierzy. 
Im równie  zdecydowano si  wznie  wi tyni . Cerkiew, do której 
dotychczas ucz szczali mie ci a si  w prywatnym, wynajmowanym 
budynku przerobionym z mane u. Z zewn trz mia a wygl da  jak 
„stara szopa”, wewn trz za  jak „mokra i zimna piwnica ze zwisaj cym 
sufitem, który lada chwila mo e spa ”16. Nowy obiekt zlokalizowano 
w pobli u koszar, pomi dzy obecnymi ulicami Ch ci sk  i Karczów-
kowsk . Swoje znaczenie mia a bizantyjska stylistyka cerkwi. W ten 
sposób w adze stara y si  podkre li  i uzasadni  aspiracje Imperium 
Rosyjskiego do takiej pot gi i mocarstwowo ci, jak  niegdy  cieszy o 
si  Bizancjum17. Kielecka cerkiew garnizonowa mia a by  równie , jak 
przekonuje Marta Meducka, odpowiedzi  na budowany w tym czasie 
ko ció  katolicki w. Krzy a w pó nocnej cz ci miasta18. 
 Obok wi ty  i placów przy nich, miejscowe duchowie stwo po-
siada o równie  dom wraz z oficyn , zabudowaniami gospodarczymi 
i ogródkiem owocowym na rogu obecnych ulic Adama Mickiewicza 
i Weso ej oraz parterow  plebani  przy cerkwi w. Miko aja19. Jak twier-
dzi  hieromnich Atanazy Martos w 1933 roku, do parafii Wniebo-

———— 
15 Za spraw  specjalnych przepisów, w kolejnych latach, m. in. na terenie guberni kielec-
kiej, cerkwie lokowano na dzia kach o najwi kszym znaczeniu strategicznym. By y to 
rynki miejskie, skrzy owania g ównych arterii komunikacyjnych, wjazdy do miast, place 
w s siedztwie dworców kolejowych czy g ównych wi ty  katolickich. Przy ich wznosze-
niu nakazywano stosowanie stylu bizantyjskiego lub bizantyjsko-ruskiego. Zob.:  
      , „ ”, . I, n. 5, 1 

(13)  1877, . 2-7. Cerkwie na terenie zachodnich guberni Królestwa Polskiego 
powstawa y równie  przed powstaniem styczniowym, wtedy jednak w wi kszo ci urz -
dzano je w obiektach wieckich lub skasowanych ko cio ach klasztornych. Zob.: P. C y -
n a l e w s k a - K u c z m a,  Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narz dziem 
integracji z Imperium Rosyjskim, Pozna  2004, s. 57-59. 
16 . ,    . ,  „ ”,  .  XXV,   49,  
2  1901, . 605. 
17 P.  P a s z k i e w i c z,  W s u bie Imperium Rosyjskiego 1721-1917. Funkcje i tre ci 
ideowe rosyjskiej architektury sakralnej na zachodnich rubie ach cesarstwa i poza 
jego granicami, Warszawa 1999, s. 10, 27. 
18 M. M e d u c k a, Prawos awni..., s. 164. 
19 AAN, MWRiOP, sygn. 1212, k. 167. Tam e, sygn. 980, k. 30-31. 
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wst pienia Pa skiego mia y nale e  równie  budynki mieszkalne 
w Busku oraz przesz o 42 ha dóbr ziemskich po o onych w Busku 
i w Kielcach20. Potrzebom grzebalnym s u y a natomiast nekropolia 
prawos awna za o ona w 1865 roku w obr bie cmentarza katolickiego 
„starego”, przy obecnej ulicy ks. Piotra ciegiennego21. 
 
 Ewakuacja Rosjan. Cerkwie w polityce niemieckich w adz  
 wojskowych 
 
 Dzia ania militarne w trakcie I wojny wiatowej spowodowa y, e 
w maju 1915 roku administracja rosyjska wraz z oddzia ami wojskowymi 
ostatecznie wycofa a si  z miasta. Na miejscu pozosta o kilkudziesi ciu 
wiernych. Do daleko innych celów ni  sakralne zdecydowano si  wyko-
rzysta  wi tynie prawos awne. Z cerkwi w. Miko aja Niemcy, w roku 
1915, wywie li cenniejsze utensylia i szaty liturgiczne, a w rok pó niej, 
po ca kowitym opró nieniu, wojsko austriackie urz dzi o w niej maga-
zyn i stacj  zborn  dla je ców22. Nie wiadomo, co dzia o si  w tym 
czasie z soborem Wniebowst pienia Pa skiego. Najpewniej jesieni  
1914 roku Niemcy przetrzymywali tu rosyjskich je ców (cz ciowo 
wywo c utensylia), a pó niej – z braku duchownych – by  on za-
mkni ty23. Obie wi tynie, o czym wiadcz  powojenne wykazy opra-
cowane przez MWRiOP, przetrwa y jednak do ko ca wojny bez wi k-
szych uszkodze , mog cych przekre li  ich dalsze funkcjonowanie24. 
 
 Problem cerkwi w niepodleg ej Rzeczpospolitej 
 
 Ju  w pierwszych miesi cach niepodleg ej Polski zapad y decyzje, 
które zawa y y na dalszym losie cerkwi. 16 grudnia 1918 roku Na-
czelnik Pa stwa Józef Pi sudski wyda  dekret nakazuj cy ustanowienie 
zarz du pa stwowego nad ca ym maj tkiem Ko cio a prawos awnego. 

———— 
20 APK, SPK, sygn. 1760, k. 20-22; Tam e, UWK, sygn. 19694, k. 135. 
21 Zob. m.in.: L. D z i e d z i c, Prawos awni w Kielcach..., s. 58-59. 
22 APK, SPK, sygn. 1757, k. 5. 
23 Tam e,  k.  13.  Za  tym,  e  sobór  by  zamkni ty  i  nie  dosz o  w  nim  do  wi kszych  
zniszcze  mog aby przemawia  decyzja, o czym dalej, o wy wi ceniu go na ko ció  
garnizonowy ju  w marcu 1919 roku. 
24 AAN, MWRiOP, sygn. 980, k. 30-31. Warto zwróci  uwag , e sobór Wniebowst -
pienia Pa skiego w latach 1900-1901 przeszed  generalny remont. Zob.: i  

  ..., . 550-551. 
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Na Skarb Pa stwa przejmowano domy mieszkalne duchowie stwa 
wraz z zabudowaniami gospodarczymi, grunta ró nego rodzaju sta-
nowi ce ich ród o utrzymania, cmentarze, jak i same wi tynie25. 
Dzia o si  tak z obawy, e hierarchia cerkiewna, z o ona z samych 
Rosjan b dzie prowadzi  dzia ania wymierzone w integralno  pa -
stwa, zmierzaj ce do przywrócenia przedwojennego porz dku. Z dru-
giej za  strony d ono do zapanowania nad masowym przejmowa-
niem mienia prawos awnego – g ównie posiadaj cego proweniencj  
unick  – przez Ko ció  katolicki, do czego ju  pod koniec wojny do-
chodzi o na Podlasiu i Che mszczy nie26. W adze pa stwowe uwa a y 
si  równie  za spadkobierców pa stwowego maj tku rosyjskiego. 
Za taki uwa ano m. in. dobra Cerkwi prawos awnej, twierdzono bo-
wiem, e by a ona w Rosji jedn  z instytucji pa stwowych i nie posia-
da a osobowo ci prawnej27.  
 Od samego pocz tku d ono przy tym do zniesienia przedwojen-
nego uprzywilejowania Ko cio a prawos awnego. Rozumiano przez 
nie zbyt ma  ilo  wiernych oraz zbyt du  ilo  gruntów przypada-
j cych na jedn  parafi . W nowych politycznie warunkach liczby te 
mia y odpowiada  proporcjom wyst puj cym w parafiach katolickich, 
co równa o si  drastycznym ograniczeniom28. Rozpatrywano przy tym 
ewentualno  utworzenia filii. Dzia o si  tak wtedy, kiedy odleg o  
dziel ca wiernych od najbli ej po o onej wi tyni parafialnej by a 
zbyt wielka. Cerkwie, przy których nie utworzono ani parafii, ani filii 
nakazano zamkn . Zarówno jednak w przypadku cerkwi czynnych i 
zamkni tych podkre lano tymczasowo  podejmowanych decyzji. Ich 
ostateczne przeznaczenie mia o rozstrzygn  si  z chwil  uregulowa-
nia, drog  ustawodawcz , stosunku rz du do Ko cio a prawos awnego. 
Ze wzgl du jednak na brak porozumienia mi dzy stronami stosowne 
rozporz dzenia pojawi y si  dopiero w latach 1938-193929.  

———— 
25 Dz. Pr. P. P., nr 21, poz. 67, Dekret w przedmiocie przymusowego zarz du pa -
stwowego z dnia 16 XII 1918 r. 
26 K.  G r z e s i a k,  Diecezja lubelska wobec prawos awia w latach 1918-1939, Lublin 
2010, s. 55. 
27 M.  P a p i e r z y s k a - T u r e k,  Mi dzy tradycj , a rzeczywisto ci . Pa stwo 
wobec prawos awia 1918-1939, Warszawa 1989, s. 325-326.  
28 AAN, MWRiOP, sygn. 1039, k. 49-51. 
29 Dz. U. R. P., 1938, nr 88, poz. 597, Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
18 listopada 1938 r. o stosunku Pa stwa do Polskiego Autokefalicznego Ko cio a Prawo-
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 Starania w adz wojskowych o ko ció   
 dla kieleckiego garnizonu 
 
 Pierwsze decyzje, które zapad y w stosunku do kieleckich cerkwi 
odbiega y jednak od litery prawa. By y powodowane nag  potrzeb  
zapewnienia wi tyni nowej grupie wyznaniowej, jak  by  polski gar-
nizon wojskowy. Wed ug ustale  Tadeusza Banaszka wiosn  1920 roku 
by o to blisko 5200 o nierzy, w wi kszo ci katolików, dla których 
brakowa o miejsca w kieleckich ko cio ach30. W pewien sposób natu-
ralnym zjawiskiem by oby przeznaczenie na taki cel cerkwi w. Miko-
aja, funkcjonuj cej przed wojn  jako garnizonowa i podlegaj cej rosyj-

skiemu ministerstwu wojny. Redaktorzy „Gazety Kieleckiej” donosili 
jednak, ju  na pocz tku marca 1919 roku, e na ko ció  postanowiono 
przeznaczy  parafialny sobór Wniebowst pienia Pa skiego. W kilka 
miesi cy uporano si  z zaniedbaniami powsta ymi przez kilka minio-
nych lat. Do tego uporz dkowano plac przed soborem, na którym 
wystawiono bram  triumfaln . Uroczysto  konsekracji odby a si  
6 lipca, a dokona  jej biskup polowy Wojsk Polskich Stanis aw Gall. 
Swoj  obecno ci  u wietnili j  zaproszeni go cie oraz kielecki garnizon 
wojskowy31. W ko ciele, jak wykaza o dochodzenie posterunkowego 
Antoniego Krogulca z 1922 roku, zachowa y si  pewne utensylia cer-
kiewne. By o to m.in. kilka obrazów ró nej wielko ci, du a szafa 
z bibliotek  cerkiewn , pude ko na kielich, taca, kilka chor gwi, chodnik, 
dwie szafki, nakrycie grobu, trzy komplety starych szat cerkiewnych 
oraz wiele drobiazgów nie nadaj cych si  do u ytku i bez warto ci. 
W kancelarii kapelana wojskowego zlokalizowano te  11 starych 
———— 
s awnego; Dz. U. R. P., 1939, nr 57, poz. 369, 370, Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. 
o uregulowaniu stanu prawnego maj tków Ko cio a prawos awnego. 
30 Katolikom s u y o ówcze nie cztery wi tynie, stanowili za  blisko 70% wszystkich 
mieszka ców Kielc (przesz o 41 tys. osób). rednio zatem na jedn  wi tyni  przypa-
da o przesz o 7 tys. wiernych. Zob.: T. B a n a s z e k, Garnizon kielecki..., s. 361, 
L. D z i e d z i c, Spo eczno  miasta i ycie codzienne, [w:] Kielce przez..., s. 385. 
Por.: AAN, MWRiOP, sygn. 1212, k. 161. 
31 Dzisiejsza uroczysto ...,  s.  2;  Ko ció  garnizonu kieleckiego, „Gazeta Kielecka”, 
R. 48, nr 56, 8.03.1919, s. 2. Podobnie sta o si  m. in. z ódzk  cerkwi  w. Aleksego 
Metropolity Moskiewskiego (wy wi cona na ko ció  w. Jerzego) oraz z cerkwi  
Narodzenia Pa skiego w Skierniewicach (wy wi cona na ko ció  Wniebowzi cia 
Naj wi tszej Maryi Panny). Te jednak przed wojn  mia y status cerkwi garnizono-
wych. Zob. m.in.: P. Z u b o w s k i, Cerkwie prawos awne odzi i regionu ódzkiego 
w dwudziestoleciu mi dzywojennym (1918-1939), Bia ystok 2014, s. 44-45. 
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wieczników i lampki z kadzid ami32. By a to z pewno ci  tylko nie-
wielka cz  ze sprz tów, które przed wojn  sprowadzono do kielec-
kiego soboru m. in. z Petersburga, Westfalii czy Berlina33. 
 Skutkiem rezygnacji z przywrócenia funkcji sakralnych cerkwi 
w. Miko aja by  najpewniej stan, w jakim wi tynia ta znajdowa a si  

zaraz po wojnie. Nale y przypomnie , e przed d u szy czas u ytkowano 
j  jako magazyn, nie by o tu te  wyposa enia potrzebnego do sprawowa-
nia liturgii34. Koszty potrzebne do uporz dkowanie obiektu by y najpew-
niej du o wy sze od tych, które subsydiowano na cerkiew parafialn . 

wi tynia, cho  pod formalnym zarz dem w adz pa stwowych (za de-
kretem Pi sudskiego z grudnia 1918 roku)35, zosta a pozostawiona bez 
opieki, co spowodowa o jej dalsz  degradacj . Podczas ogl dzin, których 
dokonano w po owie lutego 1923 roku, stwierdzono m. in., e, Drzwi 
g ówne stoj  otworem, co daje mo no  elementom nie wiadomym korzy-
stanie z niej w kierunku zupe nie niew a ciwym. Tote  ubikacja naprawo 
od wej cia jak równie  cz ciowo i inne s  traktowane jako ust py. Szk a 
we wszystkich oknach s  powybijane, a wskutek tego deszcz i nieg 
z atwo ci  trafiaj  do wn trza nara aj c na dewastacj  pod og  i ciany 
i zupe nie niszcz c malowid a. Poniszczone s  bardzo i widocznie roz-
kradziono cz  centralnego ogrzewania. Nadto wskutek odarcia kopu y 
z cz ci pokrycia takowa równie  niszczeje i mo e by  nara on  na de-
formacje konstrukcyjne36. Na dewastacj  obiektu wp yn y zatem nie 
tylko czynniki atmosferyczne, ale równie  dzia ania miejscowej ludno ci.  
 Kielecki magistrat, mimo powsta ych zniszcze  w cerkwi w. Mi-
ko aja, co najmniej od pocz tku maja 1923 roku, d y  do przeniesie-
nia tu ko cio a garnizonowego i rozbiórki by ego soboru. Rada miasta 
w stosownej uchwale twierdzi a, e jest to konieczne z powodu este-
tycznego wygl du oraz regulacji miasta. Plac, na którym sta  ko ció  
garnizonowy postanowiono przeznaczy  na przed u enie ulicy Adama 

———— 
32 W mieszkaniu Anny Grygorowej, wdowy po stró u cerkiewnym, odnaleziono 
jeszcze dwa wie ce, ewangeli , ma y krzy , stu  oraz trzy ma e obrazy. Zob.: APK, SPK, 
sygn. 1757, k. 13. 
33 i    ..., . 550. 
34 APK, SPK, sygn. 1757, k. 5. 
35 Zarz d nad maj tkiem cerkiewnym pocz tkowo sprawowa o Ministerstwo Rolnic-
twa i Dóbr Pa stwowych, od 1922 roku za  Ministerstwo Robót Publicznych. Zob.: 
M.  P a p i e r z y s k a - T u r e k,  Mi dzy tradycj ..., s. 325-326. 
36 APK, AMK, sygn. 2240, k. 1. 
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Mickiewicza, dzi ki czemu po czy aby ona ul. 3 Maja z ul. Weso . 
W centrum i po bokach dzia ki planowano urz dzi  skwer lub zbudo-
wa  obiekt u yteczno ci publicznej. W opinii magistratu cerkiew 
w. Miko aja by a wi ksza od by ego soboru. Do tego, przylega  do 

niej spory plac, który u yteczny by by dla celów wojskowych. W nabo-
e stwach mog aby uczestniczy  tu równie  katolicka ludno  dziel-

nicy karczówkowskiej, która nie posiada a w asnej wi tyni37. 
 Dzia ania magistratu by y podyktowane pracami remontowymi 
w ko ciele garnizonowym (naprawa dachu), które planowa  podj  jego 
zarz dca, czyli miejscowe Kierownictwo Rejonu In ynierii i Saperów. 
Wcze niej w adze miejskie przypuszcza y zapewne, e wojskowi sami 
uznaj , e cerkiew w. Miko aja b dzie lepiej nadawa  si  na ko ció  
garnizonowy. Decyzja o remoncie mog a przekre li  takie post powa-
nie, tym bardziej, e cerkiew garnizonowa na skutek pozrywanej bla-
chy z kopu  by a sukcesywnie zalewana przez opady atmosferyczne.  
 Dla swojej inicjatywy magistrat pozyska  poparcie Okr gowej Dy-
rekcji Robót Publicznych dzia aj cej przy kieleckim urz dzie woje-
wódzkim, która w tej sprawie przes a a wniosek do MRP, zarz dzaj -
cego nieruchomym maj tkiem cerkiewnym38. Samo jednak MRP, 
w adze wojewódzkie oraz Dowódca Okr gu Korpusu nr 10 w Prze-
my lu (jemu podlega  garnizon w Kielcach) gen. Franciszek Latinik 
wyrazili ku temu swój stanowczy sprzeciw. Argumentowano, e do-
prowadzenie do stanu u ywalno ci cerkwi garnizonowej wymaga oby 
miliardowych nak adów, których nie posiada o Ministerstwo Spraw 
Wojskowych. Poza tym, du o bardziej potrzebne mia y by  w Kiel-
cach mieszkania dla o nierzy. Ówcze nie mieli oni y  w tak niego-
dziwych warunkach, e wielu z nich targa o si  na swoje ycie. 
Twierdzono te , e by y sobór wcale nie przeszkadza w komunikacji 
pomi dzy ulicami Mickiewicza i 3 Maja, gdy  wokó  niego utworzono 
dla ruchu pieszego szerokie objazdy39. 
 Takie stanowisko nie zniech ci o jednak w adz miejskich od dal-
szych zabiegów. Wskazywano m. in., e to cerkiew w. Miko aja by a 
przed wojn  garnizonow  i lepiej nada si  do tego celu. By a przy tym o 
przesz o 30 lat m odsza od by ego soboru. Podkre lano, e wzgl dy 

———— 
37 AAN, MWRiOP, sygn. 1212, k. 108-109.  
38 APK, AMK, sygn. 2240, k. 10; Tam e, SPK, sygn. 1758, k. 2. 
39 Tam e, k. 12; AAN, MWRiOP, sygn. 1212, k. 123, 128, 133. 



PIOTR ZUBOWSKI 
 

388

pozbycia si  z krajobrazu miasta obiektów o stylu „rosyjskim”, a do 
tego wzniesionych w jego najwy szych punktach, maj  wag  prioryte-
tow . Koszty adaptacji na ko ció  ograniczy yby si  za  jedynie do wy-
pe nienia otworów okiennych i wymiany pokrycia dachowego. Bez tego, 
jak zapewniano, wi tynia mia a popa  w stan ca kowitej ruiny40.  
 Korzystne rozwi zania dla magistratu przysz y dopiero w po owie 
1925 roku. Mo na przypuszcza , e stan cerkwi garnizonowej zbadali 
rzeczoznawcy budowlani po czym stwierdzili, e przystosowanie jej do 
nowych funkcji nie b dzie wymaga o „miliardów” marek, a kwot du o 
ni szych. W 1924 roku pap  centraln  kopu  wi tyni nakry a dyrekcja 
robót publicznych, cz ciowo wymieniono te  blach  na bocznych pó -
kopu ach. Prace we wn trzu nie by y ju  tak nagl ce, wskazywano po-
trzeb  oszklenia okien, oskrobania i odmalowania lamperii, zamurowa-
nia dziur po skradzionych kaloryferach, poprawy parkietowej pod ogi 
w prezbiterium, uzupe nienia kilku schodów prowadz cych na chór. 
Nale a o te  pozby  si  dwóch marmurowych tablic z rosyjskimi in-
skrypcjami, które znajdowa y si  w nawie g ównej41. Uszkodzenia 
w by ym soborze by y za  na tyle powa ne, e nie mo na by o zapobiec 
im drog  niewielkich kredytów, jak planowa y w adze wojskowe. 
Ju  w 1924 roku alarmowano o pilny remont z uwagi na odpadanie 
z elewacji kawa ków muru i gzymsów. Do tego cz ciowemu przegniciu 
na skutek przerdzewienia blachy uleg y drewniane wi by kopu . rod-
kowa kopu a oraz jedna z bocznych mia y przechyli  si  tak bardzo, e 
obawiano si , e przy mocniejszym wietrze zawal  si  i spadn  na prze-
chodniów lub na o nierzy podczas odprawianego nabo e stwa42.  
 Takie okoliczno ci sprawi y, e z ko cem maja 1925 roku, wojewoda 
przy zgodzie MRP przychyli  si  do przekazania cerkwi w. Miko aja 
na ko ció  dla kieleckiego garnizonu. Na pocz tku maja 1926 roku 
bp polowy S. Gall ustanowi  tu siedzib  parafii garnizonowej, a 8 grudnia 
tego roku obiekt wy wi cono na ko ció  Naj wi tszej Maryi Panny 
Królowej Korony Polskiej43.  

———— 
40 Tam e, k. 135, 140, 150-152; APK, AMK, sygn. 2240, k. 23-24,  
41 AAN, MWRiOP, sygn. 1212, k. 161. Ca o  prac remontowych szacowano na od  
4 do 7 tys. z otych, z czego tysi c z otych przekaza  magistrat. Zob.: APK, AMK, 
sygn. 2240, k. 48-49; AAN, MWRiOP, sygn. 1212, k. 161. 
42 Tam e, k. 133, 160; APK, AMK, sygn. 2240, k. 35, 38. 
43 Zob.: E. K r c i c k a, Historia parafii, http://garnizonkielce.pl/historia-parafii/ 
(dost p: 19.11.2014). W trakcie prac remontowych w cerkwi w. Miko aja nabo e -
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 Rozbiórka by ego soboru 
 
 Nim zaprzestano odprawiania nabo e stw katolickich w by ym 
soborze Wniebowst pienia Pa skiego, pojawi y si  nowe koncepcje 
zagospodarowania placu, który zajmowa . Wysun  je kielecki oddzia  
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w pa dzierniku 1924 roku. 
W podaniu do magistratu w adze towarzystwa powo ywa y si  na 
potrzeb  powstania w mie cie placówki naukowej, która popularyzo-
wa aby wiedz  o ziemi kieleckiej i Górach wi tokrzyskich. Argu-
mentowano, e ju  od kilkunastu lat ludzie dobrej woli zbieraj  eks-
ponaty zwi zane z histori  regionu, a ogó  mieszka ców Kielc doma-
ga si  likwidacji wi tyni. Na wniosek towarzystwa przygotowano 
nawet projekt gmachu, który mia  by  pi knem uzupe nieniem archi-
tektury wzgórza katedralnego44. Wizja in . arch. Wac awa Borowiec-
kiego przewidywa a budowl  z o on  z dwóch obiektów na rzucie 
litery H, po czonych kolumnad , mi dzy którymi bieg aby ul. Mic-
kiewicza. Od strony ul. 3 Maja muzeum mia a poprzedza  pergola 
ujmuj ca pó kolisty skwer, w którego centralnym punkcie stan by 
Pomnik Wolno ci45. Krzysztof My li ski przekonuje, e pomys  bu-
dowy w tym miejscu obiektu u yteczno ci publicznej mia  znaczenie 
tylko koncepcyjne, gdy  funduszy na ten cel nie by o w bud ecie mia-
sta, przekracza o to te  mo liwo ci mieszka ców46. Negatywnie od-
nios y si  do niego te  same w adze po konsultacji z kieleckimi archi-
tektami. W mie cie nie by o wielu placów, które w ca o ci by yby 
przeznaczone do u ytku publicznego. Poza tym otoczenie placu mia o 
by  dla muzeum nieodpowiednie, nie dawa oby mu bowiem dosta-
tecznego „wyrazu monumentalno ci”47. 
———— 
stwa odprawiane by y najpewniej na przyleg ym do niej du ym placu. W pi mie 
magistratu kieleckiego z 9 stycznia 1926 roku znajduje si  bowiem informacja, e 
ko ció  przy ul. 3 Maja by  ju  w tym czasie opuszczony. Do cerkwi w. Miko aja 
przeniesiono najprawdopodobniej ca e wyposa enie, cznie z utensyliami cerkiew-
nymi. Zob.: AAN, MWRiOP, sygn. 1212, k. 161-162; APK, AMK, sygn. 2240, k. 60. 
W przekazach ród owych brakuje informacji, czy soborowi Wniebowst pienia Pa -
skiego podczas jego wy wi cenia na ko ció  w 1919 roku nadano jakie  wezwanie.  
44 APK, AMK, sygn. 2240, k. 51. 
45 Tam e, k. 50-57.  
46 K. M y l i s k i, Cie  cerkiewnych..., s. 27. Zob. te : J. P a z d u r, Dzieje Kielc..., 
s. 153-155. 
47 APK, AMK, sygn. 2240, k. 37. Podobnym, czysto koncepcyjnym pomys em by o 
wzniesienie na placu pocerkiewnym Domu Ludowego przysposobienia wojskowego 
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 Nie by o równie  faktem oczywistym, e by y sobór, cho  zagra aj cy 
bezpiecze stwu publicznemu, zostanie w najbli szym czasie rozebrany. 
MWRiOP nie przewidywa o takiej ewentualno ci ze wzgl du na brak 
uregulowanego statusu Ko cio a prawos awnego. MRP postulowa o za , 
eby zamiast likwidowa  obiekt, co narazi oby na straty Skarb Pa stwa, 

wydzier awi  go osobom trzecim z przeznaczeniem na inne cele48. 
Do sporów o dalszy los wi tyni w czy  si  te  z ko cem 1925 roku 
konsystorz prawos awny, który zabiega  o przekazanie jej wiernym, któ-
rzy nie posiadali adnego pomieszczenia na odprawianie nabo e stw49. 
To za  k óci o si  ze stanowiskiem wojewody kieleckiego, który popiera  
dzia ania magistratu ze wzgl du na z y stan cerkwi, niewielk  liczb  
wiernych i nastroje mieszka ców. Pisa  on w jej kontek cie, odbudowa-
nie jej ogó  ludno ci polskiej przyj by bardzo nieprzychylnie, zw aszcza, 
e cerkiew ta wybudowana w centrum miasta, tu  obok katedry rzym. kat. 

w punkcie wysokim dominuje obecnie sw  wysoko ci  nad miastem, które 
pod adnym pozorem nie mo e zdradza  wspólnoty z bizantynizmem, 
i jeszcze, Zakaz zniesienia tych pomników dawnej niewoli nie mo e by  
zrozumiany przez miejscowe spo ecze stwo, posuwaj ce si  nieraz 
w swych domys ach do absurdalnych przypuszcze  i upatruj ce w zarz -
dzeniu tem objaw s abo ci Rz du nie mog cego si  zdecydowa  na rady-
kalne rozstrzygni cia sprawy. Wojewoda zapewnia , e fundusze pozy-
skane z materia u budowlanego z by ego soboru w zupe no ci wystarcz , 
aby op aci  robotników, którzy przeprowadz  rozbiórk . Proponowa  
równie , aby cz  materia ów oraz grunt pa stwowy przy ul. Sukow-
skiej lub Ch ci skiej przekaza  prawos awnym, gdzie mogliby wznie  
kaplic , mieszkanie duchownego oraz urz d parafialny50. 
 W tym czasie do kieleckiego urz du miejskiego sp yn a te  propo-
zycja przedsi biorstwa krajowego „Konkurencja” H. Lassak i W. Kra-
———— 
im. Marsza ka J. Pi sudskiego, co proponowa  wojewoda w 1927 roku. Sam gmach 
jednak powsta , o czym by a mowa we wst pie, przy ul. ks. P. ciegiennego w 1935 
roku. Zob.: AAN, MWRiOP, sygn. 1212, k. 173. Jeszcze innym projektem by a bu-
dowa, w miejscu rozebranej wi tyni Grobu Nieznanego o nierza. Zob.: APK, 
AMK, sygn. 2240, k. 70-71. 
48 Tam e,  k.  36;  AAN,  MWRiOP,  sygn.  1212,  k.  164.  MWRiOP  obawia o  si ,  e  
w przysz o ci, ju  po uregulowaniu prawnego statusu Ko cio a prawos awnego 
w Polsce, hierarchia cerkiewna mog aby domaga  si  zwrotu swojego mienia, co 
narazi oby na straty Skarb Pa stwa. 
49 AAN, MWRiOP, sygn. 1212, k. 167. 
50 Tam e, k. 158, 162, 171, 173. 
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jewski – jednej z firm, która pracowa a przy wyburzaniu soboru Alek-
sandra Newskiego na pl. Saskim w Warszawie. W a ciciele przedsi -
biorstwa pisali o sobie, Rozbiórk  prowadzimy najlepszym i ekono-
micznym systemem za pomoc  materja ów wybuchowych za co te  
ca  gwarancj  odpowiedzialno ci za wybuchy na siebie bierzemy51. 
 Brak regulacji prawnych oraz opiesza o  urz dników sprawi y 
jednak, e w kolejnych latach w sprawie cerkwi nie uczyniono nic, 
poza wymian  dalszej korespondencji. Problemy napotka  nawet sam 
magistrat, który z pocz tkiem 1926 roku, w oparciu o rosyjskie usta-
wodawstwo budowlane52, chcia  zagrodzi  przej cia przez plac obok 
wi tyni. Takie dzia anie oprotestowa a kielecka dyrekcja robót pu-

blicznych twierdz c, e le y to jej w kompetencjach. Przez blisko 
pó tora roku nie zrobi a jednak nic, prosz c w ko cu, aby wzniesie-
niem ogrodzenia zaj y si  w adze miejskie53.  
 Pewn  zmian  stanowiska MRP i MWRiOP spowodowa a cz ciowa 
rozbiórka g ównej kopu y wi tyni, któr  magistrat zarz dzi  w zwi zku 
z coraz bardziej realnym zagro eniem jej zawalenia. Dopiero ten fakt 
sprawi , e MRP uzna o, e wi tynia nie nadaje si  ju  do wydzier a-
wienia i zaadaptowania do innych potrzeb. MWRiOP sk oni o si  za  do 
propozycji wojewody zwi zanej z budow  nowej kaplicy z materia u 
rozbiórkowego, która pomie ci aby maksymalnie do 200 osób. Na takie 
kroki zgod  wyrazi  równie  sam metropolita54. W tym jednak wypadku 
na trudno ci natrafi  magistrat. MWRiOP wymaga o bowiem, aby prze-
znaczy  na now  cerkiew grunt miejski, ten za  takiego nie posiada  i nie 
mia  funduszy na jego zakup. Ostatecznie, za uchwa  Rady Miasta 
z 10 grudnia 1931 roku, zaproponowano, aby prawos awnym przeka-
za  grunt pa stwowy przy ul. Ch ci skiej. Za zgod  na rozbiórk  
by ego soboru i wykorzystanie materia ów budowlanych do w asnych 
celów oferowano natomiast wsparcie budowy kwot  12 tys. z otych55. 

———— 
51 APK, AMK, sygn. 2240, k. 66. 
52 W adze powo ywa y si  na art. 209 i 210 ustawy budowlanej z 1911 roku. 
MWRiOP dawa o mo liwo  rozbiórki wi ty  prawos awnych (ze wzgl du na ich 
z y stan techniczny, zagra aj cy bezpiecze stwu publicznemu) w oparciu o te prze-
pisy, w zwi zku z tym, e do 1928 roku nie regulowa o tego ustawodawstwo polskie. 
Zob.: P. Zubowski, Cerkwie prawos awne..., s. 48-49. 
53 APK, AMK, sygn. 2240, k. 60-65, 69. 
54 AAN, MWRiOP, sygn. 1212, k. 198-201. 
55 Tam e, k. 204. 
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MRP wyrazi o na to wst pn  zgod , nalega o równie , aby rozbiórk  
rozpocz  w najbli szym sezonie budowlanym (w pierwszej po owie 
1932 roku)56. Przez kolejny rok nic jednak w sprawie starej i wzniesienia 
nowej wi tyni nie uczyniono. 
 Ocena komisji budowlanej, która zbada a obiekt w marcu 1933 roku 
stwierdza a jasno, e grozi on katastrof  budowlan . Z elewacji odpa-
da y tynki i gzymsy, niszcz c przy tym schody i chodniki, gruzem 
zape ni o si  wn trze. Blaszane pokrycie kopu  i dachów by o cz -
ciowo pozrywane i zapadni te. Do tego, na skutek zacieka , zmur-

sza y ceglane ki podtrzymuj ce sklepienia naw bocznych, przegni a 
drewniana wi ba kopu . Komisja stwierdzi a, e w trybie natych-
miastowym nale y usun  ca  górn  parti  wi tyni (kopu y, b ben 
g ównej kopu y i latarnie nad bocznymi wie ami, szczyty nad elewa-
cjami, sklepienia nad nawami bocznymi), sku  wszystkie gzymsy oraz 
zlikwidowa  portal g ówny i boczne. W zwi zku z tym wojewoda 
w porozumieniu z magistratem, a bez kontaktów z w adzami ministe-
rialnymi, podj  decyzj  o rozbiórce wskazanych partii obiektu, któr  
zrealizowano do pocz tku czerwca 1933 roku57.  
 Mimo oceny rzeczoznawców, e pozosta e mury cerkwi, ze wzgl du 
na uk ad otworów okiennych i drzwiowych, nie nadaj  si  na zu yt-
kowanie na jakikolwiek cel u yteczno ci publicznej, a niezabezpie-
czenie ich spowoduje dalsze zniszczenia, kwestia ca kowitej rozbiórki 
by a nadal odwlekana. Najprawdopodobniej dzia o si  tak dlatego, e 
w adze ministerialne – w wietle ówczesnych przepisów – nie mog y 
odda  w adzom miejskim gruntu, który by  w asno ci  Skarbu Pa -
stwa. Urz d wojewódzki w Kielcach zatem, za po rednictwem MSW, 

———— 
56 Tam e, k. 203. 
57 Tam e, k. 211, 221-223, 238. Rozbiórka wi tyni by a mo liwa w zwi zku z aktu-
alnymi przepisami budowlanymi. Mówi y one m.in., e je eli budynki zagra aj  
bezpiecze stwu osobistemu lub publicznemu, (…) oddzia ywaj  szkodliwie na zdrowie 
mieszka ców lub zniekszta caj  lub szpec  ulice, place, wygl d miejscowo ci lub 
krajobrazu w a ciwe w adze maj  prawo do ich cz ciowej lub ca kowitej rozbiórki. 
Zob.: Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202, Rozporz dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli; Dz. U. R. P. 
Nr. 86, poz. 663, Rozporz dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. 
o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli. Koszt wskazanych robót szacowano na 
3230 z , rozbiórk  pozosta ych murów za  (bez piwnic) na 4450 z . Zob.: APK, AMK, 
sygn. 2591, k. 10. 
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które wspar o dzia ania magistratu i wojewody, zaproponowa o za-
warcie umowy o dzier aw  placu przy ul. Ch ci skiej na okres 36 lat58. 
Sprawa jednak po raz kolejny przed u y a si , bo dzia ka, w sprawie któ-
rej pertraktowano, by a ówcze nie dzier awiona (do listopada 1933 roku) 
przez mieszkank  Kielc Janin  Zarembin 59. 
 Upragnion  od przesz o 10 lat decyzj  o zgodzie na ca kowite usuni -
cie by ego soboru wyda o MSW w porozumieniu z Ministerstwem Skar-
bu 8 lipca 1933 roku. Na w adze miejskiej nak adano kilka istotnych 
zobowi za . W asnym kosztem mia y wznie  kaplic  dla prawos aw-
nych, do czego mog y wykorzysta  cz ciowo materia  budowlany 
z soboru. Pozosta y nale a o sprzeda  w drodze przetargu publicznego, 
a uzyskane profity wp aci  na rzecz Skarbu Pa stwa. MSW wyra a o 
równie  zgod  na dzier aw  gruntu przy ul. Ch ci skiej, jak te  – o co 
najpewniej zabiega  magistrat – na wykorzystanie gruzu niezdatnego do 
budowy na utwardzenie remontowanej ówcze nie ul. 3 Maja60. Do ko ca 
pa dziernika wi kszo  prac zosta a uko czona. Wed ug sprawozdania 
magistratu, z rozbiórki uzyskano 350 m3 kamienia amanego, 460 m3 

ceg y, ok. 2,5 t elaza, które nadawa y si  do powtórnego wykorzystania 
(by y to m.in. marmurowe i piaskowcowe pó kolumny, schody marmu-
rowe, fragmenty marmurowej posadzki, elazne ramy okienne oraz dwu-
skrzyd owe drewniane drzwi). Do tego jeszcze ok. 5 t blachy cynkowej, 
500 kg blachy elaznej, 1,7 t lanego elaza oraz ok. 15 m3 drewna na 
opa . Dzwon ze wi tyni przej a Polowa Kuria Biskupia i trafi  najpew-
niej do ko cio a garnizonowego przy ul. Ch ci skiej. Na placu pocer-
kiewnym pozosta y jeszcze mury coko owe, fundamenty oraz sporo gru-
zu, które po porozumieniu magistratu z MSW, zosta y uprz tni te w po-
owie 1935 roku61. By o to w blisko dwa lata po zarz dzeniu ca kowitej 

likwidacji cz ciowo ju  przecie  rozebranej wi tyni.  

———— 
58 AAN, MWRiOP, sygn. 1212, k. 224-225. 
59 APK, AMK, sygn. 2591, k. 13-15.  
60 Tam e, k. 17. W maju 1933 roku, przy uwzgl dnieniu powy szych warunków, na 
rozbiórk  wyrazi o zgod  MWRiOP oraz metropolita Dionizy. By  mo e nie nadaj cy 
si  do budowy gruz zosta  wykorzystany równie  do utwardzenia ul. Du ej, a tak e do 
jakich  robót przy gmachu Urz du Wojewódzkiego. O takowy zabiega  równie  
dyrektor  gimnazjum  im.  w.  Stanis awa  Kostki  ks.  Edward  Gielniewski.  Mia y  by  
nim wysypane chodniki przy gimnazjum oraz fragment ul. T. Ko ciuszki. Zob.: APK, 
AMK, sygn. 2591, k. 20, 22. 
61 Tam e, k. 26-27, 30-32, 41-44, 57. 
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 Kielecka spo eczno  prawos awna 
 
 Wed ug kwestionariuszy opracowanych przez MWRiOP tu  po 
zako czeniu wojny w Kielcach mia o zamieszkiwa  od 120 do 145 
wiernych wyznania prawos awnego, natomiast na terenie ca ej by ej 
guberni kieleckiej by o to blisko 380 osób. W kolejnych latach w adze 
pa stwowe mówi y o 102 wiernych (1922), 189 (1923), ok. 350 (1924). 
W 1932 roku mia o to by  ok. 2 tys. wiernych na terenie wojewódz-
twa, w dwa lata pó niej ok. 450 na ternie powiatu kieleckiego62. ró-
d a prawos awne mówi y za  w kontek cie prawie ca ego wojewódz-
twa (za wyj tkiem powiatów b dzi skiego, cz stochowskiego, so-
snowieckiego) o 1,5 tys. wiernych w 1924 roku i liczbie dwukrotnie 
wi kszej w 1933 roku. W samych Kielcach w roku 1933 mia o to by  
ok. 400 osób63. 
 Mimo i  by a to liczba wiernych porównywalna do tej, wyst puj cej 
na terenie parafii Wszystkich wi tych, któr  reskryptem z 11 pa -
dziernika 1920 roku MWRiOP utworzy o w niedaleko po o onym 
Piotrkowie Trybunalskim, w Kielcach nie wydano zarz dzenia o utwo-
rzeniu cho by etatowej filii64. Jednym z powodów takiej decyzji móg  
by  brak sta ego duchownego. Ks. Bazyli Teodorowicz bowiem, 
przedwojenny proboszcz soboru Wniebowst pienia Pa skiego, ewa-
kuowa  si  w 1915 roku wraz z wojskiem rosyjskim i tu  po wojnie nie 
powróci 65. Mimo i  wierni apelowali, e bardzo du o osób w przeci gu 
kilku lat nie przyst powa o do wi tej Komunij, niektórzy zmarli bez 
ostatniej spowiedzi i pochowani bez ko cielnej modlitwy, a dzieci (...), 
urodzone w ci gu tego czasu, dot d nie chrzczone, w adze zgadza y 
si  jedynie na czasowe delegowanie duchownego spoza regionu 
(z regu y z Warszawy)66. Przyk adowo w lipcu 1920 roku by  to 
ks. Józef Jackowski, po powrocie do Polski w 1925 roku ks. Teodo-
rowicz, podczas wi t Bo ego Narodzenia w 1932 roku ks. Miko aj 
———— 
62 Zob. odpowiednio: AAN, MWRiOP, sygn. 980, k. 25, 30-31; Tam e, sygn. 1212, 
k. 173; Tam e, k. 130-146; Tam e, sygn. 1206, k. 92-93; APK, SPK, sygn. 1759, k. 1; 
AAN, MWRiOP, sygn. 1057, k. 48; Tam e, k. 48.  
63 Zob. odpowiednio: AAN, MWRiOP, sygn. 1038, k. 105; APK, SPK, sygn. 1760, k. 19. 
64 AAN, MWRiOP, sygn. 1069, k. 343; Tam e, sygn. 1039, k. 8; Tam e, sygn. 1060, 
k. 121. Por.: P. Z u b o w s k i, Cerkwie prawos awne..., s. 33.  
65 G.  S o s n a,  A.  T r o c - S o s n a,  Hierarchia i kler Ko cio a prawos awnego w grani-
cach II Rzeczpospolitej i Polski powojennej w XIX-XXI wieku, Rybo y 2012, s. 878-879. 
66 AAN, MWRiOP, sygn. 1057, k. 32-33. 
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Kuszneruk67. Ka dy przyjazd duchownego do Kielc metropolita mu-
sia  wcze niej zg osi  miejscowym w adzom. Kap ani mieli za  obo-
wi zek ka dorazowo meldowa  si  w biurach magistratu, byli te  pod 
cis  kontrol  policji68. 

 Pod zarz d pa stwowy, zgodnie z dekretem z grudnia 1918 roku, 
przeszed  ca y maj tek kieleckiej parafii. Plebani  przy cerkwi w. Mi-
ko aja zaj o wojsko, w budynkach parafialnych przy ul. Weso ej ulo-
kowa o si  Okr gowe Dowództwo andarmerii Wojskowej oraz urz dy 
pa stwowe (Okr gowa Izba Kontroli Pa stwa, a pó niej Powiatowy 
Urz d Skarbowy). W latach 1919-1925, kiedy nabo e stwa katolickie 
odprawia y si  w by ym soborze, na ul. Weso ej mieszka  równie  ka-
pelan wojskowy, pó niej za  przeniós  si  do plebanii przy ul. Ch ci -
skiej. Na Skarb Pa stwa przej te zosta y równie  wszystkie grunta, 
które przed wojn  stanowi y uposa enie duchowie stwa69. O wietno ci 
dawnej parafii wiadczy  jedynie cmentarz prawos awny. I ten zosta  
jednak okrojony. Tu  po wojnie utworzono tu kwater  powsta ców 
styczniowych i poleg ych o nierzy w latach 1918-1921. Kolejne cz ci 
zaj to na cmentarz garnizonowy oraz nekropoli  komunaln 70. 
 Liczne starania wiernych o udost pnienie jednej z dwóch cerkwi, cho  
wsparte przez metropolit  i konsystorz prawos awny, nie przynios y ad-
nego skutku. Podobnie by o w wypadku komisji, które bada y stan tech-
niczny by ego soboru, do których ani razu nie zaproszono przedstawicieli 
prawos awnej spo eczno ci71. W zwi zku z niewielk  liczb  wiernych 
MWRiOP nie widzia o potrzeby erygowania w mie cie parafii. Rozbiórki 
by ego soboru za wszelk  cen  domaga  si  za  kielecki magistrat. 
Do tego spraw  na szkod  prawos awnych komplikowa  fakt, e zarówno 

———— 
67 Tam e, k. 37; Tam e, sygn. 1028, k. 58; APK, SPK, sygn. 1760, k. 1-3. Duchowni ci 
mieli funkcj  tzw. „ksi y do rozjazdów”, odprawiali nabo e stwa dla wiernych 
równie  w innych miejscowo ciach, gdzie nie ustanowiono parafii ani filii. Do 1928 roku 
w Kielcach prowadzili równie  akta stany cywilnego. Wi cej na ten temat zob.: AAN, 
MWRiOP, sygn. 1057, k. 37, 42; Tam e, sygn. 1217, k. 223;    

  , „  i ”, . V, n. 27, 1 i  1928, . 431-432.  
68 APK, SPK, sygn. 1760, k. 4-8. 
69 AAN, MWRiOP, sygn. 1206, k. 92-93; Tam e, sygn. 980, k. 30-31; Tam e, sygn. 1212, 
k. 158; APK, UWK, sygn. 19694, k. 135; Tam e, SPK, sygn. 1750, k. 20. 
70 L. D z i e d z i c, Prawos awni w Kielcach..., s. 58. 
71 Dzia o si  tak, mimo, i  wierni, od pa dziernika 1924 roku, posiadali przedstawi-
cielstwo w postaci rady parafialnej. Zob.: AAN, MWRiOP, sygn. 1212, k. 160. 
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jedna, jak i druga wi tynia nie posiada y uregulowanej hipoteki, co da-
wa oby nadziej  na odzyskanie ich drog  s dow 72. 
 Duchowni rednio raz w miesi cu odprawiali nabo e stwa w pry-
watnym mieszkaniu bli ej nieznanego Staniuchiewicza (w dokumen-
tach te  jako Staniukiewicz) przy ulicy T. Ko ciuszki 16, w ko ciele 
ewangelickim w. Trójcy oraz latem, przy dobrych warunkach pogo-
dowych, w niewielkiej kaplicy na cmentarzu prawos awnym. Wierni 
mieli mo liwo  uczestniczy  równie  w liturgiach, które dla o nie-
rzy wyznania prawos awnego organizowano w kaplicy szpitala garni-
zonowego73. Z przedwojennych utensylii cerkiewnych otrzymali naj-
pewniej te, które przechowywa a w czasie wojny wdowa po stró u 
cerkiewnym Anna Grygorowa. By  mo e odzyskane zosta y równie  
sprz ty, które zachowa y si  z by ego soboru (na pewno do marca 
1928 roku znajdowa y si  w ko ciele garnizonowym)74. 
 Od lat 30. metropolita skierowa  do Kielc sta ego duchownego. 
Na podstawie zachowanego materia u ród owego uda o si  ustali , e 
byli to kolejno Jerzy Korenistow (25 wrze nia 1931 roku do grudnia 
1932 roku), Atanazy Martos (od pocz tku 1933 roku do 20 listopada 
1934 roku), Ignacy Ozierow (od listopada 1934 roku), pó niej za  
przedwojenny proboszcz Bazyli Teodorowicz. Podobnie jak „ksi a 
dla rozjazdów” wi kszo  z nich mieszka a we wskazanym wy ej 
domu prywatnym przy ul. Ko ciuszki75. Od pocz tku lat 30. przyj o 
si  te , e nabo e stwa dla wiernych odprawiane by y w domu skle-
pikarza Makarego Iwanowa przy ul. Ch ci skiej 976.  
 Sta a obs uga wiernych przez duchowie stwo nie wp yn a na de-
cyzje MWRiOP o utworzeniu w Kielcach placówki etatowej, w zwi zku 
z czym do ko ca omawianego okresu duchowni byli utrzymywani na 
koszt metropolii prawos awnej i wiernych77. Liczono zapewne, e 
sytuacja ta ulegnie zmianie po wybudowaniu nowej cerkwi. 

———— 
72 APK, UWK, sygn. 19694, k. 135; AAN, MWRiOP, sygn. 1212, k. 158. 
73 Tam e, k. 130, 144, 146-147, 201; Tam e, sygn. 1028, k. 58; APK, SPK, sygn. 
1759, k. 1. 
74 Tam e, sygn. 1757, k. 17; AAN, MWRiOP, sygn. 1212, k. 184. 
75 APK,  SPK,  sygn.  1760,  k.  6-7,  11;  Tam e,  sygn.  1762,  k.  6-8;  G.  S o s n a,  
A. T r o c - S o s n a, Hierarchia i kler..., s. 878-879. 
76 M.  M e d u c k a, Prawos awni..., s. 167. 
77 Placówka kielecka by a okre lana w dokumentach, jako „kaplica tymczasowa”. 
Podobnie okre lano pomieszczenia w Radomiu i Ostrówcu, gdzie kieleccy duchowni 
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 Plany i projekty wzniesienia nowej cerkwi 
 
 Wzniesienie nowej kaplicy dla wiernych by o warunkiem, który 
stawia  metropolita oraz MWRiOP, przy zgodzie na rozbiórk  by ego 
soboru Wniebowst pienia Pa skiego. Nale y przypomnie , e ju  
w 1926 roku takie rozwi zanie proponowa  kielecki wojewoda. Przez 
kolejne lata wybrano grunt pod budow  (dzia ka o numerze 7 przy 
ul. Ch ci skiej 23), z racji za , e by  on w asno ci  pa stwa uzgad-
niano z kieleckim magistratem warunki umowy dzier awy. Pertrakta-
cje, co do jej tre ci przed u a y si  jednak i ostatecznie, w zwi zku na 
konsekwencje wynikaj ce z zerwania umowy, nie zawarto jej. Pod 
koniec 1936 roku MSW zaproponowa o, aby w adze miejskie naby y 
od pa stwa rzeczon  dzia k . W tym wypadku równie  napotkano na 
problemy. Dzia ka by a zbyt wielka (blisko 2180 m2), co za tym idzie 
zbyt droga, aby magistrat móg  j  zakupi . Podzielono j  zatem na 
trzy parcele: na najwi kszej mia a stan  cerkiew (984 m2), mniejsz  
w przysz o ci planowano zu ytkowa  na cele mieszkaniowe, pozo-
sta y grunt przeznaczono na budow  nowej drogi, która mia a po -
czy  ul. Ch ci sk  z Krakowsk . Takie decyzje wymaga y z kolei 
nowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 1936 roku przy-
st piono wreszcie do prac budowlanych. Na miejsce zwieziono gruz 
kamienny i ceglany z rozebranego soboru. Wykonano wykop pod 
fundamenty, cz ciowo wymurowano cokó  w apsydzie, w którym 
umiejscowiono kamie  w gielny78. 
 Mimo wielokrotnych ponagle  metropolity oraz konsystorza pra-
wos awnego, aby magistrat kontynuowa  budow  z funduszy, które 
zobowi za  si  przeznaczy  na ni , zgodnie z uchwa a z 10 grudnia 
1931 roku, sta a ona w miejscu79.  
 Pewne kwoty uda o si  subsydiowa  w I po owie 1938 roku. Prze-
znaczono je jednak na opracowanie planów technicznych nowej cer-
kwi oraz szczegó owego kosztorysu, czego do tej pory – mimo, e 
o budowie dyskutowano ju  od wielu lat – nie uczyniono. Z zachowa-
nej dokumentacji wiadomo, e mia  to by  obiekt o pod u nej prosto-
k tnej nawie nakrytej dachem z niewielk  wie yczk , z pó kolist  

———— 
odprawiali nabo e stwa. Poza nimi mieli doje d a  jeszcze do wiernych w Wierzbniku 
i Skar ysku. Zob.: AAN, MWRiOP, sygn. 1047, k. 1; APK, SPK, sygn. 1761, k. 10. 
78 Tam e, AMK, sygn. 2240, k. 30, 36, 45-48, 54-71. 
79 Tam e, sygn. 2591, k. 21, 72. 
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apsyd  oraz kwadratowym przedsionkiem, do którego dostawiona 
by a najpewniej klatka schodowa prowadz ca na chór. Spore fundusze 
wydano równie  na zakup i dostaw  kamienia amanego, z którego 
projektowano wykona  elewacje (trudno powiedzie  dlaczego nie 
mo na by o wykorzysta  na ten cel kamienia z soboru).  
 Do ko ca sierpnia 1939 roku wybudowano jedynie kolejne partie fun-
damentów. Do tego czasu magistrat nie wykupi  te  od w adz pa stwo-
wych parceli, która wraz z cerkwi  mia a by  przekazana wiernym80. 
 

* * * 
 
 Losy wi ty  kieleckich i tamtejszych wiernych prawos awnych, jak w 
soczewce skupia y w sobie skomplikowane problemy zwi zane z rosyj-
skim dziedzictwem, z którym przysz o zmierzy  si  w adzom II Rzecz-
pospolitej. By y to sprawy trudne i delikatne z uwagi na to, e dotyka y 
sfery ludzkiej duchowo ci, przekona  religijnych wpajanych od pokole , 
wi zi, które wytworzy y si  mi dzy wiernymi i ich przestrzeni  sacrum.  
 Oczywistym faktem by o, e z terenów dawnego Królestwa Polskiego 
musia a znikn  wi kszo  cerkwi. Poza ich wyd wi kiem politycznym, 
podkre lanym przez polsk  opini  publiczn , sk ada y si  na to przyczyny 
typowo logistyczne: zdecydowanie mniejsza spo eczno  prawos awna, 
ni  przed wojn , nie b d ca w stanie utrzyma  ani wi ty  (wymagaj -
cych okresowych remontów), ani pos uguj cego przy nich duchowie -
stwa. Wskaza  wypada, e w pewien sposób rozumieli to zarówno sami 
wierni, jak i hierarchia cerkiewna, mimo, i  w prowadzonej korespon-
dencji domaga a si  zwrotu ca ego posiadanego wcze niej maj tku.  
 Brak odpowiednich regulacji prawnych spowodowa  d ugi – w wy-
padku soboru Wniebowst pienia Pa skiego blisko 10-letni – okres 
oczekiwania na zadowalaj ce rozstrzygni cia dla której  ze stron spo-
ru. Wa nym czynnikiem w tym kontek cie, który nale a oby podkre-
li , by y uwarunkowania ekonomiczne. Kwestie subsydiów bowiem, 

czy to w kontek cie rozbiórki wi tyni, ogrodzenia placu wokó  niej, 
czy wreszcie wzniesienia nowej cerkwi, stanowi y spory problem 
zarówno dla w adz rz dowych, jak i lokalnych81. Z drugiej jednak 

———— 
80 Tam e, k. 65-67, 94-96, 106-109. 
81 Warto wskaza , e zdarza y si  sytuacje, kiedy w adzom miejskim udawa o si  do  
szybko doj  do porozumienia z hierarchi  cerkiewn . Dobrym przyk adem jest tu 
Tomaszów Mazowiecki, gdzie wi tynia prawos awna znajdowa a si  w samym cen-
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strony wydaje si ,  e to nie brak odpowiednich funduszy, a dobrej 
woli w stosunku do rosyjskiego dziedzictwa, by y powodem takiej 
polityki wobec cerkwi, która nie mia a swojego pozytywnego fina u 
do ko ca lat 30.  
 Mimo trudnej sytuacji w jakiej w mi dzywojniu znale li si  wierni 
prawos awni, s  oni nadal grup  dostrzegaln  w przestrzeni miejskiej. 
Doczekali si  w asnej wi tyni, której za patrona obrano w. Miko aja. 
Sta o si  to jednak dopiero pod koniec lat 70., staraniem ks. Jakuba 
Solara. Do potrzeb sakralnych zakupiono wtedy parterowy budynek 
mieszkalny przy ul. Bodzenty skiej 46, przebudowano wn trze, a na 
dachu wystawiono niewielk  sygnaturk 82. 
 Do dnia dzisiejszego zachowa a si  zaadaptowana na ko ció  garni-
zonowy cerkiew w. Miko aja Cudotwórcy. Cho  ca e jej wyposa e-
nie zagin o w czasie wojny, poprzez swoj  szat  architektoniczn , 
rozplanowanie i dekoracj  bry y wiadczy niezbicie o pierwotnej pro-
weniencji.  
 

___________ 
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EASTERN ORTHODOX CHURCH BUILDINGS  
IN THE POLICY OF CENTRAL AND LOCAL AUTHORITIES  

OF THE SECOND REPUBLIC OF POLAND 
 

Abstract 
 
 The example of the Eastern Orthodox churches of the Ascension and of Saint 
Nicholas of Myra shows how – in the times of the Second Republic of Poland – Rus-
sian heritage was treated. Although in the public discourse it was often emphasised 
that Orthodox churches were a political tool serving the aim of Russification of Po-
land and therefore should quickly disappear from the urban sphere, their demolition – 
as in Kielce – took years and depended on many factors. Arguments for retaining the 
churches also existed, which generated many conflicts both on the level of local and 
governmental authorities.  
 Kielce also serve as an exemplification of the situation of the Orthodox communi-
ty, which – after the evacuation of the Russian authorities and army during World 
War I – diminished time and again. Similarly to the Orthodox churches it faced enmi-
ty from the Polish population because of its relations to the tsardom. Despite many 
obstacles the Orthodox community managed to organise and receive permission for 
celebrating services in lay premises adapted to this end.  
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