Marta Ordon

Represje wáadz komunistycznych wobec lubelskiej
placówki Zgromadzenia Sáug Jezusa
Polityka wáadz wobec zakonów zawsze byáa konsekwencją polityki prowadzonej w stosunku do caáego KoĞcioáa. Wprowadzony w
Polsce po II wojnie Ğwiatowej system komunistyczny, oparty na
zaáoĪeniach ideologii wrogiej KoĞcioáowi, ukierunkowany zostaá na
zwalczanie religii i ograniczanie dziaáalnoĞci KoĞcioáa, w tym takĪe
zakonów. Wszelkimi sposobami starano siĊ zniszczyü podstawy
materialne zakonów, aby w ten sposób pozbawiü je moĪliwoĞci
dziaáania, osáabiü ich wpáyw na spoáeczeĔstwo, a w ostatecznoĞci
wyeliminowaü je zupeánie z Īycia spoáecznego.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie represyjnych
dziaáaĔ wáadz wymierzonych przeciwko Zgromadzeniu Sióstr Sáug
Jezusa, a konkretnie jego placówce prowadzonej w Lublinie. Wielotorowo, najpierw poprzez zamkniĊcie szkóá, nastĊpnie likwidacjĊ
jadáodajni i bursy, dalej postĊpowanie wywáaszczeniowe, aĪ po zlikwidowanie “Stowarzyszenia Opieka nad DziewczĊtami”1, które
byáo oficjalną formą dziaáania Zgromadzenia, wáadze jednoznacznie
zmierzaáy do skasowania tej bardzo prĊĪnie dziaáającej placówki.
Nie byáa to sytuacja jednostkowa, ale element antyzakonnej polityki
prowadzonej przez wáadze. Dziaáania typowe, przemyĞlane, których
celem byáo zniszczenie Īycia zakonnego lub przynajmniej zredukowanie w moĪliwie najwiĊkszym zakresie prowadzonej przez zakony
dziaáalnoĞci2.
1

Dalej w skrócie SODL.
Takie Ğwiadome posuniĊcia wáadz zmierzające do zniszczenia zgromadzeĔ
zakonnych lub podporządkowania ich organom paĔstwa, dotknĊáy wszystkie instytuty zakonne w Polsce Ludowej. WciąĪ brak jest caáoĞciowego opracowania tego
problemu, jego skalĊ sygnalizują jedynie artykuáy: J. Kowalik, Polityka wáadz PRL
wobec zakonów, “ChrzeĞcijanin w Ğwiecie” 1994, nr 1, s. 136–157, B. Zubert,
T. Bach, Ograniczenia w realizacji wáasnego charyzmatu przez instytuty zakonne w
okresie rządów totalitarnych w Polsce (1945-1989), Roczniki Nauk Prawnych, t. 4,
Lublin 1994, s. 81-101. Brak szerszego opracowania skáania do podjĊcia badaĔ nad
2
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Sprawa lubelskiego domu Zgromadzenia Sáug Jezusa jest interesująca z jeszcze jednego wzglĊdu. Kilka lat temu wiele kontrowersji
wzbudziáo orzeczenie Komisji Majątkowej o przywróceniu ZSJ
wáasnoĞci nieruchomoĞci poáoĪonej przy ul. Chmielnej 1, na której
obecnie usytuowana jest Klinika Okulistyczna. Wywoáaáo ono szeroką polemikĊ w prasie i wiele nieprzychylnych wypowiedzi wynikających zapewne z nieznajomoĞci faktów jakie miaáy miejsce w
przeszáoĞci3. Choü sprawa nieruchomoĞci przy ul. Chmielnej zostaáa
juĪ zamkniĊta, wydaje siĊ zasadnym przybliĪenie szczegóáów caáej
sprawy.
PodstawĊ opracowania stanowią materiaáy archiwalne, gáównie
dokumenty pochodzące z archiwum Zgromadzenia4 oraz z Archiwum Sekretariatu Episkopatu Polski5, Archiwum Archidiecezji Lubelskiej6 i Archiwum Akt Nowych w Warszawie7. Niestety wiele
dokumentów dotyczących sprawy zostaáo zniszczonych lub zaginĊáo, z kolei w archiwum Zgromadzenia wielu dokumentów brakuje, poniewaĪ nie byáy siostrom dorĊczane. Skorzystano takĪe
z opracowaĔ historii Zgromadzenia8, jednak te w wiĊkszoĞci nie
tym zagadnieniem. NaleĪy je rozpocząü od analizowania kwestii szczegóáowych,
takich jak represje wáadz wobec poszczególnych zakonów.
3
O charakterze polemiki Ğwiadczą juĪ tytuáy artykuáów prasowych; zob. Bezdomna okulistyka, “Dziennik” z 7-9 IV 1995 r., s. 3, Byü albo nie byü lubelskiej
okulistyki? Finaá w maju, “Dziennik” z 13 IV 1995 r., s. 3, Jaka przyszáoĞü lubelskiej okulistyki? Paáacyk dla zakonnic czy AM, “Dziennik” z 18 V 1995 r., s. 1 i 2,
sugerujące, Īe siostry Īądają usuniĊcia Kliniki z budynku ZSJ, a przecieĪ chodziáo
jedynie o sprawiedliwoĞü. Chcą tylko sprawiedliwoĞci, “Gazeta w Lublinie”
z 8 IV 1995 r., s. 1, Nie chcemy kliniki tylko zadoĞüuczynienia, “Kurier Lubelski”
z 12 IV 1995 r., s. 12.
4
Archiwum Zgromadzenia Sáug Jezusa znajduje siĊ w Domu Generalnym w
Warszawie - dalej: ASJ.
5
MieĞci siĊ w Warszawie przy skwerze Ks. Kard. WyszyĔskiego - dalej:
ASEP.
6
Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie, ul. Prymasa WyszyĔskiego – dalej:
AAL.
7
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, ul. Hankiewicza - dalej: AAN.
8
Gáównie: A. Jakubczyk, Zgromadzenie Sáug Jezusa w spoáeczeĔstwie polskim
w latach 1884-1939, Lublin 1995, mps, ASJ i BKUL. O ile jednak historia Zgromadzenia do roku 1947 (zob. takĪe S. Fudali, Zgromadzenie Sáug Jezusa w latach
1939-1947, w: ĩeĔskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947, red. A. Chruszczewski, K. DĊbowska, J. Kozáowski, t. 5, Lublin 1989, s. 229-287) zostaáa juĪ
caáoĞciowo opracowana, nadal brakuje monografii dziejów Zgromadzenia w okresie PRL.
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obejmują okresu powojennego, nadto zupeánie pomijają aspekty
prawne zagadnienia9.
Dla lepszego naĞwietlenia sytuacji, w jakiej siĊ znalazáy Siostry
Sáugi Jezusa pracujące w Lublinie, koniecznym jest przybliĪenie
dziejów Zgromadzenia do 1945 roku. Szczególnie porównanie podstaw prawnych i dziaáalnoĞci Zgromadzenia w okresie miĊdzywojennym z represjami wáadz komunistycznych w sposób jasny pokazuje antyzakonną i dyskryminacyjną politykĊ w okresie Polski
Ludowej.
1. Wprowadzenie - dziaáalnoĞü Zgromadzenia Sáug Jezusa
w Lublinie przed 1945 rokiem
Zgromadzenie Sióstr Sáug Jezusa zostaáo zaáoĪone w Warszawie
8 grudnia 1884 roku przez bá. O. Honorata KoĨmiĔskiego (18291916)10 i matkĊ EleonorĊ Motylowską (1856-1932). Cechą charakterystyczną Zgromadzenia byáo caákowite ukrycie Īycia zakonnego
wobec ludzi. Ojciec Honorat pragnąá, by w ten sposób siostry realizowaáy ideaá Īycia ukrytego ĝw. Rodziny z Nazaretu. Zresztą w
sytuacji politycznej panującej w zaborze rosyjskim po powstaniu
styczniowym, kiedy to wáadze carskie nie zezwalaáy na tworzenie
nowych zgromadzeĔ, ani na przyjmowanie chĊtnych w szeregi juĪ
istniejących zakonów, konspiracja byáa jedynym sposobem utrzymania Īycia zakonnego. Surowe zakazy jakichkolwiek zebraĔ,
wprowadzone z obawy przed spiskowaniem, omijane byáy w Zgromadzeniu Sáug Jezusa przez tworzenie prywatnych zakáadów uĪytecznoĞci publicznej, takich jak magiel czy pracownia krawiecka, w
P. Brzozowska, Sáugi Jezusa, w: Zakony Ğw. Franciszka w Polsce w latach
1772-1970, red. J. R. Bar, cz. 1, Warszawa 1978, s. 186-194; P. Brzozowska,
Zgromadzenie Sióstr Sáug Jezusa, w: Kalendarz Rodziny Katolickiej, Warszawa
1989, s. 57-58; P. Brzozowska, Zgromadzenie Sáug Jezusa, “TrzeĨwymi bądĨcie…”
1989, nr 2, s. 43-45; A. Jakubczyk, A. Kulka, H. Sula, Zgromadzenie Sióstr Sáug
Jezusa, w: Dziedzictwo Báogosáawionego Honorata KoĨmiĔskiego, red. H. I. Szumiá, G. Bartoszewski, Warszawa - Sandomierz 1998, s. 295-330.
10
Zob. J. Duchniewski, R. Prejs, Stan badaĔ nad Īyciem i dzieáem bá. Honorata
KoĨmiĔskiego, przegląd piĞmiennictwa opublikowanego po 1968 roku, PoznaĔ
1992.
9
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których áatwo byáo spotkaü siĊ bez budzenia podejrzeĔ wáadz11. Do
I wojny wiĊkszoĞü prac Zgromadzenia skupiona byáa na pomocy
religijnej, moralnej, edukacyjnej i socjalnej sáuĪącym. W tym celu
organizowano domy opieki, schroniska, kursy i szkoáy gospodarcze,
biura poĞrednictwa pracy oraz przytuáki dla osób starszych
i bezdomnych. Sáugi Jezusa zajmowaáy siĊ takĪe dzieümi organizując dla nich sierociĔce i ochronki - te dziaáania wzmogáy siĊ w czasie i po I wojnie, gdy liczba sierot wzrosáa12.
Do Lublina Siostry Sáugi Jezusa przybyáy w 1889 r. ZaáoĪyáy
pracowniĊ krawiecką, jednak donos spowodowaá ujawnienie przed
zaborcą i rewizjĊ, a w rezultacie likwidacjĊ pracowni i wydalenie
prowadzących ją sióstr poza granice guberni lubelskiej. Pozostaáe w
Lublinie siostry pracowaáy m. in. w schronisku dla sáuĪących powstaáym w 1899 r. i podlegającym Lubelskiemu Towarzystwu DobroczynnoĞci, a w 1907 r. kupiáy dom przy ul. 3 Maja 14, w którym
prowadziáy praktyczne zajĊcia dla kobiet13.
Po odzyskaniu przez PolskĊ niepodlegáoĞci ustaáo przeĞladowanie i moĪna byáo jawnie prowadziü katolickie zakáady. Siostry chcąc
wykorzystaü nowe moĪliwoĞci dla pracy apostolskiej a jednoczeĞnie
pozostaü wierne idei ukrytego Īycia zakonnego, zaáoĪyáy stowarzyszenie Ğwieckie pod nazwą “Stowarzyszenie Opieka nad DziewczĊtami pod wezwaniem ĝw. Rodziny” z siedzibą w Lublinie, zatwierdzone przez Generalnego Gubernatora Wojskowego w dniu 16
wrzeĞnia 1918 r.14 Postanowieniem Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych z dnia 23 czerwca 1920 r. wciągniĊte ono zostaáo do rejestru
stowarzyszeĔ i związków pod nr 29715. Analiza unormowaĔ statutowych pozwala zauwaĪyü, Īe Stowarzyszenie byáo apolityczne,
nastawione na dziaáalnoĞü dobroczynno-oĞwiatową. Terenem jego
dziaáalnoĞci byáo województwo lubelskie. Celem - opieka, wychowanie oraz ksztaácenie dzieci i dziewcząt, pomoc bezrobotnym,
11

A. Jakubczyk, Próba rozwiązania problemu sáuĪących w II poáowie XIX wieku w koncepcji zgromadzeniotwórczej H. KoĨmiĔskiego, Lublin 1981, mps, ASJ
i BKUL, s. 95. Dekret pochwalny Stolicy Apostolskiej ZSJ otrzymaáo w 1907 r.,
a ostateczne zatwierdzenie Zgromadzenia nastąpiáo w 1924 r.
12
A. Jakubczyk, A. Kulka, H. Sula, dz. cyt. , s. 301.
13
Szerzej: A. Jakubczyk, Zgromadzenie..., s. 588-591.
14
TamĪe, s. 106.
15
T: SODL. Statut, ASJ.
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a takĪe opieka nad starymi i niedoáĊĪnymi kobietami (§ 3). Dla realizacji powyĪszych zadaĔ Stowarzyszenie mogáo zakáadaü ochronki, zakáady opiekuĔczo-wychowawacze, schroniska dla kobiet niezdolnych do pracy, bursy dla uczących siĊ dziewcząt, prowadziü
szkoáy i kursy zawodowe, a celem praktycznego szkolenia dziewcząt zakáadaü stoáówki, pralnie, pracownie rĊczne, stanowiące jednoczeĞnie Ĩródáo dochodu i przysparzające Stowarzyszeniu Ğrodków
materialnych dla realizacji jego celów (§ 4). Z punktu widzenia powojennych losów waĪne byáo unormowanie zawarte w § 19 statutu
mówiące, Īe w razie rozwiązania Stowarzyszenia caáy jego majątek
przechodzi do dyspozycji biskupa ordynariusza diecezji lubelskiej.
Wobec wáadz paĔstwowych Stowarzyszenie byáo reprezentowane
przez Zarząd (przewodnicząca i cztery czáonkinie) wybierany na
Walnym Zebraniu na okres 3 lat. Byáy to najczĊĞciej osoby peániące
równoczeĞnie funkcje w Zgromadzeniu. Cele dziaáania Stowarzyszenia byáy zbieĪne z zadaniami Zgromadzenia zawartymi w Konstytucjach, choü sam statut Stowarzyszenia nie wspominaá o áącznoĞci ze Zgromadzeniem Sáug Jezusa16. Faktycznie jednak czáonkiniami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogáy byü jedynie czáonkinie
Zgromadzenia, które tym samym wykonywaáy pracĊ w dwóch róĪnych instytucjach, wobec wáadz koĞcielnych jako Siostry Sáugi Jezusa i wobec wáadz paĔstwowych jako czáonkinie Stowarzyszenia.
àączyáo siĊ to m.in. z koniecznoĞcią prowadzenia odrĊbnej dokumentacji17.
W dniu 27 paĨdziernika 1932 roku wydane zostaáo rozporządzenie Prezydenta RP - Prawo o stowarzyszeniach18. Byáo ono wyraĨnie
restryktywne, umoĪliwiaáo duĪą ingerencjĊ organów administracji
paĔstwowej w dziaáalnoĞü stowarzyszeĔ. JuĪ samo utworzenie sto16

W latach 1917-1919 Siostry Sáugi Jezusa zorganizowaáy podobne “Stowarzyszenia Opieka nad DziewczĊtami” w Krakowie i Warszawie. KaĪde z nich miaáo
oddzielnie zatwierdzony statut, który poza okreĞleniem siedziby i terenu dziaáalnoĞci stowarzyszenia nie róĪniá siĊ od pozostaáych. Fakt istnienia trzech stowarzyszeĔ
o identycznych celach trzeba táumaczyü specyficznymi warunkami politycznymi
jakie panowaáy w róĪnych czĊĞciach porozbiorowej Polski w chwili zakáadania tych
stowarzyszeĔ. Zob. A. Jakubczyk, Zgromadzenie..., s. 107-108. Zresztą w 1939 r.
zarząd Zgromadzenia uchwaliá fuzjĊ Stowarzyszenia lubelskiego z warszawskim,
jednak nie doszáo do niej z powodu wybuchu wojny. TamĪe, s. 109.
17
TamĪe, s. 109-111.
18
Dz.U.32.94. 808, dalej – Prawo o stowarzyszeniach.
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warzyszenia w Ğwietle nowego prawa uzaleĪnione zostaáo od swobodnego uznania organu administracji. Zakaz zaáoĪenia stowarzyszenia mógá nastąpiü, gdy jego istnienie nie daáo siĊ pogodziü
z prawem albo mogáo spowodowaü zagroĪenie bezpieczeĔstwa,
spokoju lub porządku publicznego. Natomiast istniejące stowarzyszenie moĪna byáo zlikwidowaü, gdy organ rejestracyjny uznaá, Īe
nie odpowiada ono “wzglĊdom poĪytku spoáecznego”. Do kaĪdej
sytuacji organ administracji mógá przykáadaü sobie tylko znaną miarĊ “poĪytku spoáecznego”19. W Ğwietle prawa prowadzenie przez
“Stowarzyszenie Opieka nad DziewczĊtami” szkóá i zakáadów wychowawczych wiązaáo siĊ zatem z moĪliwoĞcią kontroli ze strony
wáadz paĔstwowych. Artykuá 9 Prawa o stowarzyszeniach caákowicie wyáączaá zakony spod rygorów stawianych przez to prawo
wszystkim stowarzyszeniom. Ujawnienie siĊ Zgromadzenia zwalniaáoby je ze stosowania niekorzystnych przepisów. RozwaĪano
wiĊc taką moĪliwoĞü, jednak w dyskusji zwyciĊĪyáa idea Īycia ukrytego. JednoczeĞnie, ze wzglĊdu na swój niejawny charakter, Zgromadzenie wolaáo uniknąü ingerencji wáadz w prowadzoną dziaáalnoĞü. Taką szansĊ stworzyáo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach sáuĪących katolickim celom
religijnym i wyznaniowym20. Dotyczyáo ono stowarzyszeĔ mających za cel szerzenie zasad katolickich, jeĪeli powstaáy za zgodą
biskupa diecezjalnego lub juĪ po powstaniu zostaáy przez niego
aprobowane21. Stowarzyszenia te wyáączone byáy spod wiĊkszoĞci
przepisów Prawa o stowarzyszeniach22. Musiaáy wprawdzie dosto19

Zob. E. Smoktunowicz, WolnoĞü zrzeszania siĊ i jej wpáyw na obowiązujące
prawo w Polsce, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skáodowska, Ius 40 (1993),
s. 192; J. Szreniawski, Problemy prawne stowarzyszeĔ, Annales Universitatis Mariae Curie-Skáodowska, Ius 1993, s. 214. Zob. takĪe J. Krukowski, Prawo chrzeĞcijan do stowarzyszania siĊ i moĪliwoĞci jego realizacji w prawie kanonicznym
i polskim, KoĞcióá i Prawo, red. J. Krukowski, H. Misztal, t. 9, Lublin 1991, s. 203;
W. Bar, WolnoĞü zrzeszania siĊ osób wierzących, w: Prawo wyznaniowe, red.
H. Misztal, Lublin 2000, s. 417-418.
20
Dz.U.34.9.72.
21
Zgromadzenie uzyskaáo aprobatĊ biskupa lubelskiego dla Stowarzyszenia,
zob. A. Jakubczyk, Zgromadzenie..., s. 112.
22
Nie odnosiá siĊ do nich m. in. art. 6 pkt a Prawa o stowarzyszeniach zakazujący tworzenia stowarzyszeĔ przyjmujących zasadĊ bezwzglĊdnego posáuszeĔstwa
czáonków wáadzom stowarzyszenia.
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sowaü siĊ do zarządzeĔ paĔstwowych dotyczących dziaáalnoĞci spoáecznej, dobroczynnej, oĞwiatowej, jednakĪe kontrole tych stowarzyszeĔ katolickich przeprowadzane byáy za poĞrednictwem kurii
biskupich.
Tak wiĊc w okresie miĊdzywojennym Zgromadzenie Sáug Jezusa
prowadziáo swą dziaáalnoĞü w Lublinie wystĊpując oficjalnie jako
“Stowarzyszenie Opieka nad DziewczĊtami”. W roku szkolnym
1925/26 zorganizowano SzkoáĊ Gospodarczo-Zawodową im. Ğw.
Kazimierza o profilu szkoáy powszechnej, przekwalifikowaną w r.
szk. 1937/38 na Ğrednią Prywatną ĩeĔską SzkoáĊ KrawieckoBieliĨniarską. UczĊszczaáo do niej 60-80 dziewcząt. Siostry prowadziáy takĪe Roczną SzkoáĊ Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym, mającą na celu gáównie praktyczne przeszkolenie w zajĊciach domowych dziewcząt w wieku 13-18 lat. Obok szkóá prowadzony byá internat dla uczennic na ok. 120 miejsc23. Ponadto funkcjonowaáa stoáówka dla ponad 1500 osób, Dom Dziecka dla 80
dzieci, opiekowano siĊ takĪe sáuĪącymi prowadząc dla nich m. in.
biuro poĞrednictwa pracy24.
Na potrzeby prowadzonej z wielkim rozmachem dziaáalnoĞci
siostry zakupiáy w 1923 roku duĪy, dwupiĊtrowy dom przy ul.
Chmielnej 1, tzw. Paáacyk wraz z parcelą ogrodową25. Potem obok
wybudowaáy dwupiĊtrowy budynek zwany oficyną, a w 1930 roku
uzyskaáy jeszcze od paĔ JabáoĔskich poáoĪony po sąsiedzku dom
przy ul. Dolnej 3 Maja 2. Byá to piĊtrowy budynek zbudowany na
skarpie. Oficjalnym wáaĞcicielem domów byáo “Stowarzyszenie
Opieka nad DziewczĊtami”. Liczba sióstr w Lublinie wzrastaáa wraz
z rozwojem dziaáalnoĞci z 4 w 1905 roku do ponad 40-tu w domach
przy ul. Chmielnej i Dolnej 3 Maja.
W okresie okupacji siostry byáy zmuszone opuĞciü dom w Lublinie, gdyĪ Niemcy zajĊli Paáacyk na siedzibĊ gestapo. Po wyzwoleniu wracające siostry zastaáy dom zdewastowany, wymagający wielu nakáadów finansowych, aby dostosowaü go powtórnie do pracy
oĞwiatowo-wychowawczej. Mimo tego juĪ w 1944 r. placówka pod23

A. Jakubczyk, Zgromadzenie..., s. 592.
S. Fudali, dz. cyt. , s. 278.
25
Aby uzyskaü przynajmniej czĊĞü Ğrodków potrzebnych na zakup Paáacyku,
siostry zmuszone byáy sprzedaü dom przy ul. 3 Maja 14.
24
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jĊáa dziaáalnoĞü, nadal jako wáasnoĞü “Stowarzyszenia Opieka nad
DziewczĊtami”26. Siostry prowadziáy stoáówkĊ dla ok. 2000 osób,
Dom Dziecka dla ok. 80 dzieci, szkoáy zawodowe: gospodarczą i
krawiecką oraz bursĊ dla uczennic27. W latach 1949-50 wáadze komunistyczne zamknĊáy szkoáy, a w 1953 r. zlikwidowaáy bursĊ
i stoáówkĊ. NastĊpnie przystąpiáy do stopniowego przejmowania
caáej nieruchomoĞci Zgromadzenia.
2. ZamkniĊcie szkóá i bursy
Szybka laicyzacja caáego systemu edukacji w PRL byáa dla
wáadz komunistycznych jednym z najwaĪniejszych zadaĔ. Szkoáa w
PRL miaáa upowszechniaü Ğwiatopogląd matarialistyczny, przeciwstawny religii. Dlatego w krótkim czasie ze szkóá usuniĊto katechezĊ, z programów nauczania wszelkie treĞci mające związek z religią.
Za wszelką cenĊ starano siĊ ograniczyü wpáywy KoĞcioáa na máode
pokolenie28.
W domu przy ul. Chmielnej we wrzeĞniu 1944 roku siostry ponownie otworzyáy Roczną SzkoáĊ Przysposobienia w Gospodarstwie
Rodzinnym i Prywatne Gimnazjum Krawieckie, a póĨniej takĪe
4-letnie Liceum Gastronomiczne. Szkoáy cieszyáy siĊ duĪym uznaniem, miaáy komplety uczennic, a klasy liczyáy nawet do 40 osób.
Z powodu duĪej liczby zgáoszeĔ prowadzono podwójne oddziaáy,
a zajĊcia odbywaáy siĊ na dwie zmiany. Prawie poáowa uczennic
mieszkaáa w bursie zorganizowanej przy szkole, a wiele dojeĪdĪaáo
nawet z tak odlegáych miejscowoĞci jak NaáĊczów czy KraĞnik29.
Wáadzom jednak zacząá przeszkadzaü katolicki charakter szkóá.
W styczniu 1949 r. zaproponowaáy ich upaĔstwowienie “celem zapewnienia máodzieĪy bezpáatnego nauczania”. Zgromadzenie odmówiáo stwierdzając, Īe paĔstwowe szkoáy tego typu juĪ istnieją
Po II wojnie Ğwiatowej Stowarzyszenie zostaáo ponownie wpisane do rejestru
stowarzyszeĔ i związków pod nr 39 na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia
31 lipca 1946 r., T: SODL. Statut, ASJ.
27
S. Fudali, dz. cyt., s. 278.
28
Zob. J. Swastek, Laicyzacja Īycia publicznego jako program oĞwiaty i kultury
w PRL, “ChrzeĞcijanin w Ğwiecie” 1994, nr 1, s. 26.
29
Fudali, dz. cyt. , s. 252-253.
26
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i uczennice, które chcą, mogą z nich korzystaü. Poza tym czesne
w szkoáach prowadzonych przez siostry nie jest wyĪsze od opáat na
tzw. koáa rodziców, jakie ponosi siĊ w szkoáach paĔstwowych. Nadto z bezpáatnego nauczania korzysta juĪ 20 uczennic, a wiele innych
z 50% ulgi.
Pomimo tych racji w marcu 1949 r. wáadze powiadomiáy o planowanym zamkniĊciu szkóá: krawieckiej i gastronomicznej. Powody
takich decyzji podano identyczne. Oba pisma wyglądaáy jak odbite
przez kalkĊ, tylko z wpisaną inną nazwą szkoáy. Podniesiono
w nich, Īe “nauczyciele na lekcjach ograniczają siĊ do podawania
rzeczowych wiadomoĞci z poszczególnych przedmiotów, bez
uwzglĊdniania zachodzących przemian w ustroju Polski Ludowej.
Brak u uczennic wiadomoĞci co do osiągniĊü Polski Ludowej na
odcinku politycznym, spoáecznym i gospodarczym”.
W odwoáaniu “Stowarzyszenie Opieka nad DziewczĊtami” wyraziáo zdziwienie takimi zarzutami, jako Īe wiĊkszoĞü nauczycieli
pracowaáa jednoczeĞnie w szkoáach paĔstwowych, posáugując siĊ
tymi samymi metodami i poruszając te same tematy.
Jednak Kuratorium postanowiáo zamknąü Prywatne Gimnazjum
Krawieckie im. Ğw. Kazimierza z dniem 30 czerwca 1949 r., na podstawie art. 4, ust. 1, pkt d ustawy z dn. 11 marca 1932 r. o prywatnych szkoáach oraz zakáadach naukowych i wychowawczych30. Powoáany przepis stanowiá, Īe szkoáa moĪe byü zamkniĊta, jeĪeli
sprawująca nadzór wáadza szkolna stwierdzi, iĪ “nauczanie lub wychowanie máodzieĪy odbywa siĊ w duchu nielojalnym dla paĔstwa,
wzglĊdnie szkoáa nie przeciwdziaáa skutecznie szkodliwym pod
wzglĊdem wychowawczym wpáywom na máodzieĪ”. Uczennice
Gimnazjum zostaáy wáączone do szkoáy paĔstwowej, w której brakowaáo zgáoszeĔ.
W dniach 2-3 marca 1950 r. pracownicy Dyrekcji OkrĊgowej
Szkolenia Zawodowego przeprowadzili wizytacjĊ w drugiej lubelskiej szkole, tj. w 4-letnim Prywatnym Liceum Gastronomicznym.
Komisja stwierdziáa, Īe nie są realizowane plany nauczania
w zakresie wychowania ideologicznego, w salach brak jest portretów Marszaáka Rokossowskiego, a biblioteka marksistowska przy30

Dz.U.32.33.343.
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dzielona szkole nie jest wykorzystywana31. Zarzucono takĪe Radzie
Pedagogicznej, Īe nie wykazuje zainteresowania w kierunku rozwiniĊcia dziaáalnoĞci ZMP32, nie zwraca uwagi na ugruntowanie jednolitego Ğwiatopoglądu marksistowskiego i nie uwzglĊdnia w nauczaniu znaczenia przemian jakie dokonują siĊ w Polsce zdąĪającej
do socjalizmu. W konsekwencji ograniczono przyjĊcia do I klasy do
45 uczennic. Jednak juĪ dwadzieĞcia dni póĨniej, 21 czerwca 1950 r.
DOSZ zmieniáa zdanie i zarządziáa caákowite wstrzymanie zapisów
do I klasy33, a dn. 17 sierpnia 1950 r. przysáaáa decyzjĊ o zamkniĊciu
z koĔcem sierpnia I klasy Prywatnego Liceum Gastronomicznego34.
Jako podstawĊ ponownie przytoczono wspomniany art. 4, ust. 1,
pkt d ustawy z 11 marca 1932 r., a jako oficjalny powód podano
“nauczanie i wychowywanie máodzieĪy w duchu sprzecznym z zaáoĪeniami Polski Ludowej, w szczególnoĞci báĊdne interpretowanie
przemian zachodzących w dzisiejszej Polsce”. Uczennicom cofniĊto
takĪe prawo do zniĪek kolejowych.
Stowarzyszenie odwoáaáo siĊ do Centralnego UrzĊdu Szkolenia
Zawodowego, podnosząc, Īe zarzuty wysuwane przez DOSZ to
“zwykáe slogany propagandowe, którymi posáugują siĊ wizytatorzy
31

Sprawozdanie z wizytacji, T: SODL. Prywatne Gimnazjum Gospodarcze.
Koresp., ASJ, takĪe T: Akta ZSJ, AAL.
32
DuĪy wpáyw na wychowanie w duchu ateistycznym miaáy organizacje máodzieĪowe, a wĞród nich powoáany w 1948 r. Związek MáodzieĪy Polskiej, który
miaá ksztaátowaü i wychowywaü ateistów, przyszáych dziaáaczy partyjnych. Episkopat Polski sprzeciwiá siĊ zakáadaniu w szkoáach katolickich organizacji marksistowskich i antychrzeĞcijaĔskich, takich jak ZMP, uznając, Īe “byáoby to przykáadanie rĊki do zbrodni jaką jest bolszewizacja máodzieĪy polskiej. Rozkazów wáadzy
szkolnej zakáadania takich organizacji wykonywaü nie wolno […]. Nie naleĪy
zamykaü szkóá z powodu presji wáadz szkolnych celem wymuszenia zaáoĪenia
wspomnianych organizacji. Represje znosiü trzeba spokojnie i odwaĪnie […].
Wybiáa godzina, gdy nasze apostolstwo wychowawcze zajaĞnieü powinno bohaterstwem w obronie chrzeĞcijaĔskoĞci polskiego dziecka. Gdyby pomimo oporu kierowników […] zaáoĪono w szkoáach katolickich wspomniane organizacje […],
[naleĪy - przyp. autora] wszystkimi sposobami, a zwáaszcza roztropnym oddziaáywaniem […] staraü siĊ o to, by máodzieĪ nie ulegáa ich wpáywom”. Poufne wskazania Episkopatu Polski dla szkóá katolickich w sprawie organizacji máodzieĪowych
z dn. 5 XII 1947 r., w: P. Raina, KoĞcióá w PRL. KoĞcióá katolicki a paĔstwo w
Ğwietle dokumentów 1945-1989, t. 1: Lata 1945-1959, PoznaĔ 1995, s. 113-114.
Zob. takĪe J. Swastek, dz. cyt. , s. 26-30.
33
T: Akta ZSJ, AAL.
34
T: Akta ZSJ, AAL.
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z góry uprzedzeni do szkoáy o charakterze katolickim. Wymownie
Ğwiadczy o tym ich postawa i sposób wizytowania szkoáy. Kontrolujący z zasady ujemnie oceniali wszelkie wyniki czy przedsiĊwziĊcia,
[…] posáugiwali siĊ metodami nie wytrzymującymi Īadnej krytyki;
stawiali uczennicom najbardziej podstĊpnie sformuáowane pytania,
[…] chwytali za sáówka, […] kontrolowali osobiste teczki uczennic,
wywracali poĞciel w áóĪkach i szperali w siennikach”35. Jednak Centralny Urząd utrzymaá decyzjĊ DOSZ w mocy. Oznaczaáo to stopniowe wygaĞniĊcie szkoáy do 30 czerwca 1953 roku36.
Pomimo likwidacji szkóá bursa dla uczennic w domu przy
ul. Chmielnej nadal dziaáaáa. Na początku roku szkolnego 1953/54
wszystkie miejsca w niej byáy zajĊte. W paĨdzierniku 1953 r. rodzice uczennic otrzymali nakaz zabrania dziewcząt z bursy pod groĨbą
usuniĊcia ich ze szkóá. Tym samym bursa musiaáa ulec likwidacji.
DziewczĊta zostaáy czĊĞciowo przeniesione do internatów paĔstwowych37, a czĊĞciowo rozrzucone po prywatnych stancjach38.
35

Pismo SODL z dn. 28 III 1950 r., T: Akta ZSJ, AAL.
Komisja Gáówna Episkopatu Polski w dn. 22 VI 1949 r. skierowaáa do rządu
protest, w którym czytamy m. in.: “Episkopat Polski otrzymaá wielokrotnie od
Ministra Wolskiego zapewnienia, Īe szkoáy katolickie bĊdą korzystaáy z naleĪnych
uprawnieĔ [...]. Wbrew tym zapewnieniom [...] szkoáom typu licealnego są odbierane prawa tak, Īe utrzymywane są nadal w niepewnoĞci swego istnienia. Budynki
szkóá zamykanych, stanowiące wáasnoĞü KoĞcioáa (zakonów i zgromadzeĔ zakonnych) mają byü zajĊte, z pogwaáceniem prawa wáasnoĞci KoĞcioáa [...]. MáodzieĪ
katolicka jest [...] dotykana niesprawiedliwoĞcią czáonków komisji egzaminacyjnych i wyĞmiewaniem przez nich wierzeĔ i uczuü religijnych máodzieĪy”. Za:
S. Nawrot, Prawna reglamentacja stosunków wyznaniowych. Praktyka polityczna
paĔstwa socjalistycznego wobec KoĞcioáa katolickiego u progu Polski Ludowej,
“Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagielloĔskiego” 1982, z. 19 (Prace Nauk Politycznych), s. 63.
37
Decyzje Wydziaáu OĞwiaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (dalej - PWRN) z dni: 20 X, 29 X, 30 X i 10 XII 1953 r., T: SODL. Bursa dla uczennic
przy ul. Chmielnej, ASJ.
38
Wáadze komunistyczne szczególnie obawiaáy siĊ wpáywów KoĞcioáa na wychowanie dzieci i máodzieĪy. ĝwiadczą o tym wypowiedzi sekretarzy KW PZPR
jakie padáy na spotkaniu w Warszawie w dn. 16 VI 1953 r.; “Kler (przewaĪnie
zakonny) prowadzi kilkaset […] internatów, burs, Īáobków, […]. Skupiają one
kilkanaĞcie tysiĊcy máodzieĪy, która […] jest przysposobiona do odegrania roli
najbardziej sfanatyzowanego, bojowego aktywu klerykalnego.” W tej sytuacji
postanowiono: “wytypowaü te spoĞród zakáadów obejmujących máodzieĪ, co do
których mamy uzasadnione dane, Īe wychowują máodzieĪ we wrogim, antypaĔ36
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3. Likwidacja stoáówki
Prowadzona w Paáacyku przy ul. Chmielnej stoáówka miaáa na
celu nie tylko uzyskanie Ğrodków finansowych potrzebnych do prowadzenia przez Stowarzyszenie dziaáalnoĞci charytatywnej. Odbywaáy siĊ w niej takĪe praktyczne zajĊcia dla dziewcząt uczĊszczających do szkoáy gastronomicznej i gospodarczej. Przede wszystkim
jednak sáuĪyáa ludnoĞci, zwáaszcza tej ubogiej, która mogáa w niej
spoĪyü smaczny i niedrogi posiáek.
Po II wojnie Ğwiatowej liczba korzystających z Īywienia dochodziáa nawet do 2000 osób. Do 1952 r. stoáówka byáa zwolniona od
opodatkowania podatkiem obrotowym. W dniu 9 kwietnia 1952 r.
Wydziaá Finansowy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej39 wymierzyá stawkĊ podatku w wysokoĞci 1% od obrotu, jak dla stoáówki pracowniczej. Zupeánie niespodziewanie w dniu 8 sierpnia 1953 r.
stawkĊ podniesiono do wysokoĞci 15%. Co wiĊcej, podatek wymierzono z datą wsteczną od 1 stycznia tego roku i wezwano do bezzwáocznego uiszczenia caáej sumy, groĪąc przymusową egzekucją.
Dodatkowo zablokowano konto w banku PKO40. WysokoĞü naáoĪonego w ten sposób podatku za 7 miesiĊcy wynosiáa ok. 165 tys. zá.
Po przeprowadzonej 8 wrzeĞnia 1953 r. kontroli ksiąg handlowych
wáadze zajĊáy majątek stoáówki. Dnia 22 wrzeĞnia opieczĊtowaáy
magazyn razem ze wszystkimi znajdującymi siĊ tam produktami,
opieczĊtowano nawet sól i cukier.
Wydziaá Handlu PWRN w Lublinie zdecydowaá o zamkniĊciu
stoáówki z dniem 30 wrzeĞnia 1953 r.41, co postawiáo siostry
stwowym duchu i przedstawiü do 1 VIII br. wnioski co do ich upaĔstwowienia lub
powoáania zarządów komisarycznych. Nie naleĪy traktowaü tego jako akcjĊ masową, lecz uzaleĪniü kaĪde tego rodzaju posuniĊcie od caáoksztaátu stosunków
z biskupem, w którego diecezji jest zakáad”, za: A. KochaĔski, PZPR wobec religii
i KoĞcioáa w 1953 r., “WiĊĨ” 1992, nr 10, s. 98-111.
39
Dalej - PMRN
40
Byáa to czĊsta praktyka wáadz komunistycznych. Zamykanie kont PKO za
rzekome zalegáoĞci podatkowe paraliĪowaáo dziaáalnoĞü instytucji koĞcielnej lub
zakonnej i byáo równoznaczne z jej zamkniĊciem. Por. J. Kowalik, dz. cyt., s. 149.
41
Powodem zamkniĊcia byá “brak warunków ustalonych w § 2 zarządzenia Ministra Handlu WewnĊtrznego z dn. 25 VII 1951 r.” Powoáane zarządzenie MHW
w sprawie ustalenia norm orientacyjnych minimum wyposaĪenia technicznego stoáówek pracowniczych prowadzonych przez spóádzielnie spoĪywców i oddziaáy zaopa-
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w bardzo trudnej sytuacji, bowiem zostaáy juĪ zrobione zapasy
zimowe na kredyt, który miaá byü spáacony z dochodów uzyskanych
z dziaáalnoĞci stoáówki. W dniu 8 paĨdziernika 1953 r. wáadze ponadto zajĊáy meble, naczynia kuchenne i nakrycia stoáowe, a nawet
bieliznĊ stoáówkową42. Mimo wielu odwoáaĔ, Zgromadzenie byáo
obciąĪane podatkiem obrotowym do 1955 roku, chociaĪ stoáówka
juĪ w tym czasie nie dziaáaáa. W ten sposób wáadze zlikwidowaáy
dziaáającą blisko 50 lat jadáodajniĊ, w której wielu najuboĪszych
Īywiáo siĊ nieodpáatnie.
4. Wywáaszczenie nieruchomoĞci przy ul. Chmielnej
àadnie poáoĪona posesja przy zbiegu ulic Chmielnej i Dolnej
3 Maja o powierzchni ponad 17 700 m² z trzema budynkami mieszkalnymi (Paáacykiem, oficyną i domem na skarpie), zabudowaniami
gospodarczymi i duĪym ogrodem owocowo-warzywnym staáa siĊ
terenem bezprawnych dziaáaĔ wáadz.
W dniu 2 paĨdziernika 1953 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie, na podstawie dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r.
o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu43 nakazaáo siostrom natychmiast opuĞciü Paáacyk44. Lokale w nim przydzielono
Wydziaáowi Zdrowia PWRN “na cele rozbudowy szpitalnictwa”.
DecyzjĊ motywowano “koniecznoĞcią rozszerzenia usáug w zakresie
zdrowotnym na terenie miasta Lublina”. Uznano przy tym, Īe pomieszczenia znajdujące siĊ w dwóch pozostaáych budynkach, tj. w
oficynie i domu na skarpie, o áącznej powierzchni 575 m2 (w Paáacyku byáo 21 pomieszczeĔ o áącznej powierzchni 760 m2) są wystarczające dla potrzeb Stowarzyszenia i nie przydzielono lokalu zatrzenia robotniczego (MP.51. A-71. 924) w § 2 okreĞlaáo normy minimalnego wyposaĪenia technicznego w sprzĊt zmechanizowany, T: Zarząd ZSJ a UdSW, ASJ.
42
WczeĞniej takĪe na poczet zalegáoĞci podatkowych zajĊto inwentarz Īywy, tj.
3 krowy, 2 konie, kilkadziesiąt ĞwiĔ i wóz.
43
Tekst jedn.: Dz.U.50 .36.343.
44
Decyzja PMRN z dn. 2 X 1953 r., T: SODL. Zarząd. Koresp. urzĊd., ASJ.
Podstawą byáy art. art. 16, 22 ust. 1 i 27 ust. 1 dekretu o publicznej gospodarce
lokalami. Stwierdzaáy one, Īe osoby mogą byü usuniĊte z lokalu tylko w przypadku,
jeĪeli lokal ten jest niezbĊdnie potrzebny wáadzy, urzĊdowi lub instytucji paĔstwowej oraz, Īe decyzje o przydziale budynków i lokali naleĪą do kompetencji wáadzy
kwaterunkowej, którą jest PMRN.
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stĊpczego wbrew przepisom dekretu o publicznej gospodarce lokalami45. “Ze wzglĊdu na wyjątkowo waĪny interes” decyzji nadano
klauzulĊ natychmiastowej wykonalnoĞci i w konsekwencji juĪ
14 listopada 1953 r. Wydziaá Kwaterunkowy zarządziá opuszczenie
domu pod sankcją przymusowej eksmisji. Od 1 stycznia 1954 r.
dom zająá PaĔstwowy Szpital Kliniczny nr 1 i umieĞciá w nim KlinikĊ Okulistyczną.
Jeszcze w grudniu 1953 r. siostry zostaáy zmuszone do zawarcia
z PSK 1 umowy najmu na okres 3 lat46. Przedmiotem nacisku ze
strony wáadz byáa - omówiona juĪ wyĪej - sprawa zalegáoĞci z tytuáu
podatku obrotowego od obrotu uzyskiwanego z prowadzenia stoáówki. Podatek wymierzony zostaá z datą wsteczną od początku
1953 r. i to nawet za miesiące, kiedy stoáówka juĪ nie dziaáaáa. NaleĪnoĞü urosáa do kwoty 165 tys. zá i wáadze zagroziáy przejĊciem
Paáacyku na Skarb PaĔstwa z tytuáu zalegáoĞci podatkowych. Obiecaáy umorzenie caáej sumy w przypadku podpisania umowy najmu.
GwarancjĊ taką záoĪyá sam dyrektor UrzĊdu do Spraw WyznaĔ Antoni Bida47 w obecnoĞci przedstawiciela Sekretariatu Episkopatu
ks. B. Dąbrowskiego i naczelnika Wydziaáu ds. WyznaĔ PWRN. Na
spotkaniu w UrzĊdzie dyrektor A. Bida táumaczyá, Īe PSK 1 otrzymaá specjalne urządzenia i subwencje, które musi zagospodarowaü
jeszcze w 1953 r., gdyĪ inaczej te nowoczesne urządzenia Lublin
straci. Jest zmuszony wiĊc tymczasowo umieĞciü gdzieĞ KlinikĊ
Okulistyczną. W ciągu trzech, najwyĪej czterech lat wybudowany
zostanie nowoczesny szpital i nieruchomoĞü przy ul. Chmielnej
zostanie zwrócona Zgromadzeniu, bo jak sam dyrektor naocznie
stwierdziá, “posesja do rozbudowy na miarĊ potrzeb Lublina siĊ nie
nadaje”. Po uzgodnieniu warunków oddania lokali w najem, przedstawicielki Zgromadzenia zaĪądaáy spisania protokoáu uzgodnieĔ, na
Art. 16, ust. 2 stwierdzaá, Īe “usuniĊcie z lokalu moĪe nastąpiü po uprzednim
dostarczeniu innego lokalu zastĊpczego w obrĊbie tej samej miejscowoĞci, odpowiadającego normom zaludnienia bądĨ powierzchni i nadającego siĊ do zajĊcia ze
wzglĊdu na stan techniczny”. Art. 16, ust. 3 stwierdzaá ponadto, Īe osoby usuniĊte
z lokalu mają prawo do otrzymania zwrotu rzeczywistych kosztów przeprowadzki,
ponosi je instytucja, na której korzyĞü dokonano usuniĊcia z lokalu.
46
Umowa najmu z dn. 11 XII 1953 r., T: SODL. Zarząd. Koresp. urzĊd., ASJ,
T: Akta ZSJ, AAL, T: Nabywanie i utrata wáasnoĞci w centralnej i wschodniej
Polsce. Zakony ĪeĔskie 1952-68, sygn. 600011/II, ASEP.
47
Antoni Bida byá dyrektorem UdSW w latach 1950-54.
45
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co dyrektor UdSW wyĞmiaá je i powiedziaá, Īe przecieĪ reprezentuje
rząd i skáada to oĞwiadczenie w obecnoĞci urzĊdowych Ğwiadków,
a to jest wystarczającą gwarancją. Siostry podpisaáy wiĊc umowĊ
przekonane, Īe wszystkie zobowiązania wáadz wyraĪone na piĞmie
jak i záoĪone ustnie, bĊdą na pewno dotrzymane48.
Staáo siĊ inaczej. Po przejĊciu domu szpital zacząá, wbrew umowie, dokonywaü kapitalnych przeróbek, niszczyü zamontowane
urządzenia, rozbieraü i wywoziü piece, a w 1955 roku wystąpiá
z wnioskiem o wszczĊcie postĊpowania wywáaszczeniowego49. Zawiadomiony o tym fakcie UdSW stwierdziá, Īe nie widzi podstaw do
interwencji50. Tymczasem 22 listopada 1955 r. PWRN wydaáo orzeczenie o wywáaszczeniu51 na podstawie dekretu z dn. 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomoĞci niezbĊdnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych52. Wywáaszczenie objĊáo 4 400 m2 i pozbawiáo Zgromadzenie Paáacyku, ponadto budynków gospodarczych oraz Ğwietnie utrzymanego ogrodu.
Byáa to najwartoĞciowsza czĊĞü posesji, gdyĪ prawie caáą pozostaáą
czĊĞü gruntu stanowiáa skarpa i nasyp.
Trzeba w tym miejscu zauwaĪyü, Īe z punktu widzenia interesów
szpitala nie zachodziáa potrzeba wywáaszczania nieruchomoĞci.
W ramach umowy najmu szpital mógá swobodnie realizowaü swoje
48

Zob. odwoáanie Zgromadzenia z dn. 26 IX 1955 r. do M. Zygmanowskiego,
T: Zarząd ZSJ a UdSW, ASJ. Marian Zygmanowski byá dyrektorem UdSW
w latach 1955-1956.
49
Dn. 20 IX 1955 r. PWRN w Lublinie zawiadomiáo o wszczĊciu postĊpowania, T: SODL. Zarząd. Koresp. urzĊd., ASJ, sygn. 600011/II, ASEP.
50
Pismo UdSW z dn. 27 X 1955 r., T: Zarząd ZSJ a UdSW, ASJ, sygn.
600011/II, ASEP.
51
T: SODL. Zarząd. Koresp. urzĊd., ASJ, sygn. 600011/II, ASEP.
52
Tekst jedn.: Dz.U.52.4.31. PodstawĊ orzeczenia stanowiáy art. 1, 10 i 12 dekretu stwierdzające, Īe prawo do przejmowania, nabywania i przekazywania nieruchomoĞci niezbĊdnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych sáuĪy
wykonawcom planów, zaĞ do orzekania o wywáaszczeniu i odszkodowaniu za
wywáaszczenie kompetentne jest PWRN. Za wywáaszczoną w 1955 r. nieruchomoĞü o powierzchni 4 400 m2 przyznano Zgromadzeniu odszkodowanie w kwocie
192 tys. zá. Byáa to suma Ğmiesznie maáa za grunty, dwupiĊtrowy dom, budynki
gospodarcze, ogrodzenie, drzewka owocowe, krzewy ozdobne i kwiaty. Odszkodowania tego, w proteĞcie wobec doznanej krzywdy, Zgromadzenie nie podjĊáo.
I tak nie otrzymaáoby pewnie ani záotówki, gdyĪ PMRN zawiadomiáo
w dn. 21 XII 1957 r. Bank Inwestycyjny, Īe przejmuje odszkodowanie za wywáaszczenie na pokrycie zalegáoĞci podatkowych, T: SODL. Zarząd. Koresp. urzĊd., ASJ.
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zadania. Nadto nieruchomoĞü znajdowaáa siĊ w uĪytkowaniu szpitala, a dekret mówiá o prawie do wywáaszczania w sytuacji, gdy instytucja paĔstwowa bĊdąca wykonawcą narodowych planów gospodarczych, nie moĪe potrzebnego obiektu uzyskaü w inny sposób
(art. 4).
Poza tym szpital nie dotrzymaá umowy wystĊpując z wnioskiem
o wszczĊcie postĊpowania wywáaszczeniowego w czasie jej trwania.
Wáadze szpitala uznaáy, Īe nie obowiązuje ich zasada “pacta sunt
servanda”. Zapewne nie bez znaczenia byá dla nich fakt, Īe poprzez
wywáaszczenie uwolniáy siĊ od niewygodnego obowiązku uiszczania umownego czynszu, bo juĪ od 1 stycznia 1956 r. szpital zaprzestaá páacenia go, choü w Ğwietle przepisów art. art. 270 i 271 kodeksu zobowiązaĔ53 decyzja wywáaszczeniowa nie powodowaáa wygaĞniĊcia zawartej poprzednio przez strony umowy.
W trakcie rozprawy wywáaszczeniowej przedstawiciel PSK 1
ujawniá fakt zainwestowania przez szpital w zajmowany Paáacyk
kwoty 4 mln zá. Te nakáady adaptacyjne poczynione zostaáy bez
zgody Zgromadzenia, a tym samym naruszaáy § 7 umowy najmu.
Poza tym ekonomicznie byáy nierentowne, ze wzglĊdu na czasowe
przecieĪ uĪytkowanie budynku. Chyba Īe poczynione zostaáy w záej
wierze, dla stworzenia sobie argumentu do planowanego wystąpienia z wnioskiem o wywáaszczenie. ĝwiadczyü to moĪe, Īe wáadze
wbrew umowie nie zamierzaáy zwróciü budynku po upáywie jej
terminu. Warto zauwaĪyü teĪ, Īe za kwotĊ 4 mln zá wáadze mogáy
wybudowaü nowy budynek, tym bardziej, Īe nie byáo Īadnych widoków na rozbudowĊ szpitala w obrĊbie nieruchomoĞci Zgromadzenia. Z powyĪszej analizy nasuwa siĊ wniosek, Īe wáadzom bardziej
zaleĪaáo na likwidacji placówki zakonnej, niĪ na realizacji “narodowych planów gospodarczych”.
Za niewaĪnoĞcią postĊpowania wywáaszczeniowego przemawiaá
jeszcze jeden fakt, a mianowicie báĊdy w samej decyzji o wywáaszczeniu wydanej dnia 22 listopada 1955 r. Caáa bowiem posesja
Zgromadzenia przy zbiegu ulic Chmielnej i Dolnej 3 Maja zapisana
byáa w trzech róĪnych ksiĊgach wieczystych. Orzeczenie nie okreĞlaáo ĞciĞle granic wywáaszczanego gruntu. Stwierdzaáo po prostu
53

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku – kodeks
zobowiązaĔ (Dz.U.33.82.598).
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wywáaszczenie na rzecz PSK 1 nieruchomoĞci o powierzchni
4 400 m2 zapisanej w ksiĊdze wieczystej nr 1347 poáoĪonej
w Lublinie przy ul. Chmielnej. Nic nie wspominaáo o wywáaszczeniu budynku, który miaáby znajdowaü siĊ w obrĊbie owych
4 400 m2. Co wiĊcej, faktycznie ksiĊga wieczysta o nr 1347 obejmowaáa dziaákĊ o powierzchni niecaáych 2 700 m2 i nie znajdowaá
siĊ na niej Īaden budynek. Pomimo, Īe ten fakt przytaczaáo Zgromadzenie w swoich odwoáaniach do Komisji Wywáaszczeniowej
przy PWRN54, do PaĔstwowej Komisji Planowania Gospodarczego55 oraz do Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych56, wáadze nie zmieniáy decyzji. Co wiĊcej, na podstawie báĊdnego orzeczenia Sąd Powiatowy postanowieniem z dn. 15 stycznia 1958 r. zadecydowaá
o wpisaniu w ksiĊdze wieczystej prawa wáasnoĞci na rzecz PSK 157.
Jako dowód w sprawie sąd dopuĞciá “dokument” stwierdzający, Īe
decyzja wywáaszczeniowa objĊáa takĪe budynek Kliniki Okulistycznej. “Dokumentem” tym byá odrĊczny szkic wykonany przez przedstawicieli szpitala. Sąd nawet nie zasiĊgnąá opinii biegáego58.
Dopiero w dniu 7 maja 1960 r. Urząd Spraw WewnĊtrznych
PWRN na wniosek PSK 1 wydaá decyzjĊ “o sprostowaniu oczywistej omyáki w orzeczeniu o wywáaszczeniu nieruchomoĞci z dn.
22 listopada 1955 r.” “Omyáka” miaáa polegaü na báĊdnym wskazaniu numerów ksiąg wieczystych i po jej “sprostowaniu” okazaáo siĊ,
Īe wywáaszczona powierzchnia 4 400 m2 pochodzi z nieruchomoĞci
objĊtej ksiĊgami wieczystymi: KW nr 1347 - 2390 m2, KW Lublin 11 - 1768 m2 i KW nr 1350 - 242 m2. Jak áatwo obliczyü “poprawiona” decyzja obejmowaáa juĪ 4 414 m2. Byáo to faktycznie
nowe wywáaszczenie. Na skargĊ Zgromadzenia w tej sprawie Komisja Odwoáawcza ds. Wywáaszczenia przy MSW stwierdziáa, Īe
w tym przypadku zaszáo “widoczne, niezamierzone opuszczenie
54

Sygn. 600011/II, ASEP.
T: SODL. Zarząd. Koresp. urzĊd., ASJ.
56
Pismo z dn. 10 V 1956 r., T: SODL. Zarząd. Koresp. urzĊd., ASJ. TakĪe Kuria Biskupia w Lublinie w dn. 26 IX 1956 r. wystosowaáa w tej sprawie pismo do
Rady PaĔstwa, T: SODL. Zarząd. Koresp. urzĊd., ASJ.
57
Zob. zaĪalenie do Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z dn. 4 II 1958 r.,
T: SODL. Zarząd. Koresp. urzĊd., ASJ.
58
Wniesione w tej sprawie zaĪalenie Sąd Wojewódzki oddaliá. Zob. pismo
z dn. 15 XI 1958 r., T: SODL. Zarząd. Koresp. urzĊd., ASJ.
55
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kilku wyrazów, czyli báąd pisarski w rozumieniu art. 81 rozporządzenia o postĊpowaniu administracyjnym”59.
5. Próby nielegalnego zajĊcia budynku
W sierpniu 1957 roku, a wiec juĪ po wydaniu decyzji o wywáaszczeniu, administracja PaĔstwowego Szpitala Klinicznego nr 1
próbowaáa na wáasną rĊkĊ, przy uĪyciu siáy i przez zastraszenie zająü oficynĊ, która z racji poáoĪenia w pobliĪu budynku szpitala (Paáacyku) stanowiáa dobre miejsce na ulokowanie magazynów.
W tym celu w dniu 19 sierpnia 1957 r. o godz. 1540, czyli po godzinach urzĊdowania, bez jakiegokolwiek wczeĞniejszego zawiadamiania czy dorĊczania pisma, na teren posesji przybyli nieznajomi
mĊĪczyĨni. Wymachując jakimĞ Ğwistkiem papieru, którego nie
pozwolili przeczytaü i odmawiając wylegitymowania siĊ stwierdzili,
Īe zajmują pomieszczenia oficyny na skáad dla szpitala. NastĊpnie
wrzucili do pomieszczeĔ oficyny przywiezione ze sobą beczki,
skrzynki, pudeáka i puszki po marmoladzie. Gdy siostry wezwaáy
milicjĊ, nieznajomi szybko opuĞcili teren. NastĊpnego dnia w poáudnie zjawili siĊ ponownie, tym razem w towarzystwie funkcjonariusza MO i z pismem o zajĊciu pomieszczeĔ oficyny, chociaĪ ta nie
byáa objĊta orzeczeniem o wywáaszczeniu60. Kiedy siostry zaalarmowaáy KuriĊ Biskupią w Lublinie, Wydziaá Spraw Zakonnych
przy Episkopacie Polski oraz wysáaáy depeszĊ do premiera J. Cyrankiewicza, powiadamiając w niej o bezprawnych poczynaniach
miejscowych wáadz, grupa zostaáa odwoáana61.
Siostry záoĪyáy doniesienie w Prokuraturze Wojewódzkiej o bezprawnym usiáowaniu zajĊcia siáą pomieszczeĔ Zgromadzenia62.
59

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22 III 1928 r. o postĊpowaniu administracyjnym (Dz.U.28.36.341).
60
Pismo treĞci: “PMRN w Lublinie do dyrekcji PSK 1 – zgodnie z wydanym
przez PMRN orzeczeniem o wywáaszczeniu z dn. 22 XI 1955 r. oraz postanowieniem Odwoáawczej Komisji Wywáaszczeniowej z dn. 30 IV 1956 r., PMRN wyraĪa
zgodĊ na zajĊcie budynków gospodarczych poáoĪonych w Lublinie przy ul.
Chmielnej 1 i objĊtych wywáaszczeniem […].” - zostaáo okazane siostrom dopiero
na ich Īądanie, sygn. 600011/II, ASEP.
61
Opis zajĞü, jakie miaáy miejsce na terenie posesji ZSJ przy ul. Chmielnej
w dniach 19 i 20 VIII 1957 r., T: Akta ZSJ, AAL, sygn. 600011/II, ASEP.
62
Pismo z dn. 20 VIII 1957 r. Podobne doniesienie do Prokuratury záoĪyáa Kuria Biskupia w Lublinie, T: SODL. Zarząd. Koresp. urzĊd., ASJ, sygn. 600011/II,
ASEP.
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W odpowiedzi zostaáy wezwane do Prokuratury, gdzie usáyszaáy, Īe
nie bĊdzie wszczĊte Īadne dochodzenie, a oficynĊ to powinny opuĞciü dobrowolnie, bo i tak zostanie zajĊta na rzecz szpitala63. Ostatecznie oficyna pozostaáa w uĪytkowaniu Zgromadzenia.
6. Likwidacja “Stowarzyszenia Opieka nad DziewczĊtami”
W realizacjĊ komunistycznej polityki ograniczania wpáywów
KoĞcioáa na Īycie spoáeczne wprzĊgniĊte zostaáo takĪe Prawo
o stowarzyszeniach. Kolejne nowelizacje rozporządzenia z 27 paĨdziernika 1932 roku pogáĊbiaáy jego restrykcyjny charakter. Dnia
2 paĨdziernika 1947 r. uchylono przedwojenne rozporządzenie RM
o stowarzyszeniach sáuĪących katolickim celom religijnym i wyznaniowym64. Kolejne zmiany zostaáy dokonane na mocy dekretu z dnia
5 sierpnia 1949 roku65. Przepisy Prawa o stowarzyszeniach zostaáy
rozciągniĊte na wszystkie zrzeszenia katolickie i inne zrzeszenia
wyznaniowe mające na celu wykonywanie kultu religijnego, a nawet
na zakony i zrzeszenia, do których przynaleĪnoĞü wynikaáa z profesji rad ewangelicznych. Wedáug rozporządzenia Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 sierpnia 1949 r.66 miaáy one obowiązek
dokonania rejestracji w tymĪe Ministerstwie w ciągu 90 dni, skáadając wymagane wnioski, kwestionariusze oraz wáasne statuty lub
konstytucje67. Kwestionariuszem takim zostaáy objĊte dokáadne
informacje co do imiennego skáadu personalnego zarządu, liczby
czáonków, prowadzonej dziaáalnoĞci oraz posiadanego majątku.
Dokonanie rejestracji byáo warunkiem prowadzenia dalszej dziaáalnoĞci. Stowarzyszenia i zakony, które nie dopeániáyby tych formalnoĞci, miaáy utraciü wszelkie podstawy prawne swego istnienia,
a ich majątki i zakáady miaáy zostaü przejĊte przez paĔstwo68.
63

Zapiski z rozmowy w Prokuraturze odbytej w dn. 16 XI 1957 r., T: Akta ZSJ,

AAL.
64

Rozporządzenie RM uchylające rozporządzenie z dn. 28 I 1934 r. (Dz.U.
47.65.395). Odtąd do tego typu stowarzyszeĔ miaáy odnosiü siĊ przepisy Prawa
o stowarzyszeniach z 1932 roku.
65
Dz.U.49.45.335.
66
Dz. U.49.45.358.
67
Zob. J. Krukowski, dz. cyt., s. 203-205; W. Bar, dz. cyt., s. 418-419.
68
“Prawo o stowarzyszeniach nie nadaje siĊ do regulowania Īycia wewnĊtrznego i dziaáalnoĞci bractw religijnych [...] czy tym bardziej zakonów [...]” – protestowaá Episkopat Polski w liĞcie do Rządu RP z dn. 21 IX 1949 r. przytaczając szereg
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Skutkiem zastosowania siĊ do wymienionych przepisów byáo
poddanie zakonów nadzorowi organów paĔstwowych69, z drugiej
jednak strony niedopeánienie formalnej rejestracji pozbawiáoby zakony podstaw prawnych dalszej dziaáalnoĞci. W tej tak trudnej sytuacji Rada Gáówna Episkopatu Polski powstrzymaáa siĊ od nakazania
zgromadzeniom zakonnym, by poddaáy siĊ rejestracji, uznając, Īe
byáoby to sprzeczne z prawem kanonicznym i zasadami KoĞcioáa.
Postanowiáa ograniczyü siĊ do stanowiska wyáącznie doradczego,
raczej w duchu dostosowania siĊ do przepisów prawnych70.
Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. szczególnie uderzaá w bezhabitowe Zgromadzenie Sáug Jezusa. Siostry, znane dotychczas jako
czáonkinie Stowarzyszenia zmuszone zostaáy do ujawnienia swego
powoáania zakonnego. Zgromadzenie zdecydowaáo siĊ jednak podporządkowaü prawu i dnia 28 paĨdziernika 1949 r. wysáaáo do Ministerstwa wymagane dokumenty. Byáy to 4 egzemplarze konstytucji,
spis czáonkiĔ zarządu, wykaz instytucji i zakáadów prowadzonych
przez Sáugi Jezusa oraz wykaz domów i nieruchomoĞci bĊdących
w ich posiadaniu71. JednoczeĞnie zaznaczono, Īe ze wzglĊdu na
argumentów natury prawnej; tekst listu w: P. Raina, KoĞcióá..., t. 1, s. 181-184.
Brak zgodnoĞci pomiĊdzy Prawem o stowarzyszeniach a specyficzną naturą zakonów potwierdza fakt, Īe zakony “podlegając Prawu o stowarzyszeniach stawaáy siĊ
równoczeĞnie organizacjami zakazanymi przez to prawo, z uwagi na zawarty w nim
zakaz tworzenia stowarzyszeĔ przyjmujących zasadĊ bezwzglĊdnego posáuszeĔstwa czáonków wáadzom stowarzyszenia, w związku z tym wyáączono zakony
i kongregacje spod powyĪszego zakazu”. W. Dawidowicz, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978, s. 169 – (zob. art. 1 dekretu z dn. 5 VIII 1949 r. zmieniający art. 6 Prawa o stowarzyszeniach. Por. przypis nr 22).
69
Do 1950 r. nadzór sprawowaáo Ministerstwo Administracji Publicznej, a nastĊpnie Urząd do Spraw WyznaĔ powoáany ustawą z dn. 19 IV 1950 r. (Dz.U.
50.14.156). Szerzej na temat paĔstwowej administracji wyznaniowej w PRL zob.:
H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, t. 1, Lublin 1996, s. 202-204; H. Misztal,
Historia relacji paĔstwa do koĞcioáów i innych wyznaĔ w Polsce, w: Prawo wyznaniowe..., s. 150-152; A. Nowakowski, Administracja spraw wyznaniowych w powojennej Polsce, KoĞcióá i Prawo, t. 13, red. J. Krukowski, F. Lempa, F. J. Mazurek,
Lublin 1998, s. 27-39; P. Raina, Kardynaá WyszyĔski, t. 6: OrĊdzie biskupów
a reakcja wáadz, Warszawa 1995, s. 14.
70
A. Micewski, Kardynaá WyszyĔski. Prymas i MąĪ Stanu, ParyĪ 1982, s. 67.
Inni autorzy twierdzą, Īe Rada Gáówna Episkopatu Polski poleciáa zakonom poddanie siĊ obowiązkowi rejestracji. Zob. J. Krukowski, dz. cyt., s. 205; W. Bar, dz.
cyt., s. 419.
71
W podaniu o uregulowanie swojego bytu prawnego ZSJ wykazaáo, Īe liczy
244 czáonkinie i jest w posiadaniu 16 domów, T: Urząd do Spraw WyznaĔ, sygn. 134/58, AAN.
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uwarunkowania historyczne dotychczas Zgromadzenie byáo zarejestrowane i dziaáaáo jako trzy odrĊbne “Stowarzyszenia Opieka nad
DziewczĊtami”. Oznacza to, Īe siostry Zgromadzenia są równoczeĞnie czáonkiniami StowarzyszeĔ oraz Īe majątek tych StowarzyszeĔ
stanowi wáasnoĞü Zgromadzenia72. Zaáączono przy tym zaĞwiadczenia wáaĞciwych kurii biskupich73. Zgromadzenie nigdy nie otrzymaáo potwierdzenia rejestracji74.
Wszystkie trzy “Stowarzyszenia Opieka nad DziewczĊtami” zostaáy zlikwidowane przez wáadze komunistyczne, choü wobec kaĪdego z nich wáadze zastosowaáy inną podstawĊ prawną.
“Stowarzyszenie Opieka nad DziewczĊtami p.w. ĝw. Rodziny”
z siedzibą w Lublinie wáadze planowaáy zlikwidowaü juĪ w początkach 1954 r. ĝwiadczy o tym poufna korespondencja pomiĊdzy
Referatem ds. wyznaĔ przy PWRN a UrzĊdem do Spraw WyznaĔ75.
W tym roku jeszcze nie zapadáy konkretne decyzje, natomiast w
Podobną formĊ dziaáalnoĞci jako stowarzyszenia Ğwieckie przyjmowaáy takĪe
inne zgromadzenia bezhabitowe. Po wejĞciu w Īycie dekretu z dn. 5 VIII 1949 r.
oprócz ZSJ jeszcze 13 innych zgromadzeĔ bezhabitowych zaáoĪonych przez bá.
H. KoĨmiĔskiego záoĪyáo podania o uregulowanie swojego bytu prawnego.
T: Urząd do Spraw WyznaĔ, sygnatury 134/64, 134/197, 134/208, 134/210,
134/292, 134/305, 134/327, 134/362, 134/382, 134/400, 134/410, 135/1, 135/2,
135/37, AAN.
73
Brzmiaáy one podobnie: “Kuria zaĞwiadcza, Īe “Stowarzyszenie Opieka nad
DziewczĊtami” jest zgromadzeniem zakonnym Sáugi Jezusa. Wszelki majątek
bĊdący wáasnoĞcią Stowarzyszenia, stanowi wáasnoĞü Zgromadzenia i jest majątkiem koĞcielnym”, T: Urząd do Spraw WyznaĔ, sygn. 134/58, AAN.
74
“UpáynĊáo juĪ 12 lat i Wáadza PaĔstwowa nie wydaáa Īadnemu zakonowi
[…] aktu rejestracyjnego, a to dlatego, Īe ustawodawcy nie chodziáo o rejestracjĊ
w trybie Prawa o stowarzyszeniach, ale o zwykáe notyfikowanie Wáadzy PaĔstwowej swego istnienia przez […] zakony i kongregacje duchowne.” - pisaá Sekretarz
Episkopatu bp Z. ChoromaĔski w liĞcie do dyrektora UdSW T. ĩabiĔskiego w
dniu 22 II 1962 r., za: P. Raina, KoĞcióá..., t. 2: Lata 1960-1974, PoznaĔ 1995,
s. 184-185. (Tadeusz ĩabiĔski byá dyrektorem UdSW w latach 1961-65.) W Archiwum Akt Nowych, gdzie znajdują siĊ akta byáego UrzĊdu do Spraw WyznaĔ nie
odnaleziono Īadnego spisu, który moĪna byáoby uznaü za rejestr zgromadzeĔ zakonnych. Potwierdza to zarzut stawiany przez bpa Z. ChoromaĔskiego, Īe takiego
rejestru wáadze nigdy nie sporządziáy, bo nie chodziáo im o rejestracjĊ, ale o zapoznanie siĊ z liczbą, stanem posiadania i prowadzoną przez zakony dziaáalnoĞcią.
75
PWRN w Lublinie zapytuje UdSW o opiniĊ w sprawie wydania zarządzeĔ
likwidujących lubelskie stowarzyszenia koĞcielne, a wĞród nich “Stowarzyszenie
Opieka nad DziewczĊtami”. T: Urząd do Spraw WyznaĔ, sygn. 20/13, AAN.
72
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1959 r. podjĊto juĪ zdecydowane kroki w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.
Pismem z dnia 7 maja 1959 r. Urząd Spraw WewnĊtrznych
PWRN zawiadomiá, Īe na podstawie art. art. 16 i 26 Prawa
o stowarzyszeniach76 postanowiá wykreĞliü “Stowarzyszenie Opieka
nad DziewczĊtami p.w. ĝw. Rodziny” z rejestru stowarzyszeĔ
i związków. W uzasadnieniu stwierdziá, Īe Stowarzyszenie zmieniáo
swój charakter i faktycznie przestaáo istnieü jako stowarzyszenie
rejestrowane, gdyĪ przyjĊáo formĊ dziaáania jako zgromadzenie zakonne, a to podlega rejestracji w UrzĊdzie do Spraw WyznaĔ, “wobec powyĪszego wpis w rejestrze jest pozbawiony podstaw prawnych, a dziaáalnoĞü stowarzyszenia staáa siĊ bezprzedmiotowa”77.
Uzasadnienie tej treĞci byáoby moĪe zrozumiaáe przed dniem
5 sierpnia 1949 r., kiedy to zakony nie byáy objĊte przepisami Prawa
o stowarzyszeniach. Wówczas to przeksztaácenie zarejestrowanego
stowarzyszenia w zgromadzenie zakonne musiaáoby spowodowaü
wykreĞlenie stowarzyszenia z rejestru. Jednak po wejĞciu w Īycie
wspomnianego dekretu zakony zostaáy postawione na tej samej
páaszczyĨnie co stowarzyszenia i nie byáo podstaw do usuniĊcia
SODL z rejestru z powodu ujawnienia jego zakonnego charakteru.
Co najwyĪej moĪna byáo traktowaü podanie o uregulowanie bytu
prawnego jako wniosek o przeksztaácenie Stowarzyszenia w Zgromadzenie Sáugi Jezusa i rozpatrywaü go w trybie art. 28 Prawa
o stowarzyszeniach. JeĪeli wáadzom potrzebny byá odrĊbny wniosek
o przeksztaácenie, to powinny byáy pouczyü siostry o koniecznoĞci
76

Art. 16: “JeĪeli dziaáalnoĞü stowarzyszenia wykracza przeciwko obowiązującemu prawu, ustalonym dla stowarzyszenia zakresowi i sposobom dziaáania, jeĪeli
stowarzyszenie w ogóle nie odpowiada warunkom swego prawnego istnienia albo
teĪ zagraĪa bezpieczeĔstwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu – wáadza [...]
moĪe naleĪycie umotywowaną decyzją bądĨ udzieliü mu upomnienia, bądĨ zaĪądaü
usuniĊcia dostrzeĪonych uchybieĔ [...] wyznaczając w tym celu odpowiedni termin,
bądĨ wprost zawiesiü dziaáalnoĞü a nastĊpnie rozwiązaü stowarzyszenie […].”
Art. 26: “JeĪeli: 1) liczba czáonków stowarzyszenia spadnie poniĪej 10, […],
albo teĪ 4) znajdą inne okolicznoĞci Ğwiadczące, Īe stowarzyszenie faktycznie
istnieü przestaáo, lub, Īe istnienie jego staáo siĊ bezprzedmiotowe, - wáadza […]
zadecyduje likwidacjĊ stowarzyszenia.”
77
Pismo PWRN USW do SODL z dn. 7 V 1959 r., T: SODL. Zarząd. Koresp.
urzĊd., ASJ, sygn. 600011/II, ASEP.
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wystosowania takiego pisma78. PowyĪsze wywody potwierdzają
tylko wczeĞniej wysuniĊtą tezĊ, Īe Prawo o stowarzyszeniach zupeánie nie nadawaáo siĊ do uregulowania sytuacji prawnej zgromadzeĔ
zakonnych.
Departament Spoáeczno-Administracyjny Ministerstwa Spraw
WewnĊtrznych nie uwzglĊdniá odwoáania SODL i decyzjĊ o wykreĞleniu z rejestru ostatecznie zatwierdziá79. Konsekwencją tego byáo
stwierdzenie w dniu 9 kwietnia 1962 r.80 likwidacji majątku “byáego
stowarzyszenia” na podstawie art. 27 i 37 Prawa o stowarzyszeniach81. Najpierw decyzją z dnia 5 listopada 1962 r. na wáasnoĞü
Skarbu PaĔstwa przeszáa nieruchomoĞü przy ul. Chmielnej wraz
z Paáacykiem (w uĪytkowanie PSK 1), a nastĊpnie decyzją USW
PWRN z dn. 9 kwietnia 1968 r.82 przekazano na SP nieruchomoĞci
zapisane w KW Lublin 11 i KW nr 1350. W uĪytkowaniu Zgromadzenia pozostawiono oficynĊ i dom na skarpie przy ul. Dolnej
78

Za opinią prawną adwokata przy Sekretariacie Prymasa Polski - Henryka
Jesse, T: SODW. Zarząd a instyt. warszawskie. Koresp. urzĊd., ASJ.
79
Pismo z dn. 30 VI 1960 r., T: SODL. Zarząd. Koresp. urzĊd., ASJ.
80
Decyzja PWRN USW, T: SODL. Zarząd. Koresp. urzĊd., ASJ, sygn.
600011/II, ASEP.
81
Art. 27: “Majątek stowarzyszenia rozwiązanego przez wáadzĊ, wzglĊdnie takiego, co do którego wáadza zadecydowaáa likwidacjĊ na podst. art. 26, bĊdzie
uĪyty na cel, który okreĞli wáadza rejestracyjna.” Art. 37 dawaá Walnemu Zgromadzeniu moĪliwoĞü podjĊcia uchwaáy okreĞlającej przeznaczenie majątku stowarzyszenia, jednakĪe taka uchwaáa podlegaáa zatwierdzeniu przez wáadzĊ rejestracyjną,
a w razie jej nie zatwierdzenia miaá odpowiednio zastosowanie art. 27. Takie
brzmienie art. 27 i 37 ustalone dekretem z dn. 21 IX 1950 r. o zmianie Prawa o
stowarzyszeniach (Dz.U.50.44.401) dawaáo wáadzom zupeáną swobodĊ dysponowania majątkiem rozwiązywanych stowarzyszeĔ.
82
W ASJ znajduje siĊ jedynie odpis tej decyzji sporządzony dopiero w latach
80-tych, gdy siostry zaczĊáy siĊ ubiegaü o zwrot nieruchomoĞci. Samej decyzji
nigdy nie dorĊczono Zgromadzeniu, a mimo to stwierdzono jej uprawomocnienie
siĊ z datą 12 I 1969 r. NiedorĊczenie decyzji pozbawiáo Zgromadzenie moĪliwoĞci
wniesienia odwoáania. Tym samym wáadze záamaáy podstawową zasadĊ prawa
“nihil de me sine me”. “[...] Zasada zapewnienia udziaáu zainteresowanych
w postĊpowaniu administracyjnym oznacza, Īe decyzja administracyjna dotycząca
okreĞlonej jednostki nie powinna byü wydana bez dopuszczenia jej do udziaáu
w postĊpowaniu wyjaĞniającym i bez dopuszczenia uczestników postĊpowania do
zgáoszenia przeciw projektom i zamierzeniom organu administracyjnego swego
odmiennego poglądu [...].” E. Iserzon, J. StaroĞciak, W. Dawidowicz, Podstawowe
zagadnienia postĊpowania administracyjnego, Warszawa 1955, s. 84.
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3 Maja z przylegającym ogródkiem, za które to siostry byáy zmuszone páaciü czynsz83.
Zgromadzenie odwoáywaáo siĊ podnosząc, Īe przejmowany jest
na rzecz Skarbu PaĔstwa majątek legalnie istniejącego Zgromadzenia Sáug Jezusa84. Wáadze jednak zignorowaáy wpisy w ksiĊgach
wieczystych, potwierdzające prawo wáasnoĞci Zgromadzenia85, nie
uwzglĊdniáy takĪe § 19 statutu SODL nakazującego w razie rozwiązania Stowarzyszenia przekazanie jego majątku do dyspozycji Kurii
Metropolitalnej w Lublinie.
Podobnie jak “Stowarzyszenie Opieka nad DziewczĊtami” Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych na polecenie UdSW zlikwidowaáy wszystkie stowarzyszenia pod których szyldem dziaáaáy
bezhabitowe zgromadzenia zakonne. W latach 50-tych i 60-tych
przeprowadziáy szereg postĊpowaĔ likwidacyjnych zakoĔczonych
prawomocnymi decyzjami administracyjnymi o przejĊciu na rzecz
Skarbu PaĔstwa majątku po “nieistniejących stowarzyszeniach
koĞcielnych”. Konfiskata majątków poáączona byáa jednoczeĞnie
z niszczeniem dzieá prowadzonych przez zgromadzenia, zamykaniem szkóá, internatów i burs, zakáadów wychowawczych i charytatywnych86. Represyjne dziaáania wáadz PRL szczególnie dotknĊáy
83

W ramach likwidacji majątku SODL przejĊto takĪe inne domy Zgromadzenia; w Kieáczewicach (szerzej na temat placówki zob. F. Rymarz, Zakáad wychowawczy i opiekuĔczy w Kieáczewicach, Lublin 2000) i w Lublinie przy Al. Racáawickich, mimo Īe od 1949 r. oficjalnym wáaĞcicielem tego ostatniego byáo Zgromadzenie, a nie SODL. Zob. zaĞwiadczenie wydane przez Wydziaá Ksiąg Publicznych Sądu Powiatowego w Lublinie z dn. 18 IV 1959 r., T: Akta ZSJ, AAL.
84
Pismo do MSW z dn. 21 IV 1962 r., sygn. 600011/II, ASEP, pismo do MSW
z dn. 23 X 1962 r., T: Zarząd ZSJ a UrzĊdy Centralne. Ministerstwa, ASJ, T: Akta
ZSJ, AAL.
85
ZaĞwiadczenia Sądu Powiatowego Wydziaá Ksiąg Wieczystych, z dn.
26 XI 1955 r. i z dn. 29 V 1956 r., T: SODL. Zarząd. Koresp. urzĊd., ASJ. Przejmując majątek SODL wáadze dziaáaáy w záej wierze, gdyĪ byáy Ğwiadome, Īe mają do
czynienia z majątkiem ZSJ. UdSW nakazaá jednak aby majątku Stowarzyszenia nie
uznawaü za majątek zakonny. Zob. korespondencjĊ pomiĊdzy UdSW a MSW
z 1959 r., T: Urząd do Spraw WyznaĔ, sygn. 52/3, AAN.
86
Przeciwko likwidowaniu przez UrzĊdy Spraw WewnĊtrznych PWRN bezhabitowych zgromadzeĔ zakonnych jako stowarzyszeĔ rzekomo Ğwieckich, wielokrotnie protestowaá Sekretarz Episkopatu Polski bp Z. ChoromaĔski w swoich
listach do wáadz. Zob.: list z dn. 14 IV 1959 r., w: Raina, KoĞcióá, dz. cyt., t. 2,
s. 92-94, list z dn. 3 VIII 1961 r., w: Raina, KoĞcióá..., t. 2, s. 128-129, list z dn.
27 IX 1961 r., w: Raina, KoĞcióá..., t. 2, s. 146-147, list z dn. 22 III 1962 r., w:
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zgromadzenia bezhabitowe, gdyĪ te ze wzglĊdu na swój ukryty charakter budziáy nienawiĞü u komunistów87.
W dniu 15 listopada 1982 r. Urząd Wojewódzki w Lublinie
uchyliá decyzjĊ z dn. 9 kwietnia 1968 r. o przekazaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz Skarbu PaĔstwa i czĊĞü nieruchomoĞci objĊtej
tą decyzją (tj. 4 930 m2 wraz z oficyną i domem na skarpie) zwróciá
Zgromadzeniu. Pozostaáa czĊĞü nadal stanowiáa wáasnoĞü paĔstwa
i pozostawaáa w uĪytkowaniu szpitala. Po przeáomie roku 1989
i wejĞciu w Īycie ustawowej regulacji stosunku paĔstwa do KoĞcioáa
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej88 zaistniaáa moĪliwoĞü
odzyskania przez Zgromadzenie zabranego bezprawnie przez wáadze komunistyczne majątku89. Siostry skierowaáy odpowiedni wniosek do Komisji Majątkowej i ta orzekáa o przywróceniu ZSJ wáasnoĞci pozostaáej czĊĞci posesji90. W dniu 9 wrzeĞnia 1997 r. zostaáa
zawarta ugoda przed Zespoáem Orzekającym Komisji Majątkowej
pomiĊdzy Zgromadzeniem a Akademią Medyczną, na podstawie
art. 61, ust. 1, pkt 3 i 6 oraz art. 63 ustawy z 17 maja 1989 roku.
Zgromadzenie nieodpáatnie uĪyczyáo Paáacyk AM do 2002 r.,
(w tym budynku mieĞci siĊ II Klinika Okulistyki). Grunt pod nowym budynkiem Kliniki Okulistycznej (w latach 70-tych na przejĊtej od Zgromadzenia nieruchomoĞci wzniesiono budynek I Kliniki
Raina, KoĞcióá..., t. 2, s. 184-185, list z dn. 29 IV 1964 r., w: Raina, KoĞcióá..., t. 2,
s. 273-281.
87
W partii komunistycznej panowaáa histeria antykoĞcielna i przybierający niekiedy groteskowe wrĊcz formy strach przed klerem i jego wpáywami. Na odbytej
w dn. 7 II 1958 r. naradzie sekretarzy Komitetów Wojewódzkich ds. propagandy,
Jan Szydlak z Katowic (póĨniejszy sekretarz KC i czáonek Biura Politycznego,
bliski wspóápracownik Gierka): “...wskazaá na wzmoĪoną w ostatnim okresie dziaáalnoĞü kleru. […] Rozwija siĊ zakonspirowana dziaáalnoĞü sióstr “skrytek”, które
po przejĞciu przeszkolenia przez jezuitów kierowane są do pracy w charakterze
sekretarek przewodniczących rad narodowych, związków zawodowych, itp. […]”,
za: A. Dudek, T. Marszaákowski, Walka z KoĞcioáem 1958-1966, “WiĊĨ” 1991,
nr 4, s. 117.
88
Ustawa z dn. 17 V 1989 r. o stosunku paĔstwa do KoĞcioáa katolickiego w
RP (Dz.U.89.29.154 z póĨn. zm.).
89
Szerzej: P. Pelc, Kwestia zwrotu mienia koĞcielnych osób prawnych w Ğwietle
ustawy o stosunku paĔstwa do KoĞcioáa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
“Prawo kanoniczne” 1995, z. 1-2, s. 103-137.
90
Art. 61, ust. 1, pkt 6 ustawy z dn. 17 V 1989 r. mówi o moĪliwoĞci przywrócenia wáasnoĞci, jeĞli odszkodowanie za wywáaszczoną nieruchomoĞü nie zostaáo
wypáacone, lub nie zostaáo podjĊte. Por. przypis nr 52.
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Okulistycznej) pozostaá wáasnoĞcią Akademii Medycznej, siostry
otrzymaáy za niego finansową rekompensatĊ91.
Podsumowując moĪna stwierdziü, Īe okres rządów komunistycznych w Polsce okazaá siĊ dla sióstr Sáug Jezusa pracujących w Lublinie równie bolesny jak doĞwiadczenia wojen i okupacji. Wáadze
drastycznie ograniczyáy dziaáalnoĞü Zgromadzenia, tym samym
pozbawiając siostry moĪliwoĞci oddawania siĊ pracy zgodnej z ich
powoáaniem. Odebraáy znaczną czĊĞü majątku pozbawiając przez to
Ğrodków potrzebnych do egzystencji. Stosowaáy wobec sióstr przeróĪne represje i metody politycznego nacisku. Czyniáy to niejednokrotnie Ğwiadomie i cynicznie áamiąc prawo. CzĊsto decyzje administracyjne byáy urzĊdniczą samowolą, a stosowane metody - jawnym pogwaáceniem istniejącego porządku prawnego.
Historia pokazaáa, Īe pomimo tych wieloletnich, usilnych staraĔ
nie udaáo siĊ wáadzom komunistycznym zlikwidowaü Īycia zakonnego, ani teĪ podporządkowaü go partii.

91

Informacje na ten temat ukazaáy siĊ w prasie codziennej: Okulistyka zostaje
na starym miejscu, “Dziennik” z 19 V 1995 r., s. 2, Siostry zrzekáy siĊ paáacu.
Okulistyka zostaje przy Chmielnej, “Kurier Lubelski” z 19 V 1995 r., s. 16, Finansowe zadoĞüuczynienie, “Dziennik Wschodni” z 12 XII 1997 r., s. 6.

