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Represje w adz komunistycznych wobec lubelskiej 

placówki Zgromadzenia S ug Jezusa 
 

 

 Polityka w adz wobec zakonów zawsze by a konsekwencj  poli-

tyki prowadzonej w stosunku do ca ego Ko cio a. Wprowadzony w 

Polsce po II wojnie wiatowej system komunistyczny, oparty na 

za o eniach ideologii wrogiej Ko cio owi, ukierunkowany zosta  na 

zwalczanie religii i ograniczanie dzia alno ci Ko cio a, w tym tak e 

zakonów. Wszelkimi sposobami starano si  zniszczy  podstawy 

materialne zakonów, aby w ten sposób pozbawi  je mo liwo ci 

dzia ania, os abi  ich wp yw na spo ecze stwo, a w ostateczno ci 

wyeliminowa  je zupe nie z ycia spo ecznego. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie represyjnych 

dzia a  w adz wymierzonych przeciwko Zgromadzeniu Sióstr S ug 

Jezusa, a konkretnie jego placówce prowadzonej w Lublinie. Wielo-

torowo, najpierw poprzez zamkni cie szkó , nast pnie likwidacj  

jad odajni i bursy, dalej post powanie wyw aszczeniowe, a  po zli-

kwidowanie “Stowarzyszenia Opieka nad Dziewcz tami”1, które 

by o oficjaln  form  dzia ania Zgromadzenia, w adze jednoznacznie 

zmierza y do skasowania tej bardzo pr nie dzia aj cej placówki. 

Nie by a to sytuacja jednostkowa, ale element antyzakonnej polityki 

prowadzonej przez w adze. Dzia ania typowe, przemy lane, których 

celem by o zniszczenie ycia zakonnego lub przynajmniej zreduko-

wanie w mo liwie najwi kszym zakresie prowadzonej przez zakony 

dzia alno ci2. 

                                                      
1 Dalej w skrócie SODL. 
2 Takie wiadome posuni cia w adz zmierzaj ce do zniszczenia zgromadze  

zakonnych lub podporz dkowania ich organom pa stwa, dotkn y wszystkie insty-
tuty zakonne w Polsce Ludowej. Wci  brak jest ca o ciowego opracowania tego 
problemu, jego skal  sygnalizuj  jedynie artyku y: J. Kowalik, Polityka w adz PRL 
wobec zakonów, “Chrze cijanin w wiecie” 1994, nr 1, s. 136–157, B. Zubert,  
T. Bach, Ograniczenia w realizacji w asnego charyzmatu przez instytuty zakonne w 
okresie rz dów totalitarnych w Polsce (1945-1989), Roczniki Nauk Prawnych, t. 4, 
Lublin 1994, s. 81-101. Brak szerszego opracowania sk ania do podj cia bada  nad 
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Sprawa lubelskiego domu Zgromadzenia S ug Jezusa jest intere-

suj ca z jeszcze jednego wzgl du. Kilka lat temu wiele kontrowersji 

wzbudzi o orzeczenie Komisji Maj tkowej o przywróceniu ZSJ 

w asno ci nieruchomo ci po o onej przy ul. Chmielnej 1, na której 

obecnie usytuowana jest Klinika Okulistyczna. Wywo a o ono sze-

rok  polemik  w prasie i wiele nieprzychylnych wypowiedzi wyni-

kaj cych zapewne z nieznajomo ci faktów jakie mia y miejsce w 

przesz o ci3. Cho  sprawa nieruchomo ci przy ul. Chmielnej zosta a 

ju  zamkni ta, wydaje si  zasadnym przybli enie szczegó ów ca ej 

sprawy. 

Podstaw  opracowania stanowi  materia y archiwalne, g ównie 

dokumenty pochodz ce z archiwum Zgromadzenia4 oraz z Archi-

wum Sekretariatu Episkopatu Polski5, Archiwum Archidiecezji Lu-

belskiej6 i Archiwum Akt Nowych w Warszawie7. Niestety wiele 

dokumentów dotycz cych sprawy zosta o zniszczonych lub zagi-

n o, z kolei w archiwum Zgromadzenia wielu dokumentów braku-

je, poniewa  nie by y siostrom dor czane. Skorzystano tak e 

z opracowa  historii Zgromadzenia8, jednak te w wi kszo ci nie 

                                                                                                               
tym zagadnieniem. Nale y je rozpocz  od analizowania kwestii szczegó owych, 
takich jak represje w adz wobec poszczególnych zakonów. 

3 O charakterze polemiki wiadcz  ju  tytu y artyku ów prasowych; zob. Bez-
domna okulistyka, “Dziennik” z 7-9 IV 1995 r., s. 3, By  albo nie by  lubelskiej 
okulistyki? Fina  w maju, “Dziennik” z 13 IV 1995 r., s. 3, Jaka przysz o  lubel-
skiej okulistyki? Pa acyk dla zakonnic czy AM, “Dziennik” z 18 V 1995 r., s. 1 i 2, 
sugeruj ce, e siostry daj  usuni cia Kliniki z budynku ZSJ, a przecie  chodzi o 
jedynie o sprawiedliwo . Chc  tylko sprawiedliwo ci, “Gazeta w Lublinie”  
z 8 IV 1995 r., s. 1, Nie chcemy kliniki tylko zado uczynienia, “Kurier Lubelski”  
z 12 IV 1995 r., s. 12. 

4 Archiwum Zgromadzenia S ug Jezusa znajduje si  w Domu Generalnym w 
Warszawie - dalej: ASJ. 

5 Mie ci si  w Warszawie przy skwerze Ks. Kard. Wyszy skiego - dalej: 
ASEP. 

6 Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie, ul. Prymasa Wyszy skiego – dalej: 
AAL. 

7 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, ul. Hankiewicza - dalej: AAN. 
8 G ównie: A. Jakubczyk, Zgromadzenie S ug Jezusa w spo ecze stwie polskim 

w latach 1884-1939, Lublin 1995, mps, ASJ i BKUL. O ile jednak historia Zgro-
madzenia do roku 1947 (zob. tak e S. Fudali, Zgromadzenie S ug Jezusa w latach 
1939-1947, w: e skie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947, red. A. Chru-
szczewski, K. D bowska, J. Koz owski, t. 5, Lublin 1989, s. 229-287) zosta a ju  
ca o ciowo opracowana, nadal brakuje monografii dziejów Zgromadzenia w okre-
sie PRL.  
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obejmuj  okresu powojennego, nadto zupe nie pomijaj  aspekty 

prawne zagadnienia9. 

Dla lepszego na wietlenia sytuacji, w jakiej si  znalaz y Siostry 

S ugi Jezusa pracuj ce w Lublinie, koniecznym jest przybli enie 

dziejów Zgromadzenia do 1945 roku. Szczególnie porównanie pod-

staw prawnych i dzia alno ci Zgromadzenia w okresie mi dzywo-

jennym z represjami w adz komunistycznych w sposób jasny poka-

zuje antyzakonn  i dyskryminacyjn  polityk  w okresie Polski  

Ludowej. 

 

1. Wprowadzenie - dzia alno  Zgromadzenia S ug Jezusa 

w Lublinie przed 1945 rokiem 

 

Zgromadzenie Sióstr S ug Jezusa zosta o za o one w Warszawie 

8 grudnia 1884 roku przez b . O. Honorata Ko mi skiego (1829-

1916)10 i matk  Eleonor  Motylowsk  (1856-1932). Cech  charakte-

rystyczn  Zgromadzenia by o ca kowite ukrycie ycia zakonnego 

wobec ludzi. Ojciec Honorat pragn , by w ten sposób siostry reali-

zowa y idea  ycia ukrytego w. Rodziny z Nazaretu. Zreszt  w 

sytuacji politycznej panuj cej w zaborze rosyjskim po powstaniu 

styczniowym, kiedy to w adze carskie nie zezwala y na tworzenie 

nowych zgromadze , ani na przyjmowanie ch tnych w szeregi ju  

istniej cych zakonów, konspiracja by a jedynym sposobem utrzy-

mania ycia zakonnego. Surowe zakazy jakichkolwiek zebra , 

wprowadzone z obawy przed spiskowaniem, omijane by y w Zgro-

madzeniu S ug Jezusa przez tworzenie prywatnych zak adów u y-

teczno ci publicznej, takich jak magiel czy pracownia krawiecka, w 

                                                      
9 P. Brzozowska, S ugi Jezusa, w: Zakony w. Franciszka w Polsce w latach 

1772-1970, red. J. R. Bar, cz. 1, Warszawa 1978, s. 186-194; P. Brzozowska, 

Zgromadzenie Sióstr S ug Jezusa, w: Kalendarz Rodziny Katolickiej, Warszawa 

1989, s. 57-58; P. Brzozowska, Zgromadzenie S ug Jezusa, “Trze wymi b d cie…” 

1989, nr 2, s. 43-45; A. Jakubczyk, A. Kulka, H. Sula, Zgromadzenie Sióstr S ug 

Jezusa, w: Dziedzictwo B ogos awionego Honorata Ko mi skiego, red. H. I. Szu-

mi , G. Bartoszewski, Warszawa - Sandomierz 1998, s. 295-330. 
10 Zob. J. Duchniewski, R. Prejs, Stan bada  nad yciem i dzie em b . Honorata 

Ko mi skiego, przegl d pi miennictwa opublikowanego po 1968 roku, Pozna  

1992. 
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których atwo by o spotka  si  bez budzenia podejrze  w adz11. Do 

I wojny wi kszo  prac Zgromadzenia skupiona by a na pomocy 

religijnej, moralnej, edukacyjnej i socjalnej s u cym. W tym celu 

organizowano domy opieki, schroniska, kursy i szko y gospodarcze, 

biura po rednictwa pracy oraz przytu ki dla osób starszych 

i bezdomnych. S ugi Jezusa zajmowa y si  tak e dzie mi organizu-

j c dla nich sieroci ce i ochronki - te dzia ania wzmog y si  w cza-

sie i po I wojnie, gdy liczba sierot wzros a12. 

Do Lublina Siostry S ugi Jezusa przyby y w 1889 r. Za o y y 

pracowni  krawieck , jednak donos spowodowa  ujawnienie przed 

zaborc  i rewizj , a w rezultacie likwidacj  pracowni i wydalenie 

prowadz cych j  sióstr poza granice guberni lubelskiej. Pozosta e w 

Lublinie siostry pracowa y m. in. w schronisku dla s u cych po-

wsta ym w 1899 r. i podlegaj cym Lubelskiemu Towarzystwu Do-

broczynno ci, a w 1907 r. kupi y dom przy ul. 3 Maja 14, w którym 

prowadzi y praktyczne zaj cia dla kobiet13. 

Po odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci usta o prze ladowa-

nie i mo na by o jawnie prowadzi  katolickie zak ady. Siostry chc c 

wykorzysta  nowe mo liwo ci dla pracy apostolskiej a jednocze nie 

pozosta  wierne idei ukrytego ycia zakonnego, za o y y stowarzy-

szenie wieckie pod nazw  “Stowarzyszenie Opieka nad Dziewcz -

tami pod wezwaniem w. Rodziny” z siedzib  w Lublinie, zatwier-

dzone przez Generalnego Gubernatora Wojskowego w dniu 16 

wrze nia 1918 r.14 Postanowieniem Ministerstwa Spraw Wewn trz-

nych z dnia 23 czerwca 1920 r. wci gni te ono zosta o do rejestru 

stowarzysze  i zwi zków pod nr 29715. Analiza unormowa  statu-

towych pozwala zauwa y , e Stowarzyszenie by o apolityczne, 

nastawione na dzia alno  dobroczynno-o wiatow . Terenem jego 

dzia alno ci by o województwo lubelskie. Celem - opieka, wycho-

wanie oraz kszta cenie dzieci i dziewcz t, pomoc bezrobotnym,  

                                                      
11 A. Jakubczyk, Próba rozwi zania problemu s u cych w II po owie XIX wie-

ku w koncepcji zgromadzeniotwórczej H. Ko mi skiego, Lublin 1981, mps, ASJ  
i BKUL, s. 95. Dekret pochwalny Stolicy Apostolskiej ZSJ otrzyma o w 1907 r.,  
a ostateczne zatwierdzenie Zgromadzenia nast pi o w 1924 r. 

12 A. Jakubczyk, A. Kulka, H. Sula, dz. cyt. , s. 301. 
13 Szerzej: A. Jakubczyk, Zgromadzenie..., s. 588-591. 
14 Tam e, s. 106. 
15 T: SODL. Statut, ASJ. 
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a tak e opieka nad starymi i niedo nymi kobietami (§ 3). Dla re-

alizacji powy szych zada  Stowarzyszenie mog o zak ada  ochron-

ki, zak ady opieku czo-wychowawacze, schroniska dla kobiet nie-

zdolnych do pracy, bursy dla ucz cych si  dziewcz t, prowadzi  

szko y i kursy zawodowe, a celem praktycznego szkolenia dziew-

cz t zak ada  sto ówki, pralnie, pracownie r czne, stanowi ce jed-

nocze nie ród o dochodu i przysparzaj ce Stowarzyszeniu rodków 

materialnych dla realizacji jego celów (§ 4). Z punktu widzenia po-

wojennych losów wa ne by o unormowanie zawarte w § 19 statutu 

mówi ce, e w razie rozwi zania Stowarzyszenia ca y jego maj tek 

przechodzi do dyspozycji biskupa ordynariusza diecezji lubelskiej. 

Wobec w adz pa stwowych Stowarzyszenie by o reprezentowane 

przez Zarz d (przewodnicz ca i cztery cz onkinie) wybierany na 

Walnym Zebraniu na okres 3 lat. By y to najcz ciej osoby pe ni ce 

równocze nie funkcje w Zgromadzeniu. Cele dzia ania Stowarzy-

szenia by y zbie ne z zadaniami Zgromadzenia zawartymi w Kon-

stytucjach, cho  sam statut Stowarzyszenia nie wspomina  o czno-

ci ze Zgromadzeniem S ug Jezusa16. Faktycznie jednak cz onki-

niami zwyczajnymi Stowarzyszenia mog y by  jedynie cz onkinie 

Zgromadzenia, które tym samym wykonywa y prac  w dwóch ró -

nych instytucjach, wobec w adz ko cielnych jako Siostry S ugi Je-

zusa i wobec w adz pa stwowych jako cz onkinie Stowarzyszenia. 

czy o si  to m.in. z konieczno ci  prowadzenia odr bnej doku-

mentacji17.  

W dniu 27 pa dziernika 1932 roku wydane zosta o rozporz dze-

nie Prezydenta RP - Prawo o stowarzyszeniach18. By o ono wyra nie 

restryktywne, umo liwia o du  ingerencj  organów administracji 

pa stwowej w dzia alno  stowarzysze . Ju  samo utworzenie sto-

                                                      
16 W latach 1917-1919 Siostry S ugi Jezusa zorganizowa y podobne “Stowarzy-

szenia Opieka nad Dziewcz tami” w Krakowie i Warszawie. Ka de z nich mia o 
oddzielnie zatwierdzony statut, który poza okre leniem siedziby i terenu dzia alno-
ci stowarzyszenia nie ró ni  si  od pozosta ych. Fakt istnienia trzech stowarzysze  

o identycznych celach trzeba t umaczy  specyficznymi warunkami politycznymi 
jakie panowa y w ró nych cz ciach porozbiorowej Polski w chwili zak adania tych 
stowarzysze . Zob. A. Jakubczyk, Zgromadzenie..., s. 107-108. Zreszt  w 1939 r. 
zarz d Zgromadzenia uchwali  fuzj  Stowarzyszenia lubelskiego z warszawskim, 
jednak nie dosz o do niej z powodu wybuchu wojny. Tam e, s. 109. 

17 Tam e, s. 109-111. 
18 Dz.U.32.94. 808, dalej – Prawo o stowarzyszeniach. 
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warzyszenia w wietle nowego prawa uzale nione zosta o od swo-

bodnego uznania organu administracji. Zakaz za o enia stowarzy-

szenia móg  nast pi , gdy jego istnienie nie da o si  pogodzi   

z prawem albo mog o spowodowa  zagro enie bezpiecze stwa, 

spokoju lub porz dku publicznego. Natomiast istniej ce stowarzy-

szenie mo na by o zlikwidowa , gdy organ rejestracyjny uzna , e 

nie odpowiada ono “wzgl dom po ytku spo ecznego”. Do ka dej 

sytuacji organ administracji móg  przyk ada  sobie tylko znan  mia-

r  “po ytku spo ecznego”19. W wietle prawa prowadzenie przez 

“Stowarzyszenie Opieka nad Dziewcz tami” szkó  i zak adów wy-

chowawczych wi za o si  zatem z mo liwo ci  kontroli ze strony 

w adz pa stwowych. Artyku  9 Prawa o stowarzyszeniach ca kowi-

cie wy cza  zakony spod rygorów stawianych przez to prawo 

wszystkim stowarzyszeniom. Ujawnienie si  Zgromadzenia zwal-

nia oby je ze stosowania niekorzystnych przepisów. Rozwa ano 

wi c tak  mo liwo , jednak w dyskusji zwyci y a idea ycia ukry-

tego. Jednocze nie, ze wzgl du na swój niejawny charakter, Zgro-

madzenie wola o unikn  ingerencji w adz w prowadzon  dzia al-

no . Tak  szans  stworzy o rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 

28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach s u cych katolickim celom 

religijnym i wyznaniowym20. Dotyczy o ono stowarzysze  maj -

cych za cel szerzenie zasad katolickich, je eli powsta y za zgod  

biskupa diecezjalnego lub ju  po powstaniu zosta y przez niego 

aprobowane21. Stowarzyszenia te wy czone by y spod wi kszo ci 

przepisów Prawa o stowarzyszeniach22. Musia y wprawdzie dosto-

                                                      
19 Zob. E. Smoktunowicz, Wolno  zrzeszania si  i jej wp yw na obowi zuj ce 

prawo w Polsce, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk odowska, Ius 40 (1993), 
s. 192; J. Szreniawski, Problemy prawne stowarzysze , Annales Universitatis Ma-
riae Curie-Sk odowska, Ius 1993, s. 214. Zob. tak e J. Krukowski, Prawo chrze ci-
jan do stowarzyszania si  i mo liwo ci jego realizacji w prawie kanonicznym  
i polskim, Ko ció  i Prawo, red. J. Krukowski, H. Misztal, t. 9, Lublin 1991, s. 203; 
W. Bar, Wolno  zrzeszania si  osób wierz cych, w: Prawo wyznaniowe, red.  
H. Misztal, Lublin 2000, s. 417-418. 

20 Dz.U.34.9.72. 
21 Zgromadzenie uzyska o aprobat  biskupa lubelskiego dla Stowarzyszenia, 

zob. A. Jakubczyk, Zgromadzenie..., s. 112. 
22 Nie odnosi  si  do nich m. in. art. 6 pkt a Prawa o stowarzyszeniach zakazu-

j cy tworzenia stowarzysze  przyjmuj cych zasad  bezwzgl dnego pos usze stwa 
cz onków w adzom stowarzyszenia. 
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sowa  si  do zarz dze  pa stwowych dotycz cych dzia alno ci spo-

ecznej, dobroczynnej, o wiatowej, jednak e kontrole tych stowa-

rzysze  katolickich przeprowadzane by y za po rednictwem kurii 

biskupich. 

Tak wi c w okresie mi dzywojennym Zgromadzenie S ug Jezusa 

prowadzi o sw  dzia alno  w Lublinie wyst puj c oficjalnie jako 

“Stowarzyszenie Opieka nad Dziewcz tami”. W roku szkolnym 

1925/26 zorganizowano Szko  Gospodarczo-Zawodow  im. w. 

Kazimierza o profilu szko y powszechnej, przekwalifikowan  w r. 

szk. 1937/38 na redni  Prywatn  e sk  Szko  Krawiecko-

Bieli niarsk . Ucz szcza o do niej 60-80 dziewcz t. Siostry prowa-

dzi y tak e Roczn  Szko  Przysposobienia w Gospodarstwie Ro-

dzinnym, maj c  na celu g ównie praktyczne przeszkolenie w zaj -

ciach domowych dziewcz t w wieku 13-18 lat. Obok szkó  prowa-

dzony by  internat dla uczennic na ok. 120 miejsc23. Ponadto funk-

cjonowa a sto ówka dla ponad 1500 osób, Dom Dziecka dla 80 

dzieci, opiekowano si  tak e s u cymi prowadz c dla nich m. in. 

biuro po rednictwa pracy24. 

Na potrzeby prowadzonej z wielkim rozmachem dzia alno ci 

siostry zakupi y w 1923 roku du y, dwupi trowy dom przy ul. 

Chmielnej 1, tzw. Pa acyk wraz z parcel  ogrodow 25. Potem obok 

wybudowa y dwupi trowy budynek zwany oficyn , a w 1930 roku 

uzyska y jeszcze od pa  Jab o skich po o ony po s siedzku dom 

przy ul. Dolnej 3 Maja 2. By  to pi trowy budynek zbudowany na 

skarpie. Oficjalnym w a cicielem domów by o “Stowarzyszenie 

Opieka nad Dziewcz tami”. Liczba sióstr w Lublinie wzrasta a wraz 

z rozwojem dzia alno ci z 4 w 1905 roku do ponad 40-tu w domach 

przy ul. Chmielnej i Dolnej 3 Maja. 

W okresie okupacji siostry by y zmuszone opu ci  dom w Lubli-

nie, gdy  Niemcy zaj li Pa acyk na siedzib  gestapo. Po wyzwole-

niu wracaj ce siostry zasta y dom zdewastowany, wymagaj cy wie-

lu nak adów finansowych, aby dostosowa  go powtórnie do pracy 

o wiatowo-wychowawczej. Mimo tego ju  w 1944 r. placówka pod-

                                                      
23 A. Jakubczyk, Zgromadzenie..., s. 592. 
24 S. Fudali, dz. cyt. , s. 278. 
25 Aby uzyska  przynajmniej cz  rodków potrzebnych na zakup Pa acyku, 

siostry zmuszone by y sprzeda  dom przy ul. 3 Maja 14. 
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j a dzia alno , nadal jako w asno  “Stowarzyszenia Opieka nad 

Dziewcz tami”26. Siostry prowadzi y sto ówk  dla ok. 2000 osób, 

Dom Dziecka dla ok. 80 dzieci, szko y zawodowe: gospodarcz  i 

krawieck  oraz burs  dla uczennic27. W latach 1949-50 w adze ko-

munistyczne zamkn y szko y, a w 1953 r. zlikwidowa y burs  

i sto ówk . Nast pnie przyst pi y do stopniowego przejmowania 

ca ej nieruchomo ci Zgromadzenia. 

 

2. Zamkni cie szkó  i bursy 

 

Szybka laicyzacja ca ego systemu edukacji w PRL by a dla 

w adz komunistycznych jednym z najwa niejszych zada . Szko a w 

PRL mia a upowszechnia  wiatopogl d matarialistyczny, przeciw-

stawny religii. Dlatego w krótkim czasie ze szkó  usuni to kateche-

z , z programów nauczania wszelkie tre ci maj ce zwi zek z religi . 

Za wszelk  cen  starano si  ograniczy  wp ywy Ko cio a na m ode 

pokolenie28.  

W domu przy ul. Chmielnej we wrze niu 1944 roku siostry po-

nownie otworzy y Roczn  Szko  Przysposobienia w Gospodarstwie 

Rodzinnym i Prywatne Gimnazjum Krawieckie, a pó niej tak e 

4-letnie Liceum Gastronomiczne. Szko y cieszy y si  du ym uzna-

niem, mia y komplety uczennic, a klasy liczy y nawet do 40 osób.  

Z powodu du ej liczby zg osze  prowadzono podwójne oddzia y, 

a zaj cia odbywa y si  na dwie zmiany. Prawie po owa uczennic 

mieszka a w bursie zorganizowanej przy szkole, a wiele doje d a o 

nawet z tak odleg ych miejscowo ci jak Na czów czy Kra nik29. 

W adzom jednak zacz  przeszkadza  katolicki charakter szkó . 

W styczniu 1949 r. zaproponowa y ich upa stwowienie “celem za-

pewnienia m odzie y bezp atnego nauczania”. Zgromadzenie od-

mówi o stwierdzaj c, e pa stwowe szko y tego typu ju  istniej  

                                                      
26 Po II wojnie wiatowej Stowarzyszenie zosta o ponownie wpisane do rejestru 

stowarzysze  i zwi zków 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 ycia publicznego jako program o wiaty i kultury 

w PRL, “Chrze cijanin w wiecie” 1994, nr 1, s. 26. 
29 Fudali, dz. cyt. , s. 252-253. 
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i uczennice, które chc , mog  z nich korzysta . Poza tym czesne 

w szko ach prowadzonych przez siostry nie jest wy sze od op at na 

tzw. ko a rodziców, jakie ponosi si  w szko ach pa stwowych. Nad-

to z bezp atnego nauczania korzysta ju  20 uczennic, a wiele innych 

z 50% ulgi. 

Pomimo tych racji w marcu 1949 r. w adze powiadomi y o pla-

nowanym zamkni ciu szkó : krawieckiej i gastronomicznej. Powody 

takich decyzji podano identyczne. Oba pisma wygl da y jak odbite 

przez kalk , tylko z wpisan  inn  nazw  szko y. Podniesiono 

w nich, e “nauczyciele na lekcjach ograniczaj  si  do podawania 

rzeczowych wiadomo ci z poszczególnych przedmiotów, bez 

uwzgl dniania zachodz cych przemian w ustroju Polski Ludowej. 

Brak u uczennic wiadomo ci co do osi gni  Polski Ludowej na 

odcinku politycznym, spo ecznym i gospodarczym”. 

W odwo aniu “Stowarzyszenie Opieka nad Dziewcz tami” wy-

razi o zdziwienie takimi zarzutami, jako e wi kszo  nauczycieli 

pracowa a jednocze nie w szko ach pa stwowych, pos uguj c si  

tymi samymi metodami i poruszaj c te same tematy. 

Jednak Kuratorium postanowi o zamkn  Prywatne Gimnazjum 

Krawieckie im. w. Kazimierza z dniem 30 czerwca 1949 r., na pod-

stawie art. 4, ust. 1, pkt d ustawy z dn. 11 marca 1932 r. o prywat-

nych szko ach oraz zak adach naukowych i wychowawczych30. Po-

wo any przepis stanowi , e szko a mo e by  zamkni ta, je eli 

sprawuj ca nadzór w adza szkolna stwierdzi, i  “nauczanie lub wy-

chowanie m odzie y odbywa si  w duchu nielojalnym dla pa stwa, 

wzgl dnie szko a nie przeciwdzia a skutecznie szkodliwym pod 

wzgl dem wychowawczym wp ywom na m odzie ”. Uczennice 

Gimnazjum zosta y w czone do szko y pa stwowej, w której bra-

kowa o zg osze . 

W dniach 2-3 marca 1950 r. pracownicy Dyrekcji Okr gowej 

Szkolenia Zawodowego przeprowadzili wizytacj  w drugiej lubel-

skiej szkole, tj. w 4-letnim Prywatnym Liceum Gastronomicznym. 

Komisja stwierdzi a, e nie s  realizowane plany nauczania 

w zakresie wychowania ideologicznego, w salach brak jest portre-

tów Marsza ka Rokossowskiego, a biblioteka marksistowska przy-

                                                      
30 Dz.U.32.33.343. 
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dzielona szkole nie jest wykorzystywana31. Zarzucono tak e Radzie 

Pedagogicznej, e nie wykazuje zainteresowania w kierunku rozwi-

ni cia dzia alno ci ZMP32, nie zwraca uwagi na ugruntowanie jed-

nolitego wiatopogl du marksistowskiego i nie uwzgl dnia w na-

uczaniu znaczenia przemian jakie dokonuj  si  w Polsce zd aj cej 

do socjalizmu. W konsekwencji ograniczono przyj cia do I klasy do 

45 uczennic. Jednak ju  dwadzie cia dni pó niej, 21 czerwca 1950 r. 

DOSZ zmieni a zdanie i zarz dzi a ca kowite wstrzymanie zapisów 

do I klasy33, a dn. 17 sierpnia 1950 r. przys a a decyzj  o zamkni ciu 

z ko cem sierpnia I klasy Prywatnego Liceum Gastronomicznego34. 

Jako podstaw  ponownie przytoczono wspomniany art. 4, ust. 1, 

pkt d ustawy z 11 marca 1932 r., a jako oficjalny powód podano 

“nauczanie i wychowywanie m odzie y w duchu sprzecznym z za-

o eniami Polski Ludowej, w szczególno ci b dne interpretowanie 

przemian zachodz cych w dzisiejszej Polsce”. Uczennicom cofni to 

tak e prawo do zni ek kolejowych.  

Stowarzyszenie odwo a o si  do Centralnego Urz du Szkolenia 

Zawodowego, podnosz c, e zarzuty wysuwane przez DOSZ to 

“zwyk e slogany propagandowe, którymi pos uguj  si  wizytatorzy 

                                                      
31 Sprawozdanie z wizytacji, T: SODL. Prywatne Gimnazjum Gospodarcze. 

Koresp., ASJ, tak e T: Akta ZSJ, AAL. 
32 Du y wp yw na wychowanie w duchu ateistycznym mia y organizacje m o-

dzie owe, a w ród nich powo any w 1948 r. Zwi zek M odzie y Polskiej, który 
mia  kszta towa  i wychowywa  ateistów, przysz ych dzia aczy partyjnych. Epi-
skopat Polski sprzeciwi  si  zak adaniu w szko ach katolickich organizacji marksi-
stowskich i antychrze cija skich, takich jak ZMP, uznaj c, e “by oby to przyk a-
danie r ki do zbrodni jak  jest bolszewizacja m odzie y polskiej. Rozkazów w adzy 
szkolnej zak adania takich organizacji wykonywa  nie wolno […]. Nie nale y 
zamyka  szkó  z powodu presji w adz szkolnych celem wymuszenia za o enia 
wspomnianych organizacji. Represje znosi  trzeba spokojnie i odwa nie […]. 
Wybi a godzina, gdy nasze apostolstwo wychowawcze zaja nie  powinno bohater-
stwem w obronie chrze cija sko ci polskiego dziecka. Gdyby pomimo oporu kie-
rowników […] za o ono w szko ach katolickich wspomniane organizacje […], 
[nale y - przyp. autora] wszystkimi sposobami, a zw aszcza roztropnym oddzia y-
waniem […] stara  si  o to, by m odzie  nie uleg a ich wp ywom”. Poufne wskaza-
nia Episkopatu Polski dla szkó  katolickich w sprawie organizacji m odzie owych  
z dn. 5 XII 1947 r., w: P. Raina, Ko ció  w PRL. Ko ció  katolicki a pa stwo w 
wietle dokumentów 1945-1989, t. 1: Lata 1945-1959, Pozna  1995, s. 113-114. 

Zob. tak e 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 szko y o charakterze katolickim. Wymownie 

wiadczy o tym ich postawa i sposób wizytowania szko y. Kontrolu-

j cy z zasady ujemnie oceniali wszelkie wyniki czy przedsi wzi cia, 

[…] pos ugiwali si  metodami nie wytrzymuj cymi adnej krytyki; 

stawiali uczennicom najbardziej podst pnie sformu owane pytania, 

[…] chwytali za s ówka, […] kontrolowali osobiste teczki uczennic, 

wywracali po ciel w ó kach i szperali w siennikach”35. Jednak Cen-

tralny Urz d utrzyma  decyzj  DOSZ w mocy. Oznacza o to stop-

niowe wyga ni cie szko y do 30 czerwca 1953 roku36. 

Pomimo likwidacji szkó  bursa dla uczennic w domu przy 

ul. Chmielnej nadal dzia a a. Na pocz tku roku szkolnego 1953/54 

wszystkie miejsca w niej by y zaj te. W pa dzierniku 1953 r. rodzi-

ce uczennic otrzymali nakaz zabrania dziewcz t z bursy pod gro b  

usuni cia ich ze szkó . Tym samym bursa musia a ulec likwidacji. 

Dziewcz ta zosta y cz ciowo przeniesione do internatów pa stwo-

wych37, a cz ciowo rozrzucone po prywatnych stancjach38. 

                                                      
35 Pismo SODL z dn. 28 III 1950 r., T: Akta ZSJ, AAL. 
36 Komisja G ówna Episkopatu Polski w dn. 22 VI 1949 r. skierowa a do rz du 

protest, w którym czytamy m. in.: “Episkopat Polski otrzyma  wielokrotnie od 
Ministra Wolskiego zapewnienia, e szko y katolickie b d  korzysta y z nale nych 
uprawnie  [...]. Wbrew tym zapewnieniom [...] szko om typu licealnego s  odbie-
rane prawa tak, e utrzymywane s  nadal w niepewno ci swego istnienia. Budynki 
szkó  zamykanych, stanowi ce w asno  Ko cio a (zakonów i zgromadze  zakon-
nych) maj  by  zaj te, z pogwa ceniem prawa w asno ci Ko cio a [...]. M odzie  
katolicka jest [...] dotykana niesprawiedliwo ci  cz onków komisji egzaminacyj-
nych i wy miewaniem przez nich wierze  i uczu  religijnych m odzie y”. Za: 
S. Nawrot, Prawna reglamentacja stosunków wyznaniowych. Praktyka polityczna 
pa stwa socjalistycznego wobec Ko cio a katolickiego u progu Polski Ludowej, 
“Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello skiego” 1982, z. 19 (Prace Nauk Poli-
tycznych), s. 63. 

37 Decyzje Wydzia u O wiaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (da-
lej - PWRN) z dni: 20 X, 29 X, 30 X i 10 XII 1953 r., T: SODL. Bursa dla uczennic 
przy ul. Chmielnej, ASJ. 

38 W adze komunistyczne szczególnie obawia y si  wp ywów Ko cio a na wy-

chowanie dzieci i m odzie y. wiadcz  o tym wypowiedzi sekretarzy KW PZPR 

jakie pad y na spotkaniu w Warszawie w dn. 16 VI 1953 r.; “Kler (przewa nie 

zakonny) prowadzi kilkaset […] internatów, burs, obków, […]. Skupiaj  one 

kilkana cie tysi cy m odzie y, która […] jest przysposobiona do odegrania roli 

najbardziej sfanatyzowanego, bojowego aktywu klerykalnego.” W tej sytuacji 

postanowiono: “wytypowa  te spo ród zak adów obejmuj cych m odzie , co do 

których mamy uzasadnione dane, e wychowuj  m odzie  we wrogim, antypa -
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3. Likwidacja sto ówki 

 

Prowadzona w Pa acyku przy ul. Chmielnej sto ówka mia a na 

celu nie tylko uzyskanie rodków finansowych potrzebnych do pro-

wadzenia przez Stowarzyszenie dzia alno ci charytatywnej. Odby-

wa y si  w niej tak e praktyczne zaj cia dla dziewcz t ucz szczaj -

cych do szko y gastronomicznej i gospodarczej. Przede wszystkim 

jednak s u y a ludno ci, zw aszcza tej ubogiej, która mog a w niej 

spo y  smaczny i niedrogi posi ek. 

Po II wojnie wiatowej liczba korzystaj cych z ywienia docho-

dzi a nawet do 2000 osób. Do 1952 r. sto ówka by a zwolniona od 

opodatkowania podatkiem obrotowym. W dniu 9 kwietnia 1952 r. 

Wydzia  Finansowy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej39 wy-

mierzy  stawk  podatku w wysoko ci 1% od obrotu, jak dla sto ów-

ki pracowniczej. Zupe nie niespodziewanie w dniu 8 sierpnia 1953 r. 

stawk  podniesiono do wysoko ci 15%. Co wi cej, podatek wymie-

rzono z dat  wsteczn  od 1 stycznia tego roku i wezwano do bez-

zw ocznego uiszczenia ca ej sumy, gro c przymusow  egzekucj . 

Dodatkowo zablokowano konto w banku PKO40. Wysoko  na o o-

nego w ten sposób podatku za 7 miesi cy wynosi a ok. 165 tys. z . 

Po przeprowadzonej 8 wrze nia 1953 r. kontroli ksi g handlowych 

w adze zaj y maj tek sto ówki. Dnia 22 wrze nia opiecz towa y 

magazyn razem ze wszystkimi znajduj cymi si  tam produktami, 

opiecz towano nawet sól i cukier. 

Wydzia  Handlu PWRN w Lublinie zdecydowa  o zamkni ciu 

sto ówki z dniem 30 wrze nia 1953 r.41, co postawi o siostry 

                                                                                                               
stwowym duchu i przedstawi  do 1 VIII br. wnioski co do ich upa stwowienia lub 

powo ania zarz dów komisarycznych. Nie nale y traktowa  tego jako akcj  maso-

w , lecz uzale ni  ka de tego rodzaju posuni cie od ca okszta tu stosunków  

z biskupem, w którego diecezji jest zak ad”, za: A. Kocha ski, PZPR wobec religii 

i Ko cio a w 1953 r., “Wi ” 1992, nr 10, s. 98-111.  
39 Dalej - PMRN 
40 By a to cz sta praktyka w adz komunistycznych. Zamykanie kont PKO za 

rzekome zaleg o ci podatkowe parali owa o dzia alno  instytucji ko cielnej lub 

zakonnej i by o równoznaczne z jej zamkni ciem. Por. J. Kowalik, dz. cyt., s. 149. 
41 Powodem zamkni cia by  “brak warunków ustalonych w § 2 zarz dzenia Mini-

stra Handlu Wewn trznego z dn. 25 VII 1951 r.” Powo ane zarz dzenie MHW 

w sprawie ustalenia norm orientacyjnych minimum wyposa enia technicznego sto ó-

wek pracowniczych prowadzonych przez spó dzielnie spo ywców i oddzia y zaopa-
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w bardzo trudnej sytuacji, bowiem zosta y ju  zrobione zapasy  

zimowe na kredyt, który mia  by  sp acony z dochodów uzyskanych 

z dzia alno ci sto ówki. W dniu 8 pa dziernika 1953 r. w adze po-

nadto zaj y meble, naczynia kuchenne i nakrycia sto owe, a nawet 

bielizn  sto ówkow 42. Mimo wielu odwo a , Zgromadzenie by o 

obci ane podatkiem obrotowym do 1955 roku, chocia  sto ówka 

ju  w tym czasie nie dzia a a. W ten sposób w adze zlikwidowa y 

dzia aj c  blisko 50 lat jad odajni , w której wielu najubo szych 

ywi o si  nieodp atnie. 

 

4. Wyw aszczenie nieruchomo ci przy ul. Chmielnej 

 

adnie po o ona posesja przy zbiegu ulic Chmielnej i Dolnej 

3 Maja o powierzchni ponad 17 700 m² z trzema budynkami miesz-

kalnymi (Pa acykiem, oficyn  i domem na skarpie), zabudowaniami 

gospodarczymi i du ym ogrodem owocowo-warzywnym sta a si  

terenem bezprawnych dzia a  w adz. 
W dniu 2 pa dziernika 1953 r. Prezydium Miejskiej Rady Naro-

dowej w Lublinie, na podstawie dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. 
o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu43 nakaza o sio-
strom natychmiast opu ci  Pa acyk44. Lokale w nim przydzielono 
Wydzia owi Zdrowia PWRN “na cele rozbudowy szpitalnictwa”. 
Decyzj  motywowano “konieczno ci  rozszerzenia us ug w zakresie 
zdrowotnym na terenie miasta Lublina”. Uznano przy tym, e po-
mieszczenia znajduj ce si  w dwóch pozosta ych budynkach, tj. w 
oficynie i domu na skarpie, o cznej powierzchni 575 m2 (w Pa a-
cyku by o 21 pomieszcze  o cznej powierzchni 760 m2) s  wystar-
czaj ce dla potrzeb Stowarzyszenia i nie przydzielono lokalu za-

                                                                                                               
trzenia robotniczego (MP.51. A-71. 924) w § 2 okre la o normy minimalnego wypo-

sa enia technicznego w sprz t zmechanizowany, T: Zarz d ZSJ a UdSW, ASJ. 
42 Wcze niej tak e na poczet zaleg o ci podatkowych zaj to inwentarz ywy, tj. 

3 krowy, 2 konie, kilkadziesi t wi  i wóz. 
43 Tekst jedn.: Dz.U.50 .36.343.  
44 Decyzja PMRN z dn. 2 X 1953 r., T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. 

Podstaw  by y art. art. 16, 22 ust. 1 i 27 ust. 1 dekretu o publicznej gospodarce 
lokalami. Stwierdza y one, e osoby mog  by  usuni te z lokalu tylko w przypadku, 
je eli lokal ten jest niezb dnie potrzebny w adzy, urz dowi lub instytucji pa stwo-
wej oraz, e decyzje o przydziale budynków i lokali nale  do kompetencji w adzy 
kwaterunkowej, któr  jest PMRN. 
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st pczego wbrew przepisom dekretu o publicznej gospodarce loka-
lami45. “Ze wzgl du na wyj tkowo wa ny interes” decyzji nadano 
klauzul  natychmiastowej wykonalno ci i w konsekwencji ju  
14 listopada 1953 r. Wydzia  Kwaterunkowy zarz dzi  opuszczenie 
domu pod sankcj  przymusowej eksmisji. Od 1 stycznia 1954 r. 
dom zaj  Pa stwowy Szpital Kliniczny nr 1 i umie ci  w nim Kli-
nik  Okulistyczn . 

Jeszcze w grudniu 1953 r. siostry zosta y zmuszone do zawarcia 

z PSK 1 umowy najmu na okres 3 lat46. Przedmiotem nacisku ze 

strony w adz by a - omówiona ju  wy ej - sprawa zaleg o ci z tytu u 

podatku obrotowego od obrotu uzyskiwanego z prowadzenia sto-

ówki. Podatek wymierzony zosta  z dat  wsteczn  od pocz tku 

1953 r. i to nawet za miesi ce, kiedy sto ówka ju  nie dzia a a. Na-

le no  uros a do kwoty 165 tys. z  i w adze zagrozi y przej ciem 

Pa acyku na Skarb Pa stwa z tytu u zaleg o ci podatkowych. Obie-

ca y umorzenie ca ej sumy w przypadku podpisania umowy najmu. 

Gwarancj  tak  z o y  sam dyrektor Urz du do Spraw Wyzna  - 

Antoni Bida47 w obecno ci przedstawiciela Sekretariatu Episkopatu 

ks. B. D browskiego i naczelnika Wydzia u ds. Wyzna  PWRN. Na 

spotkaniu w Urz dzie dyrektor A. Bida t umaczy , e PSK 1 otrzy-

ma  specjalne urz dzenia i subwencje, które musi zagospodarowa  

jeszcze w 1953 r., gdy  inaczej te nowoczesne urz dzenia Lublin 

straci. Jest zmuszony wi c tymczasowo umie ci  gdzie  Klinik  

Okulistyczn . W ci gu trzech, najwy ej czterech lat wybudowany 

zostanie nowoczesny szpital i nieruchomo  przy ul. Chmielnej 

zostanie zwrócona Zgromadzeniu, bo jak sam dyrektor naocznie 

stwierdzi , “posesja do rozbudowy na miar  potrzeb Lublina si  nie 

nadaje”. Po uzgodnieniu warunków oddania lokali w najem, przed-

stawicielki Zgromadzenia za da y spisania protoko u uzgodnie , na 

                                                      
45 Art. 16, ust. 2 stwierdza , e “usuni cie z lokalu mo e nast pi  po uprzednim 

dostarczeniu innego lokalu zast pczego w obr bie tej samej miejscowo ci, odpo-
wiadaj cego normom zaludnienia b d  powierzchni i nadaj cego si  do zaj cia ze 
wzgl du na stan techniczny”. Art. 16, ust. 3 stwierdza  ponadto, e osoby usuni te  
z lokalu maj  prawo do otrzymania zwrotu rzeczywistych kosztów przeprowadzki, 
ponosi je instytucja, na której korzy  dokonano usuni cia z lokalu. 

46 Umowa najmu z dn. 11 XII 1953 r., T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ, 
T: Akta ZSJ, AAL, T: Nabywanie i utrata w asno ci w centralnej i wschodniej 
Polsce. Zakony e skie 1952-68, sygn. 600011/II, ASEP. 

47 Antoni Bida by  dyrektorem UdSW w latach 1950-54. 
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co dyrektor UdSW wy mia  je i powiedzia , e przecie  reprezentuje 

rz d i sk ada to o wiadczenie w obecno ci urz dowych wiadków, 

a to jest wystarczaj c  gwarancj . Siostry podpisa y wi c umow  

przekonane, e wszystkie zobowi zania w adz wyra one na pi mie 

jak i z o one ustnie, b d  na pewno dotrzymane48. 

Sta o si  inaczej. Po przej ciu domu szpital zacz , wbrew umo-

wie, dokonywa  kapitalnych przeróbek, niszczy  zamontowane 

urz dzenia, rozbiera  i wywozi  piece, a w 1955 roku wyst pi   

z wnioskiem o wszcz cie post powania wyw aszczeniowego49. Za-

wiadomiony o tym fakcie UdSW stwierdzi , e nie widzi podstaw do 

interwencji50. Tymczasem 22 listopada 1955 r. PWRN wyda o orze-

czenie o wyw aszczeniu51 na podstawie dekretu z dn. 26 kwiet-

nia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomo ci niezb d-

nych dla realizacji narodowych planów gospodarczych52. Wyw asz-

czenie obj o 4 400 m2 i pozbawi o Zgromadzenie Pa acyku, ponad-

to budynków gospodarczych oraz wietnie utrzymanego ogrodu. 

By a to najwarto ciowsza cz  posesji, gdy  prawie ca  pozosta  

cz  gruntu stanowi a skarpa i nasyp. 

Trzeba w tym miejscu zauwa y , e z punktu widzenia interesów 

szpitala nie zachodzi a potrzeba wyw aszczania nieruchomo ci. 

W ramach umowy najmu szpital móg  swobodnie realizowa  swoje 

                                                      
48 Zob. odwo anie Zgromadzenia z dn. 26 IX 1955 r. do M. Zygmanowskiego, 

T: Zarz d ZSJ a UdSW, ASJ. Marian Zygmanowski by  dyrektorem UdSW 
w latach 1955-1956. 

49 Dn. 20 IX 1955 r. PWRN w Lublinie zawiadomi o o wszcz ciu post powa-
nia, T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ, sygn. 600011/II, ASEP. 

50 Pismo UdSW z dn. 27 X 1955 r., T: Zarz d ZSJ a UdSW, ASJ, sygn. 
600011/II, ASEP. 

51 T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ, sygn. 600011/II, ASEP. 
52 Tekst jedn.: Dz.U.52.4.31. Podstaw  orzeczenia stanowi y art. 1, 10 i 12 de-

kretu stwierdzaj ce, e prawo do przejmowania, nabywania i przekazywania nieru-
chomo ci niezb dnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych s u y 
wykonawcom planów, za  do orzekania o wyw aszczeniu i odszkodowaniu za 
wyw aszczenie kompetentne jest PWRN. Za wyw aszczon  w 1955 r. nierucho-
mo  o powierzchni 4 400 m2 przyznano Zgromadzeniu odszkodowanie w kwocie 
192 tys. z . By a to suma miesznie ma a za grunty, dwupi trowy dom, budynki 
gospodarcze, ogrodzenie, drzewka owocowe, krzewy ozdobne i kwiaty. Odszko-
dowania tego, w prote cie wobec doznanej krzywdy, Zgromadzenie nie podj o. 
I tak nie otrzyma oby pewnie ani z otówki, gdy  PMRN zawiadomi o 
w dn. 21 XII 1957 r. Bank Inwestycyjny, e przejmuje odszkodowanie za wyw asz-
czenie na pokrycie zaleg o ci podatkowych, T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. 
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zadania. Nadto nieruchomo  znajdowa a si  w u ytkowaniu szpita-

la, a dekret mówi  o prawie do wyw aszczania w sytuacji, gdy insty-

tucja pa stwowa b d ca wykonawc  narodowych planów gospodar-

czych, nie mo e potrzebnego obiektu uzyska  w inny sposób 

(art. 4). 

Poza tym szpital nie dotrzyma  umowy wyst puj c z wnioskiem 

o wszcz cie post powania wyw aszczeniowego w czasie jej trwania. 

W adze szpitala uzna y, e nie obowi zuje ich zasada “pacta sunt 

servanda”. Zapewne nie bez znaczenia by  dla nich fakt, e poprzez 

wyw aszczenie uwolni y si  od niewygodnego obowi zku uiszcza-

nia umownego czynszu, bo ju  od 1 stycznia 1956 r. szpital zaprze-

sta  p acenia go, cho  w wietle przepisów art. art. 270 i 271 kodek-

su zobowi za 53 decyzja wyw aszczeniowa nie powodowa a wyga-

ni cia zawartej poprzednio przez strony umowy. 

W trakcie rozprawy wyw aszczeniowej przedstawiciel PSK 1 

ujawni  fakt zainwestowania przez szpital w zajmowany Pa acyk 

kwoty 4 mln z . Te nak ady adaptacyjne poczynione zosta y bez 

zgody Zgromadzenia, a tym samym narusza y § 7 umowy najmu. 

Poza tym ekonomicznie by y nierentowne, ze wzgl du na czasowe 

przecie  u ytkowanie budynku. Chyba e poczynione zosta y w z ej 

wierze, dla stworzenia sobie argumentu do planowanego wyst pie-

nia z wnioskiem o wyw aszczenie. wiadczy  to mo e, e w adze 

wbrew umowie nie zamierza y zwróci  budynku po up ywie jej 

terminu. Warto zauwa y  te , e za kwot  4 mln z  w adze mog y 

wybudowa  nowy budynek, tym bardziej, e nie by o adnych wi-

doków na rozbudow  szpitala w obr bie nieruchomo ci Zgromadze-

nia. Z powy szej analizy nasuwa si  wniosek, e w adzom bardziej 

zale a o na likwidacji placówki zakonnej, ni  na realizacji “narodo-

wych planów gospodarczych”. 

Za niewa no ci  post powania wyw aszczeniowego przemawia  

jeszcze jeden fakt, a mianowicie b dy w samej decyzji o wyw asz-

czeniu wydanej dnia 22 listopada 1955 r. Ca a bowiem posesja 

Zgromadzenia przy zbiegu ulic Chmielnej i Dolnej 3 Maja zapisana 

by a w trzech ró nych ksi gach wieczystych. Orzeczenie nie okre-

la o ci le granic wyw aszczanego gruntu. Stwierdza o po prostu 

                                                      
53 Rozporz dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku – kodeks 

zobowi za  (Dz.U.33.82.598). 
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wyw aszczenie na rzecz PSK 1 nieruchomo ci o powierzchni 

4 400 m2 zapisanej w ksi dze wieczystej nr 1347 po o onej 

w Lublinie przy ul. Chmielnej. Nic nie wspomina o o wyw a-

szczeniu budynku, który mia by znajdowa  si  w obr bie owych 

4 400 m2. Co wi cej, faktycznie ksi ga wieczysta o nr 1347 obej-

mowa a dzia k  o powierzchni nieca ych 2 700 m2 i nie znajdowa  

si  na niej aden budynek. Pomimo, e ten fakt przytacza o Zgro-

madzenie w swoich odwo aniach do Komisji Wyw aszczeniowej 

przy PWRN54, do Pa stwowej Komisji Planowania Gospodarcze-

go55 oraz do Ministerstwa Spraw Wewn trznych56, w adze nie zmie-

ni y decyzji. Co wi cej, na podstawie b dnego orzeczenia S d Po-

wiatowy postanowieniem z dn. 15 stycznia 1958 r. zadecydowa  

o wpisaniu w ksi dze wieczystej prawa w asno ci na rzecz PSK 157. 

Jako dowód w sprawie s d dopu ci  “dokument” stwierdzaj cy, e 

decyzja wyw aszczeniowa obj a tak e budynek Kliniki Okulistycz-

nej. “Dokumentem” tym by  odr czny szkic wykonany przez przed-

stawicieli szpitala. S d nawet nie zasi gn  opinii bieg ego58. 

Dopiero w dniu 7 maja 1960 r. Urz d Spraw Wewn trznych 

PWRN na wniosek PSK 1 wyda  decyzj  “o sprostowaniu oczywi-

stej omy ki w orzeczeniu o wyw aszczeniu nieruchomo ci z dn.  

22 listopada 1955 r.” “Omy ka” mia a polega  na b dnym wskaza-

niu numerów ksi g wieczystych i po jej “sprostowaniu” okaza o si , 

e wyw aszczona powierzchnia 4 400 m2 pochodzi z nieruchomo ci 

obj tej ksi gami wieczystymi: KW nr 1347 - 2390 m2, KW Lu-

blin 11 - 1768 m2 i KW nr 1350 - 242 m2. Jak atwo obliczy  “po-

prawiona” decyzja obejmowa a ju  4 414 m2. By o to faktycznie 

nowe wyw aszczenie. Na skarg  Zgromadzenia w tej sprawie Komi-

sja Odwo awcza ds. Wyw aszczenia przy MSW stwierdzi a, e 

w tym przypadku zasz o “widoczne, niezamierzone opuszczenie 

                                                      
54 Sygn. 600011/II, ASEP. 
55 T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. 
56 Pismo z dn. 10 V 1956 r., T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. Tak e Ku-

ria Biskupia w Lublinie w dn. 26 IX 1956 r. wystosowa a w tej sprawie pismo do 
Rady Pa stwa, T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. 

57 Zob. za alenie do S du Wojewódzkiego w Lublinie z dn. 4 II 1958 r., 
T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. 

58 Wniesione w tej sprawie za alenie S d Wojewódzki oddali . Zob. pismo  
z dn. 15 XI 1958 r., T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. 
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kilku wyrazów, czyli b d pisarski w rozumieniu art. 81 rozporz -

dzenia o post powaniu administracyjnym”59. 

 

5. Próby nielegalnego zaj cia budynku 

W sierpniu 1957 roku, a wiec ju  po wydaniu decyzji o wy-
w aszczeniu, administracja Pa stwowego Szpitala Klinicznego nr 1 
próbowa a na w asn  r k , przy u yciu si y i przez zastraszenie za-
j  oficyn , która z racji po o enia w pobli u budynku szpitala (Pa-
acyku) stanowi a dobre miejsce na ulokowanie magazynów.  

W tym celu w dniu 19 sierpnia 1957 r. o godz. 1540, czyli po go-
dzinach urz dowania, bez jakiegokolwiek wcze niejszego zawiada-
miania czy dor czania pisma, na teren posesji przybyli nieznajomi 
m czy ni. Wymachuj c jakim  wistkiem papieru, którego nie 
pozwolili przeczyta  i odmawiaj c wylegitymowania si  stwierdzili, 
e zajmuj  pomieszczenia oficyny na sk ad dla szpitala. Nast pnie 

wrzucili do pomieszcze  oficyny przywiezione ze sob  beczki, 
skrzynki, pude ka i puszki po marmoladzie. Gdy siostry wezwa y 
milicj , nieznajomi szybko opu cili teren. Nast pnego dnia w po u-
dnie zjawili si  ponownie, tym razem w towarzystwie funkcjonariu-
sza MO i z pismem o zaj ciu pomieszcze  oficyny, chocia  ta nie 
by a obj ta orzeczeniem o wyw aszczeniu60. Kiedy siostry zaalar-
mowa y Kuri  Biskupi  w Lublinie, Wydzia  Spraw Zakonnych 
przy Episkopacie Polski oraz wys a y depesz  do premiera J. Cy-
rankiewicza, powiadamiaj c w niej o bezprawnych poczynaniach 
miejscowych w adz, grupa zosta a odwo ana61.  

Siostry z o y y doniesienie w Prokuraturze Wojewódzkiej o bez-
prawnym usi owaniu zaj cia si  pomieszcze  Zgromadzenia62. 

                                                      
59 Rozporz dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22 III 1928 r. o post po-

waniu administracyjnym (Dz.U.28.36.341). 
60 Pismo tre ci: “PMRN w Lublinie do dyrekcji PSK 1 – zgodnie z wydanym 

przez PMRN orzeczeniem o wyw aszczeniu z dn. 22 XI 1955 r. oraz postanowie-
niem Odwo awczej Komisji Wyw aszczeniowej z dn. 30 IV 1956 r., PMRN wyra a 
zgod  na zaj cie budynków gospodarczych po o onych w Lublinie przy ul. 
Chmielnej 1 i obj tych wyw aszczeniem […].” - zosta o okazane siostrom dopiero 
na ich danie, sygn. 600011/II, ASEP. 

61 Opis zaj , jakie mia y 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 z o y a Ku-
ria Biskupia w Lublinie, T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ, sygn. 600011/II, 
ASEP. 
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W odpowiedzi zosta y wezwane do Prokuratury, gdzie us ysza y, e 
nie b dzie wszcz te adne dochodzenie, a oficyn  to powinny opu-
ci  dobrowolnie, bo i tak zostanie zaj ta na rzecz szpitala63. Osta-

tecznie oficyna pozosta a w u ytkowaniu Zgromadzenia. 

 
6. Likwidacja “Stowarzyszenia Opieka nad Dziewcz tami” 

W realizacj  komunistycznej polityki ograniczania wp ywów 
Ko cio a na ycie spo eczne wprz gni te zosta o tak e Prawo  
o stowarzyszeniach. Kolejne nowelizacje rozporz dzenia z 27 pa -
dziernika 1932 roku pog bia y jego restrykcyjny charakter. Dnia  
2 pa dziernika 1947 r. uchylono przedwojenne rozporz dzenie RM 
o stowarzyszeniach s u cych katolickim celom religijnym i wyzna-
niowym64. Kolejne zmiany zosta y dokonane na mocy dekretu z dnia 
5 sierpnia 1949 roku65. Przepisy Prawa o stowarzyszeniach zosta y 
rozci gni te na wszystkie zrzeszenia katolickie i inne zrzeszenia 
wyznaniowe maj ce na celu wykonywanie kultu religijnego, a nawet 
na zakony i zrzeszenia, do których przynale no  wynika a z profe-
sji rad ewangelicznych. Wed ug rozporz dzenia Ministra Admini-
stracji Publicznej z dnia 6 sierpnia 1949 r.66 mia y one obowi zek 
dokonania rejestracji w tym e Ministerstwie w ci gu 90 dni, sk ada-
j c wymagane wnioski, kwestionariusze oraz w asne statuty lub 
konstytucje67. Kwestionariuszem takim zosta y obj te dok adne 
informacje co do imiennego sk adu personalnego zarz du, liczby 
cz onków, prowadzonej dzia alno ci oraz posiadanego maj tku. 
Dokonanie rejestracji by o warunkiem prowadzenia dalszej dzia al-
no ci. Stowarzyszenia i zakony, które nie dope ni yby tych formal-
no ci, mia y utraci  wszelkie podstawy prawne swego istnienia,  
a ich maj tki i zak ady mia y zosta  przej te przez pa stwo68. 

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

AAL. 
64 Rozporz dzenie RM uchylaj ce rozporz dzenie z dn. 28 I 1934 r. (Dz.U. 

47.65.395). Odt d do tego typu stowarzysze  mia y odnosi  si  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 si  do regulowania ycia wewn trzne-

go i dzia alno ci bractw religijnych [...] czy tym bardziej zakonów [...]” – protesto-
wa  Episkopat Polski w li cie do Rz du RP z dn. 21 IX 1949 r. przytaczaj c szereg 
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Skutkiem zastosowania si  do wymienionych przepisów by o 
poddanie zakonów nadzorowi organów pa stwowych69, z drugiej 
jednak strony niedope nienie formalnej rejestracji pozbawi oby za-
kony podstaw prawnych dalszej dzia alno ci. W tej tak trudnej sytu-
acji Rada G ówna Episkopatu Polski powstrzyma a si  od nakazania 
zgromadzeniom zakonnym, by podda y si  rejestracji, uznaj c, e 
by oby to sprzeczne z prawem kanonicznym i zasadami Ko cio a. 
Postanowi a ograniczy  si  do stanowiska wy cznie doradczego, 
raczej w duchu dostosowania si  do przepisów prawnych70. 

Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. szczególnie uderza  w bezha-

bitowe Zgromadzenie S ug Jezusa. Siostry, znane dotychczas jako 

cz onkinie Stowarzyszenia zmuszone zosta y do ujawnienia swego 

powo ania zakonnego. Zgromadzenie zdecydowa o si  jednak pod-

porz dkowa  prawu i dnia 28 pa dziernika 1949 r. wys a o do Mini-

sterstwa wymagane dokumenty. By y to 4 egzemplarze konstytucji, 

spis cz onki  zarz du, wykaz instytucji i zak adów prowadzonych 

przez S ugi Jezusa oraz wykaz domów i nieruchomo ci b d cych 

w ich posiadaniu71. Jednocze nie zaznaczono, e ze wzgl du na 

                                                                                                               
argumentów natury prawnej; tekst listu w: P. Raina, Ko ció ..., t. 1, s. 181-184. 
Brak zgodno ci pomi dzy Prawem o stowarzyszeniach a specyficzn  natur  zako-
nów potwierdza fakt, e zakony “podlegaj c Prawu o stowarzyszeniach stawa y si  
równocze nie organizacjami zakazanymi przez to prawo, z uwagi na zawarty w nim 
zakaz tworzenia stowarzysze  przyjmuj cych zasad  bezwzgl dnego pos usze -
stwa cz onków w adzom stowarzyszenia, w zwi zku z tym wy czono zakony  
i kongregacje spod powy szego zakazu”. W. Dawidowicz, Polskie prawo admini-
stracyjne, Warszawa 1978, s. 169 – (zob. art. 1 dekretu z dn. 5 VIII 1949 r. zmie-
niaj cy art. 6 Prawa o stowarzyszeniach. Por. przypis nr 22). 

69 Do 1950 r. nadzór sprawowa o Ministerstwo Administracji Publicznej, a na-
st pnie Urz d do Spraw Wyzna  powo any ustaw  z dn. 19 IV 1950 r. (Dz.U. 
50.14.156). Szerzej na temat pa stwowej administracji wyznaniowej w PRL zob.: 
H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, t. 1, Lublin 1996, s. 202-204; H. Misztal, 
Historia relacji pa stwa do ko cio ów i innych wyzna  w Polsce, w: Prawo wyzna-
niowe..., s. 150-152; A. Nowakowski, Administracja spraw wyznaniowych w powo-
jennej Polsce, Ko ció  i Prawo, t. 13, red. J. Krukowski, F. Lempa, F. J. Mazurek, 
Lublin 1998, s. 27-39; P. Raina, Kardyna  Wyszy ski, t. 6: Or dzie biskupów  
a reakcja w adz, Warszawa 1995, s. 14. 

70 A. Micewski, Kardyna  Wyszy ski. Prymas i M  Stanu, Pary  1982, s. 67. 
Inni autorzy twierdz , e Rada G ówna Episkopatu Polski poleci a zakonom podda-
nie si  obowi zkowi rejestracji. Zob. J. Krukowski, dz. cyt., s. 205; W. Bar, dz. 
cyt., s. 419. 

71 W podaniu o uregulowanie swojego bytu prawnego ZSJ wykaza o, e liczy 
244 cz onkinie i jest w posiadaniu 16 domów, T: Urz d do Spraw Wyzna , sy-
gn. 134/58, AAN.  
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uwarunkowania historyczne dotychczas Zgromadzenie by o zareje-

strowane i dzia a o jako trzy odr bne “Stowarzyszenia Opieka nad 

Dziewcz tami”. Oznacza to, e siostry Zgromadzenia s  równocze-

nie cz onkiniami Stowarzysze  oraz e maj tek tych Stowarzysze  

stanowi w asno  Zgromadzenia72. Za czono przy tym za wiadcze-

nia w a ciwych kurii biskupich73. Zgromadzenie nigdy nie otrzyma-

o potwierdzenia rejestracji74. 

Wszystkie trzy “Stowarzyszenia Opieka nad Dziewcz tami” zo-

sta y zlikwidowane przez w adze komunistyczne, cho  wobec ka -

dego z nich w adze zastosowa y inn  podstaw  prawn .  

“Stowarzyszenie Opieka nad Dziewcz tami p.w. w. Rodziny”  

z siedzib  w Lublinie w adze planowa y zlikwidowa  ju  w pocz t-

kach 1954 r. wiadczy o tym poufna korespondencja pomi dzy 

Referatem ds. wyzna  przy PWRN a Urz dem do Spraw Wyzna 75. 

W tym roku jeszcze nie zapad y konkretne decyzje, natomiast w 

                                                      
72 Podobn  form  dzia alno ci jako stowarzyszenia wieckie przyjmowa y tak e 

inne zgromadzenia bezhabitowe. Po wej ciu w ycie dekretu z dn. 5 VIII 1949 r. 

oprócz ZSJ jeszcze 13 innych zgromadze  bezhabitowych za o onych przez b .  

H. Ko mi skiego z o y o podania o uregulowanie swojego bytu prawnego.  

T: Urz d do Spraw Wyzna , 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 Brzmia y one podobnie: “Kuria za wiadcza, e “Stowarzyszenie Opieka nad 

Dziewcz tami” jest zgromadzeniem zakonnym S ugi Jezusa. Wszelki maj tek 

b d cy w asno ci  Stowarzyszenia, stanowi w asno  Zgromadzenia i jest maj t-

kiem ko cielnym”, T: Urz d do Spraw Wyzna , sygn. 134/58, AAN.  
74 “Up yn o ju  12 lat i W adza Pa stwowa nie wyda a adnemu zakonowi 

[…] aktu rejestracyjnego, a to dlatego, e ustawodawcy nie chodzi o o rejestracj  

w trybie Prawa o stowarzyszeniach, ale o zwyk e notyfikowanie W adzy Pa stwo-

wej swego istnienia przez […] zakony i kongregacje duchowne.” - pisa  Sekretarz 

Episkopatu bp Z. Choroma ski w li cie do dyrektora UdSW T. abi skiego w 

dniu 22 II 1962 r., za: P. Raina, Ko ció ..., t. 2: Lata 1960-1974, Pozna  1995, 

s. 184-185. (Tadeusz abi ski by  dyrektorem UdSW w latach 1961-65.) W Ar-

chiwum Akt Nowych, gdzie znajduj  si  akta by ego Urz du do Spraw Wyzna  nie 

odnaleziono adnego spisu, który mo na by oby uzna  za rejestr zgromadze  za-

konnych. Potwierdza to zarzut stawiany przez bpa Z. Choroma skiego, e takiego 

rejestru w adze nigdy nie sporz dzi y, bo nie chodzi o im o rejestracj , ale o zapo-

znanie si  z liczb , stanem posiadania i prowadzon  przez zakony dzia alno ci . 
75 PWRN w Lublinie zapytuje UdSW o opini  w sprawie wydania zarz dze   

likwiduj cych lubelskie stowarzyszenia ko cielne, a w ród nich “Stowarzyszenie 

Opieka nad Dziewcz tami”. T: Urz d do Spraw Wyzna , sygn. 20/13, AAN. 
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1959 r. podj to ju  zdecydowane kroki w sprawie likwidacji Stowa-

rzyszenia. 

Pismem z dnia 7 maja 1959 r. Urz d Spraw Wewn trznych 

PWRN zawiadomi , e na podstawie art. art. 16 i 26 Prawa 

o stowarzyszeniach76 postanowi  wykre li  “Stowarzyszenie Opieka 

nad Dziewcz tami p.w. w. Rodziny” z rejestru stowarzysze   

i zwi zków. W uzasadnieniu stwierdzi , e Stowarzyszenie zmieni o 

swój charakter i faktycznie przesta o istnie  jako stowarzyszenie 

rejestrowane, gdy  przyj o form  dzia ania jako zgromadze- 

nie zakonne, a to podlega rejestracji w Urz dzie do Spraw Wyz- 

na , “wobec powy szego wpis w rejestrze jest pozbawiony pod-

staw prawnych, a dzia alno  stowarzyszenia sta a si  bezprzedmio-

towa”77.  

Uzasadnienie tej tre ci by oby mo e zrozumia e przed dniem  

5 sierpnia 1949 r., kiedy to zakony nie by y obj te przepisami Prawa 

o stowarzyszeniach. Wówczas to przekszta cenie zarejestrowanego 

stowarzyszenia w zgromadzenie zakonne musia oby spowodowa  

wykre lenie stowarzyszenia z rejestru. Jednak po wej ciu w ycie 

wspomnianego dekretu zakony zosta y postawione na tej samej 

p aszczy nie co stowarzyszenia i nie by o podstaw do usuni cia 

SODL z rejestru z powodu ujawnienia jego zakonnego charakteru. 

Co najwy ej mo na by o traktowa  podanie o uregulowanie bytu 

prawnego jako wniosek o przekszta cenie Stowarzyszenia w Zgro-

madzenie S ugi Jezusa i rozpatrywa  go w trybie art. 28 Prawa  

o stowarzyszeniach. Je eli w adzom potrzebny by  odr bny wniosek 

o przekszta cenie, to powinny by y pouczy  siostry o konieczno ci 

                                                      
76 Art. 16: “Je eli dzia alno  stowarzyszenia wykracza przeciwko obowi zuj -

cemu prawu, ustalonym dla stowarzyszenia zakresowi i sposobom dzia ania, je eli 
stowarzyszenie w ogóle nie odpowiada warunkom swego prawnego istnienia albo 
te  zagra a bezpiecze stwu, spokojowi lub porz dkowi publicznemu – w adza [...] 
mo e nale ycie umotywowan  decyzj  b d  udzieli  mu upomnienia, b d  za da  
usuni cia dostrze onych uchybie  [...] wyznaczaj c w tym celu odpowiedni termin, 
b d  wprost zawiesi  dzia alno  a nast pnie rozwi za  stowarzyszenie […].” 

Art. 26: “Je eli: 1) liczba cz onków stowarzyszenia spadnie poni ej 10, […], 
albo te  4) znajd  inne okoliczno ci wiadcz ce, e stowarzyszenie faktycznie 
istnie  przesta o, lub, e istnienie jego sta o si  bezprzedmiotowe, - w adza […] 
zadecyduje likwidacj  stowarzyszenia.” 

77 Pismo PWRN USW do SODL z dn. 7 V 1959 r., T: SODL. Zarz d. Koresp. 
urz d., ASJ, sygn. 600011/II, ASEP. 
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wystosowania takiego pisma78. Powy sze wywody potwierdzaj  

tylko wcze niej wysuni t  tez , e Prawo o stowarzyszeniach zupe -

nie nie nadawa o si  do uregulowania sytuacji prawnej zgromadze  

zakonnych. 

Departament Spo eczno-Administracyjny Ministerstwa Spraw 

Wewn trznych nie uwzgl dni  odwo ania SODL i decyzj  o wykre-

leniu z rejestru ostatecznie zatwierdzi 79. Konsekwencj  tego by o 

stwierdzenie w dniu 9 kwietnia 1962 r.80 likwidacji maj tku “by ego 

stowarzyszenia” na podstawie art. 27 i 37 Prawa o stowarzysze-

niach81. Najpierw decyzj  z dnia 5 listopada 1962 r. na w asno  

Skarbu Pa stwa przesz a nieruchomo  przy ul. Chmielnej wraz  

z Pa acykiem (w u ytkowanie PSK 1), a nast pnie decyzj  USW 

PWRN z dn. 9 kwietnia 1968 r.82 przekazano na SP nieruchomo ci 

zapisane w KW Lublin 11 i KW nr 1350. W u ytkowaniu Zgroma-

dzenia pozostawiono oficyn  i dom na skarpie przy ul. Dolnej  

                                                      
78 Za opini  prawn  adwokata przy Sekretariacie Prymasa Polski - Henryka 

Jesse, T: SODW. Zarz d a instyt. warszawskie. Koresp. urz d., ASJ. 
79 Pismo z dn. 30 VI 1960 r., T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. 
80 Decyzja PWRN USW, T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ, sygn. 

600011/II, ASEP. 
81 Art. 27: “Maj tek stowarzyszenia rozwi zanego przez w adz , wzgl dnie ta-

kiego, co do którego w adza zadecydowa a likwidacj  na podst. art. 26, b dzie 

u yty na cel, który okre li w adza rejestracyjna.” Art. 37 dawa  Walnemu Zgroma-

dzeniu mo liwo  podj cia uchwa y okre laj cej przeznaczenie maj tku stowarzy-

szenia, jednak e taka uchwa a podlega a zatwierdzeniu przez w adz  rejestracyjn , 

a w razie jej nie zatwierdzenia mia  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) dawa o w adzom zupe n  swobod  dyspono-

wania maj tkiem rozwi zywanych stowarzysze . 
82 W ASJ znajduje si  jedynie odpis tej decyzji sporz dzony dopiero w latach 

80-tych, gdy siostry zacz y si  ubiega  o zwrot nieruchomo ci. Samej decyzji 

nigdy nie dor czono Zgromadzeniu, a mimo to stwierdzono jej uprawomocnienie 

si  z dat  12 I 1969 r. Niedor czenie decyzji pozbawi o Zgromadzenie mo liwo ci 

wniesienia odwo ania. Tym samym w adze z ama y podstawow  zasad  prawa 

“nihil de me sine me”. “[...] Zasada zapewnienia udzia u zainteresowanych 

w post powaniu administracyjnym oznacza, e decyzja administracyjna dotycz ca 

okre lonej jednostki nie powinna by  wydana bez dopuszczenia jej do udzia u 

w post powaniu wyja niaj cym i bez dopuszczenia uczestników post powania do 

zg oszenia przeciw projektom i zamierzeniom organu administracyjnego swego 

odmiennego pogl du [...].” E. Iserzon, J. Staro ciak, W. Dawidowicz, Podstawowe 

zagadnienia post powania administracyjnego, Warszawa 1955, s. 84. 
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3 Maja z przylegaj cym ogródkiem, za które to siostry by y zmu-

szone p aci  czynsz83.  

Zgromadzenie odwo ywa o si  podnosz c, e przejmowany jest 

na rzecz Skarbu Pa stwa maj tek legalnie istniej cego Zgromadze-

nia S ug Jezusa84. W adze jednak zignorowa y wpisy w ksi gach 

wieczystych, potwierdzaj ce prawo w asno ci Zgromadzenia85, nie 

uwzgl dni y tak e § 19 statutu SODL nakazuj cego w razie rozwi -

zania Stowarzyszenia przekazanie jego maj tku do dyspozycji Kurii 

Metropolitalnej w Lublinie. 

Podobnie jak “Stowarzyszenie Opieka nad Dziewcz tami” Pre-

zydia Wojewódzkich Rad Narodowych na polecenie UdSW zlikwi-

dowa y wszystkie stowarzyszenia pod których szyldem dzia a y 

bezhabitowe zgromadzenia zakonne. W latach 50-tych i 60-tych 

przeprowadzi y szereg post powa  likwidacyjnych zako czonych 

prawomocnymi decyzjami administracyjnymi o przej ciu na rzecz 

Skarbu Pa stwa maj tku po “nieistniej cych stowarzyszeniach  

ko cielnych”. Konfiskata maj tków po czona by a jednocze nie  

z niszczeniem dzie  prowadzonych przez zgromadzenia, zamyka-

niem szkó , internatów i burs, zak adów wychowawczych i chary-

tatywnych86. Represyjne dzia ania w adz PRL szczególnie dotkn y 

                                                      
83 W ramach likwidacji maj tku SODL przej to tak e inne domy Zgromadze-

nia; w Kie czewicach (szerzej na temat placówki zob. F. Rymarz, Zak ad wycho-

wawczy i opieku czy w Kie czewicach, Lublin 2000) i w Lublinie przy Al. Rac a-

wickich, mimo e od 1949 r. oficjalnym w a cicielem tego ostatniego by o Zgro-

madzenie, a nie SODL. Zob. za wiadczenie wydane przez Wydzia  Ksi g Publicz-

nych S du 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: Zarz d ZSJ a Urz dy Centralne. Ministerstwa, ASJ, T: Akta 
ZSJ, AAL. 

85 Za wiadczenia S du Powiatowego Wydzia  Ksi g Wieczystych, z dn. 
26 XI 1955 r. i z dn. 29 V 1956 r., T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. Przejmu-
j c maj tek SODL w adze dzia a y w z ej wierze, gdy  by y wiadome, e maj  do 
czynienia z maj tkiem ZSJ. UdSW nakaza  jednak aby maj tku Stowarzyszenia nie 
uznawa  za maj tek zakonny. Zob. korespondencj  pomi dzy UdSW a MSW  
z 1959 r., T: Urz d do Spraw Wyzna , sygn. 52/3, AAN.  

86 Przeciwko likwidowaniu przez Urz dy Spraw Wewn trznych PWRN bezha-
bitowych zgromadze  zakonnych jako stowarzysze  rzekomo wieckich, wielo-
krotnie protestowa  Sekretarz Episkopatu Polski bp Z. Choroma ski w swoich 
listach do w adz. Zob.: list z dn. 14 IV 1959 r., w: Raina, Ko ció , dz. cyt., t. 2, 
s. 92-94, list z dn. 3 VIII 1961 r., w: Raina, Ko ció ..., t. 2, s. 128-129, list z dn. 
27 IX 1961 r., w: Raina, Ko ció ..., t. 2, s. 146-147, list z dn. 22 III 1962 r., w: 
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zgromadzenia bezhabitowe, gdy  te ze wzgl du na swój ukryty cha-

rakter budzi y nienawi  u komunistów87.  

W dniu 15 listopada 1982 r. Urz d Wojewódzki w Lublinie 

uchyli  decyzj  z dn. 9 kwietnia 1968 r. o przekazaniu maj tku Sto-

warzyszenia na rzecz Skarbu Pa stwa i cz  nieruchomo ci obj tej 

t  decyzj  (tj. 4 930 m2 wraz z oficyn  i domem na skarpie) zwróci  

Zgromadzeniu. Pozosta a cz  nadal stanowi a w asno  pa stwa  

i pozostawa a w u ytkowaniu szpitala. Po prze omie roku 1989  

i wej ciu w ycie ustawowej regulacji stosunku pa stwa do Ko cio a 

katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej88 zaistnia a mo liwo  

odzyskania przez Zgromadzenie zabranego bezprawnie przez w a-

dze komunistyczne maj tku89. Siostry skierowa y odpowiedni wnio-

sek do Komisji Maj tkowej i ta orzek a o przywróceniu ZSJ w asno-

ci pozosta ej cz ci posesji90. W dniu 9 wrze nia 1997 r. zosta a 

zawarta ugoda przed Zespo em Orzekaj cym Komisji Maj tkowej 

pomi dzy Zgromadzeniem a Akademi  Medyczn , na podstawie 

art. 61, ust. 1, pkt 3 i 6 oraz art. 63 ustawy z 17 maja 1989 roku. 

Zgromadzenie nieodp atnie u yczy o Pa acyk AM do 2002 r.,  

(w tym budynku mie ci si  II Klinika Okulistyki). Grunt pod no-

wym budynkiem Kliniki Okulistycznej (w latach 70-tych na przej -

tej od Zgromadzenia nieruchomo ci wzniesiono budynek I Kliniki 

                                                                                                               
Raina, Ko ció ..., t. 2, s. 184-185, list z dn. 29 IV 1964 r., w: Raina, Ko ció ..., t. 2, 
s. 273-281. 

87 W partii komunistycznej panowa a histeria antyko cielna i przybieraj cy nie-
kiedy groteskowe wr cz formy strach przed klerem i jego wp ywami. Na odbytej 
w dn. 7 II 1958 r. naradzie sekretarzy Komitetów Wojewódzkich ds. propagandy, 
Jan Szydlak z Katowic (pó niejszy sekretarz KC i cz onek Biura Politycznego, 
bliski wspó pracownik Gierka): “...wskaza  na wzmo on  w ostatnim okresie dzia-
alno  kleru. […] Rozwija si  zakonspirowana dzia alno  sióstr “skrytek”, które 

po przej ciu przeszkolenia przez jezuitów kierowane s  do pracy w charakterze 
sekretarek przewodnicz cych rad narodowych, zwi zków zawodowych, itp. […]”, 
za: A. Dudek, T. Marsza kowski, Walka z Ko cio em 1958-1966, “Wi ” 1991, 
nr 4, s. 117. 

88 Ustawa z dn. 17 V 1989 r. o stosunku pa stwa do Ko cio a katolickiego w 
RP (Dz.U.89.29.154 z pó n. zm.). 

89 Szerzej: P. Pelc, Kwestia zwrotu mienia ko cielnych osób prawnych w wietle 
ustawy o stosunku pa stwa do Ko cio a 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 mo liwo ci przywró-
cenia w asno ci, je li odszkodowanie za wyw aszczon  nieruchomo  nie zosta o 
wyp acone, lub nie zosta o podj te. Por. przypis nr 52. 



M. Ordon 

 

142

Okulistycznej) pozosta  w asno ci  Akademii Medycznej, siostry 

otrzyma y za niego finansow  rekompensat 91. 

Podsumowuj c mo na stwierdzi , e okres rz dów komunistycz-

nych w Polsce okaza  si  dla sióstr S ug Jezusa pracuj cych w Lu-

blinie równie bolesny jak do wiadczenia wojen i okupacji. W adze 

drastycznie ograniczy y dzia alno  Zgromadzenia, tym samym 

pozbawiaj c siostry mo liwo ci oddawania si  pracy zgodnej z ich 

powo aniem. Odebra y znaczn  cz  maj tku pozbawiaj c przez to 

rodków potrzebnych do egzystencji. Stosowa y wobec sióstr prze-

ró ne represje i metody politycznego nacisku. Czyni y to niejedno-

krotnie wiadomie i cynicznie ami c prawo. Cz sto decyzje admi-

nistracyjne by y urz dnicz  samowol , a stosowane metody - jaw-

nym pogwa ceniem istniej cego porz dku prawnego.  

Historia pokaza a, e pomimo tych wieloletnich, usilnych stara  

nie uda o si  w adzom komunistycznym zlikwidowa  ycia zakon-

nego, ani te  podporz dkowa  go partii. 

                                                      
91 Informacje na ten temat ukaza y si  w prasie codziennej: Okulistyka zostaje 

na starym miejscu, “Dziennik” z 19 V 1995 r., s. 2, Siostry zrzek y si  pa acu. 

Okulistyka zostaje przy Chmielnej, “Kurier Lubelski” z 19 V 1995 r., s. 16, Finan-

sowe zado uczynienie, “Dziennik Wschodni” z 12 XII 1997 r., s. 6. 


