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Bezprawne przej cie przez w adze komunistyczne 

maj tku Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami 

pod wezwaniem w. Józefa” w Krakowie 
 

Zagadnieniem wrogiej polityki pa stwa w stosunku do Ko cio a 

w okresie Polski Ludowej zajmowa o si  ju  wielu autorów. Nadal 

jednak brakuje opracowa  na temat ówczesnego po o enia zgroma-

dze  zakonnych1, a problem sytuacji prawnej niehabitowych zgro-

madze  - wyst puj cych wobec w adz jako stowarzyszenia - nigdzie 

nie zosta  poruszony. Sk ania to do podj cia bada  nad tym zagad-

nieniem. Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie represyj-

nych, wielokrotnie bezprawnych dzia a  w adz komunistycznych 

wzgl dem Zgromadzenia S ug Jezusa2, które oficjalnie wyst powa o 

jako Stowarzyszenie “Opieka nad Dziewcz tami” (SOD).  

                                                      
1 Artyku y: J. Kowalika, Polityka w adz PRL wobec zakonów, “Chrze cijanin w 

wiecie” 1994, nr 1, s. 136-157 oraz B. Zuberta, 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 jedy-

nie sygnalizuj  skal  problemu.  
2 Zgromadzenie S ug Jezusa (ZSJ) zosta o za o one przez b . O. Honorata 

Ko mi skiego i Eleonor  Motylowsk  w Warszawie w 1884 r. Szerzej na temat 

powstania i dzia alno ci zob. przede wszystkim: A. Jakubczyk, Zgromadzenie S ug 

Jezusa w spo ecze stwie polskim w latach 1884-1939, Lublin 1995, mps BKUL,  

a tak e: 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; S. Fudali, Zgromadzenie S ug Jezusa w latach 1939-1947, w: 

e skie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947, red. A. Chruszczewski, 
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Zgromadzenie, powsta e w okresie prze ladowa  carskich, kiedy 

zakazane by o tworzenie nowych zakonów katolickich na ziemiach 

polskich, mia o charakter ukryty. Po I wojnie wiatowej, gdy mo na 

ju  by o jawnie prowadzi  dzia alno , Siostry zdecydowa y o za-

chowaniu tej formy ycia zakonnego. W celu reprezentowania na 

zewn trz Zgromadzenia Siostry S ugi Jezusa powo a y w latach 

1917-1919 trzy oddzielne Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz -

tami”: w Krakowie, Lublinie i Warszawie3. W niniejszym opraco-

waniu przedstawiona zostanie sprawa likwidacji przez w adze ko-

munistyczne i przej cia maj tku na Skarb Pa stwa jedynie krakow-

skiego Stowarzyszenia4. Podstaw  opracowania stanowi  materia y 

archiwalne pochodz ce z Archiwum Zgromadzenia S ug Jezusa 

(ASJ), Archiwum Akt Nowych (AAN), Centralnego Archiwum 

Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji (AMSWiA) 

oraz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (AKM-K).  

 

1. Sprawa likwidacji krakowskiego Stowarzyszenia 

“Opieka nad Dziewcz tami” 

Przyj ta po II wojnie wiatowej polityka w adz komunistycznych 

zmierza a do wyrugowania Ko cio a z ycia publicznego. Szczegól-

nie obawiano si  wp ywu organizacji ko cielnych na wychowanie 

                                                                                                               
K. D bowska, J. Koz owski, t. 5, Lublin 1989, s. 229-287; A. Jakubczyk, A. Kulka, 

H. Sula, Zgromadzenie Sióstr S ug Jezusa, w: Dziedzictwo B ogos awionego Hono-

rata Ko mi skiego, red. H. I. Szumi , G. Bartoszewski, Warszawa - Sandomierz 

1998, s. 295-330. Zgromadzenie otrzyma o dekret pochwalny Stolicy Apostolskiej 

w 1907 r. W rok pó niej zosta y po raz pierwszy zatwierdzone Konstytucje Zgro-

madzenia, a ostateczne zatwierdzenie dokonane zosta o przez Stolic  Apostolsk  w 

1924 roku. 
3 Ka de ze Stowarzysze , oddzielnie zatwierdzone, posiada o statut nie ró ni -

cy si  zasadniczo od pozosta ych. Zatem fakt istnienia a  trzech Stowarzysze   

o niemal identycznych celach t umaczy  nale y specyficzn  sytuacj  polityczn  

panuj ca w ró nych cz ciach porozbiorowej Polski w chwili zak adania tych 

Stowarzysze . Zreszt  zarz d Zgromadzenia w 1939 r. uchwali  fuzj  Stowarzysze-

nia lubelskiego z warszawskim, jednak nie dosz o do niej z powodu wybuchu  

wojny. Zob. A. Jakubczyk, dz. cyt., s. 109. 
4 Na temat likwidacji lubelskiego Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami”  

i przej cia jego maj tku na Skarb Pa stwa zob. M. Ordon, Represje w adz komuni-

stycznych wobec lubelskiej placówki Zgromadzenia S ug Jezusa, “Studia z prawa 

wyznaniowego”, t. 1, Lublin 2000, s. 117-142. 
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m odego pokolenia, dlatego jednym z pierwszych posuni  w adz 

by o wyeliminowanie stowarzysze  katolickich z ycia spo ecznego. 

I takie by y faktyczne powody podj tej w 1946 roku likwidacji Sto-

warzyszenia krakowskiego. Gdy w 1949 roku Siostry ujawni y wo-

bec w adz zakonny charakter Stowarzyszenia, fakt ten nie zmieni  

negatywnej postawy w adz, a wr cz nasili  wrogie dzia ania. 

 

1.1. Wprowadzenie - podstawy prawne dzia alno ci 

Stowarzyszenia do 1946 roku 

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

z siedzib  w Krakowie (SODK) utworzone zosta o przez Siostry 

pracuj ce w Galicji w 1917 roku5. W wolnej Polsce zarejestrowane 

zosta o w dniu 13 lipca 1923 roku6. Stowarzyszenie by o apolitycz-

ne i nastawione na dzia alno  charytatywno-o wiatow . Poniewa  

statut Stowarzyszenia mia  sankcjonowa  wobec w adz pa stwo-

wych prace prowadzone przez Zgromadzenie, zatem cele statutowe 

by y zbie ne z zadaniami zapisanymi w Konstytucjach Zgromadze-

nia. Stowarzyszenie mia o na celu opiek , wychowanie i kszta cenie 

dziewcz t oraz pomoc kobietom pozostaj cym bez pracy. Dla reali-

zacji powy szych zada  mog o otwiera  bursy i internaty dla dziew-

cz t, prowadzi  szko y zawodowe i kursy gospodarstwa domowego, 

zak ada  sto ówki i pracownie r czne, a tak e prowadzi  schroniska 

dla kobiet niezdolnych do pracy.  

Cz onkiniami zwyczajnymi Stowarzyszenia mog y by  jedynie 

cz onkinie Zgromadzenia, cho  sam statut Stowarzyszenia nie 

wspomina  o czno ci ze Zgromadzeniem S ug Jezusa. Wobec 

w adz pa stwowych Stowarzyszenie reprezentowa  zarz d, wybie-

rany na walnym zgromadzeniu na okres 3 lat, faktycznie w zarz -

dzie zasiada y najcz ciej osoby pe ni ce równocze nie funkcje 

w Zgromadzeniu7.  

Szczególnie wa nym, z punktu widzenia pó niejszych losów 

Stowarzyszenia, by o unormowanie zawarte w §11 statutu mówi ce, 

                                                      
5 Zezwolenie Cesarsko-Królewskiego Namiestnictwa w Bia ej z dn. 20 VII  

1917 r., ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 
6 A. Jakubczyk, dz. cyt., s. 582.  
7 Tam e, s. 109-111. 



M. Ordon 130

e w razie rozwi zania Stowarzyszenia ca y jego maj tek przecho-

dzi do dyspozycji ordynariusza diecezji krakowskiej. 
Wydane w dniu 27 pa dziernika 1932 roku rozporz dzenie Pre-

zydenta RP - Prawo o stowarzyszeniach8 umo liwia o organom  
administracji pa stwowej szerok  ingerencj  w dzia alno  stowa-
rzysze 9. Co prawda art. 9 ca kowicie wy cza  zakony spod przepi-
sów tego prawa, ujawnienie si  zatem Zgromadzenia zwalnia oby je 
ze stosowania niekorzystnych przepisów, jednak Siostrom zale a o 
na zachowaniu przekazanej przez Za o yciela idei ycia ukrytego. 
Szans  pogodzenia tych d e  stworzy o wydane na podstawie  
art. 10 Prawa o stowarzyszeniach rozporz dzenie Rady Ministrów 
o stowarzyszeniach s u cych katolickim celom religijnym i wyzna-
niowym z 28 stycznia 1934 roku10. Dotyczy o ono stowarzysze  
maj cych za cel podstawowy szerzenie zasad katolickich, je eli 
powsta y za zgod  biskupa diecezjalnego lub ju  po powstaniu zo-
sta y przez niego aprobowane, nie maj  charakteru pracowniczych 
zwi zków zawodowych, a statuty ich przewiduj  nadzór biskupa 
nad dzia alno ci  stowarzyszenia. Zosta y one wy czone spod 
wi kszo ci przepisów Prawa o stowarzyszeniach11, a kontrole tych 
stowarzysze  katolickich przeprowadzane by y za po rednictwem 
Kurii Biskupich. Zgromadzenie uzyska o zatem aprobat  biskupa 
ordynariusza diecezji dla Stowarzyszenia i kontynuowa o dzia al-
no  nadal wyst puj c oficjalnie jako Stowarzyszenie “Opieka nad 
Dziewcz tami”12. 

                                                      
8 Dz.U.32.94.808 - dalej: Prawo o stowarzyszeniach. 
9 Szerzej zob.: J. Blicharz, Pozycja prawna stowarzysze . Studium prawno-

administracyjne, Wroc aw 1996, s. 18-22; E. Smoktunowicz, Prawo zrzeszania si  
w Polsce, Warszawa 1992, s. 27-34; E. Smoktunowicz, Wolno  zrzeszania si  i jej 
wp yw na obowi zuj ce prawo w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-
Sk odowska. Ius 1993, s. 192; J. Szreniawski, Problemy prawne stowarzysze ,  
Annales Universitatis Mariae Curie-Sk odowska, Ius 1993, s. 214. Zob. tak e  
J. Krukowski, Prawo chrze cijan do stowarzyszania si  i mo liwo ci jego realizacji 
w prawie kanonicznym i polskim, Ko ció  i Prawo, 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. 

10 Dz.U.34.9.72. 
11 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. 

12 A. Jakubczyk, dz. cyt., s. 112. 
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1.2. Odmowa ponownej rejestracji Stowarzyszenia 
 
Po drugiej wojnie wiatowej stosownie do zarz dzenia Minister-

stwa Administracji Publicznej (MAP)13 Siostry zwróci y si  z pro b  
o ponown  rejestracj  Stowarzyszenia14 i otrzyma y pozytywn  
odpowied  Urz du Wojewódzkiego Krakowskiego z dnia 21 sty-
cznia 1946 roku.15 Tym wi kszym zaskoczeniem by a decyzja wy-
dana przez ten sam Urz d w dniu 21 maja 1946 roku16, odmawiaj ca 
rejestracji Stowarzyszenia, w której to decyzji ani s owem nie 
wspomniano o wcze niejszym zezwoleniu na wznowienie dzia alno-
ci. Jako podstaw  odmowy podano “sprzeczno  przed o onego 

statutu Stowarzyszenia z podstawowymi zasadami ustroju demokra-
tycznego, poniewa  ogranicza  on dzia alno  Stowarzyszenia do 
kr gu ubogich, polskich dziewcz t wyznania rzymskokatolickiego”. 
Nadto podniesiono zarzut “niecelowo ci istnienia Stowarzyszenia, 
gdy  opiek  nad dziewcz tami sprawuje dzia aj ca w województwie 
krakowskim Liga Kobiet”.  

Powy sza decyzja Urz du Wojewódzkiego budzi szereg zastrze-
e . Po pierwsze, podaje uzasadnienie nie przewidziane Prawem 

o stowarzyszeniach. Prawo to upowa nia o w adz  rejestracyjn  do 
odmowy rejestracji stowarzyszenia w wypadkach, gdy jego istnienia 
nie da oby si  pogodzi  z prawem, zagra a oby bezpiecze stwu, 
spokojowi lub porz dkowi publicznemu (art. 14), lub gdy powstanie 
stowarzyszenia nie odpowiada oby wzgl dom po ytku spo ecznego 
(art. 20), ale nie przewidywa o odmowy na podstawie faktu, e ist-
niej  ju  stowarzyszenia o podobnych celach. Po drugie, decyzja 
odmowna musia a by  nale ycie umotywowana17, czego nie mo na 

                                                      
13 Pismo okólne MAP z 16 III 1945 r. L. dz. 2963/157/45, AAN, MAP,  

sygn. 717. Zarz dzenie nak adaj ce obowi zek ponownej rejestracji stowarzysze  
dzia aj cych przed 1939 r. mia o na celu odtworzenie dokumentacji urz dowej 
zniszczonej przez niemieckie w adze okupacyjne. O zniszczeniu przedwojennego 
rejestru stowarzysze  donosi  Urz d Wojewódzki Krakowski w pi mie z dn. 11 XI 
1946 r., AAN, MAP, sygn. 719. 

14 Pismo SODK do Urz du Wojewódzkiego Krakowskiego, Wydzia  Spo ecz-
no-Polityczny, z dn. 31 VIII 1945 r., ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 

15 Pismo Urz du Wojewódzkiego Krakowskiego, ASJ, T: SODK. Zarz d Ko-
resp. urz d. 

16 ASJ, T: SODK. Zarz d Koresp. urz d. 
17 “[…] decyzja w adzy odno nie oceny wzgl dów bezpiecze stwa, spokoju 

i porz dku publicznego, jak równie  i odno nie po ytku spo ecznego, nie opiera si  
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powiedzie  o rozstrzygni ciu z 21 maja 1946 roku. Zarzut niecelo-
wo ci istnienia organizacji spo ecznej w trudnych, powojennych 
czasach by  zupe nie bezpodstawny, podobnie jak ten, e istnienie 
stowarzyszenia o charakterze wyznaniowym sprzeciwia si  zasadom 
ustroju demokratycznego. To tylko w wietle za o e  ideologicz-
nych partii komunistycznej istnienie stowarzysze  wyznaniowych 
“nie odpowiada o wzgl dom po ytku spo ecznego”. Po trzecie, trze-
ba zauwa y , e chodzi o w tym przypadku jedynie o podj cie dzia-
alno ci przez istniej ce ju  od blisko 30 lat Stowarzyszenie, które 

wskutek represji okupanta zmuszone by o przerwa  sw  dzia alno . 
Nie by o podstaw faktycznych ani prawnych do odmownego za a-
twienia podania o rejestracj . Dopuszczalno  istnienia tego  Sto-
warzyszenia by a ju  przez w adz  rejestracyjn  badana i podobnie 
jak postanowienia przed o onego statutu uznana za zgodn   
z prawem i porz dkiem publicznym. Je li Urz d Wojewódzki Kra-
kowski mia  jakiekolwiek zastrze enia co do postanowie  statutu to 
powinien zgodnie z art. 20 Prawa o stowarzyszeniach zakwestiono-
wa  odno ny przepis i wyznaczy  odpowiedni termin na dokonanie 
zmian, a nie ca kowicie odmawia  rejestracji. Wydanie decyzji tej 
tre ci nale y jedynie t umaczy  narastaniem w ród w adz komuni-
stycznych nastrojów antyko cielnych, które zaowocowa y uchyle-
niem dnia 2 pa dziernika 1947 roku przedwojennego rozporz dze-
nia Rady Ministrów o stowarzyszeniach s u cych katolickim celom 

                                                                                                               
na dowolno ci. Mamy tu do czynienia z tak zwan  skr powan  swobodn  ocen  

w adzy, co poci ga za sob  obowi zek podania w uzasadnieniu powodów faktycz-

nych decyzji […]”. A. Pruszkowski, Nowe prawo o stowarzyszeniach, Warszawa 

1933, s. 50. W mi dzywojennej literaturze przedmiotu zwracano szczególn  uwag , 

aby decyzja odmowna w kwestii rejestracji stowarzyszenia by a nale ycie umoty-

wowana. Zob. tak e W. Czapi ski, Prawo o stowarzyszeniach z komentarzami, 

Warszawa 1935, s. 46-47. Zaraz po wej ciu w ycie Prawa o stowarzyszeniach 

pojawi y si  g osy krytyki zarzucaj ce, e “Prawo [to] daje tak szerokie podstawy 

do swobodnej oceny w adzy w zakresie niedopuszczenia stowarzyszenia do ycia, 

i  w adza b dzie mog a w tej mierze post powa  niemal zupe nie dowolnie pozo-

stawiaj c tylko fikcj  zasady wolno ci stowarzyszania si  [...]. W adza mo e nie 

dopu ci  do powstania adnego stowarzyszenia, które z tych, czy z innych po-

wodów mog oby by  niemi e panuj cemu kierunkowi politycznemu [...].” 

S. Urbanowicz, Nowe prawo o stowarzyszeniach. Referat wyg oszony w Biurze 

Pracy Spo ecznej w dniu 22 listopada 1932 r., Warszawa 1932, s. 11-12. Obawy te 

zi ci y si  po przej ciu w adzy przez komunistów. 
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religijnym i wyznaniowym18. Odt d do tego typu stowarzysze  mia-
y odnosi  si  przepisy Prawa o stowarzyszeniach.  

Od decyzji z dnia 21 maja 1946 roku Stowarzyszenie wnios o 
odwo anie do Ministerstwa Administracji Publicznej19, w którym 
wyrazi o gotowo  dostosowania postanowie  statutu do wymogów 
Urz du Wojewódzkiego. Wobec bezskutecznego oczekiwania na 
odpowied  Ministerstwa w dniu 12 pa dziernika 1947 roku podj to 
decyzj  o rozwi zaniu Stowarzyszenia krakowskiego20. W my l §11 
statutu ca y maj tek Stowarzyszenia przeszed  wówczas do dyspo-
zycji ordynariusza diecezji krakowskiej. W zwi zku z tym zwrócono 
si  z pro b  do arcybiskupa A. Sapiehy, aby wyznaczy  termin 
i osoby, które zaj yby si  stron  formaln  przekazania maj tku21.  

Po blisko 1,5 rocznym okresie czasu od wniesienia pisma Mini-
sterstwo Administracji Publicznej decyzj  z dnia 16 pa dziernika 
1947 roku odrzuci o odwo anie Stowarzyszenia (o tej decyzji Sto-
warzyszenie zosta o powiadomione przez Urz d Wojewódzki pi-
smem z 24 pa dziernika 1947 roku)22. Tak d ugi okres zwlekania  
z wydaniem decyzji by  ewidentnym naruszeniem zasady szybko ci 
post powania administracyjnego, nakazuj cej sprawy za atwia  
szybko, “bez niepotrzebnej zw oki i przy tym tak, aby nie ucierpia  
ani interes publiczny, ani uprawnione interesy osób prywatnych”23. 

                                                      
18 Rozporz dzenie RM z dn. 2 X 1947 r. uchylaj ce rozporz dzenie z dn.  

28 I 1934 r. (Dz.U.47.65.395). 
19 Pismo z dn. 5 VI 1946 r., ASJ, T: SODK. Zarz d Koresp. urz d. 
20 Protokó  nadzwyczajnego walnego zebrania cz onków Stowarzyszenia 

“Opieka nad Dziewcz tami p.w. w. Józefa” odbytego dnia 12 X 1947 r. w Krako-
wie, AKM-K, T: Siostry S ugi Jezusa; ASJ, T: SODK. Zarz d. Protoko y walnych 
zebra . 

21 Pismo SODK z dn. 14 X 1947 r. i potwierdzenie przez Kuri  Biskupi  w 
Krakowie przej cia maj tku SODK z dniem 15 X 1947 r., AKM-K, T: Siostry 
S ugi Jezusa; ASJ, T: SODK a Kuria metropolitalna. Kraków. Koresp. urz d. 

22 ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 
23 Art. 68, ust. 1 rozporz dzenia Prezydenta RP z dn. 22 III 1928 r. o post po-

waniu administracyjnym (Dz.U.28.36.341). Zob.: Prawo administracyjne, red.  
M. Jaroszy ski, Warszawa 1952, cz. II, s. 119-120; M. Jaroszy ski, M.  Zimmer-
mann, W. Brzezi ski, Polskie prawo administracyjne. Cz  ogólna, Warszawa 
1956, s. 372. Rozporz dzenie o post powaniu administracyjnym przewiduje (zale -
nie od rodzaju sprawy) trzy-, pi cio- i sze cio- miesi czne terminy na zako czenie 
post powania. W tym przypadku Ministerstwo w sposób ra cy naruszy o obowi -
zuj ce terminy chocia  ówcze ni przedstawiciele doktryny uwa ali, e: “terminy, 
które na zako czenie sprawy wyznacza art. 68 r. p. a., s  zbyt d ugie i ostro kontra-
stuj  z rytmem socjalistycznego stylu pracy.”(sic!) B. Graczyk, Post powanie 
administracyjne, Warszawa 1953, s. 98.  
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W  konsekwencji odmowy rejestracji w adze pa stwowe podj y 
kroki likwidacyjne - Urz d Wojewódzki wezwa  Stowarzyszenie do 
wyznaczenia kandydatów na likwidatorów24. Zarz d Stowarzyszenia 
nie zgadzaj c si  z t  decyzj  nie uczyni  tego. Zwróci  si  natomiast 
do w adz z pro b  o zezwolenie na przy czenie - w trybie art. 42 
Prawa o stowarzyszeniach - Stowarzyszenia krakowskiego do war-
szawskiego Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami”. Odpo-
wied  by a odmowna25. 

Pismem z dnia 8 marca 1949 roku26 Urz d Wojewódzki Krakow-
ski zarz dzi  przekazanie maj tku Stowarzyszenia “Opieka nad 
Dziewcz tami p.w. w. Józefa” w Krakowie na rzecz Towarzystwa 
Burs i Stypendiów oraz wyznaczy  likwidatora. Stowarzyszenie 
ponownie odwo a o si  do MAP dowodz c, e maj tek Stowarzy-
szenia zosta  przekazany uchwa  walnego zgromadzenia do dyspo-
zycji krakowskiej Kurii27. Ministerstwo zwróci o odwo anie bez 
rozpatrzenia, stwierdzaj c, e “decyzja Urz du Wojewódzkiego 
z 21 maja 1946 r. zosta a ju  zatwierdzona w dniu 16 pa dziernika 
1947 r., w zwi zku z czym Stowarzyszenie […] przesta o by  stron  
i zarz d Stowarzyszenia straci  legitymacj  czynn  wobec w adz”28. 
Zupe nym milczeniem pomini to fakt rozwi zania si  Stowarzysze-
nia na mocy w asnej uchwa y i przekazania jego maj tku Kurii Bi-
skupiej. A przecie  w wietle art. 37 Prawa o stowarzyszeniach29 
w adza musia a uzna  decyzj  ostatniego walnego zgromadzenia 
o przeznaczeniu maj tku. Nawet gdyby nie wiedzia a o samoroz-
wi zaniu si  Stowarzyszenia, to art. 27 Prawa o stowarzyszeniach 
nakazywa  przeznaczenie maj tku na cel przewidziany w statucie30, 

                                                      
24 Pismo z dn. 29 XI 1947 r., ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 
25 Zob. protoko y zebra  zarz du Stowarzyszenia warszawskiego z dni 3 XII 

1947 r. i 10 II 1948 r., ASJ, T: SODW. Protoko y zebra  zarz du.  
26 ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 
27 Pismo do MAP z dn. 15 III 1949 r. [ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d.] 

Równie  Kuria Metropolitalna wielokrotnie interweniowa a w tej sprawie wysto-
sowuj c pisma do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN) w Krako-
wie. W odpowiedzi zosta a poinformowana, e nie ma legitymacji czynnej w tej 
sprawie. AKM-K, T: Siostry S ugi Jezusa.  

28 ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 
29 Art. 37: “W razie rozwi zania si  stowarzyszenia na skutek w asnej uchwa y 

[…] i w braku w statucie postanowie  co do przeznaczenia maj tku stowarzyszenia 
[…], ostatnie walne zgromadzenie uchwali przeznaczenie tego maj tku. W braku 
[…] takiej uchwa y b dzie mia  analogiczne zastosowanie art. 27.” 

30 Art. 27: “Maj tek stowarzyszenia rozwi zanego przez w adze […] b dzie 

u yty na cel w statucie jego przewidziany. W braku odpowiednich postanowie  
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a §11 statutu SODK przekazywa  go do dyspozycji ordynariusza 
diecezji krakowskiej. W oderwaniu od przepisów Prawa o stowarzy-
szeniach w adze zdecydowa y o przekazaniu maj tku Towarzystwu 
Burs i Stypendiów. Podobnie z naruszeniem prawa dokonano wy-
znaczenia osoby likwidatora. Zgodnie bowiem z art. 38 uchwa a 
walnego zgromadzenia z dnia 14 pa dziernika 1947 r. wyznaczy a 
osoby “do przeprowadzenia sprawy likwidacji Stowarzyszenia 
i wszelkich aktów prawnych z ni  zwi zanych”31. Urz d Woje-
wódzki nie uwzgl dni  tak e tej decyzji i wyznaczy  na likwidatora 
inspektora Okr gu Szkolnego Krakowskiego.  

 

1.3. Ujawnienie zakonnego charakteru Stowarzyszenia 

Na mocy dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 roku32 przepisy Prawa  

o stowarzyszeniach zosta y rozci gni te na zakony, kongregacje 

duchowne i inne zrzeszenia maj ce na celu wykonywanie kultu reli-

gijnego. Zgodnie z rozporz dzeniem wykonawczym Ministra Ad-

ministracji Publicznej z dnia 6 sierpnia 1949 r.33 mia y one obowi -

zek “uregulowania swojego bytu prawnego” w tym e Ministerstwie 

w ci gu 90 dni (tj. do 4 XI 1949 r.), sk adaj c wymagane wnioski, 

kwestionariusze oraz w asne statuty lub konstytucje. Kwestionariu-

szem takim zosta y obj te dok adne informacje co do imiennego 

sk adu zarz du, liczby cz onków, prowadzonej dzia alno ci oraz 

posiadanego maj tku. Dokonanie rejestracji sta o si  warunkiem 

prowadzenia dalszej dzia alno ci. Zakony i stowarzyszenia, które 

nie dope ni yby tych formalno ci, mia y utraci  wszelkie podstawy 

prawne swego istnienia, a ich maj tek mia  by  przej ty przez  

pa stwo34. 

                                                                                                               
przeznaczenie maj tku okre li w adza rejestracyjna, uwzgl dniaj c cele stowarzy-

szenia.” 
31 Art. 38: “Likwidatorami stowarzyszenia w przypadku przewidzianym w 

art. 37 s  cz onkowie ostatniego zarz du, o ile statut, lub - w braku postanowienia 
statutu - uchwa a ostatniego walnego zgromadzenia, nie postanowi  inaczej. 
W innych przypadkach likwidacji, likwidatorów wyznacza w adza rejestracyjna.” 

32 Dz.U.49.45.335. 
33 Dz.U.49.45.358. 
34 Episkopat Polski odczyta  akty normatywne z sierpnia 1949 r. jako powa ne 

zagro enie dla Ko cio a i ostro zaprotestowa  w li cie do Rz du RP z dn. 
21 IX 1949 r. wysuwaj c szereg argumentów natury prawnej; tekst listu w: 
P. Raina, Ko ció  w PRL. Ko ció  katolicki a pa stwo w wietle dokumentów 1945-
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Skutkiem zastosowania si  do wymienionych przepisów by o 

poddanie Zgromadzenia nadzorowi organów pa stwowych35, z dru-

giej jednak strony niedope nienie formalnej rejestracji pozbawi oby 

Zgromadzenie podstaw prawnych prowadzenia dalszej dzia alno ci. 

Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. w sposób szczególny uderzy  

w niehabitowe Zgromadzenie S ug Jezusa, gdy  Siostry znane do-

tychczas jako cz onkinie Stowarzyszenia zmuszone zosta y do 

ujawnienia swojego powo ania zakonnego. Zdecydowa y si  jednak 

podporz dkowa  prawu i dnia 28 pa dziernika 1949 r. wys a y do 

Ministerstwa wymagane dokumenty. By y to 4 egzemplarze konsty-

tucji, spis cz onki  zarz du, wykaz instytucji i zak adów prowadzo-

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

cych w ich posiadaniu36. Jednocze nie zaznaczono, e ze wzgl du 

na uwarunkowania historyczne dotychczas Zgromadzenie by o zare-

jestrowane 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  Zgromadzenia. Za czono przy tym za wiadczenia 

w a ciwych Kurii Biskupich37. Zgromadzenie nigdy nie otrzyma o 

potwierdzenia rejestracji38. 

                                                                                                               
1989, t. 1: lata 1945-1959, Pozna  1994, s. 181-184. Szerzej zob.: J. Krukowski,  
dz. cyt., s. 202-206; W. Bar, dz. cyt., s. 418-419. 

35 Do 1950 r. nadzór sprawowa o Ministerstwo Administracji Publicznej, a na-

st pnie Urz d do Spraw Wyzna  (UdSW) 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 wyznaniowe, dz. cyt., s. 150-152; A. Nowakowski, Administracja spraw 

wyznaniowych w powojennej Polsce, “Ko ció  i Prawo”, t. 13, Lublin 1998, 

s. 27-39. 
36 W podaniu o uregulowanie swojego bytu prawnego ZSJ wykaza o, e liczy 

244 cz onkinie i jest w posiadaniu 16 domów, zob. AAN, UdSW, sygn. 134/58.  
37 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”, AAN, UdSW, sygn. 134/58.  
38 “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 
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Po z o eniu podania “o uregulowanie bytu prawnego” Siostry 

oficjalnie, ju  jako Zgromadzenie S ug Jezusa, powtórnie zwróci y 

si  do Urz du Wojewódzkiego Krakowskiego z pro b  o wstrzyma-

nie likwidacji krakowskiego Stowarzyszenia, w wyniku której prze-

j ciu podlega  maj tek ko cielny stanowi cy w asno  Zgromadze-

nia39. W odpowiedzi Urz d Wojewódzki stwierdzi , e likwidacja 

jest zgodna z prawem, gdy  “statut Stowarzyszenia «Opieka nad 

Dziewcz tami» nie przewiduje jakiejkolwiek czno ci ze zgroma-

dzeniem zakonnym S ugi Jezusa, a dla w adzy rejestracyjnej miaro-

dajnym jest w tym wypadku jedynie statut stowarzyszenia”40.  

Przyj ta przez w adze taktyka polega a na tym, e z jednej strony 

z uporem twierdzono i  przej ciu podlega jedynie maj tek prawo-

mocnie zlikwidowanego Stowarzyszenia, a nie Zgromadzenia S ug 

Jezusa, a z drugiej strony nie przyjmowano do wiadomo ci faktu 

identyczno ci Stowarzyszenia ze Zgromadzeniem. W adze w pe ni 

wiadome, e maj  do czynienia z maj tkiem zakonnym podejmo-

wa y dzia ania wymierzone w byt Zgromadzenia. Przej cie bowiem 

na Skarb Pa stwa ca ego maj tku Zgromadzenia by oby równo-

znaczne ze zniszczeniem podstaw jego egzystencji i spo ecznej dzia-

alno ci. Mo na wi c stwierdzi , e przejmuj c maj tek Stowarzy-

szenia w adze podejmowa y dzia ania w z ej wierze.  

                                                                                                               
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  w PRL. Ko ció  katolicki a pa stwo w 

wietle dokumentów 1945-1989, t. 2: lata 1960-1974, Pozna  1995, s. 184-185. 

“W adza Pa stwowa” nigdy nie udzieli a odpowiedzi na z o one podania o “uregu-

lowanie bytu prawnego”. W Archiwum 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  zakonnych. Po pierwsze, potwierdza to zarzut stawia-

ny przez bpa Z. Choroma skiego, e takiego rejestru w adze nigdy nie sporz dzi y, 

bo nie chodzi o im o rejestracj , ale o zapoznanie si  z liczb , stanem posiadania i 

prowadzon  przez zakony dzia alno ci . Po drugie, nierozpatrzenie poda  daje 

podstaw  aby twierdzi , e Prawo o stowarzyszeniach po 1949 r. nie mog o mie  

zastosowania do zgromadze  zakonnych. W wietle bowiem art. 21 przepisy Prawa 

o stowarzyszeniach stosuje si  do stowarzysze  wpisanych do rejestru. Bezprawne 

zatem by y wszystkie próby kontrolowania dzia alno ci zakonów, jakie podejmo-

wa y w adze powo uj c si  na Prawo o stowarzyszeniach. 
39 Pismo z dn. 14 XII 1949 r., AKM-K, T: Siostry S ugi Jezusa.  
40 Pismo z dn. 6 II 1950 r., ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 
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1.4. Próba reaktywowania Stowarzyszenia 

Korzystaj c z chwilowej poprawy stosunków mi dzy pa stwem 
a Ko cio em41, w 1957 roku siostry podj y prób  ponownego zare-
jestrowania Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami” w Krako-
wie. Jednak Prezydium Rady Narodowej wniosek w tej sprawie 
za atwi o odmownie powo uj c si  na art. 20 Prawa o stowarzysze-
niach i stwierdzaj c, e “nie widzi potrzeby rejestrowania ww. sto-
warzyszenia, gdy  [jego] cele realizowane s  w zadawalaj cym 
stopniu przez instytucje pa stwowe i organizacje spo eczne”42. Do-
kumenty odnalezione w aktach by ego Ministerstwa Spraw We-
wn trznych pozwalaj  prze ledzi  tryb podj cia tej decyzji. Prezy-
dium Rady Narodowej w Krakowie po otrzymaniu podania o reje-
stracj  stowarzyszenia zwróci o si  do MSW “z pro b  o udzielenie 
opinii odno nie celowo ci rejestracji stowarzyszenia”43. Urz dnik 
ministerialny po zapoznaniu si  ze spraw  zwróci  uwag  na to, e 
stowarzyszenie jest “organizacj  wybitnie katolick ”, po czym wy-
razi  pogl d: “organizatorkami stowarzyszenia s  zakonnice. Nie 
nale y reaktywowa  ww. stowarzyszenia”44. Kieruj c si  t  opini  
pismem z 29 kwietnia 1957 r. zalecono Prezydium, aby wniosek  
o rejestracj  Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami” za atwi o 
odmownie. Siostry, nie wiadome trybu podj cia tej decyzji, wnios y 
odwo anie do MSW w dn. 29 maja 1957 roku45. Jak atwo przewi-
dzie  Ministerstwo pismem z dnia 5 wrze nia 1957 r. podtrzyma o 
negatywn  decyzj  w sprawie rejestracji46. Tok instancyjny zosta  
wyczerpany i tym samym próba reaktywowania Stowarzyszenia 
zako czy a si  niepowodzeniem. Przytoczone dokumenty pozwalaj  

                                                      
41 Polityczna “odwil ” roku 1956 zrodzi a ponown  prób  uregulowania wza-

jemnych stosunków mi dzy pa stwem a Ko cio em. Tekst porozumienia przedsta-
wicieli Rz du RP i Episkopatu Polski z dn. 2 XII 1956 r., w: P. Raina, Ko ció …, 
t. 1, s. 575-576. Szerzej na temat porozumienia zob. H. Misztal, Polskie…, 
s. 244-246. 

42 Decyzja z dn. 14 V 1957 r., AMSWiA, T: SOD p.w. w. Józefa w Krakowie, 
sygn. 683/84. 

43 Pismo z dn. 6 II 1957 r., AMSWiA, T: SOD p.w. w. Józefa w Krakowie,  
sygn. 683/84. 

44 Odr czna notatka opatrzona dat  3 III 1957 r., AMSWiA, T: SOD p.w. w. 
Józefa w Krakowie, sygn. 683/84. 

45 AMSWiA, T: SOD p.w. w. Józefa w Krakowie, sygn. 683/84.  
46 AMSWiA, T: SOD p.w. w. Józefa w Krakowie, sygn. 683/84. 
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na poznanie faktycznej podstawy odmowy rejestracji, któr  by a 
dyskryminacyjna polityka w adz komunistycznych wobec zgroma-
dze  zakonnych i stowarzysze  ko cielnych, maj ca na celu zupe ne 
wyeliminowania ich z ycia spo ecznego. Uwag  zwraca tak e tryb 
odgórnego podejmowania decyzji w kwestiach wyznaniowych.  
Ministerstwo instruuj c Prezydium Rady Narodowej jakiej tre ci 
pismo ma wyda , by o jednocze nie instancj  odwo awcz  od wy-
danych w ten sposób decyzji. Fakt ten przes dza , e MSW zatwier-
dzi decyzje organów administracji ni szego szczebla. 

 

2. Przej cie na w asno  pa stwa krakowskiego domu przy 
ul. Siemiradzkiego  

Trzypi trowy dom przy ul. Siemiradzkiego w Krakowie b d cy 
siedzib  Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami p.w. w. Józe-
fa” zosta  zakupiony jesieni  1917 roku. Przez ca y okres mi dzy-
wojenny i przez pierwsze lata wojny Siostry prowadzi y w nim pra-
ce charytatywne na rzecz ubogich dziewcz t, m. in. internat dla 
uczennic szkó  rednich i zawodowych47. Wysiedlone przez Niem-
ców powróci y w 1945 r. i podj y przerwan  dzia alno . Prowadzi-
y biuro po rednictwa pracy, sto ówk , pralni  oraz internat w któ-

rym mieszka o 60 dziewcz t48. W domu przy ul. Siemiradzkiego 
Siostry przebywa y do 1955 r., kiedy to zosta y przymusowo wysie-
dlone. Do tego czasu w adze wyda y szereg represyjnych decyzji. 

 
2.1. Represje podatkowe 

W 1948 r. Urz d Skarbowy w Krakowie za da  uiszczenia po-
datku dochodowego i obrotowego za lata 1946-47 z tytu u prowa-
dzenia jad odajni i pralni. Dotychczas placówka Stowarzyszenia 
jako zajmuj ca si  dzia alno ci  charytatywn , by a obj ta zwolnie-
niem podatkowym. Raptownie wymierzone wysokie nale no ci 
podatkowe si  rzeczy nie zosta y uregulowane. Zatem Urz d Skar-
bowy zaj  ruchomo ci Stowarzyszenia i wystawi  je na licytacj 49. 

                                                      
47 A. Jakubczyk, dz. cyt., s. 581. 
48 S. Fudali, dz. cyt., s. 278. 
49 Obwieszczenie z dn. 6 I 1949 r. o licytacji za zaleg o ci podatkowe, ASJ, 

T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 
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Nadto systematycznie przejmowa  wp ywy z tytu u prowadzenia 
sto ówki. Postawi o to Siostry w bardzo trudnej sytuacji, gdy  do-
chody ze sto ówki stanowi y ród o utrzymania dla ca ego domu, 
zw aszcza dla prowadzonego internatu, w którym cz  dziewcz t 
mieszka a nieodp atnie50. Interesuj cy jest w tej sytuacji fakt, e w 
latach 1949-1950 nakazy p atnicze podatku od nieruchomo ci opie-
wa y na Kuri  Metropolitaln  w Krakowie jako w a ciciela domu 
przy ul. Siemiradzkiego. Mo e to oznacza , e Wydzia  Podatkowy 
Zarz du Miejskiego w Krakowie by  jedynym organem administra-
cji pa stwowej, który przyj  do wiadomo ci fakt przekazania 
w dniu 14 pa dziernika 1947 r. maj tku krakowskiego Stowarzysze-
nia na rzecz Kurii. Wreszcie dn. 30 maja 1951 r. S d Wojewódzki 
postanowi  o wpisaniu hipoteki przymusowej na rzecz Skarbu Pa -
stwa z tytu u zaleg o ci podatkowych51.  

 

2.2. Usuni cie Sióstr z cz ci budynku 

W 1946 roku, jak to zosta o ju  przedstawione, w adze odmówi y 

rejestracji krakowskiego Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz ta-

mi”, a nast pnie przej y jego maj tek na Skarb Pa stwa. Niestety 

wiele dokumentów zwi zanych ze spraw  zagin o lub uleg o znisz-

czeniu. W archiwach ko cielnych cz sto braki w dokumentacji spo-

wodowane s  niedor czaniem pism przez stron  pa stwow . Frag-

mentaryczna dokumentacja nie pozwala na wierne odtworzenie wy-

darze  zwi zanych z przej ciem tej placówki. W wietle zachowa-

nych akt mo na stwierdzi , e w wyniku likwidacji SODK dom przy 

ul. Siemiradzkiego przekazany zosta  Towarzystwu Burs i Stypen-

diów52. Od pa dziernika 1951 r. w adze umie ci y w nim internat 

Pa stwowego Przedsi biorstwa Zak adów Przemys u Ci kiego53. 

W grudniu t. r. dosz y jednak do wniosku, e “pomieszczenia s  

wykorzystywane nienale ycie, gdy  tylko w minimalnej cz ci ko-

                                                      
50 Pismo do Izby Skarbowej w Krakowie z dn. 17 IX 1949 r., [ASJ, T: Zak ad 

przy ul. Siemiradzkiego w Krakowie a inne instytucje. Koresp. urz d.] 
51 Zaleg o ci wynosi y w sumie 754 302 z . ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. 

urz d.  
52 Pismo PWRN w Krakowie z dn. 17 IX 1951 r., AAN, UdSW, sygn. 16/111. 
53 Poufne pismo PWRN w Krakowie do UdSW z dn. 20 X 1951 r., AAN,  

UdSW, sygn. 16/111. 
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rzysta z nich m odzie  ucz ca si ” i dom przydzieli y Wydzia owi 

O wiaty PWRN w Krakowie54 na podstawie dekretu o publicznej 

gospodarce lokalami55. W celu “nale ytego wykorzystania pomiesz-

cze ” zdecydowano aby cie ni  Siostry w pokojach I pi tra. Orze-

czenie w tej sprawie wyda a Wojewódzka Komisja Lokalowa w 

dniu 25 kwietnia 1952 roku i zosta o ono poparte opini  Urz du do 

Spraw Wyzna . Urz d stwierdzi , e “budynek przy ul. Siemiradz-

kiego winien by  ca kowicie opuszczony przez zamieszka e w nim 

zakonnice. Zgromadzenie «S ugi Jezusa» znane jest ze swej wrogiej 

postawy wobec rzeczywisto ci w Polsce, a wi c nie zas uguje na 

adne wyj tki”56. Opinia ta ujawnia faktyczne, to jest polityczne 

podstawy przej cia maj tku Stowarzyszenia. Nadto potwierdza, e 

w adze przejmuj c maj tek zlikwidowanego SODK, by y wiado-

me, e przejmuj  maj tek Zgromadzenia Zakonnego.  

W dniu 27 sierpnia 1952 r. dokonano eksmisji Sióstr z cz ci 

domu na podstawie zarz dzenia egzekucyjnego Prezydium Miej-

skiej Rady Narodowej (PMRN)57. Cz onkowie wydelegowanej w 

tym celu komisji opiecz towali pomieszczenia Sióstr wraz ze znaj-

duj cymi si  w nich przedmiotami codziennego u ytku. Zaj li w ten 

sposób parter, II i III pi tro, a nawet magazyn ywno ciowy, strych 

i piwnice, mimo, e te pomieszczenia nie by y obj te zarz dzeniem 

egzekucyjnym. Zachowywali si  przy tym w sposób przecz cy 

wszelkim zasadom kultury; krzyczeli, grozili Siostrom wywiezie-

niem do obozów pracy, u ywali wulgarnych s ów, wyzywali 

i przepychali starsze Siostry. Nie uszanowali nawet ob o nie cho-

rych, zmuszaj c je do zej cia z ó ek i opuszczenia pokoju. Powy -

sze “czynno ci urz dowe” trwa y od godz. 10 do 19-tej58. W ich 

wyniku 20 osób zosta o st oczonych w czterech pomieszczeniach 

                                                      
54 Decyzja PMRN z dn. 24 XII 1951 r., ASJ, T: Domy. Kraków, ul. Siemiradz-

kiego. Koresp. urz d. 
55 Dekret o publicznej gospodarce lokalami z dn. 21 XII 1945 r. (tekst jedn. 

Dz.U.50.36.343). 
56 Poufne pismo UdSW skierowane do Pa stwowej Komisji Lokalowej w 

dn. 9 VI 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 16/91. 
57 Zarz dzenie egzekucyjne PMRN z dn. 5 VIII 1952 r., AAN, UdSW,  

sygn. 16/91. 
58 Opis wydarze  zob. za alenie do Prokuratury Wojewódzkiej z dn. 27 VIII 

1952 r. AKM-K, T: Siostry S ugi Jezusa. 
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I pi tra. Pozbawione by y po cieli, ubra , ywno ci. Na z o on  

skarg  o naruszenie dóbr osobistych Prokuratura Wojewódzka od-

powiedzia a, e adnych kroków w tej sprawie nie podejmie59. 

 

2.3. Eksmisja z domu przy ul. Siemiradzkiego 

W opró nionych w ten sposób lokalach Wydzia  O wiaty umie-

ci  Pa stwowy Dom Dziecka dla ch opców. Jednak obecno  w 

tym samym domu sióstr zakonnych i kaplicy, która pozosta a 

w jednym z pomieszcze  III pi tra60, wyra nie w adzom przeszka-

dza a. Uzna y, e “konieczne jest dla dobra Domu Dziecka przekwa-

terowanie zakonnic z budynku”61. W celu “nak onienia” Sióstr do 

opuszczenia domu zacz to stosowa  nocne naj cia, rewizje 

w pokojach dokonywane przez funkcjonariuszy Milicji, a nawet 

próby si owego zaj cia kaplicy, do czego zaanga owano tak e wy-

chowanków Domu Dziecka62. Siostry by y wzywane do urz dów  

na przes uchania szczególnie po wniesieniu kolejnych odwo a .  

W rozmowach dominowa y naciski ze strony w adz w celu wymu-

szenia zgody na przeniesienie ich do lokalu zast pczego. Wzywane 

na przes uchanie Siostry s ysza y: “musicie dom opu ci , to jest 

sprawa zdecydowana i nic wam nie pomo e interwencja nawet 

bpa Klepacza. Najwy sze w adze tak zdecydowa y i nie ma po co 

si  zwraca  do nich […], je eli nie us uchacie przyjad  i wyrzuc  

was na bruk. […] Mog  was wywie  do jakiego  np. jednego poko-

ju, albo do Tarnowa, bo tam macie swoje w asno ci. […] Mog  

                                                      
59 Pismo Prokuratury z dn. 28 VIII t.r., AKM-K, T: Siostry S ugi Jezusa. 
60 Kaplicy nie obj o zarz dzenie egzekucyjne z dn. 5 VIII 1952 r. poniewa  

wi tynie i domy modlitwy nie podlega y przepisom dekretu o publicznej gospo-

darce lokalami (art. 3, ust. 1, pkt 7). W dniu 4 X 1952 r. PMRN powo uj c si  na 

ww. zarz dzenie wezwa o Siostry do opró nienia pomieszczenia na III pi trze, 

jednak gdy wnios y one skarg  do UdSW czynno ci egzekucyjne zosta y wstrzy-

mane. Na pi mie Zgromadzenia widnieje odr czny dopisek: “Telefonicznie poleci-

em t[owarzyszowi] by odroczy  eksmisj  na inny dzie  (po wyborach)” opatrzony 

dat  21 X 1952 r. 
61 Opinia UdSW dla PWRN w Krakowie z dn. 11 XI 1952 r., AAN, UdSW,  

sygn. 16/111. 
62 Pismo do Prokuratury Wojewódzkiej z dn. 5 III 1953 r., ASJ, T: Domy. Kra-

ków, ul. Siemiradzkiego. Koresp. urz d. 



Bezprawne przej cie przez w adze komunistyczne maj tku... 143

wam wytworzy  tak  sytuacj , e chcia yby cie w nocy ucieka ”63. 

Na uwag , e przecie  w proponowanym ciasnym mieszkanku przy 

ul. Reja nie ma nawet pomieszczenia odpowiedniego na kaplic , 

Siostry us ysza y, e nie musz  mie  kaplicy, a “jak kto chce si  

pomodli  to i w azience kucnie sobie i pomodli si ”. Tym podobne 

przes uchania mia y miejsce do lipca 1955 r. kiedy to w adze doko-

na y eksmisji Sióstr z domu przy ul. Siemiradzkiego. 

W dniu 20 lipca t. r. do pokoi Zgromadzenia wkroczyli funkcjo-

nariusze Milicji i UB. Na protesty i dania wyja nie  z daleka oka-

zali jak  nie opiecz towan  kartk  bez podpisu i o wiadczyli, e to 

jest nakaz eksmisji. Gdy Siostry próbowa y broni  wej cia do 

mieszkania, u yli siekiery do wy amania drzwi. Nast pnie wynie li 

rzeczy ruchome na podstawione samochody i razem z Siostrami 

wywie li do lokalu przy ul. Reja. Tam cz  rzeczy st oczyli 

w mieszkaniu nie si gaj cym metra owo nawet po owie zajmowa-

nego poprzednio, a cz  zostawili na klatce schodowej i na dzie-

dzi cu64. Podstaw  tych dzia a  by a decyzja Prezydium Miejskiej 

Rady Narodowej z dn. 5 kwietnia 1955 r.65 Powo ano si  w niej na 

art. 16 dekretu o publicznej gospodarce lokalami, który przewidywa  

mo liwo  usuni cia osób z lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy 

“lokal ten jest niezb dnie potrzebny w adzy”. Siostry zosta y wy-

wiezione do lokalu zast pczego przy ul. Reja poniewa  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 miej-

                                                      
63 Zapiski z rozmowy w PWRN w dn. 19 III 1955 r., AKM-K, T: Siostry S ugi 

Jezusa. 
64 Opis wydarze  w pi mie ZSJ do UdSW z dn. 25 VII 1955 r., [ASJ, T: Zarz d 

ZSJ a UdSW]. W domu przy ul. Siemiradzkiego pozosta y 2 siostry do pilnowania 

kaplicy na III pi trze, gdy  tej na razie eksmisja nie obj a. W po udnie 

1 VIII 1955 r. u wej cia do kaplicy zjawili si  funkcjonariusze Milicji i Wydzia u 

O wiaty, którzy nie pukaj c od razu wywa yli drzwi. Siostrom wykr cono r ce, 

zawleczono do samochodu i odwieziono na komisariat, gdzie przetrzymywano 

przes uchuj c kilka godzin (za pismem do arcybiskupa Baziaka z dn. 1 VIII 1955 r., 

ASJ, T: Zarz d ZSJ a Kuria Metrop. Kraków). W kaplicy, w której nadal znajdowa  

si  Naj wi tszy Sakrament, skupiono meble kapliczne przy o tarzu i ulokowano 

rzeczy Pa stwowego Domu Dziecka. Pomieszczenie zamkni to na klucz zabrania-

j c Siostrom wchodzi  do niego. Dopiero w lutym 1957 r. z polecenia arcy-

bpa Baziaka kaplica zosta a zlikwidowana. 
65 AKM-K, T: Siostry S ugi Jezusa. 
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scowo ci, odpowiadaj cego normom zaludnienia b d  powierzchni  

i nadaj cego si  do zaj cia ze wzgl du na stan techniczny”. Cztero-

pokojowe mieszkanie przy ul. Reja które, zdaniem w adz, mia o 

stanowi  rekompensat  za przej cie ca ego domu przy ul. Siemi-

radzkiego nie spe nia o przewidzianych prawem warunków. Okaza-

o si  ruder  wymagaj c  generalnego remontu: okna nadawa y si  

tylko do wymiany, piece do rozbiórki, a poniewa  innej instalacji 

grzewczej nie by o lokalu w ogóle nie mo na by o ogrza . Warunki 

sanitarne tak e pozostawia y wiele do yczenia. Wbrew normom 

zaludnienia 20 osób st oczono w czterech pokojach, w których jesz-

cze mie ci  si  krawiecki punkt us ugowy b d cy jedynym ród em 

utrzymania dla Sióstr66.  

 

3. Przej cie placówki w Przemy lu 

Dwupi trowy dom przy ul. Chopina w Przemy lu znany jako 

Dom Opieki p.w. w. Antoniego zosta  zakupiony przez S ugi Jezu-

sa w 1901 r., a od 1924 stanowi  w asno  krakowskiego Stowarzy-

szenia “Opieka nad Dziewcz tami”. W domu tym Siostry prowadzi-

y prace na rzecz ubogich dziewcz t, m. in. szko  ludow , kursy 

dokszta caj ce i biuro po rednictwa pracy. ród em utrzymania 

domu by a pralnia, prasowalnia i sto ówka67. 

                                                      
66 Trudno ci lokalowe przedstawia pismo skierowane do Ministra Gospodarki 

Komunalnej z dn. 11 XI 1955 r. w którym czytamy: “na skutek nieodpowiednich 
warunków mieszkaniowych narzuconych przez eksmisj  ju  trzeci miesi c nie 
wyrabiamy normy ustalonej przez spó dzielni , przez co straci y my prawo do 
ubezpieczalni, narazi y si  na odebranie maszyn do szycia, a zarobki nasze dot d 
i tak minimalne, jeszcze si  zmniejszy y i nie wystarczaj  na ycie W zwi zku  
z ciasnot  lokalu sytuacja jest taka, i  codziennie z rana cz  sprz tów wynosi si  
z mieszkania na klatk  schodow , a maszyny do szycia wnosi si  do lokalu, gdy  
na schodach absolutnie nie mo na pracowa . Wieczorem natomiast odbywa si  ten 
sam korowód, tylko w przeciwnym kierunku.” [ASJ, T. Zarz d ZSJ a Urz dy Cen-
tralne. Ministerstwa]. Zgromadzenie wnios o szereg odwo a  do w adz prosz c  
o wyremontowanie mieszkania przed zim  i rozszerzenie jego metra u na s siednie 
pomieszczenia, jednak w adze sk ada y jedynie obietnice, a sprawa mimo up ywu 
lat nie posuwa a si  naprzód. (Zob. wniosek o uzupe nienie normy mieszkaniowej 
skierowany do PWRN z dn. 8 IX 1957 r., AKM-K, T: Siostry S ugi Jezusa.)  
Z czasem siostry same zaadoptowa y i wyremontowa y lokal. 

67 A. Jakubczyk, dz. cyt., s. 604-608. Na temat pocz tków dzia alno ci Zgro-

madzenia w Przemy lu zob. tak e: A. Jakubczyk, S ugi Jezusa w Przemy lu, “Nie-

dziela” 1994, nr 31, s. 11. 
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W czasie II wojny wiatowej siostry nie opuszcza y domu, mimo 

tego w 1947 r., Okr gowy Urz d Likwidacyjny sporz dzi  proto- 

kó  przej cia nieruchomo ci przy ul. Chopina na mocy dekretu  

z dnia 8 marca 1946 r. o maj tkach opuszczonych i poniemieckich68. 

Za mienie opuszczone w rozumieniu dekretu uznawany by  “maj -

tek osób, które w zwi zku z wojn  rozpocz t  1 wrze nia 1939 r. 

utraci y jego posiadanie, a nast pnie go nie odzyska y”. Dzia anie 

Urz du by o zatem bezprawne, gdy  Zgromadzenie nie utraci o 

posiadania budynku, wobec czego nie podpada o pod przepisy po-

wy szego dekretu. Jednak administracj  domu przej  Zarz d Mia-

sta, który zmusi  nie wiadomy bezprawia Dom Opieki w. Antonie-

go do podpisania umowy najmu, która to sta a si  podstaw  do wy-

mierzenia czynszu69. Zgromadzenie pocz tkowo czynsz op aca o, 

stale domagaj c si  jednak uregulowania sprawy wprowadzenia 

zarz du, który zreszt  ogranicza  si  jedynie do pobierania czynszu, 

bo wszystkie inne sprawy Siostry musia y za atwia  samodzielnie. 

Wreszcie od wrze nia 1957 r. odmówi y p acenia czynszu, wobec 

czego Miejski Zarz d Budynków Mieszkalnych wniós  powództwo 

do s du o zap at  wiadczenia. Powództwo zosta o oddalone. Po-

dobnie rewizja wniesiona w tej sprawie przez MZBM70. S d Woje-

wódzki stwierdzi , e przepisy powo anego dekretu nie mog y mie  

zastosowania w stosunku do Domu Opieki w. Antoniego. “Je eli 

mimo tego Urz d Likwidacyjny przej  nieruchomo  jako mienie 

opuszczone, to przez to nie sta a si  ona mieniem opuszczonym. 

adnego znaczenia prawnego nie mo na przypisywa  faktowi p a-

cenia czynszu, usprawiedliwionemu nie wiadomo ci  zarz du Do-

mu Opieki w. Antoniego”. Ca a sprawa by a zatem ze strony w adz 

prób  bezprawnego przej cia budynku pod kwaterunek.  

Likwidacja krakowskiego Stowarzyszenia “Opieka nad Dziew-

cz tami” spowodowa a przej cie na rzecz Skarbu Pa stwa tak e 

nieruchomo ci przy ul. Chopina w Przemy lu. Decyzja w tej spra-

                                                      
68 Dz. U.46.13.87. 
69 Umowa najmu z dn. 28 I 1948 r., ASJ, T: Przemy l, ul. Chopina. Dom Opieki 

Koresp. 
70 Wyrok S du Powiatowego w Przemy lu z dn. 30 IX 1958 r. i wyrok S du 

Wojewódzkiego w Rzeszowie z dn. 20 V 1959 r., ASJ, T: Przemy l, ul. Chopina. 

Dom Opieki Koresp. 
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wie wydana zosta a przez Urz d Spraw Wewn trznych Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie w dniu 22 marca 

1962 r.71 O jej wydaniu Siostry dowiedzia y si  dopiero 18 maja 

1962 r. od likwidatora, który przyby  do domu przy ul. Chopina w 

celu podj cia czynno ci likwidacyjnych. Niedor czenie stronie po-

st powania decyzji organu administracyjnego by o naruszeniem 

art. 101§1 kpa72, który ustala  zasad  dor czania decyzji na pi mie. 

W a ciwie w wietle prawa istniej  przes anki do stwierdzenia nie-

wa no ci powy szej decyzji, poniewa  z amana zosta a jedna z pod-

stawowych zasad post powania administracyjnego, to jest prawo 

strony do czynnego udzia u w post powaniu. Zgromadzenie nie 

zosta o w ogóle zawiadomione o wszcz ciu post powania, a tym 

samym nie mia o mo liwo ci wypowiedzenia si  co do zebranych 

dowodów(art. 8§1 kpa)73. W tej sytuacji Zgromadzenie wnios o  

o wstrzymanie wykonania decyzji i uchylenie jej w trybie art. 

137§1 kpa74. Mimo oczywistego naruszenia prawa Ministerstwo 

Spraw Wewn trznych utrzyma o zaskar on  decyzj  w mocy. 

Stwierdzi o, e chocia  likwidacja Stowarzyszenia “Opieka nad 

Dziewcz tami” zosta a zako czona w 1951 r. nieruchomo  przy 

ul. Chopina nadal figuruje w ksi dze wieczystej S du Powiatowego 

w Przemy lu jako w asno  Stowarzyszenia, a to uzasadnia przeka-

zanie jej na rzecz Skarbu Pa stwa75. Administracj  domu ponownie 

przej  Miejski Zarz d Budynków Mieszkalnych, który za da  

                                                      
71 ASJ, T: Zarz d ZSJ a ró ne instyt. pa stwowe wg miejscowo ci. Kraków. 

Podstaw  decyzji by y art. 27 i 38 Prawa o Stowarzyszeniach. 
72 Ustawa z dn. 14 VI 1960 r. - Kodeks Post powania Administracyjnego 

(Dz. U.60.30.168 z pó n. zm.) 
73 Z art. 8§1 kpa wynika dla organu administracji obowi zek umo liwienia 

stronie zapoznania si  ze znajduj cymi si  w aktach sprawy dowodami, materia ami 

i daniami oraz obowi zek umo liwienia stronie wypowiedzenia si  co do tych 

dowodów, materia ów i da . Zob. E. Iserzon, J. Staro ciak, Kodeks post powa-

nia administracyjnego. Komentarz. Teksty. Wzory i formularze, Warszawa 1964, 

s. 34-36. 
74 Odwo anie do MSW z dn. 22 V 1962 r., ASJ, T: Zarz d ZSJ a Urz dy Cen-

tralne. Ministerstwa. 
75 Pismo MSW, Departament Spo eczno-Administracyjny z dn. 5 IX 1962 r., 

[ASJ, T: Zarz d ZSJ a Urz dy Centralne. Ministerstwa]. Decyzja ta by a ostateczna. 

Na jej podstawie S d Powiatowy w dn. 3 VIII 1963 r. postanowi  o ujawnieniu w 

ksi dze wieczystej prawa w asno ci na rzecz Skarbu Pa stwa. 
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wpuszczenia do wszystkich pomieszcze  celem obj cia administra-

cji domu. Urz dnicy przybyli w dniu 4 sierpnia 1964 roku w towa-

rzystwie funkcjonariuszy Milicji si  zaj li i opiecz towali pomiesz-

czenia sióstr, pozostawiaj c im tylko 8 pokoi na I pi trze. Decyzj  

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dn. 17 sierpnia 1964 roku 

nieruchomo  przekazano w u ytkowanie Zarz du G ównego 

Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, który przeznaczy  j  na po-

mieszczenia biurowe, wietlic  oraz hotel dla cz onków ZNP.  

 

Uwagi ko cowe 

Tryb przej cia na w asno  Skarbu Pa stwa placówek w Prze-

my lu i w Krakowie obrazuje polityk  prowadz  w adze komuni-

styczne. Nie przebiera y one w rodkach d c do wyeliminowania 

stowarzysze  ko cielnych i zgromadze  zakonnych z ycia spo ecz-

nego. Wielokrotnie wydawa y bezprawne decyzje, a stosowane 

przez nie metody by y pogwa ceniem istniej cego porz dku praw-

nego. 

W wietle tych wydarze  mo e nasun  si  pytanie, czy nie 

mo na by o unikn  przej cia nieruchomo ci w Krakowie i w Prze-

my lu na Skarb Pa stwa przepisuj c je na w asno  Zgromadzenia 

po ujawnieniu si  tego w 1949 roku. Teoretycznie mo na tak s dzi . 

Istotnie, w 1953 roku Zgromadzenie podj o prób  przepisania w 

ksi gach wieczystych w asno ci nieruchomo ci z warszawskiego 

Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami” na Zgromadzenie S ug 

Jezusa. S d, pouczony opini  Urz du do Spraw Wyzna , odrzuci  

wniosek Zgromadzenia stwierdzaj c, e taki akt przeniesienia w a-

sno ci by by sprzeczny z §42 statutu Stowarzyszenia warszawskie-

go, który przekazywa  w razie likwidacji Stowarzyszenia jego maj -

tek do dyspozycji ordynariusza rzymskokatolickiej metropolii war-

szawskiej. W tym przypadku w adze “stan y w obronie interesów” 

Stowarzyszenia chroni c jego maj tek przed uszczupleniem. Przy 

tym cynicznie powo a y si  na unormowanie statutu identyczne 

z §11 statutu Stowarzyszenia krakowskiego, którego to nie 

uwzgl dni y podejmuj c w 1949 r. decyzje o przekazaniu jego ma-

j tku. wiadczy to, e w adze wykazywa y du  dowolno  w prze-

strzeganiu prawa, traktuj c je jako instrument prowadzonej polityki 
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wyznaniowej. Zatem przyk ad Stowarzyszenia warszawskiego ka e 

w tpi  w dobr  wol  w adz i ich zgod  na przepisanie w asno ci 

krakowskiej i przemyskiej nieruchomo ci na Zgromadzenie S ug 

Jezusa. 

Przed przej ciem na w asno  pa stwa Zgromadzenie ocali o 

trzy placówki z terenu dzia alno ci Stowarzyszenia krakowskiego. 

Dwie z nich: w Bochni i w Tarnowie, ocala y tylko dlatego, e nie 

by y zapisane jako maj tek Stowarzyszenia, ale stanowi y hipo-

teczn  w asno  osób prywatnych. Przy czym w Tarnowie, gdzie 

Siostry prowadzi y Dom Dziecka dla dziewcz t, w adze zmieni y 

profil zak adu umieszczaj c w nim od 1 wrze nia 1960 r. ch opców 

z upo ledzeniem umys owym76. Takie dzia anie to jeszcze jeden  

z przejawów ograniczania wp ywu Ko cio a na wychowanie m ode-

go pokolenia. Trzecia ocala a placówka, po o ona w Bukowinie 

Tatrza skiej, by a zapisana jako w asno  Stowarzyszenia krakow-

skiego, jednak na wniosek Zgromadzenia S d Powiatowy w Nowym 

Targu orzek  w dniu 29 maja 1959 r. o przepisaniu tytu u w asno ci 

tej nieruchomo ci na Zgromadzenie. By  to jedyny przypadek, gdy 

s d mimo nacisków politycznych odwa y  si  pozytywnie rozpa-

trzy  wniosek Zgromadzenia o przeniesienie prawa w asno ci ze 

Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami” na Zgromadzenie S ug 

Jezusa. 

                                                      
76 ASJ, T: Tarnów, ul. Rejtana. Szerzej na temat placówki zob.: P. M. Gajda, 

Jubileusz stulecia Zgromadzenia S ug Jezusa, “Currenda. Organ Urz dowy Diece-

zji Tarnowskiej” 1986, nr 1-3, s. 23-32. 


