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PAWEè SÂRODA

Â WEK
PROCES LIKWIDACJI KOSÂCIELNYCH PLACO
Â
OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W POLSCE
W LATACH 1946-1965

DziaøalnosÂcÂ opiekunÂczo-wychowawcza, obok dziaøalnosÂci osÂwiatowej, stanowiøa w dwudziestoleciu mieÎdzywojennym jednaÎ z podstawowych form aktywnosÂci zgromadzenÂ zakonnych oraz poszczegoÂlnych parafii. Po drugiej wojnie sÂwiatowej wieÎkszosÂcÂ kosÂcielnych zakøadoÂw zostaøa zamknieÎta lub przejeÎta przez wøadze osÂwiatowe.
Niniejsze opracowanie przedstawi przebieg akcji likwidacyjnych
z uwzgleÎdnieniem metod stosowanych przez wøadze panÂstwowe, ukazujaÎc jednoczesÂnie przyczyny zamykania placoÂwek. Dokonana zostanie takzÇe analiza przepisoÂw, na jakie powoøywaøy sieÎ wøadze
osÂwiatowe w decyzjach o zamknieÎciu lub upanÂstwowieniu kosÂcielnych zakøadoÂw opiekunÂczo-wychowawczych. OmoÂwione zostanaÎ
kwestie przejmowania przez panÂstwo lokali nalezÇaÎcych do KosÂcioøa
oraz zagadnienia zwiaÎzane z przestrzeganiem procedury administracyjnej przez wøadze panÂstwowe.
1. PRZEBIEG LIKWIDACJI

Najpierw wøadze przystaÎpiøy do zamykania kosÂcielnych przedszkoli. Jako jedna z pierwszych upanÂstwowiona zostaøa placoÂwka
sioÂstr CoÂrek Maryi Niepokalanej w GroÂjcu 5 stycznia 1946 r.1 oraz
sioÂstr elzÇbietanek w Bydgoszczy dnia 30 czerwca 1949 r.2
1
Siostrom pozwolono pracowacÂ w upanÂstwowionym przedszkolu do 1953 r. Zob.
M. LuzÇynÂska, Nasze przedszkole wczoraj, dzisÂ i jutro, Sandomierz 2003, s. 30.
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Kolejny rok przynioÂsø nasilenie walki z KosÂcioøem. W wyniku
akcji przejeÎcia palcoÂwek ¹Caritasº w roku 1950 KosÂcioøowi odebrano kontroleÎ nad wieÎkszosÂciaÎ prowadzonych zakøadoÂw. Wedøug niedokøadnych i nieoficjalnych danych przedstawionych na
zjezÂdzie PrezesoÂw i DyrektoroÂw OddziaøoÂw WojewoÂdzkich Zrzeszenia KatolikoÂw ¹Caritasº podano, zÇe Zrzeszenie przejeÎøo i prowadzi okoøo 557 przedszkoli, 7 zÇøobkoÂw, 83 domy dziecka, 6 internatoÂw i burs, 3 zakøady wychowawcze i specjalne3. Ponadto zlikwidowano przedszkola parafialne w GdanÂsku-Wrzeszczu prowadzone przez siostry søuzÇebniczki4, przez siostry urszulanki w Ozorowie5, domy dziecka prowadzone przez ksieÎzÇy salezjanoÂw w Lutomiersku i WozÂniakowie6 oraz Zakøad Wychowawczy ksieÎzÇy michalitoÂw w Miejscu Piastowym7. W roku 1951 zamknieÎto kilka
kolejnych placoÂwek przedszkolnych prowadzonych przez parafie
i zgromadzenia zakonne. Byøy to, mieÎdzy innymi, dwa przedszkola
2

Zob. Pismo Wydziaøu OsÂwiaty PWRN w Bydgoszczy do UdSW dot. upanÂstwowienia przedszkola SioÂstr ElzÇbietanek z dnia 26 marca 1952 r., Archiwum Akt Nowych
(AAN), UrzaÎd do Spraw WyznanÂ (UdSW), sygn. 15/17.
3
Przedstawione dane saÎ znacznie zanizÇone, poniewazÇ czeÎsÂcÂ delegatoÂw nie sporzaÎdziøa spisu prowadzonych placoÂwek, np. w wojewoÂdztwie bydgoskim czy warszawskim. Zob. Sprawozdanie z konferencji PrezesoÂw i DyrektoroÂw OddziaøoÂw WojewoÂdzkich Zrzeszenia KatolikoÂw ¹Caritasº z dnia 12 grudnia 1950 roku. AAN, UdSW,
sygn.5A/52.
4
Zob. Zestawienie zamknieÎtych szkoÂø katolickich w Diecezji GdanÂskiej do 1965
roku, Archiwum Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski (ASKEP), PlacoÂwki
opiekunÂczo-wychowawcze KosÂcioøa Rzymsko-katolickiego w latach 1945-1981,
sygn.1/400.
5
Zob. Wykaz Przedszkoli Zgromadzenia SioÂstr Urszulanek w diecezji èoÂdzkiej,
ASKEP, PlacoÂwki opiekunÂczo-wychowawcze KosÂcioøa Rzymsko-katolickiego w latach
1945-1981, sygn.1/400.
6
Dom dziecka w WozÂniakowie zostaø zlikwidowane z powodu fermentu sianego
przez ZMP oraz trudnosÂci finansowych. Zob. A. SÂwida, Towarzystwo salezjanÂskie.
Rys historyczny, KrakoÂw 1984, s. 244.
7
Zob. Pismo KsieÎzÇy MichalitoÂw do Sekretariatu Episkopatu Polski z 9 grudnia
1950 roku z prosÂbaÎ o pomoc w odzyskaniu Zakøadu Wychowawczego w Miejscu Piastowym, AAN, UdSW, sygn. 8/1330.; Pismo Dyrektora Zakøadu Wychowawczego dla
Sierot i Opuszczonej MøodziezÇy w Miejscu Piastowym do Prezydenta RP z dnia 18
lipca 1950 roku w sprawie odwoøania od decyzji Komisji Ziemskiej, AAN, UdSW,
sygn. 8/1330.
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parafialne w GniezÂnie8, przedszkole sioÂstr benedyktynek w èazach9 oraz sioÂstr franciszkanek w GdanÂsku10.
Pierwsza zorganizowana akcja likwidacji kosÂcielnych placoÂwek
opiekunÂczo-wychowawczych przeprowadzona zostaøa w okresie od
lutego do maja 1952 r. Zlikwidowano woÂwczas wieÎkszosÂcÂ przedszkoli, internatoÂw, burs, domoÂw dziecka oraz zakøadoÂw wychowawczych.
ZamknieÎciu ulegøy m,in. przedszkola sioÂstr WspoÂlnej Pracy od Niepokalanej Marii we Wøocøawku, Kowalu, LubranÂcu, Lipnie, ZdunÂskiej Woli11, przedszkola parafialne w miejscowosÂciach Strzelno,
Trzemeszno i Mogilno w powiecie Mogilno12, przedszkole ¹Ochronka Baøuckaº prowadzone przez siostry salezjanki w èodzi13. Likwidacji ulegøy m.in. internaty i bursy prowadzone przez siostry salezjanki w Sokoøowie Podlaskim14, siostry NajsÂwieÎtszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie15, siostry niepokalanki w Warszawie16, Szymano8

Zob. Pismo Kurii Metropolitalnej do Prezydium WojewoÂdzkiej Rady Narodowej w Poznaniu w sprawie upanÂstwowienia przedszkoli w GniezÂnie z dnia 10 sierpnia
1951 r., AAN, UdSW, sygn. 8/1813.
9
Zob. Poufne pismo przewodniczaÎcego Prezydium WRN w Krakowie do UdSW
w Warszawie w sprawie przedszkola w èazach z dnia 28 pazÂdziernika 1952 r., AAN,
UdSW, sygn. 15/60.
10
Zob. Zestawienie zamknieÎtych szkoÂø katolickich w Diecezji GdanÂskiej do 1965
roku, ASKEP, PlacoÂwki opiekunÂczo-wychowawcze KosÂcioøa Rzymsko-katolickiego
w latach 1945-1981, sygn.1/400.
11
Zob. Odwoøanie ZarzaÎdu Zgromadzenia ss. WspoÂlnej Pracy od Niepokalanej
Maryi do Rady PanÂstwa z 31 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/36.
12
Zob. Poufne Sprawozdanie Prezydium WojewoÂdzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy Referat ds. WyznanÂ do UdSW w sprawie przejeÎcia przedszkoli na rzecz skarbu
PanÂstwa z dnia 3 sierpnia 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/51.
13
Zob. Pismo rodzicoÂw dzieci z Przedszkola SioÂstr Salezjanek w èodzi do Rady
PanÂstwa z dnia 12 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/40.
14
Zob. Kwestionariusz do stwierdzenia sytuacji KosÂcioøa w Polsce w latach 1945-1964, Archiwum SioÂstr Salezjanek w Sokoøowie Podlaskim (ASSSP), poz. w oprac.
15
Zob. Pismo SamorzaÎdu Internatu SioÂstr NajsÂwieÎtszej Rodziny z Nazaretu
w Krakowie do Prezydenta RP z prosÂbaÎ o interwencjeÎ z dnia 24 marca 1952 r.,
AAN, UdSW, sygn. 15/55.
16
Zob. Pismo RodzicoÂw Dzieci przebywajaÎcych w internacie SioÂstr Niepokalanek we Wrzosowie do PrzewodniczaÎcego Rady PanÂstwa w sprawie upanÂstwowienia
placoÂwki z dnia 26 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/61.
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wie17 i Wrzosowie18, Towarzystwo ¹Samopomocº pod wezwaniem
NajsÂwieÎtszej Marii Niepokalanej w MarioÂwce OpoczynÂskiej19. ZamknieÎciu ulegøy takzÇe domy dziecka prowadzone przez siostry urszulanki
w Monicach20, siostry franciszkanki w Klemensowie21, siostry felicjanki w èasinie22 i GrudziaÎdzu23, siostry WspoÂlnej Pracy we Wøocøawki i ZdunÂskiej Woli24 oraz zakøad wychowawczy ksieÎzÇy salezjanoÂw w Pøocku25. Nie sposoÂb wymienicÂ wszystkie placoÂwki, ktoÂre zostaøy zlikwidowane podczas wiosennej akcji, mozÇna natomiast sÂmiaøo
stwierdzicÂ, izÇ byøa to do tej pory najbardziej dotkliwa akcja wymierzona w placoÂwki zajmujaÎce sieÎ wychowaniem dzieci i møodziezÇy.
17
Zob. Pismo UdSW do Biura ListoÂw i ZazÇalenÂ przy Radzie PanÂstwa w sprawie
zazÇalenia SioÂstr Niepokalanek w Szymanowie z dnia 12 maj 1952 r., AAN, UdSW,
sygn. 15/63.
18
Zob. Pismo ZarzaÎdu Generalnego Zgromadzenia SioÂstr Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny w Szymanowie do UdSW w sprawie bursy we Wrzosowie z dnia 12 czerwca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 18/593.
19
Zob. Pismo Kierownika Wydziaøu OsÂwiaty Prezydium WojewoÂdzkiej Rady
Narodowej w Kielcach do Towarzystwa ¹Samopomocº Zgromadzenia Zakonnego
pod wezwaniem NajsÂwieÎtszej Marii Niepokalanej w MarioÂwce OpoczynÂskiej z dnia
28 maja 1952 roku w sprawie zamknieÎcia placoÂwki, AAN, UdSW, sygn. 15/171
20
Zob. Pismo Prezydium WojewoÂdzkiej Rady Narodowej w èodzi Referat ds.
WyznanÂ do UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ w Warszawie w sprawie obnizÇenia podatku
gruntowego z dnia 20 kwietnia 1953 roku, AAN, UdSW, sygn. 37/1592.
21
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Klemensowie do Prezydenta PR z dnia 3 kwietnia 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/62.
22
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Felicjanek z èasin do Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie z dnia 29 lipca 1952 roku w sprawie odebrania Domu Dziecka, AAN, UdSW sygn. 18/1784.
23
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Felicjanek w Wawrze k. Warszawy do Rady
PanÂstwa w sprawie upanÂstwowienia placoÂwek z dnia 30 marca 1952 r., AAN, UdSW,
sygn. 15/59.
24
Zob. Odwoøanie ZarzaÎdu Zgromadzenia ss. WspoÂlnej Pracy od Niepokalanej
Maryi do Rady PanÂstwa z 31 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/36.
25
Zob. ZazÇalenie Inspektoratu Towarzystwa SalezjanÂskiego w èodzi do UdSW
w sprawie upanÂstwowienia Zakøadu Wychowawczego w Pøocku, z dnia 10 marca 1952
roku, AAN, UdSW, sygn. 15/39.; Odwoøanie ZazÇalenie Inspektoratu Towarzystwa
SalezjanÂskiego w èodzi do Ministra OsÂwiaty w Warszawie w sprawie upanÂstwowienia
Zakøadu Wychowawczego w Pøocku, z dnia 10 marca 1952 roku, AAN, UdSW, sygn.
15/39.
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Kolejne likwidacje placoÂwek przeprowadzono latem 1954 r. Celem byøy tym razem wyøaÎcznie internaty i bursy prowadzone przez
KosÂcioÂø. NalezÇy podkresÂlicÂ, izÇ w wyniku zamykania tych placoÂwek
doszøo do likwidacji internatoÂw, burs dla møodziezÇy i studentoÂw.
Wedøug informacji przesøanych przez zgromadzenia zakonne do
Sekretariatu Episkopatu Polski, do 15 pazÂdziernika 1954 r., zlikwidowano 16 internatoÂw i burs prowadzonych przez takie zgromadzenia, jak: siostry urszulanki, siostry Søugi Jezusa, siostry szarytki, siostry Sacre Coeur, siostry elzÇbietanki, siostry zmartwychwstanki, ksieÎzÇy orionistoÂw26, siostry søuzÇki27, Zgromadzenie Maøego Dzieøa Boskiej OpatrznosÂci28, siostry Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej
Marii Panny29 i siostry Matki BozÇej Miøosierdzia30.
W sierpniu 1954 r. zostaøy upanÂstwowione wszystkie placoÂwki
ksieÎzÇy orionistoÂw31. Ponadto zostaøy zlikwidowane internaty dla studentoÂw prowadzone przez siostry salezjanki we Wrocøawiu32, siostry
Zmartwychwstania PanÂskiego w Poznaniu33, siostry dominikanki
26
Zob. Lista ZgromadzenÂ Zakonnych pozbawionych internatoÂw, ASKEP, PlacoÂwki opiekunÂczo-wychowawcze KosÂcioøa Rzymsko-katolickiego w latach 1945-1981,
sygn. 441.
27
Zob. Pismo Ministra OsÂwiaty do Biura ListoÂw i ZazÇalenÂ przy Radzie PanÂstwa
w sprawie odebrania uprawnienÂ szkoøy panÂstwowej LO SioÂstr SøuzÇek NajsÂwieÎtszej
Maryi Panny Niepokalanej w MarioÂwce OpoczynÂskiej z sierpnia 1954 r., AAN,
UdSW, sygn. 44/559.
28
Zob. Pismo Zgromadzenia Maøego Dzieøa Boskiej OpatrznosÂci w Warszawie
do Rady PanÂstwa z dnia 6 wrzesÂnia 1954 r. w sprawie bursy dla chøopcoÂw, AAN,
UdSW, sygn. 44/1658.
29
Zob. Pismo SioÂstr Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Marii Panny do Rady
PanÂstwa z dnia 10 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie odwoøania od decyzji PRN w Warszawie, AAN, UdSW sygn. 44/1656.
30
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Matki BozÇej Miøosierdzia do Rady PanÂstwa
z dnia 8 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie odwoøania od decyzji Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy, AAN, UdSW, sygn. 44/1657.
31
Zob. A. Kaczmarczyk, Zasøugi orionistoÂw dla polskiej resocjalizacji, Warszawa
2000, s. 35.
32
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Salezjanek we Wrocøawiu do Rady PanÂstwa
w Warszawie z 6 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie zamknieÎcia bursy dla studentek, AAN,
UdSW sygn. 44/1659.
33
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Zmartwychwstania PanÂskiego Prowincji PoznanÂskiej do WojewoÂdzkiej Komisji Lokalowej w Poznaniu z dnia 1 wrzesÂnia 1954
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w Warszawie34. Zamykanie tych zakøadoÂw byøo dokonywane niezgodnie z prawem. Wøadze, wydajaÎc decyzje, powoøywaøy sieÎ na ustaweÎ o szkoøach prywatnych, mimo zÇe spod jej mocy, na podstawie art.
10, wyøaÎczone byøy wszystkie placoÂwki dla studentoÂw35.
Kolejne lata nie przyniosøy poprawy w stosunkach mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem, nadal dochodziøo do likwidacji kosÂcielnych zakøadoÂw opiekunÂczo-wychowawczych, ktoÂre dotychczas nie zostaøy
zamknieÎte. W 1955 r. zlikwidowano Diecezjalny Dom Dziecka
¹Gniazdoº w Siedlcach, pozostawiajaÎc budynek do dyspozycji Kurii36.
roku w sprawie odwoøania od decyzji, AAN, UdSW sygn. 44/1660; Pismo Zgromadzenia SioÂstr Zmartwychwstania PanÂskiego Prowincji PoznanÂskiej do Rady PanÂstwa
z dnia 2 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie uchylenia bezprawnych decyzji, AAN, UdSW
sygn. 44/1660.; Pismo Zgromadzenia SioÂstr Zmartwychwstania PanÂskiego Prowincji
PoznanÂskiej do Prezydium WojewoÂdzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 3 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie odwoøania od decyzji, AAN, UdSW sygn. 44/1660.
34
Zob. Pismo Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy do Kierownika
Internatu SioÂstr Dominikanek w sprawie zamknieÎcia placoÂwki, AAN, UdSW sygn.
44/1661.
35
Internaty dla studentek, mimo zÇe nie byøy sensu stricte zakøadami wychowawczymi, zostaøy zamknieÎte decyzjami Rad Narodowych, ktoÂre nakazywaøy natychmiastowe opuszczenie placoÂwek. JednoczesÂnie odreÎbnymi decyzjami przydzielano budynki po zamknieÎtych zakøadach Ministerstwu Szkolnictwa WyzÇszego w celu utworzenia
panÂstwowych internatoÂw. PlacoÂwki te byøy zamykane przez Komisje PRN, ktoÂre najczeÎsÂciej w nocy wdzieraøy sieÎ na teren zgromadzenÂ i siøaÎ zajmowaøy pomieszczenia.
Siostrom wreÎczano pisma nakazujaÎce natychmiastowe zamknieÎcie internatu, jako placoÂwki wychowawczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 1932 r. Zob. Pismo Prezydium Rady Narodowej dla miasta stoøecznego Warszawy do Kierownika internatu
SioÂstr Dominikanek, pismo byøo bez daty, w sprawie zamknieÎcia internatu, AAN,
UdSW, sygn. 44/1661; Decyzja Prezydium Rady Narodowej dla miasta stoøecznego
Warszawy z dnia 26 sierpnia 1954 r. w sprawie przydzielenia budynku po internacie,
AAN, UdSW, sygn. 44/1661; Pismo Zgromadzenia SioÂstr Zmartwychwstania PanÂskiego Prowincji PoznanÂskiej do WojewoÂdzkiej Komisji Lokalowej w Poznaniu z dnia
1 wrzesÂnia 1954 r. w sprawie odwoøania od decyzji o przejeÎciu lokalu, AAN, UdSW,
sygn. 44/1660; Pismo Zgromadzenia SioÂstr Urszulanek do Rady PanÂstwa z dnia
8 wrzesÂnia 1954 r. w sprawie odwoøania od decyzji, AAN, UdSW, sygn. 44/1663.
36
Zob. SÂcisÂle poufne pismo Dyrektora Departamentu Ministerstwa OsÂwiaty do
PWRN w Warszawie Wydziaø OsÂwiaty z dnia 9 lutego 1955 roku, w sprawie przeprowadzenia likwidacji Diecezjalnego Domu Dziecka ¹Gniazdoº, AAN, UdSW, sygn. 44/
1356.
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W tym samym czasie dokonano takzÇe upanÂstwowienia Domu
Dziecka prowadzonego przez siostry albertynki w Radzyniu Podlaskim, co w konsekwencji doprowadziøo do likwidacji domu zakonnego w Radzyniu Podlaskim ± Biaøka37.
Od 1956 do 1961 roku nie byøo masowych likwidacji kosÂcielnych
placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych. Wøadze osÂwiatowe zamkneÎøy w tym czasie jeszcze kilka z nich, takich jak: przedszkola sioÂstr
elzÇbietanek czy sioÂstr Matki Dobrego Pasterza w GdanÂsku38.
Ostatni etap likwidacji kosÂcielnych placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych zapoczaÎtkowany zostaø wejsÂciem w zÇycie nowej ustawy
osÂwiatowej z 15 lipca 1961 r. W wyniku dziaøanÂ wøadz zlikwidowane
zostaøy przedszkola sioÂstr salezjanek w Sokoøowie Podlaskim39, sioÂstr
karmelitanek w Radgoszczy40, sioÂstr WspoÂlnej Pracy, sioÂstr serafitek,
sioÂstr elzÇbietanek, sioÂstr pallotynek i sioÂstr Matki Boskiej Miøosierdzia funkcjonujaÎce na terenie diecezji gdanÂskiej41.
37

Zob. Pismo Dziekana i Proboszcza w Radzyniu Podlaskim do Biskupa Siedleckiego z 12 czerwca 1958 roku w sprawie likwidacji Domu SioÂstr Albertynek, ADS,
Zgromadzenie SioÂstr Albertynek, litera Z, Dziaø II, Nr 26, tom I, poz. w oprac.
38
Zob. Zestawienie zamknieÎtych szkoÂø katolickich w Diecezji GdanÂskiej do 1965
roku, ASKEP, PlacoÂwki opiekunÂczo-wychowawcze KosÂcioøa Rzymsko-katolickiego
w latach 1945-1981, sygn.1/400.
39
W latach 1948-1963 wøadze panÂstwowe zlikwidowaøy Zgromadzeniu CoÂrek
Marii WspomozÇycielki nasteÎpujaÎce placoÂwki opiekunÂczo-wychowawcze: domy dziecka w Lubinii Wielkiej, Nowej Rudzie, Pawøowicach, Wschowie, Pieszycach, RoÂzÇanymstoku i TwardogoÂrze, przedszkola w Grabowie, Lubinii, èodzi Nowej Rudzie, Pogrzebieniu i Sokoøowie Podlaskim, internaty dla ucznioÂw w Pieszycach, Poøczynie,
RoÂzÇanymstoku, Sokoøowie Podlaskim, SÂrodzie SÂlaÎskiej, Czaplinku oraz dwie placoÂwki
we Wrocøawiu, internaty dla studentek w èodzi i dwa we Wrocøawiu. ASSSP, Stuletnia
rocznica zaøozÇenia Zgromadzenia SS. Salezjanek CoÂrek Maryi WspomozÇycielki, poz.
w oprac.; Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziaø OsÂwiaty i Kultury
w Sokoøowie Podlaskim do Zgromadzenia CoÂrek Maryi WspomozÇycielki Wiernych
z dnia 2 pazÂdziernika 1962 r., ASSSP, poz. w oprac.
40
Pismo SioÂstr Karmelitanek z Radogoszczy do Sekretariatu Episkopatu Polski
z dnia 24 czerwca 1965 roku w sprawie likwidacji przedszkola, ASKEP, PlacoÂwki
opiekunÂczo-wychowawcze KosÂcioøa Rzymsko-katolickiego w latach 1945-1981,
sygn.1/400.
41
Zob. Zestawienie zamknieÎtych szkoÂø katolickich w Diecezji GdanÂskiej do 1965
roku, ASKEP, PlacoÂwki opiekunÂczo-wychowawcze KosÂcioøa Rzymsko-katolickiego
w latach 1945-1981, sygn. 1/400.
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Przebieg zamykania placoÂwek miaø zazwyczaj brutalny charakter. Czøonkowie komisji likwidacyjnych wkraczali bez zapowiedzi do
pomieszczenÂ zakøadoÂw, zÇaÎdajaÎc oddania kluczy i opuszczenia pomieszczenÂ. ZamknieÎte drzwi byøy wyøamywane lub otwierane przez sÂlusarzy, a rzeczy wyrzucane z szaf42. Na drzwi zakøadano skoble i køoÂdki43. Zdarzaøo sieÎ, zÇe siostry prowadzaÎce placoÂwkeÎ byøy pozbawiane
wolnosÂci i odmawiano im kontaktu z przeøozÇonymi44.
ProwadzaÎcy placoÂwki i pracujaÎcy tam personel byø zwykle zastraszany. Czøonkowie komisji likwidacyjnych potrafili biegacÂ w sÂrodku
nocy po pomieszczeniach z siekierami, grozÇaÎc, zÇe w razie stawiania
oporu podpalaÎ budynek45. W Sokoøowie Podlaskim grozÂbami i krzykiem proÂbowano wymusicÂ oddanie kluczy do pomieszczenÂ, a siostra
dyrektorka przedszkola oraz siostra kierowniczka internatu byøy kilkakrotnie wzywane do UrzeÎdu BezpieczenÂstwa, gdzie przesøuchiwano je po kilka godzin, proÂbujaÎc zmusicÂ do podpisania zgody na upanÂstwowienie46.
Podczas upanÂstwowiania placoÂwek lokale byøy przeznaczane do
dyspozycji wøadz osÂwiatowych47. Razem z komisjaÎ likwidacyjnaÎ
42
Zob. Odwoøanie ZarzaÎdu Zgromadzenia ss. WspoÂlnej Pracy od Niepokalanej
Maryi do Rady PanÂstwa z 31 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/36.
43
Zob. Pismo matek dzieci z WrzesÂni do Prezydenta RP B. Bieruta w sprawie
przedszkola z dnia 31 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/67.
44
Zob. Odwoøanie ZarzaÎdu Zgromadzenia ss. WspoÂlnej Pracy od Niepokalanej
Maryi do Rady PanÂstwa z 31 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/36.; Pismo Zgromadzenia SioÂstr Zmartwychwstania PanÂskiego Prowincji PoznanÂskiej do Rady PanÂstwa z dnia 2 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie uchylenia bezprawnych decyzji, AAN,
UdSW, sygn. 44/1660.
45
Zob. Odwoøanie ZarzaÎdu Zgromadzenia ss. WspoÂlnej Pracy od Niepokalanej
Maryi do Rady PanÂstwa z 31 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/36.
46
Czøonkowie komisji likwidacyjnej opusÂcili internat dopiero o 130 w nocy, zapowiadajaÎc przyjsÂcie nasteÎpnego dnia. Zob. Kwestionariusz do stwierdzenia sytuacji
KosÂcioøa w Polsce w latach 1945 do 1964, ASSSP, poz. w oprac.
47
We wszystkich przypadkach upanÂstwowienia placoÂwek wøadze podejmowaøy
decyzje o przejeÎciu pomieszczenÂ z caøym wyposazÇeniem celem dalszego wykorzystania
przez wøadze osÂwiatowe. Zob. Pismo Ministra OsÂwiaty do Biura ListoÂw i ZazÇalenÂ przy
Radzie PanÂstwa w sprawie odebrania uprawnienÂ szkoøy panÂstwowej LO SioÂstr SøuzÇek
NajsÂwieÎtszej Maryi Panny Niepokalanej w MarioÂwce OpoczynÂskiej z sierpnia 1954 r.,
AAN, UdSW, sygn. 44/559; Decyzja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sokoøo-
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wkraczaø nowy personel sÂwiecki, ktoÂry miaø zastaÎpicÂ osoby duchowne48. W przypadku odmowy opuszczenia pomieszczenÂ przez osoby
duchowne komisje likwidacyjne wspierane przez milicjeÎ dokonywaøy
eksmisji przy uzÇyciu siøy49.
Dla zabezpieczenia przejeÎtych pomieszczenÂ dokonywano ich
opieczeÎtowania lub wprowadzano tam zaufane osoby50.
Akcje likwidacyjne placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych przeprowadzane byøy gøoÂwnie w nocy51.

wie Podlaskim, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 2 pazÂdziernika 1962 r. o przydzieleniu lokalu uzÇytkowego, ASSSP, poz. w oprac.
48
W internacie sioÂstr niepokalanek w Wrzosowie komisja PWRN z Warszawy
wkroczyøa w sposoÂb nagøy, wywoøujaÎc tym szok dzieci. Wprowadzony nowy personel
sÂwiecki zajaÎø czeÎsÂcÂ pomieszczenÂ internatu na wøasne pokoje, zmuszajaÎc dzieci do spania w ciasnocie. Zob. Pismo RodzicoÂw Dzieci przebywajaÎcych w internacie SioÂstr
Niepokalanek we Wrzosowie do PrzewodniczaÎcego Rady PanÂstwa w sprawie upanÂstwowienia placoÂwki z dnia 26 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/61.
49
Zob. Praca ss. salezjanek z møodziezÇaÎ w Sokoøowie Podlaskim od 1962 do 1972
r., ASSSP, poz. w oprac.
50
W przedszkolu w Strzelnie wniesiono øoÂzÇko i oddelegowano pracownika
POMU do pilnowania. Zob. Poufne Sprawozdanie Prezydium WojewoÂdzkiej Rady
Narodowej w Bydgoszczy Referat ds. WyznanÂ do UdSW w sprawie przejeÎcia przedszkoli na rzecz skarbu PanÂstwa z dnia 3 sierpnia 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/51.
51
W Kowalu komisja likwidacyjna przyszøa o 100 w nocy, w Lipnie o poÂønocy
(Zob. Odwoøanie ZarzaÎdu Zgromadzenia ss. WspoÂlnej Pracy od Niepokalanej Maryi
do Rady PanÂstwa z 31 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/360), w GniezÂnie zajeÎto
przedszkola o 2200 (Zob. Pismo Kurii Metropolitalnej do Prezydium WojewoÂdzkiej
Rada Narodowej w Poznaniu w sprawie upanÂstwowienia przedszkoli w GniezÂnie z dnia
10 sierpnia 1951 r., AAN, UdSW, sygn. 8/1813), w Pøocku komisja wkroczyøa do
zakøadu wychowawczego o 2000 (Zob. ZazÇalenie Inspektoratu Towarzystwa SalezjanÂskiego w èodzi do UdSW w sprawie upanÂstwowienia Zakøadu Wychowawczego
w Pøocku, z dnia 10 marca 1952 roku, AAN, UdSW, sygn. 15/39; Odwoøanie ZazÇalenie
Inspektoratu Towarzystwa SalezjanÂskiego w èodzi do Ministra OsÂwiaty w Warszawie
w sprawie upanÂstwowienia Zakøadu Wychowawczego w Pøocku, z dnia 10 marca 1952
roku, AAN, UdSW, sygn. 15/39), w Poznaniu komisja przybyøa do internatu o 500 rano
(Pismo Zgromadzenia SioÂstr Zmartwychwstania PanÂskiego Prowincji PoznanÂskiej do
Rady PanÂstwa z dnia 2 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie uchylenia bezprawnych decyzji,
AAN, UdSW, sygn. 44/1660).
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Â WEK
2. PRZYCZYNY ZAMYKANIA PLACO

Decyzje wøadz szkolnych dotyczaÎce zamknieÎcia kosÂcielnych placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych uzasadniane byøy na roÂzÇne sposoby. NajczeÎstszymi przesøankami podawanymi przez komisje likwidacyjne byøy:
± nieprzynalezÇnosÂcÂ do sÂwieckiego ¹Caritasº;
± niestosowanie sieÎ do obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw;
± zastrzezÇenia co do poziomu wychowawczego;
± z powodu ¹samozamknieÎciaº.
DokonujaÎc analizy wskazanych w decyzjach faktycznych podstaw
zamykania placoÂwek, nalezÇy ustalicÂ, czy rzeczywisÂcie stanowiøy one
wystarczajaÎce podstawy do dokonania ich likwidacji.
NieprzynalezÇnosÂcÂ do sÂwieckiego ¹Caritasº byøa jednaÎ z przyczyn
zamykania zakøadoÂw opiekunÂczo-wychowawczych. MozÇliwosÂcÂ przejeÎcia przez sÂwiecki ¹Caritasº placoÂwek kosÂcielnego stowarzyszenia
¹Caritasº przewidywaø jedynie art. 6 statutu nowego ¹Caritasº. Nie
byø to jednak powszechnie obowiaÎzujaÎcy akt prawny, ktoÂry nie moÂgø
stanowicÂ podstawy do wydawania decyzji administracyjnych.
W przypadku przejeÎcia domoÂw dziecka sioÂstr WspoÂlnej Pracy we
Wøocøawku i ZdunÂskiej Woli komisje likwidacyjne nie podaøy podstaw prawnych ani przyczyn faktycznych przejeÎcia placoÂwek52. Dopiero pismem z UdSW wyjasÂniono, izÇ przyczynaÎ upanÂstwowienia jest
odmowa podporzaÎdkowani sieÎ Zrzeszeniu ¹Caritasº53.
Niestosowanie sieÎ do obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw byøo niewaÎtpliwaÎ
przesøankaÎ umozÇliwiajaÎcaÎ zamknieÎcie placoÂwki, jednakzÇe pod warunkiem dopeønienia procedur wynikajaÎcych z przepisoÂw prawa. Ustawa
o prywatnych szkoøach z 1932 r. oraz ustawa o rozwoju systemu osÂwiaty z 1961 roku powoøywaøy sieÎ na rozporzaÎdzenia wykonawcze, ktoÂre
jasno opisywaøy proces majaÎcy doprowadzicÂ do zamknieÎcia zakøadu54.
52

Zob. Telegram ZarzaÎdu Zgromadzenia do Rady PanÂstwa z dnia 21 marca
1952 r.; Telegram ZarzaÎdu Zgromadzenia do PrzewodniczaÎcego KC PZPR ob. Bieruta Prezydenta Polski z dnia 31 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/36.
53
Zob. Pismo UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ do Biura ListoÂw i ZazÇalenÂ przy Radzie
PanÂstwa z dnia 21 kwietnia 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/36.
54
WieÎcej na ten temat w dalszej czeÎsÂci.
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PrzyczynaÎ upanÂstwowienia przez Wydziaø OsÂwiaty PRN miasta
stoøecznego Warszawy bursy dla chøopcoÂw im. ks. Franciszka Toporskiego, prowadzonej przez Zgromadzenie Maøego Dzieøa Boskiej
OpatrznosÂci w Warszawie, byøo nie umieszczenie zakøadu w spisie
kuratorium osÂwiaty55. Natomiast przedstawiciele Wydziaøu OsÂwiaty
MRN w Kaliszu uzasadniali likwidacjeÎ przedszkola sioÂstr WspoÂlnej
Pracy w Kaliszu nie umieszczeniem placoÂwki w orzeczeniu organizacyjnym Wydziaøu OsÂwiaty56.
Na brak wymaganego w ustawie orzeczenia uprawniajaÎcego
do prowadzenia placoÂwki powoøywali sieÎ przedstawiciele Wydziaøu OsÂwiaty PRN miasta stoøecznego Warszawy podczas likwidacji bursy sioÂstr urszulanek w Warszawie57. Siostry wniosøy
odwoøanie od decyzji, uzasadniajaÎc, zÇe prowadziøy burseÎ od
1943 r. i posiadajaÎ stosowne orzeczenie, przy czym bursa zostaøa
przeniesiona do innego budynku, o czym zostaøo poinformowane
Kuratorium OkreÎgu Szkolnego Warszawskiego. Siostry uzasadniaøy takzÇe odwoøanie tym, zÇe bursa znajdowaøa sieÎ w spisie
KOSW z dnia 15 listopada 1947 r.58 Ponadto od roku 1945 byøy
co rok wysyøane z kuratorium skierowania do bursy i przeprowadzane wizytacje59.
Prowadzenie placoÂwki bez zezwolenia wøadz byøo przyczynaÎ likwidacji Bursy im. Ewy Matuszewskiej prowadzonej przez Zgromadzenie Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Marii Panny w Warszawie. Siostry 27 sierpnia 1954 r. otrzymaøy decyzjeÎ Prezydium Rady
Narodowej m. st. Warszawy, zÇe na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy
11 marca 1932 r. o prywatnych szkoøach i zakøadach naukowych oraz
§ 16 pkt 1 rozporzaÎdzenia wykonawczego do ustawy zamknieÎto pla55

Zob. ProtokoÂø PrzejeÎcia Bursy dla chøopcoÂw im. Ks. Franciszka Topolskiego
w Warszawie z dnia 27 sierpnia 1954 r., AAN, UdSW, sygn. 44/1658.
56
Zob. Pismo SioÂstr WspoÂlnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Kaliszu do Ministra OsÂwiaty w sprawie przedszkola z dnia 7 marca 1951 r., AAA, UdSW, sygn. 8/1635.
57
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Urszulanek w Warszawie do Rady PanÂstwa
z 7 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie odwoøania od decyzji PRN m. st. Warszawy, AAN,
UdSW sygn. 44/1655.
58
Dz. Urz. Kuratorium OkreÎgu Szkolnego Warszawskiego, nr 3, poz. 37, p. 96.
59
TamzÇe.
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coÂwkeÎ60. Warto zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe uzÇyta w decyzji podstawa prawna
byøa niewøasÂciwa, gdyzÇ zÇaden z wymienionych przepisoÂw nie upowazÇniaø do zamknieÎcia zakøadu.
Nieco inaczej postaÎpiøy wøadze osÂwiatowe podczas likwidacji internatu prowadzonego przez Zgromadzenie SioÂstr Matki BozÇej Miøosierdzia w Warszawie. Przedstawiciele PRN w decyzji, nieopatrzonej dataÎ, powoøali sieÎ ogoÂlnie na ustaweÎ o szkoøach prywatnych
z 11 marca 1932 r., uzasadniajaÎc, izÇ internat byø prowadzony bez
wiedzy i zgody wøadz61.
Po wejsÂciu w zÇycie ustawy o systemie osÂwiaty i wychowania z 15
lipca 1961 r. likwidacje uzasadniano sÂwieckosÂciaÎ szkoøy oraz niedopeønieniem obowiaÎzku zarejestrowania zakøadu zgodnie z zarzaÎdzeniem ministra osÂwiaty w sprawie organizacji roku szkolnego 1960/
6162. W ten sposoÂb postaÎpiono z przedszkolem sioÂstr salezjanek w Sokoøowie Podlaskim63.
Wychowanie w duchu nielojalnosÂci wobec panÂstwa stanowiøo jedynaÎ zgodnaÎ z obowiaÎzujaÎcym prawem podstaweÎ do zamknieÎcia zakøadu. OczywisÂci jezÇeli zostaøo udowodnione, a caøa procedura byøa
zgodna z ustawaÎ o prywatnych szkoøach i rozporzaÎdzeniem wykonawczym.
Decyzje o likwidacji placoÂwek z powodu wychowania møodziezÇy
w duchu nielojalnosÂci zostaøy przedstawione w 1949 r. siostrom elzÇbietankom w Bydgoszczy, ktoÂre prowadziøy przedszkole64. Podobnie
wøadze osÂwiatowe postaÎpiøy podczas upanÂstwowienia internatu sioÂstr
søuzÇek w MarioÂwce OpoczynÂskiej65, likwidacji internatu prowadzo60

Zob. Pismo SioÂstr Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Marii Panny do Rady
PanÂstwa z dnia 10 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie odwoøania od decyzji PRN w Warszawie, AAN, UdSW, sygn. 44/1656.
61
Mimo proÂsÂb sioÂstr czøonkowie PRN m. st. Warszawy nie potrafili podacÂ innego
uzasadnienia, zwøaszcza zÇe wiedzieli o zgøoszeniu internatu wøadzom osÂwiatowym.
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Matki BozÇej Miøosierdzia do Rady PanÂstwa z dnia
8 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie odwoøania od decyzji Prezydium Rady Narodowej
m.st. Warszawy, AAN, UdSW, sygn. 44/1657.
62
Dz. Urz. Ministra OsÂwiaty, nr 6, poz. 98 z 10 maja 1960 roku.
63
Zob. Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziaø OsÂwiaty i Kultury w Sokoøowie Podlaskim do Zgromadzenia CoÂrek Maryi WspomozÇycielki Wiernych z dnia 2 pazÂdziernika 1962 r., ASSSP, poz. w oprac.
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nego przez Towarzystwo ¹Samopomocº Zgromadzenia SioÂstr pod
wezwaniem NajsÂwieÎtszej Marii Niepokalanej w MarioÂwce OpoczynÂskiej dnia 28 maja 1952 r.66 oraz internatu przy Liceum OgoÂlnoksztaøcaÎcym sioÂstr NajsÂwieÎtszej Marii Niepokalanej w MarioÂwce OpoczynÂskiej dnia 16 czerwca 1954 r.67 Tak ogoÂlnie sformuøowane uzasadnienie decyzji, bez podania konkretnych przejawoÂw dziaøanÂ skierowanych przeciwko panÂstwu, nie mogøo stanowicÂ wystarczajaÎcej
przesøanki do likwidacji placoÂwki.
Samowolne zamknieÎcie byøo kolejnaÎ przyczynaÎ podawanaÎ przez
wøadze szkolne w decyzjach o zamknieÎciu zakøadu.
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w GniezÂnie podjeÎøo
uchwaøeÎ o uznaniu dwoÂch przedszkoli parafialnych jako zamknieÎtych
samowolnie przez wøasÂcicieli. Zdecydowano jednoczesÂnie o przejeÎciu
placoÂwek, ktoÂre faktycznie zostaøy zajeÎte siøaÎ przez wøadze osÂwiatowe dwa dni wczesÂniej68.
WieÎkszosÂcÂ placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych zostaøa zlikwidowana bez podania uzasadnienia. Byøy to przypadki, kiedy decyzje
o likwidacji podawane byøy przez komisje ustnie, bez okazania jakiegokolwiek pisma. Tak postaÎpiono podczas akcji zamykania placoÂwek
w roku 1952 z przedszkolami sioÂstr WspoÂlnej Pracy w Kaliszu, ZdunÂ64

Zob. Pismo Wydziaøu OsÂwiaty PWRN w Bydgoszczy do UdSW dot. upanÂstwowienia przedszkola SioÂstr ElzÇbietanek z dnia 26 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/
17.
65
Zob. Pismo Ministra OsÂwiaty do Biura ListoÂw i ZazÇalenÂ przy Radzie PanÂstwa
w sprawie odebrania uprawnienÂ szkoøy panÂstwowej LO SioÂstr SøuzÇek NajsÂwieÎtszej
Maryi Panny Niepokalanej w MarioÂwce OpoczynÂskiej z sierpnia 1954 r., AAN,
UdSW, sygn. 44/559.
66
Zob. Pismo Kierownika Wydziaøu OsÂwiaty Prezydium WojewoÂdzkiej Rady
Narodowej w Kielcach do Towarzystwa ¹Samopomocº Zgromadzenia Zakonnego
pod wezwaniem NajsÂwieÎtszej Marii Niepokalanej w MarioÂwce OpoczynÂskiej z dnia
28 maja 1952 roku w sprawie zamknieÎcia placoÂwki, AAN, UdSW, sygn. 15/171.
67
Zob. Pismo Ministra OsÂwiaty do Biura ListoÂw i ZazÇalenÂ przy Radzie PanÂstwa
z sierpnia 1954 roku w sprawie odebrania uprawnienÂ szkoøy panÂstwowej Liceum
OgoÂlnoksztaøcaÎcemu SioÂstr SøuzÇek NajsÂwieÎtszej Marii Panny Niepokalanej w MarioÂwce OpoczynÂskiej, AAN, UdSW sygn. 44/559.
68
Zob. Pismo Kurii Metropolitalnej do Prezydium WojewoÂdzkiej Rada Narodowej w Poznaniu w sprawie upanÂstwowienia przedszkoli w GniezÂnie z dnia 10 sierpnia
1951 r., AAN, UdSW, sygn. 8/1813.
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skiej Woli, Lipnie, LubanÂcu, Kowalu i Wøocøawku69, przedszkolem
sioÂstr salezjanek w èodzi70, Podczas proÂby upanÂstwowienia przedszkola oraz likwidacji internatu sioÂstr salezjanek w Sokoøowie Podlaskim, przedstawiciele rady narodowej odmoÂwili podania przyczyn
likwidacji71, podobnie jak podczas upanÂstwowienia internatu sioÂstr
WspoÂlnej Pracy we Wøocøawku72.
PodsumowujaÎc powyzÇsze rozwazÇania, nalezÇy stwierdzicÂ, izÇ przedstawiane w decyzjach wøadz osÂwiatowych zarzuty nigdy nie zostaøy
potwierdzone. Z przeprowadzonych badanÂ wynika, zÇe søuzÇyøy jedynie za pretekst do likwidacji zakøadoÂw. Søusznie zatem Sekretariat
Episkopatu uznaø dziaøania wøadz osÂwiatowych za sprzeczne z prawem krajowym oraz konwencjaÎ ratyfikowanaÎ przez PolskeÎ73 i domagaø sieÎ od wøadz osÂwiatowych stosowania obowiaÎzujaÎcego prawa,
69
Zob. Odwoøanie ZarzaÎdu Zgromadzenia ss. WspoÂlnej Pracy od Niepokalanej
Maryi do Rady PanÂstwa z 31 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/36.; Telegram
ZarzaÎdu Zgromadzenia do Rady PanÂstwa z dnia 21 marca 1952 r.; Telegram ZarzaÎdu
Zgromadzenia do Rady PanÂstwa z dnia 31 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/36;
Telegram ZarzaÎdu Zgromadzenia do PrzewodniczaÎcego KC PZPR ob. Bieruta Prezydenta Polski z dnia 31 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/36.
70
Zob. Pismo rodzicoÂw dzieci z Przedszkola SioÂstr Salezjanek w èodzi do Rady
PanÂstwa
z dnia 12 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/40.
71
Przedstawiciele komisji likwidacyjnej ¹wymachiwali jakimisÂ dokumentamiº,
nie okazujaÎc ich siostrom. Zob. Prawdziwe wydarzenia z przezÇycÂ powojennych w Sokoøowie Podlaskim od roku 1945 do 1953, ASSSP, poz. w oprac.; Kronika domu sioÂstr
salezjanek, ASSSP, poz. w oprac.; Karta Domu, ASSSP, poz. w oprac.; Relacje Siostry
Dyrektorki Ludwiki JoÂzefik z czasu zabrania przedszkola w Sokoøowie Podlaskim
1952 r., ASSSP, poz. w oprac.
72
Dopiero w wyjasÂnieniach przesøanych z UdSW do Rady PanÂstwa powoøano sieÎ
ogoÂlnie na porozumienie rzaÎdu i Episkopatu z 1950 roku. Zob. Pismo UrzeÎdu do
Spraw WyznanÂ do Biura ListoÂw i ZazÇalenÂ przy Radzie PanÂstwa z dnia 21 kwietnia
1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/52.; Zob. Odwoøanie ZarzaÎdu Zgromadzenia ss.
WspoÂlnej Pracy od Niepokalanej Maryi do Rady PanÂstwa z 31 marca 1952 r., AAN,
UdSW, sygn. 15/36; Telegram ZarzaÎdu Zgromadzenia sioÂstr WspoÂlnej Pracy do PrzewodniczaÎcego KC PZPR ob. Bieruta Prezydenta Polski z dnia 31 marca 1952 r., AAN,
UdSW, sygn. 15/36.
73
Zob. ¹Pro memoriaº Sekretariatu Episkopatu Polski w sprawie szkoÂø i przedszkoli katolickich z 10 wrzesÂnia 1965 roku, w: P. Raina, KosÂcioÂø w PRL. KosÂcioÂø
katolicki a panÂstwo w sÂwietle dokumentoÂw 1945-1989, t. 2: Lata 1960-1974, PoznanÂ
1995, s. 345-346.
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wskazujaÎc na wszystkie uchybienia, jakich dopuszczali sieÎ przedstawiciele wøadz.
3. PODSTAWY PRAWNE ZAMYKANIA
ÂW
Â STWAWIANIA ZAKèADO
I UPAN

Decyzje dotyczaÎce likwidacji kosÂcielnych placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych powoøywaøy sieÎ na roÂzÇnoraki podstawy prawne. Do
poøowy 1961 r. zamknieÎcie nasteÎpowaøo najczeÎsÂciej na podstawie
artykuø 4 ust. 1 lit. d ustawy o prywatnych szkoøach oraz zakøadach
naukowych i wychowawczych z 11 marca 1932 r., twierdzaÎc, zÇe placoÂwka wychowuje møodziezÇ w duchu nielojalnosÂci wobec panÂstwa74.
Na tej podstawie zamknieÎto mieÎdzy innymi przedszkole sioÂstr elzÇbietanek w Bydgoszczy75, internat sioÂstr søuzÇek w MarioÂwce OpoczynÂskiej76 oraz internat Towarzystwa ¹Samopomocº Zgromadzenia
NajsÂwieÎtszej Marii Niepokalanej w MarioÂwce OpoczynÂskiej77.
Byøa to jedyna mozÇliwa do zastosowanie podstawa prawna uzasadniajaÎca zamknieÎcie placoÂwki. Inne, stosowane podstawy prawne,
takie jak: powoøywanie sieÎ na niewymienione wyzÇej przepisy ustawy
o prywatnych szkoøach, powoøywanie sieÎ na rozporzaÎdzenie wykonawcze do ustawy oraz inne przepisy pozaustawowe, nie mogøy stanowicÂ podstawy do zamknieÎcia zakøadu.
Zdarzaøy sieÎ przypadki zamknieÎcia placoÂwek na podstawie art. 4
ust. 2 ustawy o prywatnych szkoøach z 1932 r. oraz § 16 pkt 1 rozpo74

NalezÇy w tym miejscu nadmienicÂ, zÇe wøadze osÂwiatowe nigdy nie udowodniøy
wrogiego panÂstwu nauczania i wychowania dzieci i møodziezÇy w placoÂwkach kosÂcielnych.
75
Zob. Pismo Wydziaøu OsÂwiaty PWRN w Bydgoszczy do UdSW dot. upanÂstwowienia przedszkola SioÂstr ElzÇbietanek z dnia 26 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/17.
76
Zob. Pismo Ministra OsÂwiaty do Biura ListoÂw i ZazÇalenÂ przy Radzie PanÂstwa
w sprawie odebrania uprawnienÂ szkoøy panÂstwowej LO SioÂstr SøuzÇek NajsÂwieÎtszej
Maryi Panny Niepokalanej w MarioÂwce OpoczynÂskiej z sierpnia 1954 r., AAN,
UdSW, sygn. 44/559.
77
Zob. Pismo Kierownika Wydziaøu OsÂwiaty Prezydium WojewoÂdzkiej Rady
Narodowej w Kielcach do Towarzystwa ¹Samopomocº Zgromadzenia Zakonnego
pod wezwaniem NajsÂwieÎtszej Marii Niepokalanej w MarioÂwce OpoczynÂskiej z dnia
28 maja 1952 roku w sprawie zamknieÎcia placoÂwki, AAN, UdSW, sygn. 15/171.
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rzaÎdzenia wykonawczego do tej ustawy z dnia 7 czerwca 1932 r.
Decyzje uzasadniano prowadzeniem zakøadu bez wiedzy i pozwolenia wøadz osÂwiatowych. Na tej podstawie zamknieÎto mieÎdzy innymi
burseÎ sioÂstr Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Marii Panny
w Warszawie78, internat prowadzony przez Zgromadzenie SioÂstr
Matki BozÇej Miøosierdzia w Warszawie79, burseÎ dla dziewczaÎt prowadzonaÎ przez siostry urszulanki w Warszawie80. Wymienione przepisy nie mogøy stanowicÂ podstawy do zamknieÎcia placoÂwek, gdyzÇ
nakazywaøy one jedynie poinformowanie kierownika szkoøy o zamiarze wydania orzeczenia zamykajaÎcego placoÂwkeÎ oraz wyznaczenie
dwutygodniowego terminu do zøozÇenia wyjasÂnienÂ przed wøadzaÎ
szkolnaÎ.
Na podstawie art. 1, 2 i 13 ustawy o prywatnych szkoøach z 11 marca 1932 r. zlikwidowano natomiast internaty dla akademiczek, prowadzone przez zgromadzenia zakonne. WojewoÂdzkie rady narodowe, podejmujaÎc decyzjeÎ o zamknieÎciu placoÂwek, nie zwracaøy uwagi
na to, zÇe zakøady te miaøy charakter domoÂw akademickich. Nie uwzgleÎdniaøy takzÇe faktu, zÇe art. 10 ustawy o prywatnych szkoøach
wyøaÎczaø spod kompetencji ustawy zakøady akademickie, na co wskazywaøy w swoich odwoøaniach siostry urszulanki z Warszawy81. Identyczne zarzuty podnosiøy siostry salezjanki z Wrocøawia, ktoÂrym
w sierpniu 1954 r. zlikwidowano burseÎ dla studentek82, a takzÇe siostry
78

Zob. Pismo SioÂstr Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Marii Panny do Rady
PanÂstwa z dnia 10 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie odwoøania od decyzji PRN w Warszawie, AAN, UdSW, sygn. 44/1656.
79
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Matki BozÇej Miøosierdzia do Rady PanÂstwa
z dnia 8 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie odwoøania od decyzji Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy, AAN, UdSW, sygn. 44/1657.
80
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Urszulanek w Warszawie do Rady PanÂstwa
z 7 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie odwoøania od decyzji PRN m. st. Warszawy, AAN,
UdSW, sygn. 44/1655.
81
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Urszulanek w Warszawie do Rady PanÂstwa
z 7 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie odwoøania od decyzji PRN m. st. Warszawy, AAN,
UdSW, sygn. 44/1655.
82
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Salezjanek we Wrocøawiu do Rady PanÂstwa
w Warszawie z 6 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie zamknieÎcia bursy dla studentek, AAN,
UdSW, sygn. 44/1659.
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ze Zgromadzenia Zmartwychwstania PanÂskiego prowincji poznanÂskiej, ktoÂrym zamknieÎto internat dla akademiczek w Poznaniu83 oraz
siostry dominikanki pozbawione internatu dla akademiczek w Warszawie84.
W latach 1961-1965 wszystkie decyzje o zamknieÎciu placoÂwki
opieraøy sieÎ na artykule 2 ustawy o systemie osÂwiaty, ktoÂry moÂwiø,
zÇe szkoøy i placoÂwki osÂwiatowo-wychowawcze saÎ instytucjami sÂwieckimi, a nauczanie i wychowanie w tych instytucjach ma charakter
sÂwiecki. Przepis ten nie stanowiø expressis verbis podstawy zamknieÎcia istniejaÎcego zakøadu. Informowaø jedynie, zÇe generalnie panÂstwowe placoÂwki promujaÎ sÂwiecki charakter nauczania i wychowania.
Przepis ten moÂgøby bycÂ podstawaÎ likwidacji zakøadoÂw niepanÂstwowych tylko woÂwczas, gdyby dodano zdanie moÂwiaÎce, zÇe placoÂwki
inne nizÇ panÂstwowe ulegajaÎ zamknieÎciu oraz wykresÂlony zostaøby
art. 39 ustawy, dopuszczajaÎcy prowadzenie zakøadoÂw przez osoby
prawne i fizyczne.
Inaczej przedstawiaøa sieÎ sytuacja niepanÂstwowych domoÂw
dziecka, ktoÂre organizowane byøy na podstawie art. 2 ustawy o pomocy spoøecznej z 16 sierpnia 1923 r.85 Dopuszczaø on powierzenie
wykonywania zadanÂ opieki spoøecznej zakøadom opiekunÂczym na
zasadach zawartych w umowie86. Przepis ten pozwalaø wieÎc na tworzenie prywatnych zakøadoÂw, ktoÂre na podstawie umoÂw z odpowiedzialnymi jednostkami samorzaÎdowymi mogøy prowadzicÂ domy
83
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Zmartwychwstania PanÂskiego Prowincji PoznanÂskiej do WojewoÂdzkiej Komisji Lokalowej w Poznaniu z dnia 1 wrzesÂnia 1954
roku w sprawie odwoøania od decyzji, AAN, UdSW, sygn. 44/1660; Pismo Zgromadzenia SioÂstr Zmartwychwstania PanÂskiego Prowincji PoznanÂskiej do Rady PanÂstwa
z dnia 2 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie uchylenia bezprawnych decyzji, AAN, UdSW,
sygn. 44/1660; Pismo Zgromadzenia SioÂstr Zmartwychwstania PanÂskiego Prowincji
PoznanÂskiej do Prezydium WojewoÂdzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 3 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie odwoøania od decyzji, AAN, UdSW, sygn. 44/1660.
84
Zob. Pismo Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy do Kierownika
Internatu SioÂstr Dominikanek w sprawie zamknieÎcia placoÂwki, AAN, UdSW, sygn.
44/1661.
85
DzU, nr 92, poz. 726.
86
Zob. art. 7 ustawy o pomocy spoøecznej z 16 sierpnia 1923 roku, DzU nr 92,
poz. 726, (dalej: ustawa o pomocy spoøecznej).
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dziecka. Do zamknieÎcia takiej placoÂwki wystarczyøo wieÎc rozwiaÎzanie umowy, w ktoÂrej zawarte byøo umocowanie do dziaøania w zakresie opieki w imieniu uprawnionej jednostki. Na tej podstawie
doszøo do upanÂstwowienia w roku 1944 Domu Maøego Dziecka
w Siedlcach87. W wieÎkszosÂci przypadkoÂw wøadze nie korzystaøy jednak z tej formy likwidacji, dopuszczajaÎc sieÎ przejmowania domoÂw
bez podstaw prawnych88.
OdreÎbnym zagadnieniem jest upanÂstwawianie placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych przez wøadze osÂwiatowe poszczegoÂlnych
rad narodowych.
Przedstawiane pisma, dotyczaÎce upanÂstwowienia placoÂwek, nie
powoøywaøy sieÎ na zÇadne przepisy prawa, gdyzÇ takie nie istniaøy.
Pisma rad narodowych nie nosiøy takzÇe nazwy ¹decyzjaº i jedynie
przedstawiaøy stanowisko prezydium w sprawie przejeÎcia placoÂwki.
Mimo to komisje zajmujaÎce zakøady powoøywaøy sieÎ na postanowienia wøadz osÂwiatowych prezydioÂw rad narodowych podejmowanych
w porozumieniu z UdSW89.
Przedkøadane pisma zawieraøy czeÎsto ogoÂlne rzekome ¹podstawy
prawneº upanÂstwowienia, na przykøad: ¹na podstawie ustawy o pry87

W 1944 r. Dom Maøego Dziecka w Siedlcach nosiø jeszcze oficjalnie nazweÎ
ZÇøobek i byø prowadzony przez siostry albertynki. Zob. Kronika Domu Dziecka
w Siedlcach, Archiwum Domu Dziecka w Siedlcach (ADDzS), bez sygn.; K. Køoczko,
Dom Dziecka w Siedlcach i jego dziaøalnosÂcÂ opiekunÂczo-rewalidacyjna, Warszawa
2003, s. 57, ADDzS, bez sygn.; D. Szkopek, Zarys historii Domu Dziecka w Siedlcach
i jego dziaøalnosÂcÂ opiekunÂczo-wychowawcza w latach 1923-1997, Siedlce 1998, s. 5,
ADDzS, bez sygn.
88
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Felicjanek z èasin do Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie z dnia 29 lipca 1952 roku w sprawie odebrania Domu
Dziecka, AAN, UdSW sygn. 18/1784; Pismo Referatu ds. WyznanÂ Prezydium WojewoÂdzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy do UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ z dnia
29 wrzesÂnia 1952 roku w sprawie Domu Dziecka w èasinie, AAN, UdSW sygn. 18/
1784.
89
Zob. ZazÇalenie Inspektoratu Towarzystwa SalezjanÂskiego w èodzi do UdSW
w sprawie upanÂstwowienia Zakøadu Wychowawczego w Pøocku, z dnia 10 marca 1952
roku, AAN, UdSW, sygn. 15/39; Odwoøanie ZazÇalenie Inspektoratu Towarzystwa
SalezjanÂskiego w èodzi do Ministra OsÂwiaty w Warszawie w sprawie upanÂstwowienia
Zakøadu Wychowawczego w Pøocku, z dnia 10 marca 1952 roku, AAN, UdSW, sygn.
15/39.
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watnych szkoøachº90 lub ¹zgodnie z pkt. 1 Porozumienia WspoÂlnej
Komisji RzaÎdu RP i Episkopatu Polski z 1950 rokuº91 bez podania
konkretnych artykuøoÂw.
W wielu przypadkach swoje dziaøania wøadze uzasadniaøy tresÂciaÎ
porozumienia rzaÎdu i Episkopatu z 1950 r., ktoÂre interpretowano
w ten sposoÂb, zÇe ¹wszystkie placoÂwki opiekunÂczo-wychowawcze muszaÎ bycÂ podporzaÎdkowane pod ¹Caritasº. Pismo o takiej tresÂci przekazano, upanÂstwawiajaÎc zakøad wychowawczy prowadzony przez
ksieÎzÇy salezjanoÂw w Pøocku92.
Zdarzaøy sieÎ przypadki upanÂstwawiania placoÂwek przy okazji
zajmowania nieruchomosÂci nalezÇaÎcych do KosÂcioøa na podstawie
ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejeÎciu prze panÂstwo doÂbr martwej reÎki93, co miaøo miejsce w przypadku upanÂstwowienia zakøadu
wychowawczego, prowadzonego przez ksieÎzÇy michalitoÂw w Miejscu
Piastowym94 oraz Pawlikowicach95.
90

Zob. Pismo Wydziaøu OsÂwiaty PWRN w Bydgoszczy do UdSW dot. upanÂstwowienia przedszkola SioÂstr ElzÇbietanek z dnia 26 marca 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/
17.
91
Zob. Pismo Kierownika Wydziaøu OsÂwiaty Prezydium Rady Narodowej miasta stoøecznego Warszawy do SioÂstr Felicjanek w Warszawie w sprawie upanÂstwowienia
placoÂwki z dnia 13 lutego 1952 r.; Pismo Zgromadzenia SioÂstr Felicjanek w Wawrze
k. Warszawy do Rady PanÂstwa w sprawie upanÂstwowienia placoÂwek z dnia 30 marca
1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/59.
92
Zob. ZazÇalenie Inspektoratu Towarzystwa SalezjanÂskiego w èodzi do UdSW
w sprawie upanÂstwowienia Zakøadu Wychowawczego w Pøocku, z dnia 10 marca 1952
roku, AAN, UdSW, sygn. 15/39; Odwoøanie ZazÇalenia Inspektoratu Towarzystwa
SalezjanÂskiego w èodzi do Ministra OsÂwiaty w Warszawie w sprawie upanÂstwowienia
Zakøadu Wychowawczego w Pøocku, z dnia 10 marca 1952 roku, AAN, UdSW, sygn.
15/39.
93
Art. 2 ustawy o przejeÎciu przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki z dnia 20 marca
1950 roku stanowiø, zÇe wszystkie ulegajaÎce przejeÎciu nieruchomosÂci ziemskie przechodzaÎ z dniem wejsÂcia w zÇycie ustawy z mocy prawa na wøasnosÂcÂ panÂstwa bez odszkodowania i wolne saÎ od jakichkolwiek obciaÎzÇenÂ z wyjaÎtkiem przewidzianych w niniejszej
ustawie wraz ze wszystkimi znajdujaÎcymi sieÎ na tych nieruchomosÂciach budynkami,
przedsieÎbiorstwami, zakøadami oraz inwentarzem zÇywym i martwym, o ile niniejsza
ustawa nie stanowi inaczej, DzU nr 9, poz. 87 i nr 10 poz. 111 z poÂzÂn. zm.
94
Zob. Pismo Dyrektora Zakøadu Wychowawczego dla Sierot i Opuszczonej
MøodziezÇy w Miejscu Piastowym do Prezydenta RP z dnia 18 lipca 1950 roku w sprawie odwoøania od decyzji Komisji Ziemskiej, AAN, UdSW, sygn. 8/1330.
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Podobnie uczyniono z siostrami benedyktynkami prowadzaÎcymi
przedszkole w èazach, ktoÂrym odebrano ponad 100 ha gruntoÂw wraz
z zabudowaniami i przekazano do PGR. Miejscowe wøadze w tej
sytuacji nie widziaøy potrzeby przebywania sioÂstr w èazach zwøaszcza, zÇe klasztorne przedszkole zostaøo zlikwidowane z powodu niepodporzaÎdkowania ¹Caritasº. Nie pozwolono takzÇe siostrom na otwarcie nowego przedszkola podporzaÎdkowanego wøadzom, uzasadniajaÎc odmoweÎ istnieniem przedszkola panÂstwowego przy PGR96.
4. ZAJMOWANIE LOKALI

Wraz z zamknieÎciem kosÂcielnych placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych wøadze dokonywaøy zajmowania lokali. Decyzje o zajeÎciu
lokali wydawane byøy poczaÎtkowo na podstawie dekretu o publicznej
gospodarce lokalami z 21 grudnia 1945 r.97, poÂzÂniej zasÂ ustawy prawo
lokalowe z 30 stycznia 1959 r.98, ktoÂra w art. 92 ust. 1 pkt 1 uchyliøa
wyzÇej wymieniony dekret.
DokonujaÎc zajeÎcia pomieszczenÂ, komisje lokalowe rad narodowych powoøywaøy sieÎ najczeÎsÂciej w decyzjach o przydziale lokalu na
art. 18 lub 22 dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. Zgodnie z art. 2 ust. 1
dekretu publicznaÎ gospodarkeÎ lokalami stosowano w Warszawie,
èodzi, GdanÂsku, Lublinie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu. W tych
miastach komisje lokalowe søusznie powoøywaøy sieÎ na art. 22 dekretu, ktoÂry je uprawniaø do przydzielania wolnych lokali. WaÎtpliwosÂci
budzi natomiast sam fakt podjeÎcia decyzji przydzielajaÎcej budynki
nalezÇaÎce do zgromadzenÂ zakonnych.
Wielokrotnie zgromadzenia zakonne tworzyøy placoÂwki opiekunÂczo-wychowawcze, przeznaczajaÎc na ten cel czeÎsÂcÂ pomieszczenÂ
klasztornych, jak to miaøo mieÎdzy innymi miejsce w przypadku upanÂ95

Zob. A. Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980,
Lublin 2004, s. 233-234.
96
Zob. Poufne pismo przewodniczaÎcego Prezydium WRN w Krakowie do
UdSW w Warszawie w sprawie przedszkola w èazach z dnia 28 pazÂdziernika
1952 r., AAN, UdSW, sygn. 15/60.
97
DzU nr 36, poz. 343 z 1950 r. z poÂzÂn. zm.
98
DzU nr 10, poz. 59 z 1959 r. z poÂzÂn. zm.
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stwowienia bursy sioÂstr niepokalanek we Wrzosowie99 lub odebraniu
domu dziecka sioÂstr felicjanek w èasinie100. Sam fakt likwidacji lub
przejeÎciu zakøadu nie sprawiaø, zÇe lokal stawaø sieÎ wolny, poniewazÇ
przez caøy czas nalezÇaø do zgromadzenia i byø przez nie zajmowany.
Kwestie te podnosiø wielokrotnie Sekretarz Episkopatu Polski biskup ChoromanÂski w pismach do wøadz panÂstwowych101.
W miastach nieobjeÎtych publicznaÎ gospodarkaÎ lokalami, komisje
lokalowe mogøy powoøacÂ sieÎ jedynie na art. 18 dekretu, ktoÂry moÂwiø, zÇe
prezydia miejskich rad narodowych mogaÎ przydzielacÂ wolne lokale na
potrzeby wøasne wøadz, urzeÎdoÂw i instytucji tylko na podstawie zezwolenia wojewoÂdzkiej komisji lokalowej, czego przykøadem jest pisemna
zgoda WojewoÂdzkiej Komisji Lokalowej w Kielcach na przydzielenie
budynkoÂw po placoÂwkach Towarzystwa ¹Samopomocº w MarioÂwce
OpoczynÂskiej na rzecz Gminnej Rady Narodowej w GozÂdzikowie102.
NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe komisje lokalowe mogøy dysponowacÂ jedynie wolnymi lokalami, a spod mocy dekretu wyøaÎczone byøy mieÎdzy innymi sÂwiaÎtynie, domy modlitwy oraz internaty akademickie103.
99

Zob. Pismo ZarzaÎdu Generalnego Zgromadzenia SioÂstr Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny w Szymanowie do UdSW w sprawie bursy we Wrzosowie z dnia 12 czerwca 1992 r., AAN, UdSW, sygn. 18/593.
100
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Felicjanek z èasin do Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie z dnia 29 lipca 1952 r. w sprawie odebrania Domu Dziecka,
AAN, UdSW, sygn. 18/1784.
101
Zob. Pismo Sekretarza Episkopatu Biskupa Zygmunta ChoromanÂskiego do
Rady PanÂstwa z dnia 30 sierpnia 1954 roku w sprawie zamykania burs i internatoÂw,
ASKEP, PlacoÂwki opiekunÂczo-wychowawcze KosÂcioøa Rzymsko-katolickiego w latach
1945-1981, sygn. 441.; Pismo Biskupa Z. ChoromanÂskiego, Sekretarza Episkopatu
Polski do rzaÎdu PRL z 16 lipca 1952 roku w sprawie likwidacji placoÂwek kosÂcielnych,
ASKEP, PlacoÂwki opiekunÂczo-wychowawcze KosÂcioøa Rzymsko-katolickiego w latach
1945-1981, sygn. 441.; Pismo Biskupa B. DaÎbrowskiego do Wicedyrektora UdSW
z dnia 14 lipca 1962 roku w sprawie zazÇalenia na likwidacjeÎ kosÂcielnych instytucji
naukowo-wychowawczych, ASKEP, PlacoÂwki opiekunÂczo-wychowawcze KosÂcioøa
Rzymsko-katolickiego w latach 1945-1981, sygn. 441.
102
Zob. Pismo WojewoÂdzkiej Komisji Lokalowej w Kielcach do PRN w GozÂdzikowie z dnia 3 czerwca 1952 roku w spraiwe pozwolenia na przydziaø lokali po Towarzystwie ¹Samopomocº w MarioÂwce OpoczynÂskiej, AAN, UdSW. sygn. 15/171.
103
Zob. art. 3 dekretu o publicznej gospodarce lokalami z dnia 21 grudnia 1945
roku, DzU nr 36, poz. 343 z 1950 roku z poÂzÂn. zm.
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Przepis ten potwierdzaøo rozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw z 12 sierpnia 1953 r.104, ktoÂre w §1 wyrazÂnie wyøaÎczaøo spod publicznej gospodarki lokalami domy i internaty dla studentoÂw. Mimo takich przepisoÂw zlikwidowano mieÎdzy innymi internaty dla studentek prowadzone przez Zgromadzenie SioÂstr Zmartwychwstania PanÂskiego Prowincji PoznanÂskiej w Poznaniu105, czy burseÎ dla akademiczek prowadzonaÎ przez siostry salezjanki we Wrocøawiu106.
Po wejsÂciu w zÇycie ustawy o prawie lokalowym z 30 stycznia
1959 r. komisje lokalowe rad narodowych, odbierajaÎc pomieszczenia
zgromadzeniom zakonnym, powoøywaøy sieÎ na art. 61 ust. 1 ustawy.
Artykuø ten pozwalaø przydzielicÂ wolne lokale na rzecz urzeÎdoÂw,
instytucji panÂstwowych, jednostek gospodarki uspoøecznionej oraz
organizacji politycznych i spoøecznych. Nakazywaø takzÇe przekwaterowanie osoÂb z lokali lub ich czeÎsÂci niezbeÎdnych dla urzeÎdu do lokalu
zasteÎpczego poøozÇonego w tej samej miejscowosÂci o podobnej powierzchni i standardzie. Decyzje te zawieraøy pouczenie o mozÇliwosÂci
odwoøania w terminie 7 dni, za posÂrednictwem organu, ktoÂry decyzjeÎ
wydaø. Do czasu uprawomocnienia sieÎ decyzji lokale byøy zabezpieczane. Potwierdza to decyzja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Sokoøowie Podlaskim Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 2 pazÂdziernika 1962 r. w sprawie przydziaøu lokalu po
przedszkolu sioÂstr salezjanek107.
Mimo zmiany przepisoÂw dotyczaÎcych dysponowana lokalami
wøadze nie respektowaøy praw wøasÂcicieli do swobodnej dyspozycji
nieruchomosÂciami. Rzadko zdarzaøo sieÎ, zÇe po likwidacji placoÂwki
pozostawiano lokale do korzystania zgromadzeniom zakonnym, a od104

DzU nr 39, poz. 171 z 1953 r.
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Zmartwychwstania PanÂskiego Prowincji
PoznanÂskiej do WojewoÂdzkiej Komisji Lokalowej w Poznaniu z dnia 1 wrzesÂnia
1954 roku w sprawie odwoøania od decyzji, AAN, UdSW sygn. 44/1660.
106
Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr Salezjanek we Wrocøawiu do Rady PanÂstwa
w Warszawie z 6 wrzesÂnia 1954 roku w sprawie zamknieÎcia bursy dla studentek, AAN,
UdSW, sygn. 44/1659.
107
Zob. Decyzja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sokoøowie Podlaskim,
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 2 pazÂdziernika 1962 r. o przydzieleniu lokalu uzÇytkowego, ASSSP, poz. w oprac.
105
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woøania od decyzji wøadz lokalowych nigdy nie byøy rozstrzygnieÎte na
korzysÂcÂ wøasÂcicieli108.
Zgromadzenia zakonne, ktoÂrym odebrano lokale, nie otrzymywaøy rekompensaty za utracone mienie, mimo licznych interwencji
w tych sprawach.
5. KWESTIE PROCEDURALNE

OsobnaÎ kwestieÎ, ktoÂraÎ nalezÇy omoÂwicÂ, stanowi przestrzeganie
przez organy administracji panÂstwowej prawa formalnego w procesie
wydawania decyzji administracyjnych o likwidacji oraz zajmowaniu
lokali.
Tryb wydawania decyzji przez wøadze panÂstwowe do 1 stycznia
1961 r. regulowaøo rozporzaÎdzenie z mocaÎ ustawy o posteÎpowaniu
administracyjnym wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej dnia
22 marca 1928 r.109 Artykuø 75 ust. 1 rozporzaÎdzenia moÂwiø, zÇe kazÇda
decyzja powinna zawieracÂ powoøanie sieÎ na podstaweÎ prawnaÎ, dateÎ,
osnoweÎ decyzji, oznaczenie jej rodzaju, podpis wøadzy oraz wskazacÂ,
czy przysøuguje od niej odwoøanie czy skarga.
W decyzjach o likwidacji oraz zajmowaniu placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych mozÇna spotkacÂ sieÎ z licznymi nieprawidøowosÂciami,
naruszajaÎcymi poszczegoÂlne przepisy rozporzaÎdzenia o posteÎpowaniu
administracyjnym. NajczeÎstszym brakiem jest pominieÎcie pouczenia
o mozÇliwosÂci odwoøania od decyzji oraz brak wskazania terminu do
wniesienia odwoøania, naruszaøo to art. 75 i 76 rozporzaÎdzenia. Co
prawda art. 77 ust. 2 wskazywaø, zÇe jesÂli wøadza zaniedba objasÂnicÂ
stroneÎ o przysøugujaÎcym jej prawie wniesienia odwoøania lub skargi,
strona mogøa w ciaÎgu 2 tygodni od chwili ogøoszenia lub doreÎczenia
jej decyzji zazÇaÎdacÂ od wøadzy, ktoÂra orzeczenie wydaøa, wydania lub
108

WyjaÎtkowo pozostawiono pomieszczenia po zlikwidowanym Domu Dziecka
¹Gniazdoº w Siedlcach. Zob. SÂcisÂle poufne pismo Dyrektora Departamentu Ministerstwa OsÂwiaty do PWRN w Warszawie Wydziaø OsÂwiaty z dnia 9 lutego 1955 roku,
w sprawie przeprowadzenia likwidacji Diecezjalnego Domu Dziecka ¹Gniazdoº,
AAN, UdSW, sygn. 44/1356.
109
DzU nr 36, poz. 341 z 1928 r.
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tezÇ przesøania jej takiego objasÂnienia. W tym wypadku termin wniesienia odwoøania lub skargi liczyø sieÎ od dnia otrzymania przez stroneÎ
objasÂnienia. W praktyce nigdy rady narodowe nie stosowaøy tego
przepisu, traktujaÎc wszystkie przesøane pisma w sprawie placoÂwek
jako formeÎ odwoøania.
Innym naruszeniem przepisoÂw prawa formalnego byøo nierespektowanie art. 87 ust. 1, moÂwiaÎcego, zÇe przed upøywem terminu
do odwoøania decyzja nie ulega wykonaniu. UsteÎp 2 tego artykuøu
objasÂniaø, izÇ wniesienie odwoøania w terminie wstrzymuje wykonanie
decyzji. WyjaÎtek od tej zasad byø dopuszczany tylko w wypadkach
okresÂlonych w ust. 3 art. 87, tj.:
a) gdy natychmiastowa wykonalnosÂcÂ jest przewidziana w ustawie,
b) na zgodne zÇaÎdanie wszystkich stron,
c) co do ktoÂrych strony zrzekøy sieÎ prawa wniesienia odwoøania.
UsteÎp 4 dawaø wøadzy mozÇliwosÂcÂ postanowienia, zÇe decyzja ulega
natychmiastowemu wykonaniu, jesÂli jest to wskazane w interesie publicznym lub w wyjaÎtkowo wazÇnym interesie strony.
Tak sformuøowane przepisy obligowaøy organ wydajaÎcy decyzjeÎ
do uzasadnienia przyczyn zastosowania trybu natychmiastowej wykonalnosÂci decyzji. W praktyce informowano jedynie stroneÎ, zÇe decyzja ulega natychmiastowemu wykonaniu, nie podajaÎc podstawy
prawnej ani uzasadnienia.
CzeÎstymi zarzutami stawianymi w odwoøaniach byø brak wøasÂciwej podstawy prawnej oraz nieprzedstawienie decyzji na pisÂmie110.
RozporzaÎdzenie o posteÎpowaniu administracyjnym w art. 80 dopuszczaøo mozÇliwosÂcÂ przedstawienia decyzji ustnie, pod warunkiem,
zÇe obecna byøaby przy tym strona posteÎpowania, ktoÂrej decyzja dotyczyøa. Strona ta mogøa zgøosicÂ zÇaÎdanie doreÎczenia decyzji na pisÂmie.
W takim przypadku, jezÇeli decyzja nie byøa natychmiast wykonalna,
uwazÇaøo sieÎ dzienÂ doreÎczenia decyzji na pisÂmie za dzienÂ jej doreÎczenia. Mimo takich zapisoÂw rady narodowe, dokonujaÎce likwidacji lub
upanÂstwowienia placoÂwek bez decyzji na pisÂmie, nie dostarczaøy jej
na zÇaÎdanie strony w poÂzÂniejszym terminie.
110

Kwestie braku podstawy prawnej zostaøy juzÇ omoÂwione w niniejszym rozdziale.
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Bywaøy takzÇe przypadki, jak podczas likwidacji przedszkoli parafialnych w GniezÂnie, gdzie decyzjeÎ o likwidacji placoÂwek wøadze wydaøy ustnie sÂwieckim pracownikom przedszkoli, odmawiajaÎcym otwarcia placoÂwek bez obecnosÂci ksieÎzÇy proboszczoÂw111. Mimo nieobecnosÂci stron, opieczeÎtowano placoÂwki, co byøo sprzeczne z art.
80 ust. 2 rozporzaÎdzenia nakazujaÎcym w takim przypadku dostarczenie decyzji na pisÂmie.
Od 1 stycznia 1961 r. zaczaÎø obowiaÎzywacÂ kodeks posteÎpowania
administracyjnego112, ktoÂry zastaÎpiø dotychczasowe rozporzaÎdzenie
z mocaÎ ustawy. Nowy kodeks precyzyjnie opisywaø procedury, jakie
nalezÇaøo zachowacÂ podczas wydawania decyzji administracyjnych.
Podobnie jak rozporzaÎdzenie z 1928 r. nowy kodeks nakazywaø,
aby kazÇda decyzja zawieraøa oznaczenie organu administracji panÂstwowej i strony lub stron, powoøanie podstawy prawnej, osnoweÎ
i dateÎ decyzji, pouczenie, czy i w jakim trybie søuzÇy od niej odwoøanie
oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska søuzÇbowego
podpisujaÎcego113. Kodeks w art. 101 podkresÂlaø, zÇe decyzja powinna
zostacÂ wydana na pisÂmie z zastrzezÇeniem odstaÎpienia od formy pisemnej, gdy interes stron oraz przepisy prawne nie stojaÎ na
przeszkodzie114.
Decyzje wydawane po roku 1961, dotyczaÎce likwidacji lub przydzielenia lokali, czyniøy zadosÂcÂ wyzÇej cytowanym przepisom, przy
czym czeÎsto nadal nie posiadaøy wøasÂciwej podstawy prawnej, zwøaszcza w decyzjach o zamknieÎciu placoÂwki. Poza tym wøadze staraøy
sieÎ, aby decyzje zawieraøy daty, podpisy i pouczenia, na co nie zwracano uwagi w latach pieÎcÂdziesiaÎtych.
We wszystkich przypadkach, w ktoÂrych podejmowano decyzje
o likwidacji zakøadu lub przydziale pomieszczenÂ, zostaøy naruszone
art. 8 oraz 68 kodeksu posteÎpowania administracyjnego. Nakøadaøy
111

Zob. Pismo Wikariusza Generalnego Kurii Metropolitalnej w GniezÂnie do
Prezydium WojewoÂdzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 1951 r.,
w sprawie cofnieÎcia uchwaøy Prezydium MRN w GniezÂnie o przejeÎciu zamknieÎtych
placoÂwek, AAN, UdSW, sygn. 8/1813.
112
DzU nr 30, poz. 168 z 1960 r. (dalej: kodeks posteÎpowania administracyjnego)
113
Zob. art. 99 § 1 kodeksu posteÎpowania administracyjnego.
114
Zob. art. 11 § 2 kodeksu posteÎpowania administracyjnego.
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one na organ podejmujaÎcy decyzjeÎ obowiaÎzek umozÇliwienia stronom
wypowiedzenia sieÎ co do zebranych dowodoÂw i materiaøoÂw oraz
zgøoszenie zÇaÎdanÂ, jak roÂwniezÇ przeglaÎdania akt sprawy i robienia
z nich notatek i odpisoÂw. OdstaÎpienie od tego obowiaÎzku byøo mozÇliwe tylko w przypadku spraw niecierpiaÎcych zwøoki ze wzgleÎdu na
niebezpieczenÂstwo dla zdrowia i zÇycia ludzkiego115.
W przypadkach likwidacji i odebrania pomieszczenÂ wøasÂciciele
zakøadoÂw dowiadywali sieÎ o toczaÎcym posteÎpowaniu dopiero w chwili
otrzymania decyzji, czego przykøadem jest sprawa likwidacji przedszkola i odebrania pomieszczenÂ siostrom salezjankom w Sokoøowie
Podlaskim w 1962 r.116
Wszystkie wyzÇej wymienione naruszenia procedury administracyjnej sprawiaøy, zÇe wydawane decyzje byøy wadliwe i tym samym nie
powinny podlegacÂ wykonaniu, zwøaszcza w stosowanym trybie natychmiastowej wykonalnosÂci. Naruszone zostaøy takzÇe zasady praworzaÎdnosÂci, zaufania do panÂstwa, pomocniczosÂci oraz pisemnosÂci.
W panÂstwie praworzaÎdnym, za jakie z pewnosÂciaÎ nie mozÇna uznacÂ
tzw. Polski Ludowej, wszystkie decyzje wydane z wyzÇej omoÂwionymi
wadami zostaøyby z pewnosÂciaÎ uchylone.
PODSUMOWANIE

Okres Polski Ludowej do roku 1965 byø czasem likwidacji kosÂcielnych placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych, co w rezultacie doprowadziøo do prawie caøkowitego zamknieÎcia tego typu zakøadoÂw.
Po roku 1965 pozostaøy zaledwie trzy placoÂwki dziaøajaÎce za zgodaÎ
wøadz panÂstwowych. W pozostaøych, ktoÂre ulegøy oficjalnemu
zamknieÎciu, zgromadzenia zakonne prowadziøy nadal praceÎ wychowawczaÎ w ramach tzw. pomocy saÎsiedzkiej.
Likwidacja kosÂcielnych zakøadoÂw dokonywana byøa prawie zawsze
w sposoÂb nagøy, i czeÎsto w nocy lub we wczesnych godzinach rannych.
Komisje likwidacyjne z miejscowych rad narodowych najczeÎsÂciej siøaÎ
115
116

Zob. art. 8 § 2 kodeksu posteÎpowania administracyjnego.
Zob. Kronika domu sioÂstr salezjanek, ASSSP, poz. w oprac.
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zajmowaøy pomieszczenia zakøadoÂw, zastraszajaÎc i wieÎzÇaÎc personel,
wreÎczajaÎc jednoczesÂnie protestujaÎcym pracownikom lub wøasÂcicielom
decyzje o zamknieÎciu placoÂwki lub pisma o jej upanÂstwowieniu. Zdarzaøy sieÎ takzÇe sytuacje, zÇe komisje dokonywaøy likwidacji i zajeÎcia
lokali, powoøujaÎc sieÎ ustnie na postanowienia wøadz osÂwiatowych i lokalowych. Przy okazji przejmowania lokali na cele osÂwiatowe komisje
rad narodowych zawøaszczaøy wszystkie ruchomosÂci znajdujaÎce sieÎ
wewnaÎtrz, uznajaÎc je za integralnaÎ czeÎsÂcÂ nieruchomosÂci.
W decyzjach o zamknieÎciu placoÂwki rady narodowe powoøywaøy
sieÎ na roÂzÇne przepisy, np. ustawy o prywatnych szkoøach oraz zakøadach naukowych i wychowawczych z 1932 r., poÂzÂniej ustawy o rozwoju systemu osÂwiaty z 1961 r., nie wskazujaÎc zazwyczaj przepisoÂw
dotyczaÎcych expressis verbis zamykania placoÂwek. Co najciekawsze,
ustawa osÂwiatowa z 1961 r. nie przewidywaøa mozÇliwosÂci zamknieÎcia
szkoøy. Ponadto w decyzjach powoøywano sieÎ tylko na ustalenie porozumienia rzaÎdu i Episkopaty z 1950 r. oraz akty prawne wydane
przez ministra osÂwiaty, ktoÂre nie mogøy stanowicÂ podstawy likwidacji. Decyzje byøy uzasadniane w roÂzÇnoraki sposoÂb. NajczeÎsÂciej powoøywano sieÎ na nieprzynalezÇniosÂcÂ do ¹Caritasº, wychowywanie w duchu nielojalnosÂci wobec panÂstwa, niedopeønienie rejestracji placoÂwki
lub na ¹samozamknieÎcieº przez wøasÂciciela. Stawiane zarzuty nigdy
nie byøy poparte dowodami. Komisje likwidacyjne czeÎsto dokonywaøy zajeÎcia placoÂwki poprzez stwierdzenie upanÂstwowienia zakøadu
kosÂcielnego. WøasÂcicielom przedstawiano w takich przypadkach pisma o tresÂci moÂwiaÎcej, zÇe postanowieniem rady narodowej zakøad
zostaje upanÂstwowiony. Pisma te nie byøy poparte zÇadnymi przepisami prawa, gdyzÇ takich nie byøo.
Wraz w likwidacjaÎ placoÂwki najczeÎsÂciej dokonywano przejeÎcia
lokali, wreÎczajaÎc wøasÂcicielom decyzje, w ktoÂrych powoøywano sieÎ
na przepisy prawa lokalowego, moÂwiaÎce o przejeÎciu wolnych lokali
na cele wøasne rad narodowych. Komisje nie uwzgleÎdniaøy protestoÂw
wøasÂcicieli, ktoÂrzy zapowiadali odwoøanie od wydanych decyzji i domagali sieÎ pozostawienia pomieszczenÂ stanowiaÎcych czeÎsto integralnaÎ czeÎsÂcÂ domoÂw zakonnych. Rzadko zdarzaøy sieÎ sytuacje, zÇe przy
okazji likwidacji placoÂwki pozostawiano zgromadzeniom zakonnych
lokale po zamknieÎtych zakøadach.
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PodkresÂlenia wymaga fakt notorycznego naruszania przez rady
narodowe przepisoÂw posteÎpowania administracyjnego w procesie
wydawania decyzji o zamknieÎciu lub przejeÎciu lokali po placoÂwce.
W praworzaÎdnym kraju wszystkie wadliwe decyzje powinny zostacÂ
uchylone przez organ odwoøawczy.
THE PROCESS OF DISSOLVING CHURCH EDUCATIONAL CARE
INSTITUTIONS IN POLAND BETWEEN 1946 AND 1965

Summary
The present study tackles the problem of the dissolution of educational care institutions managed by the organizational units of the Catholic
Church at the time of the People's Republic of Poland. The article presents the process of dissolution and the legal assessment of the decisions
taken by the then educational and housing authorities with a view to
closing down the institutions and taking over the movable and immovable
property. The assessment concerns both substantive and procedural matters.

