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ANDRZEJ SZYMANÂSKI

AKCJA PRZEJMOWANIA SZPITALI WYZNANIOWYCH
W OPARCIU O USTAWEÎ Z 28 PAZÂDZIERNIKA 1948 R.
O ZAKèADACH SPOèECZNYCH SèUZÇBY ZDROWIA
I PLANOWEJ GOSPODARCE W SèUZÇBIE ZDROWIA

Tematem niniejszego artykuøu beÎdzie zorganizowana przez Departament SamorzaÎdu Ministerstwa Administracji Publicznej przy
wspoÂøpracy Ministerstwa Zdrowia i organoÂw wojewoÂdzkich wøadz
administracji panÂstwowej akcja przejmowania szpitali nalezÇaÎcych
do KosÂcioøa katolickiego i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ktoÂra
miaøa miejsce w roku 1949. ZwroÂcimy w nim szczegoÂlnie uwageÎ na
podstawy prawne dokonanych wywøaszczenÂ, organizacjeÎ i cele akcji
oraz kwestie dotyczaÎce najbardziej ewidentnych naruszenÂ prawa materialnego i procesowego w zwiaÎzku z dziaøalnosÂciaÎ komisji zdawczo-odbiorczych.
1. PODSTAWY PRAWNE

Szeroko zakrojona akcja przejeÎcÂ szpitali prowadzonych przez
instytucje kosÂcielne i stowarzyszenia zostaøa przeprowadzona na
podstawie przepisoÂw ustawy z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. o zakøadach spoøecznej søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie
zdrowia1 i dwoÂch uchwaø Rady MinistroÂw z dnia 21 wrzesÂnia
1949 r.: w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ PanÂstwa niektoÂrych szpitali
oraz w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia
1

Dz. U. 1948, nr 55 poz. 434.
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¹Polski Czerwony KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia
religijne i fundacje. Uzupeønieniem tych aktoÂw prawnych jest obwieszczenie prezesa Rady MinistroÂw z dnia 1 pazÂdziernika 1949 r.
¹o sprostowaniu bøeÎdoÂw w uchwale RM w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych szpitaliº,
prostujaÎce bøeÎdy w nazewnictwie dwoÂch zwiaÎzkoÂw samorzaÎdu terytorialnego2.
Wedøug art. 13 przywoøanej ustawy z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r.
Rada MinistroÂw mogøa m.in.:
1) uchwalicÂ objeÎcie zakøadu spoøecznego søuzÇby zdrowia w zarzaÎd
panÂstwowy lub na wøasnosÂcÂ PanÂstwa, jezÇeli utrzymywanie takiego
zakøadu [...] nalezÇaøo do zadanÂ PanÂstwa,
2) uchwalicÂ przejeÎcie przez zwiaÎzek samorzaÎdu terytorialnego
w zarzaÎd lub na wøasnosÂcÂ zakøadu spoøecznego søuzÇby zdrowia, jezÇeli
w innej drodze nie byøa mozÇliwa prawidøowa realizacja sieci zakøadoÂw [...] lub jezÇeli wøasÂciciel nie byø w mozÇnosÂci utrzymacÂ zakøadu na
odpowiednim poziomie,
3) ustalacÂ warunki przejeÎcia w zarzaÎd lub na wøasnosÂcÂ w powyzÇszych przypadkach.
W mysÂl art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy zakøadami spoøecznymi
Ç
søuzby zdrowia byøy przede wszystkim te zakøady lecznicze, ktoÂre
byøy utrzymywane z budzÇetu panÂstwa, instytucji panÂstwowych, zwiaÎzkoÂw samorzaÎdu terytorialnego lub instytucji ubezpieczenÂ spoøecznych. Ponadto minister zdrowia moÂgø zaliczycÂ do zakøadoÂw spoøecznych søuzÇby zdrowia zakøady lecznicze utrzymywane przez fundacje,
kongregacje, zwiaÎzki i stowarzyszenia religijne oraz nie obliczone na
zysk zakøady lecznicze innych osoÂb prawnych (ust. 2). Do zakøadoÂw
spoøecznych søuzÇby zdrowia zaliczaøy sieÎ takzÇe niektoÂre apteki (ust.
3). Do zadanÂ PanÂstwa, wspomnianych w art. 13 ust. 1 ustawy, nalezÇaøo ± zgodnie z art. 3 ± zakøadanie i utrzymywanie zakøadoÂw leczniczych o charakterze specjalistycznym, obsøugujaÎcych w zasadzie obszar co najmniej jednego wojewoÂdztwa, a w szczegoÂlnosÂci: instytuty
2
¹Monitor Polskiº z 1 pazÂdziernika 1949 r. nr A- 68 poz. 884 i 885 oraz ¹Monitor
Polskiº z 1 pazÂdziernika 1949 r. nr A- 69, poz. 886.
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przeciwrakowe, sanatoria dla chorych na gruzÂliceÎ, szpitale psychiatryczne, sanatoria dla nerwowo chorych, szpitale wojewoÂdzkie, szpitale kliniczne i inne zakøady lecznicze dla ¹zaspokojenia szczegoÂlnych
potrzeb panÂstwowychº.
Ratio legis ustawy z 28 pazÂdziernika 1948 r. i obu uchwaø Rady
MinistroÂw z 21 wrzesÂnia 1949 r. oproÂcz motywoÂw ideologicznych
i politycznych opisanych we wsteÎpie, byøa cheÎcÂ zbudowania sieci
szpitali panÂstwowych i samorzaÎdowych obejmujaÎcej caøy kraj (nadanie søuzÇbie zdrowia ¹jednolitego charakteruº). Uchwaøa Rady MinistroÂw z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ
przez zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: ¹Polski Czerwony KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia religijne i fundacje przywoøuje bowiem
jako podstaweÎ prawnaÎ m.in. art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28
pazÂdziernika 1948 r. o zakøadach spoøecznych søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie zdrowia, gdzie postanowiono, izÇ podstawaÎ
ewentualnego uchwalenia przez RM przejeÎcia zakøadu spoøecznego
søuzÇby zdrowia byø brak mozÇnosÂci zrealizowania w inny sposoÂb ¹sieci
zakøadoÂwº, ktoÂrej to ksztaøt ± zgodnie z art. 15 ust. 1 ± ustalaø minister
zdrowia w porozumieniu z wøasÂciwymi ministrami. DrugaÎ przyczynaÎ
byøa niezdolnosÂcÂ wøasÂciciela do utrzymania zakøadu na odpowiednim
poziomie. W zÇadnym przejmowanym szpitalu nie stwierdzono, aby
podmiot, prowadzaÎcy leczniceÎ, nie byø w stanie utrzymacÂ jej na owym
¹odpowiednim poziomieº. Przeciwnie, szpitale prowadzone przez
zgromadzenia zakonne staøy z reguøy na wyzÇszym poziomie nizÇ panÂstwowe obiekty lecznictwa zamknieÎtego, z czym komisje przejmujaÎce
zasadniczo sieÎ zgadzaøy. Nie przeprowadzono w tym kierunku takzÇe
uprzednich badanÂ baÎdzÂ wizytacji placoÂwek, ktoÂrych przejeÎcie planowano, na co niektoÂre zgromadzenia zakonne zwracaøy uwageÎ w skøadanych protestach i odwoøaniach. Zatem jedynaÎ realnaÎ podstawaÎ
prawnaÎ do wydania cytowanej uchwaøy RM pozostawaøa owa ¹prawidøowa realizacja sieci zakøadoÂwº. W zniszczonym wojnaÎ kraju nie
byøo mozÇliwosÂci budowy i wyposazÇenia duzÇej liczby nowych szpitali,
dlatego sieÎgnieÎto po obiekty kosÂcielne, ktoÂrych przejeÎcie nie byøo dla
totalitarnego panÂstwa zÇadnym problemem moralnym ani tym bar-
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dziej technicznym. NalezÇaøo jedynie wydacÂ odpowiednie przepisy
prawne, ktoÂre nadaøyby takiej operacji pozory legalnosÂci i søusznosÂci.
Miaøy one posøuzÇycÂ do uzasadnienia akcji zaboru mienia kosÂcielnego
w oczach opinii mieÎdzynarodowej, bo idee fixe komunistoÂw polskich
byøo uchodzenie przed sÂwiatem za prawdziwych dobroczynÂcoÂw narodu.
Na podstawie cytowanych wyzÇej przepisoÂw wøadze mogøy dokonacÂ zaboru, czy to poprzez przejeÎcie na wøasnosÂcÂ panÂstwa lub powiatowego zwiaÎzku samorzaÎdu terytorialnego (dalej PZST), czy przez
objeÎcie w zarzaÎd, wieÎkszosÂci zakøadoÂw søuzÇby zdrowia, dotaÎd nieupanÂstwowionych lub nieprzejeÎtych przez samorzaÎd terytorialny.
NalezÇaøo tylko wykazacÂ ¹szczegoÂlne potrzeby panÂstwaº w tym zakresie.
Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. precyzuje, izÇ
uchwaøy o przejeÎciu szpitali ¹podejmuje Rada MinistroÂw na wniosek
Ministra Zdrowia, zgøoszony w porozumieniu z Ministrem Skarbu
i innymi wøasÂciwymi ministrami. Uchwaøy te wymagajaÎ zgody Rady
PanÂstwaº. Na marginesie warto zauwazÇycÂ, zÇe w uchwaøach tych powoøywano sieÎ na zgodeÎ Rady PanÂstwa, ktoÂra zostaøa jednak udzielona dopiero 7 dni po ich wydaniu. StaÎd wniosek, zÇe obie te uchwaøy
zostaøy wydane niezgodnie z obowiaÎzujaÎcymi procedurami, okresÂlonymi w ustawie z 28 pazÂdziernika 1948 r. o zakøadach spoøecznych
søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie zdrowia.
2. ORGANIZACJA AKCJI ORAZ KWESTIE PROCEDURALNE

24 wrzesÂnia 1949 r. minister administracji publicznej opracowaø
wzoÂr pisma skierowanego do wojewodoÂw z poleceniem powoøania
odpowiedniej liczby komisji zdawczo-odbiorczych wraz z ustanowieniem ich przewodniczaÎcych celem objeÎcia wymienionych w uchwale
Rady MinistroÂw zakøadoÂw leczniczych i sporzaÎdzenia aktoÂw zdawczo-odbiorczych3.
3
Pismo Ministra Administracji Publicznej do wojewodoÂw (wzoÂr) z 24 wrzesÂnia
1949 r., tajne, AAN, MAP, sygn. 1659/ B- 3280, k. 1. Dr Paruzal, radca MAP, opra-
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DzienÂ wczesÂniej, 23 wrzesÂnia 1949 r., dyrektor Departamentu VI
SamorzaÎdowego Ministerstwa Administracji Publicznej (MAP)
otrzymaø polecenie przygotowania akcji przejeÎcia szpitali. Wszelkie
czynnosÂci przygotowawcze musiaøy odbywacÂ sieÎ przy zachowaniu
sÂcisøej tajemnicy.
Ustalony plan przewidywaø rozpoczeÎcie dziaøanÂ 3 pazÂdziernika
1949 r. jednoczesÂnie w caøym kraju. NadzoÂr nad akcjaÎ mieli sprawowacÂ wojewodowie, beÎdaÎcy w staøym kontakcie z kierownictwem
MAP.
28 wrzesÂnia 1949 r. w osÂrodku szkoleniowym Ministerstwa Zdrowia w ZagoÂrzu dr Paruzal, radca Departamentu VI SamorzaÎdowego
MAP zrobiø odpraweÎ z 66 nowymi wicedyrektorami dla przejmowanych szpitali. Podczas instruktazÇu trwajaÎcego od godz. 16.00 do 23.00
zostali oni zapoznani z metodami pracy komisji przejmujaÎcych, otrzymali po egzemplarzu instrukcji, po czym skierowano ich w teren
z obowiaÎzkiem zgøoszenia sieÎ w dniu 1 pazÂdziernika u przewodniczaÎcych samorzaÎdowych organoÂw wykonawczych przejmujaÎcych szpitale, celem uzyskania dekretoÂw nominacyjnych na stanowiska zarzaÎdcoÂw oraz w celu zorganizowania staøego dozoru dla przejmowanego
mienia.
W dniu 1 pazÂdziernika 1949 r. kurierom wreÎczono egzemplarze
¹Monitora Polskiegoº z tekstami rozporzaÎdzenÂ Rady MinistroÂw celem dostarczenia go wojewodom odpowiedzialnym za przejmowanie
szpitali w wojewoÂdztwach. Tylko wojewoda warszawski nie odebraø
dokumentu w terminie.
3 pazÂdziernika w godz. 12.00-15.00 wojewodowie przekazali do
MAP pierwsze sprawozdania z przebiegu akcji w terenie. Przebiegaøa
ona spokojnie i sprawnie. Nie byøo zÇadnych zakøoÂcenÂ, dotychczasowi
wøasÂciciele zostali zaskoczeni. Zdoøano ¹zabezpieczycÂº caøy majaÎtek
szpitali, wielkie zapasy medykamentoÂw i gotoÂwkeÎ. W jednym ze
szpitali na SÂlaÎsku znaleziono i zabrano ok. 8 milionoÂw zø.
cowaø instrukcjeÎ nr 1 ± o trybie powoøywania i posteÎpowania komisji zdawczo-odbiorczych ds. przejmowania szpitali, i instrukcjeÎ nr 2 ± w sprawie sporzaÎdzania protokoøoÂw
zdawczo-odbiorczych, do ktoÂrej doøaÎczony byø wzoÂr protokoøu, zob. notatka sprawozdawcza dla ob. Ministra z 4 pazÂdziernika 1949 r., sygn. 1659/B- 3280, k. 9.
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Po zakonÂczeniu akcji komisje przejmujaÎce opracowywaøy protokoøy zdawczo-odbiorcze, ktoÂre podlegaøy zatwierdzeniu przez Ministerstwo Administracji Publicznej. Zatwierdzenie takie byøo uzalezÇnione od uprzedniego zbadania dokumentu ¹pod wzgleÎdem prawnym i merytorycznymº. Liczono sieÎ bowiem z ¹usiøowaniami interwencji dotychczasowych wøasÂcicieli w kierunku odzyskania lub wyøaÎczenia niektoÂrych skøadnikoÂw majaÎtkowychº.
ProcedureÎ przejmowania szpitali konÂczyøo zatwierdzenie protokoøu zdawczo-odbiorczego przez ministra administracji publicznej,
co odbywaøo sieÎ po rozpatrzeniu ewentualnych odwoøanÂ byøych wøasÂcicieli przez komisje ministerialne. WieÎkszosÂcÂ protokoøoÂw zostaøa
zatwierdzona jednego dnia, 31 grudnia 1949 r.4 NajczeÎsÂciej ostateczne decyzje podejmowane byøy na podstawie bardzo szerokiej i czeÎsto
dowolnej interpretacji obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw ± gøoÂwnie uchwaøy
Rady MinistroÂw z 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych szpitali
utrzymywanych przez stowarzyszenia: ¹Polski Czerwony KrzyzÇº
i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº oraz przez
kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia religijne i fundacje. Kwestie
4

Zob. Zatwierdzenie protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala Serca Jezusowego
w SÂrodzie, AAN, MAP, sygn. 1668/B- 3289, k. 9-10; Orzeczenie MAP z 31 grudnia
1949 r. w sprawie zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala Towarzystwa
Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiej w Waøbrzychu, AAN, MAP, sygn. 1681/B3302; Orzeczenie Ministra AP z 31 grudnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia w sprawie zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala
sÂw. Wojciecha w Opolu, AAN, MAP, sygn. 1659/ B- 3280, k. 35; Orzeczenie MAP z 31
grudnia 1949 r. (S.A. VII- 7- 3544) wydane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia
w sprawie zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala ss. ElzÇbietanek
w Starogardzie przy ul. Hallera 27, woj. gdanÂskie, AAN, MAP, sygn. 1661/B- 3282,
k. 3; Orzeczenie MAP z 31 grudnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministerstwem
Zdrowia w sprawie zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala sÂw. JoÂzefa
w Szamotuøach ± wøasnosÂcÂ Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP, AAN, MAP, sygn.1667/ B- 3287, k. 2-3; Orzeczenie MAP z 31 grudnia 1949 r.
wydane w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia w sprawie zatwierdzenia protokoøu
zdawczo-odbiorczego szpitala ss. elzÇbietanek w Zielonej GoÂrze, plac Wielkopolski 4,
AAN, MAP, sygn. 1669/ B-3290, k. 6-7; Orzeczenie MAP z 31 grudnia 1949 r. o zatwierdzeniu protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala Polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ¹Betezdaº we Wrocøawiu, AAN, MAP, sygn. 1686/B- 3307, k. 4-5.
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szczegoÂøowe regulowaøa ponadto instrukcja ministra administracji
publicznej z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie sporzaÎdzania protokoøoÂw zdawczo-odbiorczych szpitali przejmowanych na wøasnosÂcÂ
zwiaÎzkoÂw samorzaÎdu terytorialnego.
Kierownictwo MAP oceniøo organizacjeÎ i przebieg akcji przejmowania szpitali w sposoÂb jednoznacznie pozytywny5. Tymczasem
w trakcie akcji dostrzec mozÇna wiele drastycznych uchybienÂ o charakterze proceduralnym. Podczas akcji wywøaszczeniowej dopuszczono sieÎ licznych razÇaÎcych nieprawidøowosÂci. Zgromadzeniu SioÂstr
Szarych sÂw. ElzÇbiety odebrano trzy szpitale: w Tucholi (woj. pomorskie) i w Starogardzie GdanÂskim oraz w Pucku (woj. gdanÂskie). PrzysteÎpujaÎc do przejmowania obiektoÂw, komisja zdawczo-odbiorcza nie
przedstawiøa zakonnicom uchwaøy Rady MinistroÂw z 21 wrzesÂnia
1949 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ PanÂstwa niektoÂrych szpitali
oraz w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia
¹Polski Czerwony KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia
religijne i fundacje, stanowiaÎcej podstaweÎ prawnaÎ przejeÎcia ani zÇadnych dokumentoÂw konstytuujaÎcych samaÎ komisjeÎ jako uprawnionaÎ
do dokonania tej czynnosÂci6.
Podczas przejmowania szpitali zakonnych komisje zwykøy domagacÂ sieÎ podpisu przeøozÇonej konwentu pod protokoøem zdawczo-odbiorczym, aby w ten sposoÂb upozorowacÂ ¹zgodeÎº wøasÂciciela obiektu
na zapisy zawarte w protokole. Zdarzaøy sieÎ przypadki, jak juzÇ wyzÇej
wspomniano, gdy przeøozÇone nizÇszego szczebla podpisywaøy proto5

Notatka sprawozdawcza dyrektora Departamentu VI SamorzaÎdowego MAP
dla ministra administracji publicznej z 4 pazÂdziernika 1949 r. z wykonania uchwaøy
Rady MinistroÂw z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez
zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: ¹Polski Czerwony KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia religijne i fundacje, AAN,
MAP, sygn. 1659/B- 320, k. 9.
6
Pismo Matki Tymotei RopinÂskiej, przeøozÇonej Prowincji Pomorskiej Zgromadzenia Szarych SioÂstr sÂw. ElzÇbiety do Ministra Administracji Publicznej z 22 pazÂdziernika 1949 r. AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 13.
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koøy, jednak fakty takie nie miaøy znaczenia prawnego, poniewazÇ
siostry te nie byøy uprawnione do zasteÎpowania wøasÂcicieli obiektoÂw
(zgromadzenÂ) w kwestiach majaÎtkowych7. CzeÎsto jednak lokalne
przeøozÇone odmawiaøy podpisania protokoøoÂw, uzasadniajaÎc to søusznie brakiem kompetencji, jak to miaøo miejsce w przypadku zaboru
Szpitala SS. Urszulanek we Wrocøawiu-Karøowicach8, Szpitala OO.
BonifratroÂw w tym samym miesÂcie9, czy szpitala sioÂstr elzÇbietanek
w Warszawie10. W takich przypadkach podpisy skøadali np. sÂwieccy
wicedyrektorzy szpitali (takzÇe nie majaÎcy w tym kierunku jakichkolwiek uprawnienÂ jako najemni pracownicy nie powoøani przez wøasÂciciela lecznicy do dysponowania jej majaÎtkiem)11. W niektoÂrych
7

Zob. Pismo przeøozÇonej prowincjalnej ss. elzÇbietanek w Toruniu do Rady
PanÂstwa w Warszawie z 14 marca 1950 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez samorzaÎdowe zwiaÎzki szpitali kongregacyjnych, AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 47.
8
Zob. Odpis osÂwiadczenia siostry przeøozÇonej urszulanek wrocøawskich z 10
pazÂdziernika 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1684/B- 3305, k. 10: ¹Po mysÂli prawa kanonicznego ZarzaÎd Kongregacji Zakonnej nie jest wøadny ani do oddawania, ani do
sprzedazÇy, ani do wydzierzÇawiania, ani nawet do zaciaÎgnieÎcia zobowiaÎzanÂ przekraczajaÎcych sumeÎ 30 000 liroÂw bez specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej zatwierdzajaÎcej stosownaÎ uchwaøeÎ Rady Zakonnej. W niniejszych sprawach majaÎtkowych
wymagane jest zezwolenie ordynariusza, czyli w naszym przypadku Administratora
Apostolskiego Dolnego SÂlaÎska. PoniewazÇ komisja przejmuje szpital, a wieÎc znacznaÎ
czeÎsÂcÂ majaÎtku daleko przekraczajaÎcaÎ wartosÂcÂ 30 000 liroÂw bez jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz gminy miasta Wrocøawia ± podpisanie aktu zdawczo-odbiorczego z przeøozÇonaÎ zakonu lub tezÇ kuratora sioÂstr bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej
byøoby aktem bezprawnym, pociaÎgajaÎcym za sobaÎ dotkliwe kary przewidziane prawem kanonicznym na podpisujaÎcych. RoÂwnoczesÂnie akt ten byøby niewazÇny. Nie
mogaÎc przeszkodzicÂ przejeÎciu szpitala na podstawie uchwaøy Rady MinistroÂw przez
PT komisjeÎ i nie czyniaÎc jej zÇadnych wstreÎtoÂw, odmawiam jednak podpisania aktu
zdawczo-odbiorczego jako podlegajaÎca roÂwniezÇ prawu kosÂcielnemu. S. Hieronima
Drewniokº.
9
Sprawozdanie komisji zdawczo-odbiorczej z 8 pazÂdziernika 1949 r. w sprawie
przejeÎcia na wøasnosÂcÂ gminy m. Wrocøawia szpitala OO. BonifratroÂw, AAN, MAP,
sygn. 1685/B- 3306, k. 113-115.
10
ProtokoÂø z posiedzenia plenarnego komisji zdawczo-odbiorczej, odbytego 8. X.
1949 r. o godz. 10.00 w lokalu szpitala ss. ElzÇbietanek w Warszawie przy ul. GoszczynÂskiego 1, AAN, MAP, sygn. 1678/B- 3299, k. 23.
11
Zob. Sprawozdanie komisji przejmujaÎcej szpital SS. Urszulanek we Wrocøawiu, bez daty, AAN, MAP, sygn. 1684/B- 3305, k. 96-97. Sprawozdanie z przejeÎcia
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przypadkach waÎtpliwosÂci budzi datowanie dokumentoÂw wytworzonych w zwiaÎzku z przejmowaniem szpitali. Szpital OO. BonifratroÂw we Wrocøawiu zostaø przejeÎty 3 pazÂdziernika 1949 r., co potwierdza dokument relacjonujaÎcy te wydarzenia12. Tymczasem zatwierdzony przez MAP protokoÂø zdawczo-odbiorczy jest datowany 1 pazÂdziernika tegozÇ roku13. NalezÇy tu oczywisÂcie wziaÎcÂ pod uwageÎ mozÇliwosÂcÂ urzeÎdniczego przeoczenia, jednak trudno takzÇe wykluczycÂ
mozÇliwosÂcÂ powstania przynajmniej niektoÂrych protokoøoÂw jeszcze
przed faktycznym przejeÎciem obiektoÂw zakonnych. W takiej sytuacji
dziaøania organoÂw wøadzy musiaøyby przebiegacÂ sÂcisÂle wedøug istniejaÎcego scenariusza, juzÇ z goÂry determinujaÎcego sposoÂb posteÎpowania
i dopuszczalne ¹usteÎpstwaº wobec strony kosÂcielnej.
3. SKALA ZJAWISKA

Na podstawie wydanej uchwaøy Rady MinistroÂw z dnia 21 wrzesÂnia 1951 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez zwiaÎzki samorzaÎdu
terytorialnego niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: ¹Polski Czerwony KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia
LudnosÂci ZÇydowskiejº oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia religijne i fundacje dokonano 51 przejeÎcÂ i przekazano na rzecz
PZST szpitale nalezÇaÎce do Polskiego Czerwonego KrzyzÇa, Towarzystwa Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiej oraz zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na terenie caøego kraju14. PrzejeÎto woÂwczas nasteÎpujaÎce
szpitale wyznaniowe: Szpital SS. Miøosierdzia sÂw. Wincentego a Paulo
obiektoÂw OO. BonifratroÂw we Wrocøawiu podpisaø ¹imieniem wøasÂcicielaº dyrektor
Jan Lapierre. Zob. przyp. 63.
12
Zob. przyp. 63.
13
Orzeczenie MAP z 31 grudnia 1949 r. w sprawie zatwierdzenia protokoøu
zdawczo-odbiorczego szpitala OO. BonifratroÂw we Wrocøawiu przy ul. Traugutta
57- 59, AAN, MAP, sygn. 1685/B- 3306, k. 2.
14
PrzejeÎto woÂwczas takzÇe na rzecz zwiaÎzkoÂw samorzaÎdu terytorialnego dwa
szpitale niewyznaniowe: Szpital PCK w MilanoÂwku i Szpital MaltanÂski PCK w CzeÎstochowie. Zob. wniosek Ministra Zdrowia w tej sprawie, bez daty, AAN, MAP, sygn.
1659/ B- 3280, k. 16.
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w Puøtusku, Szpital sÂw. TroÂjcy w Pøocku (wøasnosÂcÂ Fundacji Szpital
sÂw. TroÂjcy), Szpital sÂw. JoÂzefa w Gøuchoøazach (wøasnosÂcÂ Kongregacji SioÂstr Miøosierdzia sÂw. Karola Boromeusza w Trzebnicy), Szpital
sÂw. Jacka w Strzelcach Opolskich, Szpital sÂw. Jadwigi w Chorzowie
(wøasnosÂcÂ Zakøadu sÂw. Jadwigi ± szpital w Chorzowie), Szpital sÂw.
Wojciecha w Opolu (wøasnosÂcÂ Fundacji KosÂcielnej sÂw. Wojciecha),
Szpital SioÂstr ElzÇbietanek w Cieszynie, Szpital Prowincji SÂlaÎsko-Polskiej Kongregacji SioÂstr sÂw. ElzÇbiety w Katowicach, Szpital SioÂstr
Boromeuszek w Mikoøowie, Szpital sÂw. JoÂzefa w Zabrzu (wøasnosÂcÂ
SioÂstr Boromeuszek z Trzebnicy), Szpital SioÂstr ElzÇbietanek w Zielonej GoÂrze, szpital sÂw. ElzÇbiety w Dusznikach Zdroju (wøasnosÂcÂ
SioÂstr ElzÇbietanek z Wrocøawia), Szpital sÂw. Franciszka w Køodzku
(wøasnosÂcÂ Fundacji Szpitalnej pw. SÂw. Franciszka), Szpital sÂw. ElzÇbiety w Søupcu (wøasnosÂcÂ Fundacji Szpitalnej sÂw. ElzÇbiety w Søupcu),
Szpital sÂw. ElzÇbiety w SÂwidnicy (wøasnosÂcÂ SioÂstr ElzÇbietanek z Wrocøawia), Szpital Katolicki im. SÂw. ElzÇbiety w Szklarskiej PoreÎbie (wøasnosÂcÂ Katolickiego Zakøadu Dobroczynnego pw. sÂw. ElzÇbiety we
Wrocøawiu), Szpital sÂw. JoÂzefa we Wrocøawiu (wøasnosÂcÂ SioÂstr ElzÇbietanek z Wrocøawia), Szpital sÂw. Jerzego we Wrocøawiu (wøasnosÂcÂ
SioÂstr Boromeuszek z Trzebnicy), Szpital SioÂstr ElzÇbietanek we
Wrocøawiu, Szpital SioÂstr Urszulanek we Wrocøawiu, Szpital OO.
BonifratroÂw we Wrocøawiu, Szpital Parafii Polskiej Ewangelicko-Augsburskiej ¹Betezdaº we Wrocøawiu, Szpital sÂw. Anny we Wrocøawiu (wøasnosÂcÂ Fundacji Rycerzy MaltanÂskich we Wrocøawiu), Szpital Fundacji KosÂcielnej WspomozÇenia NMP w Bystrzycy Køodzkiej,
Szpital sÂw. JoÂzefa w DzierzÇoniowie (wøasnosÂcÂ SioÂstr ElzÇbietanek
z Wrocøawia), Szpital Katolicki w Bielawie (wøasnosÂcÂ Parafii Rzymskokatolickiej w Bielawie), Szpital OO. BonifratroÂw w ZaÎbkowicach
SÂlaÎskich, Szpital sÂw. Ducha w Rawie Mazowieckiej (wøasnosÂcÂ Fundacji Instytutu sÂw. Ducha), Szpital sÂw. Wincentego a Paulo w Lublinie
(wøasnosÂcÂ Fundacji Szpitala sÂw. Wincentego a Paulo w Lublinie),
Szpital dla Dzieci im. VetteroÂw pw. DzieciaÎtka Jezus (wøasnosÂcÂ Fundacji Juliusza i Augustyna VetteroÂw), Szpital Fundacyjny im. SÂw.
Mikoøaja w Cheømie (wøasnosÂcÂ Instytutu im. SÂw. Mikoøaja w Cheømie), Szpital przy Zakøadzie sÂw. Boromeusza w Chojnicach (wøasnosÂcÂ Diecezji CheøminÂskiej z siedzibaÎ w Pelplinie), Szpital Powiato-
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wy pw. NMP w Wejherowie (wøasnosÂcÂ Zgromadzenia SioÂstr Miøosierdzia sÂw. Wincentego a Paulo), Szpital Dobrego Pasterza w Toruniu
(wøasnosÂcÂ Zgromadzenia SioÂstr Pasterek od OpatrznosÂci Boskiej),
Szpital SioÂstr ElzÇbietanek w Tucholi, Szpital Miejski w Pucku (wøasnosÂcÂ Prowincji Pomorskiej Szarych SioÂstr sÂw. ElzÇbiety), Szpital SioÂstr
ElzÇbietanek w Starogardzie, Szpital OO. BonifratroÂw w Krakowie,
Szpital SioÂstr ElzÇbietanek w Poznaniu, Szpital sÂw. JoÂzefa w Poznaniu
(wøasnosÂcÂ Zgromadzenia SioÂstr Miøosierdzia sÂw. Wincentego a Paulo
w Poznaniu), Szpital SioÂstr Miøosierdzia w Gostyniu (wøasnosÂcÂ Zgromadzenia SioÂstr Miøosierdzia sÂw. Wincentego a Paulo w Gostyniu),
Szpital SioÂstr ElzÇbietanek w Warszawie, Szpital sÂw. Zofii w KosÂcianie
(wøasnosÂcÂ Zgromadzenia SioÂstr sÂw. Wincentego a Paulo), Szpital sÂw.
JoÂzefa w Lesznie (wøasnosÂcÂ Prowincji Polskiej Zgromadzenia SioÂstr
ElzÇbietanek), Szpital Serca Jezusowego w SÂrodzie (wøasnosÂcÂ Zgromadzenia SioÂstr sÂw. Wincentego a Paulo), Szpital OO. KamilianoÂw
w Tarnowskich GoÂrach, Szpital sÂw. JoÂzefa w Szamotuøach (wøasnosÂcÂ
Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP).
Na mocy uchwaøy Rady MinistroÂw z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie
przejeÎcia na wøasnosÂcÂ PanÂstwa niektoÂrych szpitali przejeÎto ponadto
nieodpøatnie cztery szpitale Polskiego Czerwonego KrzyzÇa15, LeczniceÎ Ministerstwa Zdrowia w Warszawie (wøasnosÂcÂ Towarzystwa PieleÎgnacji Chorych sÂw. JoÂzefa ± Przytulisko), Szpital Przemienienia PanÂskiego w Poznaniu (wøasnosÂcÂ Zakøadu SioÂstr Miøosierdzia Przemienienia PanÂskiego w Poznaniu) oraz Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych pw. NajsÂwieÎtszej Marii Panny w Branicach na OpolszczyzÂnie
(wøasnosÂcÂ Fundacji NajsÂwieÎtszej Marii Panny w Branicach)16.
15

Zakøad Leczniczy PCK dla ChoroÂb Oczu i Uszu w Gliwicach, Szpital PCK we
Wrocøawiu, Szpitale OkreÎgowe PCK w Szczecinie i w èodzi.
16
Uchwaøa Rady MinistroÂw z dnia 21 wrzesÂnia w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ
PanÂstwa niektoÂrych szpitali, Monitor Polski z 1 pazÂdziernika 1949 r. nr A- 68, poz. 884.
Zob. takzÇe projekt uchwaøy Rady MinistroÂw w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ PanÂstwa
niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia pod nazwaÎ ¹Polski Czerwony
KrzyzÇº i ¹Towarzystwo PieleÎgnacji Chorych sÂw. JoÂzefa ± Przytuliskoº przez zwiaÎzek
religijny pn. ¹Zakøad SioÂstr Miøosierdzia Przemienienia PanÂskiego w Poznaniuº oraz
fundacjeÎ pn. ¹Fundacja NajsÂwieÎtszej Marii Panny w Branicachº, AAN, MAP, bez
daty, sygn. 1659/ B- 3280, k. 22.
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4. PRZEJMOWANIE MAJAÎTKU KLASZTORNEGO

Zgromadzeniu SioÂstr Szarych sÂw. ElzÇbiety odebrano trzy szpitale: w Tucholi (woj. pomorskie) i w Starogardzie GdanÂskim oraz
w Pucku (woj. gdanÂskie). Przy okazji zajeÎtych zostaøo bezprawnie
wiele skøadnikoÂw majaÎtkowych, ktoÂre nie nalezÇaøy do wyposazÇenia
szpitali. Jedna z komisji zdawczo-odbiorczych zajeÎøa i przekazaøa powiatowemu zwiaÎzkowi samorzaÎdu terytorialnego groteÎ z figuraÎ sÂwieÎtaÎ, søuzÇaÎcaÎ wyøaÎcznie celom kultowym17.
W protokole zdawczo-odbiorczym z przejeÎcia zakonnego szpitala
w Wejherowie18 zadeklarowano zwolnienie od przejeÎcia niektoÂre
ruchomosÂci po udokumentowaniu ich wøasnosÂci przez osoby, ktoÂre
zgøosiøy zastrzezÇenia. Zaznaczono jednak, zÇe ¹samochody nie mogaÎ
bycÂ zwolnione, o ile zostaøy zakupione z funduszy szpitalnych wzgleÎdnie byøy uzÇytkowane na potrzeby szpitalaº19. Przy zaborze Szpitala
Dobrego Pasterza w Toruniu spod przejeÎcia zwolniono i dokonano
zwrotu fisharmonii, dwoÂch maszyn do szycia, sprzeÎtoÂw liturgicznych
z kaplicy, biblioteki i umywalek z przyborami dla 18 sioÂstr (stanowiøy
one ich wøasnosÂcÂ prywatnaÎ)20. W przypadku Szpitala sÂw. Jana w Zielonej GoÂrze siostrom elzÇbietankom zwroÂcono jedynie niektoÂre ruchomosÂci. Nie byøo natomiast mowy o zwrocie zajmowanych przez
nie pomieszczenÂ mieszkalnych objeÎtych klauzuraÎ21 i kuchni zakonnej, uzÇytkowanej wyøaÎcznie na potrzeby konwentu: ¹Zdaniem Ministra Administracji Publicznej interesy lecznictwa wymagajaÎ poøaÎcze17

Orzeczenie MAP z 31 grudnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem
Zdrowia w sprawie zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego Szpitala SS. ElzÇbietanek w Starogardzie przy ul. Hallera 27, woj. gdanÂskie (S.A. VII-7-3544), AAN,
MAP, sygn. 1661/B-3282, k. 3.
18
Zob. Sprawozdanie z przebiegu prac komisji zdawczo-odbiorczej zwiaÎzane
z przejeÎciem szpitala Powiatowego NMP w Wejherowie na wøasnosÂcÂ PZST (Wydziaø
Powiatowy) w Wejherowie, bez daty, AAN, MAP, sygn. 1662/B- 3283, k. 3-4.
19
ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy szpitala w Wejherowie, sprawozdanie, korespondencja, AAN, MAP, sygn. 1662/B- 3283.
20
ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy Szpitala Dobrego Pasterza w Toruniu, AAN,
MAP, sygn. 1664/B- 3285, k. 1.
21
Odpis pisma Zgromadzenia SioÂstr ElzÇbietanek z Zielonej GoÂry z 7 pazÂdziernika
1949 r. do Wydziaøu Powiatowego w Zielonej GoÂrze, AAN, MAP, sygn. 1669/B- 3290, k. 1.
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nia wszystkich czeÎsÂci gospodarskich szpitala. W zwiaÎzku z tym zakonnice winny sieÎ przeniesÂcÂ do nizÇszej czeÎsÂci budynku, zwalniajaÎc
pokoje saÎsiadujaÎce z oddziaøem szpitalnymº22. Siostry wskazaøy, zÇe
istnieje wiele mozÇliwosÂci powieÎkszenia powierzchni pomieszczenÂ
szpitalnych bez koniecznosÂci anektowania izb klasztornych, jednak
ich wyjasÂnienia w tej sprawie zlekcewazÇono23. Brak poszanowania
dla klauzury zakonnej podczas przejmowania obiektoÂw szpitalnych
nie byø przypadkiem odosobnionym. Co wieÎcej, zdarzaøy sieÎ przypadki pospolitych rabunkoÂw. Siostry elzÇbietanki podczas przejmowania
ich szpitala przez gmineÎ miasta Cieszyn pozbawione zostaøy m.in.
fortepianu i harmonium, zabranych z pomieszczenÂ klauzurowych24.
Podczas zajmowania kompleksu budynkoÂw Szpitala sÂw. JoÂzefa
w Lesznie25 odebrano zakonnicom budynek mieszkalny przy ul. DaszynÂskiego 58. Byø on objeÎty klauzuraÎ i nigdy nie uzÇytkowano go dla
potrzeb szpitalnych. Mimo to zostaø umieszczony przez komisjeÎ zdawczo-odbiorczaÎ (wraz z ogrodem i inwentarzem zÇywym) w wykazie
obiektoÂw zajeÎtych. Siostry wniosøy od tej decyzji odwoøania do Prezydenta RP, MAP i Ministerstwa Zdrowia. Powoøaøy sieÎ w nich na
telefonicznaÎ rozmoweÎ ks. biskupa Zygmunta ChoromanÂskiego, sekretarza Episkopatu Polski z Bolesøawem Wolskim, ministrem administracji publicznej z 3 pazÂdziernika 1949 r., podczas ktoÂrej miano
ustalicÂ, izÇ klauzury i majaÎtki sioÂstr zakonnych nie beÎdaÎ naruszane
podczas akcji przejeÎcÂ zakøadoÂw leczniczych26. Stosowne zastrzezÇenia
umieszczono w protokole zdawczo-odbiorczym27.
22

Orzeczenie MAP z dnia 31 grudnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia w sprawie zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala ss.
elzÇbietanek w Zielonej GoÂrze, plac Wielkopolski 4, AAN, MAP, sygn. 1669/B- 3290.
23
Pismo Zgromadzenia SioÂstr ElzÇbietanek z Poznania do MAP w sprawie usterek
protokoøu komisji badajaÎcej odwoøanie sioÂstr co do przejeÎcia niektoÂrych skøadnikoÂw
szpitala w Zielonej GoÂrze z 14 lutego 1950 r., AAN, MAP, sygn. 1669/B- 3290, k. 17-18.
24
Zob. ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy szpitala w Cieszynie, bez daty, AAN, MAP,
sygn. 1670/B-3291.
25
Zob. Pismo Szpitala sÂw. JoÂzefa w Lesznie do Bolesøawa Wolskiego, ministra
administracji publicznej z 16 pazÂdziernika 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1665/B- 3286, k. 5.
26
Pismo przeøozÇonej Szpitala sÂw. JoÂzefa w Lesznie z 16 pazÂdziernika 1949 r. do
komisji zdawczo-odbiorczej w sprawie przejeÎcia [...] szpitala, AAN, MAP, sygn. 1665/
B- 3286, k. 6.
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Podobne problemy z niewøasÂciwym zakwalifikowaniem zakonnych i szpitalnych skøadnikoÂw majaÎtkowych wysteÎpowaøy praktycznie we wszystkich przypadkach przymusowej komunalizacji i upanÂstwawiania szpitali. Wydaje sieÎ, zÇe przyczynaÎ tych komplikacji byøo
ustalenie nieostrych kryterioÂw kwalifikacji w przywoøywanych
uchwaøach Rady MinistroÂw, brak orientacji wøadz w realiach funkcjonowania poøaÎczonych ze szpitalami domoÂw zakonnych (w materiale zÂroÂdøowym brak jest jakichkolwiek skarg i zastrzezÇenÂ zgøaszanych przez podmioty niezwiaÎzane z KosÂcioøem katolickim, np. Polski
Czerwony KrzyzÇ), czy wreszcie celowe pozostawienie mozÇliwosÂci jak
najszerszej interpretacji przepisoÂw przez czynniki lokalne, dokonujaÎce konkretnych przejeÎcÂ.
Odwoøania i sprzeciwy wywøaszczonych zgromadzenÂ zakonnych
badaøy zazwyczaj komisje ministerialne, ktoÂrych skøad bywaø roÂzÇny,
w zalezÇnosÂci od wagi, jakaÎ danej sprawie przypisywaøy wøadze partyjno-panÂstwowe. ReguøaÎ byøa obecnosÂcÂ przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia lub Ministerstwa Administracji Publicznej, przedstawiciela lokalnego samorzaÎdu i strony skarzÇaÎcej28.
ReasumujaÎc, w kazÇdej miejscowosÂci, w ktoÂrej dokonano wywøaszczenia zakonnego szpitala, istniaøy takzÇe domy zakonne zgromadzenia. KazÇdy z tych domoÂw uzÇytkowaø pewne nieruchomosÂci, ktoÂre
27

ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy szpitala sÂw. JoÂzefa w Lesznie, AAN, MAP, sygn.
1665/B- 3286, k. 14-15.
28
ZastrzezÇenia Kongregacji SioÂstr Boromeuszek z Trzebnicy rozpatrywaøa komisja zøozÇona z przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, samorzaÎdu wojewoÂdztwa wrocøawskiego, starosty powiatowego i posøa na Sejm (Jan Kowalik) ± beÎdaÎcego jednoczesÂnie przewodniczaÎcym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Trzebnicy. StroneÎ
kosÂcielnaÎ reprezentowali: s. Annuntiata Musiaø ± wikaria zgromadzenia i ks. dziekan
Wawrzyniec Bochenek. SpraweÎ sprzeciwu wniesionego przez FundacjeÎ Szpitala sÂw.
Wojciecha w Opolu badaøa komisja zøozÇona z dr Paruzala, radcy w MAP, Tadeusza
Dzika ± przedstawiciela SÂlaÎskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego i Jerzego SÂwitaøy ± dyrektora Szpitala sÂw. Wojciecha. Zob. ProtokoÂø z ogleÎdzin szpitala sÂw. Jadwigi w Trzebnicy
(dawny szpital Kongregacji SioÂstr Boromeuszek) z 8 pazÂdziernika 1949 r., MAP,
AAN, sygn. 1659/B-3280, k. 26; ProtokoÂø spisany 17 kwietnia 1950 r. w Szpitalu sÂw.
Wojciecha w Opolu w zwiaÎzku z rozpatrywaniem sprzeciwu wniesionego przez FundacjeÎ Szpitala sÂw. Wojciecha w sprawie przejeÎcia Domu StarcoÂw i Zakøadu dla Umysøowo UposÂledzonych w ProÂszkowie, AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 37.
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tylko w pewnych czeÎsÂciach søuzÇyøy takzÇe szpitalowi. Komisje jednak
nie wzieÎøy tego pod uwageÎ, przejmujaÎc wszystkie nieruchomosÂci domoÂw zakonnych i przekazujaÎc je samorzaÎdowi terytorialnemu. Dziaøanie takie staøo w jaskrawej sprzecznosÂci z uchwaøaÎ RM z 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez zwiaÎzki samorzaÎdu
terytorialnego niektoÂrych szpitali, ktoÂra w paragrafie 3 stanowiøa, izÇ
¹zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego i gminy miejskie roÂwnoczesÂnie
z przejeÎciem na wøasnosÂcÂ szpitali objeÎtych uchwaøaÎ przejmujaÎ w bezpøatne uzÇytkowanie nieruchomosÂci uzÇytkowane dotychczas dla potrzeb tych szpitali [...]º. Podobny zapis zawieraøa takzÇe w paragrafie 3
(odnosiø sieÎ on jednak do Skarbu PanÂstwa) uchwaøa RM z 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ panÂstwa niektoÂrych szpitali. Zatem jesÂli w danym budynku miesÂciø sieÎ nie tylko szpital, ale
takzÇe np. kaplica lub klauzura ewidentnie niesøuzÇaÎca potrzebom placoÂwki leczniczej, to bezprawne byøo zajmowanie caøego budynku.
Dziaøania takie w powazÇny sposoÂb dezorganizowaøy zÇycie konwentu,
w niektoÂrych przypadkach praktycznie je uniemozÇliwiajaÎc i mogøy
zmusicÂ zgromadzenie do caøkowitej likwidacji niezdolnej do funkcjonowania placoÂwki zakonnej.
OproÂcz sÂcisøego rozgraniczenia budynkoÂw na nieruchomosÂci
uzÇytkowane przez domy zakonne i szpitale, istniaøy takzÇe czeÎsÂci nieruchomosÂci uzÇytkowane wspoÂlnie przez szpital i konwent, jak np.
ubikacje. Pozbawienie zakonnic mozÇliwosÂci ich uzÇytkowania dezorganizowaøo zÇycie placoÂwki zakonnej. Komisje zdawczo-odbiorcze
winny zatem w protokole przejeÎcia okresÂlicÂ sposoÂb wspoÂlnego uzÇytkowania tychzÇe ubikacji.
Dokonano przejeÎcia budynkoÂw gospodarczych wykorzystywanych wyøaÎcznie na potrzeby lokalnego konwentu lub innych domoÂw
zakonnych w prowincji.
Komisje zdawczo-odbiorcze przejeÎøy takzÇe ruchomosÂci stanowiaÎce wyposazÇenia domoÂw zakonnych i niewykorzystywane na potrzeby
szpitalne. W niektoÂrych przypadkach zarekwirowano np. odziezÇ zakonnic, przekazanaÎ im przez rodziny. Dziaøanie takie byøo sprzeczne
z par. 2 przywoøanych wyzÇej uchwaø RM z 21 wrzesÂnia 1949 r. (wraz
ze szpitalami mozÇna byøo przejaÎcÂ nieodpøatnie na wøasnosÂcÂ zwiaÎzkoÂw
samorzaÎdu terytorialnego lub Skarbu PanÂstwa tylko te ruchomosÂci,
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ktoÂre byøy uzÇytkowane dla potrzeb szpitali). Dokonano takzÇe przejeÎcia inwentarza zÇywego (trzoda chlewna), o ktoÂrym trudno powiedziecÂ, zÇe byø ¹uzÇytkowanyº dla potrzeb szpitala. Co najwyzÇej moÂgø
bycÂ w przyszøosÂci ¹zuzÇytyº dla potrzeb chorych.
Komisje zdawczo-odbiorcze zajmowaøy wszelkaÎ gotoÂwkeÎ znalezionaÎ podczas przeszukanÂ. Domy zakonne nie miaøy podoÂwczas kont
bankowych oddzielnych dla szpitala i konwentu. Wszystkie pieniaÎdze
lokowano na wspoÂlnym koncie. Jako zÇe szpitale prowadziøy bardzo
skrupulatnie ksieÎgowosÂcÂ, nie byøo problemu z ustaleniem, jaka czeÎsÂcÂ
konta bankowego byøa wøasnosÂciaÎ domu, a jaka ± stanowiaÎc roÂwniezÇ
jego wøasnosÂcÂ ± przeznaczona byøa na kapitaø obrotowy szpitala.
Jednak rozgraniczenÂ takich nawet nie proÂbowano czynicÂ, dokonujaÎc
zaboru sÂrodkoÂw finansowych nalezÇaÎcych do zgromadzenia. Tymczasem w mysÂl przedmiotowych uchwaø Rady MinistroÂw gotoÂwka w ogoÂle nie podlegaøa jakiemukolwiek zajeÎciu i poÂzÂniejszemu przekazaniu.
W paragrafie 2 jest mowa o nieodpøatnym przejeÎciu majaÎtku ruchomego uzÇytkowanego dla potrzeb szpitali, jednak nie wspomina sieÎ
tam o nieodpøatnym przejeÎciu gotoÂwki. Jest zatem oczywiste, zÇe gotoÂwka ± uwzgleÎdniona w ksieÎgach rachunkowych szpitala czy tezÇ nie
± nie podlegaøa przejeÎciu i przekazaniu29.
Â LNE
5. PRZYPADKI SZCZEGO

Ze szczegoÂlnaÎ ¹dbaøosÂciaÎº o zachowanie przepisanej prawem
procedury potraktowano sprzeciw sioÂstr boromeuszek, ktoÂrym
w Trzebnicy zamierzano odebracÂ szpital przy ul. WolnosÂci 4-7. Wøadze miaøy sÂwiadomosÂcÂ, izÇ klasztor o wielkich walorach architektonicznych i historycznych, znane w caøej Europie sanktuarium sÂw.
Jadwigi, beÎdaÎce sÂwiadectwem wielowiekowego zwiaÎzku Ziem Zachodnich z PolskaÎ, nie mozÇe bycÂ potraktowane podobnie, jak inne

29
Pismo Matki Tymotei RopinÂskiej, przeøozÇonej Prowincji Pomorskiej Zgromadzenia Szarych SioÂstr sÂw. ElzÇbiety do Ministra Administracji Publicznej z 22 pazÂdziernika 1949 r. AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 13.
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obiekty zakonne w kraju30. Po wysiedleniu wieÎkszosÂci sioÂstr boromeuszek z konwentu trzebnickiego do Niemiec z powodu ich rzekomej narodowosÂci niemieckiej 28 czerwca 1945 r. (pozostawiono wtedy tylko 15 zakonnic dla obsøugi szpitala) dyrekcja Instytutu Zachodniego w Poznaniu wystosowaøa do MAP pismo, w ktoÂrym wskazaøa
na koniecznosÂcÂ szczegoÂlnej ochrony tego klasztoru, m.in. ze wzgleÎdu
na jego bezposÂrednie podporzaÎdkowanie Stolicy Apostolskiej31. Wobec zøozÇenia przez przeøozÇonaÎ konwentu protestu co do sposobu
zakwalifikowania przez komisjeÎ zdawczo-odbiorczaÎ skøadnikoÂw majaÎtkowych uzÇytkowanych na potrzeby szpitala i klasztoru, minister
administracji publicznej powoøaø specjalnaÎ komisjeÎ mieÎdzyministerialnaÎ pod przewodnictwem dra Bogdana Paruzala, ktoÂrej celem byøo
ostateczne ustalenie listy nieruchomosÂci przynalezÇaÎcych szpitalowi,
ustalenie zasad wspoÂøuzÇytkowania spornych obiektoÂw i powzieÎcie
decyzji niezbeÎdnych dla utrzymania sprawnosÂci szpitala32. W zarzaÎdzeniu wyrazÂnie zaznaczono, zÇe ¹do wspoÂøpracy nalezÇy poprosicÂ
30

Zob. Notatka søuzÇbowa dla ob. Ministra w sprawie spornych skøadnikoÂw majaÎtkowych szpitala i klasztoru w Trzebnicy pod Wrocøawiem, bez daty, sygn. 1659/B3280, k. 31.
31
Pismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu do MAP z 6 sierpnia 1945 r. (351/45)
w sprawie Konwentu SioÂstr Karola Boromeusza w Trzebnicy na Dolnym SÂlaÎsku,
AAN, MAP, sygn. 977/B- 1996, k. 64: ¹Dyrekcja Instytutu Zachodniego pozwala sobie
zwroÂcicÂ uwageÎ na szczegoÂlnaÎ doniosøosÂcÂ konwentu sioÂstr Karola Boromeusza w Trzebnicy na Dolnym SÂlaÎsku. Siostry boromeuszki saÎ nasteÎpczyniami konwentu cysterskiego zaøozÇonego w 1204 r. przez Henryka Brodatego i jego zÇoneÎ sÂw. JadwigeÎ, patronkeÎ
SÂlaÎska. Od siedmiu wiekoÂw trzon zakonnic stanowiøy SÂlaÎzaczki. Konwent trzebnicki
jest jednym z nielicznych sÂladoÂw piastowskiej polskosÂci przetrwaøej po dzisÂ dzienÂ na
Dolnym SÂlaÎsku i z tego wzgleÎdu zasøuguje na szczegoÂlnaÎ opiekeÎ, zwazÇywszy to, zÇe
roÂwniezÇ od siedmiu wiekoÂw konwent pracuje dobroczynnie i ofiarnie w dziedzinie
charytatywnej /szpitalnictwo/. Konwent podlega bezposÂrednio papiezÇowi, w sÂlad za
tym kard. Hlond, jako delegat papieski na PolskeÎ miaøby szczegoÂlny tytuø do zaopiekowania sieÎ konwentem trzebnickim. Krok zasÂ taki miaøby ogromne znaczenie dla
wzrostu uczucÂ polskich u rodzimej polskiej ludnosÂci SÂlaÎskaº. Zob. Pismo Departamentu Wyznaniowego MAP z 3 wrzesÂnia 1945 r. (V. 13345/45) do Peønomocnika
RzaÎdu w Legnicy, AAN, MAP, sygn. 977/B- 1996, k. 67.
32
ZarzaÎdzenie ministra administracji publicznej z 7 pazÂdziernika 1949 r. (VI218/tjn/49) w sprawie przejeÎcia szpitala w Trzebnicy (odpis), AAN, MAP, sygn.
1659/B- 3280, k. 12.
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przedstawicieli kongregacji SioÂstr Miøosierdzia sÂw. Karola Boromeusza w Trzebnicyº.
ZastrzezÇenia przeøozÇonej sioÂstr boromeuszek trzebnickich dotyczyøy odebrania klasztorowi kuchni i pralni oraz innych zabudowanÂ
gospodarczych (lodownia, piekarnia), bez ktoÂrych konwent nie
moÂgøby funkcjonowacÂ. Opinie komisji byøy konsultowane z przeøozÇonaÎ sioÂstr. SaÎ wywazÇone, widacÂ staranie o pogodzenie interesoÂw obu
stron. Zasugerowano wspoÂlne korzystanie z kuchni, pozostawienie
pralni w gestii administracji szpitalnej z zastrzezÇeniem udosteÎpnienia
na potrzeby klasztoru. Natomiast budynki gospodarcze, w tym piekarnia, pozostaøy w uzÇytkowaniu konwentu. KonÂczaÎc posteÎpowanie
wyjasÂniajaÎce, komisja zakomunikowaøa siostrom, zÇe ostateczna decyzja zostanie powzieÎta przez MAP33. Wedøug opinii przewodniczaÎcego komisji rozwiaÎzanie problemoÂw majaÎtkowych klasztoru i szpitala trzebnickiego byøo trudne. W klasztorze, ktoÂry byø domem macierzystym zgromadzenia i jednoczesÂnie jego centralnym osÂrodkiem
szkoleniowym, zamieszkiwaøo ok. 200 osoÂb, zasÂ w szpitalu przebywaøo stale ok. 150 chorych. Pojawiøo sieÎ zatem pytanie, ktoÂra z tych
¹jednostekº ma wieÎksze prawo do niektoÂrych urzaÎdzenÂ gospodarczych, np. kuchni. Ponadto szpital stanowiø do tej pory nieodøaÎcznaÎ
czeÎsÂcÂ zespoøu klasztornego. Korzystaø z jego zaplecza administracyjnego, finansowego i gospodarczego. Rodziøo to niemaøaÎ trudnosÂcÂ
przy proÂbie dokonania sztucznego i nieracjonalnego podziaøu. KolejnaÎ trudnosÂciaÎ przy dokonaniu rozgraniczenia szpitala od klasztoru
byøa koniecznosÂcÂ zamurowania przejsÂcÂ je øaÎczaÎcych. BioraÎc pod uwageÎ zabytkowy charakter budowli, przewodniczaÎcy komisji liczyø sieÎ
z brakiem zgody wøadz konserwatorskich na takie rozwiaÎzanie. Jednym z proponowanych rozwiaÎzanÂ byøo przeniesienie zakonnic w inne
miejsce (faktycznie caøkowita likwidacja klasztoru w Trzebnicy)
i przekazanie caøosÂci obiektoÂw na rzecz szpitala (tutaj sam formuøujaÎcy ten wniosek miaø szereg waÎtpliwosÂci: nie mozÇna odrzucicÂ ¹wzgleÎdoÂw tradycji historycznej i kultu religijnegoº takich jak groÂb sÂw.
33
ProtokoÂø z ogleÎdzin szpitala sÂw. Jadwigi w Trzebnicy (dawny szpital Kongregacji SioÂstr Boromeuszek) z 8 pazÂdziernika 1949 r. AAN, MAP, sygn. 1659/B-3280,
k. 26.
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Jadwigi i historyczna kolegiata z ¹dowodami polskosÂciº, ktoÂre znajdujaÎ sieÎ pod opiekaÎ klasztoru. TakzÇe zabudowania klasztorne przerastaøy potrzeby szpitala i mogøy ulec zniszczeniu). Jednak takie rozwiaÎzanie ¹wydaje sieÎ bycÂ [...] niemozÇliwe ze wzgleÎdoÂw politycznych,
wzgleÎdnie niepozÇaÎdaneº. GodzaÎc sieÎ na pozostawienie klasztoru
w dawnym miejscu, trzeba byøo rozwazÇycÂ dwie mozÇliwosÂci: czy zachowujaÎc tytuø wøasnosÂci przy powiatowym zwiaÎzku samorzaÎdowym
(ktoÂry po przejeÎciu stawaø sieÎ wøasÂcicielem szpitala) pozostawicÂ prowadzenie lecznicy personelowi zakonnemu, jednak pod kontrolaÎ
wøadz powiatowych czy tezÇ ± mimo trudnosÂci ± sÂcisÂle wydzielicÂ teren
szpitala z caøosÂci obszaru klasztornego. WiaÎzaøoby sieÎ to z koniecznosÂciaÎ zbudowania oddzielnego dojazdu do budynkoÂw oraz nowej
kuchni34.
Kierownictwo MAP zobowiaÎzaøo starosteÎ powiatowego w Trzebnicy do nadesøania planu sytuacyjnego szpitala z naniesieniem wszelkich nieruchomosÂci klasztornych i szpitalnych. Miaø on takzÇe zbadacÂ
wyposazÇenie lodowni, a szczegoÂøowy raport przesøacÂ w terminie siedmiodniowym do Ministerstwa35.
Na podstawie zebranych informacji i opinii minister administracji
publicznej B. Wolski wydaø w dniu 16 pazÂdziernika 1949 r. zarzaÎdzenie o dokonaniu zwrotu szpitala w Trzebnicy dawnemu wøasÂcicielowi, czyli zgromadzeniu sioÂstr boromeuszek. Oficjalnym uzasadnieniem owego niecodziennego kroku byøa ¹niemozÇnosÂcÂ rozdziaøu urzaÎdzenÂ gospodarczych szpitala i klasztoruº36, co jednak nie jest przekonujaÎce, gdyzÇ podobne problemy wysteÎpowaøy praktycznie we
wszystkich przypadkach przejmowania szpitali. Nieznane saÎ rzeczywiste motywy dziaøania ministra w tym przypadku. BycÂ mozÇe uznaø,
34

Notatka søuzÇbowa dla ob. Ministra w sprawie spornych skøadnikoÂw majaÎtkowych szpitala i klasztoru w Trzebnicy pod Wrocøawiem, bez daty, AAN, MAP, sygn.
1659/B- 3280, k. 31.
35
Pismo MAP do starosty powiatowego w Trzebnicy z pazÂdziernika 1949 r.
w sprawie przejeÎtego szpitala w Trzebnicy (II/218/tjn/48), tajne- terminowe, brak daty
dziennej, AAN, MAP, sygn. 1659 /B- 3280, k. 24.
36
Zob. Pismo samodzielnego referatu ds. wyznanÂ PWRN we Wrocøawiu do
UdSW w Warszawie (W. 9/98/51) z 29 sierpnia 1951 r., poufne, AAN, UdSW, sygn.
10/104, k. 2.
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zÇe przejeÎcie to nie jest wøasÂciwe z przyczyn politycznych, mozÇe obawiaø sieÎ zdecydowanej reakcji spoøeczenÂstwa katolickiego Polski na
zawøaszczenie przez wøadze sanktuarium sÂw. Jadwigi SÂlaÎskiej? MozÇe
stwierdziø trudne do zatuszowania naruszenie procedur lub przepisoÂw przez komisje zdawczo-odbiorczaÎ i chciaø te uchybienia naprawicÂ
drogaÎ restitutio in integrum? Sam dokument decydujaÎcy o zwrocie
szpitala nie zachowaø sieÎ, jest znany z notatki dr Bogdana Paruzala,
radcy w Departamencie SamorzaÎdowym MAP i przewodniczaÎcego
komisji badajaÎcej z ramienia ministerstwa sprawy trzebnickie37. Z pisma przebija zaskoczenie urzeÎdnika decyzjaÎ podjeÎtaÎ przez swego
przeøozÇonego. Dr Paruzal komunikowaø, zÇe przygotowaø stosowne
dokumenty dla sioÂstr boromeuszek i wojewody wrocøawskiego z poleceniem dokonania zwrotu, jednak wstrzymaø ich wysyøkeÎ, poniewazÇ
uznaø, zÇe ewentualny zwrot przejeÎtego szpitala mozÇe odbycÂ sieÎ wyøaÎcznie w oparciu o zatwierdzonaÎ przez premiera uchwaøeÎ Rady MinistroÂw, ktoÂra ponadto musi uzyskacÂ zgodeÎ Rady PanÂstwa. Ustawa
z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. o zakøadach spoøecznych søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie zdrowia w art. 31 ust. 1 stanowiøa, zÇe uchwaøy dotyczaÎce przejeÎcÂ zakøadoÂw spoøecznych søuzÇby
zdrowia w zarzaÎd panÂstwowy lub na wøasnosÂcÂ panÂstwa ¹podejmuje
Rada MinistroÂw na wniosek Ministra Zdrowia, zgøoszony w porozumieniu z Ministrem Skarbu i innymi wøasÂciwymi ministrami. Uchwaøy
te wymagajaÎ zgody Rady PanÂstwaº. W mysÂl par. 6 wielokrotnie juzÇ
cytowanej uchwaøy RM z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych
szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: ¹Polski Czerwony
KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº
oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia religijne i fundacje
± gøoÂwnym wykonawcaÎ i roÂwnoczesÂnie beneficjentem przejeÎcÂ szpitali
byø minister zdrowia. Rola MAP byøa pomocnicza, polegaøa na przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu samej akcji przejmowania
placoÂwek søuzÇby zdrowia, opierajaÎc sieÎ na podlegøych organach administracji panÂstwowej i samorzaÎdowej. W tej sytuacji sam minister
37
Notatka dr Bogdana Paruzala dla ministra administracji publicznej z 16 pazÂdziernika 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 28.
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administracji publicznej nie byø kompetentny do czynienia jakichkolwiek wyøaÎczenÂ z listy przejmowanych zakøadoÂw søuzÇby zdrowia.
Projekty uchwaøy RM, na podstawie ktoÂrej mozÇna by zgodnie
z prawem dokonacÂ zwrotu szpitala w Trzebnicy siostrom boromeuszkom, sporzaÎdzono w dwoÂch wariantach: pierwszy przewidywaø wyøaÎczenie z akcji przejeÎcÂ jedynie szpitala w Trzebnicy, w drugim przypadku uchwaøa Rady MinistroÂw szøaby dalej, gdyzÇ miaøa upowazÇniacÂ
ministra administracji publicznej do zawieszenia uchwaøy RM
z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r. w przypadkach, gdyby przejeÎcie szpitala
nie byøo pozÇaÎdane ¹z jakichkolwiek wzgleÎdoÂw panÂstwowych (politycznych)º38. JednoczesÂnie zwroÂcono uwageÎ ministrowi na ¹reperkusje na caøosÂcÂ zagadnienia oraz nieprzewidziane trudnosÂciº, z ktoÂrymi
nalezÇaøo sieÎ liczycÂ, gdyby jednak szpital zostaø decyzjaÎ ministra przekazany poprzedniemu wøasÂcicielowi. NalezÇaøo do nich ¹wykorzystanie momentu zwrotu szpitala przez koøa reakcyjne (szeptana propaganda wsÂroÂd spoøeczenÂstwa o cudzie czy wysøuchaniu specjalnych
modlitw przez sÂw. JadwigeÎ, patronkeÎ kongregacji i szpitala, ktoÂrej
groÂb znajduje sieÎ w Trzebnicy). Poza tym wiadomosÂcÂ o dokonanym
zwrocie szpitala szybko rozniesie sieÎ po kraju i spowoduje dalsze
interwencje u ob. Ministraº. W tej sytuacji ¹wydaje sieÎ søusznym,
aby w przypadku utrzymania decyzji zwrotu szpitala w Trzebnicy,
wysøacÂ jeszcze jednaÎ delegacjeÎ celem zbadania warunkoÂw lokalnych
i dopiero po jej powrocie zawiadomicÂ kongregacjeÎ o podjeÎtej decyzjiº39. Ostatecznie jednak przejeÎcie szpitala sioÂstr boromeuszek
w Trzebnicy zostaøo cofnieÎte40.
Przytoczone wywody wysokiego urzeÎdnika MAP nie pozostawiajaÎ waÎtpliwosÂci co do tego, izÇ intencjaÎ wøadz byøo zagarnieÎcie majaÎtku
zgromadzenÂ zakonnych w celu ograniczenia mozÇliwosÂci oddziaøywania KosÂcioøa na spoøeczenÂstwo poprzez dziaøalnosÂcÂ dobroczynnaÎ,
a takzÇe wøaÎczenie do systemu panÂstwowej søuzÇby zdrowia dobrze
zarzaÎdzanych i stojaÎcych na stosunkowo wysokim poziomie medycz38

TamzÇe.
TamzÇe.
40
Pismo UdSW do Ministerstwa Zdrowia z 8 wrzesÂnia 1951r. (IV-7/142/51)
z wnioskiem o upanÂstwowienie szpitala sioÂstr boromeuszek w Trzebnicy, AAN,
UdSW, sygn. 10/104, k. 1.
39
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nym, placoÂwek prowadzonych przez podmioty kosÂcielne. DbaøosÂcÂ
o zachowanie procedur prawnych byøa pozorna. Wøadze partyjno-panÂstwowe nie byøy pewne reakcji spoøeczenÂstwa na swoje poczynania, ich dziaøania motywowane byøy strachem przed wywoøaniem
niepokojoÂw wsÂroÂd katolickiej ludnosÂci.
CofnieÎcie usamorzaÎdowienia szpitala sioÂstr boromeuszek
w Trzebnicy spotkaøo sieÎ z negatywnym przyjeÎciem Referatu ds.
WyznanÂ PWRN we Wrocøawiu. Szpital, pozostajaÎc wøasnosÂciaÎ zakonnaÎ, byø utrzymywany z budzÇetu terenowego, ¹ingerencje i kontrole staøy sieÎ niemozÇliwe. Siostry nie moÂwiaÎ po polsku (aptekarka),
klerykalizujaÎ personel sÂwieckiº. Aby ¹caøkowicie uzdrowicÂ stosunki
w tym wazÇnym szpitalu obsøugujaÎcym czeÎsÂciowo saÎsiednie miejscowosÂci (Milicz, WoøoÂw, OlesÂnica)º, Referat ds. WyznanÂ postulowaø
pilne upanÂstwowienie lecznicy sioÂstr boromeuszek41. UdSW istotnie
wystaÎpiø niebawem z takim wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia42.
Nieprzyjazne dziaøania przeciwko obecnosÂci zakonnic w szpitalu
trzebnickim byøy jeszcze døugo kontynuowane m.in. w postaci anonimowych donosoÂw. Po odebraniu jednego z nich Wydziaø Zdrowia
PWRN we Wrocøawiu zarzaÎdziø kontroleÎ, ktoÂra nie tylko nie potwierdziøa zarzutoÂw, lecz wypadøa bardzo pozytywnie dla sioÂstr zatrudnionych w szpitalu43. Ostatecznie na mocy uchwaøy nr 302 Rady MinistroÂw z dnia 31 grudnia 1973 r.44 (wydanej na podstawie art. 2 ustawy
z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejsÂciu na osoby prawne KosÂcioøa
Rzymskokatolickiego oraz innych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych wøasnosÂci nieruchomosÂci poøozÇonych na Ziemiach Zachodnich
41

Zob. przypis 27.
Zob. przypis 31.
43
Pismo PWRN (Wydziaø Zdrowia) do UdSW z 5 grudnia 1952 r., AAN, UdSW,
sygn. 15/233, k. 1: ¹Na podstawie przeprowadzonej kontroli pracy pieleÎgniarskiej
w ww. szpitalu [...] stwierdzono, zÇe stan sanitarny szpitala jest dobry. Bielizna posÂcielowa i osobista wzorowo czyste. Zaordynowane leki przez lekarzy podawane saÎ pacjentom ± zlecenia wykonywane. W szpitalu prowadzi sieÎ ksiaÎzÇkeÎ zlecenÂ i rozchodu
lekoÂw na oddziaøach. [...] W czasie rozmowy z chorymi nie usøyszano zÇadnej skargi pod
adresem sioÂstr. Ze wzgleÎdu na to, zÇe nie stwierdzono niedociaÎgnieÎcÂ na odcinku pracy
pieleÎgniarskiej Wydziaø Zdrowia PWRN uwazÇa zarzuty podniesione w skardze za
bezpodstawneº.
44
¹Monitor Polskiº z 31 grudnia 1973 r., nr 57, poz. 324.
42
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i PoÂønocnych45 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 pazÂdziernika
1948 r. o zakøadach spoøecznych søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie zdrowia46) przekazano siostrom boromeuszkom nieodpøatnie na wøasnosÂcÂ czeÎsÂcÂ ich nieruchomosÂci w Trzebnicy, przejmujaÎc
jednakzÇe nieodpøatnie na wøasnosÂcÂ panÂstwa szpital zakonny wraz
z ruchomosÂciami uzÇytkowanymi wyøaÎcznie na jego potrzeby. JednoczesÂnie na nieruchomosÂci przekazanej kongregacji ustanowiono na
rzecz panÂstwa prawo bezpøatnego uzÇytkowania w zakresie niezbeÎdnym dla szpitala.
Po przejeÎciu Szpitala sÂw. ElzÇbiety w Dusznikach Zdroju zatrudnione w nim siostry zakonne zakwaterowano w kilku pokojach na
terenie szpitala, pobierajaÎc od nich comiesieÎczny czynsz w wysokosÂci
4000 zø. Jednak wobec koniecznosÂci zorganizowania ambulatorium
oraz przychodni i te pomieszczenia zdecydowano sieÎ oproÂzÇnicÂ. ProtokoÂø powizytacyjny, sporzaÎdzony w zwiaÎzku z protestem zøozÇonym
przez siostreÎ przeøozÇonaÎ z Dusznik, informuje, zÇe ¹zagadnienia pralni, kur, ogrodu przestaøy bycÂ sporne, gdyzÇ siostry przeszøy na peøne
utrzymanie szpitala. SaÎ takzÇe ubezpieczoneº47.
W SÂrodzie SÂlaÎskiej zakonnicom ze Zgromadzenia SioÂstr Miøosierdzia sÂw. Wincentego a Paulo wraz z zabudowaniami szpitala odebrano budynek prowadzonego przez nie przedszkola (ochronki),
czeÎsÂcÂ budynku gøoÂwnego mieszczaÎcego mieszkanie sioÂstr oraz gospodarstwo rolne, uzasadniajaÎc przejeÎcie rzekomym finansowaniem
dziaøalnosÂci szpitala z zyskoÂw wypracowywanych przez owo gospodarstwo i ochronkeÎ dziecieÎcaÎ, co szczegoÂlnie w przypadku tej ostatniej byøo niewykonalne, poniewazÇ byøa ona zakøadem deficytowym.
Ponadto stwierdzono, zÇe ¹zÇøobek byø pobudowany w latach 1924-1936 na fundamentach byøego starego szpitalaº, i z tej przyczyny
powinien zostacÂ przejeÎty wraz ze szpitalem48. Konwent pozbawiono
nawet kaplicy domowej, poniewazÇ wedøug komisji przejmujaÎcej, sta45

Dz. U. 1971, nr 16 poz. 156.
Dz. U. 1948, nr 55 poz. 434 z poÂzÂniejszymi zmianami.
47
ProtokoÂø z wizytacji szpitala sioÂstr elzÇbietanek w Dusznikach Zdroju z 13 maja
1950 r., AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 45.
48
Pismo przewodniczaÎcego komisji zdawczo-odbiorczej szpitala Serca Jezusowego w SÂrodzie do MAP z 10 pazÂdziernika 1949 r., sygn. 1668/B- 3289.
46
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nowiøa ona ¹jednosÂcÂ gospodarczaÎ z majaÎtkiem szpitalaº49. Personel
zakonny pozostawiony w usamorzaÎdowionym szpitalu otrzymywaø
tam ¹peøne utrzymanieº, natomiast siostry zatrudnione w przejeÎtym
przedszkolu pozostawiono w sprawach wyzÇywienia ¹w uznaniu Siostry PrzeøozÇonejº. Budynek przedszkola zakonnego w dalszym ciaÎgu
uzÇytkowany byø przez zakonnice, na mocy pisemnej umowy Caritas
parafialnego z PZST, ktoÂry wysteÎpowaø jako wøasÂciciel obiektu.
MAP, zatwierdzajaÎc protokoÂø przejeÎcia Szpitala Serca Jezusowego
w SÂrodzie, wyøaÎczyø spod przejeÎcia jedynie przedmioty stanowiaÎce
wøasnosÂcÂ osobistaÎ zakonnic i personelu sÂwieckiego oraz przedmioty
kultu religijnego. Pozostaøe nieruchomosÂci zostaøy przejeÎte wraz ze
szpitalem ± zamieszkujaÎce w nich siostry miaøy zostacÂ przekwaterowane50. Nie wzieÎto pod uwageÎ faktu, izÇ ochronka prowadzona przez
siostry nalezÇaøa do kosÂcielnej Caritas, zatem jej zabranie przy okazji
przejmowania lecznicy zakonnej byøo nieprawne i stanowiøo razÇaÎce
przekroczenie kompetencji przez komisjeÎ zdawczo-odbiorczaÎ51.
PrzejeÎcie zakonnego zakøadu opiekunÂczego funkcjonujaÎcego
w osobnym budynku ¹przy okazjiº odebrania szpitala nie byøo zjawiskiem odosobnionym. Podczas przejmowania szpitala sioÂstr miøosierdzia prowincji cheøminÂskiej w KosÂcianie komisja zdawczo-odbiorcza zajeÎøa budynek ochronki dziecieÎcej, kapliceÎ a nawet pomieszczenia klauzurowe. Podczas rozpatrywania odwoøania komisja ministerialna stwierdziøa, zÇe zakonnice zostanaÎ przeniesione do budynku
poprzedszkolnego (przedszkole nie mogøo kontynuowacÂ dziaøalnosÂci
ze wzgleÎdu na bliskosÂcÂ szpitala), beÎdzie takzÇe wyodreÎbniona kaplica
oraz pomieszczenia dla kapelana52. I w tym przypadku pozbawienie
sioÂstr budynku przedszkola nalezÇy zakwalifikowacÂ jako dziaøanie
Pismo SioÂstr Miøosierdzia sÂw. Wincentego a Paulo w SÂrodzie do MAP z 15
pazÂdziernika 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1668/B- 3289, k. 2-3.
50
Zatwierdzenie protokoøu zdawczo-odbiorczego Szpitala Serca Jezusowego
Â
w Srodzie z 31 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1668/B- 3289, k. 9-10.
51
Sprzeciw przeciwko protokoøowi zdawczo-odbiorczemu Szpitala Serca Jezusowego w SÂrodzie z 11 stycznia 1950 r., AAN, MAP, sygn. 1668/B- 3289, k. 5-6.
52
ProtokoÂø z przeglaÎdu skøadnikoÂw majaÎtkowych szpitala w KosÂcianie, do ktoÂrych Zgromadzenie SioÂstr Miøosierdzia Prowincji CheøminÂskiej zgøosiøo roszczenia na
pisÂmie w dniu 7 listopada 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280.
49
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nielegalne, byøo ono prawdopodobnie rezultatem nadgorliwosÂci ekipy przejmujaÎcej. Obiekt ten nie byø bowiem w zÇaden sposoÂb zwiaÎzany ze szpitalem (oproÂcz tego, zÇe usytuowany byø niedaleko od budynku lecznicy). JezÇeli chodzi zasÂ o zajeÎcie pomieszczenÂ klauzury
zakonnej, nastaÎpiøo zøamanie uzgodnienÂ ministra administracji publicznej B. Wolskiego z ks. biskupem Z. ChoromanÂskim, sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski z 3 pazÂdziernika 1949 r., zgodnie
z ktoÂrymi klauzury sioÂstr zakonnych miaøy pozostacÂ nietykalne53.
Samowolne i zøosÂliwe dziaøania nazbyt ¹gorliwychº urzeÎdnikoÂw
niskiego szczebla bywaøy bardzo dokuczliwe dla pozbawianych swego mienia zgromadzenÂ. Kiedy przeøozÇona generalna Zgromadzenia
SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP z Pleszewa zøozÇyøa protest przeciwko bezprawnemu przejeÎciu (wedøug niej nie zachodziøy przesøanki art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 pazÂdziernika
1948 r. o zakøadach spoøecznych søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie zdrowia, albowiem w zÇaden sposoÂb nie wykazano, by
zgromadzenie nie byøo w mozÇnosÂci utrzymacÂ szpital na wøasÂciwym
poziomie oraz by w razie pozostawania szpitala pod zarzaÎdem zgromadzenia nie byøa mozÇliwa prawidøowa realizacja sieci zakøadoÂw,
przewidziana w art. 15 ust. 1) i wywøaszczeniu budynkoÂw i ruchomosÂci
zakonnego Szpitala sÂw. JoÂzefa w Szamotuøach (w tym kaplicy klasztornej54, klauzury zakonnic, zÇywego i martwego inwentarza)55. Ponadto siostrom nie doreÎczono protokoøu zdawczo-odbiorczego z wyszczegoÂlnieniem przejeÎtych przez PZST skøadnikoÂw majaÎtkowych.
ZwroÂciøy sieÎ wieÎc o doreÎczenie egzemplarza protokoøu wraz z informacjaÎ o przysøugujaÎcych im sÂrodkach odwoøawczych, bez czego nie
mozÇna byøo zaskarzÇycÂ decyzji komisji zdawczo-odbiorczej. Mimo kolejnych ponaglenÂ zgromadzenie nie otrzymaøo zÇadnej odpowiedzi od
wøadz, siostry wniosøy ogoÂlny protest przeciwko przejeÎciu szpitala
53

Zob. Pismo Kongregacji Szarych SioÂstr sÂw. ElzÇbiety, dom prowincjalny w Katowicach do dr Paruzala z 29 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280.
54
Zgodnie z instrukcjaÎ Ministerstwa Zdrowia ¹fakt, zÇe znajdujaÎce sieÎ w obreÎbie
szpitali kaplice byøy uzÇytkowane dla celoÂw szpitalnych [...] uzasadnia caøkowicie prawo
przejeÎcia ich w bezpøatne uzÇytkowanie usamorzaÎdowionych szpitaliº.
55
Pismo Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP z Pleszewa do MAP z 8 pazÂdziernika 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1667/B- 3287, k. 18-20.
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oraz nieprawnemu posteÎpowaniu organoÂw administracji panÂstwowej
i samorzaÎdowej zaroÂwno podczas dokonywania zaboru szpitala, jak
i po jego dokonaniu56. Wskutek tych protestoÂw powoøano nowaÎ komisjeÎ, ktoÂrej przewodniczaÎcy przedøozÇyø nowy podziaø skøadnikoÂw
majaÎtkowych Szpital sÂw. JoÂzefa z uwzgleÎdnieniem dodatkowych pozycji zgøoszonych przez zgromadzenie. UwzgleÎdniono pewne postulaty strony zdajaÎcej, jednak niejako ¹dla roÂwnowagiº odkryto istnienie pewnego poniemieckiego jeszcze baraku, rzekomo przez siostry
nie zgøoszonego (nie one go zbudowaøy, ponadto nie staø on na terenie do nich nalezÇaÎcym). Wydaje sieÎ, izÇ gmatwajaÎc oraz niepotrzebnie
komplikujaÎc sprawy proste, kolejne komisje staraøy sieÎ rozwodnicÂ
i ukrycÂ nieprawidøowosÂci, ktoÂrych dopusÂcili sieÎ ich poprzednicy i oni
sami. Ostatecznie w konÂcu grudnia 1949 r. odbyøa sieÎ specjalna wizytacja ministerialna, podczas ktoÂrej obie strony przedstawiøy do
protokoøu swe wnioski i propozycje, majaÎce stacÂ sieÎ podstawaÎ do
wydania wiaÎzÇaÎcych decyzji przez MAP w terminie poÂzÂniejszym. PrzewodniczaÎcy komisji zdawczo-odbiorczej przejmujaÎcej szpital szamotulski w pazÂdzierniku 1949 r. wyjasÂniaø wtedy nieprawne przejeÎcie
niektoÂrych skøadnikoÂw majaÎtkowych zgromadzenia: ¹Przy dokonywaniu obejmowania zakøadu nie stwierdzono, by zakøad ten miaø
jakiesÂ udziaøy w innych zakøadach leczniczych i przedsieÎbiorstwach
pomocniczych [...]. Jednak wobec posÂpiechu komisja mogøa popeønicÂ
uchybienia i usterki w sporzaÎdzonych spisach odnosÂnych elementoÂw
i urzaÎdzenÂº57. W orzeczeniu MAP z 31 grudnia 1949 r. zatwierdzajaÎcym oÂw protokoÂø zapisano, zÇe ¹od zajeÎcia zwolnione saÎ skøadniki
majaÎtkowe zgodnie z ustaleniem zamieszczonym w protokole przez
delegataº58, co pozwala domniemywacÂ, izÇ wøadze zdecydowaøy sieÎ
uwzgleÎdnicÂ przynajmniej czeÎsÂcÂ roszczenÂ zgromadzenia. Jednak dyrekcja przejeÎtego szpitala, nie czekajaÎc na ostatecznaÎ decyzjeÎ,
56

Pismo Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP z Pleszewa do UrzeÎdu WojewoÂdzkiego PoznanÂskiego przez Starostwo Powiatowe w Szamotuøach z 6 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1667/B- 3287, k. 5-6.
57
Sprawozdanie przewodniczaÎcego komisji zdawczo-odbiorczej szpitala sÂw. JoÂzefa w Szamotuøach, bez daty, AAN, MAP, sygn. 1667/B- 3287, k. 21-22.
58
ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy szpitala w Szamotuøach, AAN, MAP, sygn. 1667/
B- 3278, k. 4-5.
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w przeddzienÂ wigilii BozÇego Narodzenia zajeÎøa samowolnie pomieszczenie søuzÇaÎce wyøaÎcznie zakonnicom poczaÎtkowo jako szwalnia,
a poÂzÂniej jako sypialnia. PosteÎpowanie takie byøo razÇaÎco sprzeczne
z §§ 2 i 3 uchwaøy RM z 21 wrzesÂnia 1949 r.59 6 marca 1950 r. dyrekcja
szpitala wystosowaøa do wøadz zgromadzenia wezwanie do opuszczenia kolejnych pomieszczenÂ klauzurowych: refektarza i dwoÂch sypialni.
Wobec zdecydowanego protestu konwentu60 proÂbowano uzasadnicÂ te
bezprawne zÇaÎdania ustaleniami zamieszczonymi w protokole zdawczo-odbiorczym61. Trudno posaÎdzicÂ dyrektora szpitala o nieznajomosÂcÂ obowiaÎzujaÎcej procedury przejeÎcia od poprzedniego wøasÂciciela
lecznicy, ktoÂrej zostaø przeøozÇonym. Jego dziaøania trzeba raczej ocenicÂ jako proÂbeÎ zastraszenia sioÂstr i zaboÂr kolejnych skøadnikoÂw majaÎtkowych klasztoru metodaÎ faktoÂw dokonanych, co ± wobec braku
urzeÎdowego odzewu na kolejne protesty zakonnic ± czyniø zapewne za
wiedzaÎ i zgodaÎ wøadz wyzÇszego szczebla. Siostry z pewnosÂciaÎ jeszcze
wielokrotnie proÂbowaøy odzyskacÂ swojaÎ wøasnosÂcÂ. Wydaje sieÎ, zÇe spraweÎ zakonÂczyøo dopiero autorytatywne orzeczenie ZarzaÎdu Profilaktyki i Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia z lutego 1957 r., beÎdaÎce reakcjaÎ na kolejny protest sioÂstr søuzÇebniczek: ¹w sprawie zwrotu Szpitala
sÂw. JoÂzefa w Szamotuøach Ministerstwo Zdrowia wyjasÂnia, zÇe przejeÎcie ww. szpitala odbyøo sieÎ w oparciu o obowiaÎzujaÎce przepisy bez
jakichkolwiek wypaczenÂ. W zwiaÎzku z powyzÇszym Ministerstwo Zdrowia nie widzi zÇadnych podstaw do roszczenia zwrotu tego szpitalaº62.
59
Pismo Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP z Pleszewa z 27 lutego 1950 r. do UrzeÎdu WojewoÂdzkiego przez PZST w Szamotuøach,
dotyczaÎce wyøaÎczenia od przejeÎcia i wywøaszczenia pomieszczenÂ [...] søuzÇaÎcych wyøaÎcznie celom naszego Zgromadzenia z przejeÎtego przez PZST w Szamotuøach [...] szpitala
sÂw. JoÂzefa, AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 63.
60
Pismo sioÂstr søuzÇebniczek do dyrekcji szpitala powiatowego w Szamotuøach z 6
marca 1950 r., wykazujaÎce bezpodstawnosÂcÂ zgøaszanych przez niaÎ roszczenÂ, AAN,
MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 128.
61
Wezwanie dyrekcji szpitala powiatowego w Szamotuøach z 6 marca 1950 r. do
opuszczenia dalszych trzech pomieszczenÂ [...] zajmowanych dotychczas przez siostry
[...] Zgromadzenia, AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 65.
62
Pismo ZarzaÎdu Profilaktyki i Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia do Zgromadzenia SS. SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP w Pleszewie z 15 lutego 1957 r.
(LZN-221-PA/Po/570), AAN, UdSW, sygn. 32/33, k. 1.
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Podobne protesty skøadaøy pozostaøe zgromadzenia zakonne pozbawione swej wøasnosÂci. Komisja pod kierownictwem dra Paruzala
badaøa m.in. odwoøanie sioÂstr elzÇbietanek z Katowic63, gdzie podobnie jak w przypadku opisanym wyzÇej (i jak w wielu innych podobnych
przypadkach na terenie caøego kraju), siostry sprzeciwiaøy sieÎ zagarnieÎciom mienia zakonnego, nie søuzÇaÎcego przejmowanym szpitalom.
W Opolu oproÂcz szpitala sÂw. Wojciecha, beÎdaÎcego wøasnosÂciaÎ
Fundacji KosÂcielnej sÂw. Wojciecha, przejeÎto Szpital sÂw. JoÂzefa w pobliskim ProÂszkowie, ktoÂry byø instytucjaÎ niezalezÇnaÎ od duzÇej lecznicy
sÂw. Wojciecha. Oba obiekty zarzaÎdzane byøy przez FundacjeÎ KosÂcielnaÎ, jednak szpital w ProÂszkowie nie byø ujeÎty w uchwale Rady MinistroÂw z 21 wrzesÂnia 1949 r. wsÂroÂd zakøadoÂw przeznaczonych do przejeÎcia64. ZaroÂwno komisja zdawczo-odbiorcza, jak i zatwierdzajaÎce
przejeÎcie Ministerstwo Administracji Publicznej uznaøy jednak
wbrew faktom przedstawionym przez stroneÎ kosÂcielnaÎ, izÇ obiekt
w ProÂszkowie stanowi czeÎsÂcÂ lecznicy sÂw. Wojciecha i jako taki podlega przejeÎciu. Fundacji sÂw. Wojciecha pozostawiono dom starcoÂw
i zakøad specjalny dla umysøowo chorych, zabierajaÎc jednakzÇe gospodarstwo rolne o areale 16 ha, stanowiaÎce podstaweÎ utrzymania
tych instytucji. Ok. 230 podopiecznych tych zakøadoÂw pozostawiono
w ten sposoÂb z dnia na dzienÂ bez sÂrodkoÂw do zÇycia65. Przeciwko tym
pozaprawnym dziaøaniom protest zøozÇyø ks. Karol Knosaøa, kurator
Fundacji KosÂcielnej sÂw. Wojciecha, domagajaÎc sieÎ zwrotu pewnych
ruchomosÂci nie beÎdaÎcych wøasnosÂciaÎ Fundacji, lecz wypozÇyczonych
jej przez RadeÎ Polonii AmerykanÂskiej. Ponadto przedøozÇyø pisma
63

ProtokoÂø z wizytacji szpitala miejskiego nr 2 (dawnego szpitala sÂw. ElzÇbiety)
w Katowicach przeprowadzonej w dniu 28 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1659/B3280, k. 25. Zob. takzÇe pismo Kongregacji Szarych SioÂstr sÂw. ElzÇbiety do delegata
MAP dra Bohdana Paruzala z 29 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k.
39-40; pismo Kongregacji Szarych SioÂstr sÂw. ElzÇbiety do delegata MAP dra Bohdana
Paruzala z 29 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 40.
64
Sprawozdanie z przebiegu prac komisji zdawczo-odbiorczej ds. przejmowania
szpitala sÂw. Wojciecha na rzecz PZST w Opolu, bez daty, AAN, MAP, sygn. 1672/B3293, k. 152-156.
65
Pismo administratora apostolskiego SÂlaÎska Opolskiego ks. B. Kominka do
Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 12 pazÂdziernika 1949 r. (L.O. VIII.78/49), sygn. 1659/B- 3280, k. 38.
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Administracji Apostolskiej SÂlaÎska Opolskiego zawierajaÎce sprzeciw
wobec objeÎcia protokoøem zdawczo-odbiorczym szpitala sÂw. JoÂzefa
i majaÎtku rolnego w ProÂszkowie66. Osobny protest zøozÇyø ks. B. Kominek, administrator apostolski SÂlaÎska Opolskiego, powoøujaÎc sieÎ na
art. 113 i 114 obowiaÎzujaÎcej konstytucji RP67. MAP nie uwzgleÎdniøo
odwoøania administratora apostolskiego ¹z uwagi na to, zÇe szpital
w ProÂszkowie stanowi jednaÎ z czeÎsÂci zajeÎtego szpitala [...] fundacjiº.
JednoczesÂnie zatwierdzono przejeÎcie ¹wszystkich pozostaøych nieruchomosÂci w ProÂszkowieº68. Niebawem zwiaÎzki samorzaÎdowe przejeÎøy takzÇe pozostaøe zakøady opiekunÂcze beÎdaÎce jeszcze w gestii Fundacji sÂw. Wojciecha. Pretekstem byøa koniecznosÂcÂ zapewnienia sÂrodkoÂw utrzymania podopiecznym tych instytucji. Kolejny protest Administracji Apostolskiej SÂlaÎska Opolskiego zaowocowaø wizytaÎ komisji pod przewodnictwem dr Paruzala. W protokole stwierdzono, izÇ
zaroÂwno dom starcoÂw, jak i zakøad specjalny dla umysøowo chorych
objeÎte saÎ dotacjami samorzaÎdowymi pokrywajaÎcymi koszty utrzymania pensjonariuszy. Zaznaczono takzÇe, zÇe ¹od dnia przejeÎcia [gospodarstwa rolnego], tzn. 3 pazÂdziernika 1949 r. kuratorium Fundacji
odmoÂwiøo z braku sÂrodkoÂw dalszego utrzymywania zakøadoÂw uza66

ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy szpitala sÂw. Wojciecha w Opolu, bez daty, AAN,
MAP, sygn. 1672/B- 3293, k. 4.
67
Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P.
nr 44, poz. 267).
Art. 113. KazÇdy zwiaÎzek religijny, uznany przez PanÂstwo, ma prawo urzaÎdzacÂ
zbiorowe i publiczne nabozÇenÂstwa, mozÇe samodzielnie prowadzicÂ swe sprawy wewneÎtrzne, mozÇe posiadacÂ i nabywacÂ majaÎtek ruchomy i nieruchomy, zarzaÎdzacÂ nim
i rozporzaÎdzacÂ, pozostaje w posiadaniu i uzÇywaniu swoich fundacji i funduszoÂw, tudziezÇ zakøadoÂw dla celoÂw wyznaniowych, naukowych i dobroczynnych. ZÇaden zwiaÎzek
religijny jednak nie mozÇe stawacÂ w sprzecznosÂci z ustawami panÂstwa. Art. 114. Wyznanie rzymsko-katolickie, beÎdaÎce religiaÎ przewazÇajaÎcej wieÎkszosÂci narodu, zajmuje
w PanÂstwie naczelne stanowisko wsÂroÂd roÂwnouprawnionych wyznanÂ. KosÂcioÂø Rzymsko-Katolicki rzaÎdzi sieÎ wøasnymi prawami. Stosunek PanÂstwa do KosÂcioøa beÎdzie
okresÂlony na podstawie ukøadu ze StolicaÎ ApostolskaÎ, ktoÂry podlega ratyfikacji przez
Sejm.
68
Orzeczenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 31 grudnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia w sprawie zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala sÂw. Wojciecha w Opolu, AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280,
k. 35.
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sadniajaÎc to tym, zÇe administracja szpitala przejeÎøa roÂwniezÇ nalezÇaÎce
do tych zakøadoÂw gospodarstwo rolneº69. Prezentowany przykøad
dobrze ukazuje intencje wøadzy ludowej wobec instytucji realizujaÎcych misjeÎ charytatywnaÎ KosÂcioøa. Oto zgodnie z ¹taktykaÎ salamiº
dokonano bezprawnego zaboru czeÎsÂci majaÎtku legalnie dziaøajaÎcej
fundacji kosÂcielnej w taki sposoÂb, aby uniemozÇliwicÂ jej funkcjonowanie jako caøosÂci, a nasteÎpnie ± wysteÎpujaÎc w obronie zagrozÇonych
podopiecznych ± przejaÎcÂ reszteÎ majaÎtku kosÂcielnego, doprowadzajaÎc
jednoczesÂnie do upadku zasøuzÇonaÎ (i sprawnie dotychczas dziaøajaÎcaÎ)
instytucjeÎ charytatywnaÎ.
Czasem MAP przyjmowaøo taktykeÎ zaprzeczania faktom oczywistym i sprawdzalnym. Kiedy 31 grudnia 1949 r. dokonano zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego przejeÎcia szpitali sioÂstr elzÇbietanek w Pucku i Starogardzie bez zastrzezÇenÂ, w orzeczeniu znalazø sieÎ zapis, izÇ do protokoøoÂw nie zostaøy zgøoszone zÇadne zarzuty.
Nie byøo to jednak prawdaÎ. O przejeÎciu szpitali nie zostaøy powiadomione wøadze prowincji poznanÂskiej i torunÂskiej ss. elzÇbietanek,
prawnie reprezentujaÎce wøasÂciciela obiektoÂw, czyli zakon. O przejeÎciu powiadomiono tylko obecne w konwentach ich przeøozÇone, ktoÂre jednak nie miaøy zÇadnych uprawnienÂ do reprezentowania zgromadzenia w kwestiach majaÎtkowych. Wøadze prowincjalne dowiedziaøy sieÎ o dokonanych zajeÎciach juzÇ po fakcie i po podpisaniu
protokoøoÂw przejeÎcia szpitali przez zastraszone (i nieuprawnione)
przeøozÇone konwentoÂw lokalnych, ktoÂre nie wniosøy wtedy zÇadnych
zastrzezÇenÂ do protokoøoÂw zdawczo-odbiorczych. MAP uznaøo zatem, zÇe zÇadne zgromadzenie w ogoÂle zÇadnych zastrzezÇenÂ nie zgøosiøo. JednakzÇe wøadze prowincji wystosowaøy w tej sprawie obszerny
sprzeciw do MAP, w ktoÂrym podniesiono wiele zastrzezÇenÂ. Pismo
zostaøo wysøane listem poleconym, zatem nalezÇaøo uznacÂ je za skutecznie doreÎczone. Do pisma tego doøaÎczono odpis sprzeciwu wczesÂniejszego, dotyczaÎcego wyøaÎczenia i zwolnienia spod zajeÎcia czeÎsÂci
nieruchomosÂci oraz bezprawnego zabrania gotoÂwki. Wobec tego, zÇe
69
ProtokoÂø spisany dnia 17 kwietnia 1950 r. w szpitalu sÂw. Wojciecha w Opolu
w zwiaÎzku z rozpatrywaniem sprzeciwu [...] na przejeÎcie Domu StarcoÂw i Zakøadu
dla Umysøowo UposÂledzonych w ProÂszkowie, AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 37.
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w Polsce nie funkcjonowaøo saÎdownictwo administracyjne, siostry
zwroÂciøy sieÎ do Rady PanÂstwa70, wnoszaÎc o spowodowanie uchylenia przez MAP orzeczenia71 wydanego z naruszeniem obowiaÎzujaÎcego prawa72.
W grudniu 1949 r. Kancelaria Rady PanÂstwa skierowaøa do PrezydioÂw WRN w Krakowie i we Wrocøawiu pisma informujaÎce, zÇe ¹w
zwiaÎzku z organizowaniem klinik Akademii Lekarskiej [...] zachodzi
koniecznosÂcÂ przejeÎcia przez PanÂstwo szpitali uzÇytkowanych na cele
klinik celem podporzaÎdkowania ich jednemu osÂrodkowi dyspozycyjnemu, co umozÇliwi prowadzenie planowej i racjonalnej gospodarki
w tej dziedzinieº. Zamierzano przejaÎcÂ szpitale miejskie (stanowiøy
one wøasnosÂcÂ gmin miejskich) ± dawne lecznice oo. bonifratroÂw
w Krakowie i Wrocøawiu oraz byøy Szpital ¹Betezdaº, ktoÂry do przejeÎcia na rzecz gminy m. Wrocøawia w dniu 3 pazÂdziernika 1949 r. byø
wøasnosÂciaÎ Polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocøawiu. Kancelaria Rady PanÂstwa prosiøa PWRN o spowodowanie, by
Miejska Rada Narodowa powzieÎøa uchwaøeÎ o przekazaniu z dniem
1 stycznia 1950 r. na rzecz panÂstwa Szpitala Miejskiego. Personel
lekarski, pieleÎgniarski i administracyjny miaø ¹przejsÂcÂ do søuzÇby panÂ70

Pismo przeøozÇonej prowincjalnej ss. elzÇbietanek w Toruniu do Rady PanÂstwa
w Warszawie z 14 marca 1950 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez samorzaÎdowe
zwiaÎzki szpitali kongregacyjnych, AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 47.
71
Art. 100 rozporzaÎdzenia prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.
o posteÎpowaniu administracyjnym (Dz. U. nr 36, poz. 341) przewidywaø mozÇliwosÂcÂ
uchylenia lub zmiany prawomocnej decyzji, na podstawie ktoÂrej strony lub osoby
nabyøy juzÇ prawa, za zgodaÎ tych osoÂb lub stron, o ile temu nie sprzeciwiajaÎ sieÎ ustawy.
Jednak adresat pisma kongregacji, czyli Rada PanÂstwa nie byøa stronaÎ w przedmiotowym sporze, byøo takzÇe bardzo waÎtpliwe, aby chciaøa w tej kwestii wpøywacÂ na posteÎpowanie MAP.
72
Art. 68, pkt. 2 powyzÇszego rozporzaÎdzenia prezydenta RP o posteÎpowaniu
administracyjnym przewiduje zaøatwianie spraw w formie pisemnej i doreÎczanie stronom odpowiednich pism, jezÇeli tego wymagajaÎ przepisy baÎdzÂ wprost, baÎdzÂ posÂrednio
lub wtedy, gdy lezÇy to wyrazÂnie w interesie strony. Pomimo izÇ ostatnia okolicznosÂcÂ
w omawianym przypadku z pewnosÂciaÎ zaszøa, jednak urzeÎdnicy MAP nie zawiadomili
wøasÂciciela przejmowanego szpitala ani o samym zamiarze przejeÎcia, ani o rozpoczeÎciu
stosownych procedur przez komisje zdawczo-odbiorcze. Dziaøo sieÎ tak we wszystkich
przypadkach przejeÎcÂ, poniewazÇ w zamysÂle MAP akcja odbierania szpitali miaøa bycÂ
przeprowadzona z wykorzystaniem czynnika zaskoczenia.
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stwowejº73. CzyniaÎc zadosÂcÂ tej prosÂbie, Prezydium MRN w Krakowie
w dniu 30 grudnia 1949 r. podjeÎøo jednogøosÂnie uchwaøeÎ o przekazaniu panÂstwu byøego szpitala oo. bonifratroÂw74. WøaÎczenie tych lecznic
do struktur organizowanych przez wøadze panÂstwowe uczelni medycznych odbyøo sieÎ w podobny sposoÂb. Najpierw przejeÎøy dany szpital gminy miejskie, zgodnie z §1 uchwaøy RM z dnia 21 wrzesÂnia
1949 r. w sprawie przejeÎcia przez zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego
niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: ¹Polski
Czerwony KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia religijne
i fundacje. Drugim etapem byøo wystaÎpienie Kancelarii Rady PanÂstwa do Prezydium wøasÂciwej WojewoÂdzkiej Rady Narodowej z prosÂbaÎ o spowodowanie, aby Miejska Rada Narodowa przekazaøa na
rzecz panÂstwa wskazany szpital, beÎdaÎcy w jej gestii. Gremia te skwapliwie podejmowaøy stosowne uchwaøy.
W nieco inny sposoÂb przejeÎto faktycznaÎ kontroleÎ nad øoÂdzkim
Szpitalem SÂw. Rodziny, nalezÇaÎcym do Zgromadzenia SioÂstr SÂwieÎtej
Rodziny. ZaøozÇony w 1934 r., po wojnie zostaø przez wøadze przekazany zgromadzeniu. Od 1 stycznia 1949 r. szpital na mocy dekretu
Ministra Zdrowia byø zaliczany do zakøadoÂw spoøecznych søuzÇby
zdrowia ± miaø bowiem bycÂ wykorzystany do szkolenia przyszøych
lekarzy75. Nie zostaø jednak przejeÎty na wøasnosÂcÂ gminy m. èodzi ani
upanÂstwowiony na mocy uchwaø Rady MinistroÂw z 21 wrzesÂnia
1949 r76. Prawdopodobnie obawiano sieÎ negatywnej reakcji ludnosÂci,
ktoÂra miaøa sÂwiezÇo w pamieÎci fakt przekazania szpitala przez wøadze
zgromadzeniu po zakonÂczeniu dziaøanÂ wojennych. BycÂ mozÇe poskutkowaøa interwencja biskupa øoÂdzkiego Michaøa Klepacza, ktoÂry byø
73

Pismo Kancelarii Rady PanÂstwa z grudnia 1949 r. (brak daty dziennej) do
Prezydium WRN w Krakowie, AAN, MAP, sygn. 1660/B- 3281 (SA II-1-5158), k.
45; Pismo Kancelarii Rady PanÂstwa do PWRN we Wrocøawiu (Pr. III-2/2049/49) z 22
grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1686/B- 3307, k. 1.
74
ProtokoÂø nr 64 PMRN w Krakowie z 30 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn.
1660/B-3281, k. 48-49.
75
Pismo øoÂdzkiego Domu SioÂstr SÂwieÎtej Rodziny do min. Antoniego Bidy z 6
grudnia 1950 r., AAN, UdSW, sygn. 8/1282, k. 7-8.
76
¹Monitor Polskiº z 1 pazÂdziernika 1949 r., nr A- 68, poz. 884 i 885.
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hierarchaÎ pozytywnie postrzeganym przez oÂwczesne wøadze partyjno-panÂstwowe77. 31 maja 1949 r. pomieÎdzy prowadzaÎcym szpital
øoÂdzkim Domem Zgromadzenia SioÂstr SÂwieÎtej Rodziny z Bordeaux
a Uniwersytetem èoÂdzkim zostaøa zawarta umowa78 , na mocy ktoÂrej
zgromadzenie przekazaøo prowadzenie szpitala ¹pod wzgleÎdem lekarskimº I Klinice Chirurgicznej Uè poczaÎwszy od dnia 1 sierpnia
1949 r. Do sioÂstr natomiast nalezÇecÂ miaøo administrowanie lecznicaÎ,
ukøadanie budzÇetu w porozumieniu z przedstawicielem uczelni oraz
zatrudnianie personelu. W umowie potwierdzono, zÇe ¹wøasÂcicielem
nieruchomosÂci przy ul. Wigury 49 jest èoÂdzki Dom Zgromadzenia
SioÂstr SÂwieÎtej Rodzinyº.
Sytuacja taka byøa trudna do przyjeÎcia dla centralnych wøadz
wyznaniowych i Prezydium Rady Narodowej m. èodzi, ktoÂre zmierzaøo do zdobycia peøni wøadzy nad szpitalem. W korespondencji
z UdSW przedstawiano nieprawdziwe i stronnicze informacje na temat lecznicy i prowadzaÎcych jaÎ zakonnic. Pisano, zÇe do 1939 r. Szpital
SÂwieÎtej Rodziny byø placoÂwkaÎ ¹elitarnaÎº przeznaczonaÎ dla sfer drobnomieszczanÂskich, zÇe w czasie okupacji byø administrowany przez
NiemcoÂw, a siostry byøy w nim zatrudnione jako posøugaczki ± ¹nie
stwierdzono, zÇeby czyniøy cosÂ dla dobra PolakoÂwº79. Postanowiono
skorzystacÂ z przepisoÂw ustawy z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. o zakøadach spoøecznych søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie
zdrowia. Art. 19 ust. 1 tejzÇe ustawy stanowi, izÇ normy obsady personalnej i ¹inne w zakresie gospodarkiº dla zakøadoÂw spoøecznych
søuzÇby zdrowia ustala minister zdrowia. Zgodnie z art. 23 ust. 1 minister zdrowia moÂgø powoøywacÂ fachowych pracownikoÂw spoøecznych zakøadoÂw søuzÇby zdrowia na doksztaøcenie sieÎ w zakresie ich
zawodu. W oparciu o te przepisy, a takzÇe o art. 24 ustawy, dajaÎcy
Radzie MinistroÂw kompetencje w dziedzinie ustalania zasad wyna77

Pismo bpa øoÂdzkiego Michaøa Klepacza do min. A. Bidy z 6 grudnia 1950 r.,
AAN, UdSW, sygn. 8/1282, k. 1.
78
Umowa zawarta w dniu 31 maja 1949 r. mieÎdzy Uniwersytetem èoÂdzkim
a èoÂdzkim Domem SioÂstr SÂwieÎtej Rodziny z Bordeaux, prowadzaÎcym szpital pod
nazwaÎ ¹Szpital SÂwieÎtej Rodzinyº, AAN, UdSW, sygn. 8/1282, k. 3.
79
Pismo Prezydium Rady Narodowej m. èodzi do UdSW z 5 stycznia 1951 r., (L.
Dz. 17. S. 2-3/106/50), AAN, UdSW, sygn. 8/1282, k. 2.
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gradzania pracownikoÂw w spoøecznych zakøadach søuzÇby zdrowia
zamierzano (w porozumieniu z Referatem do Spraw WyznanÂ)
wprowadzicÂ na stanowiska wicedyrektora i przeøozÇonej szpitala osoby, ktoÂre ¹ukonÂczyøy specjalne kursy przy Ministerstwie Zdrowiaº80. Oznacza to, zÇe PRN m. èodzi bezprawnie uznaøo sieÎ za
kompetentne do faktycznej zmiany postanowienÂ umowy zawartej
mieÎdzy Zgromadzeniem SioÂstr SÂwieÎtej Rodziny a Uniwersytetem
èoÂdzkim, zmierzajaÎc do wyzucia prawnego wøasÂciciela szpitala z jego
wøasnosÂci.
W pazÂdzierniku 1949 r. gmina m. Wrocøawia przejeÎøa Szpital
¹Betezdaº, beÎdaÎcy wøasnosÂciaÎ Polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z przeznaczeniem, jak to juzÇ wyzÇej wspomniano, na kliniki
powstajaÎcej wyzÇszej uczelni medycznej81. W tym przypadku wøasÂciwie poprawniej byøoby moÂwicÂ o ¹nieodpøatnym przekazaniuº82 nizÇ
przejeÎciu, gdyzÇ Rada Szpitala byøa o zamiarach wøadz powiadomiona
na døugo wczesÂniej tak, zÇe zdaÎzÇyøa nawet uchwalicÂ wypøacenie pracownikom pozÇegnalnej premii83. Sama zmiana wøasÂciciela szpitala
odbyøa sieÎ bardzo spokojnie, gdyzÇ ¹dotychczasowa dyrekcja [...] do
sprawy przekazania odniosøa sieÎ bardzo lojalnie, wykonujaÎc wszystkie zlecenia komisji i wydatnie uczestniczaÎc w jej pracachº84. Polska
Parafia Ewangelicko-Augsburska zastrzegøa sobie w protokole zdawczo-odbiorczym, aby ¹zadosÂcÂuczyniono przepisom prawa wewneÎtrznego KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego, mianowicie
[w kwestii] powzieÎcia odnosÂnej uchwaøy przez OgoÂlne Zebranie Parafialne zatwierdzonej potem przez Konsystorz KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego w RPº85. ZastrzezÇono takzÇe zwrot przedmiotoÂw
80

Zob. przypis 77.
Pismo komisji zdawczo-odbiorczej szpitala ¹Betezdaº do Polskiej Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocøawiu z 4 pazÂdziernika 1949 r., AAN, MAP, sygn.
1686/B- 3307.
82
TamzÇe. Taki zwrot jest uzÇyty w pisÂmie.
83
WyciaÎg z protokoøu nr 22 z zebrania Rady Szpitala ¹Betezdaº, odbytego w dniu
11 lipca 1949 r. o godz. 17.00, AAN, MAP, sygn. 1686/B- 3307.
84
Sprawozdanie z prac komisji zdawczo-odbiorczej szpitala ¹Betezdaº za czas 3.
X. 49- 20. X. 49, AAN, MAP, sygn. 1686/B- 3307, k. 108.
85
ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy szpitala ¹Betezdaº z 20 pazÂdziernika 1949 r.,
AAN, MAP, sygn. 1686/B- 3307.
81
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kultu wraz z fisharmoniaÎ oraz ¹utrzymanie uchwalonych przez RadeÎ
Szpitala stypendioÂw dla dwoÂch studentoÂw medycyny wyznania ewangelicko-augsburskiego, kazÇde w wysokosÂci 4000, 00 zø miesieÎcznieº86.
Kolejne zastrzezÇenie dotyczyøo zwolnienia od ¹nieodpøatnego przekazaniaº pewnych parceli poøozÇonych przy ul. Bardzkiej we Wrocøawiu, nalezÇaÎcych jakoby do parafii i nie majaÎcych zÇadnego zwiaÎzku ze
szpitalem. Jednak komisja przejmujaÎca stwierdziøa, zÇe ¹na gruzach
znajdujaÎcych sieÎ na parceli domoÂw wisiaøa tabliczka «wøasnosÂcÂ szpitala Betezda»º. Ponadto przesøuchany na taÎ okolicznosÂcÂ gospodarz
szpitala osÂwiadczyø, zÇe parcele nalezÇaÎ do szpitala i byøy przezenÂ uzÇytkowane juzÇ od wielu lat87. ZatwierdzajaÎc protokoÂø zdawczo-odbiorczy MAP zadecydowaøo o zwrocie przedmiotoÂw kultu, nie ustosunkowujaÎc sieÎ w ogoÂle do spraw stypendioÂw88.
Bez zÇadnych køopotoÂw odbyøo sieÎ przejeÎcie szpitala Towarzystwa
Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiej w Waøbrzychu. Ten nowoczesny, dobrze wyposazÇony obiekt zostaø uruchomiony w lipcu
1948 r., søuzÇyø jako szpital publiczny, przyjmujaÎc wszystkich pacjentoÂw. Waøbrzyski oddziaø TOZLZÇ zøozÇyø do protokoøu wniosek o wyøaÎczenie spod przejeÎcia majaÎtku ruchomego (w tym jednego samochodu cieÎzÇarowego marki GMC, beÎdaÎcego wøasnosÂciaÎ ¹Joint'uº89,
nie szpitala)90 oraz ambulatorium, poradni dla matki i dziecka oraz
zÇøobka, ktoÂre byøy prowadzone przez oddzielnaÎ administracjeÎ, a tylko

86
ZastrzezÇenie nr 1 wniesione przez parafieÎ ewangelicko-augsburskaÎ do protokoøu zdawczo-odbiorczego, brak daty, AAN, MAP, sygn. 1686/B- 3307, k. 111.
87
ZastrzezÇenie nr 2 wniesione przez parafieÎ ewangelicko-augsburskaÎ do protokoøu zdawczo-odbiorczego z 20 pazÂdziernika 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1686/B- 3307,
k. 112.
88
Orzeczenie MAP o zatwierdzeniu protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala
¹Betezdaº we Wrocøawiu, ul. Dyrekcyjna 5- 7 z 31 grudnia 1949 r. , AAN, MAP, sygn.
1686/B- 3307, k. 4-5.
89
American Joint Distribution Committee, tzw. ¹Jointº ± amerykanÂska organizacja charytatywna niosaÎca pomoc ZÇydom polskim. Zob. J. Majka, Rola dobroczynnosÂci w zÇyciu spoøecznym i gospodarczym na przykøadzie dziaøalnosÂci dobroczynnej
w Polsce po drugiej wojnie sÂwiatowej, ¹Roczniki Filozoficzneº 2 (1960), s. 81.
90
ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy szpitala Towarzystwa Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiej w Waøbrzychu, bez daty, AAN, MAP, sygn. 1681/B- 3302.
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wynajmowaøy pomieszczenia w szpitalu91. Podczas zatwierdzania
protokoøu zdawczo-odbiorczego stwierdzono jednak, zÇe strona przekazujaÎca zÇadnych zarzutoÂw i uwag nie wniosøa. W konsekwencji zatwierdzono przejeÎcie caøego majaÎtku ujeÎtego w protokole bez jakichkolwiek wyøaÎczenÂ92.
W maju 1952 r. Referat ds. Wyznaniowych Prezydium WRN
w Olsztynie zawiadomiø UdSW, izÇ ¹w Bisztynku [...] znajduje sieÎ
szpital kompletnie wyposazÇony, ktoÂry jest wøasnosÂciaÎ Zgromadzenia
SioÂstr sÂw. Katarzyny [z Aleksandrii]. W szpitalu jest tylko kilka zakonnicº93. Wydziaø Zdrowia PWRN w Olsztynie juzÇ we wrzesÂniu
1951 r. podpisaø z wøasÂcicielkami szpitala umoweÎ dzierzÇawnaÎ, ¹nie
uzgodniwszy jednak formy przejeÎcia lecznicy z [...] Referatem. Aby
naprawicÂ to «zaniedbanie» ten ostatni zaproponowaø UdSW zerwanie umowy dzierzÇawnej ze Zgromadzeniem i upanÂstwowienie [...]
szpitalaº94. UrzaÎd do Spraw WyznanÂ nie miaø zastrzezÇenÂ co do dokonania przejeÎcia, podpowiedziaø mozÇliwaÎ do zastosowania w tym
przypadku podstaweÎ prawnaÎ (byøa niaÎ ustawa z 28 pazÂdziernika
1948 r.) i poinformowaø, zÇe ¹kompetencyjnie sprawa nalezÇy do Ministerstwa Zdrowiaº95. Niebawem w przejeÎtym budynku lecznicy
otwarty zostaø panÂstwowy szpital przeciwgruzÂliczy96.
Na podstawie ustawy z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. przejeÎto
Ç
takze na wøasnosÂcÂ panÂstwa Sanatorium PrzeciwgruzÂlicze pw. sÂw. Antoniego w ZaÎbkowicach SÂlaÎskich, stanowiaÎce wøasnosÂcÂ kongregacji
SioÂstr sÂw. Karola Boromeusza z siedzibaÎ w Trzebnicy. PrzejeÎtaÎ leczPismo Towarzystwa Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiej w Waøbrzychu z 6
pazÂdziernika 1949 r. (743/490) do przewodniczaÎcego komisji zdawczo-odbiorczej ds.
przejmowania szpitali w Waøbrzychu, AAN, MAP, sygn. 1681/B- 3302, k. 166.
92
Orzeczenie MAP z 31 grudnia 1949 r. w sprawie zatwierdzenia protokoøu
zdawczo-odbiorczego szpitala Towarzystwa Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiej
w Waøbrzychu przy ul. Paderewskiego 10, AAN, MAP, sygn. 1681/B- 3302, k. 1.
93
Zob. M. Krebs, Zgromadzenie sioÂstr sÂw. Katarzyny Dziewicy i MeÎczennicy
w diecezji warminÂskiej w latach 1933-1993, Olsztyn 1995, s. 308-311.
94
Pismo Referatu ds. Wyznaniowych PWRN w Olsztynie z maja 1952 r. (bez
daty dziennej), (W. 7/10/107/51), AAN, UdSW, sygn. 16/46, k. 1.
95
Pismo UdSW do Prezydium WRN ± Referat ds. WyznanÂ w Olsztynie z 31 maja
1952 r. (IV- 5/24/52), AAN, UdSW, sygn. 16/46, k. 1.
96
http://www.szpital-biskupiec.pl/info_hist.php, 3 sierpnia 2006 r.
91
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niceÎ przekazano Wydziaøowi Zdrowia Prezydium WRN we Wrocøawiu97. Sanatorium to zostaøo uznane zarzaÎdzeniem Ministra Zdrowia
z 12 czerwca 1953 r. za zakøad spoøeczny søuzÇby zdrowia98. PrzejeÎcie
uzasadniono w sposoÂb nasteÎpujaÎcy: ¹Chorzy pozostajaÎcy przez døuzÇszy czas w sanatorium pozostajaÎ pod wpøywem personelu zakonnego,
co stwarza atmosfereÎ niezadowolenia i bywa powodem niepotrzebnych zadrazÇnienÂ. Celem nadania søuzÇbie zdrowia na odcinku walki
z gruzÂlicaÎ jednolitego charakteru, zachodzi konieczna potrzeba upanÂstwowienia ww. sanatorium jako jednego z ostatnich zakøadoÂw beÎdaÎcych jeszcze w reÎkach kongregacjiº99. W sanatorium pracowaøo 8
zakonnic opiekujaÎcych sieÎ 120 chorymi. Wøadze zarzucaøy im, zÇe
¹trudniaÎ sieÎ leczeniem ludnosÂci wiejskiej [...] przy czym wywierajaÎ
szkodliwy wpøywa na chøopoÂw. Lekarstwa otrzymujaÎ w przesyøkach
z zagranicy. RoÂwniezÇ wsÂroÂd chorych prowadzaÎ wrogaÎ propagandeÎº100.
Â
6. STOSUNEK NOWYCH WèASÂCICIELI DO ZOBOWIAÎZAN
W ZWIAÎZKU Z UTRZYMANIEM SZPITALI

Artykuø 4 uchwaøy Rady MinistroÂw z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r.
w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: ¹Polski Czerwony KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº
oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia religijne i fundacje
stanowiø, izÇ ¹zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego i gminy miejskie przejmujaÎ uprawnienia i zobowiaÎzania stowarzyszenÂ, zwiaÎzkoÂw i osoÂb
prawnych powstaøe w zwiaÎzku z utrzymaniem szpitali [...]º. Na nie97
Odpis uchwaøy Rady MinistroÂw z 16 czerwca 1954 r. (P. Rz. 443/54) w sprawie
przejeÎcia na wøasnosÂcÂ PanÂstwa ¹Sanatorium PrzeciwgruzÂliczego pw. SÂw. Antoniegoº
w ZaÎbkowicach SÂlaÎskich, AAN, UdSW, sygn. 17/40, k. 3.
98
Projekt uchwaøy Rady MinistroÂw w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ PanÂstwa
zakøadu spoøecznego søuzÇby zdrowia pod nazwaÎ [...] w [...], AAN, UdSW, sygn. 17/40.
99
TamzÇe.
100
Pismo Prezydium WRN we Wrocøawiu do UdSW z kwietnia 1954 r. (brak
daty dziennej) (W 3/18/54), poufne, AAN, UdSW, sygn. 17/40, k. 9.
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ktoÂrych szpitalach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne ciaÎzÇyø obowiaÎzek utrzymania sioÂstr emerytek101, w innych rezerwowano
niewielkaÎ czeÎsÂcÂ øoÂzÇek na potrzeby duchowienÂstwa baÎdzÂ osoÂb konsekrowanych102. Szpitale utrzymywaøy takzÇe kapelanoÂw103. Akt fundacyjny poÂzÂniejszego Szpitala ZwiaÎzku MieÎdzykomunalnego w KlimowizÂnie zastrzegaø pierwszenÂstwo w korzystaniu z jednego øoÂzÇka dla
osoby zakwalifikowanej przez miejscowego proboszcza104. Wøadze
po dokonaniu przejeÎcÂ szpitali nie honorowaøy jednak tych zobowiaÎzanÂ105. OdnosÂnie powyzÇszej proboszczowskiej UdSW wydaø nasteÎpu101

Np. Zgromadzenie SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP z Pleszewa utrzymywaøo w swym szpitalu w Szamotuøach 8 sioÂstr emerytek, byøych pracownic lecznicy. Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia
NMP z Pleszewa do PZST w Szamotuøach z 31 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn.
1667/B- 3287, k. 170-174.
102
Np. Zgromadzenie SioÂstr sÂw. Rodziny z Bordeaux rezerwowaøo w swym szpitalu SÂwieÎtej Rodziny w èodzi 4 ze 110 miejsc dla potrzeb ksieÎzÇy, zakonnikoÂw i zakonnic. Zob. Umowa zawarta w dniu 31 maja 1949 r. mieÎdzy Uniwersytetem èoÂdzkim
a èoÂdzkim Domem SioÂstr SÂwieÎtej Rodziny z Bordeaux, prowadzaÎcym szpital pod
nazwaÎ ¹Szpital SÂwieÎtej Rodzinyº, AAN, UdSW, sygn. 8/1282, k. 3.
103
Zob. Pismo ks. Karola Knosaøy, kuratora Fundacji sÂw. Wojciecha w sprawie
wyøaÎczenia od zajeÎcia [...] nieruchomosÂci i ruchomosÂci, bez daty, AAN, MAP, sygn.
1672/B- 3293, k. 157.
104
Pismo UdSW do Referatu ds. WyznanÂ PWRN w Pruszkowie z 17 marca 1951
r. (II.6/139/51), AAN, UdSW, sygn. 8/1581, k. 1.
105
Pismo Ministerstwa Zdrowia (l. III. 1367/50) do MAP z 10 kwietnia 1950 r.,
poufne, AAN, MAP, sygn. 1685/B- 3306: ¹Na pismo nr S.A. VI-3-3544 z 26 stycznia
1950 r. Ministerstwo Zdrowia osÂwiadcza, co nasteÎpuje:
1. Do zagadnienia lecznictwa dla sioÂstr /braci/ zakonnych niezatrudnionych w szpitalu. Roszczenia zakonoÂw i kongregacji do rezerwowania przez zwiaÎzki samorzaÎdowe
dla potrzeb lecznictwa sioÂstr /braci/ zakonnych takiej ilosÂci øoÂzÇek szpitalnych, jakaÎ
dane zakony baÎdzÂ kongregacje rezerwowaøy dla tych potrzeb przed przejeÎciem szpitali
przez zwiaÎzki samorzaÎdowe Ministerstwo Zdrowia uwazÇa za pozbawione podstaw
prawnych. IstniejaÎcy bowiem w szpitalach zakonnych stan rzeczy przed ich przejeÎciem
nie byø wynikiem zÇadnych stosunkoÂw obligatoryjnych, a wynikaø jedynie z czysto administracyjnej wewneÎtrznej zalezÇnosÂci szpitali od odnosÂnych zakonoÂw i kongregacji.
Z chwilaÎ odjeÎcia zakonowi prawa wøasnosÂci szpitala, wszystkie uprawnienia wewneÎtrzno-administracyjne zakonu baÎdzÂ kongregacji w stosunku do danego szpitala wypøywajaÎce z tytuøu wøasnosÂci wygasajaÎ i brak jest podstaw prawnych do honorowania
przez zwiaÎzki samorzaÎdowe stanoÂw faktycznych ustanowionych przez zakony i kongregacje na mocy tego rodzaju czysto administracyjnych wewneÎtrznych zarzaÎdzenÂ.
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jaÎcaÎ opinieÎ: ¹Z takiego prawa nie mogøaby w Polsce Ludowej czynicÂ
uzÇytku zÇadna osoba, nawet gdyby ono jej wedøug prawa cywilnego
przysøugiwaøo. Wedøug art. 13 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. przepisy
ogoÂlne prawa cywilnego (Dz. U. RP nr 34, poz. 311) nie mozÇna czynicÂ
ze swego prawa uzÇytku, ktoÂry by naruszaø zasady wspoÂøzÇycia spoøecz2. Do zagadnienia sioÂstr emerytek. RoÂwniezÇ roszczenie zakonoÂw i kongregacji do
utrzymywania przez usamorzaÎdowione szpitale ¹emerytekº, zdaniem Ministerstwa
Zdrowia nie znajduje zÇadnego uzasadnienia prawnego. Fakt bowiem utrzymywania
przez szpitale zakonne sioÂstr po utracie przez nie zdolnosÂci do pracy nie wynikaø ze
zobowiaÎzanÂ opartych na stosunku pracy. Lecz jedynie z wewneÎtrznych zasad organizacyjnych zakonoÂw i podobnie jak stan rzeczy opisany w p. 1 opieraø sieÎ jedynie na
czysto administracyjnej wewneÎtrznej zalezÇnosÂci poszczegoÂlnych szpitali od zakonoÂw
i kongregacji jako wøasÂcicieli tych szpitali. Zatem stan rzeczy, do ktoÂrego wysuwajaÎ
roszczenia zakony i kongregacje, jako zÇe nie powstaø w istocie swej w zwiaÎzku z prowadzeniem przez zakony i kongregacje szpitali nie mozÇe bycÂ przyjeÎty i honorowany
przez zwiaÎzki samorzaÎdowe w sensie zobowiaÎzanÂ o ktoÂrych mowa w §4 uchwaøy Rady
MinistroÂw z 21 wrzesÂnia 1949 r.
3. Do zagadnienÂ domoÂw lokalnych i gospodarstw oraz zwiaÎzanego z tym problemem rozdziaøu nieruchomosÂci pomieÎdzy szpital i zakon. W mysÂl §2 powoøanej
uchwaøy RM z dn. 21 wrzesÂnia 1949 r. w uzÇytkowanie zwiaÎzkoÂw samorzaÎdu terytorialnego przechodzaÎ jedynie nieruchomosÂci uzÇytkowane dla potrzeb przejeÎtych przez
zwiaÎzki samorzaÎdowe szpitali. W przypadku zatem, gdy jakasÂ nieruchomosÂcÂ /dom,
gospodarstwo rolne/ nie byøa w ogoÂle uzÇytkowana dla celoÂw szpitalnych, nie mozÇe
zdaniem Ministerstwa Zdrowia nastaÎpicÂ przejsÂcie jej w uzÇytkowanie usamorzaÎdowionego szpitala. ZajeÎcie autorytatywnego stanowiska winno zalezÇecÂ zdaniem Ministerstwa Zdrowia w kazÇdym poszczegoÂlnym przypadku od konkretnych ustalenÂ, czy i w jakim stopniu dana nieruchomosÂcÂ byøa uzÇytkowana do celoÂw szpitalnych.
4. Do zagadnienia kaplic i kapelanoÂw. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia dla sprawy
roszczenÂ zakonoÂw obojeÎtna jest okolicznosÂcÂ, izÇ jakoby kaplice szpitalne nie przynalezÇaøy do szpitali, lecz do zakonoÂw i kongregacji. Bezsporny bowiem jest fakt, zÇe znajdujaÎce sieÎ w obreÎbie szpitali kaplice byøy uzÇytkowane dla celoÂw szpitalnych i fakt ten
uzasadnia caøkowite prawo przejeÎcia ich w bezpøatne uzÇytkowanie usamorzaÎdowionych szpitali. OkolicznosÂcÂ jednoczesnego uzÇytkowania kaplic szpitalnych dla celoÂw
zakonnych i kongregacyjnych nie analogicznie jak przy zagadnieniach omoÂwionych
w punktach 1 i 2 nie nadaje faktom korzystania przez zakony i kongregacje z kaplic
szpitalnych charakteru zobowiaÎzanÂ przechodzaÎcych na zwiaÎzki samorzaÎdowe z mocy
§4 uchwaøy Rady MinistroÂw z 21 wrzesÂnia 1949 r. Zagadnienie kapelanoÂw beÎdzie
rozstrzygnieÎte osobnym okoÂlnikiem.
5. Do zagadnienia szpitala OO. BonifratroÂw w Krakowie. Przejecie tego szpitala
nastaÎpiøo za zgodaÎ kancelarii Rady PanÂstwa i Ministerstwo Zdrowia uwazÇaøo, izÇ Kancelaria ta przy wyrazÇaniu swej zgody dziaøaøa w porozumieniu z MAPº.
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nego w PanÂstwie Ludowym. ZasadaÎ wspoÂøzÇycia spoøecznego realizowanaÎ w Polsce Ludowej jest udzielanie pomocy caøej ludnosÂci na
warunkach okresÂlonych przez przepisy prawne. Szpital [...] jest panÂstwowym zakøadem spoøecznym søuzÇby zdrowia [...]. Uprzywilejowanie kogokolwiek do korzystania z pomocy leczniczej w tym szpitalu,
oparte na poleceniu osoby nieuprawnionej [...] naruszaøoby zasady
wspoÂøzÇycia w PanÂstwie Ludowym, dlatego nie powinno bycÂ honorowaneº106.

WNIOSKI

1. Ustawa z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. o zakøadach spoøecznej
søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie zdrowia zostaøa tak
skonstruowana, zÇe w oparciu o jej przepisy wøadze mogøy upanÂstwowicÂ bezposÂrednio lub posÂrednio, poprzez przejeÎcie na rzecz PZST
praktycznie kazÇdy szpital dotychczas nie przejeÎty na rzecz panÂstwa
lub nie usamorzaÎdowiony.
2. WaÎtpliwosÂci budzi sposoÂb przygotowania uchwaø RM z 21
wrzesÂnia 1949 r. Jak juzÇ wyzÇej wspomniano, w uchwaøach tych powoøywano sieÎ na zgodeÎ Rady PanÂstwa, ktoÂra ± jak sÂwiadczaÎ dokumenty archiwalne ± zostaøa jednak udzielona dopiero 7 dni po wydaniu uchwaø, 28 wrzesÂnia 1949 r. Zatem zostaøy one uchwalone
w sposoÂb naruszajaÎcy przepis art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. w ktoÂrym zapisano, zÇe ¹uchwaøy te wymagajaÎ zgody
Rady PanÂstwaº.
3. Praktycznie we wszystkich przypadkach przejeÎcÂ wysteÎpowaøy
problemy z niewøasÂciwym zakwalifikowaniem zakonnych i szpitalnych skøadnikoÂw majaÎtkowych. Obie uchwaøy RM z dnia 21 wrzesÂnia
1949 r. stanowiøy, zÇe nieruchomosÂci uzÇytkowane dotychczas dla potrzeb szpitali przechodzaÎ w bezpøatne uzÇytkowanie nowych wøasÂcicieli (skarbu panÂstwa lub zwiaÎzkoÂw samorzaÎdu terytorialnego i gmin
106

Zob. przypis 69.
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miejskich). Owo ¹bezpøatne uzÇytkowanieº oznaczaøo w praktyce zupeøne wyzucie wøasÂciciela nieruchomosÂci z prawa zawiadywania swojaÎ rzeczaÎ, byøo wieÎc zakamuflowanym zaborem mienia bez prawa do
odszkodowania. W rzeczywistosÂci przepis ten byø przez komisje zdawczo-odbiorcze interpretowany ¹rozszerzajaÎcoº, reguøaÎ bowiem byøo
przejmowanie caøego majaÎtku nieruchomego, w tym zabudowanÂ i pomieszczenÂ w zÇaden sposoÂb nie uzÇytkowanych dla potrzeb przejeÎtego
szpitala, a nawet z nim nie zwiaÎzanych. Prowadziøo to do sytuacji
kuriozalnych, gdy wøadze pozbawiaøy zgromadzenia zakonne nie tylko lecznic czy pomocniczych gospodarstw rolnych, ale takzÇe zajmowaøy pomieszczenia klauzurowe, kaplice czy nawet groteÎ ze sÂwieÎtaÎ
figuraÎ wewnaÎtrz. Kiedy poszkodowane zakony proÂbowaøy dochodzicÂ
swych praw przez wnoszenie odwoøanÂ od orzeczenÂ komisji zdawczo-odbiorczych, lekcewazÇono zupeønie ich argumenty, nie odpowiadano na pisma baÎdzÂ konstruowano karkoøomne uzasadnienia dokonanych bezprawnie przejeÎcÂ, dowodzaÎc na przykøad, zÇe kaplica szpitalna
jak najbardziej byøa uzÇytkowana dla potrzeb szpitala, poniewazÇ odwiedzali jaÎ chorzy w tym szpitalu sieÎ leczaÎcy. Celem tych dziaøanÂ,
oproÂcz zawøaszczenia mienia kosÂcielnego, byøo utrudnienie zÇycia zakonnikom lub zakonnicom pozostajaÎcym w przyszpitalnym domu
zakonnym w nadziei, zÇe pozbawione np. mozÇliwosÂci korzystania
z ubikacji czy kuchni, zrezygnujaÎ z zÇycia w tak nieprzyjaznym sÂrodowisku i zlikwidujaÎ placoÂwkeÎ zakonnaÎ.
4. W oparciu o par. 2 obu uchwaø RM z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r.
na wøasnosÂcÂ panÂstwa czy tezÇ zwiaÎzkoÂw samorzaÎdu terytorialnego
i gmin miejskich przechodziøy nieodpøatnie wszelkie ruchomosÂci,
uzÇytkowane dla potrzeb przejeÎtych szpitali, stanowiaÎce wøasnosÂcÂ stowarzyszenia, zwiaÎzku religijnego czy fundacji, ktoÂrej leczniceÎ przejeÎto. DomysÂlacÂ sieÎ mozÇna, zÇe chodziøo w tym przypadku o pozyskanie
sprzeÎtu medycznego i wyposazÇenia szpitala, bez ktoÂrego nie moÂgøby
on funkcjonowacÂ. Komisje zdawczo-odbiorcze w wielu przypadkach
zupeønie lekcewazÇyøy ten przepis, zajmujaÎc np. trzodeÎ chlewnaÎ nalezÇaÎcaÎ do domoÂw zakonnych, ktoÂra przeciezÇ z natury swojej nie mozÇe
bycÂ w ogoÂle ¹uzÇytkowanaº, lecz co najwyzÇej ¹zuzÇytaº, jak to juzÇ
wyzÇej zaznaczono. Zdarzaø sieÎ takzÇe zaboÂr gotoÂwki znalezionej
w szpitalu podczas rewizji i przeszukanÂ. Zgodnie z przepisami sÂrodki
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pøatnicze w ogoÂle nie podlegaøy przejeÎciu ± trudno nazwacÂ takie
dziaøanie inaczej nizÇ rabunkiem. Po protestach zwracano jedynie niewielkaÎ czeÎsÂcÂ bezprawnie zajeÎtych ruchomosÂci (np. sÂrodki higieny
osobistej zakonnic czy odziezÇ zimowaÎ, ktoÂraÎ otrzymaøy od rodziny).
5. W niektoÂrych przypadkach pozbawionym szpitali siostrom nie
doreÎczano protokoøu zdawczo-odbiorczego z wyszczegoÂlnieniem
przejeÎtych przez PZST skøadnikoÂw majaÎtkowych, bez czego nie mozÇna byøo zaskarzÇycÂ decyzji komisji zdawczo-odbiorczej.
6. Wprawdzie w zÂroÂdøach archiwalnych brak informacji o stosowaniu bezposÂredniego przymusu fizycznego wobec zakonnic lub kogokolwiek innego podczas akcji przejmowania szpitali, jednak bardzo czeÎste byøy przypadki zastraszania przeøozÇonych domoÂw zakonnych i domagania sieÎ od nich podpisu pod protokoøem przejeÎcia
nieruchomosÂci szpitalnej. Dziaøanie takie byøo nieprawne i wynikaøo
z nadgorliwosÂci czøonkoÂw ekip przejmujaÎcych, ktoÂrzy pragneÎli, aby
zakonnice same potwierdzaøy odebranie im szpitala, co prawdopodobnie miaøo bycÂ w przyszøosÂci interpretowane jako forma zgody na
wywøaszczenie. Zgodnie z prawem kanonicznym nie miaøy one takiego prawa.
7. Skarb panÂstwa i zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego oraz gminy
miejskie nie wywiaÎzywaøy sieÎ z obowiaÎzku naøozÇonego na nie przez
przepisy par. 4 uchwaø RM z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r., w mysÂl ktoÂrych
przejmowaøy one uprawnienia i zobowiaÎzania stowarzyszenÂ, zwiaÎzkoÂw religijnych i fundacji oraz osoÂb prawnych powstaøe w zwiaÎzku
z utrzymywaniem przejeÎtych szpitali. Skutkowaøo to odmowaÎ przyjmowania na leczenie zakonnic i duchownych pozbawionych w PRL
ubezpieczenÂ spoøecznych107.
8. Wøadze nagminnie øamaøy przepisy rozporzaÎdzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 28 marca 1928 r. o posteÎpowaniu administracyjnym. ZakonoÂw nie informowano o mozÇliwosÂciach wniesienia odwoøanÂ, nie doreÎczano im kopii protokoøoÂw zdawczo-odbiorczych,
przekraczano terminy przewidziane przez prawo na rozpatrywanie
107
Zob. Fragment komunikatu ze 161. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski,
Warszawa, 16 grudnia 1977 r., w: J. ZÇaryn, KosÂcioÂø w PRL, Warszawa 2004, s. 167; P.
Stanisz, Ubezpieczenie spoøeczne duchownych w prawie polskim, Lublin 2001, s. 21-59.
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protestoÂw, zazÇalenÂ i odwoøanÂ czasami o wiele miesieÎcy. Dziaøaniem
typowym i czeÎsto stosowanym byøo nieudzielanie odpowiedzi na pisma kierowane przez podmioty kosÂcielne do ministerstw baÎdzÂ innych
urzeÎdoÂw, co uniemozÇliwiaøo stronie odwoøujaÎcej sieÎ prowadzenie jakichkolwiek dalszych dziaøanÂ urzeÎdowych.
9. Od skrajnie opresyjnych metod dokonywania wywøaszczenÂ zakøadoÂw nalezÇaÎcych do KosÂcioøa katolickiego mozÇna odroÂzÇnicÂ przejeÎcie Szpitala Polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocøawiu i szpitala Towarzystwa Ochrony LudnosÂci ZÇydowskiej im. Dawida Guzika w Waøbrzychu. JesÂli nie bracÂ pod uwageÎ drobnych sporoÂw majaÎtkowych, mozÇna zaryzykowacÂ twierdzenie, zÇe przekazanie
obiektoÂw odbyøo sieÎ ¹w atmosferze wzajemnego zrozumieniaº. Wynikaøo to z innego podejsÂcia wøadz PRL do niekatolickich wspoÂlnot
religijnych, nizÇ do KosÂcioøa katolickiego108.
10. Opisane powyzÇej szczegoÂøowo ¹odroczenieº przejeÎcia szpitala
sioÂstr boromeuszek w Trzebnicy (ostatecznie przejeÎto obiekty szpitalne w 1971 r.) byøo spowodowane, jak sieÎ wydaje, leÎkiem przed
reakcjaÎ spoøeczenÂstwa na zawøaszczenie znanego w caøym kraju sanktuarium sÂw. Jadwigi SÂlaÎskiej i obawaÎ przed reakcjaÎ mieÎdzynarodowej
opinii publicznej. ProÂby rozpatrywania tego wydarzenia jako gestu
dobrej woli ze strony komunistoÂw nie znajdujaÎ oparcia w materiale
zÂroÂdøowym.
Akcja przejmowania szpitali wyznaniowych przeprowadzona
w dniu 3 pazÂdziernika 1949 r. w oparciu o specjalnie stworzone
w tym celu przepisy prawne byøa czeÎsÂciaÎ zorganizowanej walki z kosÂcielnaÎ akcjaÎ charytatywnaÎ, toczonej z roÂzÇnym nateÎzÇeniem przez komunistyczny rezÇim azÇ do ostatnich dni funkcjonowania ¹wøadzy ludowejº w Polsce. Kolejnym uderzeniem byøo doprowadzenie do likwidacji kosÂcielnej organizacji ¹Caritasº109, potem przystaÎpiono do
likwidacji burs i internatoÂw zakonnych, domoÂw dziecka itd. OczywisÂcie po 3 pazÂdziernika 1949 r. dalej przejmowano (powoøujaÎc sieÎ na
108
Zob. K. Urban, KosÂcioÂø Ewangelicko-Augsburski w Polsce w poczaÎtkach lat
60. (Wybrane problemy polityki wøadz panÂstwowych na tle jego sytuacji wewneÎtrznej),
¹Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowieº 638 (2003), s. 65-79.
109
Zob. D. Zamiataøa, Caritas. DziaøalnosÂcÂ i likwidacja organizacji 1945-1950,
Lublin 2000, s. 285- 329.
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roÂzÇne podstawy prawne) szpitale i inne nieruchomosÂci kosÂcielne wykorzystywane do celoÂw charytatywnych. Ustawa z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. zostaøa uchylona dopiero 14 stycznia 1992 r., kiedy to
weszøa w zÇycie ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakøadach opieki
zdrowotnej (Dz. U. 1991 nr 91 poz. 408). Jednak wieÎkszosÂcÂ najlepiej
wyposazÇonych szpitali wyznaniowych nalezÇaÎcych gøoÂwnie do KosÂcioøa katolickiego zostaøa przejeÎta wøasÂnie w dniu 3 pazÂdziernika 1949 r.

