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Przesiedlenie ˝eƒskich zgromadzeƒ
zakonnych z województw
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i wroc∏awskiego (sierpieƒ 1954)
Geneza przesiedlenia

Jednym z najwa˝niejszych celów polityki wyznaniowej w Polsce po 1944 r. by-
∏o podporzàdkowanie paƒstwu struktur hierarchicznego KoÊcio∏a rzymskokato-
lickiego, a wi´c stworzenie z niego bezwolnej instytucji spe∏niajàcej oczekiwania
w∏adz. Ta d∏ugofalowa akcja realizowana by∏a z mniejszym lub wi´kszym nat´˝e-
niem w∏aÊciwie przez wszystkie lata istnienia Polski Ludowej1, przy czym jej apo-
geum przypad∏o na okres internowania prymasa Stefana Wyszyƒskiego
(1953–1956). Izolacja hierarchy stworzy∏a niezwykle korzystne warunki politycz-
ne do daleko posuni´tej i skutecznej z punktu widzenia paƒstwa ingerencji w ˝y-
cie wewn´trzne KoÊcio∏a. Umo˝liwia∏o jà przede wszystkim wprowadzenie w ˝y-
cie: dekretu z 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk koÊcielnych
(DzU 1953, nr 10, poz. 32) i uzupe∏niajàcej go instrukcji nr 27 szefa Urz´du Ra-
dy Ministrów z 9 paêdziernika tego roku; oba te akty pozwala∏y czynnikom
Êwieckim na korzystne dla siebie wp∏ywanie na decyzje personalne KoÊcio∏a, a tà
drogà oddzia∏ywanie tak˝e na inne sfery jego aktywnoÊci. Obok tego podstawo-
wego – co charakterystyczne dla sytuacji po aresztowaniu Wyszyƒskiego – legal-
nego instrumentu oddzia∏ywania, komunistyczny re˝im Bieruta dysponowa∏ te˝
ca∏ym zestawem Êrodków pozaprawnych, które s∏u˝y∏y mu do os∏abiania struktur
koÊcielnych. Po 25 wrzeÊnia 1953 r., czyli po aresztowaniu prymasa, stosowanie
represji nie by∏o ju˝ konieczne, okaza∏y si´ one bowiem na tyle skuteczne, ˝e w∏a-
Êciwie spacyfikowa∏y antypaƒstwowe wystàpienia duchowieƒstwa i okresowo
– co najmniej do koƒca 1954 r. – ograniczy∏y jego religijno-spo∏ecznà aktywnoÊç
do tolerowanej przez w∏adze „dzia∏alnoÊci spod znaku zakrystii”.

Po wojnie ostrze represyjnej polityki wyznaniowej zosta∏o skierowane naj-
pierw przeciwko duchowieƒstwu diecezjalnemu, co z czasem przynios∏o oczeki-
wane efekty – przede wszystkim w postaci ograniczenia jego opozycyjnej dzia∏al-
noÊci wobec komunistycznego re˝imu Bieruta2. Trudniejszym przeciwnikiem
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okaza∏y si´ liczne zgromadzenia zakonne, które dzi´ki szczególnym regu∏om
funkcjonowania (zwarta organizacja, specyficzny tryb ˝ycia wspólnotowego,
obowiàzki pos∏uszeƒstwa) tworzy∏y hermetyczne struktury, odporniejsze na de-
strukcyjnà polityk´ wyznaniowà. Ponadto wspólnoty te, podlegajàce bezpoÊred-
nio w∏adzy papie˝a i w∏asnym prze∏o˝onym, by∏y w du˝ym stopniu niezale˝ne od
episkopatu, którego dzia∏ania opozycyjne wobec w∏adz zosta∏y po aresztowaniu
prymasa Polski skutecznie ograniczone. Zakony podj´∏y wi´c wiele w∏asnych ini-
cjatyw, które nie by∏y inspirowane przez biskupów, a stawia∏y zgromadzenia za-
konne w opozycji do rzàdu PRL, a tak˝e wystàpi∏y z krytykà cz´Êci hierarchii
i duchowieƒstwa diecezjalnego – przede wszystkim za ich zbyt ugodowy stosu-
nek do w∏adz, a nawet kapitulanctwo wobec nich3.

W tej sytuacji ówczesna logika ustrojowa PRL dyktowa∏a skierowanie silnego
uderzenia w zakony, które po aresztowaniu kardyna∏a Wyszyƒskiego by∏y ostat-
nià powa˝nà przeszkodà na drodze do ca∏kowitego podporzàdkowania KoÊcio∏a
paƒstwu. Wyrazem tej linii politycznej by∏o m.in. przeprowadzone w sierpniu
1954 r. przesiedlenie ˝eƒskich zgromadzeƒ zakonnych z województw katowic-
kiego (podówczas stalinogrodzkiego), opolskiego i wroc∏awskiego4.

By∏a to decyzja wynikajàca z represyjnej polityki wyznaniowej realizowanej
w podporzàdkowanej Moskwie cz´Êci Europy. Wiele wskazuje na to, ˝e po-
szczególne etapy tej polityki w ca∏ym obozie socjalistycznym realizowano
w podobny sposób i w wyznaczonym rytmie. Pewne zró˝nicowania zwiàzane
by∏y g∏ównie z uwarunkowaniami lokalnymi, np. si∏à struktur KoÊcio∏a, stop-
niem przywiàzania do niego wiernych lub stanem stosunków mi´dzy paƒstwem
a KoÊcio∏em5.

Istotne znaczenie dla wytyczenia zasadniczych kierunków polityki wyznanio-
wej w komunistycznej cz´Êci Europy mia∏y konferencje w Szklarskiej Por´bie
(22–27 wrzeÊnia 1947 r.) i Karlovych Varach (11–12 lutego 1949 r.). Podczas tej
pierwszej – za∏o˝ycielskiej dla Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych
i Robotniczych (tzw. Kominformu) – cz∏onek Biura Politycznego KC WKP(b) An-

Bart∏omiej Noszczak

310

3 B. Noszczak, Duchowieƒstwo wobec komunizmu. W Êwietle dokumentów S∏u˝by Bezpieczeƒstwa
z lat 1954–1956, cz. 1, „Przeglàd Powszechny” 2005, nr 5, s. 99 i n.; cz. 2, „Przeglàd Powszechny”
2005, nr 6, s. 62 i n.; idem, Próba likwidacji zakonów w Polsce (1955–1956), „Przeglàd Powszech-
ny” 2005, nr 10, s. 44 i n.
4 Przesiedleniami, aczkolwiek na mniejszà skal´, od lipca 1954 r. obj´to te˝ duchowieƒstwo diece-
zjalne i zakonne m´skie zarówno w województwach zachodnich, jak i w centralnej Polsce. Problem
ten wymaga dalszych studiów. Por. J. Kopiec, Wysiedlenie duchowieƒstwa katolickiego z Opolszczy-
zny w 1954 r. [w:] Represje wobec KoÊcio∏a katolickiego na Dolnym Âlàsku i Opolszczyênie
1945–1989, red. S.A. Bogaczewicz, S. Krzy˝anowska, Wroc∏aw 2004, s. 90–96; B. Noszczak, Ge-
neza wysiedleƒ duchowieƒstwa rzymskokatolickiego z Opolszczyzny w 1954 r., „Przeglàd Powszech-
ny” 2005, nr 1, s. 43–60; P. Raina, Losy sióstr zakonnych w PRL. Wysiedlenie – obozy – uwolnie-
nie 1954–1956, Warszawa 2004, s. 9 i n.
5 B. Cywiƒski, Ogniem próbowane. Z dziejów najnowszych KoÊcio∏a katolickiego w Europie Ârod-
kowo-Wschodniej, t. 2: „...i was przeÊladowaç b´dà”, Lublin–Rzym 1990, s. 455–467; A. Grajew-
ski, Kompleks Judasza. KoÊció∏ zraniony. ChrzeÊcijanie w Europie Ârodkowo-Wschodniej mi´dzy
oporem a kolaboracjà, Poznaƒ 1999, s. 13 i n.; Represje wobec duchowieƒstwa KoÊcio∏ów chrze-
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driej ˚danow uzna∏ walk´ z KoÊcio∏em za naczelne zadanie europejskich rzàdów
komunistycznych6. Wprawdzie jak dotàd nie znamy szczegó∏ów treÊci obrad
konferencji w Karlovych Varach, ale istniejà podstawy, by sàdziç, ˝e w jej trakcie
z inspiracji Moskwy sformu∏owano d∏ugofalowy, w jakimÊ stopniu zunifikowany
program dzia∏aƒ, których celem by∏o ubezw∏asnowolnienie KoÊcio∏ów i zwiàz-
ków wyznaniowych za „˝elaznà kurtynà”7. Jednym z podstawowych celów tej
polityki by∏o rozbicie struktur zakonnych, co ze wzgl´du na ich si∏´ realizowano
g∏ównie przy u˝yciu przemocy – wi´zienia, internowania i przesiedlania.

Pierwsze masowe represje wymierzone w zakony mia∏y miejsce w Czechos∏o-
wacji w 1950 r. W ramach akcji „K” (14–15 kwietnia i 3–4 maja) tamtejsza s∏u˝-
ba bezpieczeƒstwa zaj´∏a wszystkie klasztory m´skie, a wszystkich przebywajà-
cych w nich zakonników umieÊci∏a w kilku oÊrodkach. Z kolei w ramach akcji
„R” (29–31 sierpnia) podobnymi dzia∏aniami obj´to wszystkie zakony ˝eƒskie,
co w decydujàcym stopniu przyczyni∏o si´ do zniszczenia podstaw rozwoju ˝ycia
zakonnego w Czechos∏owacji8. Tak˝e na W´grzech 17 kwietnia 1950 r. interno-
wano blisko 2 tys. zakonników i doprowadzono do rozwiàzania przez KoÊció∏
w´gierski 23 zakonów m´skich i 40 ˝eƒskich skupiajàcych ponad 12,5 tys. du-
chowieƒstwa9. Dzia∏ania te by∏y wzorcem dla w∏adz PRL (szczególnie inspirujà-
cy by∏ przyk∏ad Czechos∏owacji), które po izolacji Wyszyƒskiego tak˝e zdecydo-
wa∏y si´ na represjonowanie wspólnot zakonnych.

Nast´pnym czynnikiem, jaki wp∏ynà∏ na decyzj´ przesiedlenia zakonów
w Polsce w 1954 r., by∏ wielop∏aszczyznowy konflikt pomi´dzy PRL a RFN, wy-
nikajàcy nie tylko ze z∏o˝onych, historycznych, politycznych i spo∏ecznych uwa-
runkowaƒ, pot´gowanych przez tragiczne doÊwiadczenia ostatniej wojny, lecz
tak˝e z ówczesnej „zimnowojennej” sytuacji mi´dzynarodowej, zdominowanej
przez konflikt mi´dzy Wschodem a Zachodem10. Szczególne miejsce w trudnych
relacjach na linii Bonn–Warszawa zajmowa∏ w latach pi´çdziesiàtych problem re-
wizjonizmu, w tym zw∏aszcza tego, który dotyczy∏ przebiegu polskiej granicy za-
chodniej11. Na prze∏omie lat 1953 i 1954 w∏adze PRL zarzuci∏y jego uprawianie
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10 J. Krasuski, Historia polityczna Europy Zachodniej 1945–2002, Poznaƒ 2003, s. 141 i n.
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(1939–1945) [w:] Problem granic i obszaru odrodzonego paƒstwa polskiego (1918–1990), red.
A. Czubiƒski, Poznaƒ 1992, s. 187 i n.; L.F. Helbig, Der Ungeheure Verlust. Flucht und Vertreibung
in der deutschsprachigen Belletristik der Nachkriegszeit, Wiesbaden 1988; J. Su∏ek, Stanowisko rzà-
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niemieckiemu duchowieƒstwu autochtonicznemu na tzw. ziemiach odzyskanych,
co pos∏u˝y∏o jako pretekst do przeÊladowaƒ12.

W sierpniu 1954 r. w Ministerstwie Bezpieczeƒstwa Publicznego pisano, ˝e
zakonnice zosta∏y przesiedlone z Opolszczyzny na skutek: „prowadzonej wrogiej
rewizjonistycznej dzia∏alnoÊci, wyra˝ajàcej si´ w utrzymywaniu ∏àcznoÊci kore-
spondencyjnej z Niemcami zachodnimi, pisanej w j´zyku niemieckim, w których
niejednokrotnie w sposób oszczerczy przedstawia∏y stosunki gospodarcze i poli-
tyczne panujàce w Polsce; by∏y one równie˝ inspiratorami wrogiej rewizjoni-
stycznej – odwetowej propagandy. Na skutek wysiedlenia sióstr zakonnych daje
si´ zauwa˝yç na terenie naszego województwa zmniejszenie si´ wrogiej rewizjo-
nistycznej propagandy prowadzonej przez wrogie elementy”13. Takie uzasadnie-
nie – z dzisiejszego punktu widzenia w istocie ma∏o przekonujàce – w ówczesnej
rzeczywistoÊci politycznej znajdowa∏o oddêwi´k i poparcie wÊród antyniemiec-
ko nastawionej cz´Êci polskiego spo∏eczeƒstwa, co wiàza∏o si´ przede wszystkim
z wszechobecnymi podówczas w kraju obawami przed wybuchem wojny i roz-
maicie definiowanym zagro˝eniem ze strony RFN, pot´gowanymi w drugiej po-
∏owie 1954 r. przez rozp´tanà w Polsce swoistà histeri´ propagandowà towarzy-
szàcà remilitaryzacji tego paƒstwa14.

Wszystko to kaza∏o w∏adzom PRL reagowaç ze zdwojonà intensywnoÊcià na
ka˝dà niekontrolowanà dzia∏alnoÊç, noszàcà jakiekolwiek znamiona opozycji
wobec paƒstwa. Nie do koƒca rozpoznana przez w∏adze religijno-spo∏eczna ak-
tywnoÊç niemieckiego duchowieƒstwa autochtonicznego na terenie Polski budzi-
∏a obawy, w wi´kszoÊci przypadków – trzeba to podkreÊliç – nieuzasadnione. In-
na rzecz, ˝e w Êwietle dost´pnych êróde∏ nie mo˝na kategorycznie stwierdziç, i˝
by∏y one bezpodstawne absolutnie we wszystkich przypadkach15. Problem ten
wymaga dalszych badaƒ.

W∏adze wykorzysta∏y antyniemieckie nastroje do podj´cia zaostrzonego kursu
polityki wyznaniowej. Lansowana przez nie negatywna propaganda dotyczàca
dzia∏alnoÊci sióstr zakonnych – na ogó∏ albo fa∏szujàca rzeczywistoÊç, albo wy-
olbrzymiajàca potencjalne zagro˝enia – maskowa∏a rzeczywisty bezprawny cha-
rakter zastosowanych wobec nich represji. Najcz´Êciej powtarzano argumenty
o rzekomej rewizjonistycznej dzia∏alnoÊci sióstr zakonnych, szerzeniu przez nie
niemczyzny i utrudnianiu polonizacji tzw. ziem odzyskanych. Inna rzecz, ˝e po
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1954 r., k. 416; AIPN, 01283/1201, Telefonogram do naczelnika Wydzia∏u II Departamentu XI
MBP, naczelnik Wydzia∏u XI WUBP we Wroc∏awiu, por. Micha∏ Irek, nada∏a: Âwinarowicz, przyjà∏:
Staniszewski, ÊciÊle tajne, Wroc∏aw, 7 VIII 1954 r., godz. 14.45, b.p.



1945 r. cz´Êç przebywajàcych tam zakonnic – Niemek, cz´sto pod wp∏ywem bo-
lesnych doÊwiadczeƒ ostatniej wojny, nie by∏a przywiàzana do nowej ojczyzny
i na ogó∏ bardziej interesowa∏a si´ tym, co dzia∏o si´ za zachodnià granicà Polski.

Swoistym paradoksem by∏o tu jednak to, ˝e przesiedleniami obj´to przewa˝-
nie zgromadzenia zakonne zdominowane przez zakonnice polskiego pochodze-
nia16. AktywnoÊç re˝imu Bieruta skierowana by∏a wi´c nie tyle przeciw dzia∏al-
noÊci poszczególnych osób duchownych – niemieckich autochtonów, co
w∏aÊciwie ca∏ego polskiego KoÊcio∏a, który bezpodstawnie oskar˝ano o szerzenie
niemczyzny i rewizjonizmu w województwach zachodnich i pó∏nocnych.

Kolejnym z czynników, jakie zadecydowa∏y o przesiedleniach, by∏a poloniza-
cja tzw. ziem odzyskanych, którà zamierzano przeprowadziç m.in. przy pomocy
podporzàdkowanego w∏adzom duchowieƒstwa, nale˝àcego do ruchu tzw. post´-
powych katolików17.

U podstaw przesiedlenia le˝a∏y te˝ wzgl´dy ekonomiczne. Dzi´ki nim paƒ-
stwo mog∏o przejàç liczne, cz´sto dobrze utrzymane nieruchomoÊci znajdujàce
si´ w posiadaniu zakonów i przeznaczyç je na obiekty u˝ytecznoÊci publicznej
bez koniecznoÊci wydawania na ten cel znacznych sum z bud˝etu paƒstwa. Upaƒ-
stwowienie cz´Êci zabieranych placówek zakonnych wykorzystywano te˝ propa-
gandowo, by akcja przesiedleƒ zyska∏a wi´kszà akceptacj´ spo∏ecznà.

Pierwsze propozycje w sprawie tej akcji przedstawi∏ 19 grudnia 1953 r. w War-
szawie wicepremier Józef Cyrankiewicz na odprawie kierowników referatów do
spraw wyznaƒ (RdsW) w wojewódzkich radach narodowych, podczas której po-
stulowa∏ zwrócenie uwagi na ksi´˝y autochtonów-Niemców, rzekomo prowadzà-
cych intensywnà „szkodliwà dzia∏alnoÊç” rewizjonistycznà w województwach ka-
towickim, olsztyƒskim i opolskim, i zbieranie o niej danych. W zwiàzku z tym
zasygnalizowa∏ mo˝liwoÊç przeniesienia tych ksi´˝y do Polski centralnej18.

BezpoÊrednimi impulsami przyspieszajàcymi podj´cie akcji by∏y raporty o sy-
tuacji spo∏eczno-politycznej na Opolszczyênie przysy∏ane do Warszawy na po-
czàtku 1954 r. przez pracowników Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego
i Urz´du do spraw Wyznaƒ (UdsW). Mówi∏y one o wzroÊcie zagro˝enia rewizjo-
nistycznego ze strony duchowieƒstwa autochtonicznego, a jako sposób przeciw-
dzia∏ania mu wskazywano przede wszystkim w∏aÊnie przesiedlenia19. Najpewniej
w zwiàzku z treÊcià tych raportów zwo∏ano w Warszawie konferencj´ w sprawie
autochtonów z udzia∏em delegatów z UdsW i prezydiów wojewódzkich rad na-
rodowych z Olsztyna i Opola, podczas której przedstawiono kilkuetapowy plan
walki z „rewizjonistycznà dzia∏alnoÊcià duchowieƒstwa autochtonicznego na
Opolszczyênie”. Uznano, ˝e obok ksi´˝y diecezjalnych zakony ˝eƒskie sà drugim
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16 Dane dotyczàce statusu narodowoÊciowego przesiedlonych zakonnic sà niedok∏adne; problem ten
wymaga dalszych badaƒ. Wed∏ug przybli˝onych, dwóch ró˝nych êróde∏ koÊcielnych liczba przesie-
dlonych sióstr zakonnych wynosi∏a odpowiednio: Niemek – do 5 proc. i 2,5 proc., autochtonek – do
28 proc. i 70 proc., Polek – 70 proc. i 27 proc. (P. Raina, Losy sióstr zakonnych w PRL…, s. 73, 75).
17 B. Noszczak, Geneza wysiedleƒ duchowieƒstwa…, s. 51.
18 Protokó∏ odprawy kierowników referatów do spraw wyznaƒ szczebla wojewódzkiego w UdsW, 19
XII 1953 r. [w:] P. Raina, KoÊció∏ w PRL. KoÊció∏ katolicki w Polsce w Êwietle dokumentów
1945–1989, t. 1: Lata 1945–1959, Poznaƒ 1994, s. 451.
19 B. Noszczak, Geneza wysiedleƒ duchowieƒstwa…, s. 44–51.



istotnym czynnikiem sprawczym rewizjonizmu, i w zwiàzku z tym postanowio-
no usunàç je z budynków paƒstwowych, w których planowano urzàdzenie obiek-
tów u˝ytecznoÊci publicznej. W tym samym gremium Cyrankiewicz stwierdzi∏,
˝e sprawa rewizjonizmu na Opolszczyênie mo˝e byç rozwiàzana po zakoƒczeniu
planowanego na 3 marca 1954 r. w Berlinie spotkania dotyczàcego realizacji po-
rozumieƒ pomi´dzy PRL a NRD dotyczàcych ∏àczenia rodzin20. Projektowano
te˝ zastosowanie presji wobec episkopatu, by przynajmniej formalnie usankcjo-
nowa∏ przesiedlenia21.

Przygotowania przesiedlenia

W akcji przesiedlenia decydujàcà rol´ odgrywa∏o MBP, które przygotowywa-
∏o si´ do niej co najmniej od wiosny 1954 r. 24 lipca tego roku w zajmujàcym si´
sprawami wyznaniowymi Departamencie XI resortu sporzàdzono wytyczne ope-
racyjne dla wojewódzkich i powiatowych urz´dów bezpieczeƒstwa publicznego.
Dla ka˝dego powiatu, w którym znajdowa∏y si´ przeznaczone do likwidacji pla-
cówki zakonne, nakazano wytypowanie odpowiedzialnego pracownika WUBP,
który razem z szefem PUBP odpowiada∏ za opracowanie konkretnego planu ope-
racyjnego przesiedlenia i jego realizacj´. Rozkazano te˝ wytypowanie funkcjona-
riusza PUBP lub – je˝eli w PUBP by∏o ich za ma∏o – WUBP i przydzielenie go do
ka˝dej z tzw. komisji likwidacyjnych sk∏adajàcych si´ z funkcjonariuszy aparatu
paƒstwowego odpowiedzialnych za realizacj´ przesiedlenia danego obiektu za-
konnego. Sugerowano delegowanie osoby, która na danym terenie utrzymywa∏a
kontakt z siecià agenturalnà. Jej zadanie polega∏o g∏ównie na zapewnieniu bez-
kolizyjnego przesiedlenia danej placówki zakonnej. W razie potrzeby funkcjona-
riusz mia∏ prawo wystàpiç oficjalnie jako przedstawiciel resortu i ostrzegaç
o sankcjach karnych gro˝àcych za utrudnianie akcji. Pilnowa∏, by podczas likwi-
dacji obiektu nikt nie uciek∏, a tak˝e kontrolowa∏ kontakty zakonnic z otocze-
niem w czasie pakowania ich dobytku i decydowa∏ o tym, kto i z kim móg∏ si´
kontaktowaç podczas przesiedlenia. Móg∏ tak˝e wystàpiç do PUBP z wnioskiem
o areszt lub zatrzymanie osoby duchownej lub Êwieckiej w razie oporu z ich stro-
ny w trakcie przesiedlenia, odpowiada∏ za stan majàtku likwidowanej placówki
i organizowa∏ jej zabezpieczenie do czasu ca∏kowitego zagospodarowania przez
paƒstwo22. W ramach zadaƒ operacyjnych prowadzi∏ te˝ rozpoznanie zakonnic
pod kàtem werbunku, a przed przesiedleniem mia∏ obowiàzek dok∏adnego zapo-
znania si´ z materia∏ami resortu dotyczàcymi danej placówki i Êrodowiska,
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20 AAN, UdsW, 44/47, Notatki z konferencji u premiera Cyrankiewicza w sprawie autochtonów
z delegatami UdsW oraz Prezydium WRN z Opola i z Olsztyna, [Warszawa], [1954 r.], b.p. Szerzej
na temat problemu ∏àczenia rodzin niemieckich (tzw. Operation Link) zob. S. Jankowiak, Wysiedle-
nie i emigracja ludnoÊci niemieckiej w polityce w∏adz polskich w latach 1945–1970, Warszawa
2005, s. 208 i n. 
21 AAN, UdsW, 44/47, Notatki z konferencji u premiera Cyrankiewicza w sprawie autochtonów
z delegatami UdsW oraz Prezydium WRN z Opola i z Olsztyna, [Warszawa], [1954 r.], k. 19–20.
22 Wytyczne operacyjne Departamentu XI MBP dotyczàce akcji o kryptonimie „X-2” wysiedlenia za-
konnic z domów zakonnych na Górnym i Dolnym Âlàsku [1954 r.] [w:] Metody pracy operacyjnej
aparatu bezpieczeƒstwa wobec KoÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych 1945–1989, oprac. A. Dziu-
rok, Warszawa 2004, s. 193.



w którym przebywa∏y zakonnice, a tak˝e z materia∏ami o „wrogich elementach”
w celu ich obserwacji.

Opracowywany przez przedstawiciela WUBP i szefa PUBP plan operacyjny
przesiedlenia obejmowa∏: zorganizowanie patroli MO i ORMO w miejscowo-
Êciach obj´tych akcjà, zwi´kszenie liczby milicjantów w tych posterunkach
gminnych, gdzie by∏o ich za ma∏o, zorganizowanie rezerw w powiatowych ko-
mendach MO i UB, a tak˝e Êrodków ∏àcznoÊci pomi´dzy PUBP a miejscami
przesiedleƒ. Plan ten przewidywa∏ tak˝e wykorzystanie akcji do rozszerzenia
zakresu infiltracji zakonów, a wi´c cz´stsze kontakty z siecià agenturalnà, wyty-
powanie z grona osób Êwieckich i duchownych agentów, którzy w czasie prze-
siedlenia, po opracowaniu tzw. legendy23, mogli byç wys∏ani w teren, przyspie-
szenie opracowywania werbunków, rozpoznanie i dobranie do nich nowych
kandydatów spoÊród zakonnic, zakonników i osób Êwieckich, a tak˝e wytypo-
wanie z grona zwerbowanych zakonnic „pewnej i sprawdzonej jednostki” w ce-
lu jej ewentualnego wys∏ania do prowadzenia dzia∏alnoÊci agenturalnej wÊród
przesiedlonych. Przewidywano tak˝e wytypowanie z kr´gu podejrzanych osób
kandydatów do ewentualnego zatrzymania, przes∏uchania, przeprowadzenia re-
wizji lub odbycia tzw. rozmowy ostrzegawczej, dokonywanie rewizji lub przes∏u-
chaƒ wÊród przesiedlonych zakonnic rozpracowywanych przez MBP, wreszcie
ustalenie, z kim spoÊród miejscowych ksi´˝y nale˝a∏o przeprowadziç „rozmow´
ostrzegawczà”24.

Nad sprawnym przeprowadzeniem przesiedleƒ czuwa∏y dwa zespo∏y koordy-
nujàce: zespó∏ centralny – z dyrektorem Departamentu XI MBP pp∏k. Józefem
Dziemidokiem i wicedyrektorem UdsW Józefem Siemkiem oraz zespó∏ drugi
z Jasiƒskim, Treibitschem i osobà z KC PZPR25.

Przesiedlenia nadzorowa∏y trzy wojewódzkie komisje (grupy) likwidacyjne,
w których sk∏ad wchodzili najcz´Êciej: funkcjonariusze Departamentu XI MBP
z centrali i WUBP, cz∏onek Komitetu Wojewódzkiego PZPR, a tak˝e pracownik
UdsW26. W powiatach pracowa∏y podobne 2–4-osobowe zespo∏y (grupy powia-
towe) z∏o˝one zwykle z funkcjonariusza PUBP, pracownika Referatu do spraw
Wyznaƒ, sekretarza Komitetu Powiatowego partii i przedstawiciela PWRN27. Na
najni˝szym szczeblu dzia∏a∏y trzyosobowe komisje (tzw. kolektywy, trójki, trójki
robocze, trójki likwidacyjne), które bezpoÊrednio na miejscu przeprowadza∏y li-
kwidacj´ placówek zakonnych i przesiedlenia z nich zakonnic. Gremia te tworzy-
li cz∏onkowie partii – zazwyczaj delegaci z ró˝nych zak∏adów pracy wraz z urz´d-
nikiem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Starano si´, by w sk∏ad ka˝dej
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23 „Legenda” to fikcyjna wersja ˝yciorysu agenta, majàca go uwiarygodniç wobec osób z rozpraco-
wywanego Êrodowiska (¸. Kamiƒski, Lingua securitatis, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1,
s. 212).
24 Wytyczne operacyjne Departamentu XI MBP dotyczàce akcji o kryptonimie „X-2” wysiedlenia za-
konnic z domów zakonnych na Górnym i Dolnym Âlàsku [1954 r.] [w:] Metody pracy operacyjnej...,
s. 194–195.
25 Por. AAN, Antoni Bida – spuÊcizna 1953–1954, 484/13, Notatki Antoniego Bidy, Konferencja
podsumowujàca akcj´ „zakonnice-autochtonki”, Warszawa, 18 VIII 1954 r., k. 294.
26 AIPN, 01283/1201, Informacja dotyczàca rewizjonistycznej dzia∏alnoÊci zakonów ˝eƒskich na te-
renie województw opolskiego, wroc∏awskiego i cz´Êci stalinogrodzkiego, 9 VIII 1954 r., k. 179.
27 A. Sitek, Porwali Go z miejsca i wyrzucili, Opole 2004, s. 63.



„trójki” wchodzi∏a kobieta i osoba w∏adajàca j´zykiem niemieckim28. BezpoÊred-
ni nadzór nad w∏aÊciwym przebiegiem likwidacji obiektu przez ten zespó∏ spra-
wowa∏ na miejscu wy˝szy rangà cz∏onek partii w danym regionie. Dodatkowo,
wed∏ug wytycznych MBP, nieoficjalny udzia∏ w pracach wspomnianych komisji
bra∏ te˝ delegowany przez pe∏nomocnika powiatowego MBP funkcjonariusz te-
go resortu – albo z WUBP, albo z PUBP29.

W dniach 26–29 lipca 1954 r. organizowano wojewódzkie i powiatowe komi-
sje likwidacyjne, sprawdzano dane o placówkach zakonnych, a tak˝e ustalano,
gdzie i jakie instytucje by∏y prowadzone przez zakonnice. W tym czasie opraco-
wywano te˝ plany operacyjne i organizacyjne dla ka˝dego powiatu, omawiano
konkretne sposoby przeprowadzenia przesiedleƒ, ustalano liczb´ i rodzaj potrzeb-
nych do nich Êrodków transportu. Przygotowano tak˝e pismo do prze∏o˝onych
prowincjalnych i wyznaczano goƒców, którzy mieli roznieÊç do powiatowych ko-
misji likwidacyjnych podpisane przez prze∏o˝one generalne i prowincjalne zawia-
domienia o likwidacji oÊrodków zakonnych; w dniu przesiedlenia zawiadomienia
te mia∏y zostaç przedstawione prze∏o˝onym likwidowanych placówek. W prezy-
diach powiatowych rad narodowych omawiano sprawy ewentualnego zastàpienia
innymi osobami tych spoÊród przesiedlanych zakonnic, które by∏y zatrudnione
w oÊrodkach paƒstwowych – g∏ównie s∏u˝by zdrowia. Ustalano tak˝e przeznacze-
nie likwidowanych obiektów, które, jak zak∏adano, nie mog∏y zostaç przekazane
w r´ce prywatne ani wykorzystywane przez MBP lub MO, gdy˝ mog∏o to wywo-
∏aç niekorzystne z propagandowego punktu widzenia wra˝enie, ˝e celem tej akcji
by∏o osiàgni´cie profitów przez funkcjonariuszy aparatu policyjnego paƒstwa. Po
zebraniu materia∏ów o zakonnicach, obiektach, inwentarzu, po przeprowadzeniu
wywiadu o dzia∏alnoÊci poszczególnych placówek i sformu∏owaniu wniosków do-
tyczàcych przej´cia tych obiektów 28 lipca „trójki” powróci∏y do swoich powia-
tów, gdzie z∏o˝y∏y odpowiednie sprawozdania.

Wed∏ug szczegó∏owych wyliczeƒ UdsW przeprowadzenie przesiedleƒ mia∏o
kosztowaç skarb paƒstwa 2 978 980 z∏30. Wniosek o dotacj´ z funduszy specjal-
nych na ten cel przed∏o˝y∏ Cyrankiewiczowi w lipcu 1954 r. wicedyrektor tego
urz´du Roman Darczewski31. Wydatki obejmowa∏y przede wszystkim: przetrans-
portowanie zakonnic wraz z ich inwentarzem ˝ywym i martwym do punktów
koncentracji i oÊrodków internowania, wynagrodzenie dla oko∏o 200 robotni-
ków, remont klasztorów przewidzianych na oÊrodki internowania, zakup do nich
co najmniej 500 ∏ó˝ek i materacy, dwumiesi´czne wy˝ywienie dla zakonnic, op∏a-
cenie s∏u˝by lekarskiej, wreszcie utworzenie funduszu rezerwowego.
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28 AIPN, 01283/1201, Informacja dotyczàca rewizjonistycznej dzia∏alnoÊci zakonów ˝eƒskich na te-
renie województw opolskiego, wroc∏awskiego i cz´Êci stalinogrodzkiego, 9 VIII 1954 r., k. 179.
29 Ibidem, Wytyczne w sprawie post´powania naszego aparatu w akcji, ÊciÊle tajne, [Warszawa],
[1954 r.], k. 182; ibidem, Plan czynnoÊci zwiàzanych z akcjà „X-2” na terenie województwa opol-
skiego od 26 do 29 VII, [Opole], [1954 r.], k. 189.
30 Ibidem, Preliminarz wydatków UdsW zwiàzanych z akcjà przesiedleƒczà placówek zakonnych au-
tochtonicznych z województw opolskiego, wroc∏awskiego i stalinogrodzkiego do Polski centralnej,
[Warszawa], [1954 r.], k. 14–16; ibidem, Uzasadnienie przeprowadzenia akcji „X-2”, [Warszawa],
[1954 r.], k. 12–13.
31 Ibidem, Pismo wicedyrektora UdsW Romana Darczewskiego do prezesa Rady Ministrów Józefa
Cyrankiewicza, [Warszawa], lipiec 1954 r., k. 17.



Przebieg przesiedlenia

Zdobywanie sankcji KoÊcio∏a

Zgodnie z ustaleniami podj´tymi na poczàtku 1954 r., w∏adze dà˝y∏y do te-
go, by przesiedlenia zosta∏y formalnie usankcjonowane przez wy˝sze duchowieƒ-
stwo. Powa˝nym atutem w ich r´kach by∏a z∏o˝ona przez episkopat 28 wrzeÊnia
1953 r. deklaracja, w której hierarchowie „z ca∏à stanowczoÊcià” przeciwstawili
si´ antypolskiej i rewizjonistycznej postawie cz´Êci duchowieƒstwa niemieckie-
go32, dajàca re˝imowi podstaw´ do „uprawomocnienia” planowanej akcji i ogra-
niczenia ewentualnego oporu ze strony duchowieƒstwa. Poparcie dla przesiedleƒ
zdobywano jednak najcz´Êciej przez ró˝nego rodzaju naciski, których forma
w odniesieniu do konkretnych osób nie zosta∏a jak dotàd w pe∏ni rozpoznana.
Celem tych dzia∏aƒ by∏o tak˝e doprowadzenie do ró˝nicowania nastrojów w Ko-
Êciele, a w konsekwencji dokonanie w nim podzia∏ów mi´dzy hierarchià a ni˝-
szym duchowieƒstwem. W przypadku przesiedleƒ zosta∏ on osiàgni´ty, zarówno
bowiem cz´Êç obj´tych akcjà „X-2” zakonnic, jak i niektóre Êrodowiska zakonne
obarcza∏y za nie winà nie tylko w∏adze, lecz tak˝e episkopat i w∏asnych prze∏o-
˝onych, których krytykowano za uleg∏oÊç wobec re˝imu, kapitulanctwo, nielo-
jalnoÊç wobec podw∏adnych i pozostawienie ich samym sobie33.

Istotne jest to, ˝e w swojej taktyce re˝im wykorzystywa∏ instrumentalnie Êlub
pos∏uszeƒstwa, do którego zobowiàzane sà zgromadzenia zakonne. Formalna zgo-
da ich prze∏o˝onych znacznie ogranicza∏a mo˝liwoÊci skutecznego odwo∏ania si´
od decyzji przesiedlenia, a jednoczeÊnie nara˝a∏a duchowieƒstwo zakonne na kon-
flikt sumienia, polegajàcy na sprzecznoÊci mi´dzy pos∏uszeƒstwem wobec prze∏o-
˝onych a racjami wy˝szymi zwiàzanymi z obronà podmiotowoÊci zgromadzeƒ.

Od poczàtku 1954 r. w∏adze wywiera∏y presj´ na wy˝sze duchowieƒstwo we
wroc∏awskiej administraturze apostolskiej. Zgody na likwidacj´ domów zakon-
nych za˝àdano najpierw od wy˝szych prze∏o˝onych zakonnych, a gdy nie przy-
nios∏o to rezultatu, zwrócono si´ do wikariusza kapitulnego ks. Kazimierza La-
gosza o wydanie wytypowanym placówkom decyzji o ich likwidacji opatrzonych
podpisem ordynariusza i piecz´cià kurii wroc∏awskiej. Ksiàdz Lagosz poczàtko-
wo odmawia∏ i poleci∏, by sankcje dla tych dzia∏aƒ wyda∏ wikariusz generalny ku-
rii wroc∏awskiej ks. kanonik Nestor Szukalski; który kategorycznie si´ temu
sprzeciwi∏. Po jego Êmierci (14 lutego 1954 r.) w∏adze wymusi∏y ostatecznie na
Lagoszu zarzàdzenie o likwidacji wybranych Êlàskich placówek zakonnych34.

Przed 28 lipca 1954 r. MBP przeprowadzi∏o te˝ rozmow´ z wikariuszem gene-
ralnym kurii opolskiej ks. Micha∏em Banachem. Chodzi∏o o to, by kuria „w miar´
mo˝liwoÊci” pomog∏a w∏adzom w przeprowadzeniu przesiedleƒ. Wed∏ug resortu
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32 Deklaracja Episkopatu Polski o stworzeniu warunków dla normalizacji stosunków mi´dzy paƒ-
stwem a KoÊcio∏em, Warszawa, 28 IX 1953 r. [w:] P. Raina, KoÊció∏ w PRL..., t. 1, s. 446.
33 Por. AIPN, MBP, 4068, Departament X MBP, KoÊció∏ rzymskokatolicki w Polsce, [Warszawa],
[1954 r.], k. 4; AIPN, 01283/903, Informacja naczelnika Wydzia∏u II Departamentu XI kpt. Kazi-
mierza Olecha dotyczàca konferencji wy˝szych prze∏o˝onych zakonów m´skich i ˝eƒskich odbytych
w dniach 31 VIII i 1 IX 1954 r. w Warszawie, [Warszawa], 4 IX 1954 r., k. 82–84.
34 W. Szetelnicki, Kapitu∏a Metropolitalna we Wroc∏awiu w latach 1952–1993, Wroc∏aw 1994, s. 56.



bezpieczeƒstwa duchowny wyrazi∏ na to zgod´35. 29 lipca w siedzibie UdsW Jó-
zef Siemek przekaza∏ ks. Bronis∏awowi Dàbrowskiemu, wspó∏pracownikowi se-
kretarza Episkopatu Polski biskupa Choromaƒskiego zajmujàcemu si´ kontaktami
z urz´dem, informacj´ o przesiedleniu na mocy decyzji rzàdu „zakonnic prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç rewizjonistycznà” z województw katowickiego, opolskiego
i wroc∏awskiego oraz wyjaÊni∏, ˝e akcja ta nie jest wymierzona w KoÊció∏, lecz
w zakonnice Niemki, które „nie przyznajà si´ do Polski, mówià po niemiecku
i pragnà Adenauera”36. Akcja mia∏a objàç g∏ównie ma∏e domy zakonne. Wed∏ug
Siemka, premier poinformowa∏ o niej przewodniczàcego Konferencji Episkopatu
Polski biskupa Micha∏a Klepacza, co by∏o dla Dàbrowskiego zaskoczeniem37.

Decyzj´ o rozpocz´ciu przesiedleƒ zakonnic w ramach akcji „X-2” Cyrankie-
wicz podpisa∏ 30 lipca38; a dzieƒ póêniej przyjecha∏ do Opola, by na miejscu kon-
trolowaç jej przebieg39. Tak˝e 30 lipca, po zakoƒczeniu w tym mieÊcie odprawy ge-
neralnej dotyczàcej przesiedleƒ, do powiatów województwa katowickiego,
opolskiego i wroc∏awskiego wyje˝d˝a∏y trójki powiatowe wraz z przedstawicielem
„kolektywu wojewódzkiego” z zadaniem szczegó∏owego poinformowania (najpóê-
niej do 1 sierpnia) ekip likwidacyjnych o dzia∏aniach zwiàzanych z akcjà „X-2”.

Tego samego dnia ks. Banacha wezwano do Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Opolu, gdzie w obecnoÊci jego przewodniczàcego Jana Mrochenia
Roman Darczewski, powo∏ujàc si´ na ustalenia z episkopatem, powiadomi∏ go
o zarzàdzeniu w∏adz w sprawie przesiedlenia40. Wicedyrektor UdsW uzasadnia∏
je tym, ˝e podczas przeprowadzonej w 1952 r. tzw. ankietyzacji wiele zakonnic
okreÊli∏o swojà narodowoÊç jako niemieckà41 i rzekomo nie potrafi∏o si´ pos∏u-
giwaç j´zykiem polskim. Darczewski twierdzi∏ tak˝e, ˝e zakonnice, które w an-
kiecie poda∏y narodowoÊç polskà, prowadzi∏y mimo to antypolskà propagand´.
Poinformowa∏ te˝ ks. Banacha, ˝e prze∏o˝one zakonne zostanà wezwane do
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35 AIPN, 0445/116, Departament X, Informacja nr 9/167 dotyczàca kleru, [Warszawa], 28 VII
1954 r., k. 60.
36 Zob. Sprawozdanie z rozmowy ks. Bronis∏awem Dàbrowskim w UdsW, 2 VIII 1954 r. [w:] P. Ra-
ina, Losy sióstr zakonnych w PRL…, s. 15.
37 Ibidem, s. 15–16.
38 Z. KapuÊcik, KoÊció∏ katolicki w czasach Bieruta. Akcja X-2, „Tygodnik Kulturalny” 1989, nr 18,
s. 1; J. Pater, Z dziejów wroc∏awskiego KoÊcio∏a, Wroc∏aw 1997, s. 102; J. Swastek, Rzàdcy Archi-
diecezji Wroc∏awskiej w latach 1945–1995, Wroc∏aw 1998, s. 59–60; M.H. Zajàc, Kryptonim „X-
-2”. Siostry el˝bietanki ofiarami przemocy w PRL (1954–1956), Wroc∏aw–Poznaƒ 2004, s. 26–27.
39 M. Blok, Wysiedlenie sióstr w 1954 r., Lublin 1989, s. 112.
40 M. Pabijanek, Wysiedlenie sióstr s∏u˝ebniczek NMP prowincji opolskiej do obozów pracy (w roku
1954), „Zaranie Âlàskie” 2001, nr 3–4, s. 122.
41 W 1952 r. przeprowadzono na Opolszczyênie tzw. ankietyzacj´. W jej trakcie informowano za-
konnice, ˝e osoby urodzone na tych ziemiach przed 1945 r. nie mogà si´ przyznawaç do narodo-
woÊci polskiej. Cz´Êç sióstr zakonnych wpisywa∏a wi´c w ankiecie narodowoÊç niemieckà. W ten
sposób w∏adze zyskiwa∏y argument o rzekomym „zniemczeniu” duchowieƒstwa na tym terenie i je-
go niech´ci do Polski, co zosta∏o wykorzystane w 1954 r. w trakcie przesiedleƒ. Zagadnieniem wy-
magajàcym badaƒ jest to, czy zmanipulowanie „ankietyzacji” by∏o prowadzone Êwiadomie pod kà-
tem planowanych represji wobec Êlàskiego duchowieƒstwa. Jest to prawdopodobne nie tylko
dlatego, ˝e pomi´dzy obiema akcjami zachodzi wyraêny zwiàzek, lecz tak˝e ze wzgl´du na to, ˝e
w ramach tej samej „ankietyzacji” wywierano na osoby Êwieckie innego rodzaju presj´ – by przy-
znawa∏y si´ do ich rzekomo polskiego pochodzenia. (S. Jankowiak, op. cit., s. 276–278; P. Madaj-
czyk, op. cit., s. 156 i n.; M.H. Zajàc, op. cit., s. 53).



PWRN, gdzie ustnie i na piÊmie zostanà powiadomione o zarzàdzeniu w sprawie
przesiedlenia. Wicedyrektor UdsW za˝àda∏ przygotowania przez kuri´ opolskà
pisemnego nakazu opuszczenia przez zakonnice zajmowanych obiektów i nie-
zw∏ocznego „skierowania” ich do macierzystych – wi´kszych domów zakonnych.
Ks. Banach odroczy∏ spe∏nienie tego ˝àdania do czasu porozumienia si´ z opol-
skim wikariuszem kapitulnym ks. Emilem Kobierzyckim, który przebywa∏ na le-
czeniu w Warszawie. Sàdziç nale˝y, ˝e by∏a to w jakimÊ sensie próba zrzucenia
z siebie cz´Êci odpowiedzialnoÊci za t´ akcj´ i swoista gra na czas z w∏adzami. 

31 lipca ks. Banach wys∏a∏ diecezjalnà referentk´ do spraw zakonów ˝eƒskich,
s. Annuncjat´ Dyba∏´, z poufnym pismem do stolicy. Tego samego dnia otrzyma-
∏a ona od ks. Kobierzyckiego pe∏nomocnictwo do usankcjonowania przesiedleƒ
udzielone opolskiemu wikariuszowi generalnemu42. W zwiàzku z tym ksiàdz Ba-
nach podpisa∏ odpowiednie rozporzàdzenie adresowane do prze∏o˝onych zakon-
nic. Powo∏ujàc si´ na upowa˝nienie udzielone mu przez opolskiego wikariusza
kapitulnego, uniewa˝nia∏ z dniem 3 sierpnia zezwolenie na utrzymywanie do-
mów zakonnych w miejscowoÊciach podanych w za∏àczniku do dokumentu i co-
fa∏ zakonnicom przywileje na utrzymanie prowadzonych przez nie kaplic. Siostry
„opuszczajàc niezw∏ocznie” swoje placówki, mia∏y zabraç inwentarz ˝ywy i ume-
blowanie43. Pod naciskiem w∏adz 31 lipca podobnej treÊci oÊwiadczenie wydali
dla diecezji katowickiej ks. Jan Piskorz, a dla administratury apostolskiej wro-
c∏awskiej ks. Kazimierz Lagosz44.

31 lipca prezydia wojewódzkich rad narodowych w Katowicach, Opolu
i Wroc∏awiu przygotowa∏y skierowane do prze∏o˝onych zakonów pisma, w któ-
rych za˝àdano wydania wszystkim podleg∏ym im zakonnicom polecenia opusz-
czenia likwidowanych 3 sierpnia placówek (podanych w za∏àczniku do pisma)
i wyjazdu do wyznaczonych oÊrodków przejÊciowych; zgromadzenia mia∏y za-
braç ze sobà ca∏y niezb´dny inwentarz. Decyzj´ o przesiedleniu starano si´ legi-
tymizowaç, odwo∏ujàc si´ do przepisów prawa: art. 16 rozporzàdzenia prezy-
denta RP z 23 grudnia 1927 r. o granicach paƒstwa (DzU RP 1927, nr 11, poz.
83 {nr 117, poz. 996}) i art. 16 rozporzàdzenia prezydenta RP z dnia 27 paê-
dziernika 1932 r. – prawo o stowarzyszeniach (DzU RP 1932, nr 94, poz. 808;
DzU RP 1946, nr 4, poz. 30; DzU RP 1949, nr 41, poz. 302; DzU RP 1949,
nr 45, poz. 335). Od nakazu nie przewidywano odwo∏ania, a opór mia∏ powo-
dowaç konsekwencje karne45. Pisma z 31 lipca mia∏y byç dostarczone 3 sierpnia
do wszystkich obj´tych likwidacjà placówek zakonnych, co mia∏o usankcjono-
waç prawnie akcj´ „X-2” i zapobiec protestom ze strony prze∏o˝onych likwido-
wanych domów zakonnych. Pod dokumentem sankcjonujàcym przesiedlenia
w województwie katowickim podpis z∏o˝y∏ sekretarz tamtejszego PWRN Stefan
Staƒczyk, w województwie opolskim – przewodniczàcy PWRN Jan Mrocheƒ, we
wroc∏awskim zaÊ – przewodniczàcy PWRN Szczepan Jurzak.
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42 M. Blok, op. cit., s. 14–15.
43 M. Pabijanek, op. cit., s. 122; M.H. Zajàc, op. cit., s. 20.
44 Wspomnienia o wspó∏pracy mi´dzyzakonnej zgromadzeƒ zakonnych ˝eƒskich w Polsce po II wojnie
Êwiatowej do 1960 r., cz. 1, oprac. A. ¸àczkówna, Warszawa 1986, s. 171; M.H. Zajàc, op. cit., s. 22.
45 Zarzàdzenie Prezydium WRN we Wroc∏awiu nr W3–46–54, 31 VII 1954 r. [w:] Wspomnienia
o wspó∏pracy mi´dzyzakonnej..., s. 170.



Ulegajàc presji w∏adz, ks. Banach zwo∏a∏ 2 sierpnia w kurii opolskiej konfe-
rencj´, na którà zaprosi∏ niektórych dziekanów i proboszczów (najpewniej spo-
Êród tzw. post´powego duchowieƒstwa), by w obecnoÊci przedstawicieli Komisji
Duchownych i Âwieckich Dzia∏aczy Katolickich przy Wojewódzkim Komitecie
Frontu Narodowego z Opola i Warszawy poinformowaç ich o planowanej na-
st´pnego dnia likwidacji domów zakonnych i przesiedleniu zakonnic. Decyzj´ t´
motywowa∏ wzgl´dami narodowoÊciowymi. Informowa∏, ˝e miejsce przesiedlo-
nych zakonnic zajmà zgromadzenia z Polski centralnej. Wezwa∏ te˝ zebrane du-
chowieƒstwo, by w trakcie przesiedlenia uspokaja∏o „Êrodowiska”, a tak˝e za-
chowa∏o Êcis∏à tajemnic´ do czasu przeprowadzenia tej akcji. Opolski wikariusz
generalny zaznaczy∏, ˝e decyzje w∏adz paƒstwowych i koÊcielnych w tej sprawie
sà nieodwo∏alne i ostateczne46.

2 sierpnia odby∏y si´ te˝ dwie narady: jedna z cz∏onkami „kolektywów powia-
towych”, druga zaÊ z „trójkami” wyznaczonymi do likwidacji domów zakonnych;
ich celem by∏o dok∏adne zapoznanie tych gremiów z planami operacyjnymi doty-
czàcymi akcji „X-2”. Tego samego dnia do katowickiego, opolskiego i wroc∏awskie-
go PWRN wezwano prze∏o˝one generalne i prowincjalne zakonów. Przewodniczà-
cy prezydiów47 przekazali im do podpisania zarzàdzenia z 31 lipca o przesiedleniu
podleg∏ych im zakonnic i likwidacji prowadzonych przez nie domów48. Wed∏ug
ks. Banacha podpisy takie z∏o˝y∏y wszystkie zobowiàzane do tego prze∏o˝one gene-
ralne oprócz matki generalnej s∏u˝ebniczek NMP Demetrii Cebuli49.

Pozory legalizmu 

Sankcja prawna zastosowana w odniesieniu do akcji „X-2” w wi´kszoÊci przy-
padków nie mia∏a racjonalnego uzasadnienia. Artyku∏ 16 rozporzàdzenia o gra-
nicach paƒstwa odnosi∏ si´ do pasa granicznego, podczas gdy niewiele z likwido-
wanych domów zakonnych le˝a∏o w jego obr´bie. Zastosowanie art. 16 prawa
o stowarzyszeniach stanowiàcego o zawieszeniu lub zabronieniu dzia∏alnoÊci sto-
warzyszenia „ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa publicznego lub ochrony granic” by-
∏o nadu˝yciem w stosunku do potencjalnego zagro˝enia, a w odniesieniu do
zgromadzeƒ zakonnych faktycznie nie znajdowa∏o uzasadnienia opartego na re-
alnych przes∏ankach. Przepisy tego artyku∏u zosta∏y zastosowane selektywnie
– nie obj´to nimi miejscowej ludnoÊci Êwieckiej, a trudno zak∏adaç, ˝eby jedynym
podmiotem zdolnym do dzia∏aƒ o charakterze antypaƒstwowym by∏y ˝eƒskie
zgromadzenia zakonne. Artyku∏ ten nie móg∏ byç te˝ zastosowany do zakonów,
które nie posiada∏y statusu Êwieckiego stowarzyszenia. Wymaga∏ tak˝e innego try-
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46 M. Pabijanek, op. cit., s. 123.
47 W opolskim Prezydium WRN Jan Mrocheƒ prowadzi∏ rozmowy z prze∏o˝onà generalnà francisz-
kanek ubogich sióstr z Krzy˝anowic s. Marià Mikosz, prze∏o˝onà prowincjalnà s∏u˝ebnic NSJ z Ra-
ciborza-Ostróg s. Bibliannà Woênià, prze∏o˝onà sióstr de Notre Dame z Opola s. Jaros∏awà Bonczek
i prze∏o˝onà prowincjalnà franciszkanek od chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci z Otm´tu s. Marià Bonkosz
(AIPN, 01283/1201, Plan czynnoÊci zwiàzanych z akcjà „X-2” na terenie województwa opolskiego
od 26 do 29 VII 1954 r., [Opole], [1954 r.], k. 188–189).
48 A. Sitek, Organizacja i kierunki dzia∏alnoÊci Kurii Administracji Apostolskiej Âlàska Opolskiego
w latach 1945–1956, Wroc∏aw 1986, s. 126; M.H. Zajàc, op. cit., s. 19.
49 M. Pabijanek, op. cit., s. 124.



bu post´powania – instancjà kompetentnà do jego zastosowania by∏a bezpoÊred-
nia Êwiecka w∏adza nadzorcza, którà dla zakonów nie by∏o PWRN, lecz samodziel-
ny Referat Nadzoru Stowarzyszeƒ Wyznaniowych w UdsW. Artyku∏ 16 stawia∏ po-
nadto kilka istotnych warunków, których w∏adze nie spe∏ni∏y – decyzja
o przesiedleniu powinna byç umotywowana, zawieszenie dzia∏alnoÊci danego pod-
miotu nie powodowa∏o usuni´cia go z zajmowanego terenu, decyzja zawierajàca
postanowienie o rozwiàzaniu musia∏a zawieraç wyznaczony, odpowiedni do jej re-
alizacji termin, a decyzja o zawieszeniu mia∏a byç wykonana natychmiast, co nie
oznacza∏o jednak automatycznego wyprowadzania si´ z zajmowanego obiektu.

Przesiedlenia narusza∏y nietykalnoÊç osobistà i mieszkaƒ. Zarzàdzenia PWRN
by∏y sprzeczne z postanowieniami Konstytucji PRL (art. 4, art. 69, art. 70, art.
72 pkt 2, art. 73 i art. 74), a tak˝e uchwa∏ami Rady Paƒstwa i Rady Ministrów
z 14 grudnia 1950 r., które przyznawa∏y prawo do odwo∏aƒ. ¸amano te˝ inne
przepisy prawne, m.in.: rozporzàdzenie Prezydenta RP o post´powaniu admini-
stracyjnym z 22 marca 1928 r., dekret o publicznej gospodarce lokalami z 21
lipca 1945 r., dekret o gospodarowaniu lokalami z 21 grudnia 1945 r. i dekret
o ochronie sumienia i wyznania z 5 sierpnia 1949 r. Przejmowanie majàtku zgro-
madzeƒ przez paƒstwo by∏o te˝ sprzeczne z ustawà z 20 marca 1950 r. o przej´-
ciu dóbr martwej r´ki i postanowieniami tzw. porozumienia pomi´dzy paƒ-
stwem a KoÊcio∏em z 14 kwietnia 1950 r.

Przesiedlenia narusza∏y regu∏y zakonów ˝eƒskich, które w wi´kszoÊci nale˝a-
∏y do tzw. zgromadzeƒ czynnych, prowadzàcych dzia∏alnoÊç dobroczynnà i cha-
rytatywnà. Narzucona przez re˝im zmiana tych warunków praktycznie uniemo˝-
liwia∏a zakonom wype∏nianie ich statutowej dzia∏alnoÊci. Bezprawie przesiedleƒ
polega∏o te˝ na tym, ˝e obj´to nimi nowicjaty, co wed∏ug przepisów prawa ka-
nonicznego wymaga∏o zgody Stolicy Apostolskiej; podobnej decyzji wymaga∏a li-
kwidacja klasztorów.

Likwidacja domów zakonnych i umieszczenie zakonnic w oÊrodkach
przejÊciowych

Do akcji „X-2” zaanga˝owano znaczny zasób si∏ i Êrodków. Od 2 sierpnia te-
ren wokó∏ likwidowanych obiektów, a czasem ca∏e miejscowoÊci, z których prze-
siedlano zakonnice, zabezpiecza∏y zmotoryzowane i uzbrojone si∏y UB i MO;
o skali tych dzia∏aƒ mo˝e Êwiadczyç fakt, ˝e obj´to nimi np. Opole50. Do bezpo-
Êredniej realizacji przesiedleƒ przystàpiono 3 sierpnia, najcz´Êciej oko∏o godziny
5.00 lub 6.00 rano. Do wybranych oÊrodków zakonnych w województwach ka-
towickim, opolskim i wroc∏awskim przyje˝d˝a∏y komisje likwidacyjne, które da-
wa∏y siostrom prze∏o˝onym do podpisania pisma z PWRN i z kurii o zawieszeniu
dzia∏alnoÊci, a tak˝e nakazy natychmiastowego przeniesienia si´ albo do macie-
rzystych domów zakonnych, albo do oÊrodków przejÊciowych. Cz´sto zakonnice
informowano o tym, ˝e ich zakonne prze∏o˝one wyrazi∏y formalnà zgod´ na te
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50 A. Sitek, Organizacja i kierunki dzia∏alnoÊci..., s. 126–127. Relacje zakonnic o przebiegu przesiedleƒ 
zob. B.J. Kucharczyk, ̊ ycie i praca sióstr franciszkanek szpitalnych w okresie sowietyzacji kraju, „Âlàsk Opol-
ski” 2001, r. 11, nr 1, s. 9 i n.; M. Pabijanek, op. cit., s. 124 i n.; P. Raina, Losy sióstr zakonnych w PRL...,
s. 33 i n.; Wspomnienia o wspó∏pracy mi´dzyzakonnej..., s. 173 i n.; M.H. Zajàc, op. cit., s. 91 i n.



dzia∏ania. Do domów zakonnych s∏u˝ebniczek NMP, których prze∏o˝ona nie wy-
da∏a zgody na przesiedlenie, przedstawiciele w∏adz wkraczali bez przedstawienia
odpowiednich decyzji na piÊmie. Podobne przypadki zdarza∏y si´ zresztà te˝ w in-
nych placówkach51. Zakonnice w∏aÊciwie nie mia∏y mo˝liwoÊci odwo∏ania si´ do
w∏adz koÊcielnych, którym podlega∏y. Inna sprawa, ˝e w∏adze nie przewidywa∏y
mo˝liwoÊci odstàpienia od zaplanowanych dzia∏aƒ, tak wi´c po rozpocz´ciu akcji
„X-2” wszelkie protesty strony koÊcielnej52 by∏y skazane na niepowodzenie, po-
nadto KoÊció∏ nie mia∏ podówczas ani wystarczajàcych si∏, ani Êrodków.

Niewiele domów zakonnych wiedzia∏o wczeÊniej o przesiedleniu53. Prze∏o˝o-
ne, które zosta∏y poinformowane o tym przez w∏adze, przy ówczesnym stanie
Êrodków ∏àcznoÊci, nie by∏y w stanie w ciàgu zaledwie jednego dnia przekazaç tej
wiadomoÊci podleg∏ym sobie placówkom. Niezapowiedziane najÊcia „trójek li-
kwidacyjnych” i ekip robotników by∏y dla wi´kszoÊci zakonnic zaskoczeniem,
wywo∏ujàcym strach oraz niepewnoÊç o los w∏asny i zgromadzeƒ. Wi´kszoÊç
z nich by∏a przekonana, ˝e zostanà aresztowane, wywiezione do wi´zieƒ, obo-
zów pracy przymusowej (co zresztà póêniej si´ potwierdzi∏o), na Syberi´ lub do
województw wschodnich Polski; wiele z nich obawia∏o si´ o w∏asne ˝ycie.

Si∏y bezpieczeƒstwa zabezpiecza∏y likwidowane placówki od zewnàtrz przed
ewentualnà ucieczkà z nich zakonnic. Bezwarunkowo zabraniano im oddalania
si´; w razie koniecznoÊci mog∏y to zrobiç jedynie w towarzystwie cz∏onka grupy
likwidacyjnej. W przypadku nieobecnoÊci którejÊ z sióstr starano si´ ustaliç jej
miejsce pobytu i sprowadziç do macierzystego oÊrodka zakonnego. Zakonnicom
wydawano polecenie spakowania baga˝u osobistego i przygotowania si´ do
opuszczenia domów zakonnych. ˚àdano te˝ wpuszczenia do klauzury i wydania
kluczy do likwidowanych obiektów. Po ich zaj´ciu ewidencjonowano osoby i ma-
jàtek zakonny, spisywano protokó∏ zdawczo-odbiorczy obejmujàcy ˝ywy i mar-
twy inwentarz, ustalano zapotrzebowanie na transport i meldowano o tym
wszystkim „trójce powiatowej”.

Pakowaniem inwentarza (na ogó∏ od 4 sierpnia) zajmowa∏y si´ wyznaczone
wed∏ug klucza ideologicznego ekipy robotników. Ich zaanga˝owanie polityczne
mia∏o gwarantowaç bezkolizyjne przeprowadzenie wywozu ruchomoÊci zakon-
nic. Pakowanie dobytku przesiedlanych zgromadzeƒ przeprowadzano najcz´Êciej
bez odpowiedniego zabezpieczenia. Zgodnie z wytycznymi MBP zwierz´ta
i wi´ksze baga˝e zakonnic ∏adowano do pociàgów, którymi transportowano je
dalej kolejà do klasztorów przeznaczonych na oÊrodki internowania; rzeczy oso-
biste i poÊciel przewo˝ono samochodami ci´˝arowymi, którymi ka˝dorazowo
musia∏a jechaç tak˝e jedna lub kilka sióstr zakonnych54. JakaÊ cz´Êç ˝ywego in-
wentarza i mienia pozosta∏a jednak w opuszczonych domach zakonnych55.
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51 Pro memoria Sekretariatu Episkopatu Polski, 22 IX 1954 r. [w:] P. Raina, Losy sióstr zakonnych
w PRL…, s. 67.
52 Ibidem, s. 35 i n.
53 M. Pabijanek, op. cit., s. 125.
54 Wytyczne operacyjne Departamentu XI MBP dotyczàce akcji o kryptonimie „X-2” wysiedlenia za-
konnic z domów zakonnych na Górnym i Dolnym Âlàsku [1954 r.] [w:] Metody pracy operacyjnej...,
s. 184.
55 J. Swastek, op. cit., s. 60.



Podczas likwidacji Êlàskich domów zakonnych dochodzi∏o do wielu nadu˝yç, ta-
kich jak brak poszanowania przedmiotów kultu religijnego i regu∏ ˝ycia zakonnego,
zniewa˝anie i zastraszanie zakonnic, niszczenie i kradzie˝ ich majàtku. Przesiedlenia
przebiega∏y cz´sto z u˝yciem si∏y, zdarza∏y si´ pobicia zakonnic56. Siostry zakonne
zmuszano do podpisywania oÊwiadczeƒ o dobrowolnym opuszczeniu oÊrodków,
odbierano im dowody osobiste, w których dokonywano adnotacji o wymeldowa-
niu z danej miejscowoÊci. Prze∏o˝onym zgromadzeƒ gro˝ono sankcjami za próby
ucieczki podleg∏ych im sióstr zakonnych lub opór z ich strony57. Ju˝ w pierwszych
dniach po przesiedleniu zdarza∏y si´ przypadki namawiania zakonnic do rezygnacji
z ˝ycia zakonnego58. Opró˝nione domy do czasu ich zagospodarowania pozostawa-
∏y pod kontrolà UB i MO, a tak˝e specjalnych trzyosobowych grup roboczych.

Wed∏ug ocen MBP likwidacj´ placówek zakonnych przeprowadzono bez wi´k-
szych komplikacji. W jej trakcie nie zanotowano powa˝niejszych wystàpieƒ ani
duchowieƒstwa, ani osób Êwieckich59. Opór zakonnic napotkano w pojedynczych
oÊrodkach i szybko go prze∏amano albo si∏à, albo po wyjaÊnieniach i przedstawia-
niu paƒstwowych i koÊcielnych zarzàdzeƒ dotyczàcych przesiedlenia. Na opór na-
trafiono m.in. w Sosnowicach w województwie katowickim, gdzie zakonnice ka-
tegorycznie zaprotestowa∏y przeciwko ˝àdaniu oddania dowodów to˝samoÊci60.
Po wyt∏umaczeniu im powodu odebrania dokumentów i zapewnieniu, ˝e zostanà
im oddane, siostry ustàpi∏y. W Wieszowie i Zbros∏awicach zakonnice nie chcia∏y
wpuÊciç ekip likwidacyjnych i próbowa∏y ucieczki; zosta∏y jednak zatrzymane
i odprowadzone z powrotem, w Bytomiu zaÊ zg∏osi∏y ch´ç wystàpienia z zakonu
za cen´ pozostawienia ich na miejscu jako osoby Êwieckie. W innej placówce
w tym mieÊcie prze∏o˝ona s. Agnieszka Kubica zachowywa∏a si´ prowokacyjnie
wobec ekip likwidacyjnych, zaznaczajàc, ˝e „takiego szykanowania zakon nie do-
zna∏ nawet za panowania Hitlera”61. Podobnie ocenia∏o akcj´ „X-2” wiele innych
przesiedlanych zakonnic. Jak donosi∏ raport MBP: „W jednym wypadku prze∏o-
˝ona placówki usi∏owa∏a pobiç cz∏onków komisji i nie chcia∏a ich wpuÊciç do po-
mieszczeƒ, w innym zakonnice przed opuszczeniem placówki zacz´∏y dewastowaç
jej urzàdzenia. W powiecie Opole zorganizowano »cud«. Incydent zlikwidowano
szybko przez zdemaskowanie inspiratora. Jedna z zakonnic wyrazi∏a si´, ˝e »nie
chce jak pozosta∏e zakonnice tej placówki prowadziç wrogiej roboty rewizjoni-
stycznej przeciwko Polsce, jak to robià te, z którymi zamieszkuje«”62.
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56 M. Pabijanek, op. cit., s. 127; M.H. Zajàc, op. cit., s. 31.
57 Wytyczne operacyjne Departamentu XI MBP dotyczàce akcji o kryptonimie „X-2” wysiedlenia za-
konnic z domów zakonnych na Górnym i Dolnym Âlàsku, [1954 r.] [w:] Metody pracy operacyjnej...,
s. 184.
58 B.J. Kucharczyk, op. cit., s. 10.
59 AIPN, 01283/1201, Informacja dotyczàca rewizjonistycznej dzia∏alnoÊci zakonów ˝eƒskich na te-
renie województw opolskiego, wroc∏awskiego i cz´Êci stalinogrodzkiego, 9 VIII 1954 r., k. 89.
60 Ibidem, Raport specjalny naczelnika Wydzia∏u XI WUBP w Stalinogrodzie por. Ryszarda Janu-
szewskiego do naczelnika Wydzia∏u II Departamentu XI MBP w Warszawie, dotyczàcy przebiegu
akcji przesiedlenia cz´Êci placówek zakonów ˝eƒskich z terenu województwa stalinogrodzkiego, Êci-
Êle tajne, Stalinogród, 9 VII 1954 r., k. 47.
61 Ibidem, k. 46.
62 AIPN, 01283/1201, Informacja dotyczàca rewizjonistycznej dzia∏alnoÊci zakonów ˝eƒskich na tere-
nie województw opolskiego, wroc∏awskiego i cz´Êci stalinogrodzkiego, Warszawa, 9 VIII 1954 r., k. 88.



Ponad po∏ow´ z oko∏o 318 zlikwidowanych oÊrodków zakonnych w woje-
wództwach katowickim, opolskim i wroc∏awskim63 przeznaczono na obiekty u˝y-
tecznoÊci publicznej; utworzono z nich: 71 przedszkoli, 41 oÊrodków zdrowia,
18 Êwietlic, 10 ˝∏obków, 10 bibliotek, 5 izb porodowych, 4 internaty, 3 szko∏y
i 14 obiektów o innym przeznaczeniu64. Statusu pozosta∏ych oko∏o 142 nie uda-
∏o si´ jak dotàd ustaliç, choç wiadomo, ˝e w niektórych z nich zostali póêniej za-
kwaterowani robotnicy (najpewniej zatrudnieni przy akcji „X-2”); inne przekaza-
no proboszczom z zastrze˝eniem, ˝e nie b´dà przeznaczone na sale parafialne65.

„Koncentracja”

Zgodnie z wytycznymi resortu bezpieczeƒstwa w dniach 4–5 sierpnia zakonni-
ce przewieziono do 17 domów zakonnych – w Katowicach-Bogucicach i Strumie-
niu w województwie katowickim; w Krzy˝anowicach, Nysie, Opolu, Otm´cie, Po-
r´bie, Raciborzu i Strzelcach w województwie opolskim, a tak˝e w Kraszewicach,
Krzeszowie, O∏drzychowicach K∏odzkich, Trzebnicy i Wroc∏awiu w województwie
wroc∏awskim66. Przedstawiciele PWRN powiadamiali 4 sierpnia prze∏o˝one tych
oÊrodków o planowanym przyjeêdzie przesiedlonych sióstr, które z polecenia
w∏adz mia∏y tam byç okresowo zakwaterowane. Resort bezpieczeƒstwa nakazywa∏
przygotowanie w oÊrodkach przejÊciowych odpowiednich warunków socjalnych67.

Przewo˝enie zakonnic do oÊrodków przejÊciowych przebiega∏o na ogó∏
sprawnie; gorzej by∏o z organizacjà wy∏adunku na miejscu. W Krzeszowie, Trzeb-
nicy i Wroc∏awiu zapanowa∏ chaos wywo∏any nieobecnoÊcià tzw. trójek, które
mia∏y transport przyjmowaç. Doprowadzi∏o to do kradzie˝y i niszczenia mienia
zakonnic, czego dopuszcza∏y si´ przede wszystkim ekipy wy∏adunkowe68, a inter-
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63 Zestawienie domów zlikwidowanych 3 VIII 1954 r. i nieoddanych po paêdzierniku 1956 r. wg sta-
nu z 1 IV 1958 r. [w:] P. Raina, Losy sióstr zakonnych w PRL…, s. 182.
64 AAN, UdsW, 84/123, Zestawienie liczbowe Referatu do spraw Wyznaƒ przy Prezydium WRN
w Opolu z przebiegu akcji „X-2” na terenie województwa opolskiego, wroc∏awskiego i stalino-
grodzkiego w okresie od 26 VII do 8 VIII 1954 r., [Opole], [1954 r.], k. 1.
65 AAN, Antoni Bida – spuÊcizna 1953–1954, 484/13, Notatki Antoniego Bidy, Konferencja pod-
sumowujàca akcj´ „zakonnice-autochtonki”, Warszawa, 18 VIII 1954 r., k. 286.
66 W województwie wroc∏awskim by∏y to: we Wroc∏awiu – dom prowincjalny jadwi˝anek, klasztor
marianek, klasztor sióstr zakonnych de Notre Dame, klasztor el˝bietanek; w O∏drzychowicach
– dom generalny franciszkanek sióstr mi∏osierdzia; w Krzeszowie – klasztor benedyktynek; w Trzeb-
nicy – dom generalny boromeuszek; w Kraszewicach – klasztor el˝bietanek. W województwie opol-
skim: w Opolu – dom sióstr de Notre Dame; w Nysie – klasztor el˝bietanek; w Raciborzu – klasz-
tor (siedziba prowincji) s∏u˝ebnic NSJ; w Krzy˝anowicach – klasztor franciszkanek ubogich sióstr;
w Strzelcach – klasztor el˝bietanek; w Otm´cie – klasztor franciszkanek od chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci;
w Por´bie – nowicjat i dom emerytek s∏u˝ebniczek NajÊwi´tszej Maryi Panny. W województwie ka-
towickim: w Katowicach – dom prowincjalny jadwi˝anek i w Strumieniu – klasztor sióstr de Notre
Dame (AIPN, 01283/1201, Zestawienie koncentracji placówek zakonów ˝eƒskich autochtonicz-
nych, [1954 r.], k. 171–173). Jak dotàd nie uda∏o si´ ustaliç, czy decyzje o zakwaterowaniu zakon-
nic w tych oÊrodkach wyda∏y te˝ w∏adze koÊcielne.
67 Wytyczne operacyjne Departamentu XI MBP dotyczàce akcji o kryptonimie „X-2” wysiedlenia za-
konnic z domów zakonnych na Górnym i Dolnym Âlàsku [1954 r.] [w:] Metody pracy operacyjnej...,
s. 184.
68 AIPN, 01283/1201, Raport specjalny naczelnika Wydzia∏u XI WUBP w Stalinogrodzie por. Ry-
szarda Januszewskiego do naczelnika Wydzia∏u II Departamentu XI MBP w Warszawie, dotyczàcy 



wencje w tej sprawie najcz´Êciej ignorowano69. W Krzeszowie milicjant ukrad∏
rzeczy sióstr, dosz∏o tak˝e do masowych kradzie˝y i wywo˝enia ich mienia do
miasta przez osoby cywilne70.

W oÊrodkach przejÊciowych zakonnice poddawano nowym szykanom (naci-
ski psychiczne, wystawienie na stres). Mimo pewnych przygotowaƒ poczynio-
nych przez w∏adze czeka∏y je tam najcz´Êciej trudne warunki socjalne71. W nie-
których oÊrodkach w∏adze wykaza∏y si´ cynizmem, przygotowujàc wystawne
pocz´stunki dla przesiedlanych zakonnic72. Wiadomo, ˝e we Wroc∏awiu filmo-
wano el˝bietanki, a najpewniej robiono im te˝ zdj´cia73. Sàdziç nale˝y, ˝e przy-
gotowywano w ten sposób materia∏ propagandowy majàcy przedstawiaç rzeko-
mà trosk´, jakà paƒstwo otacza∏o przesiedlane „rewizjonistki”.

Na nast´pnym etapie akcji „X-2” siostry zakonne by∏y kierowane z oÊrodków
przejÊciowych do docelowych oÊrodków internowania albo, w ramach „koncen-
tracji”, pozostawa∏y na miejscu lub by∏y przewo˝one do ich oÊrodków macierzy-
stych w województwach katowickim, opolskim i wroc∏awskim. Wed∏ug przybli-
˝onych danych paƒstwowych „koncentracjà” obj´to ∏àcznie (dla ró˝nych êróde∏)
od 216 (zob. tabela) do 246 zakonnic74. èród∏o proweniencji koÊcielnej szacuje
t´ liczb´ na 23875.

Tab. nr 1. Dane MBP o liczbie zakonnic „skoncentrowanych” w sierpniu 1954 r. w ra-
mach akcji „X-2”76

Internowanie

5 i 6 sierpnia pod uzbrojonà eskortà i w autobusach z napisami „pielgrzymka”
lub „wycieczka” wi´kszà cz´Êç przesiedlonych w ramach akcji „X-2” zakonnic
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przebiegu akcji przesiedlenia cz´Êci placówek zakonów ˝eƒskich z terenu województwa stalino-
grodzkiego, ÊciÊle tajne, Stalinogród, 9 VII 1954 r., k. 45.
69 Ibidem.
70 Ibidem, k. 44.
71 M. Pabijanek, op. cit., s. 127–128; M.H. Zajàc, op. cit., s. 32.
72 M.H. Zajàc, op. cit., s. 98.
73 Ibidem, s. 93. 
74 AIPN, 01283/1201, Zestawienie liczbowe dotyczàce zakonnic obj´tych akcjà „X-2”, [Warszawa],
[1954 r.], k. 170.
75 Wspomnienia o wspó∏pracy mi´dzyzakonnej..., s. 173.
76 AIPN, 0445/94, t. 1, Zestawienie ˝eƒskich zakonów przesiedlonych z terenu województw opol-
skiego, wroc∏awskiego, stalinogrodzkiego, odpis, [Warszawa], [1954 r.], k. 149. Liczb´ 216 inter-
nowanych zakonnic potwierdza te˝ inne êród∏o paƒstwowe (AIPN, 01283/1201, Informacja w spra-
wie akcji przesiedlenia zakonów autochtonicznych z województw opolskiego, wroc∏awskiego
i stalinogrodzkiego, Warszawa, 13 VIII 1954 r., k. 89).

Województwo Liczba zakonnic 
„skoncentrowanych”

Liczba placówek zakonnych, skąd pochodziły 
„skoncentrowane” zakonnice

Katowickie 15 3

Opolskie 71 13

Wrocławskie 130 54

RAZEM 216 70



wywieziono z oÊrodków przejÊciowych do zamienionych na oÊrodki internowa-
nia klasztorów w: Alwerni, D´bowej ¸àce, Gostyniu, Kobylinie, Otorowie, Sta-
niàtkach, Stadnikach i Wieliczce.

Plan przygotowania tych swoistych „klasztorów koncentracyjnych” obejmo-
wa∏: „1. 23 lipca: a) rozmowy z prze∏o˝onymi klasztorów, b) opracowanie planu
przesiedlenia. 2. 24 lipca: wejÊcie na obiekt przedstawicieli w∏adz w celu dopilno-
wania przygotowaƒ do wyjazdu, zewidencjonowanie stanu obiektu opuszczonego
celem zabezpieczenia przed dewastacjà. 27 lipca: a) wyznaczenie administratorów
do przyj´cia obiektu, b) zorganizowanie ekip remontowych. 28–29 lipca: a) pa-
kowanie si´ i wyjazd, b) przekazanie [przej´tych] terenów [koÊcielnych] admini-
stracji [paƒstwowej]. 30 lipca i 6 sierpnia: przygotowanie obiektów do osiedlenia
nowych mieszkaƒców. Przygotowanie pomieszczeƒ. Przygotowanie ludzi i wy˝y-
wienia. 6 sierpnia: Sprawdzanie gotowoÊci obiektów. 9–10 sierpnia: przyjmowa-
nie osiedleƒców i pokazanie obiektów prze∏o˝onym. Uwaga: Administrator pozo-
staje a˝ do odwo∏ania”77. Generalnie zrealizowano wi´kszà cz´Êç tego planu78.

D´bowa ¸àka (województwo bydgoskie)

Do klasztoru w D´bowej ¸àce rano 6 sierpnia przyjecha∏a pierwsza grupa
16 franciszkanek od chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci z Otm´tu wraz z ich prze∏o˝onà
prowincjalnà. Zakonnice zaj´∏y obiekt, z którego wczeÊniej przesiedlono do To-
polna siostry pasterki79. Po po∏udniu przyby∏ drugi transport z 68 zakonnicami
(26 ubogimi piel´gniarkami III zakonu Êw. Franciszka z Krzy˝anowic z matkà ge-
neralnà i 42 s∏u˝ebnicami NajÊwi´tszego Serca Jezusowego z Raciborza z prze∏o-
˝onà prowincjalnà) i 4 osobami Êwieckimi80. Na skutek z∏ego wyznaczenia trasy
i pob∏àdzenia transporty by∏y w drodze niemal ca∏y dzieƒ i dotar∏y do klasztoru
z wielogodzinnym opóênieniem. Cz´Êç samochodów ci´˝arowych, która zgubi∏a
si´ po drodze, przyby∏a do D´bowej ¸àki dopiero 7 sierpnia.

Na miejscu przyby∏e zakonnice przywitali aktywiÊci tzw. ruchu post´powych
katolików – ks. Stanis∏aw Owczarek z Warszawy (którego miejsce zajà∏ wkrótce
ks. Ga∏kowski z Torunia), Sienkiewicz ze Stowarzyszenia PAX i Borkowski z „Ve-
ritas”. Póêniej przeprowadzono ankietyzacj´ zakonnic i wybrano tymczasowà,
trzyosobowà rad´ gospodarczà, która mia∏a zajàç si´ organizacjà ˝ycia w klaszto-
rze. W pierwszych dniach po przesiedleniu siostry same prowadzi∏y kuchni´ i za-
j´∏y si´ sprawami gospodarczymi. 
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77 Ibidem, Plan przygotowania punktów sta∏ego osiedlenia, [Warszawa], [1954 r.], k. 174. 
78 Problem ten wymaga dalszych badaƒ. Por. ibidem, Meldunek specjalny do dyrektora Departa-
mentu XI MBP, naczelnik Wydzia∏u XI WUBP w Krakowie, kpt. Stanis∏aw Florek, ÊciÊle tajne, Kra-
ków, 20 VIII 1954 r., k. 165–163 (odwrotna paginacja); ibidem, Meldunek specjalny o przebiegu
akcji przesiedleƒczej sióstr zakonnych z województw wroc∏awskiego i opolskiego, naczelnik Wy-
dzia∏u XI WUBP w Poznaniu, kpt. Stanis∏aw Proszowski, ÊciÊle tajne, Poznaƒ, 13 VIII 1954 r.,
k. 103–99 (odwrotna paginacja); C.J. Cyman, Rewindykacja materialna a apostolstwo sióstr zakon-
nych w latach 1989–1995, Wroc∏aw 1996, s. 14; J. Pater, op. cit., s. 102.
79 Przebieg tego przesiedlenia nie zosta∏ jak dotàd szczegó∏owo poznany.
80 AIPN, 01283/1201, Raport starszego referenta Sekcji I Wydzia∏u II Departamentu XI MBP por.
L. Dàbrowskiego z przyjazdu zakonnic z terenu woj. opolskiego do klasztoru w D´bowej ¸àce, pow.
Wàbrzeêno, [Poznaƒ], 9 VIII 1954 r., k. 42.



Wszystkie osoby Êwieckie, które przyby∏y z zakonnicami do D´bowej ¸àki,
zg∏osi∏y ch´ç wyjazdu i wkrótce zosta∏y zwolnione. Tak˝e w pierwszych dniach
sierpnia pi´ç zakonnic, które zadeklarowa∏y ch´ç wystàpienia z zakonu, wyjecha-
∏o do domu; dwie dalsze wyrazi∏y takà gotowoÊç81. W okresie póêniejszym do
D´bowej ¸àki przyby∏o 31 el˝bietanek. ¸àcznie w sierpniu 1954 r. w tamtejszym
klasztorze internowano 115 zakonnic (zob. aneks).

Gostyƒ, Kobylin, Otorowo (Wielkopolska)

5 sierpnia po po∏udniu do klasztoru w Gostyniu przyby∏ z Wroc∏awia trans-
port z 83 el˝bietankami. W ciàgu dwóch kolejnych dni dojecha∏o tam jeszcze
111 zakonnic, wys∏anych omy∏kowo do Kobylina. 7 sierpnia do Gostynia prze-
wieziono el˝bietank´ z Otorowa. Ogó∏em w sierpniu 1954 r. internowano w tym
klasztorze 195 el˝bietanek (zob. aneks). Podczas ich przyjazdu wiele pomocy
udzielili im „skoncentrowani” tam zakonnicy ze zgromadzenia filipinów.

5 sierpnia do Kobylina przyby∏o w trzech transportach 305 zakonnic – w pierw-
szym 92 z oÊrodka przejÊciowego w Nysie, w drugim 65 ze Strzelec Opolskich,
w trzecim 148 z Kraszewic82. Ostatni transport, pierwotnie skierowany do Go-
stynia, znalaz∏ si´ w Kobylinie przez pomy∏k´, co spowodowa∏o dodatkowe, nie-
przewidziane utrudnienia w rozlokowaniu tam zakonnic i transporcie ich baga-
˝y. W Kobylinie po zakoƒczeniu rozlokowywania znalaz∏y si´ 194 el˝bietanki.

Do Otorowa, z punktu koncentracji we Wroc∏awiu, w jednym transporcie
6 sierpnia przyby∏o 155 marianek. Do Gostynia, Kobylina i Otorowa trafi∏y
omy∏kowo ∏àcznie dwie osoby duchowne nieobj´te przesiedleniem i osiem osób
Êwieckich, w tym dwoje dzieci (zob. aneks); wszystkie osoby Êwieckie wkrótce
opuÊci∏y tamtejsze klasztory.

W wielkopolskich klasztorach zakonnice zosta∏y powitane przez „ksi´˝y pa-
triotów”, przedstawicieli Stowarzyszenia PAX i urz´dników PPRN, nast´pnie
uda∏y si´ na modlitw´ i posi∏ek; chorym udzielono pomocy lekarskiej. W pierw-
szych dniach sierpnia wybrano tymczasowe rady gospodarcze, do których naj-
cz´Êciej wytypowano zakonnice szukajàce kontaktu z przedstawicielami w∏adz
odpowiedzialnymi za sprawy zwiàzane z przesiedleniem. Na ogó∏ by∏y to zakon-
nice pochodzàce z Polski centralnej i autochtonki Niemki znajàce j´zyk polski.
Siostry zakonne stojàce na czele rad kierowa∏y faktycznie ˝yciem internowanych
zgromadzeƒ; jak oceniano w MBP, pozosta∏e ich cz∏onkinie nie przejawia∏y wi´k-
szej inicjatywy na tym polu.

W ocenie MBP rady sformowano trafnie w klasztorach w Gostyniu i Otoro-
wie; inaczej by∏o w Kobylinie, gdzie przedstawiciel PAX wybra∏ jej sk∏ad przypad-
kowo, bez konsultacji z pozosta∏ymi delegatami paƒstwowymi83. Otorowska rada
gospodarcza nie cieszy∏a si´ jednak zaufaniem tamtejszych zakonnic. W oÊrodku
tym dosz∏o poczàtkowo do wielu zaniedbaƒ organizacyjnych, spowodowanych
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82 AIPN, 01283/1201, Meldunek specjalny naczelnika Wydzia∏u XI WUBP w Poznaniu kpt. Stani-
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wadliwym wspó∏dzia∏aniem mi´dzy przedstawicielami PAX, terenowych rad na-
rodowych, WUBP i komitetów partyjnych, którzy usi∏owali na w∏asnà r´k´ kie-
rowaç ˝yciem internowanych zakonnic.

Do przewiezienia zakonnic z oÊrodków przejÊciowych do wielkopolskich
klasztorów przeznaczono zbyt ma∏o ludzi i Êrodków transportu, wagonów z do-
bytkiem przesiedlanych zgromadzeƒ by∏o bowiem wi´cej, ni˝ si´ spodziewano.
Jednak na ogó∏ bez trudnoÊci uda∏o si´ zmobilizowaç dodatkowe osoby i pojaz-
dy. W transportach z oÊrodków przejÊciowych do Kobylina przyby∏o 98 wago-
nów z mieniem zakonnic (z tego 6 odes∏ano do Gostynia), do Otorowa – 90 i do
Gostynia – 8684.

Roz∏adunek zakoƒczono ostatecznie 9 sierpnia. W pierwszej kolejnoÊci wy∏a-
dowano inwentarz ˝ywy, w którym na skutek z∏ego za∏adowania i transportu
stwierdzono braki. We wszystkich punktach roz∏adunkowych – g∏ównie na sku-
tek niew∏aÊciwego za∏adunku – mia∏y miejsce niedok∏adnoÊci w sporzàdzaniu
spisów majàtku zakonnic i zniszczenie wielu nale˝àcych do nich przedmiotów.
Najgorzej pod tym wzgl´dem by∏o w Kobylinie85.

Nie zdo∏ano umieÊciç ca∏ego dobytku zakonnic w pomieszczeniach zamkni´-
tych. Na ogó∏ zgromadzono go niedbale i bez odpowiedniego zabezpieczenia na
placach i w parkach przed klasztorami86. Zakonnice wybiera∏y spoÊród niego
najcenniejsze i najpotrzebniejsze przedmioty, niezb´dne do organizacji ˝ycia
w oÊrodkach internowania. Reszta zgromadzonych ruchomoÊci – g∏ównie meble
– w wi´kszoÊci uleg∏a zniszczeniu lub zosta∏a rozkradziona na skutek nieodpo-
wiedniego zabezpieczenia przez wyznaczonych do tego funkcjonariuszy MO
i ORMO87.

Stadniki, Staniàtki, Wieliczka (Ma∏opolska)

6 sierpnia przyby∏y do Ma∏opolski 453 przesiedlone ze Âlàska s∏u˝ebniczki
NMP; 79 z nich skierowano do Stadnik, 294 do Staniàtek (z tego 231 do klasz-
toru benedyktynek i 63 do klasztoru s∏u˝ebniczek) i 80 do Wieliczki88. Do zapla-
nowanej liczby 455 zakonnic, które mia∏y si´ tego dnia znaleêç w docelowych
miejscach przesiedlenia, brakowa∏o dwóch. Wraz z przesiedlonymi przyby∏y
cztery osoby Êwieckie, które umieszczono w staniàteckich klasztorach
– 3 w klasztorze benedyktynek i jednà w klasztorze s∏u˝ebniczek NMP89.

Transporty samochodowe z majàtkiem ruchomym zakonnic skierowano
5 sierpnia ze stacji kolejowej w Pod∏´˝u do klasztorów w Staniàtkach, a ze stacji
w Wieliczce do klasztorów znajdujàcych si´ w tym mieÊcie i w Stadnikach.

Zakonnice w Staniàtkach i Wieliczce powitali „ksi´˝a patrioci” i delegacje Li-
gi Kobiet zorganizowane przez krakowskie PWRN. Wed∏ug raportu MBP siostry,
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84 Ibidem, k. 99.
85 Ibidem, k. 98.
86 M.H. Zajàc, op. cit., s. 105.
87 Ibidem, s. 110. 
88 AIPN, 01283/1201, Do dyrektora Departamentu XI MBP, naczelnik Wydzia∏u XI WUBP w Kra-
kowie, kpt. Stanis∏aw Florek, ÊciÊle tajne, Kraków, 20 VIII 1954 r., k. 163. 
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zastraszone wizjà zes∏ania na Syberi´ lub do obozów pracy, na ogó∏ wyra˝a∏y za-
dowolenie z ulokowania ich w ma∏opolskich klasztorach i podporzàdkowywa∏y
si´ wszystkim zarzàdzeniom w∏adz90.

Zakonnicom oddano na miejscu dowody osobiste i przeprowadzono wÊród
nich ankiet´, która najpewniej dotyczy∏a ich wieku i stanu zdrowia. Mia∏o to
zwiàzek z planem wykorzystania sióstr zakonnych do pó∏niewolniczej pracy na
rzecz paƒstwa, co w partyjnej nowomowie nazywano podówczas „produktywi-
zacjà”. Internowanym zapewniono te˝ wzgl´dnà swobod´ praktyk religijnych.
Ich kapelanami zostali poczàtkowo: w Staniàtkach ks. Karol Wójcik, a w Wielicz-
ce ks. W∏adys∏aw W´grzyk.

W trakcie przesiedleƒ zakonnic do ma∏opolskich klasztorów odnotowano
wiele nieprawid∏owoÊci organizacyjnych, dotyczàcych w szczególnoÊci przygoto-
wania przez PWRN w Krakowie Êrodków transportowych w odpowiedniej licz-
bie i w stosownym czasie. W niemal ka˝dym z tych oÊrodków zdarzy∏o si´, ˝e
majàtek ruchomy sióstr znalaz∏ si´ gdzie indziej ni˝ one same. Problem ten roz-
wiàzano w ciàgu kilku dni po 6 sierpnia. Przy przesiedleniach z oÊrodków przej-
Êciowych, szczególnie w trakcie przewo˝enia ruchomoÊci ze stacji kolejowych do
klasztorów, na skutek wadliwego przygotowania transportu i z∏ej pracy robotni-
ków powstawa∏y zatory.

Mimo ochrony funkcjonariuszy MBP i MO zdarza∏y si´ kradzie˝e mienia za-
konnic, dokonywane g∏ównie przez wynaj´tych do akcji „X-2” robotników
i kierowców. Jak donosi∏ raport MBP, „szoferzy przewo˝àcy mienie zakonnic ze
stacji Pod∏´˝e do Staniàtek otworzyli szklane gàsiory z winem, upijajàc si´; usi-
∏owali ukraÊç zegar i inne przedmioty. MO w zwiàzku z tym dokona∏a zatrzy-
mania pi´ciu osób”91. Próby dokonania kradzie˝y przez robotników odnotowa-
no te˝ w klasztorze w Wieliczce. „Zaszed∏ tak˝e wypadek – pisano – ˝e starszy
referent PUBP w Krakowie Duraƒski kupi∏ od jednej z zakonnic zegar i obraz
olejny, a ponadto ukrad∏ kilkanaÊcie metrów chodnika”92. Sprawà zajà∏ si´ Wy-
dzia∏ do spraw Funkcjonariuszy krakowskiego WUBP. Za niedociàgni´cie w ak-
cji „X-2” uznano dopuszczenie do nawiàzania przez zakonnice kontaktu z miej-
scowà ludnoÊcià; np. w Staniàtkach zacz´∏y one udzielaç pomocy lekarskiej
w tamtejszych domach93.

Podobnie jak w innych oÊrodkach internowania, w Stadnikach, Staniàtkach
i Wieliczce zorganizowano poczàtkowo kilkuosobowe tymczasowe rady gospo-
darcze, w których sk∏ad w Staniàtkach i Wieliczce wesz∏y prze∏o˝one klasztorów.
Nast´pnie przeprowadzono selekcj´ zakonnic pod kàtem ich przydatnoÊci do
pracy. Ustalono, ˝e na 453 oko∏o 120 nadawa∏o si´ do ewentualnego zatrudnie-
nia – pozosta∏e by∏y albo w podesz∏ym wieku, albo chore94.

Zgodnie z planami operacyjnymi MBP, do ka˝dego z ma∏opolskich klasztorów
przydzielono funkcjonariusza resortu, który mia∏ przeprowadziç werbunki wÊród
miejscowej ludnoÊci, pracowaç z siecià agenturalnà w klasztorach, a jednoczeÊnie
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przeciwdzia∏aç jakimkolwiek próbom nawiàzania kontaktu zakonnic z osobami
z zewnàtrz.

W pierwszych dniach internowania w sumie kilka zakonnic ze Stadnik, Sta-
niàtek i Wieliczki wyrazi∏o ch´ç porzucenia stanu duchownego, a tak˝e próbo-
wa∏o stamtàd uciec. Stwierdzono antagonizmy mi´dzy Polkami a Niemkami,
a tak˝e poszczególnym domami zakonnymi i ich prze∏o˝onymi95. Do po∏owy
wrzeÊnia 1954 r. funkcjonariusze MBP zwerbowali w Kobylinie jako tajne wspó∏-
pracowniczki (TW) cztery zakonnice („M”, „Mart´”, „Wer´” i N.N.; dwie pierw-
sze wesz∏y w sk∏ad tamtejszej rady gospodarczej); kolejna mia∏a zostaç zwerbo-
wana w najbli˝szym czasie. Z dwoma zakonnicami („Ewà” i „R”) utrzymywano
tzw. kontakt poufny (KP). W Otorowie wytypowano do werbunku dwie zakon-
nice, a w Gostyniu zwerbowano trzy („Bert´”, „Bogn´” i „Mirr´”)96. W Stadni-
kach, Staniàtkach (w obu klasztorach) i Wieliczce do po∏owy wrzeÊnia 1954 r.
dokonano w sumie pi´ciu werbunków, rozpoznano te˝ sylwetki wielu innych za-
konnic i przygotowano je do werbunków w dalszej kolejnoÊci97. Sieç agentural-
nà w oÊrodkach internowania uzupe∏niali niektórzy ksi´˝a i osoby Êwieckie zwer-
bowani albo w charakterze KP, albo TW98.

Ustalenie dok∏adnej liczby zakonnic obj´tych akcjà „X-2” jest zadaniem trud-
nym ze wzgl´du na rozbie˝noÊci na ten temat zawarte tak w êród∏ach paƒstwo-
wej, jak i koÊcielnej proweniencji; wszystkie nale˝y traktowaç z ostro˝noÊcià. Dla
przyk∏adu, wed∏ug ustaleƒ koÊcielnych, przesiedlenia, koncentracja i internowa-
nie dotkn´∏y ∏àcznie 1328 zakonnic z 10 zgromadzeƒ: boromeuszek, el˝bietanek,
franciszkanek, franciszkanek od chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci, jadwi˝anek, sióstr de
Notre Dame, s∏u˝ebniczek Maryi, s∏u˝ebnic NajÊwi´tszego Serca Jezusa, s∏u˝ebni-
czek NajÊwi´tszej Marii Panny i ubogich piel´gniarek III zakonu Êw. Franciszka99.
Inne êród∏a koÊcielne podajà liczby 1192100 i 1500101 przesiedlonych zakonnic
oraz 1085102 i 1300103 internowanych. èród∏a paƒstwowej proweniencji szacujà
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95 AIPN, 01283/1201, Meldunek specjalny naczelnika Wydzia∏u XI WUBP w Poznaniu kpt. Stani-
s∏awa Proszowskiego o przebiegu akcji przesiedleƒczej sióstr zakonnych z województw wroc∏aw-
skiego i opolskiego, [Poznaƒ], 13 VIII 1954 r., k. 99.
96 Ibidem, Do naczelnika Wydzia∏u II Departamentu XI MBP w Warszawie, naczelnik Wydzia∏u XI
WUBP w Poznaniu kpt. Stanis∏aw Proszowski, ÊciÊle tajne, Poznaƒ, 17 IX 1954 r., k. 222 i n.
97 Ibidem, Do dyrektora Departamentu XI MBP, naczelnik Wydzia∏u XI WUBP w Krakowie kpt.
Stanis∏aw Florek, ÊciÊle tajne, Kraków, 20 VIII 1954 r., k. 162.
98 Ibidem, k. 162 i n.; AIPN, 01283/1201, Do naczelnika Wydzia∏u II Departamentu XI MBP w War-
szawie, naczelnik Wydzia∏u XI WUBP w Poznaniu kpt. Stanis∏aw Proszowski, ÊciÊle tajne, Poznaƒ, 17
IX 1954 r., k. 222 i n.; ibidem, Meldunek specjalny o przebiegu akcji przesiedleƒczej sióstr zakon-
nych z województw wroc∏awskiego i opolskiego, naczelnik Wydzia∏u XI WUBP w Poznaniu kpt. Sta-
nis∏aw Proszowski, ÊciÊle tajne, Poznaƒ 13 VIII 1954 r., k. 96–95 (odwrotna paginacja).
99 Zestawienie domów zlikwidowanych 3 VIII 1954 r. i nieoddanych po paêdzierniku 1956 r. wg sta-
nu z 1 IV 1958 r. [w:] P. Raina, Losy sióstr zakonnych w PRL…, s. 182. Wed∏ug êróde∏ paƒstwo-
wych akcjà „X-2” obj´to: boromeuszki, el˝bietanki, jadwi˝anki, franciszkanki siostry mi∏osierdzia,
siostry s∏u˝ebniczki NSJ, franciszkanki ubogie siostry, franciszkanki od chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci, sio-
stry s∏u˝ebniczki NMP z Por´by, siostry de Notre Dame (ibidem, s. 175).
100 Statystyka wysiedlonych zakonnic zob. ibidem, s. 78.
101 Pro memoria Sekretariatu Episkopatu Polski, 22 IX 1954 r. [w:] ibidem, s. 66–67.
102 Wspomnienia o wspó∏pracy mi´dzyzakonnej..., s. 172–173.
103 Pro memoria Sekretariatu Episkopatu Polski, 22 IX 1954 r. [w:] P. Raina, Losy sióstr zakonnych
w PRL…, s. 87.



z kolei liczb´ zakonnic obj´tych akcjà „X-2” na: 718104, 1083105, 1299106 i 1432
(w tej liczbie 1256 sióstr zakonnych „skoncentrowanych” w pierwszym etapie ak-
cji „X-2” i ∏àcznie 1186 przesiedlonych i 246 pozostawionych w oÊrodkach kon-
centracji)107. Analiza danych koÊcielnych i paƒstwowych pozwoli∏a autorowi tego
artyku∏u ustaliç przybli˝onà liczb´ zakonnic obj´tych akcjà „X-2” na 1328; w tym
216 poddanych „koncentracji” i 1112 internowanych w sierpniu 1954 r. w: D´-
bowej ¸àce, Gostyniu, Kobylinie, Otorowie, Stadnikach, Staniàtkach i Wieliczce. 

Siostry zakonne przesiedlono najpewniej z 318 placówek, co potwierdza
cz´Êç êróde∏ proweniencji paƒstwowej i koÊcielnej108; inne dane paƒstwowe po-
dajà liczby 302109 i 372110. Akcja dotkn´∏a najbardziej województwo opolskie,
skàd przesiedlono 596 zakonnic ze 172 domów111. Inne dane mówià o 704 za-
konnicach, w tym 607 pochodzenia miejscowego i 97 nap∏ywowych112. Wed∏ug
danych paƒstwowych, najwi´kszà grupà wysiedlonych by∏y s∏u˝ebniczki NMP
z Por´by – 506 ze 123 placówek113. Inne dane mówià o 120 placówkach (25 w ar-
chidiecezji wroc∏awskiej i 95 w diecezji opolskiej)114 i 121 zlikwidowanych do-
mach115. W czasie akcji uciek∏y co najmniej dwie zakonnice: el˝bietanka Maksy-
miliana Wilkel i marianka Marta Zmich116. Wed∏ug MBP, el˝bietanka Stanis∏awa
Martas uciek∏a z Kobylina do D´bowej ¸àki117.
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w PRL..., s. 111; Zestawienie domów zlikwidowanych 3 VIII 1954 r. i nieoddanych po paêdzierniku
1956 r. wed∏ug stanu z 1 IV 1958 r. [w:] ibidem, s. 182.
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katolicki w Polsce, [Warszawa], [1954 r.], k. 3.
110 AIPN, 01283/903, Ocena pracy wydzia∏ów wojewódzkich Departamentu VI KdsBP, [1954 r.], k. 177.
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Terror towarzyszàcy akcji „X-2” przyniós∏ oczekiwany skutek – likwidacja
cz´Êci domów zakonnych w województwach katowickim, opolskim i wroc∏aw-
skim oraz kolejne etapy przesiedlenia sióstr zosta∏y przeprowadzone na ogó∏ bez
wi´kszych zak∏óceƒ118; w ich trakcie resort bezpieczeƒstwa nie zanotowa∏ po-
wa˝niejszych wystàpieƒ ani ze strony duchowieƒstwa, ani osób Êwieckich.
Stwierdzono za to g∏ównie wystàpienia o charakterze lokalnym, a tak˝e plotki
i pog∏oski119. Dla przyk∏adu, niektóre zakonnice g∏oÊno mówi∏y, ˝e przesiedlenie
jest potraktowaniem ich gorszym, ni˝ to mia∏o miejsce w okresie hitleryzmu.
Zdarzy∏o si´, ˝e prze∏o˝ona placówki rzekomo usi∏owa∏a pobiç cz∏onków komi-
sji likwidacyjnej i nie chcia∏a ich wpuÊciç do pomieszczeƒ; by∏o te˝ tak, ˝e w jed-
nym z domów zakonnych zakonnice przed opuszczeniem placówki zacz´∏y de-
wastowaç jej wyposa˝enie120. W kilku przypadkach utworzono grupy (z∏o˝one
przewa˝nie z kobiet) z zamiarem obrony przesiedlanych sióstr. W trakcie likwi-
dacji placówek zakonnych odnotowano te˝ wiele pojedynczych przypadków
prowokacyjnego zachowania si´ ludnoÊci (np. w powiecie opolskim robotnicy
zatrudnieni przy ∏adowaniu mebli zakonnic zostali obrzuceni kamieniami przez
dziewcz´ta, a w jednym z tamtejszych koÊcio∏ów kolportowano ulotk´ nawo∏u-
jàcà do modlitw za zakonnice). Podobne zjawiska wystàpi∏y szczególnie w powia-
tach: g∏ubczyckim, opolskim, wroc∏awskim i zàbkowickim121. Manifestacyjne
wyrazy jednoÊci z przesiedlanymi, do których dochodzi∏o zarówno w miejscach
likwidowanych domów zakonnych, jak i w punktach etapowych przesiedleƒ, by-
∏y nieliczne w porównaniu z liczbà obj´tych akcjà „X-2” placówek (oko∏o 318).
W kilku przypadkach u˝yto si∏y. Generalnie aparat policyjny skutecznie zapobie-
ga∏ protestom, stosujàc Êrodki profilaktyczne – przede wszystkim prewencyjne
aresztowania, a tak˝e tzw. rozmowy ostrzegawcze i wyjaÊniajàce, manifestacje si-
∏y itp.122 Bierna na ogó∏ postawa spo∏eczeƒstwa podczas akcji „X-2” nie oznacza-
∏a poparcia dla niej. Z czasem jednak niech´ç do zakonnic ros∏a, co najpewniej
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118 AIPN, 01283/903, Notatka Departamentu VI KdSBP dotyczàca dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa,
[Warszawa], 4 XI 1954 r., k. 31; AIPN, MBP, 4068, Departament X MBP, KoÊció∏ rzymskokatolic-
ki w Polsce, [Warszawa], [1954 r.], k. 148.
119 Por. AIPN, 01283/1201, Informacja dotyczàca dalszych wypowiedzi w zwiàzku z przesiedleniem
zakonnic z terenu województwa opolskiego, opr. st. ref. Wydzia∏u XI WUBP w Opolu, por. Kazi-
mierz Dur, ÊciÊle tajne, Opole, 13 VIII 1954 r., k. 108–104 (odwrotna paginacja); ibidem, Meldu-
nek specjalny nr 1 WUBP we Wroc∏awiu dotyczàcy nastrojów w zwiàzku z akcjà przesiedlenia sióstr
zakonnych, szef WUBP we Wroc∏awiu, pp∏k Daniel Kubajewski, ÊciÊle tajne, Wroc∏aw, 5 VIII
1954 r., k. 11; ibidem, Meldunek specjalny o przebiegu akcji przesiedleƒczej sióstr zakonnych z wo-
jewództw wroc∏awskiego i opolskiego, naczelnik Wydzia∏u XI WUBP w Poznaniu, kpt. Stanis∏aw
Proszowski, ÊciÊle tajne, Wroc∏aw, 13 VIII 1954 r., k. 97; ibidem, Raport specjalny dotyczàcy prze-
biegu akcji przesiedlenia cz´Êci placówek zakonów ˝eƒskich z terenu woj. stalinogrodzkiego, naczel-
nik Wydzia∏u XI WUBP w Stalinogrodzie, por. Ryszard Januszewski, ÊciÊle tajne, Stalinogród, 9 VIII
1954 r., k. 47–44 (odwrotna paginacja).
120 Ibidem, Informacja w sprawie akcji przesiedlenia zakonów autochtonicznych z województw
opolskiego, wroc∏awskiego i stalinogrodzkiego, ÊciÊle tajne, Warszawa, 13 VIII 1954 r., k. 89.
121 Ibidem; AIPN, IPN BU 0445/94, t. 1, Informacja dotyczàca reakcji Êrodowisk na akcj´ przesie-
dleƒczà zakonów autochtonicznych w dniach 2 VIII–7 VIII 1954 r., ÊciÊle tajne, Biuro „C”, Wydzia∏
II, Warszawa, 11 VIII 1954 r., k. 137–140. 
122 AIPN, MBP, 4068, Departament X MBP, KoÊció∏ rzymskokatolicki w Polsce, [Warszawa],
[1954 r.], k. 4; M. Pabijanek, op. cit., s. 127.



by∏o skutkiem zastraszania przez aparat policyjny i administracyjny paƒstwa,
a tak˝e oddzia∏ywania re˝imowej propagandy123.

TrudnoÊci – g∏ównie w postaci biernego lub czynnego oporu – lecz i tak
o ograniczonej skali, napotkano g∏ównie w trakcie przesiedleƒ zgromadzeƒ za-
konnych z ma∏opolskich klasztorów w Alwerni, Stadnikach i Staniàtkach, które
zamieniono na oÊrodki internowania dla przesiedlanych ze Âlàska zakonnic.

18 sierpnia 1954 r. zorganizowano konferencj´ podsumowujàcà akcj´ „X-2”.
W jej trakcie premier Cyrankiewicz ustali∏ m.in. termin przej´cia mienia po prze-
siedlonych zakonnicach oraz przekazania produktów przez nie pozostawionych
ró˝nym instytucjom. Ze zlikwidowanych domów zakonnych do oÊrodków inter-
nowania mia∏y byç dostarczone maszyny do szycia, które potem pos∏u˝y∏y sio-
strom do wykonywania ró˝nych prac na rzecz paƒstwa. Planowano te˝ zachowa-
nie nale˝àcych do nich wartoÊciowych ksià˝ek; inne na ogó∏ zniszczono. Na
konferencji premier zakaza∏ zakonnicom oddalaç si´ poza oÊrodki internowania.
W zwiàzku z planowanym zatrudnieniem ich do pracy przymusowej na rzecz
paƒstwa stwierdzi∏ koniecznoÊç pe∏nej produktywizacji, a tak˝e niedopuszczenia
do ˝ebraniny i wyzysku zakonnic124.

Od 3 sierpnia do koƒca wrzeÊnia 1954 r. paƒstwo finansowa∏o wy˝ywienie
sióstr125. Okres wzgl´dnej swobody internowania skoƒczy∏ si´ na prze∏omie
sierpnia i wrzeÊnia 1954 r. wraz z ustanowieniem w klasztorach – oÊrodkach in-
ternowania Êwieckich administratorów. Przez kolejne dwa i pó∏ roku izolacji
wi´kszoÊç sióstr zakonnych zmuszono do pracy dla paƒstwa; w tym czasie pod-
dano je te˝ wielu innym szykanom126. Zmian´ warunków internowania przynio-
s∏y im dopiero zmiany zachodzàce na scenie spo∏eczno-politycznej PRL w okre-
sie tzw. odwil˝y. Na skutek interwencji podj´tej przez prymasa Wyszyƒskiego
w paêdzierniku 1956 r. wi´kszoÊç internowanych zakonnic odzyska∏a wolnoÊç
w grudniu tego roku oraz w styczniu i lutym 1957 r.

* * *

Nale˝y sàdziç, ˝e akcja „X-2” z sierpnia 1954 r. by∏a tylko przymiarkà do
szerszych dzia∏aƒ paƒstwa wymierzonych we wszystkie zgromadzenia zakonne
w kraju. Przeprowadzone w jej ramach kolejno przesiedlenie, „skoncentrowa-
nie” i internowanie Êlàskich zakonnic mia∏o wi´c charakter swoistego ekspery-
mentu, którego celem by∏o sprawdzenie, jak dalece w polskich warunkach – spe-
cyficznych przecie˝ ze wzgl´du na silnà pozycj´ KoÊcio∏a w paƒstwie – mo˝liwe
by∏o zastosowanie wobec niego wybranych struktur „wariantu czechos∏owackie-
go”, charakteryzujàcego si´ niemal ca∏kowitym rozbiciem autonomii KoÊcio∏a
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123 Por. AIPN, 01283/1201, Informacja starszego referenta Wydzia∏u XI por. Kazimierza Dura do-
tyczàca dalszych wypowiedzi w zwiàzku z przesiedleniem zakonnic z terenu województwa opolskie-
go, [Opole], 13 VIII 1954 r., k. 108; ibidem, Sprawozdanie miesi´czne za sierpieƒ 1954 r. zast´pcy
szefa WUBP w Opolu mjr. Henryka Trzciƒskiego skierowane do ministra MBP gen. dyw. Stanis∏a-
wa Radkiewicza w Warszawie, [Opole], 8 IX 1954 r., k. 57.
124 AAN, Antoni Bida – spuÊcizna 1953–1954, 484/13, Notatki Antoniego Bidy, Konferencja pod-
sumowujàca akcj´ „zakonnice-autochtonki”, Warszawa, 18 VIII 1954 r., k. 286.
125 Wspomnienia o wspó∏pracy mi´dzyzakonnej..., s. 174.
126 P. Raina, Losy sióstr zakonnych w PRL…, s. 93 i n.; M.H. Zajàc, op. cit., s. 34 i n.



i podporzàdkowaniem go komunistycznemu re˝imowi. Akcja „X-2” pokaza∏a
w∏adzom, ˝e terror po∏àczony z odpowiednià propagandà przynosi oczekiwany
skutek i pozwala na wzgl´dnie bezkolizyjnà realizacj´ zmasowanych dzia∏aƒ re-
presyjnych przeciwko KoÊcio∏owi. Opór wy˝szego duchowieƒstwa wobec prze-
siedleƒ mia∏ mimo wszystko charakter bardziej formalny ni˝ rzeczywisty, a sprze-
ciw ze strony osób Êwieckich (g∏ównie spo∏ecznoÊci lokalnych) by∏ znikomy.
Wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa by∏a nie tylko zastraszona, lecz tak˝e na ogó∏ oboj´tna
wobec losu zakonnic. Wszystko to by∏o dla paƒstwa dobrym prognostykiem. Za-
mys∏ rozbicia wszystkich struktur zakonnych nie zosta∏ jednak w Polsce ostatecz-
nie zrealizowany, choç jeszcze na prze∏omie lat 1955 i 1956 by∏ przedmiotem
o˝ywionych dyskusji wÊród wysokich funkcjonariuszy aparatu bezpieczeƒ-
stwa127, a po przesiedleniu Êlàskich zakonnic szykanowanie zakonów nie usta∏o,
aczkolwiek prowadzono je na mniejszà skal´ i z mniejszym nat´˝eniem. Zabra-
k∏o na to nie tylko czasu, lecz tak˝e si∏ i Êrodków. Istotne znaczenie mia∏y tu po-
st´pujàcy proces liberalizacji ˝ycia polityczno-spo∏ecznego w kraju (tzw. odwil˝)
i pog∏´biajàcy si´ od grudnia 1954 r. kryzys aparatu bezpieczeƒstwa, który w tym
czasie ponosi∏ najwi´kszà odpowiedzialnoÊç za realizacj´ polityki wyznaniowej
paƒstwa128. Ostateczne przekreÊlenie szans na rozbicie struktur zakonnych przy-
nios∏o wpisane w kalkulacje polityczne nowej ekipy Gomu∏ki uwolnienie z inter-
nowania Wyszyƒskiego (28 paêdziernika 1956 r.), któremu uda∏o si´ scemento-
waç KoÊció∏ i wzmocniç jego nadwàtlone struktury. Ju˝ nigdy póêniej w∏adzom
PRL nie uda∏o si´ objàç go kontrolà i podporzàdkowaç sobie w tak znacznym
stopniu, jak w okresie izolacji prymasa.

Aneks

Liczba zakonnic internowanych w sierpniu 1954 r.129
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127 B. Noszczak, Próba likwidacji zakonów w Polsce (1955–1956)..., s. 44–56.
128 Idem, Kryzys dzia∏alnoÊci Departamentu VI KdsBP przeciwko KoÊcio∏owi rzymskokatolickiemu
w Polsce (1954–1956) i próby jego przezwyci´˝enia, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2005, nr 2, s. 99
i n.
129 AIPN, 01283/1201, Meldunek specjalny naczelnika Wydzia∏u XI WUBP w Poznaniu kpt. Stani-
s∏awa Proszowskiego o przebiegu akcji przesiedleƒczej sióstr zakonnych z województw wroc∏aw-
skiego i opolskiego, [Poznaƒ], 13 VIII 1954 r., k. 99–101; ibidem, Pismo naczelnika Wydzia∏u XI 

Ośrodek 
internowania

Nazwa 
zgromadzenia

Liczba internowanych 
zakonnic

Uwagi

Dębowa 

Łąka, klasztor 

pasterek 

elżbietanki, 

franciszkanki 

od chrześcijańskiej 

miłości,

służebnice 

NSJ, ubogie 

pielęgniarki 

III zakonu 

św. Franciszka

115

(w tym: 

31 elżbietanek, 

16 franciszkanek 

od chrześcijańskiej 

miłości, 42 służebnice 

NSJ, 26 ubogich 

pielęgniarek III zakonu 

św. Franciszka)

Dane z 9 VIII 1954 r.

Do Dębowej Łąki trafiły omyłkowo 

4 osoby świeckie. 
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WUBP w Krakowie kpt. Stanis∏awa Florka do dyrektora Departamentu XI MBP w Warszawie, Êci-
Êle tajne, 20 VIII 1954 r., k. 163; ibidem, Raport specjalny naczelnika Wydzia∏u XI WUBP w Stali-
nogrodzie por. Ryszarda Januszewskiego do naczelnika Wydzia∏u II Departamentu XI MBP w War-
szawie, dotyczàcy przebiegu akcji przesiedlenia cz´Êci placówek zakonów ˝eƒskich z terenu
województwa stalinogrodzkiego, ÊciÊle tajne, Stalinogród, 9 VII 1954 r., k. 42; Wspomnienia
o wspó∏pracy mi´dzyzakonnej..., s. 172–173.

Gostyń, 

klasztor 

filipinów

elżbietanki 195 Dane z 8 VIII 1954 r.

5 i 6 VIII przywieziono do Gostynia 

111 zakonnic, które omyłkowo 

skierowano do Kobylina. 7 VIII 

przewieziono do tego klasztoru 

elżbietankę z Otorowa.

Omyłkowo trafiło do Gostynia 

2 dzieci, które 8 VIII zostały zabrane 

przez ich ojca.

Kobylin, 

klasztor 

franciszkanów 

elżbietanki 194 5 VIII przybyło do Kobylina łącznie 

305 zakonnic. Ostatni z trzech 

transportów (ze 148 zakonnicami) 

miał trafić do Gostynia. Ostatecznie 

6 i 7 VIII wysłano do tego ośrodka 

111 zakonnic.

Do Kobylina przewieziono omyłkowo 

4 osoby świeckie, z których jedna 

– chora znalazła się w szpitalu. 

Otorowo, 

klasztor 

urszulanek 

Serca 

Jezusowego 

Konającego

marianki 155 Do Otorowa trafili omyłkowo: 

elżbietanka, bonifrater i 2 osoby 

świeckie. Zakonnicę przewieziono do 

Gostynia, a zakonnika do klasztoru 

bonifratrów w Marysinie.

Stadniki, 

klasztor 

sercanów

służebniczki NMP  79 Do przewidzianej, łącznej liczby 

455 przeznaczonych do internowania 

służebniczek NMP brakowało 2 

(stan z 20 VIII 1954 r.).Staniątki, 

klasztor 

benedyktynek 

231

Umieszczono tu 

3 osoby świeckie

Staniątki, 

klasztor 

służebniczek 

NMP

 63

Umieszczono tu 

1 osobę świecką 

Wieliczka, 

klasztor 

reformatów

 80

Łączna liczba 
internowanych 
zakonnic 

1112
Łącznie przesiedlono 16 osób 
świeckich



BART¸OMIEJ NOSZCZAK (ur. 1976) – historyk, specjalizuje si´ w historii naj-
nowszej Polski, laureat nagrody naukowej imienia Aleksandra Gieysztora za
prac´ Sacrum czy profanum? – spór o istot´ obchodów Milenium polskiego
(1949–1966) (Warszawa 2002). Jest pracownikiem naukowym BEP IPN.

Displacement of convents from the Katowice, Opole and Wroclaw provinces (August
1954)

The arrest and internment of Roman Catholic Primate Stefan Wyszyƒski (Septem-
ber 25 1953) created an unusual situation for the communist regime of Boles∏aw Bierut,
which allowed it to completely subordinate the Roman Catholic hierarchy. A great obstac-
le in achieving this aim were convents, whose structures were much more resistant to the
destructive religious policy. Thus the authorities of the People’s Republic of Poland deci-
ded to accomplish their aim using repressions. Based on actions conducted in the 1950’s in
Czechoslovakia and Hungary, it was decided in Poland to some nuns and priests in intern-
ment camps and force them to perform compulsory work. Similar repressions were used
in the case of convents in the south-western provinces of Katowice, Opole and Wroc∏aw.
The aim of this action was also to seize convent estates and to Polonize the territories gi-
ven to Poland under the Potsdam Conference (July – August 1945). The displacement of
nuns (code-named X-2) took place in August 1945. Those actions were justified by most-
ly fabricated accusations of anti-Polish activities (the displacement of ethnically German
nuns), because the authorities were aware of Polish society’s anti-German bias and its
anxiety over what was perceived as German revisionism. To secure acceptance for resettle-
ments the communist authorities tried to use the authority of the Church, which was put
under particular pressure, as well as ad-hoc regulations. Substantial forces and means we-
re used during the operation, within which a crucial role was played by the security poli-
ce. As part of the X-2 operation, over 1,300 nuns and 318 convents were displaced. Ter-
ror used during this action proved an efficient means. There was no resistance either from
the frightened Roman Catholic Episcopate, or from lay Catholics. It could be assumed that
the displacement of the nuns from the western provinces provided testing ground for a ma-
jor operation whose aim was to subordinate convents to the state. However, this action
was abandoned, because of the progressing liberalization in Poland from the end of 1954,
political thaw and a crisis in the security agency – which spearheaded the war against the
Church. Roman Catholic Primate Wyszyƒski, who was released following the political
changes triggered by what came to be known as the Polish October of 1956, eventually
managed to strengthen the structures of the weakened Church. He was able to muster 
enough strength to oppose the communist government. Thanks to his intervention, at in
the winter months of 1957–58, the displaced nuns were released.
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