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WYCHOWANIE I KSZTA CENIE SIÓSTR  
ZGROMADZENIA ZMARTWYCHWSTANIA PA SKIEGO 
W ARCHIDIECEZJI POZNA SKIEJ W LATACH 1919-1939 
 
 
 Pocz tki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pa skiego si gaj  
lat 80. XIX stulecia. Celina Borz cka1 po mierci m a (1875) wyje-
cha a z córkami Celin  i Jadwig  do Rzymu, gdzie pozna a ks. Piotra 
Semenenk  zmartwychwsta ca. Obrawszy go za spowiednika powie-
dzia a mu o swoim zamiarze po wi cenia si  Bogu poprzez luby 
zakonne. Od wczesnej bowiem m odo ci nosi a w swoim sercu pra-
gnienie oddania si  Bogu i tylko decyzja rodziców uniemo liwi a jej 
spe nienia w asnych planów yciowych. 
 W 1879 roku podczas mszy w., celebrowanej przez ks. Semenenk  
w ko ciele w. Klaudiusza w Rzymie, Borz cka mia a widzenie przy-
sz ych zmartwychwstanek. Od tego momentu dojrzewa o w niej prze-
wiadczenie, e Bóg obdarzy  j  powo aniem za o ycielskim2. Odwa -

nie zatem i z determinacj  przyst pi a do tworzenia nowej rodziny 
zakonnej, w czym skutecznie pomaga a jej córka Jadwiga. 
 6 stycznie 1891 roku Celina i Jadwiga Borz ckie wraz z trzema 
kandydatkami, za zgod  kardyna a Lucido Maria Parocchi, z o y y 
luby zakonne. Tym samym Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwsta-

nia Pa skiego rozpocz o oficjalnie ycie w Ko ciele. W 1905 roku 
zgromadzenie otrzyma o pierwsz  aprobat  w adz ko cielnych. Za  
17 lipca 1923 roku Papie  Pius XI uzna  i zatwierdzi  Zgromadzenie 
oraz jego Konstytucj . 

———— 
1 Celina Borz cka z Chludzi skich (1833-1913) urodzi a si  w Antowilu, w powiecie 
orsza skim, guberni mohylewskiej (dzisiejsza Bia oru ). 
2 Zob. E. H e n s c h k e CR, W stron  pe ni cz owiecze stwa. Celina Borz cka peda-
gog i krzewiciel o wiaty 1833-1913 [dalej: W stron  pe ni…], Pozna  2010, s. 110.  
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 Zadaniem powo anego do istnienia zgromadzenia jest nauczanie 
i wychowanie3. Poniewa  pierwszy dom zakonny stan  w Rzymie, 
wi c najpierw tam Za o ycielka uruchomi a szko  dla dziewcz t 
z ubogich rodzin. Zostawiwszy wspólnot  zakonn  i szko  rzymsk  
pod opiek  córki Jadwigi, Celina uda a si  Galicji, by tam na ziemi 
polskiej rozwin  dzia alno  dydaktyczno-wychowawcz . W K tach 
zakupi a parcel  i zbudowa a klasztor z nowicjatem, szko  i przed-
szkolem. Kolejno powstawa y placówki w zaborze rosyjskim, naj-
pierw w Cz stochowie, a nast pnie w Warszawie. 
 Za ycia jednak Za o ycielki mo liwo ci rozwoju zgromadzenia 
by y ograniczone. Niewola nie sprzyja a ani wzrostowi liczby powo-
a , ani rozprzestrzenianiu si  zgromadzenia. Dynamiczny jego roz-

wój nast pi  w dwudziestoleciu mi dzywojennym. Po odzyskaniu 
przez kraj niepodleg o ci zmartwychwstanki przekroczy y granice 
by ego Królestwa i Galicji, zak adaj c domy tak e na terytorium daw-
nego zaboru pruskiego. W grudniu 1919 roku przyby y do Poznania, 
aby rozezna  sytuacj  i kupi  dom. Na pocz tku stycznia osiedli y si  
w Poznaniu i rozpocz y dzia alno . Tym samym znalaz y si  w sa-
mym sercu archidiecezji pozna skiej. 
 Prze o ona generalna Antonina So tan4, korzystaj c z do wiadcze  
sióstr zmartwychwstanek w USA, które zarejestrowa y zgromadzenie 

———— 
3 Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 
Rzym 1982, s. 121. 
4 Antonina So tan (1857-1931) po mierci Jadwigi Borz ckiej (1906) pe ni a obo-
wi zki asystentki generalnej; za  po mierci za o ycielki Celiny Borz ckiej, jako 
pierwsza jej nast pczyni stan a na czele zgromadzenia. 
 Rodzina So tanów z przydomkiem Pere wiet, nale a a do najstarszych ksi cych 
bia oruskich domów. Za Kazimierza Jagiello czyka So tanowie zajmowali wysokie 
stanowiska, podobnie jak i pó niej. Ojciec Stefanii (w zgromadzeniu Antonina) So -
tan pe ni  urz d marsza ka szlachty. Matka, Ewa So tan z Po o skich oddawa a si  
wychowaniu dzieci i obowi zkom pani domu. Stefania uko czy a pensj  p. Guirin 
w Warszawie, po czym, ówczesnym zwyczajem, wyjecha a z ojcem Micha em 
i najstarsz  siostr  za granic . W 1899 r. wst pi a do zgromadzenia. Za o ycielka 
Celina Borz cka skierowa a j  do pracy w nowopowsta ej placówce (1899) w Cz sto-
chowie przy ul. Starej. By  to dom rekolekcyjny dla pa , najcz ciej kierowanych na 
rekolekcje przez kap anów. Nast pn  placówk  by  Dom wi tej Jadwigi w Warsza-
wie przy ul. Wiejskiej, ufundowany przez Angielk  Mary Williams. By  to rodzaj 
pensjonatu, który zapewnia  paniom w wieku l3-30 lat, pracuj cym w ró nych zawo-
dach, opiek  moraln  i ca kowite utrzymanie za niewielk  op at . S. So tan by a 
kierowniczk  tego pensjonatu. Po mier  Za o ycielki C. Borz ckiej s. Antonina 
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jako korporacj , podj a decyzj  powo ania tak e w Polsce stowarzy-
szenia, które uto samia oby si  ze zgromadzeniem i na którego imi  
zosta aby zapisana jego w asno 5. Uzyskawszy poparcie ks. kardyna-
a Aleksandra Kakowskiego, ksi cia biskupa Adama Sapiehy i innych 

kompetentnych osób przyst pi a do utworzenia korporacji, która na 
podstawie Dekretu o Stowarzyszeniach z 1919 roku i Konstytucji 
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chry-
stusa, zosta a zatwierdzona przez Ministerstwo Wyzna  Religijnych 
i O wiecenia Publicznego (MWRiOP) dnia 19 listopada 1919 roku6. 
Korporacja otrzyma a nazw  „Stowarzyszenie im. Waleriana Kalinki”. 
Cz onkami Stowarzyszenia by y siostry zmartwychwstanki oraz dwie 
osoby spoza zgromadzenia7. Stowarzyszenie mia o charakter humani-
tarno-o wiatowy, albowiem jego celem by o popieranie instytucji 
wychowawczych i o wiatowych dzia aj cych w interesach narodo-
wych polskich8. 
 Jedn  z pierwszych posiad o ci przej tych przez Stowarzyszenie 
im. Waleriana Kalinki by a, obok Grudzi dza i Cz stochowy, placówka 
w Poznaniu9. Dzi ki zabiegom s. Marii Zubylewicz, po uzyskaniu zgody 
———— 
So tan zosta a wybrana przez kapitu  prze o on  generaln  zgromadzenia. B. u -
l i s k a CR, M. Antonina So tan, Roma 1955, s. 13 nn. 
5 Korporacja zatwierdzona przez pa stwo mia aby prawo do nabywania maj tku 
i korzystania z ró nych us ug w op atach. Upro ci aby spraw  testamentów i unika oby 
si  zatargów z sukcesorami. M. L. M i s t e c k a CR Zmartwychwstanki t. II, s. 282. 
6 Tam e, s. 283. 
7 Ks. Feliks de Ville i p. ojkówna; prezesem stowarzyszenia by a s. Teresa Kalkstein, 
a od 1931 r. wiceprezesem ks. Józef Szkudelski. Tam e, s. 283. 
8 Stowarzyszenie im. Waleriana Kalinki nie istnia o d ugo (25 lat). Pierwsza próba 
zniszczenia go nast pi a w czasie II wojny wiatowej. Jednak e wskutek interwencji 
sióstr i pracowników, którzy wykazali u yteczno  Stowarzyszenia z racji prowadze-
nia dzia a  w „Radzie G ównej Opieku czej” oraz w urz dzie szkolnym, moc  dekre-
tu generalnego gubernatora z dnia 4 XII 1941 r. Stowarzyszenie odzyska o z powro-
tem swoj  ywotno  w Generalnej Guberni. Drugie podej cie mia o miejsce w 1946 r., 
kiedy na oliborz przyby  urz dowy likwidator w celu rozwi zania Stowarzyszenia 
im. Waleriana Kalinki. Zmartwychwstanki t. II, dz. cyt., s. 283 nn. 
9 Zob. G ó r c z y n, Kronika Miasta Poznania [dalej: Górczyn], KMP 2002, s. 121. 
„W 1919 r. – czytamy tam e – zapewne za po rednictwem Urz du Osadniczego, 
posesja radcy Ottona Kimlera przy ul. azarskiej 37 przesz a na w asno  Stowarzy-
szenia im. Waleriana Kalinki i przej y j  siostry zmartwychwstania Pa skiego”. 
Trzeba doda , e ulica azarska kilkakrotnie zmienia a nazw : w dwudziestoleciu 
mi dzywojennym – Marsza ka Focha 147; po II w wiatowej – Konstantego Rokos-
sowskiego 147; obecnie – G ogowska 147.  
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kardyna a Edmunda Dalborga, zgromadzenie kupi o w 1919 roku 
posesj  przy ulicy azarskiej 3710. Na t  posesj  sk ada a si  efektow-
na willa, przylegaj cy do niej domek dla s u by i ogród. Z czasem 
zgromadzenie dokupi o od W adys awa Falkowskiego parcel  s sia-
duj c  z zakupion  will 11 oraz drug  od Sosnowskiego12. W ten spo-
sób powsta  du y ogród z parkiem woko o willi13. 
 Struktura narodowo ciowa mieszka ców Poznania uleg a w tym 
czasie du ej zmianie. Niemcy i ydzi wyjechali do Niemiec, a w ich 
miejsce nap ywali Polacy z innych dzielnic Polski. Rzemie lnicy, 
kolejarze i emeryci osiedlili si  na polach górczy skich; za  przy ulicy 
Hetma skiej, zaprojektowanej od Alei Reymonta do ulicy G ogow-
skiej jako promenada, mieszkali ludzie z wy szej- redniej klasy: 
kupcy, urz dnicy skarbowi i bankowi oraz bardziej maj tni rzemie l-
nicy, jak malarze, krawcy i lusarze14. Mimo jednak zachodz cych 
zmian Górczyn w latach mi dzywojennych by  nadal przedmie ciem 
Poznania, które zachowa o dawny wiejski charakter15.  
 W 1920 roku przyjecha y do Poznania dwie pierwsze zmartwych-
wstanki, s. Paulina Surrey i s. Genowefa Westfal, dobrze w adaj ce 
j zykiem niemieckim, celem zorganizowania nowej placówki, z za-
miarem otwarcia internatu dla akademiczek. 
 W sierpniu 1920 roku dom zakonny Zgromadzenie Sióstr Zmar-
twychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Poznaniu przy 

———— 
10 Ze strony zgromadzenia po redniczy  ks. Henryk Hilhen, za  ze strony w a ciciela 
Ottona Kimlera – Otto Hoffmann. Zob. List O. Hoffmanna do ks. H. Hilhena z dnia 
2 XII 1919 r. APSZP. Teczka Nr 2, Ok adka VI. Zespó : P-G og. sygn. DMA (P I 1). 
Posesja przechodz c na rzecz korporacji, figuruje odt d jako w asno  s. E. Wizi -
skiej i s. J. Rzewuskiej. Zob. Dowód wp aty. Kwit wyra enie nale no ci w sprawie 
hipoteki Kimlera Pozna - azarz (...) zap aci a s. J. Rzewuska, dnia 12.03.1920 r. 
Podpisany Radca Sprawiedliwo ci Cichowicz. APSZP. Zespó : KP-Polskiej, sygn. 
KN/II/1; por. M. L. M i s t e c k a CR, Zmartwychwstanki t. II, s. 283. 
11 Dzia k  Falkowskiego zakupiono 22 I 1923 r. Akt notarialny 263 z dnia 22 I 1923 r. 
APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a2. 
12 Tam e. 
13 Parcela znajduje si  na terenie dawnej wsi miejskiej Górczyn, le cej przy drodze 
do Wroc awia. Jej pola si ga y granic Fabianowa i Junikowa oraz s siadowa y 
z polami d bickimi. Wie  Górczyn zosta a po czona z gmin  w. azarz; a w 1896 r. 
zapad a decyzja o w czeniu w. azarza z Górczynem do miasta Poznania. Górczyn, 
dz. cyt., s. 95-96. 
14 Tam e, s. 121-122. 
15 Tam e, s. 126. 
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ul. azarskiej 37 zosta  prawnie erygowany16. Decyzj  sióstr patronk  
domu zosta a wybrana Niepokalana Dziewica, a w 1929 roku siostry 
doda y w. Jana Ewangelist 17. 
 
 Znamienn  cech  dzia alno ci pedagogicznej zmartwychwstanek 
jest integrowanie procesu wychowania i kszta cenia. Czyli mówi c 
innymi s owy, nauczanie musi i  w parze z wychowaniem. Konse-
kwentnie szko y zgromadzenia by y instytucjami kszta c cymi i wy-
chowuj cymi. Podobn  rol  pe ni y internaty, które istnia y w zgro-
madzeniu b d  przy szkole, b d  niezale ne od szko y. Internat mia  
z jednej strony zapewni  m odzie y warunki do nauki oraz wdra a  
do pracy samodzielnej; z drugiej strony – dba  o jej wszechstronn  
formacj , a mianowicie: religijn , patriotyczn  i spo eczn . W my l 
powy szych za o e  szko y sióstr, które dysponowa y internatem, 
by y „zak adami naukowo-wychowawczymi”; za  internaty bez szko y 
„zak adami wychowawczymi”18. 
 Przybywszy do Poznania zmartwychwstanki rozpocz y dzia alno  
pedagogiczn  od uruchomienia internatu bez szko y. Dopiero nast pnym 
krokiem by o otwarcie szko y z internatem, a nieco pó niej szko y pod-
stawowej i przedszkola. Poni ej zostan  omówione powsta e dzie a. 
 
 1. Zak ady wychowawcze i dydaktyczne 
 
 wiadome, e Pozna  jest miastem uniwersyteckim, zmartwych-
wstanki osiedli y si  w nim m.in. z zamiarem utworzenia internatu dla 
studentek. Zgromadzenie bowiem mia o w tej dziedzinie ju  pewne 
do wiadczenie19. Jednak e zamys  ów nie doszed  do skutku. W miej-
sce zatem internatu dla m odzie y akademickiej powsta  internat dla 
uczennic szkó  rednich, o czym ni ej. 

———— 
16 Pismo ks. bp Franciszka Jedwabskiego z 6 XII 1958 r. potwierdzaj ce erekcj  
domu, APSZP. Zespó : P- G og., sygn DMA /P I 1/. 
17 Rozaria Przyby  CR, Historia domu pozna skiego. APSZP. Zespó : KP- Pozna skiej, 
sygn. KN/IV/7. 
18 W Polsce okresu mi dzywojennego internaty uwa ane by y ze instytucje „opieku cze”. 
Zob. Pismo: Miejski Urz d Bezpiecze stwa i Porz dku Publicznego. Akta zbiorowe 
w sprawie internatu SS. Zmartwychwstanek (opieka nad dziewcz tami) ul. azarska 37, 
Pozna , dnia 21 IV 1932. Archiwum Pa stwowe w Poznaniu. Zespó : AM Poznania, 
sygn. 11.284. 
19 Zob. E. H e n s c h k e CR, W stron  pe ni…, s. 239. 
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Uczennice Szko y Gospodarczej Sióstr Zmartwychwstanek  
na tle budynku od strony ogrodu (lata 20. XX w.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wznowienie dzia alno ci szko y po II wojnie wiatowej  
– Szko a Gospodarcza Sióstr Zmartwychwstanek (lata 40. XX w.) 
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1.1. Internat dla uczennic szkó  rednich 
 
 We wrze niu 1920 roku powsta a przy klasztorze pierwsza placówka 
wychowawcza, a mianowicie: internat dla m odzie y szkó  rednich. 
Wypadki polityczne nie pozwoli y – o czym wy ej wspomniano – na 
uruchomienie internatu dla m odzie y studiuj cej. Albowiem po zwy-
ci stwie odniesionym nad bolszewikami (15 VIII 1920) fala uciekinie-
rów z Kresów przesuwa a si  przez granic  wschodni , zatrzymuj c si  
t umnie w Poznaniu i jego okolicach. M odzie  kresowa podejmowa a 
nauk  w pozna skich gimnazjach i liceach. Zmartwychwstanki przyj-
mowa y t  m odzie  do nowopowsta ego internatu, który z chwil  
otwarcia liczy  45 uczennic z ró nych szkó  Poznania. 
 Mieszkanki internatu, w pierwszym roku jego istnienia, reprezento-
wa y trzy zabory. M odzie  by a bardzo zró nicowana, co wymaga o 
ze strony sióstr, jak pisze s. Joachima Rembowska, pierwsza prze o ona 
pozna skiej wspólnoty: „(…) wielkiej cierpliwo ci, taktu i pe nego za-
parcie si  siebie, aby utrzyma  m odzie  na w a ciwym poziomie kultury 
i wychowania, która w wyniku rewolucji na Kresach obni y a si  niemal 
do zera”20. Gdy te dziewcz ta zosta y przyj te do internatu – pisze dalej 
cytowana autorka – „(…) zacz y si  zgrzyty, nieporozumienia i niesna-
ski w ród internatek: Ka dy zabór mia  swoje wymaganie i w asne obli-
cze. Dziewczynki z Poznana i w ogóle z zaboru pruskiego mia y dobro-
byt; z Warszawy mo e wi ksz  elegancj  i wy szy poziom inteligencji; 
a z Kresów – wyczerpanie, o jakim dziewczynki z Poznania nie mia y 
poj cia. Kresowe dziewczynki mia y al do wszystkich za ich niedol , 
którego zrozumie  nie mog y dzieci z innych dzielnic Polski (...)”21. Od-
r bnym problemem by  j zyk. Dziewcz ta z województwa pozna skiego 
lepiej w ada y j zykiem niemieckim ni  polskim. W rozmowach cz sto 
wtr ca y wyra enie wywodz ce si  z j zyka niemieckiego, wskutek cze-
go ich j zyk by  niezrozumia y dla innych dziewcz t. Z tego powodu 
powstawa y tarcia i brak zaufania do siebie22. 
———— 
20 „Przez szereg miesi cy – czytamy w Kronice – m odzie  kresowa transportowana 
w wagonach bydl cych, tygodniami bez wody na ró nych postojach, m odzie  ta 
chorowa a z g odu, zimna i braku opieki, a zw aszcza epidemii tyfusu, która dziesi t-
kowa a dziewcz ta”. APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a1, s. 2-3. 
21 Tam e, s. 4-5. 
22 „Bior c pod uwag  temperamenty najbardziej opanowane okaza y si  zawsze Kre-
sowianki. One umia y zachowa  takt i granice, których nie wolno by o przekracza , 
jakkolwiek i one akcentowa y sw  wy szo  kulturow ”. Tam e, s. 5. 
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 Proces integrowania tej zró nicowanej i trudnej wspólnoty trwa  dwa 
lata. Wspomniane problemy dostrzega y te  w adze o wiatowe, z któ-
rymi zmartwychwstanki ci le wspó pracowa y. Prze om nast pi  dzi ki 
inicjatywie zorganizowania wymiany m odzie y szkó  rednich z Po-
znania z m odzie  Warszawy, Krakowa i odzi. Zacz to od stolicy, 
która przyj a apel. Ka da rodzina w Warszawie, która mia a syna lub 
córk  w gimnazjum, przyj a do siebie na czas zwiedzania stolicy 
uczennic  lub ucznia z Poznania. Po jakim  czasie nast pi a wymiana, 
m odzie  z Warszawy go ci a w Poznaniu. Rado  i zadowolenie by o 
obopólne. Eksperyment si  uda  i wp yn  jak pisze s. Rembowska: 
„(...) na zmian  stosunków mi dzyszkolnych we wszystkich wi kszych 
miastach tak dalece, e wywi za a si  atmosfera wspólnoty i jedno ci 
narodu”23. Du e zas ugi w zaprowadzeniu adu w internacie po o y  te  
ks. Moniuszko, który pochodzi  z Mi ska Litewskiego i w grudniu 1920 
roku zamieszka  u zmartwychwstanek w charakterze kapelana i studenta 
socjologii na Uniwersytecie Pozna skim24. 
 W pierwszym roku istnienia internatu mieszka o w nim 55 uczen-
nic. Z tych 40 ucz szcza o do szkó  pa stwowych, 5 do D brówki, 
a 10 do sióstr urszulanek25. W 1921 roku po wakacjach wróci o do 
internatu 50 dziewczyn. Ponadto przyj to wiele nowych i dobrych 
dzieci, dzi ki czemu praca stawa a si  atwiejsza26. W 1922 roku 
12 dziewczyn uko czy o szko , zdawszy matur  gimnazjaln ; 2 uko -
czy y szko  handlow ; 5 – kurs licealny27. 
 Celem wywierania wi kszego wp ywu wychowawczego i „lepszego 
ukszta towani charakterów wychowanek” siostry zdecydowa y (1922) 
przyjmowa  tylko uczennice klas I i II. Bowiem w ich przekonaniu 
sp dzanie kilka lat w internacie stanowi szans  na bardziej skuteczne 
oddzia ywanie wychowawcze. Zg aszaj ce si  do internatu dziewcz ta 
podzielono na trzy grupy: ma e, rednie i starsze (w ród których by y 
te  studentki). Ka dej niedzieli poszczególne grupy spotyka y si  
ze swoj  wychowawczyni  i otrzymywa y stosowny komentarz do 
przypadaj cej na dan  niedziel  Ewangelii, czytanej podczas Eucharystii. 
———— 
23 Tam e, s. 6. 
24 APSZP. Zespó : KP-Pozna skiej, sygn. KN/IV/7, s. 4. Kronikarka nie poda a imie-
nia ks. Moniuszki. Podobnie post powano w wielu innych przypadkach. 
25 Tam e, s. 5. 
26 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a2, s. 5. 
27 Tam e, s. 5. 
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Z inicjatywy internatek powsta o Kó ko Eucharystyczne, które pomy l-
nie si  rozwija o. Internatki cz sto przyst powa y do spowiedzi i do 
Komunii w.; w ci gu tygodnia uczestniczy y we mszy w., a w pierwsze 
pi tki bra y udzia  w Adoracji Naj wi tszego Sakramentu28. 
 Na pro b  proboszcza parafii pw. Matki Bo ej Bolesnej, ks. Mali -
skiego29 jedna z sióstr (Jadwiga Grzybowska) przygotowywa a kilka 
konwertytek spo ród mieszkanek internatu do sakramentów wi tych. 
Ponadto zacz y si  te  zg asza  dzieci z internatu na przygotowanie 
ich do I Komunii w.30. 
 W trzecim roku istnienia internatu nast pi  znaczny post p. Zwi k-
szy a si  liczba wychowawczy  bardziej do wiadczonych. Zmniejszy-
a si  za  liczba uczennic nap ywaj cych z innych dzielnic Polski31. 

Siostry przywi zywa y du  wag  do pracy wychowawczej. Obok 
wpajania dobrych manier32, dziewcz ta otrzymywa y formacj  religij-
n , patriotyczn  i spo eczn . Sprzyja y temu in.in. wycieczki krajo-
znawcze bli sze i dalsze, np. do Cz stochowy, gdzie uczennice go ci y 
siostry zmartwychwstanki33 oraz przedstawienia teatralne, w przygoto-
wywanie których internatki ch tnie si  anga owa y34. Wspomniana ju  
s. Rembowska, autorka pierwszej Kroniki Domu Pozna skiego, pod-
kre la, e wp yw tych przedstawie  by  du y, a czas niestracony35. 
 Jesieni  1922 roku do Poznania przyjecha a prze o ona generalna 
Antonina So tan. Jej spotkanie z internatkami, z którymi parokrotnie 
rozmawia a, wywar o na niej niezapomniane wra enie i by o – jak pisze 
s. Rembowska – lekcj  „(...) wielkiej kultury i delikatno ci we wspó y-

———— 
28 APSZP. Zespó : KP-Pozna skiej, sygn. KN/IV/1, s. 5-7. 
29 Zmartwychwstanki administracyjnie by y przyporz dkowane parafii Matki Bo ej 
Bolesnej. Ks. proboszcz Mali ski wspiera  dzia alno  sióstr. Interesowa , si  ni  
i w razie potrzeby s u y  pomoc . 
30 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a2. 
31 APSZP. Zespó : KP-Pozna skiej, sygn. KN/IV/7, s. 6. 
32 Poza siostrami wychowawczyniami w internacie pracowa a tzw. „Madame”, która 
uczy a zasad dobrego wychowania. Pierwsz  Madame by a p. Baleau, nast pn  
p. Woyni owiczowa, a po niej. p. U aszyn poetka. Tam e, s. 6. 
33 Tam e. 
34 Starsze dziewcz ta przygotowywa y powa ne przedstawienia teatralne, m odsze 
l ejsze. APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a1, s. 7. 
35 Rembowska dodaje, e po wielu latach mieszkanka internatu wyzna a, i  dzi ki tym 
„improwizowanym przedstawieniom pokocha a sztuk  aktorsk  i odda a si  jej 
z satysfakcj ”. Tam e. 
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ciu z m odzie ”36. Podczas swego pobytu w Poznaniu M. A. So tan 
zosta a zaproszona na przedstawienie „Anhelli” Juliusza S owackiego 
w wykonaniu starszych internatek. Poza prze o on  generaln  byli te  
m.in. minister Korfanty, minister Skirmunt, pa stwo Hullewiczowie 
z Wilna oraz rodzice owych internatek37. Po przedstawieniu rodzice, 
korzystaj c ze sposobno ci, podzi kowali Matce Generalnej za „(...) tak 
mi  atmosfer , w której ich córki przebywaj , a siostry jak dobre duchy 
strzeg  je od wszelkiego zboczenia”38. Matka So tan za , doceniwszy 
prac  sióstr, wyrazi a rado , e „(...) jako polskie zgromadzenie mo-
emy s u y  nie tylko Bogu, ale i Ojczy nie, w której tyle m odzie y 

potrzebuje specjalnej opieki po tak okrutnych prze yciach wojennych 
i jej skutkach”, tote  zach ca a do wiary w Bo  Opatrzno  i do nie-
zra ania si  niedoci gni ciami m odzie y „(...) bo wojna niszczycielka 
– kontynuowa a – zostawi a lady na d ugie lata. Ale b d my wyrozu-
miali... A przede wszystkim miejmy cierpliwo  pe n  mi o ci. Dzisiej-
sza m odzie  ma wady nie mniejsze i nie wi ksze od wad otoczenia, 
z którym obcuje, a zw aszcza w nowych systemach wychowawczych 
ró ni cych si  znacznie od warunków lat ubieg ych”39. 
 Po kilku latach, obok internatu dla dziewcz t ze szkó  publicznych, 
siostry otworzy y drugi internat dla dziewcz t, które kszta ci y si  
w nowopowsta ej szkole zmartwychwstanek o której, jak równie  
i o wspomnianym internacie, ni ej. 
 
 1.2. Szko a Przysposobienia Zawodowego z internatem 
 
 Szko y Przysposobienia Zawodowego by y przeznaczone w dwudzie-
stoleciu mi dzywojennym dla absolwentów wszystkich szkó  i wszel-
kich stopni. Mia y one da  m odzie y elementy wiedzy zawodowej 
dla wprowadzenia w zawód. Nauka trwa a w nich jeden rok40. 
 Zgromadzenie Sióstr zmartwychwstanek – czytamy w Kronice Pro-
wincji Polskiej z 1934 roku – pracuj c nad odrodzeniem kobiety polskiej 

———— 
36 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a1, s. 8. 
37 Tam e, s. 8. 
38 Tam e, s. 9. 
39 Tam e, s. 9. 
40 Zob.  E.  H e n s c h k e  CR,  Formy dzia alno ci dydaktyczno-wychowawczej Sióstr 
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pa skiego w Polsce w latach 1918-1938 [dalej: Formy 
dzia alno ci pedagogicznej…], „Nasza Przesz o ”, t. 63, Kraków 1985, s. 185.  
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umie ci o w swoim programie pracy dydaktyczno-wychowawczej tak e 
szko y przysposobienia zawodowego41. By y to szko y przysposobie-
nia w gospodarstwie rodzinnym pierwszego stopnia. W 1926 roku 
zmartwychwstanki powo a y do ycia tak  w a nie szko  w Pozna-
niu. Otwarcie tej szko y by o spowodowane zmniejszaj c  si  liczb  
dziewcz t zg aszaj cych si  do internatu. Poniewa  liczba ta mala a 
z roku na rok, przeto wy oni a si  potrzeba rozszerzenia pracy zgro-
madzenia w Poznaniu42. Przy szkole powsta  równie  internat dla 
dziewcz t, które w niej zdobywa y zawód. 
 Do szko y przyjmowano dziewcz ta zarówno z Poznania, jak i z oko-
lic, które wykaza y si  wiadectwem uko czenia szko y powszechnej 
lub wydzia owej. Nauka w szkole trwa a 11 miesi cy – od wrze nia do 
sierpnia43. Uczennice przez 10 miesi cy zdobywa y wiedz  teoretyczn , 
za  w ostatnim miesi cu (lipcu) nabywa y umiej tno ci praktyczne, jak 
przyrz dzanie przetworów z owoców44 i warzyw, uzupe nia y niedo-
ko czon  nauk  szycia, prasowania. Pogl dowe pogadanki z zakresu 
ogrodnictwa dawa y im podstawy wiedzy na temat uprawiania i hodo-
wania warzyw. Zwiedzanie obka oraz nadprogramowa nauka o dziec-
ku, kilkudniowa praktyka w ochronce kolejowej by a okazj  do odby-
cia krótkiego kursu dotycz cego piel gnacji i wychowania dziecka45. 
Pod koniec sierpnia, po zaliczeniu wszystkich wspomnianych wy ej 

———— 
41 APSZP. Zespó : KP-Polskiej, sygn. KN/II/1, s. 68. 
42 W przekonaniu sióstr przyczyn  malej cej liczby m odzie y zg aszaj cej si  do 
internatu by o wprowadzenie w 1924 r.: „(...) „z otego Polskiego”, którego obieg, 
z jednej strony unormowa  warto  naszej waluty, z drugiej – wywo a  stagnacj  na 
wszystkich odcinkach gospodarki krajowej, przez co trudne sta y si  warunki mate-
rialne wielu rodzin”. APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a2, s. 28. 
43 W latach 1926-1928 szko a funkcjonowa a w systemie pó rocznym - od wrze nia 
do ko ca stycznia, lub od lutego do ko ca czerwca. We wrze niu 1929 r. siostry 
przesz y na system roczny. Tam e, s. 28. 
44 Wspomniano ju , e w 1924 r. siostry dokupi y parcel  przylegaj c  do ogrodu, 
któr  wykorzystano na sad, co pozwala o przeznaczy  owoce do przyrz dzania prze-
tworów. 
45 Uczennice zosta y podzielone na dwa oddzia y zgodnie z zainteresowaniami 
i zami owaniem. Z tym, e gotowanie, szycie i pranie obowi zywa o wszystkie. Ponadto 
ka da mog a wybra  jedn  ze specjalizacji: ogrodnictwo lub robótki r czne. Jednak e po 
kilku dniach pracy w ogrodzie, wiele uczennic zrezygnowa o, w zwi zku z czym siostry 
wycofa y si  z tej specjalizacji i wszystkie uczennice przenios y si  do dzia u robótek. 
APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 39. 
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wicze , uczennice otrzyma y wiadectwo uko czenia szko y46. Pod-
sumowuj c na przyk ad rok szkolny 1929/1930 siostry pisz : „Skorzy-
sta y sporo w robotach, szyciu i przetworach owocowych, a jakkolwiek 
do ogrodnictwa nie okazywa y zrazu wiele zapa u, to jednak pó niej 
zadowolone by y i dzi kowa y, e im si  da o t  sposobno ”47. Oprócz 
gotowania, kroju i szycia, robótek, prania itp. dziewcz ta uczy y si  
religii, j zyka polskiego, nauki obywatelstwa, geografii i rysunków. 
Przedmiotów akademickich udzielali nauczyciele wieccy, religii 
i przedmiotów zawodowych siostry, które mia y odpowiednie kwalifi-
kacje. Szko a mia a uprawnienia publicznych szkó  zawodowych i rea-
lizowa a program ministerialny48. 
 Jako  pomieszcze  oraz poziom nauczania ocenia  inspektor szkolny. 

ród a wspominaj  o jednej takiej wizytacji, a mianowicie: inspektora 
szkó  zawodowych pani  Madurowicz i towarzysz cej jej pani Zaborow-
skiej z Warszawy. Obie panie obejrza y m.in. wszystkie pomieszczenia49. 
 Z decyzj  otwarcia szko y wi za a si  adaptacja budynku klasztor-
nego, w którym nadal mie ci  si  internat dla uczennic szkó  gimnazjal-
nych50. Szczególny nacisk po o y y siostry na urz dzenia techniczne: 
maszyn  do prania „zaopatrzon  w nowoczesny system dzia ania”, 
maszyny do szycia, sprz t kuchenny itp. Siostry, ucz ce przedmiotów 
zawodowych, permanentnie si  kszta ci y, uczestnicz c w ró nych 
kursach, co pozwala o im wprowadza  w zakresie swojej specjalizacji 
nowe zdobycze techniki, nauki i metod pracy51. 
 Liczne zg oszenia kandydatek do szko y utwierdza y siostry w prze-
konaniu, e ten rodzaj kszta cenia odpowiada potrzebom chwili. I tak 
we wrze niu 1929 r. przyj to do szko y oko o 40 dziewcz t, chocia  
zg osi o si  ich wi cej. Jednak e z powodu warunków lokalowych nie 
mo na by o przyj  wszystkich52. 
———— 
46 Powy sze wiadectwo uprawnia o do pracy (gospodarowania) w wi kszych 
i mniejszych maj tkach, w domach rodzinnych i w gospodarstwie pojedynczych osób. 
APSZP. Zespó : KP-Polskiej, sygn. KN/II/1. 
47 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 89-90.  
48 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a2, s. 29; Zespó : KP-Polskiej, sygn. 
KN/II/1., s. 30. 
49 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a2, s. 62-63. 
50 Tam e, s. 29. 
51 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 38-39. 
52 APSZP.  Zespó :  KDP-G og.,  sygn.  KN/VII/a2,  s.  29;  Zespó :  KDP-G og.,  sygn.  
KN/VII/a3, s. 36. 
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 Uwie czeniem pracy uczennic by y organizowane pod koniec ka -
dego roku szkolnego wystawy. Cieszy y si  one du ym powodzeniem, 
na przyk ad: w czerwcu 1933 r. wystaw  zwiedzi o oko o 300 osób. 
Innym razem – czytamy w Kronice – wystaw  zwiedzi a liczna pu-
bliczno . Najcz ciej zwiedzali j  mieszka cy obu najbli szych parafii 
(Matki Bo ej Bolesnej i w. Krzy a), rodziny uczennic oraz przyjaciele 
zgromadzenia53. Ponadto zwiedza a wystaw  wspomniana ju  wizyta-
torka Madurowicz54. Spo ród eksponatów wystawy ród a wymieniaj : 
dzia  kulinarny- piekarniczy i cukierniczy, dzia  krawiecki i robót r cz-
nych. Najwi kszym powodzeniem cieszy  si  dzia  kulinarny, zw asz-
cza wyroby cukiernicze. Niemal zawsze produkty spo ywcze sprzedano, 
a dochód pokrywa , nieraz z zyskiem, koszta urz dzenia wystawy55. 
Wspomniane wystawy zdobywa y uznanie zwiedzaj cych, w tym tak e 
pracowników o wiaty. Szczególn  uwag  zwracali zwiedzaj cy na 
„pi knie wyko czon  bielizn  i artystycznie wykonane robótki” oraz na 
wyroby cukiernicze56. 
 Wydaje si , e siostry stawia y uczennicom du e wymagania, dlatego 
one same nie zawsze ocenia y wystawy pozytywnie. Nawi zuj c na 
przyk ad do jednej z nich siostry pisa y: „Par  dni po zako czeniu roku 
szkolnego odby a si  wystawa (...), która jak poprzedniego roku, cieszy a 
si  dobr  frekwencj , Mnóstwo by o wyrobów cukierniczych, które w lot 
rozkupili, bardzo adnie te  si  prezentowa  dzia  robótek fantazyjnych 
i te  znajdowa  nabywców, chocia  na sprzeda  nie by  przeznaczony. 
Brakowa o troch  pieczywa praktycznego, jak chleba, bu ek i skromniej-
szych ciast s odkich, równie  krój by  traktowany zbyt pobie nie i niezbyt 
gustownie. Postanowiono tych usterek na przysz y rok unikn ”57. 
 Na temat atmosfery wychowawczej szko y pisz  siostry z okazji 
wizyty zmartwychwstanki przyby ej w marcu 1932 roku do Polski 
z USA, a która miedzy innymi odwiedzi a tak e siostry w Poznaniu. 
W Kronice Domu Pozna skiego czytamy na ten temat, co nast puje: 
„W tym czasie odwiedzi a nas s. Konstancja z Ameryki. Mówi a nam, 
e uderzona by a mi ym stosunkiem, jaki panuje na naszym kursie 

———— 
53 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 31. 
54 Tam e, s. 176-177. 
55 Tam e, s. 179; Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 18; Zespó : KDP-G og., 
sygn. KN/VII/a2, s. 41. 
56 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 79.  
57 Tam e, s. 170-171. 
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gospodarczym mi dzy uczennicami a siostrami. Rzeczywi cie, dziew-
czynki maj  bardzo wiele zaufania do Zak adu, garn  si  do nauki, 
a przede wszystkim pog biaj  si , zbli aj  si  do Pana Boga i okazuj  
wiele wdzi czno ci dla sióstr”58. 
 Pocz tki lat 30. XX wieku nie sprzyja y rozwojowi szko y. Kryzys 
gospodarczy mia  znacz cy wp yw na wci  malej c  liczb  uczennic. 
Niektórzy rodzice byli zmuszeni przerwa  nauk  swoim córkom, aby 
móc inwestowa  w kszta cenie synów. Taka bowiem – pisz  siostry  
– by a mentalno  ówczesnego spo ecze stwa59. Wed ug danych 
z 1 wrze nia 1930 r. internat dla uczennic szkó  gimnazjalnych liczy  
11 dziewczyn, za  internat przy szkole zawodowej- 13. W porównaniu 
z latami ubieg ymi w 1930 roku liczba uczennic by a du o mniejsza. 
„Wi kszo  jednak uczennic – czytamy w Kronice z 1930 roku – ma 
lepsze przygotowanie, du o jest inteligentnych, du o okazuj  zapa u 
i zrozumienia sensu swego pobytu na kursie60, tote  praca nad nimi 
jest mi a i obiecuj ca”61. 
 Wydaje si , e w a nie malej ca wci  liczba uczennic, sk oni a 
siostry do otwarcia, oprócz szko y, która nadal funkcjonowa a, wie-
czorowego kursu robót, o którym krótko ni ej. 
 
 1.3. Wieczorowy Kurs Robót 
 
 W okresie mi dzywojennym popularn  form  kszta cenie zawodo-
wego by y, oprócz szkó  zawodowych, tzw. kursy zawodowe. Wcho-
dzi y one równie  w zakres szkolnictwa zawodowego. Podczas, gdy 
szko y zawodowe kszta ci y pracowników dla danego zawodu, kursy 
dawa y podstawy teoretyczne osobom zdobywaj cym wykszta cenie 
zawodowe praktyczne. By y one przeznaczone dla tych, którzy uko -
czyli szko  powszechn  i dalej si  nie kszta cili. Czas trwania kursów 
nie by  ci le okre lony, zale a  od potrzeb danej specjalizacji62.  
 W listopadzie 1931 roku zmartwychwstanki zorganizowa y w Po-
znaniu, przy istniej cej szkole przysposobienia zawodowego, pierwszy 

———— 
58 Tam e, s. 170-171. 
59 Tam e, s. 131. 
60 Ilekro  siostry pisz  na temat szko y przysposobienia zawodowego u ywaj  zazwy-
czaj terminu: „kurs” lub zamiennie „kurs gospodarczy” b d  „szko a gospodarcza”. 
61 Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 95-96. 
62 Zob. E. H e n s c h k e CR, Formy dzia alno ci pedagogicznej…, s. 188-189. 
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wieczorowy kurs robót. Zg osi o si  na niego 40 dziewczyn w ró nym 
wieku, z których wi kszo  nale a a do Katolickiego Zwi zku M o-
dzie y e skiej, zwanym potocznie „Zwi zkiem M odych Polek”. 
Opiekunem tej m odzie y by  ks. Leonard Gierczy ski, wikary parafii 
pw. w. Krzy a i kapelan sióstr zmartwychwstanek. Rozpocz cie kursu 
poprzedzi a Msza wi ta celebrowana przez ks. Gierczy skiego, który 
jak czytamy w Kronice: „(…) przemówi  gor co podnosz c warto  
pracy kobiety w ognisku rodzinnym (...), a nawi zuj c do pracy nad 
swoim charakterem podkre li  konieczno  punktualno ci i wytrwa-
o ci”63. Kurs obejmowa  15 lekcji po dwie godziny dwa razy w tygo-

dniu. Lekcje prowadzi y dwie siostry: El bieta Wyzi ska i Alojza 
Grochot, a wystawa prac pokaza a, e pracowa y solidnie64. 
 W kontek cie tego, co wy ej zosta o powiedziane, rodzi si  pytanie 
o motywacj  jaka sk oni a siostry zmartwychwstanki do skierowanie, 
swoich zainteresowa  pedagogicznych w stron  szkolnictwa zawodowe-
go, zw aszcza w kierunku przysposobienia w gospodarstwie rodzinnym65. 

eby odpowiedzie  na to pytanie trzeba si gn  do pocz tków zgroma-
dzenia. Podstawowym bowiem celem zgromadzenia jest odrodzenie 
moralne spo ecze stwa, szczególnie kobiety, co innymi s owy znaczy: 
przywróci  jej godno  ony, matki, opiekunki i stra niczki ogniska do-
mowego. „Kobieta w domu – czytamy w biuletynie Zjazdu Pedagogicz-
nego sióstr zmartwychwstanek z 1934 roku – to ognisko, które powinno 
grza  i wieci , ale aby nim by a trzeba jej da  wychowanie odpowiednie 
do jej stanowiska, nie tylko matki, ale pani domu i gospodyni”66. 
 Rodzina by a w centrum zainteresowania zmartwychwstanek w dwu-
dziestoleciu mi dzywojennym. „Dzi , gdy rodzina si  rozprz ga – g o-
sz  siostry – gdy kobieta ucieka z domu od swoich obowi zków, do 
których Pan Bóg j  stworzy  i których od niej spo ecze stwo wymaga, 
trzeba j  uczy  tych obowi zków, da  pozna  ich warto  i pi kno, by je 
ukocha a, bo kochamy tylko to, co znamy”67. Szkolenie, czyli uczenie 

———— 
63 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 163. 
64 APSZP. Zespó : KP-Pozna skiej, sygn. KN/IV/1, s. 42. 
65 Szko y tego typu powstawa y niemal we wszystkich placówkach zgromadzenia. 
Zob. E. H e n s c h k e CR. Formy dzia alno ci pedagogicznej..., s. 188 nn. 
66 APSZP. Zespó : KP-Polskiej, sygn. KN/II/1, s. 54. 
67 atwo zauwa y , e powy szy tekst zawiera aluzj  do emancypacji kobiet. Ten-
dencja ta rozpowszechni a si  na prze omie XIX i XX wieku. W Polsce jej propagato-
rem by a Eliza Orzeszkowa (Marta, 1873). 
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obowi zków matki i pani domu, a zatem przysposobienie w gospodar-
stwie rodzinnym, odbywa o si  w szkole sióstr dwukierunkowo. Z jed-
nej strony program zak ada  uczenia gospodarno ci, z drugiej – wy-
chowanie, czyli kszta cenie ducha. 
 U podstaw uczenia gospodarno ci le a o przekonanie, e „Dobre 
gospodarowanie – czytamy w cytowanym biuletynie – podnosi dobro-
byt, usuwa bied , uczy oszcz dno ci”68. W konsekwencji, czytamy 
dalej: „Racjonalne gospodarowanie domem wprowadza ad, porz dek, 
zadowolenie i rado ”69, co w ostatecznym bilansie ma wp yw na 
„duchow  atmosfer  cz onków rodziny i czyni ich wra liwymi na to, 
co dobre, szlachetne i pi kne”70. 
 Siostry zdawa y sobie jednak spraw , e skupienie si  wy cznie na 
jednym aspekcie, a mianowicie na uczeniu gospodarno ci, grozi niebez-
piecze stwem. Albowiem, gdy kobieta, pisa y: „(…) otrzymawszy wy-
kszta cenie, nie b dzie mia a wiatopogl du chrze cija skiego, nie pod-
niesie moralno ci w spo ecze stwie; a gdy nie b dzie ducha Bo ego, 
wszelkie wysi ki nie doprowadz  do celu. Jako zmartwychwstanki pra-
gniemy zmartwychwstania ducha kobiety polskiej, dlatego w programie 
prac spo ecznych zgromadzenie umie ci o szko y gospodarcze”71. 
 W my l powy szych za o e  program szko y gospodarczej w Po-
znaniu zawiera  nast puj ce dzia y: a/ gotowanie, pranie, prasowanie, 
szycie, porz dki domowe; b/ higien  osobist  i spo eczn , wycho-
wanie fizyczne i moralne ma ych dzieci; c/ krajoznawstwo i rachun-
kowo 72; d/ religi  i uczestnictwo w liturgii, w modlitwie i w yciu 
Ko cio a73. 
 Reasumuj c, ostatecznym celem szko y gospodarczej, pisz  siostry: 
„(...) nie jest wyuczenie gotowania, r cznych robótek, ale rozwijanie 
uczu  estetycznych74; uczenia racjonalnej pracy; umiej tnego wyko-
———— 
68 APSZP. Zespó : KP-Polskiej, sygn. KN/II/1, s. 56. 
69 Tam e, s. 59. 
70 Tam e. 
71 Tam e, s. 60. 
72 Zaj cia z rachunkowo ci – pisz  siostry – uczy y „ y  z o ówkiem w r ku”, co uczy 
gospodarowania funduszami i planowania. Tam e, s. 61-62. 
73 Tam e, s. 62. 
74 W tym przypadku dostrzegamy wp yw s. Barbary uli skiej CR (1881-1962), która 
w ci gu ca ego dwudziestolecia mi dzywojennego formowa a siostry nauczycielki, 
organizuj c zjazdy pedagogiczne, wizytuj c instytucje o wiatowe zgromadzenia, 
wyg aszaj c referaty, prelekcje i wyk ady na temat wychowania. Jej wyk ady do 
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rzystywania czasu, co znaczy tak rozk ada  czas, aby przy najmniej-
szym wysi ku, jak najwi cej wykona . Wtedy pozosta y czas mo na 
wykorzysta  dla duszy i dla rzeczy najwa niejszych”75. 
 W wietle powy szego mo na przyj , e cel do jakiego siostry 
d y y by  ambitny, a szko a – potrzeb  chwili. Pod ka dym wzgl -
dem i w ka dej dziedzinie siostry dba y o wysoki poziom zarówno 
nauczania, jak i wychowania. Program szko y obejmowa  wychowa-
nie religijne, patriotyczne i spo eczne, o czym b dzie jeszcze nowa. 
 Na koniec warto wspomnie  o podr czniku dla uczennic szko y 
gospodarczej, napisanym przez zmartwychwstank  Mari  Concet  
Sikorsk  „Praktyczna Pani Domu”, który ukaza  si  drukiem we W o-
c awku w 1938 roku. Podr cznik ten by  u ywany w Zak adach Ja-
dwigi z Dzia y skich Zamojskiej w Ku nicach ko o Zakopanego oraz 
w szkole dla Zarz dczy  w Warszawie, która by a fili  zak adu 
w Ku nicach. Po II wojnie wiatowej u ywa y go te  siostry zmar-
twychwstanki w szkole gospodarczej w Poznaniu76. 
 Do wymienionych wy ej dzie , jakie siostry prowadzi y w Pozna-
niu, a mianowicie: internaty, Szko  Przysposobienia Zawodowego 
i Wieczorowy Kurs Robót, trzeba jeszcze doda  przedszkole i szko  
powszechn . 
 
 1.4. Przedszkole 
 
 W sierpniu 1931 roku powsta  projekt otwarcia ochronki w Pozna-
niu. Projekt ów jednak nie doczeka  si  realizacji77. Zamiast ochronki 
siostry otworzy y w 1932 roku przedszkole pod. wezwaniem Chry-
stusa Zmartwychwsta ego w budynku klasztornym przy ul. Mar-
———— 
dzisiaj budz  zainteresowanie spo ecze stwa, o czym wiadcz  m.in. wydane drukiem 
nast puj ce pozycje: Wi cej pi kna, Jak wychowa  nasze dzieci ku zmartwychwstaniu, 
Warszawa 2003; O dusz  dziecka, Warszawa 2003; W szkole Jezusa, Warszawa 2004; 
Nie tylko dla matek, Warszawa 2003. 
75 APSZP. Zespó : KP-Polskiej, sygn. KN/II/1, s. 62. 
76 E. H e n s c h k e CR, Pedagogia zmartwychwstanek,  [w:]  J.  K o s t k i e w i c z,  
K.  M i s i a c z e k  SDB,  Pedagogia katolickich zgromadze  zakonnych, Historia 
i wspó czesno , t. II, Kraków 2013, s. 327-329. 
77 W Kronice Domu Pozna skiego czytamy: „Po kursie s. Barbary ( uli skiej – E.H.) 
nosi y my si  z zamiarem otwarcia ma ej ochronki w dawnej kapelanii. Koszta ume-
blowania wed ug najnowszych wymaga  okaza y si  jednak tak wielkie, a lokal we-
d ug orzeczenia s. Barbary ma o odpowiedni, e zaniecha y my”. APSZP. KDP-
G og., sygn. KN/VII/a3, s. 131. 
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sza ka Focha 14778. Po wi cenia przedszkola dokona  6 XI 1932 roku 
ks. biskup Walenty Dymek, w obecno ci prze o onej prowincji pol-
skiej Teresy Kalkstein CR, sióstr zakonnych, uczennic szko y go-
spodarczej i kursu gospodarczego, dzieci i ich rodziców oraz licz-
nie przyby ych go ci79. W przekonaniu sióstr przedszkole by o po-
trzeb  chwili.  
 W Kronice Domu Pozna skiego w nast puj cy sposób uzasadni y 
potrzeb  przedszkola: „Górczyn w ostatnich latach ogromnie si  roz-
budowuje. Na przestrzeniach pokrytych do niedawna szumi cym zbo-
em i ogrodami powstaj  nowe ulice, wyrastaj , jak spod ziemi, wille 

i kamienice, liczba ludno ci wzrasta z ka dym rokiem, zw aszcza 
sfera urz dnicza szuka z dala od ródmie cia mieszka  i zdrowego 
powietrza. W ci gu ostatniego roku rodzice, zw aszcza matki przycho-
dzi y do Zak adu, prosz c i namawiaj c siostry do za o enia przed-
szkola. Przy ko cio ach parafialnych s  wprawdzie ochronki dla naj-
biedniejszej ludno ci, ale inteligencja i ci, co pragn  mie  dzieci lepiej 
wychowane, chc  mie  przedszkole, gdzie dzieci by yby otoczone 
atmosfer  religijno-kulturaln . Widz c t  potrzeb  spo ecze stwa 
i zbadawszy dostatecznie warunki rozwoju tego nowego dzie a, ju  od 
kilku miesi cy czyni y my odpowiednie starania. Zarówno w Kurii 
Archidiecezjalnej, jak i w Kuratorium starania te zosta y przyj te bar-
dzo przychylnie i udzielono wszelkich pozwole , i yczono pomy l-
nego rozwoju nowej placówki”80. 
 Przewidywania sióstr okaza y si  jednak z udne. Przedszkole si  nie 
rozwija o. Po dwóch latach dzia alno ci siostry pisa y: „Przedszkole 
w Poznaniu ma niezwyk e warunki, jasn  sal , liczne mebelki, obok 
du a sala z fortepianem. W ogrodzie grz dki, piaskarnia i królicza 
zagroda. Cena niska, dziwi  si  nale y, e stosunkowo niewiele dzieci 

———— 
78 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a 3. Pismo prze o onej domu lokalnego 
Anuncjaty Rozwadowskiej CR do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu w sprawie otwar-
cia przedszkola z dnia 14 XI 1932 r.  
79 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 3-4. 
80 Tam e, s. 180. „W ci gu lata – czytamy tam e – stolarz zrobi  adne jasne mebelki 
wed ug najnowszych wymaga . Wymiary i wskazówki otrzyma y my od Barbary 

uli skiej z oliborza. S. Barbara przyby a do nas z ko cem sierpnia i mog a wybra  
najpotrzebniejsze pomoce naukowe. Pomieszczenie przeznaczono przy kaplicy, du , 
s oneczn  i jasn  sal . Praca zacz a si  od trojga dzieci Z ko cem pa dziernika ze-
bra o si  osiemna cioro”. 
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ucz szcza (20). Z matkami odbywaj  si  pogadanki, by a nawet dla 
nich lekcja wzorowa”81. 
 W tym kontek cie warto wspomnie  o dzieciach, które ucz szcza y 
do przedszkola. W opinii sióstr „Pozna skie dzieci odziedziczy y po 
rodzicach wielk  religijno  i niektóre z nich, mimo m odocianego 
wieku, rozumiej  i ceni  Eucharystycznego Pana Jezusa w s siedztwie 
ochronki. Zawieraj  te  bez ceremonia u znajomo  z ka dym ksi -
dzem rekolektantem, których do  przesuwa, si  przez dom pozna ski. 
Wszyscy z rado ci  patrz  na te jasne g ówki okalaj ce o tarz i zano-
sz ce z niewinnych serc modlitw  za Polsk ”82. 
 Podobnie, jak rozwój internatu, szko y gospodarczej i kursu, przy-
sz o  przedszkola by a sta  trosk  sióstr. Rodzi si  jednak pytanie 
o mo liwo ci jego rozwoju, skoro w 1934 roku zgromadzenie rozpo-
cz o kolejn  dzia alno  dydaktyczno-wychowawcz  w Poznaniu, 
jak  by o otwarcie szko y. 
 
 1.5. Szko a Powszechna 
 
 Licz c na pomy lny start i rozwój szko y, a tym samym na ci g o  
oddzia ywania wychowawczego83, siostry przeznaczy y na ten cel 
najlepsze pomieszczenia w budynku klasztornym. Uruchomienie szko y 
poprzedza a jednak pracoch onna procedura. I tak, podstawowym 
dokumentem, wymaganym dla uzyskania koncesji na prowadzenie 
szko y, by o orzeczenie wydane przez lekarza dotycz ce sanitarnych 
warunków pomieszcze 84. Nast pnym krokiem by a nie tylko praco-

———— 
81 APSZP. Zespó : KP- Polskiej, sygn. KN/II/1, s. 98, dz. cyt., ostatni zapis: APSZP. 
Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 5-6. 
82 Trzeba doda , e siostry przyjmowa y do przedszkola te  dzieci biedne, np. rodziców 
bezrobotnych. Tam e, s. 98. 
83 Tam e. 
84 Wydane przez lekarza orzeczenie zawiera opis budynku i pomieszcze : „Budynek – 
czytamy tam e – dwupi trowy, dostatecznie oddalony od ulicy, po o ony w ogrodzie, 
skanalizowany. W otoczeniu najbli szym nie ma adnych zak adów przemys owych. 
Front budynku zwrócony na pó nocny-zachód. Ogrzewanie centralne. Schody drew-
niane, dostatecznie szerokie. Korytarze wystarczaj ce. Izby szkolne zarówno co do 
o wietlenia dziennego, jak i pojemno ci powietrznej dostateczne. Wentylacja przez 
górne okna. Na ka dym pi trze znajduje si  azienka. Sala rekreacyjna na parterze 

czy si  z werand  wychodz c  na ogród. Druga sala rekreacyjna na I pi trze. Ilo  
klozetów wystarczaj ca. Za wskazane uwa am: urz dzenie umywalni z bie c  wod ; 
pomalowanie olejne cian izb szkolnych i korytarzy do wysoko ci 1,5 m. Przeznacze-
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ch onna, lecz nadto skomplikowana procedura, która trwa a wiele 
miesi cy. Polega a ona m.in. na wymianie korespondencji mi dzy 
zgromadzeniem85, a organami pa stwowymi86. Po spe nieniu wszyst-
kich zobowi za , zgromadzenie otrzyma o pozwolenie na uruchomie-
nie szko y (9 XI 1934)87. Odpowiadaj c na dekret kuratora zgroma-
dzenie zawiadomi o (24 XI 1934) o otwarciu szko y, prosz c zarazem 
o zatwierdzenie na stanowisko kierowniczki szko y s. Emili  Radzi-
szewsk , która legitymuje si  dyplomem uko czenia seminarium nau-
czycielskiego sióstr zmartwychwstanek w Warszawie88. 
———— 
nie jednej ubikacji na szatni . Pod wzgl dem sanitarnym budynek odpowiada wyma-
ganiom stawianym pomieszczeniom dla szkó ”. APP. Zespó : Kurat. OSP, sygn. 191. 
Powy sze orzeczenie zosta o wydane z dat : 23 IV 1934 r. 
85 Zgromadzenie by o zobowi zane przed o y  wykaz urz dze  i pomocy dydaktycznych 
zgodnie z udzielonymi wskazówkami; pisemne zawiadomienie dotycz ce wykonania 
zobowi zania co do zakupienia wymaganych przedmiotów i mebli; deklaracje rodziców 
o uiszczeniu op at szkolnych przez ca y rok; statut szko y; preliminarz bud etowy; pisma 
dotycz ce zapewnienia rodków finansowych itp. APP, Zespó : Kurat. OSP, sygn. 191: 
Pismo Inspektora Szkolnego Miejskiego w Poznaniu z dnia 8 lipca 1934 r. do Kuratora 
Szkolnego w Poznaniu; APP, Zespó : Kurat. OSP, sygn.191: Pismo rodziców do Inspek-
tora Szkolnego Miejskiego w Poznaniu z dnia 26 wrze nia 1934 r. 
86 Nadrz dn  w adz  administracyjn  o wiaty by  na terenie ka dego województwa 
kurator. Obowi zki kuratora Okr gu Szkolnego Pozna skiego pe ni  w owym czasie 
dr M. Pollak. Ni sz  instancj  by  inspektor szkolny, w przypadku Poznania inspektor 
miejski oraz podinspektor. Do obowi zków podinspektora nale a o mi dzy innymi 
wizytowanie szkó , informowanie inspektora (na pi mie) o wynikach wizytacji, czyli 
o poziomie nauczania i wychowania, o stanie materialnym szko y itp. Inspektor za  
przekazywa  protokó  z wizytacji kuratorowi. Wymiana zatem korespondencji doko-
nywa a si  mi dzy zgromadzeniem a inspektorem, kuratorem, a nadto mi dzy Urz -
dem Wojewódzkim Komunikacyjno-Budowlanym. 
87 „Na skutek pisma, z o onego do Kuratorium Okr gu Szkolnego Pozna skiego dnia 
15 X 1934 r., stwierdzam na podstawie ust. 1, art. 2 ustawy z dnia 11 marca 1932 r. 
o prywatnych szko ach i zak adach naukowych i wychowawczych (Dz.U.R.P. Nr 33, 
poz. 343), e Zgromadzenie spe ni o warunki przewidziane w ust. 1, art. 2 wymienio-
nej ustawy. S u y zatem Zgromadzeniu prawo otwarcia szko y w ci gu roku od dnia 
dor czenia niniejszego orzeczenia. O terminie otwarcia szko y nale y donie  Kurato-
rium. Podpisany Kurator Okr gu Szkolnego (dr M. Pollak)”. APP. Zespó : Kurat. 
OSP, sygn. 191: 9 listopada 1934, I-71194/34. 
88 „W odpowiedzi na dekret z dn. 9 XI 1934 r. z numerami I-71194/34, komunikujemy 
o otwarciu szko y i prosimy o zatwierdzenie jej kierowniczk  s. Emili  Radziszewsk , 
której kopi  uwierzytelnion  wiadectwa przy niniejszym za cza si . Podpisana prze o-
ona Zak adu s. Annuncjata Rozwadowska CR”. APP. Zespó : Kurat. OSP, sygn. 191; 

24 XI 1934. Od kandydatki na kierowniczk  szko y powszechnej wymagano ponadto 
dowodu obywatelstwa polskiego. Dokumenty oraz wnioski dotycz ce zatwierdzenia na 
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 Szko a rozpocz a dzia alno  pod nazw  Prywatna Szko a Po-
wszechna Zmartwychwstania Pa skiego. Zosta a zatwierdzona jako 
szko a powszechna III stopnia organizacyjnego89. Szko a by a rozwo-
jowa90. W roku szklonym 1934/1935 nauk  rozpocz o 7 dzieci, 
wszystkie one otrzyma y promocj  do nast pnej klasy, lecz po odebra-
niu wiadectwa jedno dziecko opu ci o szko . W roku szkolnym 
1935/1936 klasa II liczy a 6 uczniów, a do klasy I przyby o – 8. W su-
mie szko a liczy a 14 uczniów. W tym samym jednak roku siostry przy-
j y do VII klasy 6 uczennic, które – by y poza obowi zkiem szkolnym, 
czyli przekroczy y 14 rok ycia91. Zaj cia lekcyjne w klasie I i II trwa y 
od godziny 800 do 1040. Tygodniowy rozk ad godzin obejmowa  nast -
puj ce przedmioty: religi , j zyk polski, arytmetyk  z geometri , ry-
sunek, zaj cia praktyczne, piew, wiczenia cielesne92. 
 Dzia alno  szko y trwa a jednak krótko. Przyczyny by y z o one. 
Szereg braków i nieprawid owo ci w funkcjonowaniu szko y wyka-
za a pierwsza wizytacja przeprowadzona dnia 5 maja 1936 roku przez 
inspektora szkolnego. Wizytacja mia a charakter wieloaspektowy. 
„Zwizytowano – czytamy w sprawozdaniu – 2 si y nauczycielskie, kie-
rownictwo szko y, 3 oddzia y i zlustrowano wszystkie urz dzenia”93. 

———— 
stanowisko kierowniczki prywatnych szkó  powszechnych musia y by  dok adnie 
sprawdzone przez naczelnika Biura Personalnego i zaopatrzone przewidzianym ustaw  
z dnia 11 marca 1932 r. artyku em o szko ach prywatnych podpisem sprawdzaj cego 
i piecz tk  urz du. Zob. pismo Kuratora Okr gu Szkolnego do prze o onej zak adu 
s. Annuncjaty Rozwadowskiej z dnia 24 XI 1934 r. APP. Zespó : Kurat. OSP, sygn. 191. 
89 Nauka w szkole powszechnej mia a trwa  siedem lat. W szkole tej wyró niono 
jednak trzy stopnie organizacyjne, wskutek czego nie wsz dzie organizowano 
w jednakowy sposób program szko y siedmioklasowej. I tak, w szkole I stopnia reali-
zowano program 4 klas; w szkole III stopnia – program 6 klas; w szkole III stopnia  
– program 7 klas. E. H e n s c h k e CR, Formy dzia alno ci pedagogicznej..., s.175. 
90 Pismo prze o onej Zak adu Annuncjaty Rozwadowskiej do Kuratorium Okr gu 
Szkolnego Pozna skiego z dnia 24 XI 1934: „W szkole uruchomiony jest obecnie 
tylko I-szy oddzia , wi c personel nauczycielski ograniczony jest do kierowniczki”. 
APP. Zespó : Kurat. OSP, sygn. 191. 
91 Sprawozdanie z organizacji Prywatnej Szko y Powszechnej Zmartwychwstania 
Pa skiego w Poznaniu w roku szkolnym 1935-1936, APP. Zespó : Kurat. OSP, sygn. 191. 
Klasa VII oprócz przedmiotów akademickich uczy a si  tak e gotowania. 
92 Tam e. 
93 Sprawozdanie z wizytacji przeprowadzonej w Prywatnej Szkole Zakonnic Zmar-
twychwstania Pa skiego w Poznaniu dnia 12 maja 1936 r. APP. Zespó : Kurat. OSP, 
sygn. 191. 
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Kierunki bada  dotyczy y poziomu naukowego szko y, poziomu wy-
chowawczego, stanu organizacyjnego, realizacji statutu szko y oraz 
personelu nauczycielskiego94. W dniu wizytacji w szkole by o obecnych 
21 uczniów w trzech klasach: kl. I – 7; kl. II – 8; kl. VII – 695. 
 Na podstawie przeprowadzonej wizytacji stwierdzono, e pod wzgl -
dem wychowawczym poziom szko y jest dostateczny, wszak ma a 
liczba dzieci nie stwarza mo liwo ci szerszego uj cia zagadnie  wy-
chowawczych. Podkre la si  jednak s abe uspo ecznienie klasy VII, 
która – czytamy w sprawozdaniu – w ogóle si  nie orientuje w przeja-
wach ycie spo ecznego. Z organizacji uczniowskich czynne jest je-
dyne Ko o Budowy Publicznych Szkó  Powszechnych. Dzia alno  tego 
Ko a ogranicza si  do zbierania znaczków. Poziom naukowy – czyta-
my dalej w sprawozdaniu – jest wyra nie niejednolity. W klasie VII 
zauwa a si  braki w arytmetyce z geometri , w geografii gospodarczej 
i w historii. W klasie II z arytmetyki z geometri  i w rysunkach. W tej 
klasie na 8 dzieci – 4 jest s abo uzdolnionych pod wzgl dem nauko-
wym i ma o rozwini tych naukowo. Jedynie w klasie I mo e pod 
wzgl dem naukowym w zupe no ci si  zadowoli . W szkole zauwa a 
si  brak pomocy naukowych96. 
 Charakterystyka personelu pedagogicznego uwzgl dnia zarówno 
mocne, jak i s abe strony. Funkcj  kierowniczki szko y pe ni a, w za-
st pstwie nieobecnej z powodu choroby s. Radziszewskiej, s. K. Szy-
ma ska CR. „Na tle tak ma ego zespo u uczniowskiego – czytamy 
w sprawozdaniu – trudno wyda  s d jako o nauczycielce i kierowniczce. 
W czasie wizytacji ujawni a w ka dym razie pewn  wiedz  pedago-
giczn  i do wiadczenie (pracowa a ju  w szkolnictwie i posiada po-
trzebne kwalifikacje). Akta kancelaryjne prowadzi dok adnie”97. 
 Pozosta e dwie nauczycielki s  osobami poza zakonnymi. Na temat 
praktykantki pracuj cej z dzie mi klasy II, czytamy w sprawozdaniu, 
co nast puje: „(...) jest nauczycielk  o przeci tnych zdolno ciach pe-
dagogicznych, pilna i pracowita. Do dzieci odnosi si  serdecznie. 
Dziennik lekcyjny prowadzi starannie, wykazuje pewne zami owanie 
do zawodu nauczycielskiego”98. Nauczycielka za  etatowa stanowi 
———— 
94 Tam e. 
95 Tam e. 
96 Tam e. 
97 Tam e. 
98 Tam e. 
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„(...) typ nauczycielki energicznej i zaradnej w ka dej wytworzonej 
sytuacji, o wyra nym poczuciu odpowiedzialno ci. W naturalnych 
warunkach pracy mog aby by  dobr  si ”99.  
 W ostatecznym bilansie wizytacja wypad a negatywnie. Dostarczy a, 
czytamy w sprawozdaniu: „(...) rzeczowego materia u do wydania 
oceny niewystarczaj cej. Szko a w dotychczasowym stadium nie ma 
racji bytu. Zaleca si  wydania oceny niewystarczaj cej ze wzgl dów 
przede wszystkim pedagogicznych”100. 
 Powy sze sprawozdanie wraz z ocen  poziomu naukowego szko y 
dotar o drog  urz dow  do kuratora, który po zatwierdzeniu oceny, 
przes a  na r ce kierowniczki szko y decyzj  dotycz c  oceny pozio-
mu nauki szko y, za czaj c kopi  wspomnianego sprawozdania, spo-
rz dzonego dnia 12 maja 1936 roku101. 
 Celem ratowania szko y zgromadzenie odwo a o ze stanowiska kie-
rowniczki s. E. Radziszewsk . Jej miejsce zaj a s. Zenobia Maruska102. 
Z nowym rokiem szkolnym 1936-1937 nauk  rozpocz o 10 dzieci: 
w klasie I – 6, w klasie II – 4, bez klasy III, mimo e w 1935/1936 roku 
uczniowie klasy II otrzymali promocj  do klasy III. Z powodu tak 
ma ej liczby uczniów nowa kierowniczka po czy a obie klasy i nauka 
odbywa a si  w „jednym komplecie”. Kurator o wiaty, wyra aj c 
zgod , za da  jednak zwi kszenia liczby godzin niektórych przed-
miotów nauczania, a mianowicie: w klasie I – zaj  praktycznych 
i wicze  cielesnych do 2 godzin; w klasie II – rysunku i wicze  
cielesnych do 2 godzin, a zaj  praktycznych do 3 godzin103. 
 Kolejna wizytacja odby a si  27 kwietnia 1937 r. Szczególn  uwag  
zwrócono podczas niej na poziom naukowo-wychowawczy. Tym 
razem ocena wypad a pozytywnie. „Pod wzgl dem wychowawczym 
i naukowym – czytamy w sprawozdaniu – poziom szko y jest dobry. 
Ma a liczba dzieci nie stwarza mo liwo ci szerszego uj cia zagadnie  
wychowawczych. Dzieci wci gni te s  do dwóch organizacji ucz-

———— 
99 Tam e. Wspomniana nauczycielka pracowa a w szkole od momentu jej powstania 
a  do jej likwidacji. 
100 Tam e. 
101 Pismo Kuratora Okr gu Szkolnego Pozna skiego z dnia 18 VI 1936 r., Nr I, 
26169/36, APP. Zespó : Kurat. OSP, sygn. 191. 
102 Pismo s. A. Rozwadowskiej do Inspektoratu Szkolnego Miejskiego w Poznaniu 
z dnia 25 IX 1936 r., Nr 300/36, APP. Zespó : Kurat. OSP sygn. 191. 
103 Pismo Kuratora Okr gu Szkolnego Pozna skiego z dnia 5 I 1937 r. Tam e. 
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niowskich: LOPP – przedwcze nie; Ko o Uczestników Popierania 
Budowy Szkó  Publicznych. Zapas pomocy naukowych dla klas I i II 
wystarczaj cy”104. Pozytywn  ocen  otrzyma a te  kierowniczka 
szko y105 i nauczycielka106. 
 Pomimo post pów, jakie by y zauwa alne, szko a nie mia a szans roz-
woju. Zbyt ma a liczba uczniów nie sprzyja a, z jednej strony utrzymaniu 
odpowiedniego poziomu nauczania i wychowania, z drugiej – utrzymaniu 
samej szko y. Czesne wynosi o w roku szkolnym 1935/1936 – 15 z , 
a w 1936/1937 – 10 z . Pensja nauczycielska w 1935/1936 – 25 z , 
a w 1936/1937 – 40 z . Siostra K. Szyma ska pracowa a bezinteresownie 
(2 lata). W roku uruchomienia szko y deficyt wynosi  3.382 z 107. 
 Na pomy lny nabór w nast pnych latach zgromadzenie nie mog o 
liczy . Mieszka cy Górczyna na ogó  nie byli zasobni. Gmina mia a 
pocz tkowo charakter przede wszystkim rolniczy. Obok gospodarzy 
yli w niej robotnicy dniówkowi i nieliczni rzemie lnicy. Po 1919 roku 

nap yn li – o czym by a ju  mowa – nowi ludzie, g ównie rzemie l-
nicy, kolejarze i emeryci. Trzeba te  doda , e na Górczynie znajdo-
wa y si  trzy publiczne szko y powszechne. Jedna przy ul. Bosej dla 
ch opców; druga przy ul. Kosynierskiej dla dziewcz t; trzecia przy 
ul. Palacza – koedukacyjna108. 
 Sytuacja zatem sióstr stawa a si  coraz trudniejsza. Problemy finan-
sowe z jednej strony i przeci enie prac  – z drugiej, by y przyczyn  
zm czenia sióstr i chorób109. Tote  pod koniec wrze nia 1936 roku. 
przyjecha y do Poznania prze o ona generalna Ma gorzata D browska 
oraz prze o ona prowincjalna Teresa Kalkstein. Mo e w a nie wtedy 
zapad a decyzja likwidacji szko y. Oficjalnie by a o tym mowa 

———— 
104 Sprawozdanie z wizytacji z dnia 29 IV 1937 r., APP. Zespó : Kurat. OSP, sygn. 191. 
105 „Kierowniczka szko y s. Zenobia Maruska – czytamy w sprawozdaniu – osoba 
o pewnym wykszta ceniu (posiada Instytut Pedagogiczny), wrodzonej inteligencji 
i inicjatywie. Na terenie tej szko y nie ma mo liwo ci wykazania swych do wiadcze , 
wiedzy i uzdolnie ”. Tam e. 
106 „Pani I.K. jest nauczycielk  bardzo piln  i pracowit , odznacza si  pewn  znajomo ci  
nowych programów. Posiada zami owanie do zawodu nauczycielskiego”. Tam e. 
107 Zob. Preliminarz bud etowy na rok 1934/1935 Prywatnej Szko y Powszechnej Zmar-
twychwstania Pa skiego, ul. Marsza ka Focha 174 z uwzgl dnieniem klasy I i II. Tam e. 
108 Górczyn, dz. cyt., s. 190-191. 
109 „Siostry pracowa y na pi ciu frontach – czytamy w Kronice – internat, szko a 
gospodarcza, kurs, szko a powszechna i przedszkole”. APSZP. Zespó : KP- Pozna -
skiej, sygn. KN/IV/1, s. 103. 



WYCHOWANIE I KSZTA CENIE SIÓSTR 
 

345

w sprawozdaniu podinspektora szkolnego z przeprowadzonej wizytacji 
(25 IV 1934), w którym czytamy: „Ze wzgl du na likwidacj  szko y 
z w asnej inicjatywy z ko cem bie cego roku szkolnego wszelkie 
wnioski s  nieaktualne”110. Trzeba doda , e w roku rozpocz cia dzia-
alno ci szko y (1934), zgromadzenie nosi o si  z zamiarem sprzeda-

nia jednej ze swoich placówek. „Gniot  nas wszelkie sp aty – pisa a 
prze o ona prowincji T. Kalkstein – którym nie jeste my w stanie 
podo a . Dlatego powsta  projekt sprzeda y jednego obiektu: Pozna-
nia, Alei Ró  (Warszawa), Wólki. Wszystkie jednomy lnie chcemy 
ocali  Poznania i Alei Ró ”111. 
 Wracaj c do wizytacji szko y, o jakich by a mowa wy ej, warto 
zwróci  uwag  na rzetelno , z jak  zosta y przeprowadzone, a mia-
nowicie: niezwykle szczegó owo i dok adnie z uwzgl dnieniem wszyst-
kich aspektów ycia i dzia alno ci szko y, w tym tak e stanu higie-
nicznego. Podkre lano wa no  ka dego nauczanego przedmiotu. Ob-
serwacja dzieci podczas zaj  lekcyjnych dostarcza a wizytuj cemu 
wiedzy na temat aktywno ci i zaanga owania w procesie dydaktycz-
nym oraz ich mo liwo ci intelektualnych. Rozmowy z ka dym nau-
czycielem pozwala y oceni  jego kompetencje – wiedz  i do wiad-
czenie pedagogiczne, stosunek do dzieci oraz do pe nionego zawodu. 
Szczególn  uwag  zwracano na przygotowanie do zawodu. Wpraw-
dzie seminaria nauczycielskie przygotowywa y do zawodu, ale tylko 
do reformy szkolnictwa (1932)112. 
 Wydaje si , e na podstawie cytowanych sprawozda , mo na przy-
j , e Kuratorium miasta Poznania stawia o nauczycielom wysokie 
wymagania, o czym wiadcz  nie tylko oceny pracy nauczycieli, lecz 
nadto s owa podinspektora zapisane w sprawozdaniu (29 IV 1937): 
„Zenobia Maruska osoba o pewnym wykszta ceniu (posiada Instytut 
———— 
110 Sprawozdanie z wizytacji (29 IV 1937), dz. cyt. 
111 T.  K a l k s t e i n,  List Okólny, Warszawa, wrzesie  1934. APSZP. Zespó : KP- 
Polskiej, sygn. KN/II/1. Na pocz tku lat 30. XX wieku zgromadzenie rozpocz o 
budow  o rodka dydaktyczno-wychowawczego w Warszawie na oliborzu, co by o 
g ówn  przyczyna zad u enia. adnej wprawdzie z wy ej wymienionych placówek 
nie sprzedano, ale obci ono hipotek  domu pozna skiego, co uniemo liwi o jakich-
kolwiek dzia a  na rzecz rozwoju tej placówki. 
112 W 1936 r. nast pi a, zgodnie z decyzj  Ministerstwa WRiOP, likwidacja wszystkich 
seminariów nauczycielskich w Polsce. Kszta cenie nauczycieli odbywa o si  odt d 
w 3-letnich liceach pedagogicznych lub w dwuletnich pedagogiach. E. H e n s c h k e CR, 
Formy dzia alno ci pedagogicznej…, s. 183-184. 
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Pedagogiczny)”. Ponadto podkre lano potrzeb  samokszta cenia i per-
manentnego uzupe niania wiedzy pedagogicznej przez nauczycieli. 
Wa ne by o tak e integrowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego. 
Wizytacje odbywa y si  pod tym w a nie k tem.  
 Nawi zuj c jeszcze raz do szko y, nie ulega w tpliwo ci, e pomi-
mo k opotów zwi zanych z jej funkcjonowaniem, pomimo zm czenia 
i wyczerpania fizycznego, siostry prze ywa y te  jasne chwile, które 
wnosi y zarówno w ich ycie, jak i w ycie dzieci i rodziców rado  
oraz nadziej . Do takich do wiadcze  nale a  dzie  pierwszej Ko-
munii w. dzieci. „Dnia 13 czerwca 1936 r. – czytamy w Kronice 
Domu Pozna skiego – zak ad nasz prze y  niezapomnian  chwil . 
Oto J. Eminencja ksi dz prymas (August Hlond – E.H.) askawie 
udzieli  I Komunii wi tej naszym, dzieciom ze szko y powszechnej. 
W czasie mszy w. piewa y uczennice szko y gospodarczej. Bardzo 
wiele osób przyst pi o do Komunii w. Po Mszy wi tej Eminencja 
przemówi  do dzieci i rodziców, podkre laj c warto  wczesnej i cz -
stej Komunii wi tej. Jego Eminencja powinszowa  siostrze prze o o-
nej najpi kniejszego dnia w Zak adzie. Po niadaniu uda  si  do sali, 
gdzie powita y go dzieci. Dzieci (…) wr czy y wi zank  bia ych ró , 
(…) uczennica ze szko y gospodarczej przemówi a (…). Ks. prymas 
(…) przemówi  do wszystkich. Po czym po egnany w ród okrzyków 
„niech yje”, opu ci  nas, ale zosta o z nami jego b ogos awie stwo, 
pami , askawo  i dobro ”113. 
 Po likwidacji szko y powszechnej (1937) a  do momentu wybuchu 
II wojny wiatowej (1 IX 1939) utrzyma  si  internat dla uczennic 
ucz szczaj cych do publicznych gimnazjów, szko a przysposobienia 
zawodowego w gospodarstwie rodzinnym, kurs gospodarczy oraz 
przedszkole. Nale y zatem po wi ci  nieco uwagi postulatom wy-
chowawczym, które mia y wp yw na atmosfer  panuj c  w wymie-
nionych zak adach. 
 
 2. Normy i metody procesu pedagogicznego 
 
 W refleksji pedagogicznej poj cie "norma" jest równoznaczne z po-
j ciem „postulat”. Oba terminy mog  by  u ywane zamiennie. Wyra-
aj  bowiem okre lone warto ci poznawcze, etyczne i estetyczne, które 

———— 
113 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 51-54. 
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domagaj  si  realizacji114. Podczas, gdy norma odnosi si  do warto ci, 
metoda dotyczy sposobu, w jaki okre lone warto ci s  przekazywane. 
 Norm  wychowania i kszta cenia wskaza a zmartwychwstankom 
za o ycielka zgromadzenia, Celina Borz cka. Jest ni  mianowicie: 
wszechstronny rozwój osoby, co innymi s owy znaczy, harmonijny 
rozwój rozumu, uczucia i woli z jednej strony, oraz harmonijny roz-
wój komunikacji mi dzyosobowych (z Bogiem, z Ojczyzn  i z naj-
bli szym otoczeniem) – z drugiej strony. Powy sz  norm  Borz cka 
uzna a za fundament pedagogii zmartwychwstanek. Tote  pragn a, 
aby ona by a stosowana we wszystkich zak adach dydaktyczno-
wychowawczych zgromadzenia115. 
 Nast pnym zatem krokiem prezentowanego artyku u jest ukaza  
normy, które odnosz  si  do budowania wi zi osobowych poprzez 
wychowanie religijne, wychowanie patriotyczne i wychowanie spo-
eczne, oraz metody, jakimi siostry osi ga y zamierzony cel – wszech-

stronny rozwój osoby. 
 
 2.1. Wychowanie religijne 
 
 Na temat formacji religijnej Statut Szko y Powszechnej Zmar-
twychwstanek w Poznaniu stanowi: „Indywidualny kierunek szko y 
polega na wychowaniu katolickim” (p. 8), i dalej „W wychowaniu 
religijnym walczymy z dewocj , formu kami, szanuj c swobod  su-
mienia i bezpo redni stosunek z Bogiem” (p. 8 b)116. 
 W powy szym sformu owaniu atwo zauwa y  wp yw za o ycielki, 
która stanowczo i zdecydowanie reagowa a na wszelkie przejawy 
dewocji. Jednak e, podczas gdy w XIX w., czyli za ycia Borz ckiej, 
dewocja by a zjawiskiem powszechnym, rodzi si  pytanie o jego za-
si g w latach 30. XX w., w tym tak e o jego miejsce w statucie i to 
szko y powszechnej. Nie zatrzymuj c si  jednak nad tym zagadnie-
niem, nale y przej  do konkretnych dzia a , które mia y na celu 

———— 
114 Zob. Postulaty, [w:] Wielki S ownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005. 
115 Zob. E. H e n s c h k e CR, W stron  pe ni…, s. 7. 
116 Statut Prywatnej Szko y Powszechnej Zmartwychwstanek w Poznaniu, APP, 
Zespó : Kurat. OSP, sygn. 191. Egzemplarzem wzorcowym dla statutów instytutów 
o wiatowo-wychowawczych zgromadzenia by  statut seminarium nauczycielskiego 
zmartwychwstanek w Warszawie. 
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formacj  religijn  dzieci i m odzie y w zak adach dydaktyczno-
wychowawczych zmartwychwstanek w Poznaniu. 
 Najmniej wiemy na temat nauki religii w szko ach sióstr w Poznaniu. 
Pewne jest, e dzieci i dziewcz ta uczy y si  religii i e siostry naucza y 
tego przedmiotu w szkole zawodowej, a w szkole powszechnej nauczy-
cielka wiecka117. Z drugiej jednak strony wiadomo, e zarówno w in-
ternacie, jak i w szko ach oraz w przedszkolu t tni o ycie religijne. 
Z okazji wa niejszych wi t roku liturgicznego organizowano akade-
mie, wieczorki, a wszystkie uczennice i dzieci uczestniczy y we mszy w. 
W szkole szczególn  czci  otaczano w. Stanis awa Kostk , patrona 
m odzie y, a w przedszkolu wi t  Rodzin . Nawi zuj c do w. Stani-
s awa Kostki, trzeba doda , e w okresie mi dzywojennym by  on wy-
j tkowo popularn  postaci  w ród m odzie y. W przeddzie  lub w dniu 
liturgicznego wspomnienia tego wi tego, w szkole odbywa y si  aka-
demie, podczas których przedstawiano ywe obrazy z jego ycia, wy-
konywano piew chóralny i utwory instrumentalne118. 
 Uroczy cie obchodzono wi to Chrystusa Króla. „W sobot , 29 pa -
dziernika 1932 r. – czytamy w Kronice – w naszym zak adzie odby a 
si  akademia ku czci Chrystusa Króla, wykonana przez nasze uczen-
nice. Na program sk ada  si  referat, pie ni, deklamacje, s owem, ca-
o  by a przygotowaniem uczennic i sióstr do maj cej si  nast pnego 

dnia odby  uroczysto ci po wi cenia pomnika. Wieczorem nast p-
nego dnia odby a si  akademia na zewn trz. Przemówi  ks. Abp Józef 
Teodorowicz”119. Równie  uroczysto  Niepokalanego Pocz cia Naj-
wi tszej Maryi Panny mia a swoje miejsce w programie wychowania 

religijnego uczennic. Na t  okoliczno  przygotowywa y one dekla-
macje, piewy chóralne, ywe obrazy z ycia Matki Bo ej, jak Zwia-
stowanie, Bo e Narodzenie, praca w Nazarecie itp.120. 
 Okazyjnie odbywa a si  akademia ku czci Królowej Jadwigi (1934)121. 
Regularnie za  organizowano wieczorki w dniu, w którym przypada o 

———— 
117 Arkusz organizacyjny Nr 316/35. APP, Zespó : Kurat. OSP, sygn. 191. 
118 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 47. 
119 Pomnik Chrystusa Króla, o jakim wy ej, stan  przed budynkiem szko y sióstr 
zmartwychwstanek w Poznaniu. Por. relacj  z 1935 roku: „Pod koniec pa dziernika 
dziewczynki urz dzi y wieczornic  ku czci Chrystusa Króla”. APSZP. Zespó : KP- 
Pozna skiej, sygn. KN/IV/1, s. 95. 
120 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a2, s. 57-58. 
121 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 26. 
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liturgiczne wspomnienie w. Miko aja122. Niekiedy obchód ten po -
czono z loteri , z której dochód przeznaczono dla biednych dzieci123. 
Radosny nastrój towarzyszy  imprezom zwi zanym z Bo ym Narodze-
niem, zwanych „op atkiem” lub „wigili ”. Ka da grupa (szko a go-
spodarcza, internat, kurs wieczorowy i przedszkole) oddzielnie anty-
cypowa a wigilijn  wieczerz , podczas której amano si  op atkiem 
i piewano kol dy124. Ponadto w przedszkolu siostry organizowa y 
ka dego roku, zwykle przed Popielcem, uroczysty obchód ku czci 

wi tej Rodziny, która patronowa a przedszkolu. W uroczysto ci tej 
brali udzia  rodzice. Dzieci ta czy y, piewa y, deklamowa y wiersze 
i ofiarowywa y rodzicom wykonane przez siebie robótki125; za  przed 
Wielkanoc  kap an wi ci  potrawy w wi kszo ci wykonane przez 
dzieci „w asnymi r kami”126. 
 W wychowaniu religijnym siostry po o y y te  nacisk na Euchary-
sti . Bardzo pragn y, aby dziewcz ta mieszkaj ce w internacie, mia y 
mo no  uczestniczenia ka dego dnia w Eucharystii. Dzi ki wyj tko-
wej yczliwo ci ks. Jana Krupika CR ich pragnieniu sta o si  zado . 
Wspomniany kap an ka dego dnia przyje d a  z Wildy do sióstr 
i o godz. 700 celebrowa  Eucharysti  dla uczennic. Doceniaj c t  ask  
siostry pisa y: „My z wdzi czno ci  dla Pana Boga stwierdzi  mo emy 
ogromny wp yw: codziennej Komunii wi tej. Dziewczynki pracuj  
nad sob  bardzo, staraj c si  wyzby  swych wad, rozwija  w swych 
duszach ycie Bo e. Cz sto si  s yszy s owa wdzi czno ci u nich”127. 
———— 
122 Oto opis jednej z miko ajowych imprez: „10 grudnia odby  si  wieczór ku czci 
w. Miko aja z ca ym orszakiem: 7 anio ów ci gn o ob adowane sanki z rozmaitymi 

podarunkami. Dziewczynki odegra y obrazek sceniczny w asnego pomys u „Z ycia 
pensjonarek”, potem nast pi o rozdawanie darów „z nieba przyniesionych”. Rado  
ma ych by a ogromna, niektóre by y pewne, e stoi przed nimi w. Miko aj. Na uro-
czysto ci obecni byli rodzice, dzieci z przedszkola i bardzo du o go ci. Jeszcze nigdy 
nie by o tak ciasno w naszej sali teatralnej. Mi  niespodziank  by o przemówienie 
ks. prof. Ciszaka, który korzystaj c z tego, e tyle osób si  zebra o, nadprogramowo 
przemówi  o yciu i cnotach w. Miko aja, wywo uj c powa ny, Bo y nastrój uroczy-
sto ci, co nie przeszkadza o dzieciom i starszym dziewczynkom weso o si  bawi , 
a go cie rozeszli si  zadowoleni z mile sp dzonego u nas wieczoru”. Tam e, s. 9-10. 
123 Tam e. 
124 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 115; Zespó : KDP-G og., sygn. 
KN/VII/a4, s. 10-11. 
125 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 25-26. 36.  
126 Tam e, s. 26. 
127 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 166.  
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 Wychowanie do uczestnictwa w Eucharystii by o wa nym elementem 
formacji liturgicznej, której siostry przypisywa y wyj tkowe znaczenie. 
Obejmowa a ona takie czynno ci jak – kszta towanie postaw euchary-
stycznych, przygotowywanie do czynnego uczestnictwa we mszy w. 
przez przygotowywanie pie ni piewanych podczas liturgii, komen-
towanie czyta  Pisma w. przypadaj cych na niedziele i wi ta, itp. 

wiadcz  o tym, m.in. nast puj ce s owa: „30 listopada (1932) – za-
cz y my dzisiaj nowy rok ko cielny. (…) chór kursistek piewa  
Msz  w. i pierwsz  pie  adwentow ”128. Oprócz uczestnictwa 
we Mszy w. uczennice bra y te  udzia  w nabo e stwach odprawianych 
w ró nych intencjach, np. z okazji zako czenia roku szkolnego129. 
Zdarza o si  te , e niektóre roczniki uczennic wyra a y pragnienie 
odprawienia jednodniowego dnia skupienia. Siostry, stwarzaj c im 
tak  mo liwo , osobi cie s u y y pomoc 130. W ten sposób, nie na-
rzucaj c niczego, odpowiada y na potrzeby m odzie y, co wiadczy o 
– jak si  wydaje – o duchu, jaki panowa  w zak adzie. 
 Na terenie szko y dzia a o kó ko misyjne. „Kursistki – czytamy 
w Kronice – które opu ci y zak ad, przysy a y sk adki na misje i przy-
chodzi y na tzw. «Czwartkow  godzin  robót misyjnych»”131. Kó ko 
misyjne, obok kó ka teatralnego, prowadzi o sw  dzia alno  przez 
wszystkie lata istnienia szko y. Ka dego roku zmienia  si  sk ad 
uczennic, które w wybranym przez siebie dniu gromadzi y si  raz 
w tygodniu „na jedn  godzin  pracy dla Misji”132. 

———— 
128 Tam e, s. 111. 
129 „Po zamkni ciu wystawy – pisze kronikarka – by o nabo e stwo dzi kczynne 
i rozdanie wiadectw, i rozpocz  si  czas wakacyjny”. APSZP. Zespó : KDP- G og., 
sygn. KN/VII/a4, s. 18. 
130 „Kursistki odprawi y rekolekcje jednodniowe na w asne yczenie z paroma nau-
czycielkami. Z pomoc  przyszed  ks. Nowakowski redemptorysta i s. Marcelina” 
albo: „Rozjazd uczennic na wakacje poprzedzi y jednodniowe rekolekcje na ich w a-
sne  yczenie”.  APSZP.  Zespó :  KDP-G og.,  sygn.  KN/VII/a2,  s.  69;  Zespó :  KDP-
G og., sygn. KN/VII/a3, s. 89. 
131 Kó ko misyjne za o ono na terenie szko y w 1928/1929. ród em inspiracji by  Mi -
dzynarodowy Zjazd Misyjny, który odby  si  w Poznaniu w pa dzierniku 1927 r. pod 
przewodnictwem ks. prymasa Augusta Hlonda. Zarówno siostry, jak i uczennice uczestni-
czy y w kilku obradach zjazdu. Po zako czeniu zjazdu uczennice za o y y na terenie 
szko y kó ko misyjne. APSZP. Zespó : KP- Pozna skiej, sygn. KN/IV/1, s. 14. 
132 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a2, s. 40. 
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 Godne podkre lenia jest wdra anie uczennic do udzia u w ycie 
Ko cio a lokalnego. G o nym echem odbija y si  w szkole takie wy-
darzenia, jak po wi cenie pomnika Naj wi tszego Serca Pana Jezu-
sa133, wi to Królowej Korony Polskiej134, czy zako czenie roku jubi-
leuszowego135. 
 Wyj tkowe znacznie wychowawcze mia y wizyty duchowie stwa. 
Cz stymi go mi byli m.in. ks. prymas August Hlond136 i ks. biskup 
Walenty Dymek137. Trzeba ponadto doda , e niejednokrotnie siostry 
przygotowywa y indywidualnie m odsze internatki do pierwszej Ko-
munii wi tej, do której przyst powa y w kaplicy sióstr138. 

———— 
133 Pomnik Naj w. Serca Pana Jezusa ufundowali obywatele miasta Poznania, Wiel-
kopolski i kresów zachodnich II Rzeczypospolitej jako wotum wdzi czno ci za odzy-
skanie wolno ci. Spi owa figura Jezusa Chrystusa zosta a ulana z przetopionego 
pomnika Bismarcka i ustawiona w jego miejscu mi dzy zamkiem a uniwersytetem. 
Uroczysto  po wi cenia i ods oni cia pomnika odby a si  30 pa dziernika 1932 
roku. Bra y w niej udzia  siostry i uczennice. APSZP. Zespó : KP- Pozna skiej, sygn. 
KN/IV/1, s. 45-47. 
134 „Dzisiejsze wi to Królowej Korony Polskiej (3 maja 1931) przypad o w niedziel . 
Cz  dziewczynek mia a nabo e stwa szkolne, za  prawie wszystkie wzi y udzia  
w pochodzie urz dzonym przez miasto”. APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. 
KN/VII/a3, s. 134. 
135 „W kwietniu z okazji zako czenia roku jubileuszowego uczennice zorganizowa y 
akademi  ku czci Krzy a wi tego. piew, deklamacje i obrazek sceniczny «Chusta 
w. Weroniki», Lamentacje Jeremiasza wykonane na dwa chóry. Nazajutrz z tej samej 

okazji wystawienie Naj w. Sakramentu”. APSZP. Zespó : KDP- G og., sygn. 
KN/VII/a4, s. 40-41. 
136 Oto, jak siostry opisa y jedn  z takich wizyt: „Na koniec kwarta u dzieci i siostry by y 
bardzo pom czone, gdy z powodu pó nej Wielkanocy w tym roku (…) d ugo nie by o 
adnej przerwy, ani adnego urozmaicenia. Podwójn  tedy rado ci  by a zapowiedziana od 

dawna wizyta J. Ekscel. Ks. Prymasa Hlonda. Odprawi  Msz  w. W ka dym Jego kroku 
i ruchu wida  by o, e to cz owiek wielkiej woli i e wie czego chce. Po Mszy w. i po 
niadaniu wszed  do sali, gdzie powita y go dzieci okoliczno ciowym piewem, po czym 

kolejno kursistki, potem starsze, a potem m odsze wypowiedzia y krótkie wierszyki u o o-
ne ad hoc”. APSZP. Zespó : KDP- G og., sygn. KN/VII/a2, s. 77. 
137 Warto przytoczy  te  jedno ze spotka  z ks. biskupem: „Odwiedziny ks. Biskupa 
Walentego Dymka. Msza w. (26 lutego 1935). Spotkanie z m odzie  ca ego zak adu. 
Ks. Biskup nie liczy  godzin, poniewa , jak zapowiedzia , przeznaczy  czas na to 
spotkanie, zaproszony przez siostry. Zwiedzanie zak adu. Chodzi o mu g ównie 
o lokal przeznaczony na rekolekcje. Zdziwi  si  mile, gdy zasta  wszystkie dziewcz ta 
ju  przy pracy”. APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a 4, s. 35. 
138 „8 grudnia w kaplicy, przystrojonej bia ymi chryzantemami, odby a si  I Komunia 

wi ta 10-letniej naszej internatki, przygotowanej przez s. Gabriel ”. Tam e, s. 8. 
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 W wietle tego, co zosta o powiedziane, atwo zauwa y , e obok 
systematycznej nauki religii, jak  dzieci i m odzie  otrzymywa y, 
siostry dba y te  o formacj  religijn . Temu celowi s u y o stwarzanie 
okazji do nabywania do wiadcze  religijnych, przez uczestnictwo 
w liturgii eucharystycznej i nabo e stwach; przez uroczysty obchód 
wi t ko cielnych oraz przez budowanie wi zi z Ko cio em poprzez 

kontakt z jego pasterzami. 
 
 2.2. Wychowanie patriotyczne 
 
 Nawi zuj c ponownie do cytowanego wcze niej Statutu Szko y Po-
wszechnej Zmartwychwstanek w Poznaniu, czytamy tam, co nast puje: 
„W wychowaniu pa stwowym k adziemy nacisk na t pienie wad naro-
dowych, na wyrobieniu pos uchu dla w adzy, ofiarno ci na rzecz Oj-
czyzny (p. 8b)”139. Niezrozumia e jest w tym przypadku wyra enie 
„wychowanie pa stwowe”. Wiadomo wszak e, i  Zmartwychwstanki 
odcina y si  od tzw. wychowania pa stwowego, proponowanego po 
1929 roku, kiedy idea pa stwa zacz a dominowa  nad ide  narodu140. 
Zdaniem s. Amaty Kossowskiej CR wychowanie narodowe, które „(…) 
d y do tego, aby m ode pokolenie wychowa  na warto ciach kultury 
narodowej, ojczystej, oraz przepoi  je duchem narodowym, nie mo e 
by  uto samiane z wychowaniem pa stwowym”141. 
 Tak rozumiane wychowanie narodowe, dzisiaj okre lane jako wy-
chowanie patriotyczne, by o zgodne z duchem zgromadzenia przeka-
zanym przez za o ycielk . W jej rozumieniu zadaniem wychowania 
patriotycznego jest przykazywanie pami ci i to samo ci. Pami ci 
o przodkach, o ich dokonaniach i mogi ach; za  kultywowanie j zyka 
ojczystego, znajomo  literatury rodzimej, kultury i dziejów ojczys-
tych s u y przekazywaniu to samo ci142. 
 ród a, które dotycz  wychowania patriotycznego w zak adach dy-
daktyczno-wychowawczych zmartwychwstanek w Poznaniu w dwu-

———— 
139 Statut Prywatnej Szko y Zmartwychwstanek w Poznaniu. APP. Zespó : Kurat. OSP 
sygn. 191, p.8. 
140 E. H e n s c h k e CR, Twórczo  i dzia alno  pedagogiczna Sióstr Zgromadzenia 
Zmartwychwstania Pa skiego w Polsce w latach 1918-1939, [w:] Studia kateche-
tyczne, t. V, red. J. C h a r y t a s k i SJ, Warszawa 1987, s. 165. 
141 Tam e, s. 165-166. 
142 E. H e n s c h k e CR, W stron  pe ni …, s. 284. 
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dziestoleciu mi dzywojennym, s  wyj tkowo sk pe. Ograniczaj  si  
wy cznie do obchodów rocznic patriotycznych. I tak, na pierwszym 
miejscu wymienia si  rocznic  odzyskania niepodleg o ci (11 listopada 
1918), która w owym czasie by a czczona w ca ym kraju. Kronikarka 
w nast puj cy sposób upami tni a obchód jednej takiej rocznicy 
w szkole gospodarczej i w szkole podstawowej: „11 listopada (1932) 
w « wi to Wolno ci» odby a si  uroczysto  szkolna, na któr  z o y y 
si : hymn narodowy, deklamacje i przemówienie siostry prze o onej 
z my l  przewodni  o idea ach Polki. Dla upami tnienia dnia tego 
uczennice posz y pod pomnik Chrystusa Króla i z o y y wi zank  kwia-
tów. (…). Dzieci w przedszkolu, po odpowiedniej pogadance, bawi y 
si  w piaskownicy robi c góry, rzeki, tunele, domy, fortece, a na pytanie: 
«Co robicie?» odpowiada y: «Budujemy Polsk »”143. 
 ywa by a w dwudziestoleciu mi dzywojennym pami  o powstaniu 
listopadowym (1830). Szczególnie uroczy cie obchodzono w kraju 
100 rocznic  tego powstania. Siostry równie  uczci y t  rocznic  
z udzia em uczennic, licznych go ci oraz absolwentek144. Mo na a o-
wa , e informacje na ten temat ograniczaj  si  do tego, co wy ej napi-
sano. Nieco wi cej zapisano w Kronice 1932 roku. „(…) znów uroczy-
sto  szkolna: obchód rocznicy powstania. Pi knie, wzruszaj co wypa-
d a deklamacja «Kibitki» i adne by y piewy prowadzone przez s. An-
toni , która zmieni a s owa pie ni, zamiast «Nad Wis  czuwa stra » na 
«Nad Wart  czuwa stra », ku rado ci poznanianek”145. 
 Godne podkre lenia jest zaproszenie go ci z zewn trz i absolwen-
tek na obchody rocznic patriotycznych. W ród cz sto zapraszanych 
go ci wymienia si  ks. proboszcza, s siadów sióstr, przyjació  zgro-
madzenia, siostry szarytki mieszkaj ce na Górczynie146. W ten sposób 
siostry utrzymywa y sta y kontakt z najbli szym otoczeniem oraz 
z przyjació mi zgromadzenia. 
 Wracaj c do obchodów rocznic patriotycznych trzeba jeszcze 
wspomnie  rocznic  ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Tak e z tej 
okazji szko a przygotowywa a ka dego roku akademi . Oto przebieg 
———— 
143 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 6-7. 
144 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 111. 
145 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 7. 
146 Siostry zaprasza y go ci na wszystkie uroczysto ci religijne i patriotyczne, a tak e 
na wystawy organizowane ka dego roku przez uczennice przed zako czeniem roku 
szkolnego. APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 112-113. 
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jednej z nich: „(…) ywy obraz «Królowa Korony Polskiej», piewy, 
deklamacje (…) i inscenizowany «Koncert Jankiela», w który dziew-
czynki tyle w o y y uczucia i przej cia, e artystycznie robi y wra e-
nie. Go cie te  byli bardzo zadowoleni i nie szcz dzili s ów uznania 
dla aktorów i dziewczynek, w ród których g ówna zas uga przypad a 
s. Teofilii”147. 27 grudnia 1933 roku – pisze kronikarka: „Pozna  
uczci  15. rocznic  oswobodzenia Wielkopolski, narodowa chor giew 
powiewa a nad naszym domem, a pomnik Serca Jezusowego otoczony 
by  wie cem wdzi cznych polskich serc”148. 
 Na koniec warto wspomnie  o pierwszej Krajowej Wystawie, jaka 
odby a si  w czerwcu 1929 roku w Poznaniu i która wywo a a reper-
kusje tak e w szkole. Oto, jak na ten temat napisa a s. M. Zubylewicz: 
„W dniach ostatnich zwiedzi  Wystaw  nasz Kurs Gospodarczy, 
a przy tej okazji wi kszo  z nas z ni  si  zapozna a. Mi o by o nam 
stwierdzi , jak umiej tnie i wydatnie zorganizowany zosta  ten pierw-
szy pokaz kulturalnego dorobku naszego pa stwa. Miasto troch  za-
wiedzione w swoich nadziejach, bo dotychczas ma o go ci wiato-
wych przybywa, zwiedzaj  tylko zast py m odzie y szkolnej. Wzrost 
u wiadomienia narodowego w tych m odych duszach stanie si  nie-
w tpliwie bogatym owocem rezultatów Wystawy”149. 
 Jakkolwiek nieliczne s  informacje nawi zuj ce do obchodów 
rocznic narodowych, mo na jednak przyj , e formacja patriotyczna 
w zak adach dydaktyczno-wychowawczych sióstr zmartwychwstanek 
w Poznaniu, by a wyra nie ukierunkowana na pami , przez wspomi-
nanie wa nych dla narodu wydarze , oraz na to samo  przez budze-
nie wiadomo ci narodowej. 
 
 2.3. Wychowanie spo eczne 
 
 Podstawowym zadaniem wychowania spo ecznego jest rozwijanie 
wi zi mi dzyludzkich. Znamienn  cech  wi zi spo ecznych jest silne 
———— 
147 Tam e, s. 137. W tym miejscu trzeba doda , e siostry dostrzega y pedagogiczn  
warto  teatru (w szkole istnia o kó ko teatralne i by a sala teatralna). Pedagogiczn  
warto  teatru znano od dawna. Wychowanie przez teatr by o te  metod  stosowan  
w szko ach XIX i XX wieku. Zw aszcza pedagogika XX w. uzna a teatr za narz dzie 
wychowania integralnej osobowo ci. Zob. W. a r d e c k i, Teatr w refleksji i prakty-
ce pedagogicznej. Ku pedagogice teatru, Lublin 2012, s. 17. 445. 
148 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 23. 
149 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 21-22. 
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poczucie przynale no ci do danej grupy. Ka dej za  grupie spo ecz-
nej odpowiada okre lony typ wi zi mi dzyludzkich, który go charak-
teryzuje150. 
 Zak ad dydaktyczno-wychowawczy zmartwychwstanek w Pozna-
niu stanowi  specyficzne rodowisko, albowiem skupia  kilka ró nych 
instytucji edukacyjno-wychowawczych, a mianowicie: dwa internaty, 
szko  zawodow , kurs zawodowy, przedszkole. Wi zi spo eczne tego 
rodowiska, je li mówimy o nim, jako o ca o ci, rozwija y si  na 
p aszczy nie jednopoziomowej i wielopoziomowej. Ka da grupa wie-
kowa mia a w asne cele. Wiele jednak dzia a  podejmowa a w zespo-
leniu z pozosta ymi grupami. W ten sposób cz onkowie poszczegól-
nych grup integrowali si  w osi ganiu nie tylko w asnych celów, lecz 
tak e tych, które dotyczy y wszystkich cz onków zak adu, wychodz c 
nawet poza jego mury m.in. do dzieci i ich rodzin, które znajdowa y 
si  w szczególnej potrzebie. 
 Metody dzia ania zosta y cz ciowo omówione, gdy by a mowa 
o wychowaniu religijnym i patriotycznym. W tym kontek cie nale y 
jeszcze raz do nich wróci , aby ukaza  zasi g ich oddzia ywania. 
W wietle tego, co wcze niej zosta o powiedziane na temat metod dzia-
ania atwo zauwa y , e wiele z nich mo na sprowadzi  do wspólnego 

mianownika o nazwie imprezy. Wydaje si , e organizowanie imprez 
by o podstawowym sposobem budowania i rozwijania wi zi spo ecz-
nych, zarówno w aspekcie jednopoziomowym, jak i wielopoziomowym. 
Powodzeniem tak w ród dzieci, jak i m odzie y cieszy y si  przedsta-
wienia, nazywane inscenizacjami oraz amatorski teatr. Tematy i tre ci 
czerpano z literatury dzieci cej i klasycznej. Wiele utworów pochodzi o 
te  z twórczej wyobra ni dzieci i m odzie y. Okazj  do prezentowania 
utworów scenicznych by a „wigilia”151, po egnanie absolwentek, spo-
tkania z absolwentkami, rocznice narodowe, imieniny prze o onej itp. 
 Ulubion  form  dzia ania wspólnotowego by y bale, zabawy i ta ce 
ludowe. Te ostatnie by y pieczo owicie przez siostry piel gnowane. 
Bale odbywa y si  w okresie karnawa u, dla ka dej grupy oddzielnie. 
Dziewcz ta wykazywa y du o inicjatywy i pomys ów w przygotowy-

———— 
150 Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. VII, Warszawa 2008, s. 122-125. 
151 Trzeba doda , e ka dego roku, oprócz „choinki” dla dzieci i m odzie y z zak adu, 
urz dzano wspólnie gwiazdk  dla dzieci z Górczyna. APSZP. Zespó : KDP-G og. 
sygn. KN/VII/a4, s.21-22. 
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waniu strojów i dekorowaniu sal152. Zabawy taneczne odbywa y si  
najcz ciej z okazji zako czenia roku szkolnego i sprawia y dziewcz -
tom za ka dym razem du o rado ci153.  
 W tym kontek cie nale y nieco uwagi po wi ci  wycieczkom szkol-
nym oraz samorz dowi uczniowskiemu. Siostry zdawa y sobie spraw  
z edukacyjnej i wychowawczej roli wycieczek szkolnych, zw aszcza 
w zakresie budowania wi zi spo ecznych. Dlatego wyrusza y z m o-
dzie  na wycieczki bli sze i dalsze. Wycieczki bli sze ogranicza y si  
do zwiedzania okolic Poznania, jak: Rogalin154;  Polska  Wie  –  Po-
biedziska, zaproszone na majówk  przez siostry Sacre Couér155; Kur-
nik; Gniezno156; Szwajcaria Wielkopolska157; W growiec158; Zbiersk  
– zwiedzanie cukrowni159. Podczas tych wycieczek, pisz  siostry: 
„(…) by o wiele atrakcji, jak: spacery czó nem, weso e noclegi na sia-
nie, pi kne okolice, mówi c innymi s owy – po ytek i zadowolenie. Dla 
rozerwania dziewcz t – kontynuuj  siostry – próbowa y my odby  
wycieczk  o wicie do pobliskiej D biny, co oddzia ywa o bardzo do-
datnio160 albo spacerem udawa y my si  z uczennicami do awicy”161. 
Z wycieczek dalszych Kroniki wymieniaj  Cz stochow , Kraków, Wie-
liczk , Ojców i Zakopane. Z tych wycieczek – czytamy w Kronice – 
m odzie  wraca a do Poznania zachwycona mi dzy innymi ojczyst  

———— 
152 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 127; Zespó : KDP-G og., sygn. 
KN/VII/a2, s. 31. 73. 
153 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 15. 
154 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 70. 
155 Wycieczka nie dosz a do skutku poniewa  w dniu, w którym mia a wyruszy , mia  
miejsce przewrót majowy, który „zwa y  wszelk  rado  i pokrzy owa  plany”. 
Uczennice same zdecydowa y „zaniecha  wycieczki poniewa  wobec niebezpiecze -
stwa gro cego Ojczy nie nie mog yby si  weso o bawi ”. Wyprawa odby a si  do-
piero w czerwcu. Go cinne przyj cie naszych uczennic przez siostry Sacre Couér 
zosta o utrwalone w Kronice: „Dzieci u ywa y w ca ej pe ni brodzenie po wodzie i po 

ce, spaceru po lesie, zbierania kwiatów i ró nych osobliwo ci. Siostry Sercanki 
przyjmowa y je z wielk  go cinno ci , oprowadza y po domu, gospodarstwie, kaplicy, 
zaprosi y na obiad, a na spacer do lasu u yczy y wozu i konia, i zaopatrzy y w du  
torb  cukierków”. APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a2, s. 35-37. 
156 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 40-41. 
157 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a2, s. 14-15.  
158 Tam e, s. 19.  
159 Tam e, s. 38. 
160 Tam e, s. 18. 
161 Tam e, s. 38. 
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przyrod 162. Innym sposobem budowania wi zi spo ecznych mia  by  
w przekonaniu sióstr samorz d uczniowski. Entuzjazm, z jakim przyst -
pi y do za o enia samorz du, wiadczy  o wierze w moc oddzia ywania 
samorz du na spo eczno  internack 163. Praktyka dowiod a jednak 
czego  innego. Po roku bowiem dzia ania samorz du (10 X 1930), czy-
tamy w Kronice: „(…) wie o za o ony w internacie samorz d przyspa-
rza wiele trudno ci. Prób  ratowania go podj a s. T. Kalkstein, która 
b d c przejazdem w Poznaniu, przemówi a do dziewcz t przedstawia-
j c im ca  donios o  pracy samorz dowej i pobudzaj c do g bszego 
jej uj cia”164. Pomimo zach ty samorz d w internacie si  nie utrzyma . 
„Pierwsze dni pracy szkolnej w roku szkolnym (1930 – E.H.), pisz  
siostry, nosz  burzliwe pi tno silnych wstrz nie , zarówno w interna-
cie, jak i na Kursie (…). Rozpr enie i gruby materializm znalaz y swe 
echo i w ród naszej m odzie y i wywo a y konieczno  ostrzejszych 
wyst pie . W internacie skasowany zosta  samorz d, który w naszych 
warunkach nie rozwin  si  w adnym roku pomy lnie. Dziewczynki 
uj  trzeba by o w ramach ci lejszego wewn trznego rygoru, co b dzie 
ufamy, okresem tylko przej ciowym, ale tego domaga a si  obecna 
atmosfera oporu i rozkrytykowania165. Z pewno ci  z ulg  przyj y 
———— 
162 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 177-178. 
163 „W internacie – czytamy w Kronice – zasz a tego roku nader korzystne zmiana. 
S. Ignacja zaprowadzi a bowiem ustrój samorz dowy w ca ej pe ni. Dotychczas 
istnia y stowarzyszenia, b d ce tylko przygotowaniem do niego, liczy y my si  bo-
wiem z materia em dzieci i opini  spo ecze stwa, bardzo jeszcze niedojrza ego do 
samorz du. Ta pe na forma organizacji samorz dowej tchn a o ywionego ducha 
we wspó yciu kole e skim i w pracy dziewczynek nad sob , a owoce tego pierwszego 
kontaktu daj  nam jak najlepsze nadzieje na przysz o . Zredukowanie ca o ci do jednej 
uczelni niezmiernie u atwi o nam to zadanie”. APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. 
KN/VII/a3, s. 53. 
164 Tam e, s. 100. Idea samorz du uczniowskiego pojawi a si  w zgromadzeniu po raz 
pierwszy podczas obrad pierwszego zjazdu pedagogicznego zmartwychwstanek 
(1921). Powrócono do niej na drugim zje dzie pedagogicznym (1922). Wzorem za  
sprawnie i prawid owo funkcjonowania samorz du uczniowskiego by  dla wszystkich 
zak adów zgromadzenia samorz d seminarium nauczycielskiego. Samorz d ten za o-
y a w pierwszym roku przej cia seminarium przez zgromadzenie (1918) jego dyrek-

torka s. T. Kalkstein. 
165 W tym, co dotyczy wychowania w zak adach zgromadzenia przyjmuje si  jako 
punkt wyj cia zasad : „W przestrzeganiu karno ci pos ugujemy si  dzia aniem na 
przekonania, kar nie u ywamy, kierujemy si  jedynie mi o ci . Wymagamy bez-
wzgl dnej prawdy, sumienno ci, szczero ci i zaufania”. Statut Szko y Powszechnej, 
cyt. p. 8 a. Opisana wy ej sytuacja by a jednak zbyt skomplikowana i wymaga a 
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wiadomo  o zniesieniu samorz du – kontynuuje kronikarka – bo im si  
to zdawa o zwolnieniem z wysi ków, jakie on poci ga, ale rozczarowa-
nie nast pi o, gdy powiedzia a im s. Hieronima, e odbywa  si  b d , 
jak przed laty, przegl dy tygodniowe, podczas których udzielane b d  
uwagi i upomnienia, jak te  zach ty i pochwa y. Widz  jednak, e do 
tych ostatnich obecnie niewiele b dzie tematów”166. 
 Po nieudanych próbach dzia ania samorz du uczniowskiego w in-
ternacie siostry przeprowadzi y eksperyment za o enia instytucji sa-
morz dowej w szkole gospodarczej. Wydaj  si , e ta próba powiod a 
si . Samorz d zaktywizowa  uczennice, które ch tnie podejmowa y 
ró ne inicjatywy, jak na przyk ad niesienie pomocy biednym dzieciom 
jednej ze szkó  na Polesiu. W tym celu urz dzi y przedstawienie 
pt. „Zaczarowana fujarka”, które sprowadzi o wiele osób. Oprócz tego 
by y te  inne inscenizacje, ta ce itp. Ca  imprez  powtórzy y i uzy-
ska y pewn  kwot  na zakupienie przyborów dla dzieci jednej ze szkó  
poleskich167. Uczennice ze szko y gospodarczej, mieszkaj ce w inter-
nacie, redagowa y gazetk  (jednodniówk ), która te  mia a skuteczny 
wp yw na budowanie wspólnoty uczniowskiej168. 
 
 3. Udzia  w yciu Ko cio a lokalnego 
 
 Poza dzia alno ci  dydaktyczno-wychowawcz  zinstytucjonalizo-
wan  siostry podejmowa y te  ró ne formy ewangelizacji, b d  w ma-
cierzystej parafii, b d  u yczaj c w asnego lokalu grupom rekolekcyj-
nym, b d  te  s u c ubogim i chorym. Pami ta y równie  o absol-
wentkach szko y gospodarczej. 
 Kolejno zatem b dzie mowa o pracy, jak  siostry wykonywa y 
równolegle z nauczaniem i wychowaniem. 
 
 3.1. Wspó praca z parafi  
 
 W roku przybycia zmartwychwstanek do Poznania (1920) wsie Gór-
czyn i w. azarz – po czone w jedn  gmin  w 1897 roku, a w czone 
w granic  miasta Poznania w 1898 roku – mia y wspólny o rodek 
———— 
radykalnych dzia a , które ostatecznie doprowadzi y do wydalenia zbuntowanych 
uczennic, co mia o by  ostrze eniem dla pozosta ych. Tam e, s. 15. 
166 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a2, s. 122-123. 
167 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 49. 
168 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a2, s. 129-130. 
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duszpasterski: parafi  pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Para-
fia ta powsta a w 1913 roku169. W miar , jak wzrasta a liczba miesz-
ka ców a parafia si  rozrasta a, zaistnia a potrzeba utworzenia od-
dzielnej parafii dla dzielnicy Górczyn. Dekretem z 14 pa dziernika 
1929 roku ksi dz kardyna  August Hlond erygowa  now  parafi  pod 
wezwaniem w. Krzy a na Górczynie170. 
 Do 1929 roku zatem macierzyst  parafi  zmartwychwstanek na Gór-
czynie by a parafia Matki Boskiej Bolesnej. Obowi zki proboszcza pe ni  
do 1928 roku ks. Kazimierz Mali ski171. Do nowoprzyby ych sióstr od-
nosi  si  yczliwie. S u y  im jako spowiednik i by  do dyspozycji z po-
s ug  duszpastersk  ilekro  zachodzi a potrzeba. Siostry, proszone o po-
moc równie  ch tnie jej udziela y. Jednak e przez wzgl d na dzia alno  
dydaktyczno-wychowawcz  jak  prowadzi y, ich udzia  w parafii by  
skromny i dostosowywany do mo liwo ci personalnych wspólnoty. 
 Wej cie do parafii z konkretn  propozycj  nast pi o w 1927 roku, 
kiedy siostry na pro b  ksi dza proboszcza podj y si  kierowania 
dzie em wi tego Dzieci ctwa. Celem tego dzie a by o wspieranie 
misji. Praca sióstr polega a na zjednoczeniu dzieci parafii dla wspo-
mnianego dzie a. Zadaniem ich by o spotykanie si  ka dej niedzieli 
z zelatorkami dzie a, przeprowadzenie dla nich pogadanki i organizo-
wanie zabaw. Ka da z owych zelatorek mia a pod swoj  opiek  grup  
m odszych dzieci, którym przekazywa a tre ci us yszane podczas spo-
tka  z siostrami, wspólnie podejmowa y postanowienia i ustala y in-
tencje modlitw za misje w poszczególnych krajach.. Modlitwy i po-
stanowienia czy y wszystkich cz onków dzie a we wspieraniu misji. 
Siostry liczy y na rozwini cie tej pracy. „By  mo e – pisa y – e 
z czasem da si  t  prac  rozwin  i b dzie mo na dla tych odleg ych 
misji co  wi cej uczyni , dzia aj c jednocze nie na podniesienie po-
bo no ci i kultury w ród ma ych parafian azarskich”172. 

———— 
169 Do 1913 roku ko cieln  jednostk  administracyjn  i duszpastersk  dla Górczyna 
i w. azarza by a parafia pod wezwaniem w. Marcina. Uruchomiona w 1897 r. linia 
komunikacji tramwajowej pozwala a mieszka com Górczyna i w. azarza utrzymy-
wa  wie  z  parafi .  M.  W a r k o c z e w s k a ,  Mi dzy wsi , a dzielnic  Poznania 
Górczyn, [w:] Górczyn, dz. cyt., s. 95. 
170 L. W i l c z y s k i ks., Z dziejów parafii w. Krzy a w Poznaniu [dalej: Z dziejów 
parafii…], [w:] Górczyn, dz. cyt., s. 122.  
171 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a2, s. 33. 
172 Tam e, s. 33. 
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 Innym zaj ciem sióstr w parafii Matki Boskiej Bolesnej by o przy-
gotowywanie dzieci do sypania kwiatów podczas procesji Bo ego 
Cia a. „Wielkie to utrudnienie – czytamy w Kronice – bo procesja 
2 razy dziennie si  odbywa, ale mi o nam jest bardzo, e chocia  
w tym szczup ym zakresie przyczyniamy si  do publicznej czci Pana 
Jezusa w Naj wi tszym Sakramencie”173. 
 Ponadto redagowa y siostry artyku y do gazetki parafialnej. Czyn-
no  t  wykonywa y tak e po przej ciu do paraf ii w. Krzy a. „Przesta-
y my by  parafiankami azarza – pisa y – posy amy jednak nadal ar-

tykuliki do tamtejszej gazetki parafialnej. Prosi  nas o to przed rokiem 
ks. Proboszcz Gorgolewski (ks. Mali ski zmar  w 1928 r. – E.H.) i do-
t d staramy si  od czasu do czasu zasili  parafialn  tek  redakcyjn ”174. 
 W grudniu 1929 roku przydzielono siostry zmartwychwstanki do 
nowopowsta ej parafii na Górczynie. „Górczyn – czytamy w Kronice 
– zabudowa  si  gwa townie. Wznoszono nowe gmachy. Którego  
dnia znikn a noc w dzielnicy naszej, gdy g sty szereg nowych elek-
trycznych latarni zab ys o wzd u  azarskiej ulicy, jasno  zapanowa-
a tak wielka, e w pokoju czyta  mo na by o bez wiat a”175. 

 Proboszczem nowej parafii zosta  ks. W adys aw Skórnicki. Parafia 
nie mia a swego ko cio a i plebanii. Tote  obok pracy duszpasterskiej 
ks. Skórnicki zaj  si  budow  ko cio a i plebanii. Na czas budowy 
wypo ycza  kaplic  sióstr szarytek, sam za  zamieszka  w wynajmo-
wanym mieszkaniu176.  Z czasem do pomocy przyby  wikary ks.  Leo-
nard Gierczy ski, który mieszka  w kapelani sióstr zmartwychwsta-
nek, a w ci gu dnia przebywa  na terenie parafii. Ksi dz Gierczy ski 
pe ni  równie  funkcj  kapelana sióstr zmartwychwstanek. Tym sa-
mym zosta a zapocz tkowana wspó praca zmartwychwstanek z para-
fi  w. Krzy a. Ksi dz Gierczy ski s u y  siostrom nie tylko jako 
kapelan. By  te  opiekunem duchowym mieszkanek internatu oraz 
uczennic szko y gospodarczej177. 
 Nale y doda , e na darowanej parafii parceli przy ul. Bosej stan , 
staraniem ks. Skórnickiego, Dom Katolicki. W dwudziestoleciu mi -
———— 
173 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 76. 
174 Tam e, s. 48. 
175 Tam e, s. 4. 
176 L. W i l c z y s k i ks., Z dziejów parafii…, dz. cyt., s. 227. Prace zwi zane z budo-
w  zako czono w 1931 r. 
177 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 149. 



WYCHOWANIE I KSZTA CENIE SIÓSTR 
 

361

dzywojennym zbiera y si  w nim, istniej ce wówczas przy parafii, 
bractwa ko cielne oraz dzieci, którymi kierowali ksi a proboszczo-
wie i wikariusze178. Poniewa  praca sióstr w parafii b dzie mia a 
w przysz o ci zwi zek z tym domem, przeto b dzie o nim jeszcze 
mowa w innym kontek cie. 
 
 3.2. Przyjmowanie grup rekolekcyjnych 
 
 W latach 1920-1939 placówk  sióstr zmartwychwstanek przy 
ul. G ogowskiej nawiedza y liczne grupy, wspólnoty i organizacje kato-
lickie, które pragn y tam sp dzi  dzie  lub kilka dni na modlitwie 
i refleksji, szukaj c w niej duchowego umocnienia. Sprzyja o temu 
oddalenie od miasta i otoczenie obfituj ce w ziele . „Dom – czytamy 
w Kronice – oddalony nieco od miasta z pi knym ogrodem nadaje si  
na dom rekolekcyjny. Jedne rekolektantki poci gaj  drugie”179. 
 Wydaje si , e pierwsza wzmianka o udostepnieniu kaplicy i po-
mieszcze  klasztornych pojawi a si  w Kronice Domu Pozna skiego 
w 1929 roku. „Id c za zwyczajem – czytamy tam e – od kilku lat szko y 
kolejno urz dza y rekolekcje dla m odzie y w pierwszych zaraz tygo-
dniach pracy, a z rado ci  mogli my stwierdzi , e wybór prelegentów 
by  szcz liwy, bo dziewczynki odprawi y te wiczenia z korzy ci ”180. 
 Na podstawie powy szej wypowiedzi trudno jednoznacznie wskaza , 
o jakich dziewcz tach jest mowa. Mog  to by  dziewcz ta z internatu 
sióstr lub ze szko y gospodarczej. Jakakolwiek by aby odpowied  pew-
nym jest, e siostry przyjmowa y do swego domu dziewcz ta ze szkó  
publicznych. I tak, dwukrotnie jest mowa w ród ach o s uchaczkach 
Szko y Spo ecznej (1934; 1936)181. Rekolekcje z tymi ostatnimi prowa-
dzi  ks. Andrzej Wronka182. Jest te  mowa o rekolekcjach 30. osobowej 
grupy uczennic ze szko y powszechnej (22 V – 26 V 1935)183 oraz m o-
dzie y ze szkó  handlowych184. Ka dego roku zg asza y si  grupy nau-
czycielek ze szkó  Poznania, na przyk ad: nauczycielki absolwentki 
———— 
178 L. W i l c z y s k i ks., Z dziejów parafii, s. 233. 
179 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 24. 
180 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 124. 
181 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 24; Zespó : KP-Pozna skiej, 
sygn. KN/IV/1, s. 103. 
182 Tam e. 
183 Tam e. 
184 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 28. 
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seminarium im. J. S owackiego185; ze szko y im. D brówki i nauczy-
cielki akademickie186; nauczycielki ze Sodalicji Maria skiej187; nauczy-
cielki, absolwentki seminarium ks. Piotrowskiego oraz nauczycielki 
szkó  rednich188. Grupy rekolekcyjne nauczycielek liczy y od dwudzie-
stu kilku do pi dziesi ciu osób. By y to zwykle trzydniowe rekolekcje 
zamkni te, a sporadycznie jednodniowy dzie  skupienia, odbywaj cy 
si  ka dego miesi ca189. 
 Spo ród kap anów, którzy prowadzili rekolekcje dla nauczycielek 
Kroniki wymieniaj  takie nazwiska, jak ks. Laso  – ojciec duchowny 
seminarium archidiecezjalnego w Poznaniu i spowiednik kwartalny 
zmartwychwstanek 190; ks. Jan Kurdziel TJ191; ks. W adys aw pi-
kowski192; ks. Szopi ski TJ193. 
 Cz sto gromadzi y si  w kaplicy zmartwychwstanek w Poznaniu, 
celem odbycia rekolekcji, harcerki. Prowadz cym wiczenia dla nich 
by  ks. Stanis aw Skazi ski, g ówny kapelan Pozna skiej Chor gwi 
Harcerskiej i prefekt szkó  rednich194; za  pod kierunkiem ks. Jana 
Kruppika odby a rekolekcje 33 osobowa sekcja liturgiczna harce-
rek195. „Buduj ce by o – czytamy w Kronice – milczenie jakie harcer-
ki przez trzy dni zachowywa y”196. Oprócz wspomnianych wy ej grup 
nale y wymieni  Sodalicj  Maria sk  Pa  Miejskich197; Sodalicj  
Maria sk  Akademiczek198; Sodalicj  Pa  pracuj cych w kupiec-
twie199; Akcj  Katolick  Kobiet200; M ode Polki (Katolickie Stowarzy-

———— 
185 APSZP. Zespó : KP-Pozna skiej, sygn. KN/IV/1, s. 103. 
186 Tam e, s. 117. 
187 Tam e. 
188 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 127; Zespó : KP-Pozna skiej, 
sygn. KN/IV/1, s. 88. 
189 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 127. 
190 Tam e, s. 127. Trzeba doda , e ks. Laso  cz sto si  udziela , jego nazwisko wie-
lokrotnie w Kronikach si  powtarza.  
191 APSZP. Zespó : KP-Pozna skiej, sygn. KN/IV/1, s. 76; Zespó : KDP-G og., sygn. 
KN/VII/a4, s. 24. 
192 APSZP. Zespó : KP-Pozna skiej, sygn. KN/IV/1, s. 103. 
193 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 44. 
194 Tam e, s. 34; Zespó : KP-Pozna skiej, sygn. KN/IV/1, s. 48, 84, 105.  
195 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 44. 
196 Tam e. 
197 Tam e, s. 35. 
198 Tam e, s. 44. 
199 Tam e, s. 12. 
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szenie M odzie y e skiej)201; Panie Mi osierdzia202. „Oryginalne – 
czytamy w Kronice – by y rekolekcje M skiej Sodalicji Kupców. 
W ci gu jednego dnia mieli pi  nauk, dyskusj , podczas której wypo-
wiadali swoje w tpliwo ci i poruszali ró ne nurtuj ce ich kwestie”203. 
Do tego, co zosta o powiedziane, trzeba doda  rekolekcje ró nych 
nieokre lonych grup, np. grup  ks. Albina Wietrzykowskiego204, lub 
22-osobow  grup  prowadzon  przez ks. Górnickiego franciszkanina 
w Poznaniu205. Ponadto zg asza y si  tez pojedyncze osoby, które od-
prawia y rekolekcje zamkni te b d  indywidualnie, b d  po kierun-
kiem zmartwychwstanki – mistrzyni nowicjatu206. W okresie mi dzy-
wojennym niemal ka dego roku odbywa o si  w domu zmartwych-
wstanek kilka serii rekolekcji. Nawi zuj c na przyk ad do 1934 roku 
kronikarka zanotowa a: „Ca y rok bie cy zaznaczy  si  wzmo onym 
ruchem rekolekcyjnym: 6 serii rekolekcji zamkni tych”207. 
 Na koniec warto wspomnie  o udost pnianiu kaplicy zakonnej lu-
dziom z zewn trz z okazji uroczysto ci ko cielnych, zw aszcza Pa-
sterki. Oto, co na ten temat czytamy w Kronice z 1933 roku: „Paterk  
u sióstr zmartwychwstanek w kaplicy celebrowa  ks. Kukli ski CR. 
Przybylo 50 osób. Nigdy takiego t oku nie by o”208. 
 Poza kaplic  i pomieszczeniami wewn trz klasztoru zainteresowa-
nie budzi  ogród przylegaj cy do budynku. Zw aszcza w okresie wa-
kacji (miesi ce letnie) szczególnie upodoba y sobie to miejsce Sodali-
cja Urz dniczek i Stowarzyszenie S ug pod wezwaniem w. Zyty. 
W latach 20. XX wieku obie grupy (oddzielnie) sp dza y w nim jeden 
dzie  ze swoim moderatorem ks. Nowakowskim TJ, nazwanym przez 
nich „majówk ”. Na program tej majówki sk ada  si  podwieczorek, 
przedstawienie, ywe obrazy, ta ce, a „dla podniesienia ducha – kon-
ferencja i nabo e stwo”209. 

———— 
200 Tam e, s. 40. 
201 Tam e, s. 24. 
202 Tam e. 
203 Tam e. 
204 APSZP. Zespó : KP-Pozna skiej, sygn. KN/IV/7, s. 103. 
205 Tam e. 
206 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 44. 
207 Tam e.  
208 Tam e, s. 30.  
209 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a2, s. 43-44. 
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 Reasumuj c, entuzjazm, dynamizm i permanentna troska o wzrost 
i rozwój wiary wspólnot, organizacji i stowarzysze  katolickich 
z jednej strony, oraz po wi cenie i zapa  ewangelizacyjny sióstr domu 
pozna skiego z drugiej strony, udziela  si  i trwa  do II wojny wia-
towej. Po wojnie wiele z tych organizacji i stowarzysze  przesta o 
istnie . Nie ulega jednak w tpliwo ci, e formacja religijna, jak  po-
kolenie II Rzeczypospolitej otrzyma o dzi ki owym organizacjom 
i stowarzyszeniom, wywar a dobroczynny wp yw na ich ycie. Wiele 
bowiem osób z tamtego okresu, dzisiaj ju  starsze i s dziwe, gromadzi 
si  nadal w kaplicy sióstr zmartwychwstanek w Poznaniu przy 
ul. G ogowskiej jako „M ode Polski” i „Sodalicja Maria ska”. Trwaj c 
w nauce i piel gnuj c warto ci, jakie im w m odo ci przekazywano, 
szukaj  tak e w nowej rzeczywisto ci wspólnotowego umocnienia 
w s uchaniu S owa Bo ego, w Eucharystii i w modlitwie. 
 
 3.3. Troska o ubogich 
 
 Gorczyn lat mi dzywojennych, wcielony wprawdzie do miasta 
Poznania, by  jednak tylko jego przedmie ciem, które nadal zacho-
wa o dawny wiejski charakter. „Wi kszo  starych domów – pisze 
M. Warkoczewska – pozbawiona by a podstawowych wygód, azienki 
i kanalizacji210. Nale y te  przypomnie , e w latach 1919 i 1920 na 
Górczyn nap ywali Polacy z ró nych stron Polski. W ród nowych 
ludzi byli, obok rzemie lników, kolejarzy, emerytów, tak e robotnicy. 
Zaistnia a zatem potrzeba budowania robotniczych domów. W tym 
celu powsta a jesieni  1919 roku Spó ka Ziemska «Strzecha», która 
rozpocz a budow  «ma ych robotniczych domów»211. W adze za  
miejskie zobowi za y si  zbudowa  «tanie mieszkania». Z ich zatem 
inicjatywy powsta a «kolonia 16 domów», stoj cych do dzisiaj przy 
ul. G ogowskiej i Andrzejewskiego”212. 
 Warunki socjalne mieszka ców Górczyna by y w owym czasie 
zró nicowane. Obok bogatych byli i tacy, którzy yli poni ej prze-
ci tnego standardu oraz tacy, którym zabrak o niejednokrotnie pod-
stawowych rodków do ycia. Zmartwychwstanki w czy y w pro-

———— 
210 M.  W a r k o c z e w s k a,  Mi dzy wsi  a dzielnic  Poznania, [w:] Górczyn, dz. cyt., 
s. 126.  
211 Tam e. 
212 Tam e, s. 122-124. 
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gram wychowawczy Zak adu tak e trosk  o najbiedniejszych, zw aszcza 
dzieci rodzin, których warunki materialne by y wyj tkowo trudne. 
Pocz tkowo uczestniczy y w tym programie dziewcz ta mieszkaj ce 
w internacie sióstr. Pieni dze na ten cel uzyskiwa y z przedstawie  
urz dzanych z okazji imienin siostry prze o onej. W nast pnych la-
tach oprócz przedstawienia by a te  loteria. Z relacji sióstr wynika, e 
„(...) loteria cieszy a si  powodzeniem i dala niez y rezultat finanso-
wy, który przeznaczono w jednej czwartej dla biednych, reszta za  
stanowi  mia a fundusz na gry, których zak adowi naszemu jeszcze 
bardzo brakuje”213. 
 Trudno ustali , czy powy sze imprezy by y dzie em sil po czo-
nych, tj. internatu i szko y, która w tym czasie ju  istnia a, czy tylko 
szko y lub tylko internatu. Bardziej czytelna jest relacja pochodz ca 
z 1927 roku. „W my l ca orocznego zwyczaju – czytamy w Kronice – 
s. Ignacja zaprosi a kilkoro biednych dzieci, dziewczynki przygotowa y 
nieco odzie y i drobnych niespodzianek przy choince, a kursistki ode-
gra y scen  i jase ka”214. Wydaje si , e przytoczona relacja dotyczy 
zarówno dziewcz t z internatu, jak i ze szko y gospodarczej, zwanej 
przez siostry cz sto kursem. Ponadto dowiadujemy si , e ka dego 
roku z okazji wi t Bo ego Narodzenia siostry zaprasza y do klasztoru 
biedne dzieci, a dziewcz ta z zak adu przygotowywa y dla nich paczki 
ywno ciowe i odzie owe. Dzieci piewa y kol dy przy choince, 

ogl da y jase ka i s ucha y wierszy o tre ci bo onarodzeniowej. 
 Pocz tkowo praca charytatywna sióstr przy wspó udziale uczennic 
by a skromna. Z czasem jednak, zw aszcza w latach 30. XX wieku, 
czyli w dobie powszechnego kryzysu, gdy wzros o bezrobocie, a spo-
ecze stwo ubo a o, dzia alno  ta nabra a nieco wi kszego rozmachu, 

co wymaga o zaanga owania niemal wszystkich sióstr. Nawi zawszy 
zatem kontakt z siostrami szarytkami mieszkaj cymi na Górczynie, 
siostry otrzyma y od nich imienny wykaz rodzin biednych i najbar-
dziej potrzebuj cych pomocy. Nast pnie chodzi y po kwe cie do ró -
nych firm. Z uzyskanych t  drog  darów uczennice szy y ubrania dla 
dzieci i piek y ciasto oraz bu ki. Gdy wszystko by o gotowe, zaprasza-
———— 
213 Po nowym roku – czytamy w Kronice – odby o si  przedstawienie z okazji imienin 
siostry prze o onej Immaculaty Mochlinskiej, które mia o „(…) wielkie powodzenie 
i przynios o adny dochód dla biednych”. APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. 
KN/VII/a2, s. 17. 
214 Tam e, s. 39. 
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y rodziny i ich dzieci na spotkanie choinkowe. W analizowanych 
ród ach znajduje si  wprawdzie tylko jedna obszerniejsza informacja 

na ten temat, dlatego warto j  przytoczy : „W tym roku, jak w latach 
ubieg ych urz dzali my gwiazdk  dla biednych dzieci. W listopadzie 
zwróci y my si  do siostry parafialnej, s. Marty szarytki z pro b , 
o przydzielenie nam kilku rodzin biednych i najbardziej potrzebuj -
cych pomocy. Dosta y my wykaz w liczbie 22. Rozpocz a si  kwesta 
do firm w wyniku czego uzyska y my du o rzeczy, jak materia y na 
ubrania, przybory szkolne, ksi ki i zabawki. Znowu zobaczy y my – 
i nie po raz pierwszy – jak bardzo ofiarni s  mieszka cy Poznania 
i otwarci na potrzeby biednych. Dziewczynki ze szko y Gospodarczej 
i z kursu popo udniowego, pod kierunkiem s. Salomei z zapa em za-
bra y si  do szycia ubranek dzieci cych. W pi tek 21 grudnia wszyst-
ko by o gotowe, z ukwestowanej m ki upieczono bulki. Wszystko 
razem zapakowano w paczki dodaj c s odycze. W godzinach popo u-
dniowych przyby y zaproszone rodziny z dzie mi. Nie wszystkie 
dzieci z listy przyby y. Dwaj ojcowie ze zami w oczach odpowiedzie-
li: «Nie mogli my przyprowadzi  naszych dzieci, bo nie mia y w co 
si  ubra ». Stó  nakryty dla go ci, którzy bardzo nie mia o przy nim 
zasiedli. Po przyj ciu odby a si  gwiazdka. Jedna z naszych uczennic 
wyg osi a pogadank  do dzieci, potem wyst p przedszkola, powtórze-
nie przedstawienia z dnia poprzedniego, taniec krakowiaka w ich wy-
konaniu oraz ywy obraz przedstawiaj cy wi t  Rodzin . Jedna 
z dziewczynek, z przedszkola, zaprowadzi a wszystkich bli ej do ma-
ego Jezusa. Zapalono wieczki na choince, zjawi , si  anio , który 

rozdawa  dary”215. Godny podkre lenia jest udzia  dzieci z przedszkola 
sióstr oraz pogadanka do dzieci przyby ych na spotkanie op atkowe. 
 ród a nie przekazuj  wiele informacji na temat „gwiazdki dla 
dzieci”. Wiadomo jednak, ze ka dego roku siostry organizowa y spo-
tkanie choinkowe dla biednych dzieci. Pierwsza notatka na ten temat 
pojawia a si  w Kronice w 1924 roku. Wydaje si , e ka dego roku te 
spotkania odbywa y si  wed ug tego samego schematu, a mianowicie: 
cz  artystyczna przygotowana przez dzieci z przedszkola i ze szko y 
sióstr. Dzieci piewa y kol dy, s ucha y pogadanki na temat Bo ego 
Narodzenia lub ogl da y scenki o tre ci wybranej z Pisma wi tego, 
dotycz cej narodzin Jezusa Chrystusa. Czasami by y ta ce, np. kra-
———— 
215 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 29-30. 
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kowiaczek lub taniec ba wanków. By  wspólny posi ek i rozdawanie 
paczek, które zawiera y s odycze, przybory szkolne, zabawki, pieczywo 
i ubrania dla dzieci uszyte przez uczennice szko y gospodarczej 
i kursu popo udniowego216. 
 Uogólniaj c, praca sióstr na rzecz biednych nie by a dzia alno ci  
o du ym zasi gu. By a to pomoc dora na, udzielana w miar  mo liwo-
ci wspólnoty lokalnej sióstr oraz ofiarno ci darczy ców. W pierwszym 

okresie ród em dochodu by y przedstawienia i loterie; w pó niejszym 
darczy cami byli w a ciciele firm i bran . Wa ne by o w czenie w t  
dzia alno  dzieci z przedszkola, ze szko y, z kursu i z internatu sióstr. 
Mia a ona zatem charakter wychowawczy i religijny. Dzi ki takiej for-
mie pomocy dzieci z Górczyna i ich rodzice mieli mo no  do wiad-
cza  ludzkiej yczliwo ci oraz ciep a i niepowtarzalnego uroku wi t 
Bo ego Narodzenia. Samo zainteresowanie si  tymi dzie mi i ich ro-
dzinami mia o znaczenie. Praca bowiem na rzecz potrzebuj cych by a, 
obok dzia alno ci dydaktyczno-wychowawczej, jedn  z form ewangeli-
zacji rodowiska, w którym zmartwychwstanki y y. 
 
 3.4. Stowarzyszenie By ych Uczennic 
 
 W lipcu 1932 roku siostry powo a y Stowarzyszenie By ych Uczen-
nic. „W ostatni  niedziel  miesi ca – czytamy w Kronice – odby o si  
przyj cie do Stowarzyszenia By ych Uczennic217. Zapisa o si  kilka-
na cie – pisze kronikarka – niektóre dla braku potrzebnych formalno-
ci, zg osi y si  z ch ci  przy czenia do nich jeszcze w jesieni”218. 

Pocz tek by  skromny – kilkana cie uczennic. Jednak e z up ywem 
czasu liczba ros a. Celem stowarzyszenia by o podtrzymywanie cz-

———— 
216 W Kronice z 1933 r. czytamy: „(...) przyby o 10 ch opców, którzy otrzymali bu ki, 
s odycze, bielizn , pantofle i cieple ubrania uszyte przez nasze uczennice”. Tam e, s. 21. 
217 W ród ach pojawiaj  si  tak e inne nazwy u ywane zamiennie: „Ko o By ych 
Uczennic” lub „Ko o Absolwentek”. APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, 
s. 167; Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a4, s. 48. 
218 APSZP. Zespó : KDP-G og., sygn. KN/VII/a3, s. 10. 153. W wietle róde  wspó -
praca sióstr z absolwentkami zacz a si  nieco wcze niej. wiadczy o tym krótka 
notatka pochodz ca z lutego 1929 roku: „Popo udniu jest zebranie miesi czne by ych 
wychowanek Kursu, których si  zawsze gromadka schodzi”. Wydaje si  jednak, e 
systematyczn  i bardziej ukierunkowan  prac  z absolwentkami siostry rozpocz y po 
roku 1931. Od tego bowiem momentu w Kronikach pojawiaj  si  bardziej szczegó o-
we relacje na ten temat. 
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no ci z kole ankami i z zak adem oraz podtrzymywanie w absolwent-
kach ducha religijnego219. Podstawow  form  organizacyjn  by y ze-
brania. W ka d  ostatni  niedziel  miesi ca absolwentki spotyka y si  
u sióstr220. Program tych spotka  sk ada  si  z dwóch cz ci. Pierwsza 
– merytoryczna, druga – towarzyska. W pierwszej cz ci która  z ab-
solwentek wyg asza a referat o tematyce aktualnej lub religijnej. Rza-
dziej wyst powa y z pogadankami siostry. Po referacie lub pogadance 
nast powa a wymiana pogl dów i uwag oraz dzielenie si  osobistymi 
do wiadczeniami i problemami tak materialnymi, jak i duchowymi221. 
Program cz ci drugiej by  urozmaicony. Najpierw podawano pod-
wieczorek, który spo ywano b d  w ogrodzie, b d  w pomieszczeniu. 
Nast pnie rozpoczyna a si  zabawa taneczna, która wprowadza a 
„weso y i serdeczny nastrój”222. 
 Ka dego roku absolwentki uczestniczy y w zamkni tych rekolek-
cjach w kaplicy klasztornej. Najcz ciej zapraszanym przez siostry 
rekolekcjonist  by  ks. Alfred Müller redemptorysta. W przekonaniu 
sióstr ks. Müller „(...) b d c znawc  dusz m odzie y, umiej tnie wni-
ka  w potrzeby duchowe uczestniczek”223. W 1932 roku w rekolek-
cjach prowadzonych przez ks. Müllera absolwentki uczestniczy y 
razem z uczennicami szko y gospodarczej. Grupa rekolekcyjna liczy a 
wówczas 40 osób224. Wydaje si , e rekolekcjonista trafi  do umys ów 
i serc m odych, skoro kronikarka napisa a: „(...) potrzeba rekolekcji 
zamkni tych zosta a przez nie dobrze rozumiana (potrzeba pracy nad 
sob , zbli anie si  do Boga) tak, e wi kszo  rekolektantek postano-
wi a cz ciej je w yciu praktykowa ”225. 
 Innym pozytywnym akcentem o charakterze wychowawczym by o 
integrowanie uczennic szko y gospodarstwa domowego z absolwent-
kami. Szereg imprez organizowano niekiedy wspólnie, jak zebrania 
Ko a By ych Uczennic226, wieczorki227, choink  i op atek228, czy wresz-
cie gwiazdk  dla biednych dzieci. 

———— 
219 Tam e, s. 168. 
220 Tam e, s. 166. 
221 Tam e, s. 167. 
222 Tam e, s. 153. 
223 Tam e, s. 172. 
224 Tam e. 
225 Tam e. 
226 APSZP. Zespó : KDP- G og., sygn. KN/VII/a4, s. 12-13. 
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 Niecodzienne wra enie wywar o wesele jednej z by ych uczennic, 
o którym czytamy w Kronice, co nast puje: „We wtorek wielkanocny 
nietypowa uroczysto  w klasztorze. By a uczennica, wychodz c za 
m , o wiadczy a rodzicom: «Mam dwa domy – rodzinny i Sióstr 
Zmartwychwstanek, oba s  mi bardzo drogie». Rodzice, chc c unik-
n  hucznego wesela, prosili siostry o przyj cie weselne. Udzielili 
parze m odej b ogos awie stwa w naszym domu. Ceremonia lubna 
odby a si  w naszej parafii, po czym w naszym domu para m oda 
przyjmowa a chleb i wod . W przyj ciu bra y udzia  uczennice, ab-
solwentki i kole anki panny m odej. Du y wk ad w przygotowanie 
uroczysto ci w o y a nauczycielka szko y, panna Mierzwi ska. Na-
strój wesela by  swobodny, ale powa ny”229. 
 2 marca 1935 roku siostry otworzy y wietlic  dla absolwentek230. 
Jednak e poza t  informacj  wi cej danych na ten temat ród a nie 
zawieraj . Wydaje si , e uruchomienie wietlicy dla absolwentek 
wiadczy o przywi zaniu przez siostry wyj tkowej wagi do podtrzy-

mywania kontaktu z by ymi uczennicami, aby i t  drog  utrwala  
w nich chrze cija skiego ducha i ewangeliczne postawy. Trzeba te  
zaznaczy , e absolwentki ch tnie si  garn y do sióstr, które podczas 
ich pobytu w szkole, zapewnia y im poczucie bezpiecze stwa dzi ki 
yczliwej i otwartej na ich rozwój postawie. 

 Konkluduj c, wspó praca sióstr z by ymi uczennicami mia a przede 
wszystkim znaczenie pedagogiczne. Oddzia ywanie wychowawcze 
obejmowa o zarówno absolwentki, jak i aktualnie przebywaj ce 
w szkole uczennice. U absolwentek wzrasta a wiadomo  potrzeby 
permanentnej formacji, za  uczennice szko y gospodarczej kontakt 
z absolwentkami motywowa  i zach ca  do pracy nad sob . 
 
 Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pa skiego zaistnia o w Ko-
ciele 6 stycznia 1891 roku. Zadaniem Zgromadzenia jest nauczanie 

i wychowanie chrze cija skie. Pierwsze instytucje dydaktyczno-wycho- 
wawcze sióstr zmartwychwstanek powsta y w okresie niewoli w zaborze 
austriackim i rosyjskim. Po odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci 

———— 
227 Tam e, s. 48-49. 
228 APSZP. Zespó : KDP- G og., sygn. KN/VII/a1, s. 167. 
229 APSZP. Zespó : KDP- G og., sygn. KN/VII/a4, s. 41-42. 
230 Tam e, s. 42. 
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(1919) zmartwychwstanki osiedli y si  w Poznaniu, by ym zaborze pru-
skim, gdzie w czy y si  w odbudow  szkolnictwa zawodowego. 
 Za o ona przez zmartwychwstanki w Poznaniu Szko a Przysposo-
bienia Zawodowego w Gospodarstwie Rodzinnym pierwszego stopnia 
cieszy a si  powodzeniem i zdoby a uznanie w adz o wiatowych 
i miejskich, rodziców uczennic i mieszka ców miasta oraz okolic. 
Atmosfera szko y i poziom kszta cenia sprzyja y rozwojowi talentów 
nie tylko w dziedzinie zawodowej, lecz równie  artystycznej, kultu-
ralnej i organizacyjnej. Szczególne znaczenie mia y w tym zakresie 
imprezy szkolne, jakie odbywa y si  z okazji wi t religijnych, rocz-
nic patriotycznych i uroczysto ci szkolnych. O poziomie kszta cenia 
wiadczy y prace uczennic wystawiane ka dorazowo przed zako cze-

niem roku szkolnego dla publiczno ci. 
 W procesie wychowania siostry kierowa y si  zasad  poszanowania 
godno ci osoby. Owa zasada stanowi fundament pedagogii zmar-
twychwstanek. W my l tej zasady siostry pracuj  nad wszechstronnym 
i harmonijnym rozwojem w adz – rozumu, uczucia i woli. Szko a mia a 
w asny internat, w którym mieszka y dziewcz ta spoza Poznania. 
 Liczne zg oszenia kandydatek do szko y utwierdza o siostry 
w przekonaniu, e ten rodzaj kszta cenia odpowiada potrzebom chwi-
li. Równolegle zatem ze szko  prowadzi y wieczorowy kurs robót 
przeznaczony dla dziewcz t, które ko czy y szko  powszechn  i dalej 
si  nie kszta ci y. K ad c nacisk na kszta cenie zawodowe dziewcz t 
w gospodarstwie rodzinnym siostry pragn y przywróci  kobiecie 
godno  ony, matki, opiekunki i stra niczki ogniska rodzinnego. 
 Poza szko  zawodow  z internatem oraz wieczorowego kursu ro-
bót zmartwychwstanki prowadzi y nadto internat dla uczennic szkó  
publicznych i przedszkole. 
 Obok dzia alno ci zinstytucjonalizowanej na podkre lenia zas uguje 
te  udzia  zmartwychwstanek w yciu Ko cio a lokalnego. Na pro b  
ksi dza proboszcza macierzystej parafii kierowa y Dzie em wi tego 
Dzieci ctwa; przygotowywa y dzieci do sypania kwiatów podczas 
procesji Bo ego Cia a; redagowa y artyku y do gazetki parafialnej. 
Kaplica zakonna by a otwarta dla ró nych grup rekolekcyjnych. Reko-
lekcje odbywa y si  w ci gu ca ego roku. Równie  ogród przyklasz-
torny s u y  ró norodnym wspólnotom jako miejsce wyciszenia i wy-
tchnienia. Na koniec nie sposób zapomnie  o ubogich, których woko-
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o by o w owym czasie wielu. W t  dzia alno  siostry anga owa y 
równie  uczennice szko y zawodowej.  
 Uogólniaj c, warto zauwa y , e pokolenie zmartwychwstanek 
II Rzeczypospolitej znamionowa  dynamizm, zapa  ewangelizacyjny, 
dyspozycyjno  oraz otwarcie na aktualne potrzeby spo ecze stwa. 
Trzeba te  przyzna , e potrzeb by o du o.  Po 123 latach niewoli za-
równo Pa stwo Polskie, jak i Ko ció  przyst pi y do odbudowania swo-
jego bytu narodowego i religijnego. Zgromadzenie sióstr zmartwych-
wstanek w czy o si  aktywnie w ten ogólny nurt tworzenia struktur 
organizacyjnych Ko cio a i Pa stwa, które na d ugie lata znikn o 
z mapy Europy. Siostry wytrwale pokonywa y trudno ci i przeszkody, 
wszak jeden przy wieca  im cel – chwa a Bo a i dobro narodu. 
 

_________ 
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ELEONORA HENSCHE CR  
 

EDUCATION OF THE SISTERS OF CONGREGATION  
OF THE RESURRECTION OF OUR LORD JESUS CHRIST  

IN THE ARCHDIOCESE OF POZNA  IN 1919-1939 
 

Abstract 
 
 The Congregation of the Resurrection of Our Lord Jesus Christ in the Archdiocese 
of Pozna  in the interwar period encompassed only Pozna . The activity of the Con-
gregation in this region depended mainly on education. The basic form of education 
was to prepare the girls for housework. Vocational School founded by the Congrega-
tion prepared the girls for theit future duties as wives and mothers, developing skills 
such as cooking, linen production and knitting.  
 Characteristic feature of pedagogical activity of the Congregation was an integrated 
educational system. The sisters put emphasis on religious, patriotic and social formation. 
Religious formation was directed at catholic education. In patriotic formation the sisters 
emphasised memory and identity. The aim of social formation was to develop interper-
sonal bonds. To that end the sisters organised balls, folk dances, stage productions, 
theatre, shorter and longer trips or interschool exchanges. Depending on the needs of the 
local community and the personal capabilities of the Congregation, the sisters participat-
ed in the life of the local Church, undertaking various forms of evangelisation, making 
their premises available for retreat groups and caring for the poor.  
 

Translated by Hanna Rybkowska 
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