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 moczątki podalicji jariańskiej sięgają usf wiekuK t NRSP rK gan 
ieunisI świeżo wóświęconó kapłan Towarzóstwa gezusowegoI założył 
na terenie kolegium jezuickiego w ozómie stowarzószenie EłacK sodaJ
litasFI którego pierwszóch członków stanowili najzdolniejsi i najgorJ
liwsi uczniowie tejże placówkiK jłodó gezuita wótóczół dla sodalicji 
4 podstawowe celeW szczególne nabożeństwo i cześć jaróiI samouJ
święcenieI apostolstwo wśród bliźnich oraz obrona hościołaK mierwszó 
z wómienionóch punktów wónikał ze szczególnej pobożności i miłoJ
ści jaką darzół ieunis kiepokalaną aziewicęK rważałI że tólko przez 
pośrednictwo jarói człowiek może się duchowo udoskonalić i pociąJ
gnąć swoim przókładem innóchNK 
 mierwsze grupó sodalicójne powstałe w rzómskim kolegium otrzóJ
małó zaszczótnó tótuł „mrima mrimaria” i miałó stanowić w przószłości 
najwóższą instancję dla wszóstkich tego tópu jednostekK moczątkowo 
organizacja grupowała w swoich szeregach głównie kolegiastów jednak 
z czasem zaczęła obejmować swoim zasięgiem wszóstkie stanó i śroJ
dowiskaK auchową opiekę nad hongregacją Enazwa użówana zamienJ
nie z podalicjąF sprawowali jezuiciK tażnóm momentem w dziejach 
podalicji bóło ogłoszenie przez drzegorza ufff bulli lmnipotentis aeiI 
co miało miejsce R grudnia NRU4 rK moprzez owó dokument papież eróJ
gował podalicję IImrima mrimaria” czóniąc ją niejako IImatką” i podpoJ
rządkowując jej wszóstkie nowo powstałe oddziałó kongregacjiOK 
———— 
N wK o ó m a r ó w n aI mrzewodnik podalicji jariańskich w molsceI hraków NVVTI 
sK NTI NUI NSVX gK tK l ’ j a l l e óI mierwsi gezuiciI tłumK _K p t e c z e kI hraków OMMTI 
sK OUPI OU4I RNTK 
O wK o ó m a r ó w n aI mrzewodnik podalicji jariańskichI sK OPX cK h w i a t k o w s k iI 
podalicja jariańska w służbie hościołaI hraków NVPRI sK NOI NPI PNK 
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 ld pierwszóch lat swego istnienia członkowie podalicji prowadzili 
zakrojoną na szeroką skalę działalność charótatównąK mrzejawem tego 
bółaW pomoc chorómI odwiedzanie więźniówI wsparcie materialne dla 
choróch czó niesienie pomocó ofiarom klęsk żówiołowóchK 
 mriorótetem bóła jednak praca apostolska i obrona wiaró katolickiejI 
co miało szczególne znaczenie w dobie reformacji oraz w epoce 
oświeceniaK azięki temu podalicja cieszóła się wójątkowóm uznaniem 
w oczach hierarchii kościelnejK mapieżeI kardónałowie i biskupi nie 
tólko podkreślali zasługi stowarzószenia w dziele szerzenia chrześciJ
jaństwaI ale również obdarzali go różnómi przówilejamiK 
 hasacja zakonu jezuitówI której dokonał hlemens fs w encóklice 
aominus ac oedemptor z ON lipca NTTP rK znacząco wpłónęła również 
na aktówność stowarzószeniaK lrganizacja pozbawiona swóch duJ
chowóch przewodników przeszła pod opiekę innóch zakonów lub duJ
chowieństwa diecezjalnegoK Część oddziałów przestała istniećK oeakJ
tówowanó w NUN4 rK zakon nie bół w stanie zapewnić wóstarczającej 
liczbó kapłanówI którzó poprowadzilibó stowarzószenieK t związku 
z powóższóm generał zakonu zwrócił się z prośbą do papieża ieona ufff 
o możliwość przółączenia do rzómskiej sodalicji oddziałów erógowanóch 
poza klasztorami jezuickimiK ljciec świętó wóraził zgodęK ppowodowało 
to utratę przez sodalicję jednego z jej głównóch przómiotów czóli elitarJ
nościK hongregacja stała się organizacją o charakterze masowómPK 
 wa kolejnó ważnó punkt w dziejach stowarzószenia należó uznać 
ogłoszenie przez miusa fu dogmatu o kiepokalanóm moczęciu jaróiK 
tskutek tego liczba erógowanóchI w latach NURRJNVOMI oddziałów 
zwiększóła się prawie pięciokrotnie Ew stosunku do lat NRU4JNUR4F 
i osiągnęła prawie PP tósK4K 
 mo zakończeniu ff wojnó światowej zrodziła się potrzeba ponowJ
nego zdefiniowania roli podalicji jariańskiej w aktualnej sótuacji 
społecznoJpolitócznejK Tego zadania podjął się mius uff w honstótucji 
Apostolskiej Bis saeculari poświęconej w całości podalicjiK ljciec 
świętó zaakcentował konieczność dochowania wierności „ustawomI 
duchowi i instótucjom” organizacjiK kastępnie określił rolę biskupa 
diecezjalnego oraz moderatora w żóciu stowarzószeniaK modkreślona 

———— 
P wK o ó m a r ó w n aI mrzewodnik podalicji jariańskichI sK OVI PMK 
4 gK o o s t w o r o w s k iI mrzewodnik podalicji jariańskich złączonóch kanonicznie 
z Archisodalicją ozómską zwaną mrima mrima mrimariaI tarszawa NV4SI sK NPK 
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została również nieodzowność powrotu do elitarnego charakteru stoJ
warzószeniaK gako głównó cel wskazał apostolstwoK wakończenie doJ
kumentu stanowi wezwanie iż wspomniane zalecenia mają obowiąJ
zówać „po wieczne czasó”RK 
 modczas obrad oadó dłównej Światowej cederacji hongregacji 
jariańskichI które odbółó się w październiku NVST rKI dokonano 
zmianó nazwó stowarzószeniaK podalicję jariańską zastąpiła tspólJ
nota Żócia ChrześcijańskiegoI a miejsce jarói jako głównego punktu 
odniesienia zajęłó Ćwiczenia auchowe śwK fgnacego ioóoliK aecózje 
te wówołałó sprzeciw części środowisk związanóch z kongregacjąK 
fch niezadowolenie wzbudziła przede wszóstkim rezógnacja z marójJ
nego charakteru stowarzószeniaK wostało to uznane wręcz za zdradę 
poboruI mapieżaI a w końcu hościołaSK  
 mierwszą hongregację na terenie ozeczópospolitej powołano do 
żócia w NRT4 rK w _raniewieK mo niej powstałó kolejne mKinK w moJ
znaniuI tilnieI młockuI iublinie w pandomierzu oraz w haliszuK 
t okresie NRT4JNTTO założono w molsce okK OMM oddziałów gromaJ
dzącóch ok OM tósK osóbTK oozbioró i kasata jezuitów nie pozostałó bez 
wpłówu na istnienie podalicjiK oestrókcójna politóka władz rosójskich 
oraz kościoła prawosławnego wobec wszelkich organizacji polskichI 
a szczególnie katolickich zmusiła sodalicje do działania w konspiracjiK 
tónikiem tego jest znikoma ilość dokumentacji dotóczącej funkcjoJ
nowania kongregacji na terenie zaboru rosójskiegoK 
 Trochę lepiej wóglądała sótuacja w zaborze pruskimK ka uwagę 
zasługuje działalność powstałej w NUSM rK w moznaniu hongregacji 
azieci jaróiI która mKinK organizowała rekolekcje stanoweI zakładała 
bractwa kościelneI a także prowadziła katechizację wśród najmłodJ
szóchK tspomniane rekolekcje zaowocowałó powstaniem 4 podalicji 
kauczócielekI podalicji mańI a także podalicji uczennicK t NVMR rK 
w zaborze pruskim działało OM hongregacjiUK 
 ptosunkowo szeroki zakres swobód obówatelskich jakim cieszóła się 
ludność polska w zaborze austriackim spowodowałI że również omaJ
wiana organizacja mogła rozwinąć swą działalnośćI choć nie bez proJ

———— 
R wK o ó m a r ó w n aI mrzewodnik podalicji jariańskichI sK PSJPVK 
S TamżeI sK 4PJ44K 
T TamżeI sK 4RI NTMX jK Ł a c e kI hatechizm podalicji jariańskichI tarszawa OMMSK 
U wK o ó m a r ó w n aI mrzewodnik podalicji jariańskichI sK NTPK 
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blemówK mierwsze oddziałó podalicji powstają w latach PMJtóch ufu wK 
kolejno w TarnopoluI pączu i iwowieK motem następuje kilkudziesięcioJ
letni przestój spowodowanó mK inK wópędzeniem jezuitów z dalicji 
w NU4U rokuK iata UMJte i VM przóniosłó nieznaczne ożówienie w dziaJ
łalności hongregacjiI jednak prawdziwó rozkwit miał miejsce na poJ
czątku ubiegłego stuleciaK tóstarczó wspomniećI że o ile w NUVT rK istJ
niało na terenie zaboru austriackiego tólko T podalicji to w NVNM rK bóło 
ich już NNT Enajwięcej nauczócielskich i uczniowskichFK Członkowie 
hongregacji zorganizowali O hongresó jariańskie kolejno we iwowie 
ENVM4F i w mrzemóślu ENVNNFK ld NUVS rK rozpoczęto wódawanie czasoJ
pisma podalis jarianus stanowiącego organ stowarzószeniaVK 
 lkres międzówojennó stanowi czas dalszego rozkwitu marójnóch 
hufcówK guż w październiku NVOT rK podczas wjazdu hatolickiegoI któJ
ró odbół się w moznaniu uchwalono specjalną rezolucjęI w której weJ
zwano do popularózacji podalicji jariańskiej na terenie całej molskiK 
O lata później w hrakowieI w celu polepszenia koordónacji poszczeJ
gólnóch oddziałówI zostaje zawiązanó hrajowó pekretariat podalicji 
jariańskich w molsceK podalisi angażują się w różne przedsięwzięcia 
npK udział w Akcji hatolickiejI stowarzószeniach młodzieżowóchI 
stowarzószeniach robotniczóchK Abó poprawić czótelnictwoI szczeJ
gólnie wśród biedniejszóch warstwI zakładane są biblioteki uliczne 
a także w szpitalachK mropaguje się też wartościowe książki i czasopiJ
smaK  podalisi  podróżują po  całej  molsceI  przede  wszóstkim  po  tereJ
nach wiejskichI z referatami o charakterze kulturalnoJspołecznómK 
t połowie lat PMJtóch uu wieku liczba zarejestrowanóch podalicji 
w molsce sięga NRMMI a liczba członków NMM tósKNMK 
 tóbuch wojnó przerówa tę ekspansjęK tiększość podalicji zaprzestaje 
aktówności zewnętrznejI natomiast działalność wewnętrzna przóbiera 
bardziej kameralnó i konspiracójnó charakterK podalisiI wóchodząc naJ
przeciwI aktualnej sótuacjiI podejmują pracę w szpitalachI opiece spoJ
łecznejI a także akcjach dożówiania i dokształcania osieroconóch dzieciK 
 mo zakończeniu wojnó podalicja podjęła na nowo działalnośćI która 
trwała zaledwie kilka latK tskutek decózji władz państwowóch o koJ
nieczności rejestracji członków każdej nowo powstałej organizacji bpiJ
skopat zawiesił działalność organizacji katolickichK mo ponad PM latachI 

———— 
V TamżeI sK RMI OM4I ONOK  
NM TamżeI sK RRJSRK 



plaAifCgA jAofAŃphA rCwbkkfC dfjkAwgrj f ifCbrj  
 

PON

w NVUM rKI prómas tószóński wóraził zgodę na reaktówację stowarzóJ
szeniaK ppecjalnie powołana hrajowa honsulta opracowała nowe zaJ
sadóI jakimi miała kierować się organizacjaK wa oficjalną datę rozpoJ
częcia działalności reaktówowanego stowarzószenia uznaje się 
S grudnia NVUP rKI kiedó to prómas dlemp zadekretował opracowane 
i przedłożone mu przez hrajową honsultę „wasadó lgólne podalicji 
jariańskich w molsce”NNK 
 w grona podalicji wószło wiele wóbitnóch postaciI przede wszóstkim 
kilkudziesięciu świętóchI a wśród nichW cranciszek palezóI Alfons iigoJ
uriI tincentó a mauloI Teresa od azieciątka gezus czó _ernadetta poubiJ
rous podalisami w młodości bóło kilkunastu papieżó mK inK ieon ufffI 
mius fuI gan maweł ffI a także _enedókt usfK podalisami bóli królowieW 
wógmunt fff tazaI tładósław fsI gan hazimierzI jichał horóbut tiJ
śniowiecki oraz gan fff pobieskiK podalicje wódałó na świat wielu woJ
dzów jakW harol ChodkiewiczI ptefan CzarnieckiI ptanisław ŻółkiewskiI 
hazimierz mułaski czó wreszcie generał gózef eallerNOK 
 _ogató materiał źródłowó zgromadzonó w Archiwum mrowincji 
llK _ernardónów w hrakowieI a dotóczącó podalicji jariańskiej 
rczennic  dimnazjum  i  iiceum  imK  AK  jickiewicza  we  iwowie  poJ
zwala bliżej przójrzeć się jej działalnościK w zasobów tóch można wóJ
odrębnić P działóW kronikiI księgi protokołów zebrań Eobejmują zebraJ
nia ogólneI orszaków oraz pekcji bucharóstócznejFI księgi ewidencójne 
a także twórczość własną członkiń podalicjiI na którą składają się 
księgi referatów i czasopismo „mamiętnik’’ tworzone przez omawianą 
kongregacjęK aokumentó bółó najczęściej sporządzane przez same 
sodaliskiK Tólko niektóre wpisó pochodzą od opiekuna stowarzószenia 
lwowskiego oK Teofila TórankiewiczaK tszóstkie rękopisó posiadają 
układ chronologicznóK wwraca uwagę sóstematóczność w prowadzeniu 
ksiąg oraz dokładna datacja poszczególnóch wódarzeńK w poszczególJ
nóch wpisów widać jak ważną rzecz dla sodalisek oraz ojca moderaJ
tora stanowiła frekwencja towarzósząca zarówno praktókom religijJ
nómI wódarzeniom kulturalnóm jak i zebraniom członkiń sodalicjiK 
oazić może dewocójnó i nieco infantólnó jęzók opisówanóch sprawI 

———— 
NN TamżeI sK TNJT4I TTJTUX jK Ł a c e kI hatechizm podalicji jariańskichI sK UJVK 
NO podalis jarianus to znaczó…mrzójaciel jaróiI httpWLLsodalicjaJmarianskaKmanifoK 
comLhistoriaJsodalicjiI xdostępW OM września OMNTzX oK j o s k a ł aI him jesteśmó 
i czego chcemóK ozecz o podalicjach jariańskichI hraków NVPPI sK NPK 
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ale wpłów na to może mieć zarówno wiek i poziom intelektualnó auJ
torek jak i środowiskoI w któróm działałóK Trzeba jednak przóznaćI 
że w opisówaniu otaczającej rzeczówistości nie są do końca bezkróJ
tóczneK motrafią dostrzec również problemó z jakimi borókało się stoJ
warzószenie Esłaba frekwencja czó brak zaangażowania uczestniczekFK 
mrzebieg zebrań ogólnóch został przedstawionó dość szczegółowo naJ
tomiast zebrania orszaków opisano raczej pobieżnie Eautorkami tóch 
relacji bółó młodsze sodaliskiFK 
 t okresie międzówojennóm najwięcej podalicji jariańskich rczenJ
nic pzkół średnich działało we iwowie ENNFK gedna z nich powstała przó 
dimnazjum i iiceum imK AK jickiewicza prowadzonóm przez llgę 
z cilippichJŻóchowiczowąK mrojekt założenia nowego stowarzószenia 
zrodził się wśród uczennic sff klasó gimnazjumI a jego autorkami bółóW 
frena Tarantiuk i ptanisława pzlachetkaK mierwsza z nich przójechała do 
iwowa z hołomói Enależała tam do sodalicji przó szkole ppK rrszulanekF 
we wrześniu NVOT rKNPK rczennice kilkakrotnie przedstawiłó swój pomósł 
miejscowemu katechecie oK Teofilowi Tórankiewiczowi lcjI któró wiJ
dząc upór i gorliwość dziewcząt odniósł się do niego pozótównieK lgłosił 
nabór do powstającej organizacji na któró odpowiedziało NV uczennicK 
wapowiedziane f i ff zebranie nie odbóło się jednak zI jak to podaje kroJ
nika sodalicjiI nieprzewidzianóch przóczónK aziałalność stowarzószenia 
zainaugurowano więc NV marca NVOT rK Eźródła nie podają miejsca spoJ
tkaniaFI w obecności oK TórankiewiczaI któró został wóbranó na moderaJ
tora sodalicji oraz NS uczestniczekK ld tej poró zebrania ogólne odbówałó 
się co miesiącK PM kwietnia tegoż roku odbółó się pierwsze wóboró zaJ
rząduK ka prezódentkę wóbrano frenę TarantiukK ticeJprezódentką zostaJ
ła jaria ToepferównaK mozostałe funkcje objęłóW ganina CzosnókowskaJ
sekretarkaI ganina _ursztónównaJskarbniczkaI jatuszewska jaria i _reJ
iterówna jariaJdelegatkiN4K  
———— 
NP Archiwum mrowincji llK _ernardónów w hrakowie EdalejW Am_hFI rkps uuffJhJNMW 
„hronika podalicójna NVOSJNVPS” podalicji jariańskiej rczennic wakładu llgi 
z cilippichJŻóchowiczowej we iwowie NVOSJNV4OI sK RX Am_hJhJNNI hronika podaJ
licji jariańskiej rczennic wakładu llgi z cilipppichJŻóchowiczowej we iwowie 
Eod rK NV4S w hrakowieF NVPVJNV4UI sK NJOX Am_hI rkps uuffJhJNSW hronika podaliJ
cji jariańskiej przó dimnazjum i iiceum Żeńskim imK AKjickiewicza we iwowie 
NVOTJNVOVI sK NX Am_hI rkps odmJkJNTVW TK T ó r a n k i e w i c zI azieje dwóch podaJ
licji jariańskich pwK kjm – hrólowej molski i błogK Bronisławó przó kościele 
llK Bernardónów we iwowie i hrakowie N9OSJN949I sK NK 
N4 Am_hI rkps uuffJhJNMW „hronika podalicójna NVOSJNVPS”I sK SJTX t kolejnóch 
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 hongregację mariańską erógowano NT lipca NVOT rKI a agregacji do 
rzómskiej mrima mrimaria dokonano S sf NVOT rK matronką podalicji 
została jarója hrólowa horonó molskiej oraz śwK _ronisławaNRK hażJ
da uczestniczkaI abó otrzómać zaszczótnó tótuł sodaliski rzeczówistej 
musiała przejść przez dwa etapóW aspiranturó EN rokF i kandódaturó  
EN rokFK mo zaliczeniu egzaminu i przeczótaniu dwóch wóbranóch lekJ
tur kandódatka otrzómówała róngraf i stawała się sodaliską rzeczówiJ
stąNSK mrzez pierwszóch pięć lat działalności hongregacji nie stworzoJ
no wóraźnóch struktur organizacójnóchK mrzełomowóm okazał się rok 
NVPOI kiedó zarząd podalicji podjął decózję o stworzeniuW hółek jaJ
riańskich oraz penioratuK hółka jariańskie to kilkuosobowe zespołó 
złożone z uczennic młodszóch klas gimnazjum EfJfffFK ptanowiłó one 
niejako podbudowę dla podalicjiK ptawiałó sobie za cel przógotowanie 
i zasilenie jej przószłóch kadrK ao ich obowiązków należało mKinK 
opracowówanie referatów oraz czótanie artókułów o tematóce religijJ
nej  i  społecznejK  mowierzono  im  również sprawę misji  Ezbieranie  
znaczków pocztowóch i stanioli oraz wósółanie ich do placówek miJ
sójnóch oraz prenumerata czasopism misójnóchFNTK  
 mod koniec czerwca NVPO rK w klasztorze ppK aominikanek we iwoJ
wie odbółó się rekolekcje zamknięte dla członkiń podalicjiK tzięło 
w nich udział U maturzóstekK ka zakończenie rekolekcji EOV sfF zorganiJ
zowano uroczóste śniadanieI na któróm zastanawiano się jak wókorzóstać 
doświadczenie i potencjał intelektualnó absolwentek opuszczającóch muJ
ró szkołó średniejK lwocem tego spotkania bóło powołania hoła penioJ

———— 
latach stanowisko prezódentki pełniłó następujące uczenniceW aanuta iitwińska 
ENVOULOVFI fzabela ppaczóńska NVOVLPM i NVPMLPNFI jaria hostkiewicz ENVPNLPOFI 
hazimiera datuszkówna ENVP4LNVPRFI Czesława oidler ENVPRLNVPSFI Anna eordóńska 
ENVPSLNVPTFI jaria Cielewicz ENVPTLNVPUFI ganina pkwarczewska ENVPULNVPVFI ganina 
Turbówna ENVPVJNV4P ?FI eanna joskaluk ENV44LNV4RI NV4SJNV4VFI gadwiga jaJ
twijczuk ENV4RLNV4SFK 
NR Am_hI rkps uuffJhJNMW „hronika podalicójna NVOSJNVPS”I sK UX Am_hI rkps uuffJ
hJNNW hronika podalicji jariańskiejI sK NPX Am_hI rkps uuffJhJNSW hronika podalicji 
jariańskiejI sK TK 
NS Am_hI rkps uuffJhJOSW hsięga protokołów podalicji jariańskiej przó dimnazjum 
i iiceum Żeńskim imK AK jickiewicza te iwowie NVPUJNV4PI sK 4JRK 
NT Am_hI rkps uuffJhJNNW hronika podalicji jariańskiejI sK OSNX Am_hI rkps uuffJ
hJNSI hronika podalicji jariańskiejI sK TTI PUNJPUSX Am_hI rkps uuffJhJOUW hronika 
podalicji jariańskiej rczennic wakładu tóchowawczoJnaukowego llgi z cilippichJ
Żóchowiczowej we iwowie NVPVJNV4SI sK TVK 
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rek zwanego też penioratemK wostał powołanó tómczasowó zarząd hołaI 
któró po wakacjach zwołał pierwsze zebranieK fstniałó obawó czó ta iniJ
cjatówa spotka się ze zrozumieniem wśród sodalisekI zważówszó na noJ
we obowiązki jakimi obarczone bółó osobó po egzaminie dojrzałościK Te 
obawó nie do końca potwierdziłó się gdóż inauguracójne zebranie zgroJ
madziło NS dziewczątK rstalonoI że zebrania ogólne jak i zebrania zarząJ
du hoła odbówać się będą raz w miesiącuK t swoich najlepszóch latach 
seniorat liczół nawet 4S członkińI jednak w ciągu pierwszej dekadó liczba 
ta oscólowała wokół kilku do kilkunastu osóbK 
 peniorki angażowałó się przede wszóstkim w działalność formacójną 
prowadzoną wśród młodszóch koleżanek należącóch do hółek jariańJ
skichI lrszaków czó pekcji bucharóstócznejK t latach NVP4JNVPT brałó 
udział w prowadzeniu audócji II oadio choróm” prowadzonóm przez molJ
skie oadio iwówI pełniąc dóżuró w studiu I ale też chodząc na wówiadóK 
drupa seniorek udzielała się także jako sanitariuszki w szpitaluNUK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustracja NK mierwszó zarząd podalicji jariańskiej we iwowieI  
kwiecień NVOT rK Et środku siedzi oK Teofil Tórankiewicz – modertor pjX 
po jego prawej stronie frena Tarantiuk – f prezódentka pj we iwowieF 

———— 
NU Am_hI rkps uuffJhJNSW hronika podalicjiI sK PUNJPUS 
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 t wóniku postanowień wjazdu aelegatek podalicji jariańskich ŻeńJ
skich pzkół ŚrednichI któró odbół się w hrakowie w dniach O4JOR sf 
NVPS rKI powołano do żócia orszakiK ptanowiłó one podstawową komórkę 
organizacójną podalicji i to w nich odbówała się przede wszóstkim praca 
wóchowawczaK hongregacja lwowska liczóła kilkanaście orszakówI któJ
re gromadziłó od kilku do kilkunastu uczestniczekNVK webrania na ogół 
odbówałó się co dwa tógodnieI choć siedem grup spotókało się co tóJ
dzieńK aelegatki klasowe stojące na czele poszczególnóch orszaków zoJ
bowiązane bółó do składania comiesięcznóch sprawozdańK  
 awa razó w roku ksK moderator przeglądał szczegółowo wszóstkie 
notatkiI nanosił swoje uwagiI a następnie zdawał relację na zebraniu 
miesięcznómK wachowane protokołó posiedzeń podalicji jariańskiej 
przó kościele llK _ernardónów we iwowie pozwalają przójrzeć się 
przebiegowi tópowego zebrania orszakowego npKW 
 

webranie orszakowe z dnia R uf NVPU rK 
 
lbecnóchW T kieobecnóchW N 
 
 NK jodlitwaK  
 OK ldczótanie protokołu z ostatniego zebraniaK  
 PK mrzeczótanie z katechizmu sodalicójnego rozdziału ptK „mowstanie 

i rozwój podalicji jariańskiej”K  
 4K mrzeczótanie z miesięcznika „Cześć jarói” artókułu IIka dzień 

jatki _oskiej lstrobramskiej”K  
 RK ldczótanie z książeczki „Świętó cranciszek palezó” kilku rozJ

działówK  
 SK rchwałóOMK  
 
 tóbuch wojnóI a co za tóm idzie migracje ludności i strató osoboJ
weI wóraźnie wpłónął na działalność organizacjiK pzeregi podalicji 

mocno się przerzedziłóK aoskonale obrazuje to sótuacja zI założonómi  
———— 
NV Am_hI rkps uuffJhJNNW hronika podalicji jariańskiejI sKU4JUUX Am_hI rkps uuffJ
hJNSI sK ORPI 4ORJ4PPX Am_hI rkps uuffJhJOSW hsięga protokołów podalicji jariańJ
skiejI sK 4JRI NNJNOK 
OM Am_hI rkps uuffJhJORW mrotokołó posiedzeń podalicji jariańskiej przó kościele 
llK _ernardónów we iwowie Eorszak klK  ff  aF  – pod kierownictwem oK  Teofila TóJ
rankiewicza NVPUJNVPVI sK TJUK 
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TabK N  ptan osobowó podalicji jariańskiej we iwowie  
w latach NVOSJNV44  

ook 
szkolnó Aspirantki kandódatki podaliski 

rzeczówiste oazem 

NVOSLNVOT NO S N NV 

NVOTLNVOU  SM PT ORO 

NVOULNVOV PN OT 4R NMP 

NVOVLNVPM OT OO PM TV 

NVPMLNVPN 4O PM PR NMT 

NVPNLNVPO OP 4M PT NMM 

NVPOLNVPP OS PS OS UU 

NVPPLNVP4 O4 OS P4 U4 

NVP4LNVPR RM NU O4 VO 

NVPRLNVPS RO OT P4 NNN 

NVPSLNVPT PP PS 4O NNN 

NVPTLNVPU OT OU RU NNP 

NVPULNVPV 4V OM RS NOR 

NVPVLNV4M OP OM OR SU 

NV4MLNV4N OM NS O4 SM 

NV4NLNV4O OO OM NU SM 

NV4OLNV4P N4 OP O4 SN 

NV4PLNV44 NN ON OU SM 

NV44LNV4R 4P V OO T4 

NV4RLNV4S NRJNV NNJOT NOJOM PUJSS 
 
ŹródłoW Am_hI rkps uuffJhJVW podalicja jariańska rczennic wakładu tóchowawczoJ

kaukowego llgi z cilippichJŻóchowiczowej we iwowie NVPNJNV4RI passimX 
Am_hI rkps uuffJhJNSW hronika podalicji jariańskiejI sK 4NNX Am_hI rkps uuffJhJOUW 
hronika podalicjiI sK NSNX Am_hI rkps odmJkJNTVW azieje dwóch podalicji jariańJ
skichI sK RP aK 
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we wrześniu NVPV rK hółkami oóżańcowómiK ka początku istniało 
NM zespołów różańcowóch liczącóch w sumie 4P członkinieK mod koJ
niec roku szkolnego NVPVL4M liczba ta spadła do R kółek gromadząJ
cóch OP osobóONK  
 hongregacja praktócznie zaprzestała działalności zewnętrznejK lbJ
rzędó religijne oraz zebrania ogólne zostałó pozbawione uroczóstej 
oprawó i przóbrałó bardziej kameralnó charakterK momimo tóch ograniJ
czeń stowarzószenie całó czas prowadziło intensówną działalność weJ
wnętrzną skupiając się przede wszóstkim na płaszczóźnie duchowejK 
lbok wspomnianóch hółek oóżańcowóch powołano do żócia pekcję 
bucharóstócznąK jiało to miejsce OV sierpnia NV4M rK t inauguracójJ
nóm zebraniu wzięło udział NT sodalisek wraz z prezódentką ganiną 
TurbównąI 4 seniorkami oraz oK TórankiewiczemK gako głównó cel sekJ
cja stawiała sobie pogłębienie więzi z gezusem bucharóstócznóm poJ
przez uczestnictwo w procesjach teoforócznóchI adoracje indówidualne 
a także lekturę duchowąK t ramach sekcji odbówałó się kwadranse euJ
charóstóczneI czóli krótkie medótacje przed kajświętszóm pakramenJ
temI a także dodzinó rwielbieniaK Członkinie sekcji pomagałó również 
w reperacji bieliznó kościelnej oraz w strojeniu ołtarzaOOK 
 wakończenie wojnó i związana z nim zmiana sótuacji geopolitócznej 
spowodował masowó wójazd mieszkańców iwowa na zachódK w tego 
powodu od marca do września NV4R rK sodalicję opuściło PM uczestniczekK 
ljciec Teofil Tórankiewicz przeczuwając zapewne dalsze ubótki persoJ
nalneI a także róchłą likwidację klasztoru wóstosował list do gwardiana 
konwentu krakowskiego oK oomualda dustawaK lto jego treśćW 
 
 tielce Czcigodnó ljcze hustoszu! 
 wwracam się z bardzo serdeczną prośbąI bó raczół na jakiś czas 
przógarnąć naszą gromadkę spod błękitnego sztandaru kiepokalanej 
pod swoją opiekę i zezwolić jej gromadzić się w cieniu błK pzómona 
z iipnicó grobu od czasu do czasu na swe ćwiczenia sodalicójneI tak 
jak tu we iwowie gromadziłó się u grobu błK gana z aukli przez lat NU 
z górąKE…Ft tej chwili chodzi głównie o naszą gromadkę mariańskąI 

———— 
ON Am_hI rkps uuffJhJOUW hronika podalicji jariańskiejI sK PK 
OO Am_hI rkps uuffJhJOSW hronika podalicji jariańskiejI sK Am_hI rkps uuffJhJOTW 
pprawozdania z posiedzeń podalicji jariańskiej przó dimnazjum i iiceum Żeńskim 
imK Adama jickiewicza we iwowie NVPUJNV4SX Am_hI rkps uuffJhJOUW hronika 
podalicji jariańskiejI sK NSOJNS4K 
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którą oddaje jako filię lwowskiej drużónó pod opiekę dobrego serca 
tK CzK lK hustosza załączając najserdeczniejsze pozdrowieniaK 
 
iwów NR u NV4R rK pzczerze oddanó oK TeofilOP 
 
 ljciec dustaw pozótównie odniósł się do tej prośbó i niespełna 
dwa miesiące później V uff NV4R rK w rozmównicó stradomskiego 
klasztoru odbóło się pierwsze spotkanie sodalisek przóbółóch z miasta 
nad mełtwiąK lbecnóch bóło NM osób mierwszóm opiekunem tej grupó 
został oK eieronim tóczawskiK kastępnie ową funkcjęI aż do przóJ
jazdu oK TórankiewiczaI powierzono oK cidelisowi hędzierskiemuO4K 
Tómczasem we iwowie omawiana sodalicja powoli kończóła swą 
działalnośćK lstatnie zebranie wspólne kongregacji miało miejsce 
NP kwietnia NV4S rKI a OR kwietnia oK Tórankiewicz odprawił ostatnią 
jszę śwK dla członkiń stowarzószeniaK kastępnego dnia ljcowie _erJ
nardóni opuścili lwowski klasztorK awa miesiące późniejI z powodu 
wójazdu ostatnich członkińI rzeczona sodalicja przestała istniećORK 
 pekcję lwowską podalicji jariańskiej przó kościele llK _ernardóJ
nów w hrakowie erógował kardónał ptefan papiecha NT u NV4S rI 
natomiast NT f NV4T rK dokonano agregacji tejże do mrima mrimaria 
w ozómieK t skład podwawelskiej kongregacji wchodziłóW kółko maJ
riańskieI 4JS orszakówI seniorat Estarszóch i młodszóchF oraz sekcja 
członkiń zamiejscowóchK Trzóletni okres działalności sekcji w podJ
wawelskiej świątóni nie zaznaczół się niczóm szczególnómK ka uwaJ
gę zasługuje f  wjazd Członkiń podalicji  jariańskiej  we iwowie zorJ
ganizowanó w hrakowie w dniach NJO fu NV4S rK z okazji uuJlecia 
stowarzószeniaI w któróm wzięło udział PM sodalisek miejscowóch 
oraz OU przójezdnóchK lstatnim akcentem działalności podalicji bóło 
poświęcenie sztandaruI ufundowanego przez rodziców dziewczątI doJ
konane w październiku NV4V rK t tómże roku zgodnie z poleceniami 
władz państwowóch huria hsiążęcoJjetropolitalna zawiesiła działalJ
ność krakowskiej kongregacjiOSK  
———— 
OP Am_hI rkps uuffJhJNNW hronika podalicji jariańskiejI sK NUUJNUVK 
O4 TamżeI sK OSVJOTMX Am_hI rkps fJaJSW hronika klasztoru llK _ernardónów w hraJ
kowie NV4NJNVRVI sK R4K 
OR Am_hI rkps uuffJhJNNW hronika podalicji jariańskiejI sK NVVJOMPK Am_hI rkps 
odmJkJNTVW TK T ó r a n k i e w i c zI azieje dwóch podalicji jariańskichI sK RNK 
OS Am_hI rkps uuffJhJNNW hronika podalicji jariańskiejI sK O4VI PPOX Am_hI rkps 
uuffJhJOUW hronika podalicjiI sK PPRI 4SVK  
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TabK O  ptan osobowó sodalicji jariańskiej w hrakowie  
w latach NV4RJNV4V  

ook 
szkolnó 

eospitantki 
Esodaliski 

zamiejscoweF 
Aspirantki handódatki podaliski 

rzeczówiste oazem 

NV4RLNV4S – 4 P NO NV 

NV4SLNV4T O4 PP NP ? TM 

NV4TLNV4U NN PP NP NS TP 

NV4ULNV4V – NM OM NM 4M 
 
ŹródłoW Am_hI rkps uuffJhJNNW hronika podalicji jariańskiejI sKOTMI PPOX Am_hI 

rkps uuffJhJOUW hronika podalicjiI sK PR4JPRRI PVVI 4SVX Am_hI rkps odmJkJNTVW 
TK TórankiewiczI azieje dwóch podalicji jariańskichI sK TMI TOI UPK 

 
 mrzó tej okazji należó wspomnieć teżI że wiele dziewcząt po opuszJ
czeniu iwowa i osiedleniu się w różnóch rejonach molski wciąż proJ
wadziło aktówną pracę sodalicójną przółączając się do miejscowóch 
sekcji lub zakładając noweK mrzókładem może tu bóć jaria dulewiczI 
której starania doprowadziłó do założenia sodalicji w jiliczuK ganina 
Turbówna została prezódentką sodalicji akademickiej we trocławiuJ
milczócachK waangażowała się tam w dzieło renowacji miejscowego 
kościołaI któró został zniszczonó wskutek działań wojennóchK mrzeJ
wodniczóła także hrucjacie bucharóstócznej i prowadziła katechizaJ
cję dzieciK t mieście nad ldrą powstałó również dwie inne sodalicjeI 
w któróch funkcję prezódentek powierzono lwowiankomW Teresie taJ
siuczóńskiej i ganinie tiniarskiejK Tę zaszczótną funkcję pełniłó rówJ
nież dziewczęta w następującóch miastachW _ótomI mrudnikI hłodzkoI 
JędrzejówI dliwiceK w powóższóch danóch można wnioskowaćI że 
kilkanaście lat formacji prowadzonej w ramach sodalicji przóniosło 
określonó efektOTK 
 Żócie religijne podalicji lwowskiej wóznaczałó różne patronalne 
świętaK guż N wrześniaI czóli na początku roku szkolnego składano 
hołd śwK _ronisławieJpatronie stowarzószeniaK pzczególną czcią cieJ
szół się wśród sodalisek śwK gózefI nie tólko jako lblubieniec jaróiI  

———— 
OT Am_hI rkps uuffJhJNNW hronika podalicji jariańskiejI sK OSRJOSSX Am_hI rkps 
uuffJhJOUW hronika podalicji jariańskiejI sK PRNJPROK 
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Ilustracja OK podalicja jariańska w hrakowieI lipiec NV4S rK  

t środkuI siedzą od lewejW oK cidelis hędzierski – moderator podalicji  
marzecJkwiecień NV4S rKI oK Teofil Tórankiewicz – moderator podalicji  

NVOSJNV4VI oK eieronim tóczawski – moderator podalicji NV4RL4S  
Etszóstkie sodaliski na prezentowanej fotografii pochodzą ze iwowaF 
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ale też patron dnia założenia organizacjiK holejnómi postaciami otaJ
czanómi kultem bół śwK ptanisław hostkaJpatron młodzieżóI śwK gan 
z aukli i bł pzómon z iipnicó Ew hrakowieFK tszóstkie wspomniane 
święta miałó swój określonó przebiegK moprzedzała je najczęściej noJ
wenna lub triduumK pamej uroczóstości towarzószóła akademia lub 
poranek wópełnionó okolicznościowómi przemówieniamiI śpiewem 
pieśni oraz deklamacją wierszó a także prezentacja referatów poświęJ
conóch danemu świętemuK 
 tójątkową cześć odbierała oczówiście kajświętsza jarója mannaK 
t ff niedzielę maja odbówał się IIazień jarójnó” obchodzonó przez 
wszóstkie sodalicje lwowskie co roku w innóm kościeleK kiezależnie 
od tego każda sodalicja świętowała ów dzień we własnóm gronie gak 
wóglądał program pokazuje zapis z N4 s NVPV rKW 
 
 – hómn podalicji „hrólowej swej’’ 
 – zagajenie – prezódentka podalicji 
 – chór „daude jater molonia” 
 – deklamacja zbiorowa IIiitania do jatki _olesnej” 
 – spektakl „jadonna’ 
 – chór „mozdrowienie wiosnó” joniuszki – II_łószczą dwiazdki” 
 – referat „jatka _oska w pieśni polskiej” 
 – chór „l dospodzie” 
 – polonez AJdur Chopina 
 – deklamacja „t górę serca” 
 – hómn „jó chcemó _oga”OUK 
 
 tszóstkie święta marójne obchodzono bardzo uroczóścieI a szczeJ
gólnie U grudniaJkiepokalane moczęcie kjmK t tę uroczóstośćI poJ
dobnie jak w azień jarójnóI odbówał się obrzęd przójęcia aspirantek 
do grona kandódatekI natomiast kandódatki po otrzómaniu róngrafu 
wstępowałó w szeregi sodalisek rzeczówistóchK podaliski zobowiąJ
zane też bółó do indówidualnego kultu marójnego poprzez odmawiaJ
nie oóżańcaI iitanii ioretańskiej oraz budowanie ołtarzóków poświęJ
conóch jarói we własnóch domachK 
 Abó pogłębić swą religijnośćI a także czerpać inspiracje do pracó 
nad sobą jak również podejmowania wielu ciekawóch inicjatów sodaJ
liski prenumerowałó czasopisma o treści religijnejK kajwiększą popuJ
———— 
OU Am_hI rkps uuffJhJNSWhronika podalicji jariańskiejI sK POTJPOUK 
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larnością cieszół się miesięcznik – organ podalicji rczennic pzkół 
Średnich „Cześć jarói”K moza tóm czótano inne pisma sodalicójne jak 
„podalis jarianus” czó IImod znakiem jarói”I IIdłos misji zagraniczJ
nóch” i IIlrędowniczek bucharóstócznó”K Czótano również czasopiJ
sma nie związane z działalnością organizacji jakW „mosłaniec perca 
gezusowego” czó IIdłos harmelu”I a także wódawane po wojnie przez 
działaczó katolickich periodóki budzące jednak pewne wątpliwości 
w środowiskach kościelnóch z racji pewnej uległości wobec władz 
komunistócznóch jakW IIpłowo mowszechne”I IITógodnik mowszechnó’’I 
IIaziś i jutro’’ oraz IITógodnik tarszawski’’K wnalezienie się tóch 
ostatnich w orbicie zainteresowań sodalicji może świadczóć zarówno 
o otwartości jej członkiń na środowiska czó poglądó odbiegające nieJ
raz od tradócójnego nauczania hościoła lub z faktuI że bółó to pozócje 
nowe i ich linia programowa nie została dostatecznie zgłębionaOVK 
 t stóczniu NVOV rK zorganizowano loterie fantowąK cundusze uzóJ
skane z loterii przeznaczono na zakup kilkunastu książekI co stało się 
zalążkiem biblioteki lwowskiej kongregacjiK mo dziesięciu latach biJ
blioteka liczóła już ponad PMM dziełK mrzeważającą część księgozbioru 
stanowiłó żówotó świętóch mK inK gana z aukliI aominikaI gadwigi – 
królowejI ptanisława hostkiI cranciszka palezegoI hazimierza hróleJ
wiczaI aominika pavio i innóchK rważna analiza protokołów zebrań 
ogólnóch stowarzószenia dostarcza wiedzó o problemach dotóczącóch 
czótelnictwaI z jakimi borókali się jego opiekunowieK ka zebraniuI 
które odbóło się OT uf NVPU rKI oK Tórankiewicz zwracał uwagęI że na 
NUM sodalisek tólko niespełna PM regularnie prenumeruje wspomniane 
wóżej czasopismaI natomiast podczas posiedzenia odbótego NR f NVPV rK 
moderator ubolewałI że z biblioteki korzósta zaledwie 4M dziewczątI 
a powinno NMMPMK 
 moruszając powóższó temat nie sposób nie wspomnieć o tóstawie 
mism oeligijnóch zorganizowanej w dniach OUJPM u NVP4 rKI przez 
podalicję wakładu llgi z cilippichJŻóchowiczowej wK tóstawa staJ
nowiła część składową Akademii ku czci Chróstusa hróla w ooku 
———— 
OV Am_hI rkps uuffJhJNSW hronika podalicji jariańskiejI sK OTNX Am_hI rkps uuffJhJOUW 
hronika podalicji jariańskiejI sK 4SK 
PM Am_hI rkps uuffJhJNNW hronika podalicji jariańskiejI sK RJSX Am_hI rkps uuffJhJOSW 
hronika podalicjiI sK RI POI 4OX Am_hI rkps uuffJhJOOW fK hatalog biblioteki podalicji 
jariańskiej przó dimnazjum i iiceum Żeńskim imK AK jickiewicza we iwowieI 
ffK bwidencja sodalisek korzóstającóch z biblioteki NVPRJNVPUI passimK 
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jubileuszowóm NVMMJletniej rocznicó ldkupienia świataK monad NMM 
wódawnictw z całej molski nadesłało swe pismaK kajwięcej bo okK OMM 
egzemplarzó udostępniła redakcja „oócerza kiepokalanej”K tóstawa 
została podzielona na 4 grupó 
 
 – dla małóch dzieciI 
 – dla starszej młodzieżóI 
 – dla studentówI 
 – dla dorosłóchK 
 
 l wóstawie pisałó popularne ówczesne gazetó jakW lwowska „dazeJ
ta poranna”I „hurier tarszawski” czó IIdazeta hościelna”K waszczócił 
ją swą obecnością abp gózef Teodorowicz wraz z ksK ieonem fsakoJ
wiczem kanonikiem hapitułó Archikatedró obrządku ormiańskiego 
we iwowiePNK  
 pzerokim echem odbiła się również wóstawa zorganizowana z okazji 
wjazdu podalicji jariańskich Żeńskich pzkół Średnich we iwowieI która 
odbóła się w dniach OU i OV czerwca NVPV rK na terenie wLw zakładuK pwój 
dorobek zaprezentowało wówczas 4U sodalicji z całej molskiK lcenę 
strukturó organizacójnej poszczególnóch jednostek umożliwiła ekspozóJ
cja ksiąg ewidencójnóchI protokołówI kronikK katomiast zapoznanie się 
z twórczością własną przóbółóch sodalicji stało się możliwe dzięki preJ
zentacji różnego rodzaju gazetek stworzonóch przez rzeczone jednostkiK 
wgromadzonó zasób fotografii w postaci albumów dotóczącóch uroczóJ
stości o charakterze religijnómI ale też imprez rozrówkowóch czó wócieJ
czek pomógł uświadomić zebranómI że żócie w podalicji nie ogranicza 
się tólko do wómiaru religijnegoI lecz ma też charakter towarzóskiPOK 
 iektura książek i czasopism o charakterze religijnóm pobudzała soJ
daliski do twórczości własnejK kieodłącznó element zebrań ogólnóchI 
orszakowóchI akademii czó poranków stanowiłó referatóK wachowane 
księgi referatów pozwalają przójrzeć się tematóce tóchże pracK mojawiaJ
łó się zagadnienia obejmujące działalność samej organizacji npK „podaJ
licja jariańska ostoją katolickich ideałów i siła do ich realizacji”I 

———— 
PN Am_hI rkps uuffJhJNMW hronika podalicji jariańskiejI sK TSJTVX Am_hI rkps uuffJ
hJNSW hronika podalicjiI sK NNVK NORI NOVK  
PO pprawozdanie z tóstawó sodalicójnej we iwowieI xwWz „Cześć jarói”I miesięcznik 
podalicji jariańskich rczennic pzkół Średnich w molsceI rK NUE NVPVFI nr NI sK NOJN4X 
Am_hI rkps uuffJhJNMW hronika podalicji jariańskiejI sK ONRJOOPK  
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IIiektura religijna i jak ją podalicja ma realizować”K tiele referatów 
opisówało żówotó śwK przede wszóstkim jaróiI a także śwK _ronisławóI 
królowej gadwigiI Andrzeja _oboli czó śwK ptanisława hostkiK moruszaJ
no wiele aktualnóch problemów religijnoJspołecznóch npK kwestie libeJ
ralizmuI socjalizmuI masonerii i zagrożeń z nich płónącóchPPK 
 mo wspomnianej wcześniej wóstawie prasowej podalicja zaczęła 
wódawać „podalicójną dazetkę Ścienną”I której cele sformułowano 
w P punktachW 
 
 – zainteresowanie całego ogółu młodzieżó katolickiej bieżącómi 

sprawami katolików w molsce i na świecieI 
 – wówołanie zrozumienia znaczenia pracó katolickiej 
 – wórobienie żyłki dziennikarskiej u sodalisekK 
 
 mierwszó numer czasopisma ukazał się NO lutego NVPU rK i bół poJ
święconó miusowi ufK moczątkowo czasopismo wódawane bóło w dwu 
egzemplarzachI a od rK szkolnego NVPULNVPV w trzechP4K  
 t latach NV4OJNV4S lwowskie stowarzószenie wódawało miesięczJ
nik „mamiętnik” koncentrującó się przede wszóstkim na żóciu liturJ
gicznóm hościoła Ew sumie ukazało się 4R numerówFK 
 

iKpK oocznik flość wódanóch 
numerów 

flość egzemplarzó 
EmiesięcznieF 

NK NV4OLNV4P NO OM 
OK NV4PLNV44 NO NR 
PK NV44LNV4R NO NO 
4K NV4RLNV4S S NO 

oazem  4O RV 
 
ŹródłoW Am_hI rkps uuffJhJOUW hronika podalicji jariańskiejI sK OOTK 
 

———— 
PP Am_hI rkps uuffJhJONW hsięga referatów podalicji jariańskiej przó kościele 
llK _ernardónów we iwowie NVP4JNV4NI sK NRMJNRRX Am_hI rkps uuffJhJOPW hsięga 
referatów podalicji jariańskiej przó kościele llK _ernardónów we iwowie NVPSJNV4NI 
sK TJN4I P4JPRI PUJ4MX Am_hI rkps uuffJhJO4W hsięga referatów „hoła peniorek” podalicji 
jariańskiej przó kościele llK _ernardónów we iwowie NVPSJNV4NI sK U4JUTI UVJVOK 
P4 Am_hI rkps uuffJhJNSW hronika podalicji jariańskiejI sK OU4JOUSI OVPJOV4I PMTX 
Am_hI rkps uuffJhJOSW hronika podalicji jariańskiejI sK SJTX Am_hI rkps uuffJhJOUW 
hronika podalicji jariańskiejI sK 4SJ4TK 
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 „mamiętnik” miał formę cienkiej broszurki liczącej dwadzieścia 
kilka stronK gego stałóm punktem bół hącik bucharóstócznó zawieraJ
jącó zwięzłą refleksjęI często w formie poetóckiejI dotóczącej buchaJ
róstiiK t pozostałóch artókułach autorki przedstawiałó na ogół sólJ
wetki świętóchI dzieliłó się refleksją na temat aktualnóch świat koJ
ścielnóch lub udzielałó wskazówek jak realizować w żóciu codzienJ
nóm ideałó podalicjiPRK 
 t sierpniu NV44 rK każda członkini orszaku została zobowiązana do 
prowadzenia „aziennika jarójnego”I w któróm co tódzień miała notoJ
wać postępó i uchóbienia w żóciu duchowómK mrojekt ten został wznoJ
wionó po przeniesieniu kongregacji do hrakowaK katomiast w lipcu 
NV4S rK zaczął ukazówać się „_iuletón jarójnó”K wamieszczano w nim 
dórektówó moderatoraI terminarz najważniejszóch wódarzeńI a także 
krótkie omówienie spraw bieżącóchK t „_iuletónie” znalazła się również 
korespondencja z sodaliskami rozproszonómi po całej molsceK 
 tażnóm elementem działalności podalicji bóła współpraca z miJ
sjamiK t tóm celuI w październiku NVOU rK powołano sekcję misójnąK 
pekcja utrzómówała stałó kontakt z dwoma misjonarzami bernardóńJ
skimiW oK derardem miotrowskim i oK celiksem eerrmanemK mierwszó 
z nich pracował początkowo na placówce w CharbinieI a następnieI 
w NVPM rKI został wósłanó do pachalinaK arugi z wómienionóch praJ
cował na pachalinie gdzie w maju NVPU rK został wóbranó prefektem 
apostolskimK t ramach pomocó materialnej kongregacja organizoJ
wała zbiórki pieniężneI a także wósółano znaczki pocztoweI obrazkiI 
modlitewniki czó różańceK jisjonarze sprzedawali znaczki miejscoJ
wej ludnościI a dochód z nich przeznaczano na bieżące potrzebóPSK 
 fstotną gałąź aktówności stowarzószenia stanowiła praca charótaJ
tównaK t ramach pomocó najbardziej potrzebującóm sodaliski otaczałó 
opieką ubogie rodzinó dostarczając im co miesiąc paczki żównościoweI 
pomagałó znaleźć zatrudnienie bezrobotnómK waangażowałó się również 
w pomoc dla niewidomóchK t tóm celu organizowano npK wieczorki 

———— 
PR Am_hI rkps uuffJhJNNW hronika podalicji jariańskiejI sK ONRX Am_hI rkps uuffJhJOUW 
hronika podalicji jariańskiejI sK NMTI N44JN4RI OO4JOPRK 
PS Am_hI rkps uuffJhJNSW hronika podalicji jariańskiejI sK OOI NUTJNUVI PN4X 
Am_hI rkps uuffJhJOSW hsięga mrotokołów podalicji jariańskiejI sK SI RMI SUX 
Am_hI rkps uuffJhJOUW hronika podalicji jariańskiejI sK OUK 
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poetóckieI z któróch dochód przeznaczonó bół na zakup tablic _rail’aI 
na któróch grupa dziewcząt przepisówała książki dla ociemniałóchPTK 
 gak to zostało wcześniej zaznaczone kongregacja borókała się też 
z pewnómi problemamiK gednóm z nich bóła niska frekwencja na zeJ
braniach miesięcznóchK modczas spotkania delegatek klasowóchI które 
odbóło się U stóczniaNVPV rK oK Tórankiewicz zwrócił uwagęI ze RR sodaJ
lisek nie wzięło udziału w ani jednóm spotkaniuPUK Tą kwestię poruJ
szóła również w swoim referacie jaria hostkiewiczI pełniąca funkcję 
prezódentki latach NVPNLPOK Autorka podkreślaI że problemem jest nie 
tólko niska frekwencjaI nie przekraczająca RMBI ale także wkradająca się 
w serca dziewcząt oziębłośćK tedług hostkiewicz przónależność do 
organizacji niektóróch uczestniczek miało tólko charakter zewnętrznóK 
hierowałó nimi bardziej względó towarzóskie lub opinie opiekuna niż 
rzeczówista potrzeba duchowej przemianóK Abó temu zaradzić prezóJ
dentka proponowała solidnó rachunek sumienia mającó na celu odJ
krócie przóczónó wóżej wómienionego stanuPVK  
 mowóższe zagadnienie domaga się szerszego opracowaniaI które jak 
dotąd nie powstałoK t przedstawionóm artókule podjęto jedónie próbę 
spojrzenia na działalność hongregacji jariańskiej poprzez konkretnó 
przókładI abó ukazać jego specófikę i odrębnośćK podalicja jariańskaI 
poprzez swoje dzieło pozostawiła trwałe piętno zarówno w hościele jak 
i w świecieK kie dobrze bó się stało gdóbó została zapomnianaK 
 

_________ 
 

———— 
PT Am_hI rkps uuffJhJNNW hronika podalicji jariańskiejI sK OTOX Am_hI rkps uuffJhJNSW 
hronika podalicji jariańskiejI sK NPTI OSSJOSTI OVMI PNNI PPUX Am_hI rkps uuffJhJNNW 
hronika podalicji jariańskiejI sK OI TI PNK 
PU Am_hI rkps uuffJhJORW mrotokołó posiedzeń podalicji jariańskiej przó kościele 
llK _ernardónów we iwowie NVPUJNVPVI sK OPI OUX Am_hI rkps uuffJhJOSW hsięga 
mrotokołów podalicji jariańskiejI sK PUK  
PV Am_hI rkps uuffJhJNUW oeferató rczennic sodalicji jariańskiej przó kościele 
llK _ernardónów we iwowie NVPNJNVP4I sK SJNTK 
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plaAifCgA jAofAŃphA rCwbkkfC f ifCbrj  
fjK AK jfChfbtfCwA tb itltfb  

moltAawlkA mowbw lK TblcfiA TYoAkhfbtfCwA 
 
 ptreszczenieW Celem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na działalność orgaJ
nizacji katolickiejI dzisiaj już nieco zapomnianejI lecz kiedóś święcącej triumfó jaką jest 
podalicja jariańskaK mowstałe w usf wieku stowarzószenie stawiało sobie za celW szeJ
rzenie szczególnego nabożeństwa i kultu kajświętszej jarói mannóI samo uświęcenie 
oraz pracę apostolską w swoim środowiskuK cunkcjonująca początkowoI jedónie wśród 
uczniów kolegiów jezuickichI podalicja zaczęła stopniowo obejmować ludzi wszóstkich 
stanów i środowiskK tóstarczó wspomniećI że sodalisami bóli zarówno rzemieślnicóI 
urzędnicó czó nauczóciele jak i królowieI magnaci i szlachtaK podalicja poprzez intenJ
sówną pracę apostolskąI wóchowawczą oraz charótatówną położyła ogromne zasługi 
przede wszóstkim w kwestii szerzenia i obronó wiaró chrześcijańskiejI ale też podnosząc 
poziom moralnó i materialnó poszczególnóch społeczeństwK 
 t powóższóm artókule poddano analizie podalicję jariańskąI która działała przó 
wakładzie tóchowawczoJkaukowóm llgi z cilippichJŻóchowiczowej we iwowieI 
a następnie w hrakowie w latach NVOSJNV4VK lwa organizacja pozostawiła po sobie 
dość sporą dokumentację co pozwoliło przede wszóstkim ocenić jej strukturę i stan 
osobowóI a takżeI powstałe w trakcie działalności problemóK lrganizacja prowadziła 
swa działalność w trzech różnóch okresach historii molskiW międzówojennómI ff wojnó 
światowej oraz początkach moiK tómuszało to niej zmianę specófiki funkcjonowania 
i konieczność adaptacji do nowej sótuacji społecznoJpolitócznejK 
 
Słowa kluczoweW podalicja jariańskaI katolickie organizacje młodzieżowe w okresie 

międzówojennómI _ernardóniI Teofil Tórankiewicz lcjI żócie religijne we iwowieK 
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jAofAk plaAifCb lc cbjAib pTrabkTp lc f efde pCelli  

lc AK jfChfbtfCw fk isfs ork BY coK Tblcfi TYoAkhfbtfCw 
 
 AbstractW The  aim  of  this  paper  is  to  paó  attention  to  the  activitó  of  a  catholic  
organization which is a bit forgotten todaóI but was extremeló famous bó the name  
of jarian podaliceK A societó founded in usf centuró pursued following objectivesW 
spreading jarial cult and pietóI selfJperfecting and apostolic labor in one’s environJ
mentK The podalice operated at first onló among pupils of gesuits’ collegesI but with 
the passage of time embraced people of all strata and environmentsK fts members were 
both craftsmenI clerksI teachers as well as kingsI magnates and noblemenK _ó intense 
apostolic labor the podalice ampló contributed to spreading and defending Christian 
faith and to raising societó’s moral and material levelK  
 fn this paperI a jarian podalice was examined which was active at the bducational 
and aidactic aepartment of llga Żóchowiczowa nee cilippi in iviv and later on 
ENVOSJNV4VF in CracowK The organization left behind manó documentsI which alJ
lowed to evaluate it’s structureI human resources and problems which arose during its 
activitóK ft operated in three different periods of molish historóW interJwarI ttff and 
the outset of mmoK puch circumstances made it necessaró to change its modus operanJ
di and adapt to the new socioJpolitical situationK   
 
heó wordsW jarian podaliceI vouth catholic organization in the interwar periodI  

_ernardinesElrdo cratrum jinorum oegularis lbservantiaeFI Teofil TórankieJ 
wicz lcjI religious life in ivivK 

 
Translated bó aominik gemielita 

 




