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Z DZIEJÓW WYCHOWANIA DZIEWCZĄT W DAWNEJ
POLSCE

(Zakład Panien Prezentek w  Krakowie)

1. U w a g i  o g ó l n e *

Cel szczegółowy zgrom adzenia panien prezentek, to wycho
wywanie i kształcenie dziewcząt, zwłaszcza sierot. Już pier
wotne ustaw y fundacji z 1627 roku1 jasno to określiły: „Przed
sięwzięcie albo koniec Domu ten  jest, aby młode panny 
z dzieciństwa w bojaźni Bożej, uczciwych obyczajach i przy
stojnych stanow i swemu robotach były ćwiczone”.

Z chwilą przekształcenia fundacji na klasztor (zgromadze
nie zakonne), powyższy cel jeszcze dokładniej został wyrażo
nych w ustaw ach2.

*) N ajstarszy  zakład  dla w ychow ania i kształcenia dziewcząt w  Pol
sce pow stał w  K rakow ie przy ul. Szpitalnej w  r. 1627 staran iem  Zofii 
Czeskiej. Przekształcony w  r. 1660 w  zgrom adzenie panien  prezentek
i odnowiony w  r. 1698, o trzym ał później w ygodniejszą siedzibę przy 
ul. św. Jana, gdzie p rze trw a ł z różnym i zm ianam i do najnow szych cza
sów. Dzieje zakładu i zgrom adzenia, oraz jego ustró j w ew nętrzny zob, : 
B a r  J., Zgrom adzenie Panien O fiarowania N.M.P. i jego ustaw y (1627 
—1955). — Polonia sacra R. 10: 1958 z. 1, 219—251; B a r  J., Z dzie jów  
Zgrom adzenia Panien Prezentek. — Nasza Przeszłość T. 10: 1959, 209— 
245; J. B a r ,  Najstarsze dokum en ty  Zgromadzenia Panien Prezentek. 
— Nasza Przeszłość T. 7: 1958, 277—298. Rękopisy przytaczane w  obec
nym  artyku le  zna jdu ją  się w  archiw um  Zgrom adzenia P an ien  Prez, w  
K rakow ie i w  K urii M etropolitalnej w  K rakow ie.

1 A rt. 1 i 3, zob. dyplom perg. bpa M. Szyszkowskiego 31.V.1627.
2 Zob. głównie w stęp  „Ustaw” z 1698 r.
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Zakład wychowawczy przechodził różne koleje, nie usta
wała jednak działalność pedagogiczna, chociaż w  niektórych 
okresach była znacznie ograniczona lub hamowana z powodu 
przeszkód zewnętrznych.

Skoro zgrom adzenie okrzepło i zorganizowało się na prze
łom ie wieku XVII i XVIII, praca wychowawcza stawała się 
coraz owocniejsza. Ale już w r. 1706 i 1707 z powodu epidem ii 
w ybuchłej w  Krakowie nauka została przerw ana, rodzice za
brali swe córki, a siostry z sierotam i w yjechały do Czernicho
wa pod Krakowem, gdzie przem ieszkały cały rok, a u trzym y
w ał je tam tejszy  ksiądz proboszcz3.

W r. 1801 zmienił się i rozszerzył zakres pracy zgromadze
nia: otw arto publiczną szkołę norm alną dla dziewcząt z K ra
kowa. Nauka rozpoczęła się 1 IX 1801 r. Stało się to na spe
cjalne żądanie władz państwowych (austriackich). Siostry ra
zem ze swą energiczną przełożoną M agdaleną P rasie llanką4 
chętnie podjęły się prowadzenia szkoły i w czasie w akacyj
nym  na specjalnym  kursie zapoznały się z organizacją i m e
todą nauczania stosowaną w szkołach państwowych5.

Trzeba zaznaczyć, że była to szkoła pięcioklasowa, u trzy 
m ana na dobrym  poziomie, z odpowiednią ilością sił nauczy
cielskich, stąd nie dziwimy się, że dyrek tor Edukacji Naro
dowej Księstwa W arszawskiego Stanisław  Potocki, bawiący 
w  Krakowie w  r. 1813, potw ierdził 29 kw ietnia pro jek t two
rzenia narybku nauczycielskiego przy szkole panien prezentek. 
I chociaż p ro jek t ten  nie został zrealizowany, świadczy bardzo 
w ybitn ie o zaufaniu, jakie zdobyła u najwyższych czynników 
szkoła przy ul. św. Jan a6.

W latach 1856 — 1871 prowadził ponadto klasztor kurs peda
gogiczny (sem inarium  nauczycielskie), a w latach 1871— 1906 
szkołę powiększono do sześciu klas. Po reorganizacji szkolnic

3 Rkps H istoria szko ły i kronika, s. 3.
4 K rew na (ciotka?) Tadeusza Kościuszki.
В Hist, szkoły, s. 3—4; Rkps Hist. Domowa, k. 108.
6 O bszerniej przytacza ten  p ro jek t i w yjaśn ia К  o r t  a Κ., Szkoła  

PP. P rezen tek przy  kościele św. Jana w  K rakow ie w  p ierw szej poło
w ie X IX  w ieku , K raków  1939, (rękopis) 33—43.
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twa. powszechnego w r. 1906 szkoła liczyła aż 8 klas: 4 pospo
lite  i 4 wydziałowe7.

Po w ybuchu wojny światowej w  1914 r. budynek szkolny 
zajęło wojsko (300 żołnierzy), nauka została początkowo 
wstrzym ana, ale już od połowy września uruchom iono 6 klas 
na I piętrze i uczono na kilka zmian, a po kilku miesiącach 
zaczęto uczyć norm alnie8.

Z powstaniem  Polski odrodzonej szkoła dostosowała swój 
program  nauczania do nowych wymagań, ale 8 klas przetrw ało 
aż do r. szk. 1926/27, dopiero od września 1927 r. wprowadzono 
system  szkoły siedmioklasowej. W r. 1922 Władze państwowe 
przyznały szkole praw a publiczne9.

Szkoła panien prezentek, jako szkoła podstawowa z progra
m em  nauczania i z praw am i szkół państwowych przetrw ała do 
1948 r. Natom iast in ternat dla 10 sierót (łub półsierót) u trzy 
m ał się aż do 1952 r., w  k tórym  to roku został zwinięty.

W latach m iędzywojennych działalność szkolna zgrom adze
nia się powiększyła, gdyż w latach 1927— 1935 było prowadzo
ne sem inarium  nauczycielskie, w latach 1933— 1934 sem inarium  
ochroniarskie, a od roku 1934 gim nazjum  ogólnokształcące, za
m ienione w  r. 1938 na liceum. Druga wojna światowa przer
wała pracę w  liceum, ale w r. 1945 zostało liceum  otw arte na 
nowo i istnieje do dnia dzisiejszego.

Zakład nie posiadał własnego oddzielnego budynku , ale kla
sztor był równocześnie zakładem  wychowawczym. Do czasu 
przeniesienia klasztoru z ul. Szpitalnej do nowego dom u przy 
ul. św. Jana (w r. 1726) budynek nie bardzo nadawał się dla 
celów zakładu wychowawczego (bez ogrodu i podwórza), po
mieszczenia m ieszkalne były nieliczne, stąd i liczba wycho
w anek m usiała być skromna.

W wieku XVIII, na nowym miejscu, znacznie poprawiła się 
sytuacja mieszkaniowa. Później, na początku wieku X IX  do
budowano drugie piętro i przeznaczono je na sale szkolne10.

Ί Hist. szkoły, 5; К  o r t  a Κ., Szkoła, 116.
a H ist. szkoły, 5—6.
9 Hist. szkoły, 35, 45.

10 H ist. Domowa, k. 108.
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Odtąd swym  urządzeniem  nie ustępował zakład panien pre
zentek innym  szkołom państwowym, ale w  dalszym  ciągu 
dawał się odczuć brak  ogrodu i większego podwórza.

K lasztor i zakład wychowawczy stanowił całość organiczną, 
stąd  zakład nie posiadał oddzielnego uposażenia, ale dochody 
klasztoru i zakładu stanow iły jedną całość, podobnie i w ydatki 
były czynione wspólnie. Dlatego zakład dzielił pod względem 
m aterialnym  los sióstr zakonnych i stał lepiej lub gorzej pod 
tym  względem, w  zależności od ogólnego dobrobytu lub  zubo
żenia klasztoru.

Opinia o użyteczności zakładu wychowawczego i szkoły pa
nien prezentek  była stale jak  najlepsza. Już  w  XV II w ieku 
pisała królowa M aria Ludw ika11, że siostry pracują  bardzo 
pożytecznie dla wychowania sierót. Biskup krakow ski K. F. 
Szaniawski (XVIII w.) mawiał, że „inne zakony chórem  się 
tylko bawią i swemu zbawieniu służą, a to  dwojako poży
teczne jest i zakonnicom jego i bliźnim ”12. Bp krak. Załuski13 
osobiście zwizytował klasztor i okazał wielkie zadowolenie 
z pracy wychowawczej zakonnic i ze znacznej frekw encji pa
nienek na naukę.

Cenił pracę wychowawczą panien prezentek H. K ołłąta j14, 
nie skąpił pochwał D yrektor Edukacji Narodowej Księstwa 
W arszawskiego Stanisław  Potocki, gdy w kw ietniu 1813 r. oso
biście wizytował zakład15. Dużo ciepłych słów dostaje się szkole 
i w  czasach późniejszych od w izytatorów  szkolnych ze strony 
władz państwowych i kościelnych16.

11 Dyplom , K raków  8 I 1661.
12 H ist. Domowa, k. 16.
13 Hist. Domowa, k. 20.
14 P rzy tacza St. K o t ,  Szkoln ic tw o parafialne w  Małopolsce w. X V I  

— X V III ,  Lwów 1911, 40.
15 К  o r  t  a Κ., Szkoła, 3.
18 K o r t  a Κ., Szkoła, 4; rkps Księga aktów  w izy t szkół płci żeń

sk ie j klasztoru  S. Jana w  K rakow ie, passim . Zob. jeszcze: H o s z o w 
s k i  Κ., O znakom itych  zasługach w  kra ju  rodziny K orycińskich , K ra 
ków  1862, 155; C h m i e l  A., D om y krakow skie , Ulica św. Jan a  ćz. 1 
K raków  1924, 43.
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2. Kierownictwo

Działalnością klasztoru, a więc i zakładu wychowawczego, 
kierowała przełożona („starsza”). W wieku XVII i XV III nie 
spotykam y żadnej urzędniczki klasztornej z funkcją dyrektorki, 
gdyż nie wym agała tego ówczesna organizacja załadu. N ato
m iast gdy w r. 1801 została otw arta szkoła, z program em  szkół 
państw owych i z organizacją tam  stosowaną, okazała się po
trzeba wprowadzenia oddzielnej prefekty , czyli kierowniczki 
szkoły. Urząd ten  przyjm ow ał się, jak mi się wydaje, dość 
wolno, bo dopiero pewne dane o istnieniu prefek ty  spotkałem  
w aktach klasztornych w 1812 roku17.

Jednak  zadanie prefek ty  dokładnie określa rozporządzenie 
kom isarza biskupiego już z 1808 roku18: „Prefekta  szkolna 
stosownie do ustaw  zgrom adzenia i przepisów dla szkół nor
m alnych żadnej innej władzy nad profesorkam i mieć nie bę
dzie, jak tylko pilnując tego, aby każda podług przepisanej 
ordynacji przy rozpoczęciu roku szkolnego, powinności swojej 
dopełniała; gdy zaś postrzeże uchybiającą w czymkolwiek p ro 
fesorkę, tej dla uniknienia zgorszenia pomiędzy uczennicam i 
strofować nie może, ale do przełożonej donieść ją  powinna. 
Żeby zaś takowego uchybienia dostrzegła, wolno jej będzie 
wnijść do każdej klasy, lecz cożkolwiek postrzeże tak  wzglę
dem uczennic jak  względem profesorki zdrożnego, w  milczeniu 
ma się zachować dla nieprzeryw ania zw yczajnych lekcji 
a o wszystkim  przełożonej jak się wyżej powiedziało ma do
nieść".

Przełożona miała do pomocy kapitu łę czyli radę klasztorną, 
złożoną z m istrzyń (nauczycielek) i dyskretek. Miała się ona 
zbierać raz w  tygodniu. Na tych  zebraniach „mówić będą 
o przeszkodach i trudnościach, k tó re  się codzień przytrafia ją  
około dobrego rządu i ćwiczenia świątobliwego panienek. Na 
ostatek o środkach i lekarstw ach ku tem u należących namówią

i* H ist. Domowa, k. 121.
i* Rkps U rządzenie tak  wzglądem  panien klaszt., k. 1—2.
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się, o czym w szytkim  starsza z ojcem  duchownym  znosić się 
będzie i za jego radą do skutku i egzekucji przystąpi”19.

Co dwa tygodnie przełożona powinna zbierać m istrzynie, d y - 
skretki i inne urzędniczki, aby się naradzić w  spraw ach w y
chowawczych20.

Kierownictwo przełożonej nie m iało być tylko teoretyczne, 
ale powinno było wnikać w  potrzeby poszczególnych wycho
wanek, stąd  ustaw y nakazują21: „nam niej dwakroć w  miesiąc 
będzie rozm awiała z panienkam i, aby wiedziała potrzeby ich 
duchowne i zwierzchne i trudności, k tóreby m iały z strony 
m ieszkania na tym  m iejscu” .

„Ma też starsza wszelką pilność uczynić, aby wiedziała k tóre 
panny będą sposobne, gdy im czas przyjdzie, stan odmienić, 
jako to a bo do zakonu iść, abo w m ałżeński stan  wstąpić i taką 
wiadomość m ając, niechaj ze wszelaką szczerością i bez affektu  
powie ojcu duchownemu. Co też uczyni, gdyby k tóra była 
w tym  domu z pogorszeniem inszych, abo żeby nie było na
dzieje popraw y je j”.

Ogólny nadzór i kierownictw o nad wychowaniem i kształ
ceniem  dziewcząt sprawował kom isarz biskupi, ksiądz arch i
prezbiter kościoła N. M aryi P. w  Krakowie. Stanowiło to ana
logię do upraw nień, jakie m ieli proboszczowie odnośnie szkół 
parafialnych22.

Z chwilą założenia regularnych  szkół w klasztorze (wiek X IX  
i XX), nadzór nad nauczaniem  zgromadzenia przeszedł w ręce 
odpowiednich państwowych władz szkolnych. Zachowane źródła 
świadczą, że inspekcje te były często przeprowadzane, ale stale 
kończyły się wielkim i pochwałami dla pracy pedagogicznej 
zgrom adzenia23.

19 U stawy z 1698 r. w rozdz.: K iedy i o czym m a być schadzka pow 
szechna.

20 Tamże.
21 W rozdz.: S tarszej powinności.
22 Zob. np. K o t  St., Szkoln ic tw o parafialne, 35.
23 Por. np. rkps Księga aktów  w izy t, passim .
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3. Nauczycielki

Znaną jest rzeczą jak trudno było w  Polsce w  wieku XVII 
i XV III o siły nauczycielskie dla szkół parafialnych, tym bar- 
dziej do nauczania ubogich24.

Z tego stanu  rzeczy zdawała sobie dobrze spraw ę już zało
życielka panien prezentek, Zofia Czeska25.

Od samego początku zakładu26 m iały być trzy  m istrzynie 
czyli nauczycielki, stosownie do trzech  klas urządzonych w za
kładzie. Należy przypuszczać, że z powodu m ałej liczebności 
zgrom adzenia27 nie zawsze pracowała taka ilość sił pedago
gicznych. Stąd ustaw y wznowione w 1698 roku28 w yrażają się 
już ogólniej: „...z fundacjej tego zgrom adzenia ma być zawsze 
dostateczna liczba m istrzyń, dwie abo trzy , ile ich potrzeba 
będzie”. A na innym  m iejscu29: „m istrzyń ile potrzeba będzie” .

Cała praca zgrom adzenia nastawiła się na wychowanie 
i kształcenie dziewcząt, stąd możemy słusznie wnosić, że oprócz 
specjalnie wyznaczonych m istrzyń, inne siostry także brały 
udział w  zajęciach pedagogicznych. Ale zgrom adzenie było nie
liczne, stąd i sióstr zajętych bezpośrednio nauczaniem  nie mogło 
być wiele. Z aktów  w izytacji w  1791 roku30 dowiadujem y się. 
że zgrom adzenie liczyło wówczas 10 sióstr i z nich była m istrzy
ni polskiej nauki, m istrzyni języka niemieckiego i m istrzyni 
języka francuskiego, a ponadto przychodzili do rozmownicy 
nauczyciele z m iasta udzielać lekcji muzyki.

P rzy  przeniesieniu się zgrom adzenia do nowej siedziby przy 
ul. św. Jana (r. 1726), liczyło zgrom adzenie 7 sióstr31. W póź
niejszych latach stale było 10— 12 sióstr.

24 Por. np. W i e r z b o w s k i  T., Szko ły  parafialne w  Polsce i ηά
L itw ie  za czasów K om isji E dukacji Narodowej, K raków  1921, 1.

25 Por. przedm ow ę „U staw ”.
26 A rt. 8 ustaw  pierw otnych, zob. dyplom  31.V.1627.
27 Por. B a r  J., Zgromadź. Panien Ofiar. N. M. P., 223—232.
28 w  przedm owie.
29 W rozdz.: S tarszej powinności.
30 W izyta  W ielebnych Panien...
31 Hist. Domowa, k. 16.



320 O. JO A CH IM  ВАН О. В. М. CONV. 18}

Kiedy w wieku XIX  i XX klasztor prowadził szkoły zorgani
zowane na nowych zasadach, wszystkie siostry były zajęte 
w szkole, gdyż posiadały kw alifikacje wym agane ustaw am i 
państwowymi. Nadto zgromadzenie brało do pomocy siły 
świeckie, aby sprostać zadaniu. I tak  wiemy, że w  1826 roku 
zajmowało się „ instrukcją” i wychowaniem 14 osób32, w  latach 
1840— 1846 oprócz przełożonej i prefek ty  było 9 sióstr nauczy
cielek, ksiądz katecheta, dwie guw ernantki do języków, nau
czyciel jęz. niemieckiego i nauczyciel rysunków 33. W r. 1852 
opłacał skarb państw a 11 etatów  (przełożona, prefekta, 9 nau
czycielek)34.

Po wojnie światowej każda klasa miała swoją nauczycielkę 
(razem 8 a później 7), a oprócz tego dla niektórych przedm io
tów  były specjalne siły pedagogiczne, np. w roku szk. 1926/27 
w ośmiu klasach uczyło 12 osób35.

Przyjęcie kandydatek do zgrom adzenia odbywało się, według 
ustaw  z 1698 r., pod kątem  widzenia ich zdatności do pracy 
wychowawczej36: „...przestrzegać tego pilno potrzeba, żeby nie 
przyjm owano osób takowych do zgromadzenia tego, k tóre by 
niesfornym i swymi obyczajam i wstydliwość i skromność po- 
psować mogły tych  panienek, k tórym  wychowanie dobre da
wać będą w tym że zgromadzeniu. P ierw ej tedy niżeli która 
będzie przyjęta, niech się pytają, jakie ma abo m iała rodzice, 
jako żyła przedtym , nie tylko mieszkając w tym  domu, ale 
i gdzieindziej, jeżeli dalej niż w dziesięciu leciach na miesz
kanie tu  przyszła.

M ają być przyjm ow ane osoby bogobojne, spokojne, do miło
siernych uczynków skłonne, w  dobrym  przedsięwzięciu sta
teczne, układnych obyczajów, chrześcijańskiej pobożności pilne, 
do ćwiczenia panienek sposobne i k tóre by chociaż po części

32 К  o r  t  a Κ., Szkoła, 56.
33 К  о г t  a Κ., Szkoła, 85 — 86.
34 Zob. Pism o przełożonej klasztoru  do S tarostw a Grodzkiego 19.V III 

1852 (w ak tach  luźnych klasztoru).
35 Hist, szkoły, 42—43.
36 W rozdz.: Jak ie  osoby m ają  być przyjm ow ane do tego zgrom a

dzenia.
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wiadome były tego, czego uczyć m ają; a niech łat będą m iały 
przynajm niej piętnaście abo szesnaście. Na ciele też aby nie 
m iały niedostatku jakiego niezwyczajnego” .

Oraz dodają jeszcze ustaw y37: „M ężatki ani wdowy ani dziew
ki sławy niedobrej m iejsca tu  nie m ają”.

Dokładniej przym ioty wychowawczyń określają ustaw y 
w rozdziale „M istrzyń powinności” : „M ają być w leciech na- 
m niej dwudziestu piąciu a osobną się przyjaźnią nie bawiące, 
z przyrodzenia spokojne, nie gniewliwe, w mowie łagodne, aby 
do nich panienek snadny był przystęp, bojaźni i miłości Bożej 
pełne, czystość panieńską m iłujące, domowi tem u przychylne, 
o swój pożytek nie dbające, ażeby um iały i chciały z panien
kam i sobie postępować jako m atki, uważając to, że panienki 
są im powierzone jako własne córki, przetoż jako takim  m ają 
z miłością do cnót św iętych dopomagać a groźbą też i karaniem  
od niedoskonałości i występków one odwodzić” .

„Ponieważ wszystko dobro, spokojne i pożyteczne na tym  
m iejscu rządzenie osobliwie należy na dobrych i m ądrych m i
strzyniach, po których się też potrzeba spodziewać dobrego w y
chowania panien, tak  z strony dusze jako i ciała, dlatego m ają 
być nie tylko w obyczajach i dobroci doskonałe, ale też do 
nauczania słowy i uczynkam i sposobne, tego bowiem potrzeba 
do wychowania dobrego”.

Do pomocy m iała każda wychowawczyni jedną z panienek, 
k tóra ją zastępowała w  razie potrzeby.

W izytatorzy w 1741 roku38 zwrócili uwagę na większe w y
robienie duchowne wychowawczyń i zarządzili: „Panny
m istrzynie między sobą swarów żadnych robić nie m ają, ale 
wszelką skromność, cichość, trzeźwość, zobopólną miłość i ocho
tę do ćwiczenia sierót zachowywać będą powinny.

Panna starsza panny m istrzynie w miłości, gdy która co 
przew ini i to pierwszy raz wziąwszy ją na stronę w sekrecie, 
a drugi raz na schadzce, gdyby się za pierwszym  napom nieniem  
nie poskrom iła przy Zgrom adzeniu tylko napomnieć, a gdyby

37 W rozdz. jak  wyżej.
38 Zob. rkps Idea religiositatis...

Praw o K anoniczne — 21
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i za takim  napom nieniem  nie widziała poprawy i odm iany 
w niej, taką pod obowiązkiem sum nienia W ielm. Jm . Ks. 
Komisarzowi donieść pow inna” ,

Kom isarz biskupi w swych przepisach z 1808 roku polecił 
podnosić kwalifikacje zawodowe nauczycielek39: „M ają pa
m iętać profesorki, że przyjąw szy na siebie obowiązek oświecania 
rozum u i kształcenia serca innych, same oświecać się powinny 
i kształcić serce swoje; dopełnią tego, gdy nie przestając na 
czytaniu sam ych tylko elem entarnych książeczek, zatrudniać 
się będą w godzinach wolnych czytaniem  obszerniejszych dzieł 
stosownych do dawanych od siebie nauk, jakie są historia 
świata i h istoria powszechna, geografia, fizyka i książki mo
ralne m ające za cel wychowanie młodzieży, których to książek 
podług możności dostarczać im i wyszukiwać przełożona nie 
zaniedba”.

Zachowane akta w izytacyjne40 z lat 1838— 1905 chwalą gor
liwość, pilność i sumienność nauczycielek.

4. W ychow anki

W edług najdaw niejszych ustaw 41 zakład w pierwszym  rzę
dzie był przeznaczony dla wychowania sierót i dzieci ubogich 
rodziców, k tórym  zakład dawał całkowite utrzym anie, ale po
siadał i drugą grupę dziewcząt, konwiktorki, za których u trzy 
m anie płacili rodzice. Istniała jeszcze trzecia „klasa” dziew
cząt, mianowicie dochodząca do klasztoru dwa razy dziennie 
dla pobierania nauki.

Rozpiętość wieku dzieci była niewielka, bo od 7 do 14 roku 
życia, wyjątkowo do 15-go. Komisarz biskupi w 1808 r .42 prze
pisał wiek wychowanek od 8 do 12 la t w chwili przyjęcia, 
a mogły być trzym ane w klasztorze tylko do 16 roku życia. 
Sieroty m iały się zmieniać co dwa lub trzy  lata.

39 Rkps Urządzenie tak w zględem  panien...
40 Zob. rkps Księga aktów  w izyt, passim.
41. Dyplom 31 V 1627.
42 Rkps Urządzenie ta k  w zględem  panien...
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W pierwszym  okresie istnienia zakładu przew ażały sieroty, 
później w braku odpowiednich funduszów liczba ich została 
zredukowana. W pierwszej połowie XV III wieku została usta
lona na dwanaście43. Notatka w izytatora z 1791 r .44 podaje, 
że w tym  czasie zakład liczył 17 sierót, 27 konw iktorek 
i 28 dochodzących z miasta. W izytator zaznacza, że na pomie
szczenie konw iktorek jest mało miejsca, bo na I piętrze „celek 
o jednym  oknie i piecu czternaście. W każdej celi każda za
konnica ma dwa lub trzy  łóżka świeckich panien, k tóre skoń
czywszy nauki szkolne mieszczą się przy niej i sypiają, 
z uciskiem  przyznać można dla obojej strony”.

Celem powiększenia m iejsca dla konw iktorek nakazał wizy
ta to r usunąć z klasztoru starsze świeckie rezydentki. Nie 
wiadomo jaki był skutek tego zarządzenia, w każdym  razie 
kom isarz biskupi w 1808 roku45, ze względu na w arunki 
mieszkaniowe przepisał: „Liczba wszystkich panienek świec
kich, stosując się do wygodnego ich umieszczenia, będzie odtąd 
48 to jest sierotek 6 podług ustaw  zgrom adzenia utrzym yw ać 
się będzie bezpłatnie z funduszu klasztornego, funduszowych 
Imć Księdza Pruskiego 12, pensionowanych konwiktorek 30, 
k tóre od samej tylko przełożonej przyjm ow ane być m ogą”.

W praktyce bywało jednak inaczej, bo np. w r. 1816 klasz
tor utrzym yw ał 24 sierót46, w połowie XIX  wieku bezpłatnie 
10 sierót i 12 panien funduszow ych47. Bez większych zmian 
utrzym yw ała się tylko liczba konwiktorek.

Ilość wychowanek gwałtownie się powiększyła z chwilą 
otwarcia szkoły. Były to dziewczynki dochodzące na naukę 
z różnych dzielnic miasta. Dalej jednak klasztor utrzym yw ał 
pewną liczbę sierot i prowadził konw ikt dla panienek, za k tó 
rych utrzym anie płacili rodzice. Do szkoły uczęszczało stosun

43 Zob. dyplom  bpa F. Szaniawskiego 11 V II 1729 oraz zarządze
nie w izytatorów  z 1741 r. (rkps Idea religiositatis...).

44 W izyta  W ielebnych Panien...
45 Urządzenie tak  wzglądem  panien...
46 Hist. Domowa, k. 123.
47 Pism o kom isarza biskupiego panien  prezentek  11 I 1856 (w

ak tach  luźnych K u rii Metrop.).
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kowo wiele dziewcząt. Były lata, w których liczba uczennic 
dochodziła do 400, ale notujem y w niektórych okresach rów
nież wielki spadek, bo nie przekraczała 100. W pływały na to 
różne w arunki zewnętrzne, jak wojny, epidemie, czasem i zu
bożenie mieszkańców48.

Od początku mógł zakład przyjm ować dzieci pochodzenia 
plebejskiego i szlacheckiego, faktycznie najw ięcej przyjm ował 
dzieci mieszczańskich. I później, w czasie największego roz
kw itu szkoły, licznie do niej uczęszczały dzieci mieszkańców 
Krakowa bez względu na stanowisko społeczne rodziców. Na
tom iast w ostatnim  okresie, kiedy istniała już odpowiednia 
ilość szkół państwowych, a szkoły pryw atne były droższe, 
w ychowankam i szkoły panien prezentek były raczej dzieci 
rodziców zamożniejszych. Jednak cel charytatyw ny zakładu 
został bodaj częściowo u trzym any aż do ostatnich lat, gdyż 
klasztor utrzym yw ał i kształcił pewną ilość sierot.

5. W y c h o w a n i e

Ideał religijno-m oralnego wychowania staw iały pierwotne 
ustaw y zakładu wychowawczego panien prezentek na pierw 
szym m iejscu49: „Przedsięwzięcie abo koniec Domu ten  jest, 
aby młode panny z dzieciństwa w bo jaźni Bożej, uczciwych 
obyczajach... były ćwiczone”.

W następnych ustaw ach50 ten  cel zakładu bywał silnie pod
kreślany.

W skazanemu zadaniu m iał służyć przede wszystkim  dobry 
przykład wychowawczyń51, następnie odpraw ianie pewnej ilo
ści ćwiczeń pobożnych razem  z wychowankam i52, wreszcie

48 Por. Hist, szkoły, 21—22 i 35 (podane są szczegółowe wykazy 
za la ta  1871 — 1939). D ane z pierw szej połowy X IX  w ieku zob. K o r -  
t a  Κ.,  Szkoła  47 — 61, 94.

49Dyplom 31 V 1627.
50 Z r. 1698, bpa Szaniawskiego z r. 1729, rozporz. w izyt, z r. 1741.
51 U staw y z r. 1698 w rozdz.: Jak o  sobie m ają  z ludźm i postronny

m i i z domowymi postępować.
52 U staw y w  rozdz.: N a każdy dzień jak ie m ają  m ieć zabaw y du

chowne.
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cała atm osfera, jaka powinna panować w klasztorze, oparta 
na życiu skrom nym  i pracow itym , przepojonym  wzajem ną 
życzliwością.

Równocześnie wychowanie dążyło do tego, aby dziewczęta 
po skończonej edukacji w  zakładzie m iały przygotowanie do 
życia praktycznego53.

Stosownie do ówczesnych pojęć, jako ważny środek wycho
wania dziewcząt, uważano izolację od wpływów zewnętrznych. 
Dlatego już pierw otne ustaw y przepisały54: „Dom ten  ma tak  
ścisłe zamknienie, że do niego żaden mężczyzna nie może 
wniść i z żadną panną rozmów ani sam przez się, ani przez 
kogo inszego czynić, wyjąwszy potrzebę choroby ciężkiej i to 
przy starszej.

Z domu też żadna panna nie ma wychodzić nigdziej, w y
jąwszy za w ielką potrzebą do rodziców abo opiekunów i to 
bardzo rzadko z m istrzynią abo z jaką inszą stateczną panną 
od starszej naznaczoną, k tóre w czas przed nocą m ają się do 
domu wrócić”.

Późniejsze przepisy poszły w tym  samym  kierunku. I cho
ciaż rękopis ustaw  z 1698 roku55 ma zdanie, że wychowanki 
nie są obowiązane do klauzury, to jednak w druku ustaw  zda
nie to pominięto, a podkreślono obowiązek zachowania od
cięcia od świata. O klauzurze silnie też w yraża się postano
wienie w izytatorów  z 1741 roku56.

Nie było to coś specjalnego w zakładzie panien prezentek, 
gdyż w om awianym  okresie i w innych klasztorach zajm ują
cych się wychowaniem dziewcząt sprawę klauzury stawiano 
podobnie i nakazywano ją zachowywać w poleceniach w izy
tacyjnych. W ystarczy wskazać takie zarządzenia wydane

53 D okładną m etodę w ychow ania w zakładzie panien  prezentek, 
na podstaw ie ustaw  z 1698 r., p rzedstaw ił: B a r y c z  H., K artka  
z dziejów  staropolskiego wychow ania dziewcząt. — Nasza Przeszłość 
T. 4: 1948 157— 178.

54 Dyplom 31 V 1627.
55 W arch iw um  klasztoru  pan ien  prezentek.
56 Zob. Idea religiositatis...
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w różnych latach wieku XVII i XV III dla klasztorów diece
zji krakow skiej57.

K iedy od początku XIX wieku zakład coraz bardziej przy
bierał charak ter szkoły, dawne m etody wychowawcze powoli 
się zmieniały, ale całkowicie nie ustąpiły, gdyż zakonnice 
obowiązane były stosować się do swoich ustaw  z 1698 roku. 
Wyszło to — ogólnie mówiąc ■—· raczej na korzyść wychowa
nek, gdyż ustaw y wpływały na wytworzenie odpowiedniej 
atm osfery m oralnej szkoły.

Sumienność, porządek, wysoki poziom naukowy — to były 
ty tu ły  do pochwał jakie otrzym ywała szkoła panien prezen
tek od różnych wizytatorów.

Przepisy kom isarza biskupiego wydane w 1808 r. dla panien 
prezentek58 dają nam  obraz m etod wychowawczych stosowanych 
na początku wieku XIX, opartych na rozum nym  rozłożeniu 
p rak tyk  religijnych, zajęć szkolnych i rozrywek.

Z biegiem czasu, kiedy m alała liczba sierot i konwiktorek, 
a rosła liczba uczennic przychodzących na naukę do szkoły 
klasztornej, um niejszała się możliwość wszechstronnego od
działywania na wychowanki, a terenem  wpływu pedagogicz
nego pozostała jedynie szkoła.

6 . N a u k a

Do szkół parafialnych w Polsce m ogli uczęszczać tylko 
chłopcy, dziewcząt tam  nie przyjm owano aż do połowy XVIII 
w ieku59. W ychowaniem i nauczaniem  dziewcząt zajmował się 
jeden z trzech czynników: dom, dwór, klasztor.

Najzwyczajniejsze było wychowanie córki u boku m atki 
w obyczajności i pracach domowych, obywające się bez kształ
cenia książkowego.

57 Zob. np. K o t  St., Szkoln ic tw o parafialne, 416—419.
58 Zob. rkps Urządzenie ta k  w zględem  panien... P rzytaczam  w ca

łości w  dodatku.
59 Te i nast. uw agi o kształceniu dziewcząt na podstaw ie: K o t  

St., D zieje w ychow ania, 2 wyd. W arszawa 1928, 123— 124; K o t  St., 
Szko ln ic tw o  parafialne, 39—40.
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W czasie rozkw itu życia dworskiego żony m agnatów u trzy 
m yw ały liczne „fraucym ery”, do których szlachta oddawała 
córki w młodym  wieku. Tam pod kierunkiem  ochm istrzyni 
uczyły się przynajm niej czytać, czasem i pisać, śpiewać pio
senki, grać na instrum encie, szyć, haftować, gotować itp.

Kiedy w XVI wieku zaczęły powstawać po większych m ia
stach szkółki protestanckie dla kobiet, w których skąpych 
wiadomości udzielały żony nauczycieli, skłoniło to klasztory 
żeńskie, przedtem  niedopuszczające świeckich wychowanek, do 
otwarcia dla nich swoich progów. Świeckie panienki trzym ane 
były w osobnym domu pod nadzorem  ksieni, a wykształceniem  
ich kierowała zakonnica zwana „m istrzyni świeckich panien” .

W ykształcenie, k tóre można było wynieść ze szkoły klasz
tornej, było m inim alne: czytanie, śpiew, roboty ręczne. Do
piero podniósł się nieco poziom nauczania, gdy przybyły do 
Polski w izytki i sakram entki w połowie XVII wieku.

Córki bogatszego mieszczaństwa m iały dostęp do szkół wi
zytek, ale uboższe dziewczęta plebejskie były niedopuszcza- 
ne ani do szkółek m iejskich ani parafialnych do połowy wie
ku XVIII. Słusznie mógł więc pisać H. K ołłąta j60, że jeden 
tylko Kraków  miał szkołę pospolitą dla dziewcząt w  klaszto
rze św. Jana i ubolewał, że tak  pożyteczne zgromadzenie nie 
rozszerzyło się po Polsce.

Dla poznania program u nauczania w  zakładzie panien p re
zentek, m usim y wyróżnić trzy  okresy: 1) wiek XVII, kiedy 
stosowano przepisy ustalone dla fundacji i gdy była niewielka 
liczba wychowanek, 2) wiek XVIII, gdy zostało zorganizowa
ne zgrom adzenie zakonne, z nowymi ustawam i, oraz 3) wiek 
XIX  i XX, skoro wprowadzono szkołę, według organizacji 
p rzy jęte j w szkołach państwowych.

W okresie pierwszym  program  nauczania był skrom ny61, 
obejmował naukę czytania, pisania, szycia, haftowania i in
nych robót odpowiednich dla kobiet. Zakład posiadał trzy

60 W dziele: S tan  oświecenia w  Polsce, przytacza K o t ,  Szko ln i
ctwo parafialne, 40.

61 Zob. p ierw otne ustawy, art. 1 i 3, w  dyplomie bpa Szyszkow- 
skiego 31 V 1627.
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„klasy” : sieroty, konwiktorki, dziewczęta dochodzące z m ia
sta na naukę.

Do zakresu nauczania należała w tym  czasie również nauka 
katechizm u62: „W święta zaś i niedziele starsza i panny doro
słe i k tóre starsza będzie rozum iała, do kościoła św. B arbary 
na pewne m iejsce dla kazania i dłuższego nabożeństwa z swy
mi m istrzyniam i chodzić będą i z niem i się do domu wracać. 
A po obiedzie w katechizm ie i nauce krześcijańskiej ćwiczo
ne będą” .

Jak  wiadomo, nauka katechizm u była ogólnie przyjęta 
w  szkołach parafialnych i odpowiednie dialogi urządzono 
w  niedziele przed nieszporam i63, jasnym  jest, skąd się wziął 
ten  przepis w  ustaw ach zakładu panien prezentek.

W drugim  okresie, z ustaleniem  się zgrom adzenia i po zdo
byciu obszerniejszego pomieszczenia przy kościele św. Jana, 
podniósł się również nieco poziom nauczania w zakładzie. 
Ustawy wyliczając obowiązki m istrzyń mówią nie tylko o czy
taniu i pisaniu, ale jeszcze o rachunkach i szyciu, a nieco da
lej dodają64: „Będą się też starać, aby wszytkie panny um ia
ły  jakożkolwiek cztery przedniejsze roboty, jako szyć, poń
czochy dziać, szaty prać i jeść warzyć, te bowiem zabawy każ
dem u stanowi są przyzwoite. Nic się nie wspomina o przę
dzeniu, iż to jest własna białymgłowom.,

Potrzeba też będzie na każdy miesiąc odmieniać roboty 
pannom, aby się wszytkie wszytkiego uczyły, (byle stąd dom 
szkody nie miał) a tego będzie i ten  pożytek, iż gdy w jednej 
robocie będzie większa praca, może też być większa pomoc 
i zabieży się też tym  sposobem szem raniu złemu, tow arzy
stwa! i naśm iewaniu się jednej z d rug ie j” .

Kronika klasztorna65 wspomina o siostrze Antoninie Zofii 
Sławskiej, k tóra miała obłóczyny 16 1 1736 r., że przez kilka 
łat uczyła panienki czytać, pisać i robót niektórych, jako to 
pończoch, szycia, znaczenia i krzyżowej roboty.

62 Zob. art. 4 ustaw  pierw otnych.
63 K o t  St., Szkoln ic tw o paraf., 16.
64 W rozdz.: M istrzyń powinności.
65 Hist. Domowa, k.  47.
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Nauczanie katechizm u utrzym ało się w wieku XVIII na po
ziomie i w  granicach dawnych zwyczajów, ale biskup Sza
niawski w  1729 roku66 nałożył obowiązek nauczania katechiz
m u dziewcząt zakładowych na księdza kapelana klasztoru, 
a w izytacja z 1741 roku przypom niała67: „Katechizm  dla ćwi
czenia się w  cnotach i dostojeństw ie chrześcijańskim  panie
nek, aby co niedziela zawsze po południu bywał, na k tórym  
katechizm ie wszytkie panny świeckie starsze i młodsze by
wać pow inny”.

O życzliwości, jaką ludność darzyła zakład panien prezen
tek przy końcu XVIII wieku dowiadujem y się z relacji w izy
tatora  w  1791 roku68.

W okresie trzecim  (wiek XIX i XX), kiedy w klasztorze 
urządzono szkołę według zasad szkół państwowych, program  
nauczania pokrywał się nom inalnie z program em  szkół pań
stwowych, w  rzeczywistości jednak był daleko wyższy, jak 
to na podstawie źródeł archiw alnych stw ierdza historyk szko
ły tego okresu69. Zwłaszcza w czasie, kiedy szkoła liczyła 
8 klas, była to w  rzeczywistości szkoła podstawowa (kl. 1-—4) 
i szkoła średnia (ki. 5—8).

Przypuszczam, że duży wpływ na dostosowanie zwyczajów 
klasztornych do nowych wym agań związanych z prowadze
niem  szkoły wyw arły praktyczne zarządzenia kom isarza bi
skupiego ks. Jerzego M ieroszewskiego z 15 X 1808 roku70.

Z przykrością jednak należy stwierdzić, że powyższe zarzą
dzenia ograniczały kształcenie sierot i panien ubogich, będą
cych na u trzym aniu  klasztoru. M iały być przyjm owane do 
zakładu tylko na dwa lata  lub najw yżej na trzy  lata i jak po
stanowił kom isarz biskupi, „żadnych nauk oprócz norm alnych 
i ręcznych uczyć się nie m ają”, a nä to miejsce, w chwilach

66 Dyplom  11 V II 1729.
67 Idea religiositatis...
68 W izyta  W ielebnych Panien...
69 К  o r  t  a  Κ., Szkoła, s. 32 i passim.
70 Zob. rkps Urządzenie ta k  wzglądem  panien...
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w olnych od nauki, m iały być używane do usług klasztornych 
i w  konwikcie71.

Trzeba przyjąć, że w tym  trzecim  okresie szkoła stała na 
odpowiednim poziomie, gdyż częste w izytacje ze strony władz 
szkolnych tak  kościelnych jak i państwowych nie czynią żad
nych  zastrzeżeń, owszem ciągle podnoszą wysoki poziom nau
czania72.

Pew ne światło na zakład panien prezentek m ogłyby rzucić 
dane o bibliotece szkolnej. Jednak  pierwszą dokładniejszą 
inform ację w tej sprawie odnalazłem  w źródłach dopiero 
z 1821 r. Mianowicie rękopis „Inw entarz tem poraliów  kościo
ła S. Jana w K rakow ie” spisany dnia 30 X I I 1821 r. podaje 
ilość książek i niektóre ty tu ły  książek biblioteki znajdującej 
się w  zakrystii kościoła św. Jana. Książek ascetycznych (trak
tatów, życiorysów Świętych itd) naliczyłem  355, a książek 
biblioteki szkolnej 53 (podręczniki, bajki itp.). P rzy  ascetyce 
nie podaje inw entarz roku wydania, przy „bibliotece szkol
n e j” jest zaznaczony czas wydania, więc można stwierdzić, że 
9 książek było z XVII wieku, inne nowe (z XIX wieku). Dość 
więc obfita była biblioteka ascetyczna, natom iast skrom na bib
lioteka szkolna. Należy przypuszczać, że biblioteka raczej była 
przeznaczona dla sióstr a nie dla wychowanek.

W nowszych czasach bibliotekę szkolną urządzono w sposób 
ogólnie p rzy ję ty  w  szkołach i zaopatryw ano ją głównie w lek
tu ry  potrzebne młodzieży do nauki języka polskiego.

DODATEK ŹRÓDŁOWY 

Zarządzenie kom isarza biskupiego z  1808 r.

A) W yjaśnienie: O ryginał tego zarządzenia stanow i rękopis pap ie
rowy, k a r t 4 fo rm atu  41 x 26 cm. Tekst w  języku polskim, pięknym  
pism em , z w łasnoręcznym i podpisam i kom isarza i b iskupa oraz pię- 
częcią biskupa w yciśniętą na laku. Rękopis ten  jest zeszyty z kilkom a

71 Może to  ograniczenie pod względem kształcenia sierot miało 
n a  celu danie elem entarnego przygotow ania do życia w iększej ilości 
sierot (gdy się częściej m ogła zm ieniać obsada zakładu).

72 Zob. np. Księga aktów  w izyt, passim .
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innym i ak tam i tw orzącym i fascykuł z napisem  „Zbiór dokum entów, 
w iek XVII, X V III i X IX ”. Przechow uje się w  arch. PP. P rezen tek  
w  K rakow ie. Przytaczam  tekst dosłownie, ale wg dzisiejszej pisowni.

B) T ekst:  (k. 1) U rządzenie ta k  względem panien  k lasztornych jak 
względem panien  św ieckich w klasztorze Św. Jana.

Gdy podobało się Jaśn ie W ielmożnemu Jegomości Księdzu A ndrze
jow i R aw a G aw rońskiem u Biskupow i K rakow sk. J.C.K.M. Tajnem u 
K onsyliarzow i wyznaczyć m nie pod dniem  24 czerwca Roku 1805 za 
K om isarza Swojego do k lasztoru  PP. P rezen tek  S. Jan a  i włożyć na 
m nie obowiązek ,abym z najw iększą pilnością przestrzegał karności 
zakonnej, dopełnienia ustaw , dobrego porządku i obyczajności w szyst
kich osób um ieszczonych w tym  Zgrom adzeniu, osądziłem natychm iast 
za rzecz konieczną i stosowną do włożonego na m nie obowiązku in 
form ow ać się, dostrzegać i poznawać, co w tym że Zgrom adzeniu k a r 
ności zakonnej dopełnieniu ustaw , dobrem u porządkowi i obyczajno
ści osób w  nim  umieszczonych sprzeciw iać by się mogło, a co tym  
sam ym  staw ałoby się przeszkodą do wielkiego zam iaru, k tóry  sobie 
założył N ajłaskaw szy Nasz M onarcha w prow adzając do rzeczonego 
klasztoru  szkoły norm alne. Poznawszy tedy i postrzegłszy przez prze
ciąg trzech le tn i u rzędow ania mojego kom isarskiego n iektóre błędy 
i nadużycia sprzeciw iające się i p ierw iastkow ym  ustaw om  i te raźn ie j
szemu rzeczy stanow i, a k tóreby  za sobą szkodliwe pociągnąć sku tk i 
mogły, postanow iłem  pew ne tak  dla pan ien  klasztornych jak  dla 
św ieckich przepisać praw idła, k tó re  jako stosowne do p ierw iastko
w ych u staw  i do p raw ideł powszechnych dla szkół norm alnych prze
p isanych  od w szystkich zachowane chcę m ieć i aby zachow ane były 
w  Im ieniu  J. W. B iskupa Naszego jako w yznaczony od Niego K om i
sa rz  zalecam  i nakazuję, a najprzód:

Co do panien klasztornych  

§ I. W zględem  nabożeństw a

1. S tosując się do przepisanych ustaw  i zachow ując ile można 
w prow adzone nabożeństw a ,odpraw iać się będzie w  oratorium  lub 
innym  m iejscu, przez pół godziny wspólnie m odlitw a poranna i w nę- 
trzn a  czyli m edytacja, a ta  na 6-tą godzinę kończyć się ma, aby każ
da w róciła się do sw ojej s tancji i p rzytom na była przy w staw aniu, 
ub ieran iu  się i m odlitw ie porannej pan ien  św ieckich pod jej dozorem 
zostających. Na co pół godziny czasu się wyznacza, a zatym  o godzi
nie w  pół do siódm ej zejdą się znowu do o ra to rium  lub innego m ie j
sca panny  k lasztorne na zm ówienie godzin zw yczajnych o N.P. M aryi, 
to jest całego O fficjum  z Noną, k tó ra  zawsze o tym  czasie zmówio
na będzie, a nabożeństw o to nad pół godziny czasu przeciągnione być
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nie może, to jest trw ać  tylko będzie do godziny siódmej. Pół godziny 
przed Mszą (k. 1 verso) zostaw uje się na przysposobienie się do szko
ły i śniadanie, a w  pół do ósmej znowu schodzić się będą panny k la 
sztorne na słuchanie Mszy Stej- w  czasie k tó rej zam iast godzinek, 
śpiew ana będzie litan ia  o N.P. M aryi, aby przez przedłużone śpiew a
nie godzinek czasu wyznaczonego do lekcji norm alnych nie zabierać; 
po południu o godzinie szóstej wspólnie nieszpory i kom pleta w m ie j
scu jak  wyżej zm ówiona będzie. W ieczorne m odlitw y każda w  stancji 
w raz z pan ienkam i św ieckim i pod jej dozorem zostającym i odpraw i.

2. We środy, w  p ią tk i i soboty za fundatorów  i dobrodziejów m ó
wić będą litan ię  w  polskim  języku w raz z siero tkam i i funduszow y
mi, o godzinie szóstej, przed nieszporam i, to jest we środę i sobotę 
o N.P. M aryi a w  p ią tek  o Im ieniu  Jezus.

3. W niedzielę i we św ięto oprócz zwyczajnego nabożeństw a przed
południowego, po południu o godzinie 3-ciej mówić będą różaniec, li
tan ię  i zaraz odmówią nieszpory i kom pletę. Na różańcu i litan ii zn a j
dować się będą w szystkie św ieckie panienki. W pierw szą zaś niedzielę 
każdego m iesiąca zam iast różańca, Officjum  za zm arłych odm aw iane 
będzie.

4. W sobotę dla zachow ania przepisanego porządku Najśw. S ak ra 
m ent nie o godzinie siódmej jak  dotąd, ale przed rozpoczęciem Mszy 
w ystaw iony na ołtarzu  będzie.

5. Spowiedzi i SS. K om m unie podług dawnego zwyczaju odby
w ane będą z wolnością odm ienienia zwyczajnego spow iednika, gdy 
takow ej odm iany k tó ra  z pan ien  klasztornych życzyć sobie będzie, 
o czym kom isarz biskupi wcześniej ostrzeżony być ma.

6. Innych żadnych nabożeństw  wspólnych, k tóreby bez przeszko
dy w ażniejszym  innym  obowiązkom być zapew ne nie mogły, w prow a
dzać odtąd  i używać nie będzie wolno.

§ II. W zglądem obow iązków  szkolnych przez panny klasztorne  
m ających się dopełniać

1. P rofesorki koleją co tydzień dozór mieć będą nad ochędóstwem 
szkół, a  p refek ta  pilnow ać będzie, aby profesorka na k tó rą  tydzień 
przyjdzie, powinności swojej dopełniała i gdyby tej uchybiała, donieść 
ją  do przełożonej.

2. Żadna z profesorek an i p refek ta  pokuty w  innym  m iejscu jak  
w  szkole za przew inienia szkolne dać nie może i takow a pokuta od 
te j profesorki daw ana być pow inna, podczas k tó rej lekcji przew inie
nie nastąpi, co się zaś tyczy przew inień  popełnionych oprócz szkoły, 
pokuta leksza od te j panny k lasztornej dana być może, pod k tórej
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dozorem p rzew in iająca pan ienka św iecka zostaje. Większe zaś pokuty 
od przełożonej zależeć będą.

3. P re fek ta  szkolna stosownie do ustaw  Zgrom adzenia i przepisów  
dla szkół norm alnych żadnej innej w ładzy nad profesorkam i m ieć nie 
będzie, jak  tylko p ilnu jąc  tego, aby każda podług przepisanej o rdy 
nacji przy rozpoczęciu roku szkolnego, pow inności sw oje dopełniała; 
gdy zaś postrzeże uchybiającą w  czym kolwiek profesorkę, te j dla 
un ikn ięcia  zgorszenia pomiędzy uczennicam i strofow ać nie może, ale 
do przełożonej donieść ją  pow inna. Żeby zaś takowego uchybienia 
(k. 2) dostrzegła, wolno je j będzie w nijść do każdej klasy, lecz coż- 
kolw iek postrzeże ta k  względem uczennic ja k  względem profesorki 
zdrożnego, w  m ilczeniu m a się zachować dla n ieprzeryw ania zw yczaj
nych lekcji a o w szystkim  przełożonej jak  się wyżej powiedziało m a 
donieść.

4. M ają pam iętać profesorki, że przyjąw szy na siebie obowiązek 
oświecenia rozum u i kształcenia serca innych, same oświecać się po
w inny i kształcić serce swoje; dopełnią tego, gdy nie p rzestając na 
czytaniu sam ych ty lko  elem entarnych książeczek, zatrudniać się będą 
w  godzinach w olnych czytaniem  obszerniejszych dzieł stosownych do 
daw anych od siebie nauk, jak ie  są h isto ria  św iata i h istoria powszech
na, geografia, fizyka i książki m oralne m ająęe za cel w ychow anie 
młodzieży, k tó rych  to  książek podług m ożności dostarczać im i w y
szukiw ać przełożona nie zaniedba.

§ III. W zględem  karności i obyczajności p rzyzw oite j Zgrom adzeniu  
tak  wysokiego powołania

1. Nie będzie wolno żadnej pannie klasztornej pod jakim kolw iek 
pozorem  sprow adzać sobie trunków , a gdy której o fiarow ane od kogo 
będą, odnieść je  natychm iast do przełożonej powinna, k tó ra  podług 
potrzeby udzielać jej będzie, lub użyje ich na wspólne udzielenie, 
a  przeto obowiązkiem  będzie p. fu rtia n k i dostrzegać tego, aby ten 
przepis jak  najściślej był zachowany, gdyby zaś, czego niech Bóg za
chowa, sam a p. fu rtia n k a  do sprow adzenia sekretnego trunków  do
pom agała, natychm iast od urzędu fu rtian k i odsuniętą zostanie, 
a przełożona na jej m iejsce wyznaczy inną; jeżeli zaś św iecka osoba 
w  usługach k lasztoru  zostająca ten  przepis zgwałciła, natychm iast od 
służby oddaloną być pow inna; obow iązujem y zaś pod sum ieniem  
przełożoną, aby na tę  okoliczność najw iększą baczność daw ała i ten  
przepis najściślej zachow yw ała, od którego zgrom adzeniu w iele bardzo 
zależy.

2. Zapobiegając wszelkim  zwadom, k tóre w  tym  Zgrom adzeniu 
n ie mogą być bez najw iększego zgorszenia, a k tó re  w  brew  się sp rze
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ciw iają duchowi ustaw  Zgrom adzenia tego, nie będzie wolno żadnej 
napom inać lub strofow ać drugą z powodu starszeństw a w ieku lub  j a 
kiego urzędu, lecz gdy jedna w drugiej błąd jak i postrzeże, donieść 
o tym  pryw atn ie  przełożonej pow inna, a ta  zachow ując najściślejszy 
sekret względem  donoszącej osoby, w  najw iększej m iłości i sam na 
sam po m acierzyńsku błądzącą napom ni, a w przypadku niepopraw y 
przystąpi do uk aran ia  podług ustaw  Zgrom adzenia. A co się tyczy 
panienek świeckich, te  także strofow ane i napom inane być nie pow in
ny, tylko od tej panny, pod k tó rej dozorem zostają, to  jest z k tó rą  
razem  m ieszkają, a w  w iększych przew inieniach w iększej w yciąga
jących kary, donoszone być pow inny do przełożonej, k tó ra  zniósłszy 
się z dozorczynią, przyzw oitą wyznaczy karę.

(k. 2 verso) 3. M ają pam iętać k lasztorne panny, aby drogiego cza
su i przeznaczonego na dobro ludzkości, na próżnych rozmowach 
z przychodzącym i św ieckim i osobami do k lasztoru  lub przy kracie nie 
traw iły , a tym  jeszcze bardziej chronić się m ają, aby ze św ieckim i 
osobam i nie rozm aw iały o rzeczach i zdarzeniach trafia jących  się 
w  klasztorze, z czego częstokroć krzyw dzące dobrą repu tację  Zgro
m adzenia w ynikają w ypadki, a  przełożonej obowiązkiem będzie w y
kraczającą ukarać.

4. Podług praktykow anego zwyczaju we w szystkich Zgrom adze
n iach będzie odtąd dw a stoły: pierw szy i drugi; po skończonym p ie r
wszym przychodzić będą do drugiego stołu fu rtianka , k tó ra  podczas 
pierwszego stołu n ieodstępna być pow inna od fu rty  i odtąd  mieszać 
się nie może do w ydaw ania obiadu lub  jakiegokolw iek za trudnien ia 
w  kuchni, szafarka i te  osoby, k tó re  do pierwszego stołu służyły i usłu
żone będą od tych panienek, k tó re  do posługi p. refek tarce  przydane 
będą; fu rty  zaś pod ten  czas pilnow ać będzie druga fu rtianka , na k tó 
rą  tydzień  nie przypada. Nie będzie tedy wolno odtąd żadnej pannie 
k lasztornej jeść gdzieindziej obiadu lub  ko lacji tylko w  refektarzu , 
a to  w  każdy dzień bez żadnego w yjątku , ekscypuje się sam a tylko 
choroba, lub  gdy przełożona osobno z gośćmi jedząc, weźm ie k tó rą  do 
gościnnego stołu.

5. P am iętać na to w szystkie m ają, iż poświęciwszy się na służbę 
Bożą i na usługi dla dobra bliźnich, wszystko do czego tylko użyte 
będą, jest ważne przed Bogiem i zasługę im przynoszące, a zatym  
n iech każda z najw iększą pilnością, ochotą i sum iennie dopełnia obo
w iązków urzędu swego, nie poczytując nic za w zgardzone i podłe, do 
czego użyta będzie, bo w Zgrom adzeniu tym  rów nie są użyteczne te, 
k tó re  nauczają, jak  te, k tó re  zajęte są staran iem  się, aby nauczające 
przyzw oitą wygodę m iały  i k tóre przez pilność w doglądaniu, a oszczęd
ność w  w ydatkach  przestrzegają i pom nażają dobra Zgrom adzenia.
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Co do panien św ieckich  

§ I. U staw y w  powszechności

1. Liczba wszystkich panienek świeckich, stosując się do wygod
nego ich umieszczenia, będzie odtąd 48 to jest: sierotek 6 podług ustaw  
Zgrom adzenia u trzym yw ać się będzie bezpłatnie z funduszu k laszto r
nego, funduszow ych Imć K siędza Pruskiego 12, pensionow anych kon- 
w ik to rek  30, k tóre od samej tylko przełożonej przyjm ow ane być mogą,

2. Cena od utrzym yw ania konw iktorek naznacza się Ryńs. 200 
czyli Zp 800, za k tó rą  cenę k lasztor w ikt, to jest śniadanie, obiad, 
podwieczorek ,kolację, nadto  opał i św iatło daw ać będzie; nauki uży
w ane w  szkołach norm alnych i roboty ręczne kobiece bezpłatne d a 
w ane będą.

3. K tóraby zaś z takow ych 30 konw iktorek życzyła sobie b rać 
lekcję francuskiego języka i tańca ,do k tórych  lekcji k lasztor m etrów  
utrzym yw ać będzie, zapłaci nad ustanow ioną cenę Ryńs. 150 czyli 
600 Zp, to jest zapłaci wszystkiego na rok Zł. Polskich 1400.

4. M etrom  do m uzyki i rysunków , gdy ich sobie k tó ra  konw iktor- 
ka życzyć będzie, osobno zapłaci; w ybór jednak  tych i m iejsce na 
lekcje od przełożonej zależyć będzie.

(k. 3) 5. W yznaczona cena roczna z góry przy oddaw aniu panienek 
zapłacona być powinna, oddaw ać zaś pan ienki należy przed począt
kiem  roku szkolnego.

6. P an ienk i od roku ósmego aż do dw unastego przyjm ow ane być 
mogą, a nie zaś młodsze albo starsze, dłużej ja k  do la t 16 w ieku sw e
go trzym ane w  klasztorze być nie powinny. Żadna od szkół no rm al
nych uw olniona być nie może.

7. W ikt dla w szystkich konw iktorek  jednak i będzie i ta k i sam
dla panien  klasztornych. S ierotki zaś i funduszow e odm ienny w ik t
m ieć pow inny i osobny stół w  refek tarzu . Śn iadanie po siódmej go
dzinie w refek ta rzu  daw ane będzie, to jest w  zimę piwo lub mleko 
grzane, z chlebem, w  lecie mleko zimne z chlebem  lub chleb z m a
słem. Na obiad, który o godzinie 12 być powinien, 4 po traw y daw ane 
będą. Na kolację, k tó ra  o 7 godzinie być pow inna, 3 potraw y, w y jąw 
szy dni m aślne, w  których  dwie tylko po traw y będą. Nadto na pod
wieczorek, k tó ry  o godzinie 5 być powinien, daw any będzie chleb 
z serem  lub powidłam i, albo też fru k ta . S ierotki zaś i funduszow e 
jedną po traw ę m niej od konw iktorek m ieć będą, m iędzy k tórym i jed 
na tylko z m ięsa być pow inna, resztę z legum in lub jarzyn. Żadnej 
panience nie będzie wolno ani śniadania, ani obiadu, an i podw ie
czorku, ani kolacji jeść gdzieindziej jak  w  refek tarzu  i to  w  czasie
przeznaczonym  do tego, w yjąw szy sam ą chorobę.
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8. S ierotki co dwa lata, a najw ięcej co trzy  la ta  odm ieniane bę
dą i przyjm ow ane od sam ej przełożonej. Żadnych nauk  oprócz nor
m alnych i ręcznych uczyć się nie m ają. To samo m a się rozumieć 
względem fundacjonalnych  Ks. Pruskiego, a na to m iejsce:

9. Używ ane będą do usług k lasztornych np. co tydzień  lub  dwa 
tygodnie, podług zdania i w oli przełożonej, wyznaczone będą, 2 do 
kuchni, 2 do refek tarza, 2 do w estiarn i, i do zakrystii, 1 do infirm erii, 
k tó rych  obowiązkiem będzie w  godzinach w olnych od nauk, usługi 
w  przeznaczonych sobie m iejscach dopełniać i być pod rozkazam i sza- 
farki, refek tark i, w estiark i, zarystianki i infirm erki.

10. Ż adna z sierotek i funduszow ych łóżka swojego mieć nie po
w inna, ale tylko siennik porządnie składany, i związany, k tóryby so
bie do przeznaczonych s tancji na noc w nosiła; ta k  zaś rozlokowane 
być powinny, aby w  każdej s tancji jedna lub dwie sypiały i tę  stan 
cję w  ochędóstw ie u trzym yw ały, zam iata jąc codziennie, pajęczyny 
om iatając, o tw ierając okna dla w prow adzenia świeżego pow ietrza, 
wodę do um ycia nosząc etc.

11. Lubo zaś w szystkie konw iktork i przyzwyczajać należy, aby
sobie same łóżka słały, sam e się ub iera ły  i sam e swoją garderobę 
u trzym yw ały, z tym  w szystkim  gdyby k tó ra  dla słabości zdrow ia lub 
zbyt młodego w ieku cudzej potrzebow ała pomocy, wyznaczyć jej moż
n a  do usług jedną z sierotek lub funduszow ych, k tó rej płacić będzie 
ha rok  Ryńsk. 25 czyli Zp 100.

12. Do sam ej przełożonej należyć będzie rozlokować konw iktorki
po stancjach  ty le  i tak ie, jak ie  jej się zdaw ać będą i przydać im p an 
nę k lasztorną za dozorczyną, pod której dozorem zostawać będą i k tó 
ra  za w szelkie nieprzyzwoitości w  stancji pod jej dozorem zostającej 
popełnione, przed przełożoną w  odpow iedzialności będzie. Żadnej zaś 
konw iktorce bez dołożenia się przełożonej odm ieniać stancji wolno 
n ie będzie, ta k  jak  dozorczynie podług upodobania swojego lokować 
u siebie panienki.

(k. 3 verso) 13. Żadnej z pp. konw iktorek  nie będzie odtąd  wolno 
bywać z kim kolw iek na teatrze, redutach, k inderbalach  i w  publicz
nych ogrodach, a to  pod k a rą  u tracen ia  natychm iast m iejsca w  klasz
torze.

14. Żadnej z pp. konw iktorek  nie będzie odtąd wolno w  godzi
nach przeznaczonych do publicznych lekcji schodzić do rozmownicy, 
w  innych zaś godzinach do osób najm niej n iepodejrzanych schodzić 
ty lko  mogą; za każdą razą p. fu rtian k a  opowiedzieć p. przełożonej 
pow inna k to  jest ta  osoba, k tó ra  z konw iktorką chce się widzieć 
u k ra ty ; nie będzie także wolno w  godzinach lekcji wychodzić za fu r 
tę do rodziców lub  krew nych, lecz na odw iedzenie tych  w yznacza się 
św ięto lub  dzień rekreacji, z tym i jeszcze w arunkam i, aby konw ik- 
to rka  od m atki, k rew nej lub innej słusznej kobiety za fu rtę  w ypro
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w adzona była i z nią do przeznaczonego domu szła, nigdy zaś sam a; 
aby konw iktorka na noc do k lasztoru  pow racała się a to przed zam k
nięciem  furty .

15. Pod k arą  aresztu  o chlebie i o wodzie na czas od przełożonej 
wyznaczony zakazuję się pp. konw iktorkom  rozm aw iać z kim kolw iek 
przez okno, lub  osobom naprzeciw ko stojącym  znaki jak ie dawać, 
rów nie jak  bez wiadom ości przełożonej odbierać od kogożkolwiek lub 
przesyłać listy i b ilety; a gdyby wyznaczona k a ra  konw iktork i nie po
praw iła, oddalona m a być z klasztoru.

1. K ażda konw iktorka u siebie m odlitw ę poranną czyli pacierze 
ran n e  odpraw i, a to  zaraz w staw szy z łóżka, każda konw iktorka Mszy 
św. codziennie słuchać będzie; po południu  żadnego innego odtąd n a 
bożeństw a nie będzie, tylko m odlitw a w ieczorna w  stancji odpraw io
na. Że zaś siero tk i i pan ienki fundacjonalne są szczególniej obow ią
zane modlić się za fundatorów , przeto  te  w  każdą środę, w  p ią tek  
i sobotę odm awiać będą litan ię  w  oratorium  w  przytom ności i razem 
z pannam i klasztornym i, to jest: we środę i w sobotę o N.P. M aryi, 
w  pią tek  o Im ieniu  Jezus o godzinie szóstej po południu.

2. W każdy m iesiąc raz w szystkie św ieckie panienki spowiadać się 
będą i przyjm ow ać Najśw. S akram ent a to w  tym  sposobie: iż poło
w a ich w jedną niedzielę lub  św ięto a d ruga połowa w  drugą n ie
dzielę lub św ięto spowiedź odbędą, spowiadać się zaś będą nie dziś 
na jutro, ale w  sam dzień K om unii w  rannych  godzinach. Spowiedzi 
przepisane z ustaw  szkolnych do liczby m iesięcznych spowiedzi n a le
żeć będą i takow e spowiedzi dziś na ju tro  będą odbywane. Przełożo
na ostrzeże za każdą razą dozorczyną, iż na tę  niedzielę lub św ięto 
pod jej dozorem zostające pan ienki do spowiedzi pójdą.

3. W każdą niedzielę i święto w szystkie św ieckie panienki znajdo
wać się będą n a  różańcu i litan iach  o godzinie 3 po południu w raz 
z k lasztornym i pannam i; w yjąw szy opisane tu  nabożeństwa, do żad
nych innych św ieckie panienki pociągane nie będą.

§ III. Przepis rozryw ek

1. Codziennie po obiedzie przez pół godziny w  lecie na podworcu 
przechodzić się będą, w  zimie schodzić się m ają  do jednej opalonej 
najw iększej sali i tam  przy dozorze (k. 4) jednej z kolei profesorki 
czas ten  półgodzinny na rozm owach lub innych niew innych zabaw ach 
przepędzą; po kolacji w  m iejscach wyżej w yrażonych godzina czasu 
wyznacza się, w  k tórym  czasie zwłaszcza w  zimie mogą bawić się 
różnym i gram i, jak ie  im od przełożonej przysposobione będą, a od 
takow ych w spólnych schadzek żadna uw olniona być nie pow inna. 
Praw o K anoniczne — 22
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2. W lecie, zacząwszy od m iesiąca m aja  aż do końca roku szkol
nego, dw a razy na tydzień, to jest w  niedzielę i we czw artk i przez 
połowę z guw ernan tką lub  inną pow ażną osobą od przełożonej w yzna
czoną, wychodzić będą na przechadzkę za m iasto, byleby tylko nie do 
publicznych ogrodów, jak i jest te raz  np. ogród Krzyżanowskiego. W 
zimie zaś na m iejsce przechadzki za m iasto wychodzić będą w  dni 
w olne od publicznych lekcji do kościołów, gdzie się 40 godzinne n a
bożeństwo odpraw uje, lub  jak a  inna solenna uroczystość, gdzie także 
na kazaniach być mogą.

3. P rzez przeciąg m ięsopustu, to jest zacząwszy od Nowego Roku 
aż do popielca w  niedziele i we czw artk i po południu  baw ić się mogą 
tańcam i, w  czasie k tórych  jedna z nich grać może na fortepianie.

§ IV. Przepis, porządku dziennego

1. O godzinie szóstej ta k  w  lecie jak  w  zimie w staw ać będą kon- 
w iktorki, siero tk i zaś i funduszow e półgodzinę wcześniej, a  to dlatego, 
aby m iały  czas przygotow ać wszystko, co potrzebne jest do porządku; 
przez pół godziny pow inny się ubrać  i pacierze ranne  zmówić, czego 
dozorczyna dopilnować obow iązana będzie.

2. Od w pół do siódmej do siódmej gotować się m ają  na lekcje.
3. Od siódmej do w  pół do ósmej schodzić się będą wszystkie 

do refek ta rza  na śniadanie, gdyż to  po stancjach  nigdy odtąd rozda
w ane nie będzie.

4. Od w  pół do ósmej do ósmej słuchać będą w szystkie Mszy św. 
w  oratorium .

5. Od ósmej do dziesiątej w szystkie w szkole norm alnej znajdo
w ać się powinny.

6. Od dziesiątej do 12 ręcznym i robotam i w  . szkole zatrudniać się 
będą i p ryw atnym i lekcjam i, jak ie są rysunki, m uzyka, francuskiego 
języka lekcja. W czasie ręcznych robót zdatniejsze pan ienk i używ ane 
być mogą do robót na korzyść k lasztoru  daw anych. Żeby zaś w  ręcz
nych robotach ta k  użytecznych płci żeńskiej dokładny porządek był 
zachowany, przep isu ją się następujące praw id ła : przełożona na po
czątku roku szkolnego wyznaczy, jak iej roboty i k tó ra  profesorka 
uczyć m a i k tó re  pan ienk i do jak ie j roboty należeć będą; porządku 
tego odm ieniać n ik t nie będzie m iał władzy, ty lko sam a przełożona, 
gdy z lepszym pożytkiem  dla uczennic po trzebną widzieć będzie od
m ianę.

7. Od dw ónastej do pierw szej obiad.
8. Od pierw szej do w  pół do drugiej rekreacja .
9. Od w  pół do drugiej do drugiej gotować się będą na lekcje.

10. Od drugiej do czw artej w szystkie w  szkole norm alnej znajdo
w ać się powinny.
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11. Od czw artej do szóstej ręczne roboty i lekcje p ryw atne w  tym  
sposobie jak  się powiedziało pod N -rem  6, k tóre zaś pan ienk i p ry w a t
nych lekcji b rać nie będą, straw ią  godzinę na opatrzen iu  i napraw ie 
swojej garderoby, w szystkie jeszcze po ukończeniu robót ręcznych
0 godzinie 5 zejdą się do re fek ta rza  na podwieczorek, k tóry  więcej 
jak  pół kw adransa  czasu zabierać nie powinien.

(k. 4 verso) 12. Od szóstej do siódmej gotować się będą na lekcje 
na dzień następujący.

13. Od siódm ej do ósmej kolacja, po k tó re j reszta czasu aż do 
trzech kw adransów  na dziew iątą straw iona będzie na rozryw ce jak  
wyżej.

14. Od 3-ch kw adransów  na 9 aż do kw adransa  ла dziesiątą p a 
cierze w ieczorne mówić będą, rozbierą się porządnie i k łaść się m ają  
na spoczynek.

Zalecenie dla przełożonej

Jako żadne Zgrom adzenie nie może się utrzym yw ać w  porządku
1 zadosyć czynić ustanow ieniu  sw ojem u bez zachow ania w iernego 
przepisanych m u praw ideł, ta k  obowiązkiem  jest najściślejszym  dozór 
nad Zgrom adzeniem  m ającej Zwierzchności, aby przestrzegała z n a j
w iększą skrzętnością dopełnienia od podległych sobie osób przepisów  
takowych. A przeto  zaleca się najm ocniej i obow iązuje się pod su
m ieniem  przełożoną te raz  i na potem  zostającą, aby niniejsze U rzą
dzenie ta k  względem k lasztornych jak  św ieckich pan ien  we w szyst
k ich  punk tach  bez żadnego na jakążkolw iek osobę względu, zacho
w ane było, a to  zaraz od dnia w  k tórym  obwieszczone zostanie, k tó rej 
nadto  obowiązkiem  będzie w  przypadkach znaczniejszego nieposłu
szeństw a lub  innego jakiego p rzestępstw a donieść o w szystkim  kom i
sarzow i biskupiem u. Aby zaś niniejsze U rządzenie tym  w iększą trw a 
łość m iało i w  świeżej zawsze zostawało pam ięci, zaleca się przeło
żonej, aby go w  ak ta  klasztorne w ciągnąć postara ła  się, oryginał 
zaś aby w  archiw um  klasztornym  był zachowany. Nadto, aby w  m ie
siąc raz na w spólnej schadzce było odczytane i ażeby każda panna 
k laszto rna kopię tegoż U rządzenia u siebie miała.

Działo się dnia 15 października, roku 1808 w  K rakow ie.

Ks. Jerzy  M ieroszew ski 
P raw a  Obojga Doktór,

A dm in istra to r Kościoła A rchipr. P araf. P. M aryi, 
K om isarz B iskupi K lasztoru S. Ja n a

To rozrządzenie aprobuję i do ścisłej egzekucji 
chcę m ieć doprowadzone 

A ndrze j B iskup  mp.
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