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Wstęp

W dziejach organizowania się stanów  doskonałości w Pol
sce dość ciekawy przykład stanow i zgrom adzenie zakonne 
sióstr benedyktynek sam arytanek Krzyża Chrystusow ego za
początkowane w  W arszawie w  1926 r. przez Jadw igę (w zak. 
W incentę) Jaroszew ską ( |  1937).

W naukowej litera tu rze  historyczno-praw nej nie istnieje 
żadne opracowanie o wspom nianym  zgrom adzeniu *. W arch i
wum  zgrom adzenia znajduje się kilka jedynie popularnych za
rysów  dziejów zgrom adzenia, zbyt zwięzłych i n ie p u b lik o w a 
nych, stąd niem ogących służyć nauce polskiej 2.

1 Podstawowe informacje o zgromadzeniu podaje B a r ,  Polskie za
kony. — Prawo kanon. R. 4: 1961 s. 504—506.

2 Można wspomnieć o artykułach w czasop. popularnych: a) Prze
wodnik katol. R. 41:1935 nr 7 (oprać. Z. G a w l i k o w s k a ) ;  b) Po
słaniec Serca Jezusowego R. 67:1939 n r 9 s. 335—340; c) także nekro
logi po zgonie m. W. Jaroszewskiej umieszczone zwłaszcza w prasie 
warszawskiej po 10. XI. 1937 r. i obszerniejszy art. ks. H. N o w a c 
k i e g o  w czasop. Hosanna R. 12:1937 n r 6 s. 1—8.



Benedyktynki sam arytanki oparły swą duchowność na re 
gule św. Benedykta, co jest rzadkim  w ydarzen iem 3 w tw o
rzeniu polskich zakonów w XIX i XX wieku. Nadto zanim 
uzyskały praw ny  byt w  Kościele, przeszły etapy pośrednie, od 
stow arzyszenia świeckiego, przez stow arzyszenie kościelne, do 
kanonicznie erygowanego zgrom adzenia zakonnego. Ponadto 
w  niedługim  okresie czasu stw orzyły oryginalną metodę p ra 
cy nad dziećmi umysłowo nierozw iniętym i i upośledzonymi. 
W przeciągu 10 la t sta ły  się dość silnym  organizmem , liczą
cym ok. 150 członków 4.

W niniejszej pracy, k tó ra  jest fragm entem  prow adzonych ba- 
bań nad historią  kanonicznego praw a partykularnego w Pol
sce, przedstaw iłem  początki zgrom adzenia sióstr benedykty
nek sam arytanek, jego organizację i praw o partyku larne  oraz 
działalność do 1949 r. Sprawy, k tóre szczegółowo omówiłem 
i w yniki do których doszedłem, będą stanow ić m ateriał do 
obszerniejszej syntezy o dziejach praw a kanonicznego w Pol
sce i o wkładzie Polski do rozwoju stanów  doskonałości w Ko
ściele.

Opracowanie oparłem  praw ie wyłącznie na m ateriale  archi
w alnym  zgrom adzonym  w archiw um  dom u głównego zgrom a
dzenia w  Niegowie Sam arii (pow. Wołomin, wojew. Warsz.). 
Mimo zniszczeń jest on obszerny i w ystarczający. Został upo
rządkow any w kilku seriach:
a) M ateriały  do biografii M. W. Jaroszew skiej (tek 12).
b) M ateriały  do historii Zgromadzenia (teki 3).
c) Akta domów (teki dla każdego domu).
d) Księgi (protokóły, spisy itp.).

Dane zaczerpnięte z archiw um  konfrontow ałem  ze wspom
nieniam i najstarszych sióstr, towarzyszek pracy M. Jaroszew 
skiej. N atom iast nie mogłem skorzystać z archiw um  K urii 
M etrop. W arszawskiej do 1945 r., gdyż akta zostały spalone 
w  czasie ostatniej wojny. B rak ten  nie zaważy jednak na 
kom pletności rozpraw y, bo archiw um  zgrom adzenia zawiera 
ważniejsze kopie pism skierow anych do K urii W arszawskiej 
i  wszystkie oryginały pism w ystaw ionych przez powyższą 
Kurię.

14-ł

3 Regułę św. Benedykta przyjęło jeszcze zgrom. ss. Matki Bożej Lo
retańskiej erygowane w Warszawie 13. XII. 1928 r. i zgrom. ss. mi
sjonarek św. Benedykta erygowane w Łucku 31. XII. 1928 r., por. B a r ,  
Polskie zakony s. 500—504.

4 Dnia 1. VII. 1966 r. zgromadzenie liczyło 9 domów, 189 sióstr pro- 
fesek i 8 nowicjuszek. Siostry pracowały w 8 zakładach, w których 
miały pod opieką 715 osób.



Przy  pisaniu rozpraw y w ielką pomoc okazał mi Zarząd Ge
neralny  Zgromadzenia, za co w yrażam  serdeczne podzięko
wanie.
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I. Założycielka

1. M ł o d o ś ć

Jadw iga Ja ro szew sk a5, założycielka zgrom adzenia sióstr be
nedyktynek, pochodziła z Piotrkow a. Urodziła się dnia 7 m arca 
1900 r. jako córka W ładysław a i Franciszki Dłużewskiej, primo 
voto Tamilin. W net została sierotą, gdyż ojciec zm arł 7 lipca 
1902 r. a m atka 27 lutego 1907 r. W ychowywała się w  miłej 
atm osferze rodzinnej najp ierw  pod opieką kochającej m atki 
a później oddanej jej babki Jaroszew skiej z Kalksteinów. Po
siadała pięcioro przyrodniego rodzeństwa i dwie młodsze sio
s try  bliźniaki (A leksandrę i Stanisławę).

Jadw iga od młodości patrzy ła na dobroć i uczynki m iłosier
dzia swych najbliższych, zwłaszcza m atki, odznaczała się ży
czliwością do bliźnich, chętnie spieszyła z pomocą potrzebu
jącym . Już w  młodości często odwiedzała sierociniec w  P io tr
kowie prowadzony przez siostry szarytki, spędzała tam  wolne 
chwile a naw et całe dni, szyła dla sierot i baw iła się z nim i 6. 
W czasie w ojny światow ej oddawała się pracy społecznej 
w  szerszym  zakresie. W każdej insty tucji, w  k tórej b rała  udział 
staw ała się w krótce duchem  ożywczym, przodując zapałem  
w pracy i inicjatyw ą. Kiedy po ukończeniu szkoły średniej 
i kursu  pedagogicznego została nauczycielką w  szkole swej 
ciotki H aliny Jaroszew skiej w  r. szk. 1918—19, nie szczędziła 
swych sił w  dziele szerzenia oświaty; wiele jej zawdzięczają 
biblioteki i czytelnie, a także Biały i Czerwony Krzyż jak 
również Narodowa Organizacja K o b ie t7.

5 Naukowej biografii m. Jaroszewskiej jeszcze nie ogłoszono dru
kiem. Obszerniejszy artykuł opublikował N o w a c k i  H. ks., S. p. Matka 
Wincenta Jaroszewska — Hosanna R. 12:1937 nr 6 s. 1—8. W archiwum 
zgrom, jest maszynopis biografii: D ę b o w s k a  Emanuela s., Rys życia 
m. Wincenty Jaroszewskiej założycielki sióstr benedyktynek samaryta
nek, Samaria 1966.

6 Wspomnienie Natalii Matera, Mater, do biografii m. W. Jaroszew
skiej teka V.

7 Zaświad. prof. Ant. Czekalskiego z dnia 18. III. 1923 r., Mater, do 
biografii teka I.
10 — P r a w o  K a n o n ic z n e
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Na podstaw ie późniejszych zwierzeń m. Jaroszew skiej i p i
semnego oświadczenia 8 wiemy, że jej pragnieniem  od la t szkol
nych było pom agać w stw orzeniu w arunków  zadaw alających 
tym , k tórzy z powodu upośledzenia fizycznego albo m oralnego 
nie mogli pracow ać w w arunkach zwykłych. Za takich uw a
żała: upadłe kobiety, ludzi obarczonych chorobą zaraźliwą 
a nieuleczalną oraz wychodzących z więzień, a wreszcie dzieci 
anorm alne i kaleki.

Modliła się, jak  pisze dalej, aby powstało zgromadzenie za
konne, k tó re  roztoczy specjalną opiekę nad wyżej wym ienio
nymi. Sam odzielnej pracy w tym  kierunku  bardzo się lękała, 
dlatego w stępow ała do różnych zgromadzeń, gdzie się jej zda
wało, że może oddać się takiej pracy.

Pierw sze kroki zwróciła do bezhabitowego zgromadzenia 
sióstr franciszkanek od c ierp iących9 m ającego dom główny 
w  W arszawie (ul. W ilcza 7), zajm ującego się pielęgnowaniem  
chorych i pełnieniem  obowiązków m iłosierdzia przy nieszczę
śliwych i cierpiących. Po krótkim  tam że pobycie 10 udała się 
do zgrom adzenia sióstr szarytek, k tó re  poznała w Piotrkowie. 
Odprawiła postulat i rozpoczęła sem inarium  (=  nowicjat) 
w  1919 r. w  prow incji w arszaw skiej sióstr szarytek. D aty roz
poczęcia sem inarium  nie można ustalić z powodu zniszczenia 
ksiąg now icjatu w  czasie wojny, jedynie zachował się re jestr, 
w  k tórym  odnotowywano nazwiska rozpoczynających nowi
cjat. W tym  spisie figuru je  nazwisko J. Jaroszew skiej u .

Osobiste no tatk i duchow ne12 podają, że m. Jaroszewska 
odpraw iła ośmiodniowe rekolekcje od 25. IV. 1919 r. Mogły 
to być rekolekcje w  postulacie (na początku) a nie przed ob
łóczynami, przy końcu postulatu, bo wiemy, że w  r. sz. 1918/19 
uczyła w  szkole swej ciotki w Piotrkow ie 13.

2. Ż y c i e  z a k o n n e  d o  1925 r.

8 Napisane własnoręcznie przez m. W. .Jaroszewską, bez daty, praw 
dopodobnie w połowie 1926 r. (Mater, do biografii teka II).

9 Zwane też przytulankami, działające jako zgrom, od 1882 r., zob. 
B a r ,  Polskie zakony s. 473.

10 Nie zachowały się żadne akta w zgrom. ss. franciszkanek od cier
piących odnośnie m. Jaroszewskiej.

11 Pismo W izytatorki Zgrom, z dnia 21. IV. 1966 r., Mater, do biogr. 
teka I.

!ä Rkps Notatki rekolekcyjne siostry Wincenty, Mater, do biografii 
teka IV c.

13 Zwolnienie z nauczania przy końcu kwietnia mogło już nie na
stręczać większych trudności, tymbardziej, że szkoła była prywatna.



Opuściła now icjat u sióstr szarytek w  m aju  1920 r. u . Po
wodów nikt nie pam ięta w zgrom adzeniu, naw et jej koleżanki 
z now icjatu, jedynie przypom inają sobie, że Jadw iga była cho
row ita 15. Dzisiaj w iem y: szukała pracy w edług swych zam ia
rów, ale zobaczyła, że nie tra fiła  na w łaściwą drogę. Wiele 
jednak  skorzystała w  zgrom adzeniu, gdyż obeznała się z p rak 
tykam i zakonnym i i przeszła przeszkolenie w  pracy szpitalnej.

Zdobyte wiadomości pielęgniarskie mogła wykorzystać 
w  szpitalu w ojskowym  w Piotrkow ie, gdzie pracow ała od dnia 
13 sierpnia do 20 w rześnia 1920 r. jako sanitariuszka na od
dziale chirurgicznym . W pracy tej w ykazała specjalne uzdol
nienie, pieczołowitość i wysokie pojęcie spełnianego obo
wiązku 16.

Trzeba jeszcze wspomnieć, że już w  Piotrkow ie J. Jaroszew 
ska przez kilka la t szła z dyskretną pomocą niektórym  dziew
czętom m oralnie zagrożonym, ra tu jąc  je  z okazji do złego lub 
podając im rękę gdy upadły.

Mimo niepom yślnych prób z życiem zakonnym  nie porzuciła 
pragnienia oddania się nieszczęśliwym w  pracy dla nich. Skoro 
unorm ow ały się nieco w arunki po zakończonej w  1920 r. w oj
nie, mimo sprzeciwów rodziny i w łasnej n iepew ności17 posta
rała się o przyjęcie do zgrom adzenia sióstr zm artw ychw sta
nek m ając zaświadczenie lekarskie odnośnie swego zdrowia. 
Zgromadzenie to poznała w  C zęstochow ie18. A spirat rozpo
częła w  K ętach 29 czerwca 1921 r., postulat 31 lipca tegoż 
roku. Obłóczyny odbyły się 2 lutego 1922 r. O trzym ała imię 
zakonne W incenta. N ow icjat odpraw iła także w  Kętach pod 
k ierunkiem  w ybitnej m istrzyni. Po roku złożyła śluby czasowe 
na rok (2. II. 1923 r.) i udała się do alum natu  zgromadzenia 
mieszczącego się w  W arszawie (ul. Sew erynów  5 B). T utaj od 
4 lutego 1923 r. pracow ała przez rok jako wychowawczyni 
klasowa i nauczycielka m atem atyki na niższych kursach w za
konnym  sem inarium  nauczycielskim  a głównie uczęszczała na

14 Notatka, dostarczona przez ss. zmartwychwstanki, 25. III. 1958 r., 
Mater, do biografii teka I.

15 Zob. pismo przytoczone wyżej w przyp. 11.
18 Zaświad. Dowódcy Szpitala Wojsk, w Piotrkowie z dn. 13. X. 1920 r„ 

Mater, do biografii teka I.
17 Por. rkps Notatki rekolekcyjne s. Wincenty: dnia 1. IX (1920) 

(walka i badanie woli Bożej, niepokój) i dnia 22. X. (1920) (nieustanna 
walka o powołanie). Mater, do biografii teka IV c.

18 Dane o pobycie u ss. zmartwychwstanek na podstawie „Notatki” 
dostarczonej przez ss. zmartwychwstanki dnia 25. III. 1958 r. (Mater, 
do biogr. teka I) i rkpsu Notatki rekolekcyjne s. W incenty (Mater, do 
biogr. teka IV c),



roczny ku rs m atem atyki, celem przygotow ania się do naucza
nia tego przedm iotu w  szkołach.

Po odnowieniu ślubów czasowych w następnym  roku i za
kończeniu a lum natu , prowadziła szkółkę dwuklasową dla 
chłopców, w  domu zgrom adzenia przy ul. Złotej 19. T utaj już 
blisko zetknęła się z dziećmi trudnym i i zaniedbanym i.

W zgrom adzeniu sióstr zm artw ychw stanek wiele skorzy
stała, otrzym ała gruntow ną form ację duchową i uzupełniła 
w ykształcenie, nie była jednak zadowolona, gdyż nie mogła 
oddać się w ym arzonej pracy. Po zasięgnięciu rady  sweigo k ie
row nika duchownego, k tórym  był wówczas ks. prof. W ilhelm 
M ichalski i uzgodnieniu spraw y ze swym i przełożonymi, pod
pisała prośbę do Stolicy Apost. o zwolnienie ze ślubów czaso
wych. Po załatw ieniu form alności udała się 17 w rześnia 1925 
roku do Płocka do zgrom adzenia sióstr pasjonistek 20. P rzeby
wała tam  w charakterze postulantki do 28 grudnia 1925 r. 
Opuściła zgrom adzenie z powodu słabego zdrowia 21.

Tak zanotowano w  księdze — widocznie i tam  przekonała 
się szybko, że nie będzie m iejsca dla jej planów, dlatego w y
cofała się w  porę. Że nie była w  grudniu zbyt chora, świad
czy zgłoszenie się jej za tydzień do pracy w szpitalu św. Ła
zarza w  W arszawie.

Zdawało się, że m. Jaroszew ska poniosła klęskę, bo po sze
ściu latach usiłow ań ustalenia swego życia w  jakim ś zakonie 
znalazła się poza fu rtą  klasztorną, z piętnem  eks-zakonnicy. 
W rzeczywistości doszła do m om entu doniosłej decyzji, aby 
pójść w łasną drogą, do czego czuła pociąg od młodości i zało
żyć nowe zgrom adzenie m ające na celu służenie najbardziej 
zaniedbanym  i nieszczęśliwym ludziom. Dalsze losy swego 
życia związała z pracą w  tym  zgromadzeniu.

3. C h a r a k t e r y s t y k a

Tak siostry zakonne, k tóre dłużej obcowały z m. Jaroszew 
ską, jak  i osoby obce zgodnie podkreślają liczne przym ioty 
m. Jaroszew skiej, k tó re  jej u łatw iały  pracę jako założycielki 
i kierowniczki nowego dzieła. Odznaczała się bowiem nieprze

Ή Η "

19 Wspomnienia s. Józefy C. R. o m. W. Jaroszewskiej dn. 20. XII. 
1955 r., Mater, do biogr. teka V.

20 Reskrypt Kongr. Spraw Zakon, zwalniający ze ślubów wydany 
dn. 21. X. 1925 r., wykonany 28. X. 1925 r., wysłany po 10. XI. 1925 r. 
(zob. Mater, do biogr. teka I). M. Jaroszewska otrzymała dokument 
w czasie pobytu w Płocku.

21 Informacja ss. pasjonistek z dn. 9. V. 1966 r., Mater, do biogr. 
teka I.



ciętną inteligencją, szybką orientacją, sądem  przenikliwym . 
M ając niezw ykły dar ujm ow ania ludzi, po trafiła  załatw ić 
spraw y trudne, zdawałoby się nieosiągalne. W sposobie bycia 
m iała coś ujm ującego i serdecznego, dlatego budziła zaufanie 
i szacunek. Mimo młodego wieku posiadała au to ry te t i wpływ 
na otoczenie. Dom inującą jednak jej cechą było wielkie m iło
sierdzie, współczucie, chęć pomocy bliźnim. Ta cecha jej cha
rak te ru  była czasem w ykorzystyw ana i nadużyw ana.

P rzejęta  duchem  ofiary  czciła Mękę Pańką, m odliła się w  głę
bokim skupieniu bez ostentacji.

Słabe zdrowie i częste choroby u trudn ia ły  jej pracę. Za ba r
dzo wierząc i ufając ludziom, narażała się nieraz na wielkie 
przykrości, zwłaszcza gdy przyjm ow ała kandydatki bez poin
form owania się o ich poprzednim  życiu i przym iotach.

Mając wrodzony dar organizatorski i wyczucie aktualnych 
potrzeb, w ytrw ała  w  poświęceniu a pełna optymizm u, stw o
rzyła w  przeciągu swego krótkiego życia dzieło w ym agające 
norm alnie zorganizowanego zespołu w ielu zdolnych i ener
gicznych ludzi oraz wiele czasu 22.

II. Pierwszy etap w organizowaniu zgromadzenia

1. P r a c a  w  s z p i t a l u  ś w.  Ł a z a r z a

W dniu 6 stycznia 1926 r. objęła J. Jaroszew ska w szpitalu 
skórno-w enerycznym  św. Łazarza przy ul. Książęcej 2 w  W ar
szawie obowiązki dozorczyni na oddziale dziewcząt przym u
sowo leczonych. P raca ta  była bezpłatna, jedynie za życie 
i do tego na próbę 23. Jaroszew ska przyjęła im ię s. W incenty 
i ubrała do pracy biały habit. Podjęła się ciężkiego zadania 
organizowania zgrom adzenia zakonnego w tak  trudnych  w a
runkach. Wobec władz szpitala w ystępow ała jako przełożona 
zgromadzenia, chociaż dopiero za kilka dni zdobyła nieco kan
dydatek, tak  że w krótce m iała s. W incenta 7 osób pragnących 
prowadzić życie zakonne.

Niechęć ze strony  chorych i służby szpitalnej została w net 
przełam ana, ale pierwsze miesiące okazały się niezm iernie 
ciężkie, często siostry  głodowały lub zjadały resztki zostawio
ne przez chorych. O fiarna praca w  szpitalu zyskała uznanie

149

22 Por. N o w a c k i ,  S. p. Matka Wincenta s. 2—4; także list ks. A. 
Chmielewskiego, Łuck 25. XI. 1931 r. (Mater, do biogr. teka VIII).

23 Te i nast. dane na podstawie brulionów notatek m. Wincenty, 
Mater, do biogr. teka IV c.



zarządu szpitala, oddawano siostrom  coraz to nowe działy 
pracy, uzyskały odpowiednie m ieszkanie i możliwość korzy
stania z kaplicy szpitalnej.

W braku  podstaw  praw nych istnienia i działania jako zgro
madzenie zakonne, trzeba było pomyśleć o zorganizowaniu 
się jako stow arzyszenie świeckie.

2. S t o w a r z y s z e n i e  s a m a r y t a n e k

Zachodzi pytanie skąd pochodziły trudności gdy s. W incenta 
chciała utw orzyć zgromadzenie zakonne.

Przede w szystkim  istn ieje pewne uprzedzenie do osób, które 
opuściły zgrom adzenie zakonne już uform ow ane a pragną 
stw orzyć coś nowego, uważa się że nie posiadają stałości* szu
kają nadzwyczajności itp.

Inną ważną trudnością była ta okoliczność, że miejscowe 
duchowieństwo i katolickie społeczeństwo w W arszawie uw a
żało pracę na teren ie  szpitala dla w enerycznie chorych za nie
stosowną dla sióstr zakonnych. Dlatego ówczesny arcybiskup 
warszawski, kard. A. Kakowski, ustosunkow ał się nieprzychyl
nie do in ic ja tyw y s. W incenty i naw et zabronił jej tworzyć 
placówkę zakonną przy szpitalu św. Łazarza. Jednak  ze wzglę
du na dobro chorych i nalegania zarządu szpitala s. W incenta 
nie mogła zaniechać swej pracy w szpitalu i pozostała tam  
jako osoba świecka. Dzięki usilnym  zabiegom ks. prał. Brze- 
ziewicza, proboszcza parafii św. A leksandra, na teren ie  której 
znajdow ał się szpital św. Łazarza, kard. Kakowski odwołał 
swój zakaz i pozwolił ss. sam arytankom , jako stowarzyszeniu, 
pracow ać w szpitalu.

W płynęła na odwołanie zakazu i ta  jeszcze okoliczność, że 
jedno zgrom adzenie zakonne z Poznańskiego prosiło ks. K ar
dynała o pozwolenie na objęcie pracy w  szpitalu św. Łazarza. 
Wówczas kard. Kakowski odpowiedział, że posiada w  W arsza
wie swoje siostry  sam arytanki, k tó re  p racu ją  gorliwie w  tym  
szpitalu i nie potrzebuje innych 24.

Szczęśliwą okolicznością dla u trw alenia  się m. W incenty 
w  pracy szpitalnej było to, że zaraz po zorientow aniu się 
w  trudnościach kanonicznego założenia zgrom adzenia zakon
nego, przyjęła form ę stowarzyszenia zatw ierdzonego przez 
władze państwowe. Uzyskała jako przewodnicząca stow arzy
szenia au to ry te t tak  wobec władz szpitalnych jak  i wobec zgła
szających się kandydatek.
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24 Wspomnienia o m. W. Jaroszewskiej ks. Stan. Mystkowskiego, 
Mater, do biogr. m. W. Jaroszewskiej teka V.



Dzięki pomocy m ecenasa Hebdzyńskiego został ułożony sta
tu t stow arzyszenia „Sam arytanek”. Stowarzyszenie zostało za
tw ierdzone dn ia  13 m arca 1926 r. przez Ministerstwo^ Pracy 
i Opieki Społecznej 25.

S ta tu t stow arzyszenia, u ję ty  w  17 artykułach , podaje p raw 
ne ram y dla działalności stowarzyszenia. Cel stow arzyszenia 
określony jako opiekowanie się chorym i w  szpitalach epide
micznych, skórno-w enerycznych, oraz urządzanie sal zajęć, 
domów p racy  iitp. Stowarzyszenie ima zdolność ipfawną do nar- 
bywania i posiadania m ajątku , może działać na teren ie całej 
Polski, siedzibę ma w  W arszawie. Członkowie dzielą się na 
rzeczywistych (którym i są kobiety pełnoletnie w yznania rzym 
sko-katolickiego, obowiązane do czynnej pracy w stow arzy
szeniu) i na protektorów . Zarząd składa się z pięciu członków 
rzeczywistych.

Dzięki zatw ierdzeniu mogło stow arzyszenie „Sam arytanek” 
działać i tworzyć nowe placówki. N ajpierw  jednak utrw aliło  
się w  szpitalu św. Łazarza przez podpisanie um owy na trzy  
lata  dnia 24. III. 1927 r. Była to um owa 26 w spraw ie pielę
gnowania chorych, pensjonariuszy i dzieci przez ss. sam ary
tank i i udziału ich w  zarządzaniu szpitalem  św. Łazarza. 
W prawdzie 1 teraz  p raca  sióstr m iała być bezpłatna, ty lko za 
m ieszkanie i u trzym anie, ale na ubiór i drobne w ydatki zo
bowiązał się zarząd szpitala wypłacać po 50,— zł, było więc 
już jakieś oparcie m aterialne i możliwość pracy ideologicznej 
dla dobra leczonych dziewcząt.

M. Jaroszew ska w  1926 r. w ynajęła 2 pokoje przy ul. Zło
tej 24 a potem  przy ul. Mochnackiego 23 dla wspom agania 
dziewcząt wychodzących ze szpitala. P raca ta, mimo wielu 
ofiar i upokorzeń, nie udaw ała się z powodu przew rotności 
ludzkiej. Dopiero lepsze w yniki dało się osiągnąć, gdy zgro
m adzenie w  październiku 1927 r. objęło zakład „P rzystań” , 
dla tego rodzaju dziewcząt.

Na terenie szpitala pom agała m. Jaroszew ska wyleczonym 
dziewczętom jeszcze w  ten  sposób, że za zgodą Zarządu szpi
ta la  za trudniała  je (w liczbie 10) jako poimocnice służby szpi
talnej. Po jakim ś czasie m ogły te dziewczęta odejść ze świa
dectw em  pracy w szpitalu, a wolne m iejsca zajm ow ały na
stępne wyleczone.

25 Statut został zaraz wydrukowany, Warszawa 1926, liczy 4 stronice, 
na końcu dekret zatwierdzający stowarzyszenie.

28 Tekst umowy w 12 punktach przechował się w archiwum zgro
madzenia, Mater, do hist, zgrom, teka II.



Na terenie szpitala św. Łazarza w ypraktykow ała m. W in
centa m etody pracy nad dziewczętami, przeprow adziła racjo
nalną segregację chorych, co zostało później stosowane przez 
wiele lat.

3. P l a c ó w k i  w  L u b l i n i e ,  H e n r y k o w i e  
i K a r o l i n i e

Pierw sza placów ka stow arzyszenia pow stała w L u b l i 
n i e 27. Z in icjatyw ą powołania sióstr do L ublina w ystąpił 
naczelny lekarz szpitala w  Lublinie, k tó ry  widział pracę sióstr 
w W arszawie. Dwie siostry udały się tam  w czerwcu 1926 r. 
do pracy w szpitalu  skórno-w enerycznym  św. Józefa. Potem  
było ich siedem, zam ieszkały w  szpitalu przy ul. Radziwiłłow- 
skiej 11, gdzie się urządziły w  m ieszkaniu trzypokojowym  
(kaplica, sypialnia, rozmównica). W prawdzie były słabo przy
gotowane do zajęć w  szpitalu, ale zapał i poświęcenie uzupeł
niały brak  fachow ych wiadomości i doświadczenia. Jedna 
z sióstr pracow ała jako nauczycielka-katechetka w szkołach 
powszechnych przez rok.

Przełożona od października była s. M ałgorzata Szymczak 
a od lutego 1927 r. s. Benigna Umińska. Z pomocą duchowną 
spieszył O. B enw enuty  Kw iatkow ski kapucyn. Ks. bp Fulm an 
bardzo życzliwie odnosił się do zgrom adzenia, pragnął jego 
u trw alenia i rozwoju. On to wydelegował jednego z księży 
do przyjęcia ślubów  chorej s. Teresy Jan iny  Czarnockiej, 
zm arłej w Lublinie 30. XI. 1926 r. On też skierow ał m. W in
centę do profesora praw a kanonicznego ks. J. Rotha, aby ten 
dostosował konsty tucje  zgrom adzenia do nowego kodeksu p ra
wa kanonicznego i je uzupełnił.

S iostry pracow ały w  Lublinie tylko do końca grudnia 1927 r. 
D ostały wypowiedzenie, gdyż nie były fachowo przygotowane 
do pracy w  szpitalu. Pobyt jednak sióstr w  tym  mieście oka
zał się pożyteczny, bo życzliwość okazana przez biskupa Ful- 
m ana podniosła m. W incentę na duchu, zachęciła do w ytrw ania 
i natchnęła nadzieją, że władze kościelne zatw ierdzą stow a
rzyszenie jako zgrom adzenie zakonne. Dzięki pracy sióstr 
w  Lublinie zdobyło także stowarzyszenie konstytucje, które 
można było przedstaw ić władzom kościelnym  w W arszawie.
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27 Wspomnienia s. Stefanii Zielnik (Mater, do biogr. teka VI); list 
m. W. Jaroszewskiej, bez daty, do s. Benigny Umińskiej (Mater, do 
bio'gr. teka IV a); list s. B. Umińskiej z dnia 26. XII. 1927 r. do m. W. 
Jaroszewskiej (Mater, do biogr. teka IX); brulion notatek m. W. Jaro
szewskiej (Mater, do biogr. teka IV-c).



Nadto m. W incenta przekonała się, że wszelkie spraw y sto
warzyszenia m usi załatw iać na gruncie praw nym , bo to nie 
chodzi o sam ą pracę, ale o tworzące się zgrom adzenie w orga- 
niźmie Kościoła 28.

W październiku 1927 r. objęło stow arzyszenie prowadzenie 
zakładu „P rzystań” w  H e n r y k o w i e 29.

Był to z a k ła d 30 dla m oralnie zaniedbanych dziewcząt, pro
wadzony z ram ienia W arszawskiego Chrześcijańskiego Towa
rzystw a O chrony Kobiet. M. W incenta broniła się przed p rzy j
m owaniem  nowej pracy, gdyż nie m iała sióstr w ykw alifiko
w anych, z drugiej jednak  strony  uśmiechało się jej prow a
dzenie takiej insty tucji, gdyż w idziała możliwość pomagania 
dziewczętom opuszczającym  szpital św. Łazarza i innym , k tóre 
już poznała i zachęcała do zm iany życia. Rozważywszy to 
wszystko uległa namowom opiekunki „Przystan i” , radnej 
m iejskiej Stanisław ie Kołaczkowskiej i posłała siostry do H en
rykowa.

Siostry m ęczyły się w  H enrykow ie przez dłuższy czas, gdyż 
budynki w ym agały rem ontu, wyposażenie zakładu n iew ystar
czające, dziewczęta w  liczbie ok. 100 niekarne i początkowo 
buntujące się.

Trzeba było włożyć wiele trudu , naw et fizycznego. Powoli 
dziewczęta wciągały się do pracy, zostały o tw arte  pracownie 
(haftu, szycia, abażurów).

Po kilku latach zakład był uw ażany za wzorowy, zyskał 
szereg poważnych przyjaciół, k tórzy pom agali siostrom  przez 
organizowanie im prez i innych środków oddziaływania peda
gogicznego.

W 1938 r. zakład został w ew nętrznie zreorganizow any31, 
służył w ychow aniu i leczeniu dziewcząt zagrożonych m oral
nie, w  w ieku od la t 15 do 20, posiadał 60 miejsc. W 1939 r. 
otrzym ał nazwę „Zakład dla dziewcząt im. M atki W incenty 
Jaroszew skiej” .

W okresie okupacji zakład został raczej szpitalem  (oddział

28 Posyłając siostry do Lublina nie miała umowy z zarządem szpi
tala, a także nie uwiadomiła Kurii warszawskiej o wysłaniu sióstr na 
placówkę do innej diecezji. Wprawdzie stowarzyszenie jako takie 
nic podlegało władzy Kurii bisk., niemniej jednak to zaniedbanie za
ważyło, gdyż stowarzyszenie nie otrzymało przychylnej opinii Kurii na 
zapytanie bpa Fulmana.

29 Osada Dąbrówka n r 2, gmina Jabłonna, w powiecie warszawskim.
30 Zob. teka akt luźnych, Henryków; wspomnienia Marii Sawickiej 

(Mater, do biogr. teka V); rkps Księga protok. Rad Gener., zwłaszcza 
lata 1935—1945 r.

31 Por. M i l l e r ó w n a  H., Zakład w Henrykowie, Warszawa 1939 
(odb. z nr 3 Opiekuna społecznego) s. 3—5.



szpitala św. Łazarza w  W arszawie), przysyłano też do niego 
młodsze dziewczęta zagrożone zepsuciem z powodu w arunków  
środowiskowych oraz dzieci obarczone dziedzicznie i potrze
bujące leczenia specjalnego.

Pozostała jednak pew na ilość w ychow anek dawnego typu, 
tak że razem  bywało w  zakładzie ponad 80 wychowanek.

Zakład został ew akuow any przy końcu sierpnia 1944 r. n a j
pierw  do Pruszkow a, potem  w okolice Łowicza a później do 
Gębie. Starsze dziewczęta odeszły. W 1945 r. zgromadzenie 
już nie wróciło do Henrykowa.

W 1928 r. od lipca mogła m. W incenta oddać się innej dzie
dzinie pracy nad nieszczęśliwymi, mianowicie zająć się dzieć
mi upośledzonymi umysłowo. Od początku swej pracy w szpi
ta lu  św. Łazarza m. W incenta bolała nad tym , że nie było 
gdzie umieszczać chłopców wyleczonych, często upośledzonych 
umysłowo a pozbawionych rodziny. Szczęśliwie się złożyło, 
że w  tym  czasie Opieka Społeczna chciała wyłączyć ze swych 
zakładów i szpitali chłopców tego rodzaju i umieścić ich osob
no w willi wydzierżawionej od W arszawskiego Tow. Lekarzy, 
położonej w  K a r o l i n i e  pow. Grodzisk 32. Prow adzenie za
kładu oddano m. W incencie i jej stowarzyszeniu.

W illa przeznaczona na zakład znajdow ała się w lesie brzo- 
zowym, była obszerna i wygodna, m ieściła 100 chłopców.

Ogromna rozpiętość wieku (od 4 — 18 lat) i upośledzenia 
u trudn ia ła  pracę, tym bardziej że w  pierwszej przysłanej g ru 
pie znaleźli się także chłopcy praw ie norm alni pod względem 
um ysłowym , ale zdeprawow ani pod względem m oralnym .

M. W incenta była główną kierowniczką zakładu w K aroli
nie, chociaż nie przebyw ała tam  stale, ale dzieliła jeszcze czas 
między W arszawę i Henryków. Powoli razem  z siostram i zdo
byw ała doświadczenie jak  prowadzić zakłady dla dzieci upo
śledzonych i w ypracow ała w łasny system. Doświadczenie zdo
byte  w  przeciągu trzech la t istnienia zakładu w K arolinie 
(1928— 1931 r.) w ykorzystała w  Pruszkow ie i Niegowie (Sa
m aria, Fiszor).

W illa w  K arolinie była wydzierżawiona na 3 lata, dlatego 
w 1931 r. wobec niemożności przedłużenia dzierżawy, trzeba 
było szukać nowego pomieszczenia dla chłopców. Znaleziono 
je w  Pruszkow ie i Niegowie. Dnia 1 w rześnia 1931 r. prze
słano dzieci głęboko upośledzone do Niegowa a debilów do 
Pruszkow a.
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32 Zob. teka akt luźnych Karolin; wspomnienia s, Stefanii Zielnik, 
Mater, do biogr. teka VI.
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W związku z koniecznością zajęcia się zakładem  w K aroli
nie i dotychczasowymi zajęciam i w  Henrykowie, m usiała się 
m. W incenta zwolnić w  lipcu 1928 r. z pracy w szpitalu św. 
Łazarza. Już w  czerwcu w ynajęła m ieszkanie (2 pokoje) przy 
ul. W spólnej 58. Tam  pow stała kancelaria zakładów stow a
rzyszenia a także dom główny, gdyż trzeba się było więcej 
zająć organizowaniem  życia zakonnego w stowarzyszeniu.

4. D ą ż e n i e  d o  o r g a n i z a c j i  z a k o n n e j

Grono tow arzyszek m. W incenty rosło 33, do 12 lipca 1926 r. 
było przyjętych 20 kandydatek, z k tórych 5 wystąpiło, a po
zostało w  stow arzyszeniu 15. Do końca grudnia zgłosiło się 
jeszcze 15, ale wiele w ystąpiło lub trzeba było je usunąć, jed
na siostra zm arła, tak  że stow arzyszenie przy końcu 1926 r. 
liczyło z założycielką 20 osób.

Przychodzące do stow arzyszenia chciały życia zakonnego, 
ślubów itd. Nie bardzo orientow ały się w  stanie praw nym  
zrzeszenia. M. W incenta wprowadziła w  W arszawie a potem  
w Lublinie zakonny porządek dnia, ćwiczenia duchowne i inne 
zwyczaje zakonne 34.

N ow icjatu nie zorganizowała, gdyż ani nie było odpowied
niego m iejsca, ani możliwości z powodu pracy  w  szpitalu 
a później w  zakładach.

Natom iast sama iczęsto głosiła siostrom  konferencje d pou
czała je o życiu zakonnym. N iektóre ze zgłaszających się były 
już przedtem  w  jakim ś zgrom adzeniu zakonnym  i tam  prze
szły pewne przeszkolenie.

M. W incenta łudziła się, że uda jej się w net zdobyć kościel
ne zatw ierdzenie stow arzyszenia, dlatego od początku uczyła 
przyjęte kandydatki tak  jak  gdyby weszły do założonego ka
nonicznie zgrom adzenia zakonnego.

Mimo w stępnych trudności, na k tóre się natknęła w  zwią
zku z pracą w  szpitalu św. Łazarza, o czym była już mowa, 
zwróciła się m. Jaroszew ska oficjalnie do K urii M etropolital
nej W arszawskiej dnia 12 lipca 1926 r. prosząc o praw ne ure-

33 Zob. rkps Spis sióstr (w arch, zgrom.). Spis był prowadzony przez 
m. Wincentę od dnia 6. I. 1926 r. Pierwsza jest zapisana s. Gabriela 
Adamina Mańkowska (wstąpiła 18. I. 1926 r. zm. 13. XI. 1949 r.); jako 
68-ma s. Dominika Maria Szymczewska, pierwsza po m. Wincencie 
przełóż, gener. (wstąpiła 4. VIII. 1927 r.).

34 Zachował się rkps Modlitwy, 1926 rok (Mater, do biogr. teka III). 
Jest to zbiorek zakonnych modlitw, dowodzi to, że m. Wincenta chciała 
od początku ułożyć życie codzienne według porządku przyjętego w zgro
madzeniach zakonnych.



gulowanie spraw  stow arzyszenia pod względem  kościelnym 35. 
„Jesteśm y stow arzyszeniem  osób świeckich — pisała — nie
m niej jednak pragniem y najszczerzej pracę naszą oprzeć na 
gruncie religijnym  i katolickim , oddać ją  pod opiekę i kon
trolę Kościoła św. ...Dziś kiedy liczba Sam arytanek znacz
nie się zwiększa a  pole pracy  przed nam i coraz szersze się 
o tw ie ra 36 potrzebujem y mieć jasno określony nasz stosunek 
do Kościoła św. a tym  samym  i do W ładzy Duchownej m iej
scowej” .

Prosiła więc m. Jaroszewska, aby K uria: a) wyznaczyła 
kapłana, k tó ry  by zbadał szczegółowo try b  życia stow arzy
szonych i ich ustaw y, b) o ile opinia delegata w ypadnie do
datnio, o udzielenie aprobaty  kościelnej, с) o wyznaczenie ka
płana, do którego w potrzebach duchownych i m aterialnych 
m ogłyby się stowarzyszone zwracać.

Na skutek tego pisma kard. Kakowski p o lec ił37 dnia 4 sierp
nia 1926 r. zbadać ks. prałatow i J. G autier, czy sam arytanki 
m ogłyby pozostać jako bractw o (confraternitas) lub stow arzy
szenie kościelne (pia unio).

Ks. G autier zaopin iow ał38, że sam arytanki pow stały bez 
kontaktow ania się i bez zależności od w ładzy kościelnej, wo
bec tego obecnie należałoby im wyznaczyć kapłana, aby ich 
otoczył opieką duchow ną oraz zbadał ich ustaw y i tryb  życia, 
a dopiero po dłuższej obserw acji powziąć decyzję co do dal
szych losów stowarzyszenia.

Zgodnie z powyższą opinią został wyznaczony ks. Krause 
ze zgrom adzenia księży m isjonarzy. Nie posiadam y żadnych 
wiadomości o jego działalności w  stow arzyszeniu, zresztą nie 
mógł się nim  długo zajmować, bo w net w yjechał na misje.

Tak więc spraw a organizacji zgrom adzenia nie posunęła się 
naprzód. Tymczasem praca stow arzyszenia rozszerzyła się po
za W arszawę (Lublin, Henryków, Karolin). Do końca czerwca 
1928 r. spis sióstr 39 podaje 105 osób, z k tórych  pozostało w  sto
warzyszeniu 48. Była to już znaczna grupa, k tó rą  należało się 
dokładniej zająć. Rozum iała to m. Jaroszew ska, dlatego mimo
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35 w  archiwum zgrom, zachowała się kopia tego pisma (Mater, do 
biogr. teka II) oraz oryg. z dopiskami kard. Rakowskiego i opinią ks. 
J. Gautier. Widocznie pismo to zostało wydane m. Jaroszewskiej z K u
rii dla załatwienia jakiejś sprawy i potem zostało już w  archiwum 
zgromadzenia. Dzięki temu nie spłonęio w Warszawie w 1944 r. Obec
nie w arch, zgrom., Mater, do. hist, zgrom, teka I.

36 Np. możliwość założenia placówki w Lublinie.
37 Adnotacja na marginesie pisma m. Jaroszewskiej.
88 Na dole pisma m. Jaroszewskiej.
39 Rkps Spis sióstr.



oporu ze strony  władz szpitalnych w ycofała się w  łipcu 1928 r. 
z pracy w szpitalu  św. Łazarza.

W codzienne życie sióstr starała  się wprowadzać konstytucje, 
k tó re  zredagował w  lu tym  1928 r. ks. J. Roth. S iostry skła
dały przed m. Jaroszew ską śluby pryw atne a ona złożyła do
zgonne śluby p ryw atne  ubóstwa, czystości i posłuszeństwa 
oraz przyrzeczenie pracy  wspólnej w  zgrom adzeniu sióstr sa
m arytanek  dnia 6. I. 1928 r. i pozostawiła tekst ślubow ania 
na piśmie 40. Założycielka s tara ła  się o urządzenie corocznych 
rekolekcji dla sióstr i o odpowiednich spowiedników dla nich.

K iedy już został ob jęty  zakład w K arolinie i załatw ione 
najpilniejsze spraw y, uległa nakazom lekarzy  i prośbom sióstr, 
aby się poddać leczeniu.

Późną jesienią 41 odbyła kurację  we F rancji a potem  8 dni 
spędziła we Włoszech. P rzy  okazji pobytu za granicą starała 
się zapoznać z pracą nad dziećmi upośledzonym i pod wzglę
dem um ysłowym , bardzo się jednak rozczarowała, gdy zoba
czyła wielkie zacofanie pod tym  względem.

III. Przekształcenie w stowarzyszenie kościelne

1. S t a r a n i e  o z o r g a n i z o w a n i e  n o w i c j a t u

Stowarzyszenie ss. sam arytanek borykało się z poważnymi 
trudnościam i42. Środki m aterialne ledwo w ystarczały  na ży
cie, z braku odpowiednich funduszów nie można było rozwi
nąć szerszej działalności i uskutecznić w  pełni planów m. W in
centy, za mało też stow arzyszenie liczyło kw alifikow anych sił 
do pracy. S iostry  usunięte słusznie ze stow arzyszenia u rab ia
ły  złą opinię stow arzyszeniu i oskarżały je przed władzam i 
kościelnymi.

Mimo słabego zdrow ia i częstych chorób m usiała sama m. 
W incenta załatw iać spraw y złączone z pracą poszczególnych 
placówek, w ystępow ać w ich im ieniu wobec władz, brać 
udział w różnych naradach i spotkaniach. Pełna energii i in i

40 Zob. Mater, do biogr. teka II.
41 Zachował się paszport (Mater, do biogr. teka I) nr 599/28 wydany 

przez Minist. Spraw Zagr., Warszawa 27. X. 1928 r., na wyjazd do F ran
cji, Italii, Szwajcarii. Pieczątki kontroli granicznej wskazują, że prze
kroczyła granicę polską przy wyjeździe w Zbąszyniu dn. 1. XI. 1928 r., 
wróciła przez Dziedzice dn. 25. XII. 1928 r., gdyż z Włoch wyjechała 
przez stacje Tarvisio. Z Francji napisała kartkę pocztową dn. 12. XI. 
1928 r. z Beaulieu sur Mere (Mater, do biogr. teka IV a).

42 Na podstawie wspomnień najstarszych sióstr.



cjatyw y daw ała sobie radę, ale nie mogła już wiele czasu 
poświęcić spraw om  w yrobienia poszczególnych sióstr.

Znaczną przeszkodę do prawidłowego rozw oju stow arzysze
nia stanow ił także brak pomocy duchownej (rekolekcje, kon
ferencje, spowiednicy), gdyż na ogół księża, poza drobnym i 
w yjątkam i, z różnych względów trzym ali się z daleka od sto
warzyszenia.

Największa bolączka to brak  now icjatu, bo stowarzyszenie 
nie pcisiadało funduszów na kupno jakiegoś domu, k tó ry  by 
można przeznaczyć na ten  cel. Zdawało się, że w  obszernym  
zakładzie w  K arolinie uda się zorganizować n o w ic ja t43, ale po 
kilku m iesiącach okazało się to przedsięwzięciem  nierealnym .

W jesieni 1928 r. pragnęła m. W incenta skorzystać z moż
liwości osiedlenia się we Wło/cławfku44, aby tam  'urządzić no
w icjat. Zgłosiły się bowiem 3 kandydatki, k tó re  prowadziły 
we W łocławku pracę społeczną, posiadały w łasne mieszka
nie. Założycielka jeździła kilka razy  do W łocławka. P rzy  oka
zji w idziała się z ks. prof. Adameckim znającym  potrzeby 
jej duszy i stow arzyszenia i na jego pomoc liczyła przy w yra
bianiu nowicjuszek. Jednak  staran ia  we W łocławku nie od
niosły skutku, bp K. Radoński o d p isa ł45 dnia 7 w rześnia 1929 
r.: „Pomimo uznania, jakie żywię do Stow arzyszenia Sióstr 
z powodu ich gorliw ej pracy nad dziewczętam i upadłym i, nie 
mogę przyjąć ich do swej diecezji, dopóki nie otrzym ają for
m alnego zatw ierdzenia swej W ładzy Duchownej w  W arsza
w ie” . Biskup Radoński, k tó ry  niedawno przyszedł do diecezji, 
nie chciał mieć kłopotów z nowym  niezorganizowanym  zgro
madzeniem.

W tej sytuacji, zdawało się beż wyjścia, rozważała m. W in
centa podsunięty jej p ro jek t połączenia się ze zgromadzeniem 
sióstr m isjonarek św. Benedykta w  Łucku 46.

S iostry m is jo n ark i47 pow stały w  Białej Cerkwi pod Kijo
w em  w 1917 r., zostały kanonicznie erygow ane w diecezji 
łuckiej przez bpa A. Szelążka dnia 31. XII. 1928 r. Liczyły 
w  1930 r. ok. 30 sióstr, posiadały w  Łucku w łasny dom i zor
ganizowany now icjat, brakowało im energicznej osoby do kie
row ania zgrom adzeniem  i projektow anym i dziełami. Opiekun 
zgrom adzenia ks. Jagłow ski pragnął pozyskać m. W incentę

43 Rozpoczęło w  Karolinie nowicjat 6 sióstr w  1930 r.
44 Wspomnienia s. Izabeli J. Antosiak, Mater, do biogr. teka VII.
45 Mater, do biogr. teka VIII.
46 Zob. listy m. W. Jaroszewskiej (Mater, do biogr. teka IV a) i listy

ks. Jagłowskiego i ks. Chmielewskiego (Mater, do biogr. teka VIII).
47 В а г J., Polskie zakony s. 500—503.



dla Łucka, m yśl tę popierał ks. A. Chm ielewski ojciec du
chowny Sem inarium  Duch. w Łucku, k tó ry  znał m. Jaroszew 
ską, chętnie się godził na to bp Szelążek. W szyscy widzieli ko
rzyści dla obydwu zgromadzeń: sam arytanki zdobędą praw a 
zgrom adzenia zakonnego i stabilizację oraz upragniony no
w icjat, m isjonarki dynam izm  -samarytanek, zapał i kierow 
nictwo m. W incenty.

Dla zapoznania się z w arunkam i pojechała w  1930 r. do 
Łucka m. W incenta na kilka dni, a później s. Benigna U m iń
ska z drugą siostrą na czas dłuższy. Po ponad miesięcznym 
ich tam  pobycie spraw a połączenia była bliska realizacji. Jed 
nak na połączenie zgrom adzeń nie zgodził się kard. Kakowski, 
gdyż nie w idział w  tym  korzyści dla sam arytanek.

M. W incenta przy jęła spokojnie decyzję swej w ładzy du
chownej, polecając P. Bogu dalszy rozwój stowarzyszenia.

Wiemy, że w  1929 r. i 1930 r. były zam iary połączenia się 
ss. sam arytanek  z innym i jeszcze zgromadzeniami, np. z sio
stram i wspólnej pracy  we W łocławku, ale prowadzone roz
m owy nie przyniosły skutku.

W czasie zabiegów o otw arcie now icjatu głosiła m. W in
centa liczne konferencje, aby podnieść życie duchowne sióstr. 
Z ebrała też k ilka razy  przełożone poszczególnych placówek, 
żeby im udzielić instrukcji. Zachowały się protokóły trzech 
takich zebrań 48. Była to na owe czasy nowość w życiu pol
skich zgromadzeń zakonnych, bo takie zebrania przełożonych 
domowych nie były praktykow ane.

2. U t w o r z e n i e  s t o w a r z y s z e n i a  k o ś c i e l n e g o

B rak praw nego uznania stow arzyszenia ze strony  Kościoła 
w yw oływ ał pewien niepokój czy szem ranie niektórych człon
kiń stowarzyszenia. Chcąc tem u położyć koniec, m. W incenta 
jasno przedstaw iła siostrom, że mimo braku  zatw ierdzenia 
kościelnego, chce trw ać w  stow arzyszeniu sam arytanek  i pod
dać się jego ustawom , chociażby za jej życia stowarzyszenie 
nie otrzym ało zatw ierdzenia kościelnego.

Oświadczenie tego rodzaju złożyła też na p iśm ie49 wobec 
dw u świadków. Podobne deklaracje składały i inne siostry.

Obawiała się m. W incenta, aby brak zaufania do jej osoby 
nie w płynął ujem nie na jedność stow arzyszenia, dlatego zapro

48 Dnia 7. X. 1928 r., XII. 1929 r. (bez daty dziennej), 9. I. 1930 r., 
zob. Mater, do hist, zgrom, teka II. Dnia 9. I. 1930 r. postanowiono od
bywać zebrania przełóż, co miesiąc.

49 Autograf z datą 28. I. 1930 r. w arch, zgrom., Mater, do biogr. 
teka III.



ponow ała50 zrzeczenie się urzędu przełożonej. S iostry s ta 
nowczo się tem u sprzeciwiły, a naw et placówka w  Karolinie 
ułożyła petycję do K urii z podpisam i praw ie ogółu sióstr sto
warzyszenia, aby zostawić im na urzędzie głównej przełożonej 
m. Jaroszewską.

Akcja ta  zwróciła uwagę K urii na konieczność zajęcia się 
stowarzyszeniem , Ks. bp Stan. Gall przeprow adził w izytację 
stowarzyszenia, co doprowadziło do przekształcenia stow arzy
szenia sam arytanek w  stowarzyszenie kościelne i odbycia ka
p itu ły  generalnej.

Odpowiedni d e k re t31 podpisał kard. A. Kakowski dnia 
23 sierpnia 1930 r. w  następującym  brzm ieniu: „Uwzględnia
jąc prośbę Stow arzyszenia Sam arytanek z dnia 1 m aja b.r., 
na mocy w ładzy przysługującej Nam  w m yśl kanonów praw a 
kanonicznego (kan. 100 i 684— 699) niniejszym  dekretem  ery 
gujem y Stow arzyszenie Sam arytanek z siedzibą w  W arszawie 
jako związek w yznaniowy ze wszystkim i przyw ilejam i i p ra
wam i osoby praw no-kościelnej” .

Pod względem praw nym  niewiele dawał ten  dekret siostrom 
sam arytankom , gdyż potraktow ał je jako stow arzyszenie ka
tolików świeckich, naw et bliżej nie określił, czy to ma być 
bractwo (confraternitas) czy pobożne zrzeszenie (pia unia), 
nie określił też s ta tu tu  stowarzyszenia. Zdobyły jednak sam a
ry tank i kościelną osobowość praw ną.

Praktyczne znaczenie dekretu  było wielkie, bo milcząco 
zostały zatw ierdzone konstytucje sam arytanek  ułożone dla 
osób prowadzących życie zakonne, uznana zależność stow arzy
szenia od w ładzy kościelnej, pozwolenie prowadzenia życia 
wspólnego i używ ania jednolitego stro ju  naw et poza domem 
stowarzyszenia.

Faktycznie więc sta ły  się sam arytanki stowarzyszeniem  
prowadzącym  życie wspólne bez publicznych ślubów 52, zgodnie 
z kan. 673—681. Tak też trak tow ała je K uria  M etropolitalna, 
bo pozwalała na składanie ślubów, w yznaczała im spowiedni
ków, uznaw ała kaplice w  ich domach itd. oraz nakazała odbycie 
kapitu ły  generalnej.

50 Już w  styczniu m. W incenta wysunęła tę propozycję (zob. proto
kół z zebrania przełożonych domów dnia 9. I. 1930 r. Mater, do hist, 
zgrom, teka II). Drugi raz ta  sprawa wypłynęła w lipcu po przerwaniu 
pertraktacji z Łuckiem.

51 Oryg. w arch, zgrom., teka Akt erekcji zgrom.
52 Tak tę sprawę rozumiał także znany kanonista ks. J. Roth, zob. 

list do m. W. Jaroszewskiej, Lublin 12. I. 1931 r., Mater, do biogr. 
teka VII.



K a p itu ła 53 ta  odbyła się w  Karolinie dnia 20 października 
1930 r. Przybyło 49 sióstr na 65 należących do stowarzyszenia. 
Przew odniczył bp St. G a ll54 jako delegat kard. Kakowskiego. 
Jednogłośnie została w ybrana na przełożoną generalną m. 
Jaroszew ska 55.

Odtąd regu larn ie  odbyw ały się posiedzenia rady  general
nej 56, dopuszczano do ślubów, zaprowadzono habity  białe 
w  domu a czarne do w yjścia poza dom itp. urządzenia zakon
ne. Nie udało się ty lko prawidłowo zorganizować now icjatu, 
z braku m iejsca, dopóki zgromadzenie nie nabyło dom u w  Nie- 
gowie (Samaria).

Już teraz  w ynikła trudność jak  postąpić z tym i siostram i, 
k tó re  dłuższy czas pracow ały w  stowarzyszeniu, ale nie w y
kazały powołania do życia zakonnego57. Pow stała m yśl, aby 
z nich utw orzyć grupę sióstr zrzeszonych przy zgrom adze
niu, bez ślubów. M yśl ta  dłuższy czas zajm ow ała m. W incentę, 
bo widziała, jakie trudności mogą być później z tym i siostra
mi. W racała do rozw iązania tej spraw y jeszcze po dokonanej 
kanonicznej erekcji zgromadzenia, ale nie załatw iła jej za swe
go życia. Część z tych  sióstr opuściła zgromadzenie, część 
pozostała m im o trudności jakie im  spraw iło życie zakonne.

3. D o m  g ł ó w n y  i n o w e  p l a c ó w k i

Po założeniu stow arzyszenia kościelnego trzeba było lepiej 
urządzić dom główny zgromadzenia. Zrezygnowano z miesz
kania przy ul. W spólnej 58, a w ynajęto przy  ul. Bagatela 14 
cztery pokoje, gdzie już urządzono kaplicę. Zajęto m ieszka

53 Zob. akta luźne zebrane w tece, oraz rkps Księga protok. kapituł 
gener.

54 Wówczas wikariusz gener. kard. Kakowskiego i biskup połowy.
55 M. Wincenta nie chciała przyjąć urzędu, ale bp Gall nie zgodził 

się, gdyż bardzo cenił wielkie przymioty m. Wincenty i jej zapał. Do 
Zarządu generalnego jako radne weszły: s. Michaela Markowska, s. Be
nigna Umińska, s. Dominika Szymczewska i s. Zofia Szadkowska. Se
kretarką została s. Benigna, ekonomką s. Zofia.

56 Zob. rkps Księga protok. Rad Gener.
57 M. W incenta ze względu na chęć pomagania wszystkim przyjmo

wała nieraz do stowarzyszenia kandydatki starsze i czasem takie, które 
nie mogły otrzymać przyjęcia w innych zgromadzeniach. Wierząc w do
brą wolę ludzi i okazując miłosierdzie, narażała się niekiedy na przy
krości i koszta a także obciążyła zgromadzenie osobami, które nie miały 
danych do życia wspólnego.
11 — P r a w o  K a n o n ic z n e



nie przy ul. Bagatela we w rześniu 58 1930 r. Kaplicę poświę
cił 59 bp St. Gall 26 stycznia 1931 r.

Przy ul. Bagatela mieściło się biuro zakładów  i zarząd 
zgrom adzenia aż do chwili przeniesienia do Sam arii w je s ie n i60 
1931 r.

Spraw a zorganizowania now icjatu była dalej niezałatwiona. 
M. W incenta szukała w  okolicach W arszawy odpowiedniego 
m iejsca na urządzenie domu głównego zgrom adzenia z nowi
cjatem , a także dla otw arcia zakładów dla dzieci, gdzie mogła
by zastosować sw oją skrystalizow aną już m etodę wychowania. 
Po wielu trudnościach udało jej się nabyć na wiosnę 1931 r. 
część m ają tku  Niegów z obszernym  domem 61. W lecie siostry 
sprow adziły się do Niegowa, pow stający klasztor nazwano Sa
m arią  62.

Na początku w rześnia 1931 r. zostały przywiezione do Sa
m arii dzieci z Karolina. M. W incenta na stałe przeniosła się 
do Sam arii w  lis topadzie63 a m ieszkanie z kaplicą przy ul. 
Bagatela zostało zwinięte. W Sam arii rozpoczął się now icjat 
prawidłowo urządzony.

W odległości ok. 2 km  od Sam arii w Fiszorze został zorga
nizowany dom dla niedorozw iniętych chłopców, zaprowadzony 
dom pracy i w arsztaty .

K arolin przestać istnieć w  1931 r., bo nie dało się odnowić 
dzierżaw y budynków, ale to zmusiło zgrom adzenie do szuka
nia innego odpowiedniego miejsca. Od początku września 
1931 r. objęło zgrom adzenie w  Pruszkow ie dwa w ydzierża-

58 W maju 1930 r. urzędowała m. Wincenta jeszcze przy ul. Wspól
nej, por. list ks. A. Jagłowskiego z dnia 19. V. 1930 r. (Mater, do biogr. 
teka VIII). Zeszyt kasowy introligatorni (rkps w tece akt Warszawa) 
przy ul. Bagatela 14 posiada zapisy od dnia 12. IX. 1930 r.

59 Zachowało się przemówienie wygłoszone przez bpa Galla przy tej 
uroczystości. Mater, do hist, zgrom, teka I.

60 Uchwała rady gener. dnia 17. XI. 1931 r.: mieszkanie przy ul. Ba
gatela zwinąć, a dom główny przenieść do Samarii, zob. rkps Księga 
protok. Rad Gener. Już następne zebranie rady gener. odbyło się 
w Samarii.

61 Decyzja kupna zapadła na zebraniu rady gen. dn. 16. VI. 1931 r. 
zob. rkps Księga protok. Rad Gener. Oczywiście tę uchwałę poprze
dziły kilku miesięczne pertraktacje. Na zebraniu rady gen. 16. VIII. 
1931 r. podano, że K uria Warsz. wyraziła zgodę i że już zrobiono 

wstępną umowę.
02 Pierwszą przełożoną została s. Dominika Szymczewska a mistrzy

nią nowicjatu s. Zofia Szadkowska, zob. rkps Księga protok. Rad Gener. 
dn. 16. VIII. 1931 r.

63 Zameldowała się w Niegowie 21. XI. 1931 r. zob. Potwierdzenie 
wymeld., Mater, do biogr. teka I. Także list ks. A. Chmielewskiego 
z dn. 25. XI. 1931 r. (Mater, do biogr. teka VIII) potwierdza, że m. Win
centa przeniosła się do Samarii.



wionę dom y po zakładach wychowawczych, przy ul. Szkolnej 
15 dla chłopców i p rzy  ul. Żbikowskiej 24 dla dziewcząt. Za
kład dla chłopców na początku zapełniły dzieci przywiezione 
z Karolina, zakład dla dziewcząt, jako całkiem  nowy, został 
o tw arty  w  październiku 1931 roku 64.

Tak więc przed uzyskaniem  dekretu  kanonicznej erekcji 
zgrom adzenia było 6 zorganizowanych domów: Sam aria, Fi- 
szor, Henryków, Pruszków  ul. Szkolna, Pruszków  Żbików 
i W arszawa szpital św. Łazarza a w  dniu 8. XII. 1932 r. li
czyło zgrom adzenie 91 sióstr 65.

IV. Kanoniczna erekcja zgrom adzenia zakonnego

1. U z y s k a n i e  z g o d y  S t o l i c y  A p o s t .

Podczas częstszych kontaktów  ze stow arzyszeniem  sam a
ry tanek  i z m .  W incentą przekonał się bp Gall, że siostry 
pragną życia zakonnego i że praca m. W incenty zasługuje na 
poparcie władz kościelnych. Dlatego najpraw dopodobniej on 
przedstaw ił kard. Kakow skiem u potrzebę ostatecznego u re 
gulowania spraw  stow arzyszenia 66.

Odpowiednie pismo 67 o uzyskanie zgody Stolicy Apost. na 
założenie kongregacji zakonnej, zgodnie z kanonem  492 § 1, 
w ystosował kard. K akow ski dnia 5 kw ietnia 1932 r. Podał 
w  nim, że ponad 60 pobożnych kobiet już prowadzi życie po
dobne do zakonnego od sześciu lat, że kobiety te  pracują po
żytecznie w  szpitalu  i zakładach, przewodniczy im  W incenta 
Jaroszewska. P rzedstaw ia też pismo cel szczegółowy przy
szłego zgrom adzenia i nazwę „siostry sa m a ry ta n k i68 Krzyża 
Chrystusow ego” , wspomina, że zgrom adzenia zakonnego o po
dobnym celu nie m a w Polsce. W ystawia jak  najlepszą opinię 
stowarzyszonym  członkiniom i podkreśla ich chęć życia za
konnego, aby m ogły w  pełni oddać się pracy charytatyw nej 
pod opieką Kościoła. Zaznacza wreszcie, iż członkinie kon
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64 Por. rkps Księga protok. Rad Gener., protok. z dn. 29. VIII. 1931 r„ 
dn. 19. IX. 1931 r. Później obydwa domy zostały kupione na własność 
zgromadzenia.

65 Por. rkps Spis sióstr. Spis podaje 266 osób przyjętych do stowa
rzyszenia od 6. I. 1926 r., ale 2 zmarły a inne wystąpiły albo zostały 
usunięte.

66 O życzliwości bpa Galla i uznaniu jakie miał dla m. Wincenty 
wspomina wiele starszych sióstr.

67 Kopię pisma do Kongregacji Spraw Zak. i kopię odpowiedzi Kon
gregacji otrzymała m. Wincenta z Kurii Warsz. dn. 11. VII. 1932 r. 
Obydwie kopie zachowane w  arch, zgrom., teka Akt erekcji zgrom.

68 Jeszcze bez dodatku benedyktynki.



gregacji będą m iały  zapewnione utrzym anie (m ajątek własny, 
opłaty za w ykonyw aną pracę).

W krótce nadeszła odpowiedź w ydana dnia 6 m aja 1932 r.: 
Kongregacja prosiła o obszerniejsze dane o zgromadzeniu, 
zgodnie z dekretem  Kongr. Spraw  Zak. z dnia 6. III. 1921 r., 
oraz o tek st konstytucji. Odpowiedź K ongregacji nie odrzu
cała prośby kard. Kakowskiego, jedynie odsuw ała załatw ienie 
spraw y na  szereig m iesięcy, gdyż trzeba było przetłum aczyć 
konstytucje. Nadto K uria W arszawska obawiała się ■— co w y
tłum aczono m. W incencie — czy w Rzym ie nie będą w ysuw a
ne trudności odnośnie pracy zgrom adzenia w  szpitalach dla 
chorych w enerycznie 69.

W tym  czasie m. W incenta czuła się źle ze zdrowiem , lekarze 
radzili odbycie k u rac ji w  Vichy we Francji. Mimo trudności 
m aterialnych (kupno Sam arii, organizowanie zakładów w Prusz
kowie) i niechęci oddalania się od swych sióstr, zdecydowała 
się m. Jaroszew ska na wyjazd, z w ielką nadzieją, że po odby
ciu kuracji uda jej się w  Rzymie uzyskać zgodę Stolicy Apostoł, 
na kanoniczną erekcję zgromadzenia.

W yjecha ła70 na leczenie dnia 4 sierpnia 1932 r. Po odby
ciu ku racji znalazła we F rancji oparcie w opactw ie sióstr bene
dyktynek  w J o u a r r e 71, gdzie jedną z zakonnic była Polka 
s. K rystyna R u d n ick a72. M. W incenta gościnnie przyjęta 
w  opactwie zapoznała się ze zwyczajam i k lasztornym i bene
dyktynek (mieszkała w  klauzurze) i b rała  udział we wspól
nych ćwiczeniach S. K rystyna przetłum aczyła jej konstytucje 
na język francuski a  ksieni klasztoru zaznajom iła ją  z opatem  
F ulbertem  Glories. Zacny ten  benedyktyn zachęcił m. W incentę 
do podróży do Rzymu, gdzie w  październiku m iał się odbyć 
kongres opatów benedyktyńskich. Założycielka usłuchała do
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69 Informacje w sprawie starań Kurii Warsz. o otrzymanie zgody 
Stolicy Apost. uzyskała m. Wincenta drogą prywatną 6. VI. 1932 r. zob. 
rkps Kronika  [fragmenty z 1931—1933] s. 15, Mater, do historii zgrom, 
teka I.

70 Zachował się paszport Nr III 1/4054/32 wydany przez Starostę 
Grodzkiego (Śródm. Warszawskiego), Warszawa 1. VIII. 1932 r. (zob. 
Mater, do biogr. teka I). Wyjazd z Polski przez Zbąszyń, powrót przez 
Zebrzydowice 3. XII. 1932 r.

71 Obszerna monografia opactwa (L’Abbaye royale Notre-Dame de 
Jouarre, Paris 1961 s. 400—401) wspomina o życzliwości opatki m. Be- 
nedykty Leroy okazanej m. Wincencie Jaroszewskiej.

72 Wspomnienia licznych sióstr, także listy m. Wincenty i listy m. 
Rudnickiej, Mater, do biogr. teka IVa i teka V. Odnośnie pobytu w Rzy
mie zob. np. list o. Fulberta Glories do m. Wincenty z dn. 17. I. 1933 r., 
Mater, do biogr. teka VIII.



brej r a d y 73, stanęła w  Rzymie u ss. nazaretanek, a spraw y 
swe złożyła w  ręce o. Glories i o. Bastien znanego kanonisty 
i pracow nika K ongregacji Spraw  Zak. Dzięki osobistej rozmo
wie z kard. Lepicier, p refektem  Kongregacji, poparciu opata 
prym asa i innych w ybitnych  benedyktynów , o trzym ała up rag 
niony dokum ent adresow any do kard. Kakowskiego.
Pismo K ongregacji74 datow ane 25 listopada 1932 r., w ydane 
zostało w  przyjęte j dla tych spraw  form ie. Nowe zgrom adze
nie ma się więc nazyw ać „siostry benedyktynki sam arytanki 
K rzyża Chrystusow ego” . Cel szczegółowy u ję ty  nieco k ró c e j73, 
niż to było w  piśmie kard . Kakowskiego z dnia 5. IV, 1932 r., 
na pierwszy plan jest w ysunięta praca nad dziećmi nienor
m alnym i lub zaniedbanym i a odnośnie pracy przy chorych 
jest tylko ogólne w yrażenie „cura in firm orum ”. Pom inięta 
została praca nad dziewczętam i m oralnie zagrożonymi. Kard. 
Kakowski m iał przyjąć śluby od przełożonej generalnej, a in
ne siostry m iały składać śluby na ręce przełożonej generalnej.
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2. D e k r e t  k a n o n i c z n e j  e r e k c j i

Po uzyskaniu zgody Stolicy Apost. już nic nie stało na prze
szkodzie do kanonicznego założenia zgromadzenia. Kard. K a
kow ski w ydał w ięc dnia 8 grudnia 1932 r . dekret 76 erygujący 
kongregację o ślubach prostych na praw ie diecezjalnym  a d ru 
gim dekretem  tegoż dnia zatw ierdził konstytucje zgrom adze
nia 77.

D elegat kar. Kakowskiego ks. W. Tyszka proboszcz w  Nie
gowie 78, uroczyście ogłosił w  kaplicy dom u głównego zgrom a
dzenia w  Sam arii kanoniczną erekcję nowego zgrom adzenia za

73 Wyjechała z Francji do Włoch 15. X. 1932 r. Włochy opuściła dnia 
2. XII. 1932 r., zob. pieczątki kontroli granicznej w paszporcie. Do 
Warszawy przybyła w  sobotę 3. XII. 1932 r., zob. rkps Kronika [frag
m enty z 1931—1933 r.] s. 19, Ma_ter. do hist, zgrom, teka I.

74 M. Wincenta zrobiła własnoręczny odpis tego dokumentu zacho
wany w arch, zgrom., teka Akt erekcji zgrom.

75 Wychowanie dzieci anormalnych, pomoc rodzinom uwięzionych, 
opieka nad chorymi, urządzanie rekolekcji.

те Oryg. w  arch, zgrom., teka Akt erekcji zgram.
77 Dekret wpisany na początku konstytucji. Egz. konstytucji pisany 

własnoręcznie przez m. Wincentę w  arch, zgrom., Mater, do biogr. 
teka III.

78 Początkowo był _delegowany bp. St. Gall, ale widocznie nie mógł 
przyjechać, zob. pismo Kurii Metrop. Warsz. n r 899 z dnia 24. II. 1933 r., 
Mater, do biogr. teka I.



konnego w uroczystość św. Benedykta 79 dnia 21 m arca 1933 r. 
N astępnie m. W incenta złożyła profesję w ieczystą na ręce de
legata ks. K ardynała a potem  przysięgę przepisaną dla prze
łożonej generalnej.

W dniu tak  uroczystym  dla m. W incenty i zgromadzenia 
nadeszły do Sam arii listy  od kilku księży biskupów, od przy
jaciół zgrom adzenia i od sym patyków  zakładów w  których  p ra
cowały siostry. L isty  objaw iały radość z praw nego u trw alenia 
zgrom adzenia i zaw ierały życzenia jego dalszego ro zw o ju 80.
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V. Dzieje zgromadzenia od kanonicznej erekcji do 1949 r.

1. Z a  ż y c i a  Z a ł o ż y c i e l k i

Na zew nątrz niew iele zmieniło się po dokonanej erekcji 
zgrom adzenia zakonnego. Przybyło m. W incencie kłopotów, 
bo teraz m usiała całe życie zakonne dokładnie dostosować do 
przepisów praw a kanonicznego. Zwłaszcza trzeba było zw ra
cać uwagę, czy kandydatk i nie m ają przeszkód do przyjęcia. 
Należało też wszystkim  siostrom  dać możność odpraw ienia ka
nonicznego now icjatu, aby mogły złożyć ważne śluby zakon
ne. Jednak  równocześnie m usiały być dalej czynne wszystkie 
dotychczasowe placówki zgromadzenia, dlatego nowe kandy
datki przechodziły norm alne przeszkolenie zakonne (postulat, 
nowicjat) natom iast daw ne siostry mogły iść do now icjatu 
i składać śluby, gdy znalazły zastępstwo. Część sióstr w  ogóle 
nie mogła odpraw ić pełnego now icjatu, dlatego otrzym ały 
później, już po śm ierci m. W incenty 81, sanację niew ażnie zło
żonej profesji.

W net po przeniesieniu się do Sam arii w  1931 r. okazało się, 
że jest konieczne biuro zgrom adzenia w  W arszawie, dlatego 
zgromadzenie chętnie przyjęło darow iznę Tow arzystw a Opieki 
nad Sierotam i 82 domu przy ul. Barskiej 16. Równocześnie m.

79 Datę tę ustalono na posiedzeniu rady gener. odbytym w dniach 
10 i 11. XII. 1932 r., na życzenie m. Wincenty, zob. rkps Księga protok. 
Rad Gener.

89 Telegramy lub listy nadesłali m. i.: kard. Kakowski, kard. Lepi- 
cier prefekt Kongr. Spraw Zak., kard. Schuster z Mediolanu, arcybp 
Marmaggi nuncjusz Apost., bp Fulman z Lublina, bp Szelążek z Łucka, 
bp Czarnecki wizyt. Apost., bp Kubicki sufr. w Sandomierzu, opactwo 
św. Anzelma w Rzymie i kilka innych opactw zagranicznych.

81 Reskrypt Kongr. Spraw Zak. z dn. 6. VI. 1939 r., sanacja ślubów 
55 sióstr, zob. rkps Księga protok. Rad Gener. (prot. 25. VI. 1939 r.).

82 Posiedzenie zarządu gener. zgromadzenia dn. 30. X. 1932 r., zob. 
rkps Księga protok. Rad Gener.



W incenta mogła w  tym  domu rozwinąć pracę o k tórej dawno 
m yślała. M ianowicie w  domu przy ul. Barskiej powstał dom 
zakonny zgrom adzenia 83 i główna kancelaria zakładów prowa
dzonych przez zgrom adzenie, a nadto „Hotelik św H eleny” dla 
kobiet wychodzących z więzienia, aby m ogły w yszukać sobie 
.pracę, nabrać zaufanie 'do siebie itp., a także dla kobiet p rzy
jeżdżających do W arszawy na naśw ietlania przy schorzeniach 
tw arzy  (lupus). H otelik mógł pomieścić do 30 osób. Regulamin 
hoteliku jak i się zachował w  archiw um  zgrom adzenia 84 w ska
zuje na pełne miłości i dyskrecji trak tow anie gości w duchu 
m iłosierdzia m. W incenty.

W czasie w o jn y 85 1 9 3 9 r. znalazły przy ul. Barskiej schro
nienie opuszczone dzieci i starcy, potem  urządzono kuchnię 
dla biednych, jakiś czas przebyw ali tam  chłopcy od la t  4 do 14 
obciążeni dziedzicznie luesem , przeniesieni w  1943 r. do P rusz
kowa. Dom został całkowicie zniszczony na początku sierpnia 
1944 r.

M. W incenta s ta ra ła  się także przyjść z pomocą starszym  
kobietom  z in teligencji i w ynajęła dla nich na okres letn i 1935 r. 
w illę w Skolimowie. W net dom zwinięto, bo nie było środków 
utrzym ania 86.

Tymczasem coraz więcej sióstr składało śluby i należało po
m yśleć o odpraw ieniu kap itu ły  generalnej, tym  bardziej że 
w  1936 r. upływ ało 6 la t od kapitu ły  odbytej po przekształce
niu stowarzyszenia świeckiego w  stow arzyszenie kościelne 
Przed kapitu łą  zwizytow ał zgromadzenie, z polecenia kard. 
Kakowskiego, ks. Jakub  K ukliński C. R.

Chociaż był to początkowy okres zgrom adzenia i kapitu łę 
generalną należało odbyć z zastosowaniem  niektórych dyspens, 
jednak nie było w yboru delegatek domów, ale wzięły udział 
w  kapitu le tylko cztery  ówczesne profeski wieczyste: m. W in
centa, s. Dom inika Szymczewska, s. Zofia Szadkowska i s. Be
nigna Umińska.

Pierw sza kapitu ła  generalna zgrom adzenia87 odbyła się 
w  W arszawie przy ul. Barskiej 16, dnia 25 października 1936 r.
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83 Pozwolenie Kurii Warsz. na założenie domu zakon, z dn. 2. II. 
1933 r., zob. notatkę w areh. zgrom, teka akt luźnych domu przy. ul. 
Barskiej.

84 Mater, do biogr. teka IV a.
85 Dane w  tece akt luźnych domu przy ul. Barskiej.
88 Jest w arch, zgrom. (Mater, do biogr. teka IV c) rkps Rachunki, 

Katolicki Dom W ypoczynkowy Zgrom, w Skolimowie od 1. V. 1935 r.
87 Dane są zawarte w  tece akt Kapituł gener. i w  rękopisie Księga 

protok. kapituł gener.
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Przew odniczył arcybp Stan. Gall jako delegat kard. Kakow
skiego. Po spraw ozdaniu m. W incenty ze stanu  zgromadzenia 
w ybrano m. W incentę na przełożoną generalną a s. Dominikę, 
s. Zofię i s. Benignę na radne. Sekretarką  i p rokura to rką  gen. 
została s. Benigna.

Po odbytej kapitu le  m. W incenta coraz poważniej zapadała 
na zdrowiu, tak  że od m aja 1937 r. nie w ydalała się z W ar
szawy. Załatw iała spraw y w łóżku lub przy pomocy s. Domi
niki albo s. Benigny. Zm arła przedwcześnie S8 z w ielką s tra tą  
dla początkującego zgrom adzenia i . prowadzonych dzieł, dnia 
10 listopada 1937 r. w  W arszawie przy ul. Barskiej. Ciało prze
wieziono do Niegowa Sam arii gdzie spoczywa na cm entarzu 
parafialnym . Tymczasowe rządy zgrom adzenia objęła s. Do
minika.

Zgromadzenie liczyło w tedy 113 profesek i 40 nowie juszek, 
rozw ijało pracę w  7 domach.

2. O d  z g o n u  Z a ł o ż y c i e l k i  d o  z a k o ń c z e n i a
o k u p a c j i

Pierw szą potrzebą zgrom adzenia po śm ierci Założycielki było 
ustanow ienie zarządu generalnego. Dlatego już 14 grudnia 
1937 r. zebrała się druga kapitu ła  generalna 89, w  W arszawie 
przy ul. Barskiej, pod przew odnictw em  arcybpa St. Galla.

W kapitu le i tym  razem  wzięły udział tylko profeski w ie
czyste, k tórych  było tylko trzy  (s. Dominika, s. Zofia, s. Be
nigna), bez delegatek domów. Przełożoną generalną została 
w ybrana m. Dom inika Szymczewska 90, asysten tką i pierwszą 
radną gener. m. Zofia Szadkowska, a drugą radną gener. i se
k re ta rk ą  m. Benigna Umińska.

M. Dominika zwróciła uwagę na pogłębienie życia w ew nętrz
nego w  zgrom adzeniu. Uregulow ała ważność ślubów starszych 
sióstr, dbała o praw idłow e urządzenie now icjatu i podniesie
nie poziomu um ysłowego w  zgromadzeniu.

88 Swiad. zgonu zob. w  arch, zgrom., Mater, do biogr. teka I. Na
bożeństwo żałobne odbyło się w katedrze w Warszawie 12. XI. 1937 r., 
pogrzeb w Samarii w  sobotę 13. XI. 1937 r. Klepsydra i nekrologi (wy
cinki z prasy głównie warszawskiej) są w arch, zgrom., Mater, do biogr. 
teka X.

89 Źródła jak w  przyp. 87.
90 Urodź. 22. IV. 1899 r. w Ornsku na Syberii, wnuczka zesłanego na 

Syberię powstańca, wstąpiła do stowarz. sam arytanek 4. VIII. 1927 r. 
w Warszawie, śluby wiecz. złożyła 21. III. 1936 r. Od 1931 r. asyst, ge
ner. i przełożona w Samarii_ do śmierci m. Jaroszewskiej. Ojciec m. 
Dominiki wrócił z Syberii do Polski z rodziną w  1924 r.



W krótce w ybuchła w ojna a potem  nastąpiła  okupacja, k tóra 
ograniczyła lub częściowo przekreśliła działalność zgrom adze
nia, albo doprowadziła do u tra ty  domów i zakładów.

O bejm ując zarząd zgrom adzenia w grudniu 1937 r. zastała 
m. Dominika w  zgrom adzeniu 7 domów (Sam aria, Fiszor, H en
ryków, Pruszków  ul. Szkolna, Pruszków  Żbików, W arszawa 
Szpital św. Łazarza, W arszawa ul. Barska). Na wiosnę 1938 r. 
pow stał jeszcze jeden dom zgrom adzenia 91 w  W arszawie przy 
.ul Puław skiej 91. W Państw ow ym  Instytucie Higieny Psy
chicznej objęły siostry  pracę w  poradni psychologicznej, w  go
spodarstw ie i przy w ychow aniu dzieci będących na obserw a
cji. Pięć sióstr zamieszkało w Instytucie, ćwiczenie duchowne 
odpraw iały w  kościele parafialnym , bo nie m iały u siebie ka
plicy. Na początku w ojny w 1939 r. dom został zniesiony, gdyż 
Insty tu t przestał istnieć, a siostry z ul. Puław skiej przeszły 
do pracy w szpitalu św. Łazarza.

Podczas działań w ojennych w  1939 r. ucierpiały  wszystkie 
dom y zgrom adzenia, ale zakłady były prowadzone bez prze
rw y. Szpital św. Łazarza został w  znacznej części zniszczony, 
dlatego przeniesiono go na ul. Wolską 18. Tam również prze
szły s io s try 92 gdzie pracow ały do pow stania 1944 r. Zginęło 
w tedy  7 sióstr a 9 wywieziono do obozów w Niemczech, skąd 
w róciły w  grudniu  1944 r.

W arunki m ateria lne w  czasie okupacji były bardzo ciężkie, 
w Sam arii naw et siostry  głodowały. Zakłady ledwo egzysto
w ały  z powodu za m ałych przydziałów żywności, opału i ub ra
nia.

Zebrania rady  generalnej odbywały się rzadko 93, w  nowi
cjacie było tylko kilka nowicjuszek. Ćwiczeń duchownych nie 
zaniedbywano, ale życie zakonne napotykało na wiele prze
szkód.

W m aju i czerwcu 1943 r. w izytow ał zgrom adzenie o. K a
rol van Oast benedyktyn  z Tyńca, k tó ry  jako w izy ta to r apo
stolski odwiedził w szystkie klasztory reguły  św. Benedykta 
w  Polsce 94. W Sam arii zarządził95, aby przełożona generalna
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91 Dnia 28. II. 1938 r. przyjęto na zebraniu rady gener. propozycję 
otwarcia nowego domu, dn. 4. IV. 1938 r. wyznaczono 7 sióstr zob. rkps 
Księga protok. Rad Gener.

92 Rkps Księga protok. Rad Gener., protok. z grudnia 1939 r. i z dnia 
2. XI. 1945 r.

93 Od 1. IX. 1939 r. do 24. V. 1945 r. było tylko 7 zebrań, zob. rkps 
Księga protok. Rad Gener.

94 Swe zarządzenia i uwagi wydał na piśmie poszczególnym domom.
95 Protok. z posiedź, rady gener. 18. VI. 1943 r., rkps Księga protok. 

Rad Gener.



nie była równocześnie przełożoną domowę, co zostało w prow a
dzone, ustanaw iając osobną przełożoną dla domu głównego 
zgromadzenia.

Po w izytacji odbyła się trzecia kap itu ła  generalna zgrom a
dzenia 96. W Sam arii dnia 15 grudnia 1943 r. zabrało się 8 
sióstr upraw nionych do głosowania. Tym razem  były już w y
brane delegatki domów, zgodnie z konstytucjam i, chociaż je 
szcze nie w szystkie przepisy można było zachować z powodu 
m ałej liczby sióstr po profesji w ieczyste j97.

Przew odniczył na kapitu le ks. in fu łat Aleks. Fajęcki jako 
delegat O rdynariusza warszawskiego. W dniu 15. XII. 1943 r. 
przełożoną generalną zostało w ybrana na drugą kadencję m. 
Dom inika Szymczewska. W ybrano też pełny zarząd general
ny 98. N astępnie obradowano nad spraw am i zgromadzenia. 
W tedy zapadła uchw ała, aby wprowadzić form ułę profesji 
w  języku łacińskim. Inne poruszone spraw y należały raczej 
do kom petencji przełożonej generalnej a nie do kap itu ły  ge
neralnej.

Pod koniec okupacji, w  czasie pow stania w  W arszawie 1944 r. 
straciło zgrom adzenie obydwa domy warszaw skie (szpital i przy 
ul. Barskiej) a dom w Henrykow ie przestał istnieć na skutek 
ewakuacji.

W czasie okupacji stan  personalny zgrom adzenia niewiele 
się w praw dzie obniżył, bo w  dniu w ybuchu w ojny było 139 
profesek i 26 nowicjuszek a dnia 31. I. 1945 r. 135 profesek 
i 11 nowicjuszek, ale wiele sióstr przedwcześnie straciło  zdro
wie i nie m iało sposobności do kształcenia się. N atom iast ilość 
domów zm niejszyła się o 50 procent, gdyż w  1939 r. zgrom a
dzenie liczyło 8 domów a w  styczniu 1945 r. tylko 4 domy.
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3. W w o l n e j  P o l s c e

Zaraz po zakończeniu działań w ojennych w 1945 r. zabrało 
się zgrom adzenie do leczenia ran  zadanych przez w ojnę i do 
zorganizowania nowych domów. W okresie do końca 1949 r. 
założono 6 domów: Ju rk i 1945 r., Gębice 1945 г., Bytów 1946 r., 
M ierzęcin 1946 r., Zalesin 1947 r., M oryń 1949 r.

90 Rkps Księga protok. kapituł gener. i teka akt luźnych Kapituł gen.
97 Spis (rkps 2 kartki, Mater, do hist, zgrom, teka I) z dn. 21. III. 

1943 r. podaje, że było w  zgrom, profesek 144, nowicjuszek 8.
98 Asyst, i radna m. Zofia Szadkowska, dalsze radne m. Mechtylda 

Lisenbarth, m. Im m akulata Rudnik i m. Beniamina Pniewska, sekret, 
gen. m. Benigna Umińska, prokurat. gener. m. Ancilla Melech.



Zakład w J u r k a c h "  pow stał na skutek działań w ojen
nych w  1944 r., bo chłopcy w  wieku przedszkolnym  z zakładu 
w  Pruszkow ie zostali ew akuow ani do wsi Jeziora pow. Grójec. 
Tam  zajęli budynek szkolny. W 1945 r. trzeba było opróżnić 
szkołę i zakład osiedlił się w  Ju rkach  pow. Grójec. Z Ju rek  
w racały  dzieci po ukończeniu I oddziału do zakładu w Prusz
kowie. W 1948 r. charak te r zakładu się zmienił, na skutek za
rządzeń władz oświatowych, powstała szkoła specjalna od II 
oddziału w  zwyż.

Dom w G ę b i с а с h  100 jest niejako dalszym  ciągiem za
kładu w H enrykowie. K iedy bowiem trzeba było ewakuować 
dziewczynki w  H enrykow a pod koniec sierpnia 1944 r., n a j
pierw  zatrzym ały się siostry w  miejscowości Głowno koło Ło
wicza, gdzie się tym czasem  urządziły w  lichej w illi i prze
trw ały  zimę w wielkiej biedzie i niewygodach, m ając na u trzy 
m aniu ok. 60 dziewcząt debilnych albo obciążonych dziedzicz
nie, w  wieku od 4 do 16 lat. Potem  udały się do Gębie. S ta r
sze dziewczęta rozprószyły się w  czasie ewakuacji. Dnia 7 
kw ietnia 1945 r. przeniósł się zakład do Gębie pow. Czarnków, 
do opuszczonego d w o ru 101. K uria  A rcybiskupia Poznańska 
udzieliła pozwolenia na otw arcie domu zakonnego 102.

W ciągu roku dzieci odżywiły się w  dobrych w arunkach, 
zorganizowano zakład na 50 m iejsc dla dziewczynek debilnych 
do la t 10, a starsze odesłano do Mierzęciina w  m aju  1946 r. 
Po roku, na zarządzenie władz, nastąpiła reorganizacja, zakład 
został przeznaczony dla starszych dziewcząt debilnych.

Placówka w B y t o w  i e 103 w województwie koszalińskim 
jest przykładem  żywiołowego opanowyw ania przez ludność 
polską Ziem Odzyskanych. Znalazły się „na zachodzie” i sio
s try  benedyktynki sam arytanki, a na prośbę ks. M ęcikowskie- 
go z Bytowa zatrzym ały  się w  zniszczonym m iasteczku, aby 
stanąć do pracy chary tatyw nej i zająć się dziećmi. P racę w By- 
towie rozpoczęły dnia 12 lutego 104 1946 r. W w yrem ontow a
nym  domu przy ul. Sikorskiego 45 podjęły pracę w yjątkow o

99 Teka akt luźnych Jurk i; protok. z posiedź, rady gener. dn. 2. XI. 
1945 r., rkps Księga protok. Rad Gener.

too Teka akt luźnych Gębice.
101 Zaprosili siostry p. Faliszewscy, którzy jako wysiedleni w czasie 

okupacji przebywali w zakładzie w Henrykowie.
192 Pismo z dnia 20. IV. 1945 r., L. 166/45.
юз Teka akt luźnych Bytów; protok. posiedzenia rady gener. dnia 

21. IX. 1946 r., rkps Księga protok. Rad Gener.
104 Według innych relacji dopiero 1. III. 1946_ r.



nad dziećmi norm alnym i. W m aju  bowiem 1946 r. o tw arły 
przedszkole a od czerwca żłóbek dla n iem o w lą t105.

Zakład w M i e r z ę c i n i e 106 pow. S trzelce wojew. Zielona 
Góra pow stał w  1946 r. niejako z konieczności. W ynikły bo
wiem w  Gębicach trudności lokalowe, trzeba było szukać m iej
sca dla umieszczenia starszych dziewcząt debilnych. Znaleziono 
duży pałac w  M ierzęcinie, bardzo zabrudzony, ale zdatny do 
zamieszkania. Od kw ietn ia  1946 r. pracow ały tam  dwie siostry, 
aby urządzić dom na przyjęcie dzieci. Gdy już wszystko było 
gotowe okazało się, że jednak w  Gębicach może pozostać część 
dzieci. Wobec tego zostawiono w Gębicach dziewczynki de
bilne do lat 10, a starsze przewieziono do M ierzęcina w  m aju 
1946 r. i tam  powoli organizowano szkołę specjalną. K uria Go
rzowska w ydała pozwolenie na otw arcie domu zakonnego 107. 
Zm iana charak teru  zakładu nastąpiła  w  1947 r., zakład został 
przeznaczony dla najm łodszych dziewczynek debilnych.

W miejscowości Z a 1 e s i n 108 koło U stki w  wojew. koszaliń
skim mogło zgrom adzenie urządzić zakład — wioskę dla dziew
czynek głęboko upośledzonych. S iostry rozpoczęły pracę dnia 
3 listopada 1947 r. K uria  Gorzowska pozwoliła erygować dom 
zakonny 109.

Zalesin to daw na wioska rybacka w  odległości 2 km od 
brzegu morskiego, położona w gminie Duninowo, otoczona la 
sami. Zakład „U rszulka” został zorganizow any w edług planów 
m. Jaroszew skiej. Każda grupa czyli „rodzinka” dziewcząt 
m iała w łasny dom m ieszkalny z inw entarzem  i gospodarstwem. 
Na początku (w 1948 r.) było 11 domków.

O statni dom pow stały w  tym  okresie to M o r y ń 110 pow. 
Chojna, wojew. Szczecińskie. Propozycja objęcia pracy przy 
głęboko upośledzonych chłopcach wyszła od zgromadzenia. 
W yznaczone siostry  skierowano do zakładu w M oryniu, gdzie 
stanęły  do pracy w sierpniu  1949 r. T utaj również w net w pro
wadziły siostry system  m. Jaroszewskiej.

W domach przedw ojennych (Samaria, Fiszor, Pruszków) 
usunięto zniszczenia w ojenne i przeprowadzono rem onty. O r
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105 W 1950 r. zgromadzenie wycofało się z placówki, przekazując 
w inne ręce zorganizowany Dom Małego Dziecka.

ιοβ Teka akt luźnych Mierzęcin.
107 Pismo z dn. 17. IV. 1946 r., L. 2925/46. Pozwolenie na otwarcie 

kaplicy z dn. 13. IX. 1946 r.
los Teka akt luźnych Zalesin; zob. też wspomnienia s. L. Malickiej 

w tece akt luźnych Mierzęcin.
109 Pismo z dn. 3. XI. 1947 r., L. 8092/47.
no Teka akt luźnych Moryń; protok, z posiedź, rady gener. 23. IV. 

1949 r., rkps Księga protok. Rad Gener.



ganizację pracy wychowawczej i opiekuńczej dostosowano do 
nowych w arunków .

W obecnym  okresie p raca  zgrom adzenia ograniczyła się 
praw ie wyłącznie (poza Bytowem) do zakładów dla dzieci um y
słowo niedorozw iniętych i upośledzonych. U stała natom iast 
działalność w  szpitalu i na korzyść dziewcząt m oralnie zagro
żonych.

Pod względem m ateria lnym  korzystały  zakłady z pomocy 
władz państw ow ych i zrzeszenia „C aritas” .

Now icjat w  Sam arii zapełnił się tak , że rosła w  zgromadze
niu ilość profesek. S iostry  b rały  udział w  dniach skupienia, 
rekolekcjach, kursach itp„  aby podnieść poziom życia zakon
nego i swoje kw alifikacje zawodowe.

Pod koniec 1948 r. i na początku 1949 r. przeprow adził w i
zytację zgrom adzenia o. Leon Begin redem ptorysta  m .

Dnia 15 grudnia 1949 r. zaczęła się w  Sam arii, pod przew od
nictw em  bpa Z. Choromańskiego, czw arta kap itu ła  generalna 
zgrom adzenia 112. Zebrało się 12 sióstr upraw nionych do gło
sowania. O rdynariusz miejscowy, ks. arcybp S tefan W yszyń
ski, wystosował do kap itu ły  generalnej obszerny i serdeczny 
list z dnia 8 XII. 1949 r., w  k tórym  przedstaw ił potrzeby 
zgrom adzenia i polecił aby zgromadzenie korzystało z pomocy 
duchowej oo. benedyktynów , zwłaszcza by nauki rekolekcyjne 
głosili ojcowie z Tyńca.

K apitu ła w  dniu 15 grudnia w ybrała m. Dominikę na prze
łożoną generalną. Byłaby to jednak trzecia kadencja m. Do
m iniki, na co trzeba było dyspensy, k tórej zw ykle Stolica 
Apost. nie udzielała, dlatego obrady zostały zawieszone. W tedy 
Ks. Prym as St. W yszyński zamianował dnia 16 grudnia prze
łożoną generalną m. Zofię Szadkow ską113, w ybraną poprzed
niego dnia na asysten tkę i I-szą radną generalną. Równocze
śnie też został zam ianow any cały zarząd generalny 114.

Obrady kap itu lne nastąp iły  dnia 17 grudnia. Były głównie
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111 Zob. wzmianki w protok. z posiedzeń rady gener. 9. XII. 1948 r.,
5. II i 23. IV. 1949 r., rkps Księga protok. Rad Gener.

112 Rkps Księga protok. kdpit. gener., także akta luźne w tece K a
pituły gener.

113 Urodź. 13. VI. 1901 r. w Piotrkowie, w stąpiła do stowarz. sama
rytanek 14. V. 1928 r. w Warszawie, śluby wiecz. złożyła 21. III. 1936 r. 
W latach 1931—1939 mistrzyni nowie., w latach 1939—1947 przełóż, 
w Pruszkowie ul. Szkolna, w  latach 1947—1949 przełóż, w Jurkach.

114 Do zarządu weszły wszystkie siostry wybrane dnia 15. XII. a nadto
m. Charitas Soezkówna jako sekretarka gen. Radnymi zostały: m. Be
nigna Umińska, m. Ryszarda Ponikowska, m. Beniamina Pniewska, 
m. Emanuela Dębowska; prokurator, gen. została m. Imm akulata Rudnik.



poświęcone w prow adzeniu w  życie poleceń i rad  zaw artych 
we w spom nianym  liście ks. Prym asa.

Pod koniec 1949 r. zgromadzenie było już zorganizowane, 
rozwijało działalność w  10 domach, liczyło 147 sióstr profesek 
i 29 nowicjuszek. Było przygotowane do spełnienia zadań cze
kających je w  najbliższej przyszłości.

VI. Organizacja i duchowość zgromadzenia

1. O r g a n i z a c j a

Zgromadzenie sióstr benedyktynek sam arytanek  otrzym ało 
organizację jasno w yrażoną w konstytucjach zatw ierdzonych 
8. XII. 1932 r. Jest to zgromadzenie o ślubach prostych, z za
rządem  centralnym , z jednym  chórem  członków 113.

K andydatkę zgłaszającą się do zgrom adzenia przy jm uje prze
łożona generalna, po przedstaw ieniu opinii trzech sióstr, k tóre 
oddzielnie w ybadały ją' czy k ieru je  się dobrą in tencją  i czy 
jest wolna od przeszkód a posiada w arunki w ym agane od 
członków zgromadzenia. Po przebytym  egzaminie zatrzym y
w ała się kandydatka przez kilka tygodni w  jednym  z domów 
poza klauzurą, aby była możność przekonania się o jej uzdol
nieniu do prow adzenia życia wspólnego i zajęć właściwych 
zgrom adzeniu 116.

Postu lat obowiązuje tak  jak  przepisuje praw o powszechne 
(kan. 539), nie m a też w  zgrom adzeniu odchyleń od praw a po
wszechnego odnośnie w arunków  przyjęcia do zgromadzenia 
(przeszkód kanoriicznych), jedynie górna granica w ieku 117 dla 
kandydatek jeist ustalona na  30 la t a  w  w yjątkow ych p rzy 
padkach na  35 lat.

Now icjat jest dw uletni, bo w  drugim  roku nowicjuszki m u
szą się bliżej zaznajomić z pracam i zgrom adzenia 118. Po ukoń
czeniu now icjatu składają siostry co roku przez sześć l a t 119 
profesję czasową, a po upływie tego okresu profesję wieczystą.
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ns -w art. 9 i 105 konst. było ograniczone prawo głosu czynnego 
i biernego tych sióstr, których wykształcenie ogólne nie równało się
szkole średniej, ale w praktyce postanowienie to  nie długo było sto
sowane i później zostało usunięte z konstytucji.

116 Konstyt. art. 14—16.
117 Konstyt. art. 20.
118 Konstyt. art. 35, 48.
119 Według art. 60 konstyt. należało składać śluby czasowe co roku 

przez 3 lata, a potem na 3 lata. Jednak na wniosek m. Wincenty rada 
gener. uchwaliła dn. 8. VIII. 1934 r., aby składać śluby co roku przez 
6 lat, zob. rkps Księga protok. Rad Gener.



Profeski czasowe przez trzy  la ta  należą do alum natu , czyli 
są pod opieką m istrzyni alum natu, m ają uzupełnić swą for
m ację zakonną i fachowe w ykształcenie 120.

Now icjat i a lum nat został zorganizowany w dom u głównym  
w Sam arii. K andydatki p rzy jęte  po 8. XII. 1932 r. przechodziły 
norm alnie przez postulat, nowicjat, a lum nat i składały śluby 
wieczyste po 6 latach, natom iast siostry przy jęte  przed kano
niczną erekcją zgrom adzenia odbyły skrócony now icjat, tzw. 
czarny, a kw estia ważności ich ślubów została ostatecznie za
łatw iona 121 w  1939 r.

K andydatki do zgrom adzenia zgłaszały się z całej Polski, 
najw ięcej jednak z okolicy Łomży i Podlasia. Pow ołania były 
liczne, wiele jednak  odpadało. Np. w latach  1933— 1939 (do 
w ybuchu wojny) rozpoczęło now icjat 122 129 nowicjuszek, zło
żyło pierwsze śluby 91, opuściło now icjat 37, zm arła 1 nowi- 
cjuszka. Z tych złożyło później śluby wieczyste 76 sióstr, gdyż 
9 opuściło zgrom adzenie, 6 zm arło w  czasie trw ania  ślubów 
czasowych. W idzimy, że w  czasie now icjatu odpadło praw ie 
30 procent nowicjuszek. Średnio na rok w  tym  okresie przy
pada 18 nowicjuszek rozpoczynających nowicjat, co świadczy 
o dużym  napływ ie kandydatek, mimo że zgrom adzenie było 
w  początkach swego rozw oju i mało jeszcze znane. Ciężka 
praca, zwłaszcza przy dzieciach umysłowo upośledzonych, od
straszała niektóre osoby od w ytrw ania w  zgromadzeniu.

Zarząd generalny zgrom adzenia zmienia się co sześć lat, w y
bierany  na kapitu le  generalnej. Składa się z przełożonej gene
ralnej, czterech radnych, sekretark i i p ro k u ra to rk i123, został 
więc dostosowany do zwyczajów jakie ogólnie są przyjęte 
w  zakonach żeńskich.

Na czele dom u zakonnego stoi przełożona domowa m iano
w ana przez przełożoną generalną na trzy  lata, a pomaga je j 
rada  domowa złożona z trzech sióstr 124. P rzew idują  konsty
tucje  domy filialne 125, k tó re  liczą mniej niż 6 sióstr, zależne
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120 Konstyt. art. 86—88. Widać tu  wpływ zgrom. ss. zm artwychwsta
nek, niewiele bowiem zgromadzeń żeńskich w 1932 r. posiadało alumnat.

121 Sanacja otrzymała reskryptem  Kongr. Spraw Zak. z dn. 6. VI. 
1939 r., zob. rkps Księga protok. Rad Gener., protok. z dn. 25. VI. 1939 r.

122 Rkps Księga obłóczyn i ślubów zgromadzenia ss. benedyktynek  
samarytanek Krzyża Chrystusowego, w arch, zgrom.

123 Konstyt. art. 97, 134.
124 Konstyt. art. 221, 238.
125 Konstyt. art. 220.



od innych większych domów, ale w  praktyce tych  domów nie 
było 126.

Zakłady podlegały w  om aw ianym  okresie przełożonym  do
mowym, zgodnie z wolą Założycielki.

Ze względu na cel szczegółowy zgrom adzenia poszczególne 
dom y liczyły średnio od 18 do 30 sióstr, dlatego można w nich 
było zorganizować życie wspólne i obsadzić w szystkie naw et 
m niejsze urzędy a także rozwinąć uroczystszą służbę Bożą, 
w  czym domy zgrom adzenia upodabniały się do klasztorów 
klauzurow ych.

ΊΓΤϋ-

2. C e l  s z c z e g ó ł o w y  z g r o m a d z e n i a

Na cały k ierunek  duchowości zgrom adzenia rzu tu je  przede 
w szystkim  cel szczegółowy, jaki ma być realizow any w zgro
m adzeniu, dlatego trzeba tem u zagadnieniu poświęcić kilka 
słów.

Założycielka pragnęła od m łodości127 pomagać w stw orze
niu odpowiednich w arunków  tym , k tórzy z powodu upośle
dzenia fizycznego czy m oralnego nie .mogą pracow ać w zw y
kłych w arunkach. Za takich uw ażała upadłe kobiety, ludzi 
obarczonych chorobą zaraźliw ą a nieuleczalną, wychodzących 
z więzień i dzieci anorm alne oraz kaleki. Nie mogąc poświę
cić swego życia w  pracy  dla tych  nieszczęśliwych w  jakim ś 
zgromadzeniu, założyła nowe zgromadzenie benedyktynek sa
m arytanek. M usiała teraz  u jąć w  przepisy praw ne sam cel 
i p ro jek t jego uskutecznienia.

W najstarszym  zbiorku przepisów ułożonych dla stow arzy
szenia sam arytanek  128 w 1926 r. czytam y (art. 2 i 3): „Szcze
gólniejszym  jego [zgromadzenia] oelem jest przyczynianie się 
do uczczenia K rzyża Chrystusowego przez w prowadzenie 
w  życie miłości b ratn iej i przebaczenia. Dla osiągnięcia tego 
celu zgrom adzenie opiekować się będzie chorym i w  szpitalach 
epidemicznych, skórno-w enerycznych, urządzać sale zarobko
we, dom y pracy, p rzy tu łk i noclegowe, roztoczy opiekę nad 
więźniami i ich rodzinam i, oraz u łatw i rodzinom  katolickim  
odpraw ianie rekolekcji” .

126 Ewentualnie jeden przykład można by wskazać, przez krótki czas, 
zależność domu Struga od domu Fiszor.

127 Oświadczenie napisane przez m. Jaroszewską, bez daty, prawdo
podobnie w 1926 r., Mater, do biogr. teka II.

128 Rkps Dyrektorium sióstr „samarytanek” Krzyża Chrystusowego, 
Mater, do biogr. teka III.



Przytoczone przepisy um ieściła m. W incenta w konsty tu 
cjach, którb w  tym że 1926 r. rozpoczęła pisać dla zgrom adze
nia 129, dodając do środków także „szkoły dla nienorm alnych 
dzieci” .

Ks. Roth w  projekcie k o n s ty tu c ji130 zredagowanym  w .1928 r. 
na podstawie otrzym anych m ateriałów  od m. Jaroszew skiej, 
u ją ł ten  cel szczegółowy w sposób bardziej praw ny, co zostało 
usankcjonowane w  konstytucjach z 1932 roku: „Celem szcze
gólnym zgrom adzenia jest rozszerzenie K rólestw a Chrystuso
wego na ziemi przez wprowadzenie w  życie miłości krzyża 
i ducha przebaczenia” (art. 2). Środki do osiągnięcia celu w y
licza projekt konstytucji ks. Rotha tak jak  już było w  projek
cie m. Jaroszewskiej.

Natom iast konstytucje zatw ierdzone w 1932 r. uszeregowały 
środki do osiągnięcia celu w innym  porządku 131, mianowicie 
na pierwszy plan w ysunęły pracę na korzyść dzieci umysłowo 
upośledzonych, potem  mowa o więźniach, następnie o szpita
lach skôrno-wanërycz/nyeh, epidemicznych itp., wreszcie o  u ła
tw ianiu odpraw iania rekolekcji. Pom inęły konstytucje pracę 
na korzyść kobiet m oralnie zagrożonych.

Pouczenia i przykład m. W incenty wskazyw ały cel szczegó
łowy szeroko pojęty: pomoc nieszczęśliwym, napiętnow anym  
przez urodzenie, w arunki czy opinię społeczną. Chciała tych 
ludzi podnieść, najp ierw  w ich w łasnych oczach, potem 
w oczach społeczeństwa, osłaniać, podtrzym ać, nauczyć pracy 
i rehabilitować.

Zadanie to m iały podejm ować siostry z miłości dla C hry
stusa, tak jak  On szukał setnej owcy, zbłąkanej i zawikłanej 
w ciernie. Nadto w  duchu pokuty i w ynagrodzenia P. Bogu, 
oraz uwielbienia Bożej sprawiedliwości, bo zdaniem m. Ja ro 
szewskiej, główna przyczyna nędzy fizycznej i m oralnej leżała 
w łam aniu przykazań Bożych 132.

3. Ł ą c z n o ś ć  z z a k o n e m  ś w.  B e n e d y k t a

Zabierając się do utw orzenia zgrom adzenia zakonnego, 
pragnęła oprzeć się m. W incenta na duchowności benedyktyń-

129 Rkps Ustawy sióstr samarytanek Krzyża Chrystusowego 1926 r., 
Mater, do biogr. teka IV b.

139 Rkps Konstytucje SS. Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Ma
ter. do hist, zgrom, teka I.

131 Konstyt. art. 4.
132 Zob. np. Notatkę m. Jaroszewskiej z 1932 r., Mater, do biogr. te 

ka II; Konferencja m. Jaroszewskiej U stóp Krzyża Chrystusowego, 
Mater, do biogr. teka IV b.
12 — P r a w o  K a n o n ic z n e



skie j . Świadczy o tym  najstarszy zbiór przepisów ułożonych 
dla zgromadzenia 13S: „Zgromadzenie ustaw y swoje opiera na 
regule św. B enedykta” (art. 5).

Pow staje pytanie, skąd m. Jaroszewskiej przyszedł taki po
mysł, kiedy w tym  czasie w Polsce św. Benedykt niewiele 
był znany, a nie było też ku ltu  tego Świętego ani u sióstr 
szarytek ani zm artw ychw stanek. Także w tym  czasie w  skali 
światowej niewiele zgromadzeń czynnych oparło się na du
chu św. Benedykta, gdyż w  XX wieku przed 1926 r. tak  uczy
niło tylko 8 zgrom adzeń ш .

Trzeba jednak pam iętać, że m. Jaroszewska dość wcześnie 
zetknęła się z ruchem  liturgicznym , osobiście znała się z nie
którym i propagatoram i odnowy liturgicznej w  K ościele135. 
Odczuła jaką siłę daje m odlitw a liturgiczna w  ruchliw ej p ra
cy zew nętrznej, ile podniosłości i piękna zaw ierają w sobie 
nabożeństwa kościelne, śpiew gregoriański itd.

Zrozumiała, ile pomocy mogą mieć siostry stykające się 
ciągle z brzydotą fizyczną i m oralną, gdy zbliżą się do piękna 
litu rg ii katolickiej. Symbolem niejako znajomości i propa
gandy liturgicznej był wtenczas zakon benedyktyński, nic 
dziwnego więc, że s tara ła  się m. W incenta do niego zbliżyć.

K ierunek benedyktyński w zgrom adzeniu został zabezpie
czony w 1932 r. w  nazwie zgromadzenia i w  postanowieniu 
konstytucji (art. 294): „Zgromadzenie nasze życie w ew nętrzne 
formować będzie w edług ascezy i ducha reguły  św. O. Bene
dykta, opierając się na czterech podstawowych zasadach: a) 
ustaw iczny pow rót do Boga to jest duch pokuty; b) w spania
łomyślność dusz zakładająca postęp życia w ew nętrznego na 
miłości i zjednoczeniu z Bogiem, a nie na form alistycznym  
wypełnieniu ćwiczeń pobożnych; c) łączność ścisła życia jed
nostek z życiem liturgicznym  Kościoła św.; d) um iłowanie 
pracy” .

Stąd w  zgrom adzeniu benedyktynek ciężka praca, prosty 
tryb  życia, utrzym anie sióstr i wychowanków z pracy rąk 
a wykluczenie kwesty. Stąd także um iłowanie liturgii, żywe

138 Rkps Dyrektorium sióstr „samarytanek” Krzyża Chrystusowego, 
Mater, do biogr. teka III.

134 Włoszech 2, w Belgii 1, w Austrii 1, w Niemczech 2, we Fran
cji 3. W Polsce misjonarki św. Benedykta powstałe w 1917 r. i siostry 
loretanki w 1920 r. Zob. dane w zestawieniu: SS. Patriarchae Bene
dicti familiae confederatae anno Domini 1965, Romae 1965. Tamże na 
s. 508 podano, że w dniu 1. I. 1965 r. było w  zgromadzeniach o ślu
bach prostych 13.795 sióstr, z tego w Polsce 509 sióstr. W tym dniu 
w klasztorach klauzurowych było 9.602 sióstr benedyktynek.

185 Np. o Jacek Woroniecki.
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uczestniczenie we Mszy św., odmawianie części brew iarza mo
nastycznego (zwłaszcza prym y i kom plety), dbałość o naczy
nia, szaty liturgiczne, pielęgnowanie śpiewu gregoriańskie
go itp.

Bardzo zależało m. Jaroszew skiej, aby zdobyć praw ną przy
należność do rodziny zakonów benedyktyńskich. Nie było to 
możliwe według ówczesnego praw a kościelnego, więc posta
rała się w 1932 r. o duchową łączność z opactwem  benedyk
tynek  w Jouarre  136 i benedyktynów  w La P ierre-qui-V ife 137, 
czyli o udział w  m odlitw ach i zasługach. Urzędowa agregacja 
nastąpiła dopiero dnia 14. I. 1965 r., gdy to stało się możliwe 
według obecnego stanu praw a 138.

Natom iast udało się załatw ić m. W incencie możność p raw 
nego używania nazwy „benedyktynek sam ary tanek”. M iano
wicie podczas kongresu opatów w Rzymie w  październiku 
1932 r. przedstaw iła opatowi prym asowi Fidelisowi von S tot- 
zingen i innym  opatom swe pragnienie życia w edług ducha 
św. Benedykta i w jaki sposób będzie realizować wskazania 
św. Benedykta w czynnym  zgrom adzeniu zakonnym. O trzym a
ła zgodę na używanie nazw y „benedyktynek” 139, co zostało 
zatw ierdzone w piśmie Kongregacji Spraw  Zak. z dn. 25. XI. 
1932 r. do kard. Kakowskiego. Zgodnie z kanonem  492 § 1 
i 495 § 2 nazwa ta  została utrw alona w dekrecie erekcyjnym  
zgromadzenia i nie może już być zmieniona bez zgody Stolicy 
Apost. Dlatego tylko nieznajomość praw a kanonicznego może 
tłum aczyć tych, k tórzy jaszcze po śmierci m. W incenty zarzu
cali, że zgromadzenie niepraw nie używa nazwy benedyktynek.

Troska o zachowanie duchowości swego zgrom adzenia na
kłoniła m. W incentę do starań  o tłum aczenie dzieł na tem at 
ascezy benedyktyńskiej 140, do wydania, mimo braku pienię
dzy, m odlitewnika z w yjątkam i zaczerpniętym i z brew iarza 
benedyktyńskiego 141, do pisania artykułów  na tem aty  litu r
giczne w czasopiśmie „Hosanna” 142.

136 Dokument wydany przez opatkę dnia 3. X. 1932 r. w formie listu 
do m. Jaroszewskiej, Mater, do biogr. teka VIII.

137 Potwierdzenie afiliacji dokonanej w 1932 r., dokument opactwa 
z dnia 4. XI. 1948 r., w arch, zgrom., teka koresp. z opactwem.

ив Dyplom podpisany przez opata prymasa Bennona Gut, w arch, 
zgrom.

139 Było to dnia 28. X. 1932 r.
140 Udało się wydać tylko dziełko: A l b e r s  В., Duch św. Benedykta, 

przełożył z niem. ks. A. Chmielewski, Warszawa 1931.
141 Modlitwy zgromadzenia sióstr benedyktynek samarytanek Krzyża 

Chrystusowego, Warszawa 1935.
142 Wspomnienia R. Krzywaszewskiej o m. Jaroszewskiej z dn. 2. I. 

1942 r., Mater, do biogr. teka V.



W konstytucjach zgromadzenia, o czym niżej, może tak  się 
nie w ybijają cechy duchowości zgromadzenia, ale na to w pły
nęły okoliczności form owania się zgrom adzenia i powstania 
konstytucji.

W skazania zaw arte w  zwyczajniku, konferencjach, poucze
niach, notatkach, korespondencji i innych zapiskach m. W in
centy jasno wyznaczają zgromadzeniu jego k ierunek asce
tyczny.

VII. Prawo partykularne zgromadzenia

1. K o n s t y t u c j e

Niezmiernie ważną spraw ą dla początkującego zgrom a
dzenia zakonnego jest zdobycie dobrych konstytucji. Ułoże
nie ich wym aga dobrej znajomości praw a i dłuższego doś
wiadczenia.

K onstytucje zgromadzenia sióstr benedyktynek sam aryta
nek otrzym ały zatw ierdzenie arcybiskupa warszawskiego kard. 
Kakowskiego dnia 8 grudnia 1932 r., to znaczy w dniu kanoni
cznej erekcji zgromadzenia. Oryginał tekstu  konstytucji to 
rękopis 143 w ykonany ręką m. Jaroszew skiej, z dekretem  za
tw ierdzającym  kard. Kakowskiego w pisanym  na początku.

Są ułożone zwięźle, jasno, posiadają nietypow y podział na 
trzy  części i na 323 artykułów . Część I ,,o celu i członkach 
zgrom adzenia” u ję ta  w  dziesięciu rozdziałach mówi o celu 
zgromadzenia, jego patronach, o porządku pierwszeństw a, 
ubiorze sióstr i o przyjęciu do zgrom adzenia począwszy od 
badania kandydatek  aż do profesji. Część II trak tu je  w czter
nastu  rozdziałach o zarządzie zgrom adzenia (kapituła gener., 
zarząd gener., zarząd domu, m istrzyni nowicjuszek, niższe 
urzędniczki) i o opuszczeniu zgromadzenia (wystąpienie, w y
dalenie). W części III w  siedm iu rozdziałach mowa o obo
wiązkach zakonnych, a w zakończeniu o zachowaniu konsty
tucji.

Zanim konstytucje doszły do tej form y, w  której zostały 
zatw ierdzone, przeszły znaczną ewolucję.

P ierw szym  zarysem  przyszłych konstytucji było „D yrek
torium  sióstr sam arytanek  Krzyża Chrystusow ego” 144, ułożo
ne w  osiem nastu artykułach  w  1926 f. przez m. Jaroszew ską 145.
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143 Forma zeszytu, stron 260, zachowany w arch, zgrom., Mater, do 
biogr. teka III.

144 Rkps pisany ręką m. Jaroszewskiej, Mater, do biogr. teka III.
145 Wspomina o nim i przytacza z niego cytaty ks. J. Gautier w swo

jej opinii o stowarzyszeniu z dn. 27. X. 1926 r., Mater, do bist, zgrom, 
teka I.



W łaściwie nie są to ani konstytucje, bo nie podają całości or
ganizacji i obowiązków zakonnych (czy stowarzyszenia) ani 
dyrektorium  w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jest to w łaś
ciwie część konstytucji, bo określono cel stowarzyszenia, pa
tronów, kierunek ascetyczny, wyliczono ćwiczenia duchowne 
i oznaczono wiek przyjm ow anych kandydatek.

Tak nie mogło pozostać, gdyż trw ała  w  stowarzyszeniu 
chęć życia zakonnego a brak  było w konstytucjach postano
w ień o organizacji zakonnej, przepisów o ślubach itp. Dlatego 
m. Jaroszewska zabrała się jeszcze w 1926 r. do ułożenia peł
niejszych konstytucji, tym bardziej że zdawała sobie sprawę, 
iż bez przygotowania konsty tucji prawidłowo ułożonych tru d 
no było starać się w  K urii W arszawskiej o kanoniczną erek
cję zgromadzenia. N apisała 146 tylko 9 rozdziałów części I kon
sty tucji (o celu, członkach, patronach, aspiracie, postulacie, 
nowicjacie, alum nacie, profesji, ślubie i cnocie ubóstwa) a nie 
czując przygotowania do napisania całości zwróciła się za ra 
dą bpa Fulm ana o pomoc do ks. prof. J. Rotha SJ, z okazji 
objęcia placówki w  Lublinie 147 w 1926 r. Widocznie ks. Roth 
w net zabrał się do pracy, bo w  grudniu uspraw iedliw iał się 148, 
że z powodu choroby nie ukończył konstytucji. Jeszcze długo 
m usiała czekać m. Jaroszewska, ale na początku 1928 r. o trzy
m ała od ks. Rotha upragniony te k s t149.

Układ konstytucji napisanych przez ks. Rotha odbiega od 
przyjętych zwyczajów, gdyż widzim y podział na cztery części. 
Część I o celu i członkach zgromadzenia liczy 16 rozdziałów, 
jest też tu ta j mowa o kapitu le gener., o zarządzie gener., o za
rządzie domu i o m istrzyni nowicjuszek. W części II, o przy j
m owaniu członków, tra k tu ją  konstytucje w  6 rozdziałach o w a
runkach przyjęcia, postulacie, nowicjacie i o profesji. Część III 
w  14 rozdziałach określa obowiązki zakonne a także zew nętrz
ną pracę zgromadzenia. Część IV w 2 rozdziałach podaje prze
pisy o opuszczaniu zgromadzenia i w ydaleniu z niego. Jest
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1411 Zachował się w archiwum tak brulion jak i egzemplarz przepi
sany na czysto, z tytułem: Ustawy sióstr samarytanek Krzyża Chrystu
sowego. 1926 r., Mater, do biogr. teka IV b.

147 Wspomina o tym m. Jaroszewska w swoich notatkach, Mater, do 
biosr. teka IV c.

148 List ks. Rotha do m. Jaroszewskiej, Lublin 25. XII. 1926 r., Ma
ter. do biogr. teka VIII.

>4В Jest to rkps zatytułowany Konstytucje SS. Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego, pisany ręką ks. Rotha, ukończony w Lublinie 23. II. 
1928 r., liczy 118 stron form atu zeszytowego, znajduje się w arch, zgrom., 
Mater, do hist, zgrom, teka I.



jeszcze podział całych konstytucji na m ałe a rtyku ły  oznaczo
ne num eram i od 1 do 452.

B rak konstytucjom  jasnego układu i podziału, natom iast pod 
względem sform ułow ań poszczególnych przepisów praw nych 
są one dokładne i zgodne z kodeksem  praw a kanonicznego. 
Szereg postanowień, jak  o celu zgromadzenia, środkach do 
osiągnięcia celu, o patronach itd. pow tórzył ks. Roth z niedo
kończonego pro jek tu  k o n s ty tu c ji150 napisanego przez m. Ja ro 
szewską, o k tórym  była mowa wyżej. Jest to całkowicie zro
zumiałe, bo redak to r konsty tucji musi brać pod uwagę życze
nia założycielki, o ile nie są sprzeczne z praw em  kanonicznym.

K onstytucje ułożone przez ks. Rotha w 1928 r. zostały w pro
wadzone do stow arzyszenia sam arytanek, zostały uznane jako 
praw o dla przekształconego stow arzyszenia świeckiego w koś
ciele i w ten sposób przeszły już pewną próbę życiową. Przy 
staraniach o kanoniczną erekcję zgrom adzenia w  1932 r. stały 
się podstawą do ułożenia ostatecznego tekstu  konstytucji. Mia
nowicie m. Jaroszew ska w czasie pobytu w  opactwie Jouarre 
w 1932 r. ułożyła nowy tekst konstytucji, to znaczy zastoso
wała tylko nowy podział, a poszczególne przepisy z konsty
tucji ks. Rotha powtórzyła dosłownie, z m ałym i opuszczenia
mi, jedynie całe rozdziały o zew nętrznej pracy zgromadzenia 
przeniosła do „D yrektorium ” , k tóre wówczas także ułożyła 
w Jouarre.

Trzeba przyznać, że m. Jaroszewska w krótkim  czasie w y
konała ogromną pracę, bo najpierw  zredagowała 151 nowy tekst 
konstytucji i dała go do przetłum aczenia na język francuski s. 
K rystynie Rudnickiej, a potem ułożyła dyrektorium , które 
także własnoręcznie przepisała na czysto 152.

K onstytucje przedstaw ione do opinii w  K ongregacji Spraw 
Zakonnych a następnie zatw ierdzone dnia 8. XII. 1932 r. przez 
kard. Kakowskiego w W arszawie, są wspólnym  dziełem m. J a 
roszewskiej i ks. Rotha. Niewiele naw iązują do tradycji bene
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150 Rkps Ustawy sióstr samarytanek Krzyża Chrystusowego. Oczy
wiście korzystał ks. Roth ze wskazówek m. Jaroszewskiej przekazanych 
mu także odnośnie ujęcia obowiązków zakonnych, zwłaszcza o sposo
bie wykonywania zewnętrznych dzieł zgromadzenia.

151 Że redagowała sama, a nie przepisała z egz. otrzymanego np. od 
ks. Rotha, świadczy fakt, iż napisała najpierw  brulion a potem prze
pisała na czysto, zob. Mater, do biogr. teka III.

152 Papier (zeszyty) zastosowany w rękopisie konstytucji i dyrekto
rium, oraz w rękopisach tłumaczenia konstytucji na język fran 
cuski wskazuje wyraźnie na pracę wykonaną w Jouarre. Rękopisy 
tłumaczenia, pisane ręką s. Rudnickiej, zachowane w arch, zgrom.



dyktyńskiej ш , podają najw ażniejsze elem enty organizacji ży
cia zakonnego ł obowiązków. Są w ystarczające dla praw idło
wego funkcjonowania zgrom adzenia zakonnego, nie posiada
ją  jednak rozdziału o cnotach właściwych zgrom adzeniu 
i o sposobie w ykonyw ania celu szczegółowego. Może m. J a 
roszewska przeniosła te postanowienia do „D yrektorium ” dla
tego, że te spraw y należą raczej do zwyczajnika (dyrektorium ) 
zakonnego, a może dlatego, aby sobie ułatw ić uzyskanie zgo
dy Kongregacji na kanoniczną erekcję zgrom adzenia bez wcho
dzenia w szczegóły jak  zgromadzenie będzie realizować sw ó j, 
cel szczegółowy. Można też przypuścić, że na zwięzłe sform u
łowanie w konstytucjach opuszczonych szczegółów nie m iała 
czasu i bała się popełnić jaki błąd praw ny. Ale konstytucje 
straciły  przez to na oryginalności.

Należy podkreślić, że poza dwoma szczegółam i154, konsty
tucje z 1932 r. p rzetrw ały  bez zmian do 1955 r. Jest to bardzo 
ważne stw ierdzenie, bo w  wielu zgrom adzeniach zakonnych 
konstytucje pierw otne ulegały częstym zmianom, uzupełnie
niom i przeróbkom, tak  że stan praw ny nie był ustalony w da
nym  zgromadzeniu. Tej fluk tuacji uniknęło szczęśliwie zgro
m adzenie sióstr benedyktynek sam arytanek, k ieru jąc  się pie
tyzm em  i zaufaniem  do swej Założycielki.

2. D y r e k t o r i u m ,  z w y c z a j n i k

D yrektorium  jest zazw yczaj155 ascetycznym  uzupełnieniem  
konstytucji. Napisała je m. Jaroszew ska przed kanoniczną 
erekcją zgromadzenia, w  czasie pobytu w Jouarre  w jesieni 
1932 r. Zachował się brulion dyrektorium  i odpis zrobiony na 
czysto, obydwa rękopisy 136 w ykonane ręką m. W incenty 157.
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153 Chociaż m. Jaroszewska pisała do s. Michaeli, Paryż 6. X. 1932 r. 
(Mater, do biogr. teka IV a), że konstytucje „są przetłumaczone i przej
rzane na modłę benedyktyńską”.

154 Składanie ślubów co roku, a nie na trzy lata i opuszczenie wy
magania wykształcenia do otrzymania prawa głosu.

135 Czasem w zgromadzeniach tak nazywają zbiór zwyczajów (zwy
czajnik), uzupełniający konstytucje odnośnie codziennych obowiązków, 
porządku dnia, urzędów domowych itp.

130 Zachowane w arch, zgrom., Mater, do biogr. teka III.
137 Brulion posiada ty tu ł Dyrektorium zgrom, sióstr samarytanek 

Krzyża Chr., a drugi tytuł, na odwrocie karty  tyt. Dyrektorium zgro
madzenia sióstr benedyktynek samarytanek Krzyża Chrystusowego, 
liczy stron 37 formatu zeszytowego, od s. 39 wpisany Modlitewnik. Egz. 
przepisany na czysto zawiera stron 82 formatu zeszytowego, zatytuło
wany Dyrektorium zgromadzenia sióstr benedyktynek samarytanek 
Krzyża Chrystusowego.



Zbiorek jest zwięzły, podzielony na cztery części i 150 nu
m erow anych artykułów . Część I mówi o usposobieniu we
w nętrznym  przy spełnianiu obowiązków zakonnych, część II 
o usposobieniu w  życiu wspólnym, część III o stosunkach sióstr 
ze św iatem  zew nętrznym , część IV o pracach apostolskich 
zgromadzenia. Jeżeli trzy  pierwsze części nie wnoszą nic no
wego, bo pow tarzają zasady ascetyczne odnośnie ślubów i cnót 
zakonnych zaczerpnięte z przyjętych ogólnie podręczników, 
to część IV jest oryginalna, zawiera bowiem wskazania szcze
gółowe o pracy zgodnie z celem zgromadzenia. W tej części 
ujęła  m. Jaroszew ska swe poglądy odnośnie pracy w szpitalach 
a zwłaszcza odnośnie system u wychowania dzieci umysłowo 
upośledzonych 158.

M. Jaroszew ska opracowała nadto „zwyczajnik” dla swego 
zgromadzenia, jako uzupełniający konstytucje zbiór przepisów. 
Nie można ustalić ani czasu powstania tego zbiorku, ani jego 
pierw otnej form y.

W edług zdania najstarszych sióstr zwyczajnik powstał 
w  okresie bezpośrednich starań  o kanoniczną erekcję zgro
madzenia, mpże w  qpaotw'ie Jouarre, gdzie m. Jaroszewska m o
gła przypatrzyć się bliżej zwyczajom benedyktynek. Oczy
wiście zwyczaje klasztoru klauzurowego nie m bgły być żyw
cem przeniesione do zgrom adzenia czynnego, niem niej jednak 
pobyt m. W incenty w  Jouarre  przyczynił się do pogłębienia 
znajomości reguły  i ducha św. Benedykta.

W archiw um  zgrom adzenia 159 przechował się jeden egzemp
larz zwyczajnika w  form ie k ró tsz e j100 i kilka egzem plarzy 
w form ie obszerniejszej 1β1.

Zwyczajnik w  form ie krótszej jest mniej rozw inięty, a więc 
wcześniejszy, liczy 188 artykułów . Jest podzielony na cztery 
części.

Obszerniejszy zwyczajnik liczący w sumie 375 artykułów  
był w  użyciu jeszcze przed zgonem m. W incenty i do 1949 r. 
nie podlegał żadnym  zmianom, można go więc uważać jako 
dzieło odpowiadające skrystalizow anej już myśli m. W incenty

184

iss w  i 960 r . na nowo opracowano w zgromadzeniu dyrektorium 
i zwyczajnik. Z dyrektorium m. Jaroszewskiej jako dyrektorium pozo
stała tylko cz. I—III, a cz. IV została umieszczona w zwyczajniku, 
który się rozrósł i liczy 409 artykułów. Dyrektorium i zwyczajnik otrzy
mały zatwierdzenie ks. kard. St. Wyszyńskiego dn. 29. IX. 1960 r. na 
okres próby,

159 Teka „Zwyczajniki”.
160 Maszynopis liczący stron 24 i 2 stronice spisu treści.
161 Egzemplarze pisane na maszynie, o różnej ilości stron.



odnośnie szczegółów życia zakonnego. Dzieli się na trzy  części: 
cz. I ogólne zwyczaje zgromadzenia, cz. II o karności zakonnej, 
cz. III zwyczaje zgrom adzenia praktykow ane przy pracach 
zewnętrznych.

Zwyczajnik z na tu ry  swej, jako zbyt szczegółowy, jest zależ
ny od w arunków  życia i poglądów danej epoki, dlatego podlega 
zmianom, niem niej jednak zawiera m yśli Założycielki odnoś
nie ascezy zakonnej.

Wiele m iejsca poświęca zwyczajnik m odlitw ie wspólnej, 
chórowi, szczegółom liturgicznym , co w ynikało z pragnienia 
m. W incenty, aby dokładnie było zachowane w zgromadzeniu 
to wszystko, co się odnosi do służby Bożej — w czym właśnie 
objawia się duch benedyktyński.
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VIII. System wychowania dzieci upośledzonych umysłowo

1. U w a g i  o g ó l n e

Wiadomo, że Polska 162 stosunkowo późno zajęła się wycho
waniem i nauczaniem  dzieci upośledzonych umysłowo. Za
częto od organizacji szkół specjalnych 1(i3. Początkowo, podob
nie jak w innych krajach, organizowano przy szkołach nor
m alnych poszczególne klasy dla dzieci upośledzonych um ysło
wo, później pow stały szkoły oddzielne.

Po pierwszej w ojnie św iatow ej szkolnictwo specjalne w Pols
ce rozwijało się bardzo powoli z powodu braku  funduszów 
i zrozumienia w  społeczeństwie. Od 1917 r. przygotowywano 
w W arszawie kadry  nauczycielskie dla szkolnictwa specjal
nego przez kursy  a w  1922 r. powstał Państw ow y Insty tu t 
Pedagogiki Specjalnej w  W arszawie. W 1924 r. zaczął wycho
dzić kw artaln ik  „Szkoła specjalna” poświęcony spraw om  na
uczania i w ychow ania anorm alnych 104.

102 S z y 1 к i e w i с z J. s., Polski system wychowania dzieci upośle
dzonych. umysłowo, Lublin 1954 s. 27—33 (maszynopis w arch, zgrom.).
0  początkach pracy nad dziećmi upośledzonymi umysłowo mówi np. 
S y c St., Anormalni czyli umysłowo słabo rozwinięci, Kraków 1905.

163 Obecnie w Polsce pod nazwą szkolnictwa specjalnego rozumie się 
dział szkolnictwa, który obejmuje organizację szkół i zakładów wy
chowawczych dla dzieci głuchoniemych, ociemniałych, psychicznie anor
malnych i upośledzonych umysłowo i moralnie.

164 Umieszczono w kw artalniku szereg prac z historii rozwoju szkol
nictwa specjalnego np. G r z e g o r z e w s k a  М., Rys charakterystyki 
opieki wychowawczej nad dziećmi upośledzonymi umysłowo w Polsce
1 za granicą (1928 r.), S t e f a n o w i c z  A., Zarys organizacji zakładu 
dla chłopców umysłowo upośledzonych w Karolinie (1931/32 r.).



Kiedy m. Jaroszew ska zabierała się do pracy wychowawczej 
nad dziećmi upośledzonym i umysłowo, nie było jeszcze w Pol
sce ani zakładów dla tego rodzaju dzieci, ani przem yślanego 
system u wychowawczego. Zaledwie rozpoczęto tworzenie sy
stem u nauczania tych dzieci.

M. W incenta jeszcze przed 1928 r. przem yślała zasady w y
chowania dzieci upośledzonych umysłowo, ale ani tych zasad 
nie w ypraktykow ała, ani nie posiadała odpowiednio przygo
towanych pomocnic. System  wychowawczy m. Jaroszewskiej 
krystalizow ał się i spraw dzał w  zakładach prowadzonych przez 
zgromadzenie od 1928 r. (Karolin, później Pruszlków, Sam aria, 
Fiszor). O sw ym  system ie nie napisała m. W incenta żadnej 
ro zp raw y 165, ale wprowadzała go do zakładów zgromadzenia, 
pouczała siostry jak  m ają się obchodzić z dźiećmi, sam a dawała 
przykład, czuwała nad organizacją i funlkcjonowanielm zakła
dów, dzieliła się swym i pomysłami pedagogicznymi w rozmo
wach i konferencjach głoszonych dla sióstr. Zasadnicze w y
tyczne swego system u u trw aliła  w  przepisach dla zgrom a
dzenia 16β.

P ragnęła  swe zasady szerzyć w czasopismach przeznaczo
nych zwłaszcza dla użytku  zakładów zgrom adzenia1β7, ale 
z braku funduszów zam ierzenia te nie zostały zrealizowane. 
Wyszedł tylko jeden num er „Nasze Drogi” , czasopisma prze
znaczonego dla wychowawczyń i nauczycielek 168 i może kilka

186

les Opracowanie systemu wych. m. Jaroszewskiej zawierają dwa ma
szynopisy przechowywane w arch, zgrom.: a) D ę b o w s k a  Emanue
la s., System  wychowawczy m. Wincenty Jaroszewskiej w jej zakładach 
dla dzieci umysłowo upośledzonych, Samaria 1949 ss. TV, 118; b) S z y ł -  
k i e w i с z Jadwiga Scholastyka s., Polski system  wychowania dzieci 
upośledzonych umysłowo, Lublin 1954 ss. 134. Ukazało się drukiem 
kilka artykułów o stosowaniu systemu m. Jaroszewskiej w zakładach 
prowadzonych przez zgromadzenie zob. np. O b e r e  A. ks., Z nieznanej 
niwy naszej pracy. —· Caritas R. 5: 1949 s. 278—282; D ę b o w s k a  E. s., 
Zakład-wieś w Zalesinie. — Szkoła specjalna T. 18: 1957 s. 180—186; 
S z y ł k i e w i c z  J. s., Zakład wychowawczy dla młodzieży głęboko 
upośledzonej umysłowo w Zalesinie. — Szkoła specjalna T. 19: 1958 
s. 264—174. Zob. też artykuł o zakł. w Karolinie przytoczony wyżej 
w przyp. 164.

tee Dyrektorium zgromadzenia sióstr benedyktynek samarytanek K rzy
ża Chrystusowego, rkps pisany przez m. Wincentę, zachowany w arch, 
zgrom., Mater, do biogr. teka III. O systemie wychów, w cz. IV Dy
rektorium.

187 List M. Jaroszewskiej do sióstr w Henrykowie, Samaria dn. 16. II. 
1.932 r., Mater, do biogr. teka IV a.

188 Rok I marzec 1932 nr I, Samaria. Wydano 100 egz. pisanych na 
maszynie.



num erów  czasopisma „D rużyna” przeznaczonego dla wycho
wanków 169.

W wychowaniu dzieci umysłowo upośledzonych m. W incenta 
dążyła do rozwinięcia ich zdolności i przystosowania ich do 
pracy, w celu zm niejszenia ilości jednostek nieproduktyw nych, 
by przestały być ciężarem  społeczeństwa i dobroczynności pu
blicznej 17°.

2. Z a s a d y  s y s t e m u

M. Jaroszew ska wprowadziła do swojego system u wychow a
nia dzieci upośledzonych umysłowo dwie podstawowe zasady:
a) selekcję wychow anków i b) system  rodzinkowy 171.

ą) S e l e k c j a .  Dla najcięższych, niew ychowalnych typów 
tzw. idiotów, przeznaczyła m. Jaroszewska „szpitaliki”’ 172. Nie 
m a tu mowy o żadnej pracy wychowawczej, bo to dzieci nie
raz niepodobne do ludzi, przeznaczone tylko na wegetację. W y
m agają jedynie troskliw ej i czujnej opieki pielęgniarskiej.

Dla dzieci najm łodszych od trzeciego roku życia organizo
w ała „żłobki” (przedszkola). Tu przeprowadza się z dziećmi 
ćwiczenia i zabawy w celu osiągnięcia rozwoju in te lek tualne
go i fizycznego. Po badaniach, przeprow adzanych co pół ro
ku, dzieci rozw ijające się i nadające się do nauki, były w ysyła
ne do innych zakładów zgromadzenia, do szkoły specjalnej. 
W „żłobkach” znajdow ały się dzieci na poziomie debilizmu 
i imbecylizmu. Debile już w  siódmym albo ósmym roku ży
cia byli odsyłani do domów posiadających szkołę specjalną 
i dla nich były organizowane oddzielne zajęcia przedszkolne. 
Imbecyle zaś pozostaw ali w „żłobkach” dłużej, organizowało 
się dla nich zajęcia świetlicowe, gry, zabawy i zaprawiało się 
ich do pracy fizycznej.

Dla debili w wieku od la t siedm iu do osiem nastu były w za
kładach organizowane szkoły specjalne. Czas w olny od nauki 
był przeznaczony na pracę. M. Jaroszew ska zaobserwowała, 
że dziecko umysłowo upośledzone skłonne jest do bezmyślności 
i lenistw a, dlatego chcąc je usposobić do nauki i pracy, musi 
być zbudzone z bezmyślności, z bezruchu i nakłonione do ce

169 Rok I dnia 19 lipca 1931 nr 1, Karolin. Wydano 20 egz. na hekto- 
grafie. W 1932 r. miała nastąpić zmiana tytułu na Nasza droga, nie za
chowały się jednak w arch, zgrom, żadne dalsze numery czasopisma.

170 Zob. np. protokół walnego zgromadzenia stowarz. samarytanek 
dn. 20. X. 1931 r., Mater, do hist, zgrom, teka I.

171 Korzystam głównie z pracy: S z y ł к i e w i с z, Polski system w y
chowania, s. 42—60.

172 Pierwszy powstał w Samarii w 1931 r.



188

lowego wysiłku. S tąd postaw iła zasadę, że dziecko nie może 
siedzieć bezczynnie — i że praca nie może prowadzić do prze
męczania 'dzieci i nie może być stosowana jako kara. Po roz
budzeniu chęci do pracy możliwe było nauczanie w szkole 
specjalnej.

Ostatnim  etapem  wychowawczym debili były „'domy pra
cy” . W nich prócz zajęć w  w arsztatach dzieci pobierały naukę 
szkolną. Pierw szy „dom pracy” powstał na Fiszorze w  1931 r. 
Do wychowania najstarszych chłopców użyła m. Jaroszew ska 
pomocy mężczyzn, m ajstrów , k tórzy m ieli współpracować 
w wychow aniu z siostram i.

b) S y s t e m  r o d z i n k o w y .  N ajbardziej charakterystycz
ną cechą system u wychowawczego m. Jaroszew skiej jest jego 
duch rodzinny, stąd nosi on nazwę „system u rodzinkowego”. 
P ragnęła m. W incenta, aby dziecko nie odczuwało że jest 
w  zakładzie, do tego też celu nastaw iała całą organizację za
kładu i pracę wychowawczą. Chciała, aby personel zakładu 
stał się najbliższą rodziną w ychow anka a zakład domem ro
dzinnym. Często mówiła, że im bardziej dziecko jest niemiłe, 
tym  bardziej należy dbać o estetykę jego otoczenia i zwięk
szać delikatność a także troskę w  obchodzeniu się z nim  173.

W ychowanków w danym  zakładzie dzieli się na grupy zwa
ne „rodzinkam i” . Znosi się wspólne sypialnie, jadalnie, um y
walnie, szatnie. G rupa dzieci w  różnym  w ieku w ilości 7—20 
tworzy „rodzinkę” . Całe urządzenie „m ieszkania” rodzinki ma 
przypom inać raczej m ieszkanie pryw atne a nie tradycy jny  za
kład. Każda „rodzinka” ma swoją jadalnię, sypialnię, swoje 
naczynia, zabawki i meble. Opiekuje się rodzinką siostra w y
chowawczyni, k tóra stale przebyw a z dziećmi i p racuje z ni
mi i dla nich. Dzieci mogą mieć swoje rzeczy (drobiazgi, za
bawki), przez co znowu zapom inają o zakładzie, w yrabia się 
w nich poszanowanie dla rzeczy ich otaczających, elim inuje się 
ducha niszczenia itp.

Na większą skalę system  wychowawczy m. Jaroszewskiej 
został zastosowany, już po jej zgonie, względem dziewczy
nek imbecylek w zakładzie — wsi w Zalesinie od 1947 r. Każ
da rodzinka otrzym ała tam  osobny dom z gospodarstwem  i in 
w entarzem . Konieczność wypełnienia codziennych czynności 
związanych z życiem (gotowanie, sprzątanie, dbanie o inw en
tarz) zmusiła imbecylki do samodzielności i odpowiedzialności. 
Zainteresow ały się pracą, k tóra stała się ich radością.

173 Już jako chora, w łóżku ozdabiała haftem fartuszki i kieszonki 
najbardziej niemiłych dzieci.



Nie będę przedstaw iał środków wychowania i innych zagad
nień, należących do pedagogii. Z wyżej przytoczonych uwag 
już można sobie wyrobić zdanie, że m. Jaroszew ska przez swo
je pomysły wychowawcze przekazane zgrom adzeniu, k tóre za
łożyła, wniosła realne w artości do pedagogiki specjalnej.

10У

Zakończenie

Z przedstawionego szkicu początków zgrom adzenia ss. bene
dyktynek sam arytanek widać, że zgromadzenie powstało dzię
ki inicjatyw ie i energii m. W incenty Jaroszew skiej oraz jej 
głębokiemu współczuciu, jakie posiadała dla nieszczęśliwych. 
Obdarzona darem  organizatorskim , nieprzeciętną ofiarnością, 
dążyła w ytrw ale do utw orzenia zgromadzenia zakonnego, k tó 
re podjęłoby prace dotychczas zaniedbane: zajęcie się chorym i 
w szpitalach skórno-w enerycznych i opieką nad dziećmi um y
słowo upośledzonymi.

Szukając swej drogi, przeszła przez kilka zgrom adzeń za
konnych, ale gdy tam  nie mogła się oddać pracy, k tórą uw a
żała za swe powołanie, zdecydowała się założyć nowe zgrom a
dzenie. Mimo trudności nie cofnęła się, ale plan swój uskutecz
niła etapam i, tworząc najp ierw  stowarzyszenie świeckie, póź
niej kościelne a wreszcie zgromadzenie zakonne.

Obracając się pośród brzydoty m oralnej i fizycznej pragnę
ła, aby jej siostry zetknęły  się z pięknem  liturgii, ze starożyt
nym  śpiewem gregoriańskim  i stąd czerpały pomoc do w y
trw ania w ciężkiej pracy. Dlatego oparła nowe zgrom adze
nie na duchu reguły  św. Benedykta. Dzięki osobistemu ze
tknięciu się we F rancji i Rzymie z benedyktynam i, uzyskała 
ich poparcie w  K ongregacji Spraw  Zakonnych i tak  przy
spieszyła kanoniczną erekcję zgromadzenia.

Ani do konstytucji zakonnych, ani do organizacji zgrom a
dzenia nie wniosła nowych elem entów praw nych, natom iast 
stw orzyła nowy i bardzo praktyczny system  w ychow ania dzie
ci umysłowo upośledzonych. W ten sposób wniosła przez swe 
pomysły i pracę zgrom adzenia nowe wartości do rozwoju pe
dagogiki specjalnej.

Założycielka osobiście kierow ała zgromadzeniem tylko przez 
lat 11, gdyż zm arła m ając la t 37, ale w  tak  m łodym  wieku 
i w  tak krótkim  okresie czasu zorganizowała zgromadzenie, 
k tó re  i po jej śmierci było zdolne do zadań zgodnych z jego 
celem i do dalszego rozwoju, mimo w ybuchłej w krótce wojny 
i zmian jakie ta  klęska przyniosła.
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D o d a t e k

A) Dekret kanonicznej erekcji zgrom.
(Oryg. w Archiwum Zgrom., Niegów-Samaria)

No 6324
Dr Alexander Kakowski

Dei Miseratione et Sanctae Apostolicae Sedis Gratia S.R.E. Presbyter 
Cadrinalis Tit. S. Augustini, Archiepiscopus Metropolita Varsaviensis 
Primas Regni Poloniae.

Vigore facultatis in litteris S. CONGREGATIONIS DE RELIGIOSIS 
de die 25 Novembris 1932 an. N. 2302/32 Nobis concessae jux ta  can. 492 

Codicis Juris Canonici in loco Samaria, parochiae Niegów, Archidioece- 
sis Varsaviensis, praesenti decreto Nostro erigimus CONGREGATIO
NEM RELIGIOSAM IURIS DIOECESANI cui titulus SORORES BENE- 
DICTINAE SAMARITANAE A CRUCE CHRISTI cuiusque finis specia
lis erit: institutio puerulorum  infirmorum (anomali) vel m oraliter de
relictorum; adsistentia familiis detentorum in car cere; cura infirmorum; 
exercitia spiritualia.

Quam congregationem gaudere _ volumus omnibus iuribus, gratiis et 
privilegiis, quae congregationibus religiosis iuris dioecesani competunt.

In quorum fidem etc...
Datum Varsaviae, festo Conceptionis Immaculatae Beatae Mariae Vir
ginis 1932 anni.

-i- Aleksander Kakowski 
L. S. S. Choromański Cancellarius Curiae

Canonicus Metropolitanus

B) Wykaz kapituł gener, w zgromadzeniu

1. Warszawa, ul. Barska, 1936 r.
2. Warszawa, ul. Barska, 1937 r.
3. Samaria, 1943 r.
4. Samaria, 1949 r.

С) Wykaz przełożonych gener.

1. M. Wincenta Jaroszewska, zm. 10. XI, 1937 r.
2. M. DominikaSzymczewska, 14. XII. 1937 r. — 15. XII. 1949 r.
3. M. Zofia Szadkowska, 16. XII. 1949 r. —

D) Wykaz domów
a) domy istniejące w chwili kanonicznej erekcji zgromadzenia

1. Warszawa, Szpital św. Łazarza, 1926—1944 r.
2. Henryków, 1927—1944 r.
3. Samaria, 1931—
4. Fiszor, 1931—
5. Pruszków, ul. Szkolna, 1931—
6. Pruszków, ul. Żbików, 1931—

b) domy założone po kanonicznej erekcji zgromadzenia:
7. Warszawa, ul. Barska, 1933—1944 r.
8. Warszawa, ul. Puławska, 1938—1939 r.
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9. Jurki, 1945—
10. Gębice, 1945—
11. Bytów, 1946—
12. Mierzęcin, 1946—
13. Zalesin, 1947—
14. Moryń, 1949—

E) Wykaz statystyczny

Data 8. XII 
1932

ίο . x i
1937

31. VIII 
1939

31. I 
1945

15. XII 
1949

ilość profesek 91 113 139 135 147

ilość nowie. — 40 26 10 29

ilość domów 6 7 8 4 10

U w a g a :  w 1932 r. podana ogólna liczba osób, które należały do sto
warzyszenia i stały się pierwszymi członkiniami zgromadzenia.''

A R G U M E N T U M
ORIGINES CONGREGATIONIS SORORUM BENEDICTINARUM 

SAMARITANARUM

Dissertatio Congregationis exordia ejusque ordinationem et incre
mentum usque ad annum 1949 demonstrat.

Hedwigis Vincentia J a r o s z e w s k a  anno 1926 Varsaviae condidit 
sodalitatem saecularem, quae tamen quatuor annis post Associatio 
ecclesiastica efficiebatur, immo vero Congregatio religiosa votorum 
simplicium die 8 Decembris 1932 anni canonice erecta est. Finis spe
cialis novae Congregationis opera sunt charitatis et apostolatus in ter 
miseros praesertim  pueros puellasque imbecilli animi aut in nosocomiis 
cura hominum contagioso morbo tactorum.

Ne tamen ipsa foeditas contagii moralis et physici sorores deterreat 
Mater enixe pulcherrimum et antiquissimum cantum Gregorianum 
atque caerimonias liturgicas maxime colendas illis commendabat ut 
inde remedium et virtutem  in tam arduo labore suo haurirent. Quo 
in opere Patres Ordinis S. Benedicti, quos Romae et in Gallia visita
bat, plurime illam adiuvabant et in Sacra Congregatione de Religiosis 
fovebant.

Constitutiones, directorium et sic dictum consuetudinarium Profes
sore luris Canonici sacerdote Roth duce composuit ita, ut omnia diu 
in usu haberentur et congregationem firmam ac strenuam perficerent. 
Nihil in constitutiones induxit, quod novum sit in Iure ac inconsue
tum; novum tamen sed omni praxi innixum systema in educatione im
becillorum delineavit, quapropter inventiones ejus et labor sororum 
multum scientiae paedagogicae et prasertim  speciali profuerunt.
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Conditrix dimidium vitae humanae vix attingens, nam 10 Novem
bris 1937 anni in Domino obdormivit, magnum incrementum sui Operis 
videbat, 150 enim sorores'in  septem domibus habitabant et laborabant 
magno cum profectu.


