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AIPN Lu – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie 

AIPN Rz – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie 
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cz. – część 
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IPN  – Instytut Pamięci Narodowej 

KC KP(b)U – Komitet Centralny Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy 
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Kk  – kodeks karny 
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MSW  – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
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SPP – Sekretariat Prymasa Polski 
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UB  – Urząd Bezpieczeństwa 
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WdSW  – Wydział do Spraw Wyznań 

WP  – Wojsko Polskie 

WUBP  – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 

wyd. – wydanie 

zb. – zbiorowa 

zob. – zobacz 
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ГКСС – Головна Книга Сестер Служебниць НДМ 

КЗСС – Катальог Згромадження Сестер Служебниць Пресвятої Непорочної Діви 

Марії 

КПСС – Книгa Померших Сестер Служебниць НДМ 

НСС  – Некрологі Сестер Служебниць НДМ Провінції Матері Божої 

Неустанної Помочі 

оп. – опис  

CC 1947–1987 – Спомини Сестер 1947 – 1987 

CC ПЧ – Спомини Сестер, Поворот з Чехословаччини 

спр.  – справа 
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Настоятельки Згромадження Сестер Служебниць Пренепорочної Марії, 8 
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Марії 1935–1941.
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BIBLIOGRAFIA 

 

I. ŹRÓDŁA ARCHIWALNE 

1. PODSTAWOWE 

1.1 NIEPUBLIKOWANE 

Archiwum Prowincjalne Sióstr Służebnic NPM w Warszawie (bez sygn.) 

Akta personalne: s. Amalii Czaban, s. Wisariony Ołeksyn, s. Wiry Bobińskiej, s. Andrzeji 

Marii Chomiak, s. Bazylii Czykało. 

Головна Книга Сестер Служебниць НДМ.  

Книгa Померших Сестер Служебниць НДМ.  

Некрологі Сестер Служебниць НДМ Провінції Матері Божої Неустанної Помочі. 

Korespondencja przełożonej wiceprowincjalnej s. Amalii Czaban. 

Korespondencja przełożonej prowincjalnej s. Wiry Bobińskiej. 

Korespondencja przełożonej prowincjalnej s. Bazylii Czykało. 

Korespondencja przełożonej prowincjalnej s. Mirosławy Skiba.  

Хроніка Дому Провінціяльного в Варшаві. 

Чикало В., Лебедович С., Нарис історіі Провінції Мати Божої Неустанної Помочі: Т. 1-2. 

[Akta] Доми Провінції Матері Божої Неустанної Помочі в Польщі (закриті). 

[Teczka] Перемишль (ul. Pelczara), Холм, Адамполь, Ґосьцєрадів, Матчин, Машево, 

Валч, Карліно, Старе Курово, Мястко, Галемба, Пйонтек. 

[Teczka] Варшава (ul. Miodowa 16). 

[Teczka] Перемишль (ul. Kochanowskiego 56). 

[Teczka] Сьвідвін. 

[Teczka] Янів Любельський. 

 

[Akta] Доми Сестер Служебниць в Польщі: 

[Teczka] Варшава (ul. Rajców 11). 

[Teczka] Ґоленів.  

[Teczka] Ольштин. 

[Teczka] Бартошиці. 

[Teczka] Кошалін. 

[Teczka] Круклянки 

[Teczka] Перемишль (ul. Popielów).  

[Teczka] Перемишль (ul. Wysockiego). 
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[Teczka] Рим (Колегія Св. Йосафата).  

[Teczka] Париж. 

[Teczka] Пралківці.  

 

Спомини Сестер: Ліквідація Кристинополя (rkps). 

Спомини Сестер 1945–1987 (rkps): Адамполь, Холм Любельский, Ґосьцєрадів, Галемба, 

Карліно, Кристинопіль, Криниця, Матчин, Машево, Мястко, Пйонтек, Старгард 

Щецінський, Щепятин, Валч. 

Спомини Сестер: Поворот з Чехословаччини. 

Провінція Состраждання Матері Божої, Спомини Сестер – різні письма – до часу 

виходу Церкви з підпіля (rkps i mps). 

 

[Teczka] Формація новіцяту і юньорату.  

[Teczka] Європейські З’їзди. 

[Teczka] Реколекції сестер.  

[Teczka] Реколекції дівчат, молоді, подруж (1986–2017). 

[Teczka] Статистика (1956–1989), Статистика (1990–2017). 

[Teczka] Катехизація.  

 

Archiwum Generalne Sióstr Służebnic NPM w Rzymie 

Хронікa Головного Заряду Згромадження Сестер Служебниць Пресвятої Непорочної 

Діви Марії, (mps), Т. 1-2. 

Хроніка Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії 1935–1941 (mps). 

Хроніка Новіціятського Дому в Кристинополі (1938–1943). 

Хроніка Дому Генеральної Курії Сестер Служебниць НДМ в Римі (1948–1958). 

Хроніка Дому Генеральної Курії Сестер Служебниць Пресвятої Непорочної Діви Марії, 

Урядування М. Єроніми Марії Химій Головної Настоятельки (8 ІХ 1956-8 

ІХ1962), T. 3, (mps). 

Історична Хроніка урядування М.Єроніми Химій Головної Настоятельки Згромадження 

Сестер Служебниць Пренепорочної Марії 8 ІХ 1962-8 ІХ 1974 та Марії 

Корчаґін від 31 ХІІ 1974 до 18 ХІ 1980, Т. 4, (mps). 

Гордашевська Й., Звіт зі стану Згромадження, 1903 p. 

Качковська X., Короткі записки дотичні історії нашого згромадження начеркнені на 

основі вірних джерел, (mps), (1885–1946). 
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Обіжник Митрополита А. Шептицького до Сестер Служебниць НДМ, Львів 1907 р. 

[Teczka] Доми Провінції Матері Божої Неустанної Помочі в Польщі. 

[Teczka] Конституції 1932. 

[Teczka] Статистика 1947–1989 – Польща.  

[Teczka] Листи Генеральної Настоятельки с. Вероніки Ґарґіль до сестер в Польщі.  

[Teczka] Листи сестер з Польщі до Генеральної Настоятельки с. Веронікі Ґарґіль.  

[Teczka] Листи Генеральної Настоятельки с. Єроніми Хімій до сестер в Польщі.  

[Teczka] Листи сестер з Польщі до Генеральної Настоятельки с. Єроніми Хімій.  

[Teczka] Візитації Провінції Матері Божої Неустанної Помочі в Польщі.  

Спомини с. Ольги Олени Дикун (mps).  

Спомини с. Мирони Анастазії Шклянка (mps). 

Спомини с. Монікі Болести (mps). 

Дикун O., Заснування і розвій Згромадження ССНДМ (mps), Рим 1947. 

[Teczka] Словаччина – протоколи 1947–1949 (rkps). 

 

Archiwum Prowincjalne Sióstr Służebnic NPM w Toronto 

Мельник А., Початок історії нашого Згромадження (mps), 1941. 

Мельник А., Спогади, Едмонтон 1944 (mps). 

Mельник А., На світанку Згромадження, Едмонтон 1942 (mps). 

 

Archiwum Archidiecezji Warszawskiej 

Sekretariat Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego – sygn. SPP/II. 

Zgromadzenia zakonne żeńskie – sygn. 20A. 

Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM – sygn. 94. 

 

Archiwum Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej 

Селецький Кирило (rkps) w: Suplement 181. 

 

Archiwum Generalne Ojców Bazylianów w Rzymie 

Лончина о. Мелетій, ЧСВВ, Лист о. Мелетія Лончини про початки Згромадження 

Служебниць (rkps), Кристинопіль 1933 p. 

 

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 

AGAD zesp. 298, jedn. 25. 
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Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie 

Materiały operacyjne w sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej sióstr służebnic ze Szpitala św. 

Mikołaja w Chełmie Lubelskim: sygn. 737/III. 

Materiały operacyjne: Chełm ul. Engelsa, SS Służebnice Najświętszej Maryi obrządku grec-

ko-katolickiego „Służebnice”: sygn. 199/62, T. 3. 

Sprawa agenturalnego sprawdzenia: sygn. 01/34, T. 1 - 3. 

Sprawa operacyjnej obserwacji. Materiały Biura „W”: sygn. 1/34, T. 5, cz. 1 - 4. 

 

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie 

Materiały operacyjne dotyczące s. Wisariony Ołeksyn: sygn. 043/447. 

Materiały operacyjne w sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej Demczuk Marty: sygn. 

00124/168. 

Materiały sprawy o odszkodowanie s. Juriji (Nadziei) Dumak: sygn. 101/144. 

 

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie 

Materiały operacyjnego rozpracowania SOR „Augustyna”: sygn. 00124/168. 

 

Archiwum Kapituły Pojednania Polsko - Ukraińskiego 

[Teczka] Korespondencja. 

[Teczki] Dokumenty archiwalne edycji wręczenia nagrody. 

 

Archiwum Państwowe w Lublinie 

Inwentarz zespołu akt Szpitala pw. św. Mikołaja w Chełmie (1915 – 1949), sygn. LB 75760. 

Statut Szpitala Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Gościeradowie. 

Statut Szpitala Fundacyjnego św. Mikołaja w Chełmie Lubelskim: sygn. 1/c/2a/3/33. 

 

Archiwum Państwowe w Lublinie, Oddział w Chełmie Lubelskim 

Dokumenty administracyjne z lat 1917 – 1949: sygn. 36/22/106–133.  

 

Archiwum Państwowe w Przemyślu 

Biskupstwo Greckokatolickie w Przemyślu: ABGK, zespół 142, T. 3, sygn. 386, 3756. 

Bractwo św. Mikołaja w Przemyślu: zespół 1085, sygn. 8, 12, 19, 20. 

Kapituła greckokatolicka: sygn. 6, 7. 

Sprawy Towarzystwa „Maryjska drużyna”: ABGK, zespół 142, T. 3, sygn. 5265. 
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Archiwum Prowincjalne Sióstr Służebniczek Śląskich w Katowicach 

Kronika Sióstr Służebniczek Śląskich domu zakonnego w Katowicach. 

 

1.2  DRUKОWANE 

Гордашевська Й., Исторія Згромадженя Сестерь Служебниць Преч. Діви Маріи 

Непорочно-Зачатои обряда греко-кат. 

Допис о. Ломницького, „Богословський Вісник”, Т. 3, Львів 1902, s. 285–292 

Конституція і Директиви Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії, 

Рим-Торонто 1982. 

Катальог Згромадження Сестер Служебниць Пресвятої Непорочної Діви Марії з 1938 

р., Жовква 1938. 

Каталог Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії на 1988 рік, Рим 

1988. 

Львівсько – Архієпархіальні Відомості, 1897, ч. 4. 

Ломницькій І., Додатокь до исторіи основаня Згромадженя Сестерь Служебниць Преч. 

Діви Маріи и правдиве отношенє вч. О. Селецкого до тогожь Згромадженя. 

Марко С., Отець Кирило Селецький - засновник перших активних чернечих 

зґромаджень в УГКЦ, УДК 271.4-788-055.2-9”18/19. 

Правила Служебниць Пречистої Діви Марії Непорочної Зачатої, Львів 1892. 

Розлуцький І., Василишин М., Кирило Селецький. Вибрані Твори, t. 1, Дрогобич 2018. 

Селецький К., До исторіи основаня новиціяту СС. Служебниць Вь Жужелю и 

перенесеня тогожь до Кристинополя. 

Устави Згромадження Сестерь Служебниць Преч. Діви Маріи Непороч. Зачатои, Львів 

1907. 

Устави Згромадження Сестер Служебниць Пресвятої Непорочної Діви Марії греко-

руського обряду, Львів 1933. 

Устави Згромадження Сестер Служебниць Пресвятої Непорочної Діви Марії 

(Візантийсько-слов’янського обряду), Рим 1956. 

Шематизм Клиру Греко-Католического Епархії соєдинених перемиськой, cамборськой і 

cяноцькой 1886, Перемишль 1886. 

Шематизм греко-католицького клира злучених єпархій перемиської, самбірської і 

сяніцкої на рік 1918, Перемишль 1918. 

Шематизм греко-католицького духовенства злучених єпархій перемиської, самбірської 

і сяніцкої на рік Божий 1928, Перемишль 1928. 
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Шематизм греко-католицького духовенства злучених єпaрхiй перемиської, самбірської 

і сяніцкої на рік Божий 1934, Перемишль 1934. 

Шематизм греко-католицького духовенства Апостольської Адміністрації Лемкoвщини 

1936, Львів 1936.  

Шематизм греко-католицького духовенства злучених єпархій перемиської, самбірської 
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1876 (Archiwum Główne Służebniczek w Starej Wsi). 
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Львів 2018. 
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Львів 2003. 



15 

 

 

Славута Д., З цілого серця. Роздумування над обітами Блаженної Сестри Йосафати, 

Львів 2003. 

Славута Д., Мандрівка Блаженної Йосафати з Радянської України до Риму, 

Перевезення її тлінних останків 1982 року, Торонто 2010. 

Славута Д., Гунчак В., Тебе Бога хвалимо, Рим 1992. 

Циб M., Отець Єремія Ломницький - ревний місіонер у Божому вибаграднику, Львів 

2018. 

 

III. DOKUMENTY KOŚCIOŁA 
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WSTĘP 

 

Sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX w. i na początku XX w., będąca 

wynikiem wielu przemian, stała się podłożem narodzenia nowych struktur państwowych, na-

rodowych, społecznych i religijnych. Wynikało to nie tylko z gwałtowności przemian cywili-

zacyjnych w tej części Europy, gdzie nastąpiła kumulacja procesów industrializacji, urbaniza-

cji, emancypacji wsi, ale również idących za nimi przemian społecznych, upowszechnienia 

edukacji, rozpadu grup stanowych, procesów identyfikacji narodowej. Zmiany dotyczyły 

wszystkich dziedzin życia. Kościół odegrał w tym czasie znaczącą rolę w dziejach społe-

czeństw i państw na tle dokonujących się w nich przemian społeczno-polityczno-

ekonomicznych. Podejmował szeroko pojętą działalność charytatywną, troszcząc się o za-

chowanie godności człowieka i podstawowych wartości egzystencjalnych, zarówno w sferze 

duchowej, jak i materialnej. Nie chodziło tylko o rozwój wiary poprzez głoszenie Ewangelii, 

ale o działania, zmierzające do wyjścia naprzeciw potrzebom ludności dotkniętej różnymi 

doświadczeniami życiowymi, konflikami społecznymi, zubożeniem, wyzyskiem. 

Potrzeby społeczne zaistniałe w Europie XIX w., przyczyniły się do powstania wielu 

nowych zgromadzeń zakonnych
1
, instytucji, stowarzyszeń, bractw, których głównym zada-

niem była troska o człowieka, opieka nad sierotami i ubogimi, podniesienie poziomu wy-

kształcenia dzieci i młodzieży oraz chęć niesienia pomocy medycznej chorym. Wśród wielu 

zakonów w 1892 r., dzięki ogromnej determinacji ks. Cyryla Sieleckiego, bazylianina o. Je-

remiasza Jana Łomnickiego i s. Josafaty Michaliny Hordaszewskiej, przy wsparciu pierw-

szych współsióstr: s. Aleksandry Anny Muzyki, s. Teofili Tekli Dudrak, s. Atanazji Teo-

dozji Melnyk, s. Makryny Marii Zińko, s. Paraskewii Pelagii Karaban, s. Eudokiji Tekli 

Wojtowycz, s. Ewsewiji Anny Kysełyk, s. Melanii Marii Kysełyk, s. Anastazji Anny Me l-

nyk i s. Arsenii Anny Hordaszewskiej, powstało w Kościele greckokatolickim pierwsze ak-

tywne Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi
2
. Młoda instytucja była na 

                                                           
1
 Według dawnej definicji prawa kanonicznego: zakon to stowarzyszenie wiernych zatwierdzone przez władze 

kościelne, którego członkowie składają śluby tzw. uroczyste, zobowiązując się do zachowania posłuszeństwa, 

ubóstwa i czystości. Uroczyste śluby pociągały za sobą skutki prawne, na przykład nieważność małżeństwa 

zawartego w czasie ich obowiązywania, utratę praw własności oraz zdolności nabywania majątku. Zgromadze-

nie zakonne to wspólnota, której członkowie składali tzw. śluby proste, które nie pociągały skutków prawnych 

takich jak w zakonie. To rozróżnienie zniósł Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. Dziś ma ono wyłącznie 

znaczenie praktyczne w nazwach, które pozostały bez zmian. Aktualny KPK nazywa zakony i zgromadzenia 

instytutami życia zakonnego, dlatego autorka w pracy posługuje się zamiennie słowami zgromadzenie lub zakon. 
2
 Od 1892 r. zgodnie z zapisem pierwszych reguł nazwa zgromadzenia brzmiała „Згромадження Сестерь 

Служебниць Преч. Діви Маріи Непорочно-Зачатои” i została potwierdzona w regułach z 1907 r. Pierwsza 

zmiana nazwy nastąpiła w 1933 r. i zgodnie z regułą zatwierdzoną przez papieża Piusa XI brzmiała 

„Згромадження Сестер Служебниць Пресвятої Непорочної Діви Марії греко-руського обряду”. Kolejna 
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tyle dynamiczna, iż w ciągu niespełna dziesięciu lat działalności objęła swoim zasięgiem 

nie tylko Galicję, ale również Kanadę i Brazylię, wciąż poszerzając zasięg na kolejne kra-

je Chorwację, Serbię, Słowację, Włochy. Pierwsze służebnice wypracowały nowy model 

wspólnoty zakonnej oddanej służbie człowiekowi, od najmłodszego do najbardziej opusz-

czonego w chorobie, zgodnie z dewizą założycieli: „iść tam, gdzie jest największa potrzeba”, 

aby „wychowywać serce narodu”
3
. Siostry konsekwentnie realizowały te założenia. 

W 2017 r. Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM obchodziło 125-lecie powstania, a 

prowincja Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce – 70-lecie istnienia. Ten podwójny 

jubileusz skłonił autorkę do podjęcia próby opracowania dziejów zakonu, który do tej pory 

nie doczekał się tak kompleksowej analizy. Zawarto w nich historię prowincji Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Polsce, sięgając do genezy zgromadzenia w XIX w. oraz sytuację 

Sióstr Służebnic w Polsce w okresie powojennym. Jest ona próbą usystematyzowania dziejów 

na podstawie dokumentów dostępnych w archiwach. Warto pamiętać, iż wspólnoty zakonne 

zrodzone „nie z woli ciała ani z krwi”, nie z osobistych upodobań ani z ludzkich motywów, 

ale „z Boga” (J.1,13), z boskiego powołania, umykają często próbom historycznego sklasyfi-

kowania i uporządkowania. Szukając odpowiedzi na świadectwo wspólnot zakonnych w hi-

storii, należy zauważyć, że zajmujemy się zewnętrznym przejawem życia i działalności, a ich 

właściwa treść i sens tkwią znacznie głębiej. Historia powstawania zgromadzeń zakonnych to 

przede wszystkim losy poszczególnych ludzi, którzy powoływani przez Boga, tworzyli 

wspólnoty i poszukiwali właściwej odpowiedzi, na Boże wybranie. 

Przystępując do opracowania dziejów Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM autorka 

przeprowadziła kwerendę w krajowych i zagranicznych archiwach instytucji, które w połą-

czeniu z literaturą podstawową i uzupełniającą, pozwoliły na szczegółowe omówienie zagad-

nień i problemów dotyczących powstania i działalności służebnic w Polsce. W pracy zostały 

wykorzystane w pierwszej kolejności materiały archiwalne sióstr do tej pory nieopracowywa-

ne i niepublikowane, zgromadzone w archiwum prowincjalnym w Warszawie, archiwum ge-

neralnym w Rzymie oraz archiwum prowincjalnym w Toronto. 

Zespoły archiwum prowincjalnego w Warszawie wykorzystane w pracy to akta obej-

mujące dokumenty poszczególnych domów zakonnych w Polsce, które uległy likwidacji – 

Przemyśl, Chełm, Adampol, Gościeradów, Matczyn, Maszewo, Wałcz, Karlino, Stare Kuro-

                                                                                                                                                                                     
modyfikacja nastąpiła w związku z aktualizacją konstytucji w 1982 r., na podstawie której przyjęto nazwę 

„Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії”, która utrzymuje się do dzisiaj. W Polsce, po 

drugiej wojnie światowej, siostry posługiwały się w języku polskim nazwą „Zgromadzanie Sióstr Służebnic 

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej”, a od 1982 r. – Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej 

Panny Maryi. Autorka w swojej pracy używa więc ostatnio przyjętej nazwy instytucji. 
3
 Była to dewiza założycieli s. Josafaty Hordaszewskiej, o. Jeremiasza Łomnickiego OSBM i ks. Cyryla Sieleckiego. 
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wo, Miastko, Halemba, Piątek, Warszawa (ul. Miodowa), Świdwin, Janów Lubelski oraz no-

wo powstałych i aktualnie działających w Warszawie (ul. Rajców), Goleniowie, Olsztynie, 

Bartoszycach, Koszalinie, Kruklankach, Przemyślu, Prałkowcach, Paryżu i Rzymie. Niezwy-

kle cennym materiałem źródłowym okazały się wspomnienia sióstr z lat 1947–1987 i sióstr 

deportowanych z Czechosłowacji po drugiej wojnie światowej. Oba zbiory zostały zebrane w 

formie rękopisów. Zachowała się również księga główna sióstr oraz akta personalne służebnic 

odpowiedzialnych za kierownictwo prowincją oraz ich częściowa korespondencja. Pozostałe 

dokumenty to teczki danych statystycznych o działalności pastoralno-katechetycznej, teczki 

odnośnie formacji sióstr, młodzieży i katechizacji. Dotarcie do katalogów zgromadzenia z lat 

1938
4
, 1988

5
 pozwoliło na uszczegółowienie informacji na temat wielu domów zakonnych. 

Autorka dotarła również do bardzo wartościowych źródeł zgromadzonych w archi-

wum generalnym w Rzymie. Należą do nich: kroniki zgromadzenia z lat 1892–1956 (maszy-

nopis wykonany z rękopisu), kronika domu nowicjackiego w Krystynopolu z lat 1938–1943 

(maszynopis wykonany z rękopisu), kronika kurii generalnej w Rzymie w latach 1948–1958 

(maszynopis), kroniki przełożonych generalnych s. Jeronimy Chimyj i s. Marii Korczagin 

(1962–1980) oraz korespondencja sióstr z przełożonymi generalnymi, a szczególnie s. Wero-

niką Gargil i s. Jeronimą Chimyj i ich protokoły powizytacyjne. Ważnym materiałem są rów-

nież zachowane w Rzymie oryginalne reguły zgromadzenia z 1892 r.
6
, 1907 r.

7
, 1933 r.

8
, 

1956 r.
9
 oraz konstytucja zgromadzenia z 1982 r.

10
 Ponadto w pracy zostały wykorzystane 

dokumenty dotyczące domów zakonnych prowincji w Polsce i związane z nimi dane chrono-

logiczno-statystyczne. 

Cennymi informacjami zgromadzonymi w archiwum generalnym okazały się zespoły 

akt osobowych sióstr, m.in. akta osobowe członkiń zgromadzenia i ich nekrologi. Utrudnie-

niem w poszukiwaniach była reorganizacja archiwum generalnego, która nie została jeszcze 

zakończona, w związku z czym zespoły nie mają nadanej sygnatury. 

Ważnym źródłem dotyczącym początków zgromadzenia były materiały zebrane w ar-

chiwum prowincjalnym prowincji kanadyjskiej w Toronto. Znalazły się tam nie tylko infor-

                                                           
4
 Катальог Згромадження Сестер Служебниць Пресвятої Непорочної Діви Марії з 1938 р., Жовква 1938. 

5
 Катальог Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії на 1988 рік, Рим 1988.  

6
 Правила Служебниць Пречистої Діви Марії Непорочної Зачатої, Львів 1892. 

7
 Устави Згромадження Сестерь Служебниць Преч. Діви Маріи Непороч. Зачатои, Львів 1907.  

8
 Устави Згромадження Сестер Служебниць Пресвятої Непорочної Діви Марії греко-руського обряду, 

Львів 1933. 
9
 Устави Згромадження Сестер Служебниць Пресвятої Непорочної Діви Марії (Візантийсько-

слов’янського обряду), Рим 1956. 
10

 Конституція і Директиви Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії, Рим-Торонто 1982. 
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macje na temat pierwszych kilku miesięcy istnienia pierwszej wspólnoty w Żużelu, ale rów-

nież dane odnośnie współzałożycieli oraz ich formacji spisane przez s. Atanazję Melnyk. 

Autorka przeprowadziła również kwerendę zbiorów zgromadzonych w Archiwum Ar-

chidiecezji Warszawskiej Sekretariatu Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Konferencji Epi-

skopatu Polski w Warszawie. Wśród cennych dokumentów na uwagę zasługują protokoły 

powizytacyjne prymasa, które przedstawiają sytuację poszczególnych wspólnot zakonnych 

prowincji Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce w latach 1959–1961. 

Ze względu na specyfikę okresu powojennego autorka opracowania sięga do zespołów 

archiwum państwowych. Dzięki kwerendzie w Archiwach Państwowych w Lublinie, Chełmie 

i Przemyślu, w tym Archiwum Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej, udało się uzyskać 

informacje potwierdzające wiarygodność osób i działań podejmowanych w domach zakon-

nych w Chełmie, Gościeradowie i Przemyślu. Natomiast kwerenda zbiorów Archiwum Insty-

tutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Lublinie i Szczecinie, pozwoliła zapoznać się z doku-

mentami raportów tajnych funkcjonariuszy SB, protokołów przesłuchań oraz sprawozdań 

różnych referatów potwierdzających prowadzony proces inwigilacji Sióstr Służebnic NPM w 

Polsce przez władze komunistyczne. 

Wśród źródeł archiwalnych, które ukazały się drukiem, warto wspomnieć o zapiskach 

współzałożycieli w języku ukraińskim, wydanych jako suplement w książce o. Atanazja We-

łykoho „Нарис історії Згромадження СС. Служебниць П.Н.Д.М.”
11

 s. Josafaty Horda-

szewskiej „Исторія Згромадженя Сестерь Служебниць Преч. Діви Маріи Непорочно-

Зачатои обряда греко-кат.”, ks. Cyryla Sieleckiego „До исторіи основаня новиціяту СС. 

Служебниць вь Жужелю и перенесеня тогожь до Кристинополя” oraz o. Jeremiasza 

Łomnickiego „Додатокь до исторіи основаня Згромадженя Сестерь Служебниць Преч. 

Діви Маріи и правдиве отношенє вч. О. Селецкого до тогожь Згромадженя”.
12

 Wspo-

mnienia trzech kluczowych osób zaangażowanych w powstanie nowej instytucji stanowią 

cenne źródło ilustrujące okoliczności i przebieg procesu zapoczątkowania nowej greckokato-

lickiej wspólnoty zakonnej. Podczas kwerendy zespołów Archiwum Głównego Akt Dawnych 

w Warszawie udało się odnaleźć księgi metrykalne greckokatolickich rodzin pochodzących z 

parafii Żużel, nad którymi opiekę duszpasterską sprawował proboszcz ks. Cyryl Sielecki, 

gdzie widnieje jego oryginalna pieczęć i własnoręczny podpis. 

W języku polskim do tej pory ukazało się jedno opracowanie na temat współzałoży-

cielki s. Josafaty Hordaszewskiej „Świętymi bądźcie” autorstwa Zofii Waszczur, dlatego au-

                                                           
11

 А. Великий, Нарис Історіі Згромадження СС Служебниць НДМ, Рим 1968. 
12

 Ibidem, s. 685–721. 
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torka niniejszego opracowania korzystała głównie z opracowań w języku ukraińskim, słowac-

kim i angielskim. 

Celem niniejszej pracy jest ukazanie historii prowincji Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy w Polsce oraz naświetlenie pierwotnego charyzmatu, który uległ modyfikacji ze wzglę-

du na zmieniające się warunki społeczno-polityczne na skutek wojen i migracji ludności, w 

powiązaniu z genezą Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w XIX w. 

Do tej pory brakowało pełnego opracowania dziejów zakonu w języku polskim, dlate-

go autorka w swojej pracy sięga do początków historii instytucji, pokazując w ten sposób cią-

głość misji, niezależnie od zmiany granic terytorialnych państw. Dzięki syntetycznej analizie 

materiałów źródłowych uwidoczniła się ścisła zależność między powstaniem prowincji w 

Polsce po drugiej wojnie światowej z działalnością zgromadzenia w Galicji w okresie przed-

wojennym. Nową prowincję tworzyły od podstaw siostry, które przeszły formację w Krysty-

nopolu, a później znalazły się w nowej rzeczywistości PRL, mimo iż wcześniej prowadziły 

działalność na obszarach, które weszły w skład USRR. Jako dopełnienie do materiałów źró-

dłowych została wykorzystana literatura uzupełniająca w językach polskim, ukraińskim, an-

gielskim i słowackim, co pozwoliło spojrzeć na proces rozwoju nowo powstałej instytucji w 

szerszym kontekście historycznym i społecznym. W swoich badaniach autorka podjęła próbę 

spojrzenia na główne formy działalności służebnic związane z prowadzeniem ochronek i sie-

rocińców, które z czasem przekształciły się w pracę w szkole, a w okresie powojennym ak-

cent został postawiony na katechizację dzieci i młodzieży ze względu na ograniczenia i wy-

mogi władz państwowych. Sytuacja ta uległa modyfikacji nie tylko w Europie, ale również w 

Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Brazylii.  

Wszystkie materiały źródłowe i pomocnicze, które udało się zebrać zostały opracowa-

ne metodą analizy porównawczej i syntezy, która pozwoliła usystematyzować, doprecyzować 

oraz uściślić wiele faktów i wydarzeń bezpośrednio związanych z powstaniem i działalnością 

zgromadzenia w Polsce. 

Bardzo pomocne przy pisaniu dziejów zgromadzenia okazało się dwutomowe opraco-

wanie przygotowane w języku ukraińskim w formie maszynopisu, przechowywane w war-

szawskim archiwum prowincjalnym, autorstwa s. Bazylii Czykało i s. Zofii Łebedowicz pod 

tytułem „Нарис історії Провінції Матері Божої Нeустанної Помочі” (T. 1 1947–1988, T. 2 

1989–1997), które zawiera bardzo cenne informacje dotyczące historii prowincji Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Polsce po drugiej wojnie światowej. Zebrane w nim fakty, stanowiły 

inspirację do dalszych poszukiwań materiałów archiwalnych oraz ich analizy. Aktualne opra-

cowanie jest bardziej obszerne. Przedstawia sytuację zgromadzenia w trudnym okresie dzia-
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łań wojennych oraz w momencie kształtowania się nowych granic państwowych. Ukazuje 

również powiązanie faktu zaistnienia nowej prowincji z historią powstania zgromadzenia, w 

kontekście likwidacji wszystkich struktur Kościoła greckokatolickiego przez władze komuni-

styczne. Dostęp do zespołów archiwalnych w Rzymie pozwolił zweryfikować i doprecyzować 

daty, uściślić wydarzenia, uporządkować deportacje i przemieszczanie się służebnic oraz 

uszczegółowić losy sióstr po zakończeniu drugiej wojny światowej oraz usystematyzować 

chronologicznie działalność poszczególnych wspólnot. 

Fakty ujęte w opracowaniu zostały poparte dokumentami odnalezionymi w archiwach 

państwowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej, które wcześniej nie były dostępne. Narys 

historii autorstwa s. Bazylii Czykało i s. Zofii Łebedowicz obejmuje okres od 1947 do 1997 i 

opiera się głównie na wspomnieniach sióstr, bez odniesienia do źródeł archiwalnych, co przy-

czyniło się do zaistnienia pewnych rozbieżności i nieścisłości. Badania przedstawione w ni-

niejszej pracy odwołują się do dokumentów źródłowych i opracowań współczesnych history-

ków, dzięki czemu zweryfikowano i doprecyzowano wiele danych dotyczących imion, na-

zwisk, dat i okoliczności wydarzeń historycznych. Analiza działalności poszczególnych sióstr 

i wspólnot pokazała bardzo dynamiczny rozwój prowincji w Polsce mimo niesprzyjającej 

sytuacji politycznej. O otwartości sióstr na nowe wyzwania świadczy fakt, iż w okresie, gdy 

Kościół greckokatolicki w Polsce był praktycznie zlikwidowany i pozbawiony osobowości 

prawnej, siostry służebnice, w zaistniałej sytuacji, wspierały działalność duszpasterską Ko-

ścioła rzymskokatolickiego, który pomimo trudności, miał możliwość oficjalnego działania. 

W celu zilustrowania aktywności sióstr w okresie powojennym, zostały przygotowane przez 

autorkę zestawienia i tabele przedstawiające zaangażowanie greckokatolickich służebnic w 

życie parafialne wspólnot rzymskokatolickich, poprzez katechizację i posługę wśród chorych. 

Niniejsza praca obejmuje ponadto ostatnie dwadzieścia lat istnienia prowincji w Polsce, które 

nie zostały ujęte w opracowaniu s. Bazylii Czykało i s. Zofii Łebedowicz. 

Niestety ze względu na trudny okres wojenny i powojenny znaczna część dokumentów 

dotyczących historii zgromadzenia uległa zniszczeniu lub została skonfiskowana podczas 

rewizji. Część dokumentów przewożonych ze Lwowa do Rzymu podczas wyjazdu przełożo-

nej generalnej s. Weroniki Gargil zniknęła bezpowrotnie i do dnia dzisiejszego nie udało się 

ich odnaleźć. 

Opracowanie zostało podzielone na cztery rozdziały w układzie chronologiczno-

rzeczowym. W pierwszym rozdziale wyjaśniającym genezę Zgromadzenia Sióstr Służebnic 

NPM przedstawione zostały wydarzenia historyczne mające wpływ na powstanie nowej insty-

tucji zakonnej. Na szczególną uwagę zasługują współzałożyciele ks. Cyryl Sielecki, o. Jere-
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miasz Łomnicki OSBM i s. Josafata Michalina Hordaszewska, którzy wraz z pierwszą wspól-

notą sióstr budowali od podstaw dzieło, które odegrało ogromną rolę w życiu Kościoła grec-

kokatolickiego. Gotowość pierwszych dziewcząt stała się bezpośrednim bodźcem do zaistnie-

nia nowej instytucji i poszukiwania rozwiązań na ówczesne problemy społeczne. Konsekwen-

cją dynamicznego rozwoju młodej wspólnoty była jej ekspansja poza granice Galicji, do Ka-

nady, Brazylii oraz innych krajów europejskich Chorwacji, Serbii, Słowacji. Faktem wartym 

zauważenia jest uzyskanie przez zgromadzenie statusu instytucji na prawie papieskim, co 

przyczyniło się do usamodzielnienia zgromadzenia oraz sprawniejszego funkcjonowania w 

różnych państwach pod bezpośrednim zwierzchnictwem papieża. 

Rozdział drugi został poświęcony sytuacji zgromadzenia podczas drugiej wojny świa-

towej i zaraz po jej zakończeniu. Niestety przemiany polityczne w tym okresie miały decydu-

jące znaczenie na dalsze losy wspólnoty zakonnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja 

powojenna zmusiła służebnice nie tylko do działalności w ukryciu w związku z likwidacją 

Kościoła greckokatolickiego w USRR i państwach komunistycznych Europy, ale również do 

całkowitej reorganizacji struktur, łącznie z przeniesieniem zarządu generalnego do Rzymu. 

Kolejny, trzeci rozdział został poświęcony sprawom organizacyjnym nowopowstałej wice-

prowincji w Polsce oraz życiu wspólnot zakonnych w Chełmie, Adampolu, Gościeradowie, 

Janowie Lubelskim, Matczynie, Nowogardzie Szczecińskim, Goleniowie, Maszewie, Wałczu, 

Świdwinie, Starym Kurowie, Karlinie, Miastku, Koszalinie, Halembie, Piątku oraz odrodze-

niu życia zakonnego w Przemyślu i uzyskaniu jurysdykcji nad wspólnotami w Rzymie i Pary-

żu. W czwartym rozdziale została przedstawiona działalność sióstr we wspólnotach zakon-

nych w Warszawie, Olsztynie, Kruklankach, Bartoszycach, Przemyślu i Prałkowcach w okre-

sie trwającej w Polsce transformacji ustrojowej. W pracy dokonana została analiza prze-

kształceń struktury zgromadzenia w Polsce w wyniku dokonujących się przemian politycz-

nych, społecznych i wyznaniowych. 

Autorka ma nadzieję, iż opracowanie historii Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w 

Polsce, przybliży nie tylko specyfikę charyzmatu tradycji wschodniej, ale wypełni lukę w 

dotychczasowych opracowaniach dotyczących zaangażowania i działalności wspólnot zakon-

nych Kościoła greckokatolickiego w poprawę jakości życia religijnego, społecznego i eduka-

cyjnego, co stanie się przedmiotem dalszych studiów i naukowych dociekań. 
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ROZDZIAŁ I 

Geneza i rozwój działalności Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM 

1. Sytuacja społeczno-wyznaniowa w Galicji w drugiej połowie XIX w. 

 

Cesarstwo Austriackie będące w XVIII w. jednym z najsilniejszych państw na arenie 

europejskiej w XIX w. doświadczyło przełomowych wydarzeń, które ostatecznie wpłynęły na 

istotne zmiany w strukturze kraju. Państwo Habsburgów przeżyło w 1848 r. konflikt narodo-

wościowy, podczas którego narody zamieszkujące cesarstwo dążyły do obalenia władzy abso-

lutnej cesarza, zmiany przestarzałych stosunków feudalnych, zażądały praw językowych w 

administracji i sądownictwie. Cesarzowi udało się stłumić rewolucję, jednak wpłynęła ona w 

sposób znaczący na zmianę w stosunkach społecznych monarchii
13

. 

Przełomowe wydarzenia przyniósł rok 1867. Pierwszym było przekształcenie monar-

chii austriackiej w monarchię austro-węgierską, co okazało się eksperymentem w skali euro-

pejskiej. Dwa narody, Austriacy i Węgrzy, zawarły porozumienie, które zagwarantowało sta-

bilność i dalsze jego istnienie, aż do pierwszej wojny światowej. Dualistyczna monarchia, 

zamieszkiwana przez różne grupy etniczne, stanowiła swoisty pierwszy model „domu euro-

pejskiego”, którego utrzymanie z uwzględnieniem aspiracji wielu narodów było niezwykle 

trudne
14

.  

Kolejnym wydarzeniem było wydanie 21 XII 1867 r. przez cesarza Franciszka Józefa 

szeregu aktów prawnych – „O ogólnych prawach obywatelskich” – nazywanych konstytucją, 

                                                           
13

 Austro-Węgry były dwoma odrębnymi państwami (odrębne rządy, parlamenty) ze wspólnym monarchą w 

osobie cesarza Austrii (tzw. Przedlitawii) i króla na Węgrzech. Granicę pomiędzy państwami wyznaczała 

rzeczka Litawia, stąd nazwa dla Austrii – Przedlitawia, a dla Węgier – Zalitawia. 
14

 Por. B. Hołub, Studium historyczno-geograficzne narodowości w Galicji Wschodniej w świetle spisów ludno-

ści w latach 1890–1910, „ANNALES UMCS”, T. 68:2013, z. 2, s. 17; A. Krzyżanowski, K. Kumaniecki, Staty-

styka Polski. Handbuch der Polnischen Statistik, Kraków 1915, s. 34; K. Zamorski, Informator statystyczny do 

dziejów społeczno-gospodarczych Galicji, Ludność Galicji w latach 1857–1910, red. H. Madurowicz-Urbańska, 

Kraków–Warszawa 1989, s. 45–63. 



40 

 

 

której zapisy gwarantowały swobody polityczne i osobiste, włącznie z prawem do zrzeszania 

się oraz prawa wyborcze w głosowaniu na przedstawicieli parlamentu w Wiedniu i ciał usta-

wodawczych poszczególnych krajów koronnych. Dzięki temu narody monarchii, a przynajm-

niej ich elity, mogły w końcu działać we własnym interesie, podejmując starania o autonomię. 

Zagwarantowanie równości wszystkich obywateli względem prawa, niezależnie od wyznania 

czy narodowości, rozpoczęło proces równouprawnienia
15

, co oznaczało urzędowe zerwanie z 

józefinizmem oraz wycofanie się z dotychczasowej polityki antyzakonnej. Fakt ten został 

poprzedzony zawarciem przez Austrię w 1855 r. konkordatu ze Stolicą Apostolską. Potwier-

dzono w nim, iż Kościół rządzi się prawem Bożym i kościelnym oraz zagwarantowano zgro-

madzeniom zakonnym wolność działania, możliwość ustanowienia własnego zarządu zgodnie 

z regułą, tworzenie wspólnot i zakładanie nowych klasztorów w diecezjach – za zgodą bisku-

pów i w porozumieniu z władzami administracyjnymi. Pomimo formalnego obowiązywania 

konkordatu władze państwowe podporządkowały ponownie Kościół państwu na równi z in-

nymi stowarzyszeniami
16

. 

Politykę wyznaniową na terenie monarchii normowała ustawa o międzywyznanio-

wych stosunkach obywateli z 25 III 1868 r. nadająca katolicyzmowi prawa religii państwo-

wej. Wyznaniami nieuznanymi przez państwo, ale działającymi w oparciu o przepisy toleran-

cyjno-wyznaniowe, byli: baptyści, adwentyści dnia siódmego, badacze Pisma Św., wolne 

gminy religijne
17

. 

Jedną z prowincji monarchii była Galicja, która obejmowała terytorium dawnej połu-

dniowo-wschodniej części Rzeczypospolitej, czyli ziemie obecnej południowej Polski i za-

chodniej Ukrainy oraz wschodniej Słowacji, i stanowiła obszar najbardziej zróżnicowany na-

rodowościowo i wyznaniowo. Na mapie politycznej istniała ona jako druga co do wielkości 

prowincja monarchii austro-węgierskiej pod nazwą Królestwa Galicji i Lodomerii
18

. Teryto-

rium to dzieliło się na Galicję Wschodnią i Zachodnią oraz Księstwo Cieszyńskie
19

. Zamiesz-

kiwali ją Polacy, Rusini (Ukraińcy), Słowacy, Niemcy, Ormianie, Żydzi, Karaimi, Mołdawia-

                                                           
15

 S. Piekarski, Wyznania religijne w Polsce, Warszawa 1927, s. 6. 
16

 J. Grzesik, Zarys położenia prawnego mniejszości wyznaniowych w Polsce, Lublin 2002, s. 9. Ogłoszenie w 

1870 r. dogmatu o nieomylności papieży, dało cesarzowi pretekst do wypowiedzenia konkordatu 30 VII 1870 r. i 

wydania w 1874 r. stosownych ustaw świeckich, w ten sposób powracając do zasad Józefa II, bez wznawiania 

dawnych form opieki państwa. 
17

 Por. ibidem, s. 11. 
18

 Por. H. Stupnicki, Galicya pod względem topograficzno-geograficzno-historycznym, Lwów 1869, s. 1–2; T. 

Pilat, Podręcznik statystyczny Galicji, t. 9, cz. 1, Lwów 1913, s. 1. 
19

 C. Strzeszewski, M. Banaszak, Chrześcijańska myśl i działalność społeczna w zaborze austriackim w latach 

1865–1918, w: Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832–1931, red. C. Strzeszewski, R. Bender, K. 

Turowski, Warszawa 1982, s. 1981. Według danych statystycznych, w roku 1817 liczba ludności wynosiła 

3716385, w 1848 r. – 5105558, a w 1910 r. – 8025700. 
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nie, Węgrzy, Cyganie i Lipowanie
20

. Wśród wyznań dominowało wyznanie rzymskokatolic-

kie, kojarzone z narodowością polską, i greckokatolickie – odpowiadające najczęściej naro-

dowości ukraińskiej. 

 

Tabela 1. Ludność Galicji według wyznania w 1869 r. 

Obszar Galicja Zachodnia Galicja Wschodnia Galicja 

1869 rok    

wyznanie ogółem % ogółem % ogółem % 

Rzymskokatolicy 1 736 620 88,2 753 679 21,8 2 509 015 46,08 

Grekokatolicy 74 094 3,8 2 237 815 64,9 2 315 782 42,53 

Wyznania mojżeszowego 147 356 7,5 428 077 12,4 575 918 10,58 

Inne 9 751 0,5 30 624 0,9 43 974 0,81 

Źródło: Dane na podstawie: J. Buzek, Rozsiedlenie ludności Galicji według wyznania i języka, s. 57
21

. 

 

 Galicja Zachodnia pod względem wyznania była w większości rzymskokatolicka 

(88,2%), w przeciwieństwie do Galicji Wschodniej, gdzie największą grupę wyznaniową sta-

nowili grekokatolicy (64,9%). 

W Galicji Wschodniej była większa grupa wyznawców religii mojżeszowej (12,4%), 

gdy w Galicji Zachodniej stanowili oni tylko 7,5%. Warto spojrzeć również na zjawisko po-

sługiwania się językiem w Galicji. 

 

Tabela 2. Ludność Galicji według języka w 1880 r.
22

 

Obszar Galicja Zachodnia Galicja Wschodnia Galicja 

1880 rok    

Język ogółem % ogółem % ogółem % 

polski 1 982 255 94,2 1 076 967 28,1 2 509 015 46,08 

ruski 73 384 3,5 2 478 210 64,6 2 315 782 42,53 

niemiecki 46 389 2,2 277 223 7,2 575 918 10,58 

inne 1 726 0,1 2 307 0,1 43 974 0,81 

Źródło: Dane na podstawie: J. Buzek, op. cit., s. 58–59. 

 

Galicja Zachodnia językowo była zdecydowanie bardziej jednolita, gdyż językiem 

polskim posługiwało się 94,2% ludności. W Galicji Wschodniej natomiast dominował język 

ruski (ukraiński) 64,6%, a mieszkańcy miast używali w większości języka polskiego, chociaż 

przeważająca część była pochodzenia ukraińskiego.  

Charakter ukraiński miały małe miasteczka i wiejskie osady. Współżycie narodów i 

religii tworzyło niepowtarzalną strukturę kulturową, a wspólna egzystencja wpływała na 

                                                           
20

 H. Stupnicki, op. cit., s. 17–105.  
21

 J. Buzek, Rozsiedlenie ludności Galicji według wyznania i języka, „Wiadomości Statystyczne o Stosunkach 

Krajowych”, T. 21:1909, z. 2, s. 57. 
22

 Ibidem, s. 58–59. 
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przenikanie się obu narodowości oraz zmiany stosunku wyznaniowego
23

. Ludność wiejska 

obrządku rzymskokatolickiego często korzystała z posługi cerkwi greckokatolickiej, ze 

względu na mniej rozwiniętą sieć parafii łacińskich, które zazwyczaj były usytuowane w mia-

stach i posiadały niewielką liczbę kościołów i osób duchownych, w porównaniu do parafii 

greckokatolickich. Przykładowo w diecezji lwowskiej były: 223 parafie łacińskie (1 na 3726 

parafian), 1184 greckokatolickich (1 na 1601 parafian), 312 kościołów łacińskich (1 na 2663 

osoby), 1983 kościoły greckokatolickie (1 na 956 osób), 495 duchownych łacińskich, a 1478 

greckokatolickich
24

. 

Poniżej przedstawiono sytuację językowo-wyznaniową w Galicji na podstawie spisu 

ludności przeprowadzonego w 1890 r. 

Mapa. 1. Sytuacja językowo-wyznaniowa w Galicji na podstawie spisu ludności w 1890 r.
25

 

 

 

Na podstawie przedstawionych wyżej danych można jednoznacznie stwierdzić, iż gra-

nicę Galicji Wschodniej i Galicji Zachodniej należy utożsamiać z przenikającą się strefą 

wpływów ludności posługującej się językiem ukraińskim i Kościoła greckokatolickiego oraz, 

z drugiej strony, ludności posługującej się językiem polskim i Kościoła rzymskokatolickiego.  

Galicja wyróżniała się specyficzną sytuacją wyznaniową i społeczną oraz najsłabszym 

stopniem rozwoju gospodarczеgo. Ten głównie rolniczy region charakteryzował się rozdrob-

nieniem gruntów wiejskich o znacznym przeludnieniu. Po uwłaszczeniu chłopów dominowa-

ły niewielkie gospodarstwa, z których trudno było wyżywić nawet rodzinę właścicieli
26

. Jed-

                                                           
23

 Por. J. Buzek, op. cit., s. 9.  
24

 Por. F. Bujak, Galicya, Kraj, ludność, społeczeństwo, rolnictwo, t. 1, Lwów 1908, s. 77.  
25

 B. Hołub, op. cit., s. 34. 
26

 Por. H. Stupnicki, op. cit., s. 1–2; J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772–1999, Lublin 2000, s. 57–58. 
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nocześnie duża część ziem pozostawała w rękach dawnych bogatych magnatów, dlatego wieś 

galicyjska należała do regionów ubogich. W strukturze zawodowej ludności rolnictwo miało 

zdecydowaną przewagę nad przemysłem i handlem. Ludność wiejska stanowiła w 1880 r. 

80% ogółu mieszkańców Galicji, podczas gdy w miastach mieszkało tylko 20%, a przemysł i 

handel to zaledwie 9% zatrudnienia ludności galicyjskiej. Najmniejszy odsetek ludności sta-

nowiła inteligencja, bo zaledwie 1,5%, i była najmłodszą grupą społeczną
27

. 

Do końca XIX w. ekonomiczny stan wsi Galicji ulegał pogоrszeniu, co spowodo-

wało od lat 90. XIX w., iż wiele osób było zmuszonych do emigracji
28

. Mniej zamożni 

ziemianie często bankrutowali, co powiększało majątki bogaczy, a rozdrobnieniu ulegały 

nawet niewielkie gospodarstwa, uniemożliwiając zapewnienie minimalnych środków do 

utrzymania rodziny. Według obliczeń ks. Waleriana Kalinki z 1852  r., a więc już po znie-

sieniu pańszczyzny, na wyżywienie ludności wiejskiej – ukraińskiej i polskiej – brakowa-

ło w Galicji 230 korców zboża, skutkiem czego w latach 1847–1889 głodowała większość 

osób. W latach 1867–1883 zlicytowano za długi i podatki ok. 35 tys. gospodarstw chłop-

skich, zostawiając bez środków do życia co najmniej 100 tys. ludzi, co stanowiło ok. 1/5 

ogółu (w 1875 r. naliczono ok. 500 tys. ludności wiejskiej)
29

. W takiej sytuacji pogłębiał 

się upadek moralności, spowodowany obniżeniem się jakości życia społeczeństwa
30

. Gali-

cja stała się jednym z najbardziej przeludnionych obszarów Europy o największych proble-

mach socjalnych, gdzie priorytetem była konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb 

konsumpcyjnych wieloosobowych rodzin. Gospodarstwa nastawione były tylko na przetrwa-

nie – wyżywienie rodziny
31

. Skutkiem takiej sytuacji był powiększający się problem ubóstwa 

i upadek moralny społeczeństwa
32

. Agitacja pośredników pracy z innych państw spotkała się 

z przychylnością i gotowością na ryzyko wyjazdu. Chęć poprawy losu, naturalna dla każdego 

człowieka, a niemożliwa do osiągnięcia przez większość mieszkańców zacofanej gospodarczo 

Galicji, tłumaczy fakt podejmowania dużego ryzyka wyjazdu z rodzinnej wsi. W wielu przy-

padkach, głównie poza przymusem ekonomicznym, na decyzję o emigracji wpływały także 

                                                           
27

 B. Gustawicz, Galicya. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Su-

limierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 2, Warszawa 1881, s. 458. 
28

 Por. А. Жуковський, О. Субтельний, Нарис iсторії України, Львів 1991, s. 63. 
29

 M. Siwicki, op. cit., s. 39. 
30

 Є. Онацький, Студії історії і культури України, Рим 1939, s. 7–10. 
31

 Por. J. Buzek, Pogląd na wzrost ludności ziem polskich w wieku XIX, Kraków 1915, s. 6–12. W Galicji na 

100 ha obszaru rolniczego przypadały w 1900 r. 102 osoby żyjące z rolnictwa, czyli dwa razy więcej niż w zabo-

rze pruskim albo w krajach Europy Zachodniej. Dodatkowo średnie zbiory w Galicji z ha były dwa razy mniej-

sze niż w zaborze pruskim. Ostatecznie więc można stwierdzić, że dochody rodziny rolniczej w Galicji były 

cztery razy mniejsze niż w zaborze pruskim. Przewaga zgonów nad urodzeniami w Galicji wynosiła w 1831 r. – 

163 271, w 1847 r. – 188 403, w 1848 r. – 140 696, w 1853 r. – 12 215, w 1854 r. – 68 855, w 1855 r. – 141 901.  
32

 Por. ibidem, s. 11. Dla przykładu na terenie starostwa sanockiego było 158 karczem, 4 gorzelnie i 3 browary, 

natomiast na terenie starostwa krośnieńskiego 100 karczem, 4 gorzelnie i 2 browary. 
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czynniki emocjonalne. Dla pokolenia, które pamiętało czasy poddaństwa i pańszczyzny, oka-

zja wyjazdu wynikała z potrzeby zaspokojenia tęsknoty za wolnością
33

. 

Zmieniająca się w drugiej połowie XIX w. sytuacja monarchii na arenie międzynaro-

dowej wymusiła przemiany ustrojowe i przyczyniła się do zmiany polityki rządu w stosunku 

do krajów koronnych monarchii Habsburgów. Pod wpływem zmian społecznych w Europie, 

rewolucji przemysłowych społeczeństwo Galicji powoli zmierzało w kierunku przekształca-

nia się dotychczasowych stanów w nowe struktury społeczne. Przemiany te doprowadziły do 

wyodrębnienia się: inteligencji, przemysłowców (burżuazja), robotników (proletariat) oraz do 

ich ewolucji w obrębie dotychczasowych podziałów na szlachtę, chłopstwo i mieszczaństwo. 

Duży wpływ na przemiany w strukturze społecznej i zawodowej ludności Galicji miały pro-

cesy industrializacji oraz urbanizacji
34

. Rozwój przemysłu i poprawa koniunktury gospodarki, 

zmiana stosunków pracy, własności, przyczyniły się do poprawy życia przynajmniej części 

społeczeństwa i polepszenia ich warunków bytowych oraz spowodowały wzrost zapotrzebo-

wania na edukację. Powstały instytucje autonomiczne, m.in. Sejm Krajowy, Krajowa Rada 

Szkolna, a do szkół i urzędów wprowadzono język polski, do sądownictwa – polski 

i ukraiński. Wraz z rozwojem rozpoczął się nowy okres w dziejach oświaty. Obok szkół lu-

dowych i humanistycznych powstawały gimnazja nastawione na kształcenie w zakresie 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a to z kolei przyczyniło się do wzrostu liczbo-

wego kadry nauczycielskiej, a w konsekwencji do zwiększenia wymagań stawianych przy-

szłym kandydatom do nauki. Od połowy XIX w. dostrzegalny był „w środowiskach miesz-

czańskich nawet kult nauki, jako czynnika, za pomocą którego można opanować świat”
35

. W 

Galicji Wschodniej utworzono szkoły ludowe i średnie z językiem ukraińskim, a na uniwersy-

tecie we Lwowie – katedry ukraińskie
36

. Wśród szkół funkcjonujących w Galicji na szczegól-

ną uwagę zasługują placówki prowadzone przez zakony (jezuitów, salezjanów, zmartwych-

wstańców, bazylianów), które wykształciły i wychowały uczniów odgrywających później 

znaczącą rolę w różnych obszarach życia politycznego i społecznego nie tylko Galicji
37

. Z 

czasem szkoły parafialne zaczęły tracić na znaczeniu i zanikać na rzecz podporządkowanych 
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 Por. J. Jerzy, Emigracja z Galicji w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. na przykładzie wybranych powia-

tów, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, Nr 16:2002, s. 230; J. Hrycak, op. cit., s. 60. 

 
34

 Por. J. Buszko, Galicja 1859–1914. Polski Piemont, Dzieje narodu i państwa polskiego, t. 3, red. J. Buszko, 

A. Garlicki, Warszawa 1989, s. 52. W pierwszym dziesięcioleciu XX w. liczba zatrudnionych robotników wzro-

sła ze 182 tys. do 302 tys. (przemysł, górnictwo, handel, komunikacja). Natomiast w folwarcznych przedsiębior-

stwach przemysłowych liczba zatrudnionych zwiększyła się prawie o 50% (z 32 tys. do 60 tys.). 
35 Por. K. Grzybowski, Galicja 1848–1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii, Wrocław 

1959, s. 56. 
36

 Por. ibidem, s. 56; S. Grodziski, Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772–1848, Wrocław 1971, s.  

34. Władze austriackie nakazały w 1817 r., aby językiem nauczania w Galicji był wyłącznie język polski. 
37

 Por. S. Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1979, s. 19. 
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władzom świeckim szkołom trywialnym, a po 1874 r. na rzecz szkół publicznych zwanych 

także ludowymi. Szkoły w miastach były podzielone na męskie i żeńskie, a na wsiach - tylko 

męskie. Dopiero od 1890 r. szkoły wiejskie zostały przemianowane na koedukacyjne męsko-

żeńskie. We wschodniej Galicji, gdzie dominowało wyznanie greckokatolickie, przy cer-

kwiach powstawały szkoły parafialne. 

 

1.1 Wpływ encykliki „Rerum novarum” na działalność duszpasterską 

 

Druga połowa XIX w. w Europie była czasem przemian i ścierania się dwóch kluczo-

wych koncepcji ekonomiczno-społecznych – marksistowskiej i liberalno-kapitalistycznej, 

które w swych antropologicznych podstawach ukierunkowane były na materialistyczną wizję 

człowieka i świata
38

. 

Okres rewolucji przemysłowo-cywilizacyjnej oprócz modyfikacji w sferze polityki 

państw europejskich wprowadził zmiany w dziedzinie ekonomii i gospodarki. W latach 70. i 

80. XIX w. nastąpiło przechodzenie od klasycznego kapitalizmu wolnorynkowego (liberalne-

go) do kapitalizmu monopolistycznego (imperialistycznego), powodujące kolejne kryzysy 

ekonomiczne. Pierwszy światowy kryzys gospodarczy w 1873 r. ogarnął niemal całą gospo-

darkę światową, a druga rewolucja przemysłowa doprowadziła nie tylko do przemian dotych-

czasowego życia ludzkości, ale przede wszystkim – postaw
39

. W tym klimacie, szybkich i 

rewolucyjnych przemian, Kościół katolicki zdecydował w grudniu 1869 r. o zwołaniu I Sobo-

ru Watykańskiego, na którym ogłoszony został dogmat o nieomylności papieża w sprawach 

wiary i moralności. Pius IX zabiegał o zachowanie jedności Kościoła i zwiększenie w nim 

centralizmu i autorytetu papieża
40

. Niestety, doprowadziło to do zerwania w 1870 r. przez 

mocarstwo austro-węgierskie obowiązującego zaledwie 15 lat konkordatu z Watykanem. 

Znaczna część społeczeństwa, zwłaszcza inteligencja i środowiska robotnicze, ulegała laicy-

zacji, wymuszając na Kościele katolickim zmianę form oddziaływania duszpasterskiego na 

wiernych. Stanowisko Kościoła stało się nieadekwatne do sytuacji, gdyż nie uwzględniało 

dokonujących się zmian
41

. 

Następca Piusa IX, Leon XIII, podjął się niezwykle trudnego zadania – przeprowadze-

nia accomodata renovatio – odnowy chrześcijaństwa, czyli dostosowania Kościoła katolic-

                                                           
38

 Por. P. de Laubier, Myśl społeczna Kościoła katolickiego, Kraków 1988, s. 34. 
39

 Por. J.M. de Torre, The Pontificate of Leo XIII (1878–1903) and the Encyclical Rerum Novarum, “Journal of 

Markets & Morality”, Nr 2:2011, s. 319–325. 
40

 Por. M. Żywczyński, Historia Powszechna 1789–1870, Warszawa 2019, s. 430–431. 
41

 Por. B. Sorge, Wykłady z katolickiej nauki społecznej, Kraków 2001, s. 32. 
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kiego do problemów współczesnego świata
42

. Podczas swojego urzędowania na Stolicy Apo-

stolskiej (1878–1903) ogłosił wiele enuncjacji, w których pojawiły się wątki społeczne, wy-

powiedzi dotyczące godności człowieka i dobra wspólnego
43

. Papież zwracał uwagę, iż po-

stępujące przemiany społeczno-ekonomiczne doprowadziły do narastającej niesprawiedliwo-

ści społecznej i wyzysku. Powstała przepaść materialna między grupą społeczną ludzi boga-

tych a żyjącymi w ubóstwie. Ponadto stosunki między przedsiębiorcami a pracownikami na-

jemnymi ulegały pogorszeniu, a robotnicy często byli skazani na wyzysk i chciwość ze strony 

kapitalistów. 

Przełomowym dokumentem Leona XIII okazała się encyklika dotycząca kwestii so-

cjalnej „Rerum novarum” ogłoszona 15 V 1891 r.
44

 W dokumencie tym papież w imieniu 

Kościoła, zabrał głos na temat problemów społecznych i socjalnych, przypominając o wynika-

jących z natury prawach i obowiązkach człowieka, które od wieków nierozerwalnie złączone są 

z jego życiem jako osoby stworzonej na obraz Boży. Poruszył problem godności człowieka, 

prawa do własności, zauważając, iż kapitalizm absolutyzuje prawo do posiadania, natomiast 

socjalizm dążył do zniesienia wszelkiej własności prywatnej. Zwierzchnik Kościoła przypo-

mniał, iż dobro wspólne stoi ponad wszelkie inne wartości interesu społecznego, gdyż ma ono 

charakter moralny, a jego realizacja powinna czynić człowieka lepszym i otwartym na innych. 

Właśnie encyklika „Rerum novarum”, jasno określiła stanowisko Kościoła, który w 

każdym systemie gospodarczym stawia człowieka i jego godność na pierwszym miejscu, ceni 

opiekę nad ubogimi, tworzenie miejsc pracy, powszechny i bezpłatny dostęp do służby zdro-

wia, do nauki na wszystkich szczeblach, wolność wyznania i słowa, a własność wspólna i 
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 Por. H. Olszewski, Władza i społeczeństwo w nauczaniu Leona XIII, „Życie i Myśl”, R. 39:1991, nr 5-6, s. 14. 

Papież Leon XIII dzięki swoim pobytom za granicami Włoch miał możliwość dokładniejszego zapoznania się z 

realnością funkcjonowania państw liberalno-demokratycznych, stykając się z industrializmem i nowoczesnym 

parlamentaryzmem. W latach 1843−1846 był nuncjuszem w Belgii, a po odwołaniu go do Włoch odbył nie-

zmiernie instruktywną podróż po krajach niemieckich, Francji i Anglii, gdzie zapoznał się nie tylko z religijny-

mi, ale i społeczno-ekonomicznymi stosunkami tych obszarów. Por. M. Spahn, Leo XIII, München 1905, s. 95. 
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 W swoich enuncjacjach Leon XIII zajmował się: stosunkiem Kościoła do socjalizmu, naturą i pochodzeniem 

władzy państwowej, katolickim rozumieniem wolności, kwestią robotniczą, własnością, problematyką demokra-

cji, stosunkami państwo − Kościół, edukacją, patriotyzmem czy chrześcijańskim rozumieniem małżeństwa. 

Podano w kolejności alfabetycznej: Ad extremas (24 VI 1893), Adiutricem (5 IX 1895), Aeterni patris (4 VIII 

1879), Aff ari vos (8 XII 1897), Annum sacrum (25 V 1899), Arcanum divinae (10 II 1880), Augustissimae 

virginis mariae (12 IX 1897), Au milieu des sollicitudes (16 II 1892), Auspicato concessum (17 IX 1882), Cari-

tatis (19 III 1894), Caritatis studium (25 VI 1898), Catholicae ecclesiae (20 XI 1890), Christi nomen (24 XII 

1894), Constanti Hungarorum (2 IX 1893), Cum multa (8 XII 1882), Custodi di quella fede (8 XII 1892), 

Dall’alto dell’apo-stolico seggio (15 X 1890), Depuis le jour (8 IX 1899), Diuturni temporis (5 IX 1898), Diu-

turnum illud (29 VI 1881), Divinum illud munus (9 V 1897), Dum multa (24 XII 1902). 
44

 Por. J.-Y. Calvez SJ, Encyklika „Rerum novarum” a współczesne problemy społeczne, „Przegląd Powszech-

ny”, Nr 5(837):1991, s. 239. Należy zauważyć, że od czasu ogłoszenia przez papieża Piusa XI encykliki Quadra-

gesimo anno z 15 V 1931 r., także późniejsi papieże odwoływali się wprost do encykliki „Rerum novarum” 

(encyklika Mater et magistra wydana przez Jana XXIII z 15 V 1961 r., dwie encykliki Jana Pawła II – Laborem 

exercens z 14 IX 1981r. i Centesimus annus z 1 V 1991 r.). 
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prywatna powinny uzupełniać się wzajemnie dla dobra wszystkich obywateli. Papież, zauwa-

żając wielką przepaść materialną pomiędzy różnymi warstwami społeczności, zachęcał do 

tworzenia organizacji wzajemnej pomocy oraz aktywności społecznej w duchu zasad chrze-

ścijańskich. Po jej opublikowaniu Kościół uzyskał niejako uprawnienia do zabierania głosu w 

sprawach dotyczących kwestii społecznych. Papież, widząc trudności w poszukiwaniu drogi 

do rozwiązania narastającej niesprawiedliwości społecznej, wyraźnie opowiedział się za 

chrześcijańską polityką społeczną, podkreślając, iż ani Kościół, ani państwo nie są w stanie 

samodzielnie rozwiązać wszystkich problemów społecznych. Niezbędna jest, więc szeroka 

współpraca dla dobra społecznego oparta na poszanowaniu godności człowieka. W dokumen-

cie, w sposób szczególny, papież zwrócił uwagę na potrzebę pomocy ludziom z najniższych 

warstw społecznych, którzy żyli w biedzie i nieludzkim wyzysku. Dostrzegał prowadzące do 

degradacji godności osoby, a narastające w zmieniającej się rzeczywistości problemy warstwy 

robotniczej. 

Stanowisko Kościoła określone w enuncjacjach papieskich, wobec aktualnych pro-

blemów społecznych, zainspirowało aktywność obu Kościołów – rzymskokatolickiego i grec-

kokatolickiego w Galicji. Dodatkowym elementem dokumentu było wskazanie na koniecz-

ność wprowadzenia różnych form dokształcania duchownych, którzy powinni być w pełni 

zaangażowani w problematykę społeczną Kościoła
45

. W Kościołach grecko- i rzymskokato-

lickim wiele osób zaangażowało się w duszpasterstwo na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych, w działalność charytatywną – duchownych różnych szczebli, działaczy społecz-

nych, którzy włączyli się w organizowanie i zakładanie nie tylko nowych wspólnot zakon-

nych
46

, ale również lokalnych towarzystw charytatywnych, stowarzyszeń, czytelni
47

. Wśród 

nich warto wspomnieć Edmunda Bojanowskiego
48

, Adama Chmielowskiego
49

, ks. Zygmunta 
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 Por. M. Zięba, Papieże i kapitalizm, Kraków 1998, s. 11–12. 
46

 Por. A. Haratyk, Udział galicyjskiego Kościoła katolickiego w pracach opiekuńczo-wychowawczych, w: Gali-

cja i jej dziedzictwo. Opieka nad dzieckiem w Galicji, red. W. Bonusiak, J. Buszko, A. Meissner, t. 16, Rzeszów 

2002, s. 31–43. 
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 Por. ibidem, s. 40.  
48

 E. Bojanowski był pionierem zorganizowanej opieki nad dzieckiem wiejskim w Polsce. Czerpiąc inspiracje z 

ruchu ochroniarskiego Europy Zachodniej, począwszy od 1850 r. organizował ochronki dla dzieci, w których 

pracowały tzw. ochroniarki – kobiety wiejskie stanu wolnego (z czasem siostry zakonne), które bezinteresownie 

zajmowały się pracą opiekuńczo-wychowawczą. W miarę rozwoju sieci ochronek powstało Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek NMNP, stopniowo rozszerzające swoją działalność, m.in. na pracę z dziećmi niepełnosprawnymi. 

Por. T. Zbyrad, Bł. Edmund Bojanowski – pionier zorganizowanej opieki nad dzieckiem, „Praca Socjalna”, T. 

1:2005, s. 83–88. 
49

 Por. J. Żak, Brat Albert, Adam Chmielowski. W służbie Boga, ojczyzny i bliźnich, Warszawa 1973; J.M. 

Chudek, Brat Albert Chmielowski. Szkic biograficzny, Warszawa 1928; A. Florczak, Brat Albert i jego dzieło, 

Lwów 1933; W. Sapalski, Brat Albert, Kraków 2003; K. Michalski, Brat Albert, Kraków 1986; S. Batruch, Me-

tropolita i szary brat – o przyjaźni abp. Szeptyckiego ze św. Bratem Albertem, w: eKai z dnia 16 VI 2017 r. 
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Gorazdowskiego
50

, ks. Kazimierza Siemaszkę, ks. Bronisława Markiewicza oraz Honorata 

Koźmińskiego. Ich działalność dla rozwoju Galicji w tym okresie określono jako nadzwy-

czajną. Warto przypomnieć, iż w monarchii Habsburgów przed wprowadzaniem reform józe-

fińskich istniała już bardzo gęsta sieć klasztorów, które niestety zostały zlikwidowane. W 

wyniku przeprowadzonej przez cesarza Józefa II kasaty z 214 klasztorów istniejących w Gali-

cji pozostało 69. Zamknięto wszystkie klasztory kontemplacyjne, pozostawiając tylko te, któ-

re prowadziły działalność charytatywną i oświatową. Po upadku józefinizmu w monarchii, od 

lat 60. XIX w., nastąpiło ożywienie działalności charytatywnej zakonów w Galicji, co było 

spowodowane również migracją wspólnot zakonnych z Prus i Rosji carskiej, gdzie wciąż ist-

niały duże ograniczenia w ich działalności. Do Galicji przybyły wówczas siostry: niepokalan-

ki, nazaretanki, urszulanki, zmartwychwstanki, które podjęły dzieła o charakterze dobroczyn-

nym i ewangelizacyjnym
51

. Pracowały w szpitalnictwie, opiece społecznej, szkołach ludo-

wych, ochronkach, sierocińcach, w opiece nad bezdomnymi, podejmując różne formy dzia-

łalności. Partycypowały one w pracy Kościoła katolickiego w rozwiązaniu najpilniejszych 

kwestii społecznych tamtych czasów. Ich szeroka działalność, zwłaszcza na rzecz dzieci i 

młodzieży, spowodowała przesunięcie priorytetu katolickiej dobroczynności na pracę opie-

kuńczo-wychowawczą
52

. 

Formy zaangażowania zakonów można podzielić na trzy kategorie: 

a) działalność na rzecz sierot (ochronki i sierocińce dla dzieci oraz domy poprawcze) – 

realizowana przez siostry: Rodziny Maryi, Opatrzności, dominikanki, służebniczki, 

sercanki; 

b) działalność opiekuńczo-pielęgniarską (szpitale, przytułki, punkty medyczne) – prowa-

dzona przez siostry: sercanki, miłosierdzia, służebniczki; 

c) działalność wychowawcza (szkoły, pensjonaty, domy moralnego wychowania i nauki 

zawodu dla dziewcząt, ubogiej młodzieży) – objęta przez siostry: miłosierdzia, Naj-

świętszej Rodziny z Nazaretu, bazylianki, norbertanki, benedyktynki, służebniczki. 
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 Por. D. Siuta, Apostoł Bożego Miłosierdzia św. ks. Zygmunt Gorazdowski (1845–1920). Biografia, duchowa 
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 Por. J. Umiński, Historia Kościoła, t. 2, Opole 1960, s. 502–507. 
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 Por. S. Walasek, Opieka nad dziećmi i młodzieżą. Studia z dziejów oświaty w XX wieku, red. S. Walasek, 
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ochronki dla dzieci oraz pielęgnowaniu chorych. Z kolei siostry boromeuszki trzebnickie od 1877 r. w Łańcucie 

prowadziły szpital ufundowany przez R. Potockiego, a w innych miejscowościach pielęgnowały chorych w 

domach i prowadziły sierocińce. 
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Żeńskie wspólnoty zakonne cieszyły się pozytywną opinią społeczności, która do-

świadczała realnego zaangażowania i pomocy sióstr w problemach społeczno-opiekuńczych. 

Należy wyraźnie podkreślić pionierską rolę szkół żeńskich. Dawała ona kształcącym się w 

niej wychowankom szerszy zakres wiedzy i zrównanie ich pod względem wykształcenia z 

chłopcami. Z czasem ministerstwo władz austriackich wyraziło zgodę na prowadzenie w 

klasztorze, np. sióstr benedyktynek, kursów pedagogicznych dla nauczycielek (1856 r.). Za-

konnice były na tyle wykształcone, że mogły prowadzić szkoły i pensjonaty. 

Zaangażowanie w działalność oświatową w Galicji wykazywały również zakony mę-

skie: bazylianie, redemptoryści, salwatorianie, zmartwychwstańcy, salezjanie, Bracia Szkolni, 

pallotyni oraz jezuici
53

. Warto zwrócić uwagę na szeroką działalność członków Towarzystwa 

Jezusowego rozwiniętą po ich kasacie w Imperium Rosyjskim. Na początku zajęli się oni or-

ganizacją rekolekcji i misji, najpierw dla duchowieństwa, a z czasem dla świeckich. W celu 

podniesienia świadomości religijnej i społecznej powołane zostało Stowarzyszenie Dobrego 

Pasterza, które nakładało na członków obowiązek odprawiania wspólnych rekolekcji oraz 

podejmowanie współpracy w pracy duszpasterskiej w swoich parafiach. Była to wyjątkowa 

inicjatywa, która została zapoczątkowana właśnie przez jezuitów i przyczyniła się do integra-

cji środowisk osób duchownych i świeckich. Z czasem praktyka rekolekcji zaczęła obowią-

zywać w diecezjach przemyskiej, tarnowskiej i lwowskiej, obejmując nie tylko osoby du-

chowne, kapłanów i siostry zakonne, ale została rozszerzona na świeckich różnych stanów 

społecznych, w tym inteligencji, robotników, młodzieży szkolnej. 

Jezuici rozwinęli również działalność wydawniczą poprzez publikacje prasowe w 

„Misji Katolickiej” (1882 r.), „Przeglądzie Powszechnym” (1884 r.), które zawierały obszerne 

studia z dziedziny literatury, historii, filozofii, teologii, religioznawstwa, etyki społecznej
54

. 

Kolejną inicjatywą było utworzenie placówki naukowo-wychowawczej w Chyrowie w 1885 

r. Pracę dydaktyczną i wychowawczą opierali jezuici na społecznej nauce Kościoła o czło-

wieku i o wartościach uniwersalnych, wzorując się na austriackich ustawach szkolnych. 

Wszystkie szkoły jezuickie wzorowały się na wewnętrznym dokumencie „Ratio studiorum”
55

, 

który normował zasady nauki nie tylko w szkołach jezuickich, ale współkształtował oblicze 

nowożytnej szkoły europejskiej. Młodzież kształcąca się w ich placówkach odznaczała się 

szczególnym zaangażowaniem w sprawy społeczno-kulturalne, patriotyczne, uczestnictwo w 
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 Por. B. Kumor, Historia Kościoła, t. 7, Lublin 1991, s. 403. 
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 Por. K. Leń, Działalność społeczna Henryka Jackowskiego SJ – rektora starowiejskiego i prowincjała galicyj-
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licznych organizacjach religijnych typu: Koło wiedzy religijnej, Towarzystwo ks. P. Skargi, 

Krucjata Eucharystyczna i inne
56

. Jezuici rozwijali swoją działalność wśród wiernych Kościo-

łów rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. Duchowni obrządku wschodniego zapraszali 

jezuitów do przeprowadzenia misji w swoich parafiach, podczas których nabożeństwa były 

celebrowane w rycie wschodnim, a kazania głoszone przez polskich misjonarzy w języku 

ukraińskim. 

Warto zauważyć, iż posługę wśród wiernych Kościoła greckokatolickiego prowadziło 

również Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa obrządku łaciń-

skiego popularnie nazywani Zmartwychwstańcami. Po otrzymaniu zezwolenia austriackich 

władz państwowych na podjęcie działalności na terytorium Galicji, w dniu 6 XI 1880 r., mia-

nowany został pierwszy prowincjał ks. W. Kalinka. Prowadzili oni trzy domy – w Wołkow-

cach, Dźwiniaczce i we Lwowie oraz kapelanię w Jazłowcu. We Lwowie posiadali kościół 

wraz z kompleksem budynków: seminarium, nowicjat, małe seminarium, dom zakonny oraz 

internat ruski
57

. Zmartwychwstańcy z dużym zaangażowaniem zajmowali się młodzieżą grec-

kokatolicką w prowadzonym przez nich internacie ruskim, gdzie oprócz wychowania w po-

bożności i religijności rozwijano ich umiejętności oraz uczono języków obcych. 

W Kościele greckokatolickim brakowało rozwiniętej sieci zgromadzeń zakonnych, 

które prowadziłyby aktywną działalność na rzecz dzieci, sierot, młodzieży, chorych czy bez-

domnych. Jedynym żeńskim zgromadzeniem były siostry bazylianki
58

, które swoją posługę 

wychowawczo-edukacyjną rozwinęły po reformie w końcu XIX w. W tej sytuacji greckokato-

licka społeczność ukraińska bardzo często współpracowała z siostrami zakonnymi obrządku 

łacińskiego. Przykładem jest działalność Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo we wsi 

Chuderowce, w której pod opieką sióstr było trzy czwarte populacji dzieci greckokatolickich. 
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Wschodniej: współdziałanie w życiu zakonnym, w: Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiеdztwa, red. S. Stępień, t. 4, 

Przemyśl 1998, s. 207–218. Wśród zmartwychwstańców na uwagę zasługuje ks. Hipolit Terlecki, Ukrainiec z 

pochodzenia, który pracował nad założeniem wschodniego odpowiednika tego zgromadzenia. Podczas pobytu w 

Paryżu w 1850 r. objął on parafię wschodniokatolicką przy cerkwi pw. św. Cyryla i św. Metodego, gdzie w 

każdą niedzielę odprawiał Liturgię w rycie wschodnim i wygłaszał kazania w języku ukraińskim, Przyczynił się 

do powołania pierwszego zakładu mającego na celu wychowanie wschodnich misjonarzy, w którym swoją drogę 

kapłańską rozpoczynał przyszły metropolita wschodniego obrządku Julian Sas Kuiłowski. 
58

 Por. L. Kudła, Szkoły sióstr bazylianek w Jaworowie w okresie autonomii galicyjskiej 1867–1918, „Biuletyn 

Historii Wychowania”, Nr 38:2018, s. 115–127. Bazylianki osiedliły się na Rusi Kijowskiej za panowania Jarosła-

wa Mądrego, który zbudował pierwszy zakon żeński św. Ireny. Pod naciskiem prawosławia część zakonów prze-

szła na jego stronę. Zakony bazyliańskie odrodziły swoją działalność w XVI w. Przyczyniła się do tego unia brze-

ska z roku 1596. Na ziemiach polskich powstały bazyliańskie domy zakonne w Wilnie, Bytyniu i Pińsku. Prawdzi-

wy rozkwit życia zakonnego nastąpił pod koniec XIX w. Siostry bazylianki objęły swoją działalnością Galicję. 
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W Moszkowie, do szkoły prowadzonej przez siostry na 50 dzieci, tylko sześcioro było wy-

znania łacińskiego. W Bełżcu do szkoły sióstr felicjanek uczęszczały dzieci obu obrządków
59

. 

Istniała więc pilna potrzeba utworzenia greckokatolickich wspólnot zakonnych, które rozwi-

nęłyby działalność wychowawczą wśród małych dzieci i młodzieży oraz opiekuńczo-

charytatywną wśród chorych i ubogich w duchu encykliki „Rerum novarum”. 

1.2 Kościół greckokatolicki wobec przemian u schyłku XIX w. w Galicji  

 

Na terenie monarchii habsburskiej, a później austro-węgierskiej zaszły zmiany w or-

ganizacji terytorialnej Kościoła greckokatolickiego związane z sytuacją polityczną w całej 

Europie. W 1807 r. na podstawie bulli papieża Piusa VII „In universalis Ecclesiae” (8 III 1807 

r.) utworzona została metropolia halicka z ośrodkiem we Lwowie, której podporządkowano 

archidiecezję lwowską oraz diecezje przemyską i chełmską
60

. Od 1808 r. na czele Kościoła 

greckokatolickiego stał metropolita z tytułem halicko-lwowskiego
61

. W 1813 r. powołano 

greckokatolicką kapitułę we Lwowie, a w 1816 r. przy katedrze w Przemyślu
62

. Dokonano 

przekształcenia małych parafii w celu utworzenia większych, silniejszych organizacyjnie i 

materialnie. Proces transformacji sieci parafialnej ilustrują dane: w 1819 r. istniało 317 para-

fii, pięć lat później było ich 288, w 1836 r. odnotowano istnienie 284 parafii, a w 1863 r. – 

275. Redukcja parafii wpłynęła na zmiany w sieci dekanatów, co przyczyniło się w znacznym 

stopniu na poprawę warunków duchowieństwa unickiego oraz powstanie bardziej racjonalnej 

struktury wewnętrznej
63

. 

Po kongresie wiedeńskim w 1815 r. do metropolii halicko-lwowskiej należały: archi-

diecezja lwowska, diecezja przemyska i diecezja chełmska (wyłączona w 1830 r. z organiza-

cji metropolii i poddana bezpośrednio Stolicy Apostolskiej). W 1846 r. po włączeniu do Gali-

cji Wolnego Miasta Krakowa, do diecezji przemyskiej przyłączona została działająca tam 
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 Por. S. Gromnicki, A. Rokosz, Kilka uwag w sprawie ruskiej, Lwów 1901, s. 41–42. 
60 Por. S. Nabywaniec, Katoliccy biskupi przemyscy obrządku wschodniego, w: Unia Brzeska z perspektywy 

czterech stuleci, red. J. S. Gajek, S. Nabywaniec, Lublin 1998, s. 295. 
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  Por. S. Nabywaniec, Biskup Julian Pełesz – historyk Kościoła greckokatolickiego, w: Wielokulturowe środo-

wisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 3, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Rzeszow 2005, s. 279–284. W 
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metropolia nazywana jest lwowską. 
62 Por. S. Stępień, Kościół greckokatolicki w II Rzeczypospolitej, „Znaki Czasu”, Nr 18:1990, s. 135–140; tenże, 

Organizacja i struktura terytorialna greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1918–1939, w: Polska – 

Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, red. S. Stępień, , Przemyśl 1996, s. 207–208; tenże, Orhanizacja ta terytorialna 

struktura peremyśkoji hreko-katołyćkoji jeparchiji za władyctwa jepyskopa Josafata (Kocyłowśkoho) CzSWW 

(1917–1946), w: Peremyszl i peremyśka zemla protiahom wikiw, t. 3, red. S. Zabrowarny, Peremyszl-Lwiw 

2003, s. 211–214. 
63

 H. Dylągowa, Unia w Królestwie Polskim (1815–1915), w: Katolicyzm w Rosji i prawosławie w Polsce (XI– 

XX w.), red. J. Bardach, Warszawa 1997, s. 23. 
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parafia greckokatolicka. W 1885 r. utworzono diecezję stanisławowską (wydzieloną z części 

archidiecezji lwowskiej)
64

. 

Proces transformacji politycznej oraz włączenie społeczeństwa do życia społeczno-

politycznego Galicji wymagało zaangażowania kapłanów unickich, którzy byli wtedy jedyną 

wykształconą warstwą społeczną. 

Bardzo ważną rolę w podniesieniu poziomu wykształcenia duchowieństwa grecko-

katolickiego odegrało Seminarium Duchowne „Barbareum” w Wiedniu
65

 oraz we Lwowie 

i Przemyślu
66

. Wśród absolwentów „Barbareum” było sześciu biskupów, 10 profesorów uni-

wersytetów lub seminariów, ośmiu rektorów. Byli to m.in. Mikołaj Skorodyński, Antoni An-

gełłowicz (Anton Anhełłowycz), Jan Śnigurski (Iwan Snihurskyj), Józef Lewicki (Josyf Łe-

wyćkyj)
67

. Dzięki wykształceniu nowej kadry, absolwenci seminariów, jako głosiciele idei 

podniesienia świadomości społeczeństwa podjęli się prowadzenia działalności oświatowej w 

placówkach duchownych, organizacjach cerkiewnych i kulturalnych. Odegrali ważną rolę w 

wychowaniu nowego młodego pokolenia inteligencji i podniesienia poziomu intelektualnego 

ludności wiejskiej
68

. Jednym z absolwentów seminarium przemyskiego był współzałożyciel 

Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM ks. Cyryl Sielecki. Inspiratorami zmian byli księża sku-

pieni wokół rezydencji biskupów diecezjalnych Świętego Jura we Lwowie oraz Kapituły 

Przemyskiej. Duchowieństwo greckokatolickie zainspirowane szeroko rozwiniętą działalnością 
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 Por. О. Турій, „Українська ідея” в Галичині в середині ХІХ століття, О. Турій, Греко-католицька 

Церква і революція 1848–1849 рр. у Галичині, w: Rok 1848. Wiosna Ludów w Galicji, red. W. Wic, Kraków 

1999, s. 72–91. 
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 Por. M. Adamczyk, Szkolnictwo ludowe w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1772–1867, w: 

Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, red. S. Stępień, Przemyśl 1996, s. 130; S. Nabywaniec, Diecezja prze-

myska greckokatolicka w latach 1772–1795, Przemyśl 1992–1993, s. 146–147. 
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 Por. J. Kan, Unickie seminarium diecezjalne w Chełmie w latach 1759–1833, Lublin 1993, s. 67–69. Grecko-

katolickie Seminarium Generalne utworzono we Lwowie w 1784 r. dekretem cesarza Józefa II. Do 1792 r. 

kształciło studentów oraz seminarzystów z innych prowincji Austrii (m.in. z Bukowiny), jak również Węgier 

(m.in. z Siedmiogrodu), zajmując się nie tylko wychowaniem studentów, ale również prowadzeniem zajęć z 

obrzędu oraz śpiewu, inne zajęcia odbywały się na wydziale teologii Uniwersytetu Lwowskiego. Seminarium 

Generalne zostało rozwiązane rozporządzeniem cesarskim z 13 VII 1893 r., a na jego miejsce utworzono trzy 

diecezjalne greckokatolickie seminaria duchowne – lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. 
67

 Por. Й. Сліпий, Десять літ праці Богословської академії, „Нива”, Т. 33:1938, s. 387–390; J. Hrycak, Histo-

ria Ukrainy 1772–1999, Lublin 2000, s. 37–40. W 1774 r. przy cerkwi św. Barbary w Wiedniu założone zo-

stało seminarium greckokatolickie dla ruskiego duchowieństwa „Barbareum”, które w 1783 r. przeniesiono 

do Lwowa, wprowadzając jako urzędowy język łaciński. W latach 1787 -1808 przy Uniwersytecie Lwow-

skim istniał instytut naukowy „Studium Ruthenum”, który przygotowywał księży nieznających języka ł a-

cińskiego. Po wykształceniu 470 absolwentów placówkę zlikwidowano. Na uniwersytecie po reaktywacji 

wprowadzono zamiast łaciny język urzędowy niemiecki. W 1784 r. założono Greckokatolickie Seminarium 

Generalne we Lwowie, gdzie kontynuowali swoje studia studenci „Barbareum” pochodzący z Galicji, natomiast 

samo „Barbareum” zostało zamknięte w tym samym roku i ponownie uruchomione dopiero w 1803 r., a rozwią-

zane rozporządzeniem cesarkim 13 VII 1893 r. Ukonstytuowała się wtedy również tzw. Ruska Trójca, którą 

tworzyli: Markijan Szaszkiewicz (Szaszkewycz), Jakub Hołowacki (Jakiw Hołowaćkyj) i Jan Wahilewic z 

(Iwan Wahyłewycz). 
68

 Por. M. Mudryj, Kwestia tożsamości wśród ruskich elit politycznych w Galicji, „Zeszyty Naukowe Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego”, Z. 2:2017, s. 255–275. 
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społeczną Kościoła rzymskokatolickiego podejmowało działania w celu poprawy sytuacji spo-

łecznej religijnej
69

. Oprócz codziennej aktywności duszpastersko-liturgiczno-katechetycznej w 

parafiach, kapłani byli zaangażowani w działalność społeczno-kulturalno-charytatywną
70

. 

Duchowieństwo unickie charakteryzowało się solidarnością grupową, chociaż ich sta-

tus materialny nie zawsze był zadowalający. Łączyli w swoim urzędowaniu funkcje zarówno 

kościelne, jak i świeckie. W jednym z pism do Rady Państwa przedstawiciele duchowieństwa 

wymienili szereg obowiązków, którym musieli podołać wiejscy proboszczowie. Należało do 

nich: celebrowanie nabożeństw w niedziele i dni świąteczne oraz nauka religii w cerkwi czy 

szkole ludowej, dbanie o wychowanie młodzieży szkolnej w duchu religijno-moralnym, 

wspieranie ogólnej działalności oświatowo-wychowawczej szkoły, pełnienie obowiązków 

administracyjnych, takich jak prowadzenie ksiąg metrykalnych, wydawanie i redagowanie 

różnorodnych sprawozdań, wyjaśnień, odnośnie danych demograficznych, dowodów tożsa-

mości dla obywateli zgłaszających się do poboru wojskowego i dzieci pozostających w obo-

wiązku szkolnym, wystawianie świadectw zgonów w celu podjęcia postępowania spadkowe-

go, świadectw moralności dla celów sądowych, sprawozdań o ewentualnych epidemiach, 

prowadzenie odpisów kościelnych oraz pism państwowych, zarządzeń i ustaw, zbieranie dat-

ków na cele charytatywne, prowadzenie związanej z tym korespondencji. Bez proboszcza 

zwyczajnie nie odbyło się żadne zebranie poświęcone sprawom kościelnym, szkolnym czy 

charytatywnym, a drzwi plebanii zawsze były otwarte dla biednych, gości, współbraci w ka-

płaństwie oraz każdego człowieka
71

. Byli oni w pełni świadomi wyzwań, które skłaniały do 

aktywnego uczestniczenia w życiu wiernych. Wypełniali nie tylko obowiązki duszpasterskie, 

ale również przyjmowali na siebie funkcje doradcze i społeczno-kulturalne. Duchowni anga-

żowali się w organizowanie bractw, fundacji, świetlic, kas pożyczkowych i spółdzielni oraz 

działalność wydawniczą przy redagowaniu pism, petycji, organizowaniu czytelni i bibliotek. 

Powstanie nowych form aktywności w parafiach wpłynęło na zaangażowanie się wy-

chowanków seminariów na rzecz podniesienia poziomu oświaty. Seminarzyści chętnie brali 

udział w organizowaniu spotkań i debat w miejscowych świetlicach, dzięki czemu stali się 

elementem łączącym wieś z miastem i przyczynili się do przełamywania tradycyjnej izolacji   

i barier wśród grup społecznych. Wywodząc się w dużej mierze ze środowiska wiejskiego, 
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і XIX століть, „Варшавські українознавчі записки”, Nr. 1:1989, s. 146; О. Турій, Берестейська унія, op. cit., 

s. 253; М. Грушевський, З історії релігійної думки на Україні, Львів 1925, s. 163. 
70

 Por. J. Kozik, op. cit., s. 94. 
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 Por. B. Wójtowicz-Huber, „Ojcowie narodu”. Duchowieństwo grecko-katolickie w ruchu narodowym Rusi-

nów galicyjskich (1867–1918), Warszawa 2008, s. 245. 
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doskonale rozumieli oni trudną sytuację materialną ludności wiejskiej i chętnie identyfikowali 

się z nurtami propagującymi działania na rzecz podniesienia poziomu ich życia
72

. 

W 1863 r. doszło do pierwszego w dziejach kompleksowego uregulowania kwestii 

wzajemnych stosunków międzykościelnych poprzez podpisanie tzw. concordii. Episkopa-

ty łaciński i greckokatolicki Galicji, widząc potrzebę uregulowania relacji międzyobrząd-

kowych, podjęły próbę uporządkowania spraw małżeństw mieszanych, zmiany przynależ-

ności kościelnej, szafarstwa sakramentów świętych. W 1853 r. opracowano wspólne mo-

dus vivendi, którego owoce w 1855 r. przekazano papieżowi do zatwierdzenia. Ugoda zo-

stała ostatecznie zatwierdzona przez Kongregację Propagandy Wiary 30 IX 1863 r. i odtąd 

miała obowiązywać na terenie Galicji. Dokument regulował sprawę przynależności i wy-

chowania dzieci w rodzinach mieszanych, prawo księży do odprawiania mszy i nabo-

żeństw w kościele i cerkwi, kwestię udzielania sakramentów wiernym innego obrządku. 

Te ustalenia pomogły uporządkować sytuację i uspokoiły napięcia we wzajemnych rela-

cjach katolików tradycji wschodniej i zachodniej
73

. 

Papież Leon XIII z wielkim zainteresowaniem odnosił się do Kościoła greckokato-

lickiego. Z jego inicjatywy w 1882 r. podjęto reformę zakonu ojców bazylianów
74

 oraz 

wprowadzono nowe podejście w formacji duchowieństwa, przed którym pojawiło się sze-

reg nowych wyzwań. Encyklika „Rerum novarum” zainspirowała wśród wiernych obrząd-

ku wschodniego działania duszpasterskie w wymiarze społeczno-ekonomicznym. Waż-

nym elementem dokumentu był wymóg wprowadzenia nowych kierunków w kształceniu 

przyszłych duchownych, którzy winni być dobrze zorientowani w problematyce społecz-

nej. Dzięki temu dokonała się przemiana w świadomości greckokatolickiego  duchowień-

stwa diecezjalnego i zakonnego, która doprowadziła do powstania nowego typu duszpa-

sterza, kapłana wywodzącego się z ludu i silnie odczuwającego z nim więź, ale równocze-

śnie wykształconego i świadomego własnej tożsamości. Duchowni greckokatoliccy mieli 

bardzo duży wpływ na wiernych, gdyż często byli nie tylko duchowymi przewodnikami 

kształtującymi postawę religijną, ale jako najliczniejsza i najbardziej prężna grupa inte li-

gencji stali się aktywni również w dziedzinie kulturalno-oświatowej
75

. Warto zauważyć, iż 

tylko na terenie greckokatolickiej diecezji przemyskiej pracowało w latach 70. XIX w. 

ponad 700 duchownych, a w 1879 r. ich liczba wzrosła do ok . 750. Aktywność Kościoła w 
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 Por. A. Ursel, Proces kleryków seminarium łacińskiego we Lwowie 1836–1839, Lwów 1935, s. 32–33. 
73

 Por. W. Osadczy, Kościół i Cerkiew na wspólnej drodze. Concordia 1863. Z dziejów porozumienia między 

obrządkiem greckokatolickim a łacińskim w Galicji Wschodniej, Lublin 1999, s. 102–108. 
74

 A Krochmal, Przemiany wewnętrzne w Kościele greckokatolickim w Galicji w drugiej połowie XIX wieku, 

w: Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 5, red. S. Stępień, Przemyśl 2000, s. 69. 
75

 Por. B. Wójtowicz-Huber, op. cit., s. 86–108. 
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dużej mierze zależała od postawy i zaangażowania jej hierarchów. Na uwagę zasługują me-

tropolici Michał Lewicki (1816–1858), Sylwester Sembratowicz (1882–1898), Andrzej Szep-

tycki (1900–1944), pasterze o wielkiej roztropności i gorliwości
76

. 

Metropolita Michał Lewicki podczas swego posługiwania przeprowadził wizytacje 

kanoniczne w dekanatach i parafiach, co dało mu możliwość pełnego zapoznania się ze sta-

nem diecezji. Spostrzeżenia i sugestie z tych duszpasterskich odwiedzin, a było ich 23, za-

mieszczał w rozporządzeniach kierowanych bezpośrednio do duchowieństwa. Wzywał księ-

ży, aby zachęcali wiernych do świętowania niedzieli i świąt cerkiewnych oraz do uczestni-

czenia w te dni w Liturgii. Jego uchwały posynodalne obejmowały zagadnienia: katechizacji  

i szkolnictwa parafialnego, organizację instytutu dla kształcenia diakonów, wydawnictwo 

książek szkolnych, regulacje parafii, obowiązki duszpasterskie, karność wśród duchowień-

stwa, utworzenie instytutu pomocy dla wdów i sierot po zmarłych kapłanach oraz wychowa-

nie kandydatów do kapłaństwa
77

. Metropolita Lewicki był propagatorem jak najszerszego 

wykorzystywania języka ukraińskiego i zachęcał do zakładania szkół parafialnych. Z jego 

inicjatywy powstało towarzystwo księży stawiające sobie za cel wydawanie książek i czaso-

pism popularyzujących kulturę rodzimą i podnoszących ład moralny wśród społeczeństwa. 

Kiedy po 1856 r. zaczęły powstawać w Galicji gimnazja ukraińskie, metropolita niezwłocznie 

przydzielił do nich katechetów. Z jego też inicjatywy wydzielono z archidiecezji lwowskiej 

diecezję stanisławowską, która stopniowo nabierała coraz większego znaczenia i rangi
78

. 

Metropolita Józef Sembratowicz (1870–1882) zwracał uwagę na organizowanie misji 

parafialnych, do czego bardzo zachęcał kapłanów. Jego list pasterski „O wielkiej godności 

ludzkiej” zainicjował nurt uzdrowienia moralnego, zdrowego stylu życia i podwyższenia po-

ziomu ekonomicznego wśród wiernych. Duszpasterzom zalecił głoszenie kazań zachęcają-
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 Por. S. Nabywaniec, Uniccy biskupi przemyscy w latach 1610–1991, Rzeszów 1995, s. 51–52. Warto wspo-
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Cesarz nie dokonał nominacji nowych biskupów na wakujące biskupstwa w Chełmie i we Lwowie. 
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 Por. S. Nabywaniec, Antoni Angełłowicz i Michał Lewicki, pierwsi greckokatoliccy metropolici halicko-
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końcu lat 70. XIX w., „Nasza Przeszłość”, T. 70:1988, s. 90–91; J. Pełesz, op. cit., s. 977–978. 
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 Por. S. Nabywaniec, Antoni Angełłowicz i Michał Lewicki…, op. cit., s. 139–157. Uwieńczeniem posługi 
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ki zmarł w Uniowie w wieku 84 lat. 
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cych do trzeźwości i zachowania zasad moralnych w życiu codziennym oraz organizowania w 

parafiach bractw trzeźwościowych. Wśród kapłanów, którzy włączyli się wraz z metropolitą 

do działań mających na celu podnoszenie poziomu moralnego i materialnego ludności wiej-

skiej, był również współzałożyciel Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM, ks. Cyryl Sielecki
79

. 

W 1885 r. ordynariusz lwowski podjął kolejne ważne działania, a mianowicie walkę z 

ateizmem i wyjaśnianie wiernym zasad wiary katolickiej
80

. Podczas wizytacji parafii wygła-

szał kazania nawołujące duszpasterzy i wiernych do udziału w nabożeństwach. Jego gorli-

wość i zaangażowanie miały pozytywny wpływ szczególnie na młodzież i osoby wykształco-

ne, gdyż budziły w tych kręgach aktywność i zapał religijny
81

. Jego posługa pasterska przy-

padła w niezwykle trudnym okresie szczególnie nasilonej aktywizacji środowisk rusofilskich  

i moskwofilskich, działających pod hasłami powrotu do korzeni wschodniochrześcijańskich   

i wiary ojców. Wśród młodzieży głoszone były również hasła oświeceniowe, nawołujące do 

ateizmu i obojętności religijnej. Pojawiające się w czasopismach radykalne artykuły podważa-

ły autorytet hierarchów i duchowieństwa, ośmieszały Kościół i ukazywały w negatywnym 

świetle duszpasterzy
82

. Odpowiedzią metropolity na te wyzwania i złożoną sytuację politycz-

ną było zwołanie synodu prowincjalnego we Lwowie w 1891 r. Podczas synodu podjęte zo-

stały aktualne tematy społeczne, uporządkowano przepisy liturgiczne, sądownictwo kościelne, 

doprecyzowano uprawnienia ordynariusza oraz program wychowania kleru w seminariach
83

. 

Symbolicznym zwieńczeniem niezwykle ważnych i reformatorskich uchwał synodalnych była 

aprobata w 1892 r. pierwszych reguł rodzącego się od podstaw Zgromadzenia Sióstr Służeb-

nic NPM przez charyzmatycznego metropolitę Sylwestra Sembratowicza, który widział przy-

szłość swego Kościoła w silnej jedności z Rzymem. 

Dzięki postawie i zaangażowaniu kolejnego metropolity lwowskiego Andrzeja Szep-

tyckiego aktywność Kościoła greckokatolickiego nabrała jeszcze większej dynamiki. Już w 

pierwszych latach swojej działalności metropolita Szeptycki dokonał istotnych przemian i 

reorganizacji struktur administracyjno-duszpasterskich. Poprawił sposób zarządzania dobrami 

kościelnymi, przyczynił się do rozwoju ośrodków kształcenia przyszłych duchownych, roz-

budował seminaria duchowne w Stanisławowie i Przemyślu oraz zagwarantował im odpo-

wiedni status prawny. Wdrożył strategię wychowania kadry duchownych do pracy na różnych 

stanowiskach i wielu obszarach działalności Kościoła. Hierarcha zalecał duchowieństwu pro-
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 Por. І. Назарко, op. cit., s. 202. 
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wadzenie wzorowego, przykładnego życia, umacnianie rodziny chrześcijańskiej, utwierdzanie 

wiernych w wierze religijnej oraz rozwijanie pracy na rzecz podniesienia poziomu ekonomicz-

nego poprzez zakładanie sklepów, spichlerzy, kas pożyczkowych, spółek gospodarczych i rze-

mieślniczych. Szeptycki wprowadził również nową formę komunikacji z wiernymi, drukując 

dla nich specjalne książeczki z listem pasterskim
84

. Jego zaangażowanie sprawiło, iż przed 

pierwszą wojną światową powstało na terenie Galicji Wschodniej około 3 tys. szkół elementar-

nych, w których uczono obok języka polskiego również języka ukraińskiego, 27 gimnazjów, 

około 3 tys. placówek Towarzystwa Kulturalnego „Proswita” oraz Towarzystwo Naukowe im. 

Tarasa Szewczenki
85

. Pod jego kierownictwem działalność społeczna kapłanów koncentrowała 

się coraz bardziej na aspektach charytatywnym i oświatowym (szkolnictwo, kultura, działalność 

dobroczynna)
86

. Dokonane reformy wpłynęły na zmianę statusu i pozycji społecznej Kościoła 

greckokatolickiego w pierwszej połowie XX w. oraz umocnieniu więzi z wiernymi. 

 

1.3 Reforma życia zakonnego w Kościele greckokatolickim 

 

W XIX w. w Kościele greckokatolickim istniała męska i żeńska struktura zakonu 

Świętego Bazylego – ojcowie bazylianie i siostry bazylianki. 

Do lat 80. XIX w. w Galicji Wschodniej działały dwa klasztory żeńskie w Słowicie i 

Jaworowie (1847). Początkowo bazylianki borykały się z trudnościami w prowadzeniu do-
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 Metropolita Szeptycki przyjął nową formę komunikacji z wiernymi. W liście pasterskim „O Kościele” (1901) 
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mów zakonnych i doświadczały braku powołań
87

, jednak z czasem rozwinęły działalność wy-

chowawczą i edukacyjną, zajmując się młodzieżą i dziećmi, zakładaniem dla nich szkół i 

burs, w których uczyły różnych zawodów. W 1902 r. został założony klasztor sióstr bazylianek 

w Przemyślu
88

. Dziewczęta oddawane do klasztoru były poprzez formację przygotowywane do 

życia w odosobnieniu oraz uczono je umiejętności pedagogicznych. Szkoły prowadzone przez 

bazylianki początkowo obejmowały trzy klasy, a z czasem sześć. Uczono zasad gramatycznych, 

języka polskiego, niemieckiego i ukraińskiego oraz kaligrafii i matematyki. Szkoły te były 

przygotowaniem do nauczania w seminarium nauczycielskim dla dziewcząt. Od 1870 r. bazy-

lianki wprowadziły zajęcia z przedmiotów nadobowiązkowych: języka francuskiego, śpiewu, 

rysunku, gry na fortepianie, geografii. Frekwencja uczniów, biorąc pod uwagę małą liczbę od-

działów, sukcesywnie się zwiększała. W 1849 r. – 25, 1852 r. – 37, 1853 – 40, 1854 – 60 

dziewcząt. W późniejszych latach liczba uczennic była porównywalna i kształtowała się między 

60 (1878) a 88 (1888). Szczególny okazał się rok 1897, kiedy naukę pobierało aż sto uczennic. 

Do szkoły uczęszczały dziewczęta niezależnie od przynależności wyznaniowej. 

Zreformowany w XVIII w. przez metropolitę kijowskiego J.W. Rutskiego zakon bazy-

liański przeżywał na początku ogromny rozkwit i odgrywał znaczącą rolę w życiu Kościoła 

greckokatolickiego
89

. Aktywność zakonników bazyliańskich skupiała się na działalności wy-

chowawczo-oświatowej, prowadzeniu misji, sprawowaniu posługi kapelanów przy kaplicach 

dworskich, pełnieniu funkcji spowiedników biskupich. W 1801 r. bazylianie posiadali 85 

klasztorów, w których zamieszkiwało 732 mnichów. W połowie XIX w. klasztory bazyliań-

skie w Imperium Rosyjskim przeżywały trudności ze strony władz carskich, początkowo 

wspólnoty zostały pozbawione kontaktów z władzami zakonnymi, które znalazły się w grani-

cach Polski i wbrew ich woli podporządkowano je miejscowym biskupom. Po upadku po-

wstania listopadowego w 1830 r. przystąpiono do likwidacji struktur Kościoła greckokatolic-

kiego, korzystając z pomocy aparatu państwowego. Zachowano tylko przejściowo znajdującą 

się na terenie Królestwa Polskiego diecezję chełmską, która również została w 1875 r. zlikwi-

dowana w ramach represji po upadku powstania styczniowego. W Cesarstwie Rosyjskim Ko-

ściół greckokatolicki oraz bazylianie formalnie przestali istnieć. Wszystkie klasztory zostały 

zlikwidowane lub przekształcone w monastery prawosławne, a ostatni został skasowany w 
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1875 r. monaster w Warszawie
90

. Podobny los spotkał bazylianów w monarchii habsbur-

skiej
91

. Do połowy XVIII w. prowincji galicyjskiej Przenajświętszego Zbawiciela istniało 14 

klasztorów z 319 osobami, a po okresie józefinizmu w klasztorach pozostało zaledwie 59 za-

konników i trzech nowicjuszy
92

. Proces odnowienia monastycyzmu wschodniego w monar-

chii austro-węgierskiej rozpoczął papież Pius IX, zarządzając specjalnym breve z dnia 26 IV 

1852 r. wizytację apostolską zakonów w rycie wschodnim. Wizytacji przewodniczył kardynał 

Schwarzenberg, hierarcha Pragi, a w jego imieniu przeprowadził ją bp Józef Gaganec z Pre-

szowa. W jej wyniku 14 VIII 1858 r. została zwołana kapituła prowincjalna w klasztorze w 

Dobromilu przez ówczesnego protoihumena o. Modesta Maciejewskiego. Złożył on sprawoz-

danie powizytacyjne, przesłane również do Rzymu, jednak działania te nie przyniosły ocze-

kiwanej poprawy sytuacji. 

Kolejna próba odrodzenia monastycyzmu wschodniego została podjęta przez papieża 

Leona XIII, który zainicjował szeroki plan zjednoczenia Orientu z Rzymem, widząc w tym 

znaczącą rolę zakonu bazylianów. W ramach przygotowania gruntownej reformy, na zlecenie 

Rzymskiej Kongregacji Propagandy Wiary, wizytację klasztorów przeprowadził lwowski 

metropolita Józef Sembratowicz. Papież Leon XIII zdawał sobie sprawę, iż odnowa życia 

duchowego w klasztorach bazyliańskich będzie możliwa jedynie przy współpracy z innym 

prężnie działającym zakonem. Po przeprowadzeniu negocjacji z kilkoma męskimi kongrega-

cjami m.in. zmartwychwstańcami, benedyktynami, ostatecznie reformę powierzono Towarzy-

stwu Jezusowemu, które w swojej historii miało już doświadczenie współpracy z bazylianami 

podczas reformy przeprowadzonej przez metropolitę kijowskiego J.W. Rutskiego
93

. 
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Należy wspomnieć, iż odrodzenie religijne w Galicji po reformie józefinizmu było 

związane z powrotem na te tereny w 1820 r. jezuitów, którzy rozwinęli pracę duszpasterską, 

wydawniczą oraz naukowo-wychowawczą. Szczególną rolę w tym procesie odegrał prowin-

cjał o. Henryk Jackowski, który w porozumieniu z prowincjałem bazylianów o. Klemensem 

Sarnickim
94

 wspólnie przygotowywali plan odnowy życia zakonnego. Za pośrednictwem 

Kongregacji Propagandy Wiary przedłożone zostało sprawozdanie z wizytacji metropolity 

Józefa Sembratowicza wraz z listem o. K. Sarnickiego do papieża Leona XIII, w których 

przedstawiono prośbę o zarządzenie i przeprowadzenie gruntownej reformy
95

. Po wielu nara-

dach papież Leon XIII ogłosił 22 V 1882 r. Konstytucję Apostolską Singulare Praesidium. 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie prowadzenie nowicjatu oraz cały zarząd 

zakonu bazyliańskiego miały zostać przekazane pod zwierzchnictwo jezuitów do czasu, aż 

powstanie nowa generacja bazylianów. Stolica Apostolska wiązała wielkie nadzieje z tą re-

formą
96

. Sprawa była na tyle ważna, iż Ministerstwo Wyznań i Oświaty w Wiedniu dostoso-

wało się do bulli papieskiej, wydając również 22 V 1882 r. rozporządzenie do namiestnika we 

Lwowie o przekazaniu klasztoru ojców bazylianów w Dobromilu w zarządzanie jezuitów, co 

zostało przeprowadzone w obecności starosty i urzędnika skarbowego 15 VI 1882 r.
97

. Re-

formę w Dobromilu rozpoczęli jezuici o. Kasper Szczepkowski i o. Wojciech Baudiss. Na 

początku wywołała ona falę protestów wśród duchowieństwa i w kręgach działaczy społecz-

nych, gdyż obawiano się w tych działaniach ukrytej polonizacji i latynizacji Kościoła grecko-

                                                           
94

 Por. A. Krochmal, Rola bazylianów w życiu religijnym eparchii przemyskiej w XIX w., w: Zakon bazyliański 

na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych, red. S. Nabywaniec, S. Zabra-

niak, B. Lorens, Rzeszów 2018, s. 212–213. Inicjatorem i organizatorem podjętych działań był o. Klemens Sar-

nicki, urodzony i wychowany w obrządku łacińskim, który w dorosłym życiu zmienił obrządek i wstąpił w 1850 

r. do zakonu bazylianów. Działalność w nim rozpoczął od funkcji ihumena lwowskiego klasztoru św. Onufrego, 

a w 1867 r. został konsultorem prowincji galicyjskiej Świętego Zbawiciela. Po wyborze na prowincjała w 1878 

r. przeprowadził dwa lata później wizytację kanoniczną podległych klasztorów i opracował memoriał do Kon-

gregacji Rozkrzewiania Wiary, stwierdzając wiele mankamentów w funkcjonowaniu zakonu i sposobach eduka-

cji zakonników. W 1881 r. przedłożył papieżowi Leonowi XIII plan reformy. 
95

 Po wymianie dokumentów między najwyższymi galicyjskimi kręgami duchownymi a Watykanem w latach 

1881–1882 wykrystalizowały się dwie koncepcje realizacji reformy klasztoru bazylianów. Pierwsza, prezento-

wana m.in. przez metropolitę Józefa Sembratowicza, zakładała możliwość przeprowadzenia zmian wykorzystu-

jąc własne, ruskie środowisko, druga natomiast, popierana przez protoihumena bazylianów o. Klemensa Sarnic-

kiego, dopuszczała współuczestnictwo ojców jezuitów w dziele odnowy zakonu. Ojciec Sarnicki sądził, że 

skrajnie zła kondycja monasteru wymaga dodatkowego wsparcia z zewnątrz, zaś wybór jezuitów na reformato-

rów wydawał się naturalny ze względu na historycznie uzasadnione związki obu wspólnot. Por. B. Wójtowicz-

Huber, op. cit., s. 146. 
96

 Por. H. Jackowski, Bazylianie a reforma dobromilska, op. cit., s. 19. Nuncjusz apostolski w Wiedniu abp V. 

Vannutelli przedstawił sprawę reformy zakonu bazyliańskiego austriackiemu Ministerstwu Wyznań i Oświaty. 

Leon XIII, przekazując Jezuitom klasztor w Dobromilu, zastrzegł jednak, że prawo własności pozostaje w rę-

kach ojców bazylianów. 
97

 Aktu przekazania dokonali protoihumen o. Klemens Sarnicki, ihumen o. Julian Teliszewski, a odebrali o. 

Henryk Jackowski i o. Kasper Szczepkowski. W klasztorze zamieszkiwało trzech ojców. 
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katolickiego
98

. Jezuici formalnie rozpoczęli prowadzenie nowicjatu w Dobromilu we wrze-

śniu 1882 r., a już w listopadzie było w nim 20 nowicjuszy. Z czasem reforma objęła kolejne 

klasztory w Ławrowie (1884), we Lwowie (1886), w Krystynopolu (1888), następnie w Żół-

kwi, Drohobyczu, Buczaczu i Krechowie. W ciągu 20 lat, reformą objęto 16 klasztorów, w 

której zaangażowanych było 47 jezuitów
99

. Odnowiony zakon pod koniec XIX w. rozwinął na 

nowo swoją działalność, zachowując tradycyjne obszary: udział w życiu religijnym eparchii, 

pomoc w duszpasterstwie, działalność wychowawczo-oświatową w tym prowadzenie szkół, 

działalność wydawniczą i naukową. Istotną formą działalności bazylianów było włączenie się 

w organizowanie misji w parafiach greckokatolickich, które w sposób szczególny rozwinęły 

się na dużą skalę właśnie po reformie dobromilskiej. 

 

2. Początki Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w Galicji Wschodniej 

 

Geneza Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM powiązana jest ściśle z wydarzeniami 

historycznymi, które warunkowały jego powstanie, będące swoistą odpowiedzią na potrzeby 

społeczne zróżnicowanej etnicznie i wyznaniowo Galicji. Proces przygotowawczy powołania 

nowej wspólnoty zakonnej dokonywał się z udziałem wielu osób zaangażowanych w sprawy 

środowisk znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji osobistej, życiowej i ekonomicznej. 

Duszpasterska gorliwość połączona z umiejętnościami organizatorskimi oraz szerokie kontak-

ty ks. Cyryla Sieleckiego pomogły w ukształtowaniu właściwego podłoża pośród społeczno-

ści żużelańskiej i cebłowskiej na przyjęcie nowej formy życia wspólnotowego, łączącego mo-

dlitwę i rozwój duchowy z posługą na rzecz najuboższych, dzieci w wieku przedszkolnym, 

chorych i samotnych. Na tym gruncie zrodziła się gotowość do podjęcia wyzwania przez 

dziewczęta z Żużela i Cebłowa, pionierki pierwszych wspólnot zgromadzenia nie tylko w 

Galicji, ale również na misjach w Kanadzie i Brazylii. W procesie formacyjnym młodej 

wspólnoty ważną rolę odegrał bazylianin o. Jeremiasz Jan Łomnicki. Elementem łączącym 

stała się pierwsza służebnica s. Josafata Michalina Hordaszewska, ze swoją gorliwością i pra-

gnieniem życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Wspólny wysiłek tych niezwykłych osób zao-

wocował powstaniem harmonijnej całości – pierwszej służebnickiej wspólnoty. 

 

                                                           
98

 Por. S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 5, cz. II, Kraków 1906, s. 855; W. M. Baudiss, o. Kasper Szczepkowski, 

„Nasze Wiadomości”, T. 4:1913–1915, s. 403–408. 
99

 A. Sternicki, Henryk Jackowski SJ inicjator odnowy religijnej i społecznej Kościoła w Galicji, Kraków 2006, s. 25. 
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2.1 Współzałożyciele 

 

2.1.1 Ksiądz Cyryl Sielecki 

 

Kapłan diecezji przemyskiej ks. Cyryl (Kyryło) Sielecki
100

 (Sełecki) zapisał się w hi-

storii Kościoła greckokatolickiego jako niestrudzony działacz społeczny, pisarz i publicysta 

oraz inicjator powstania pierwszych dwóch aktywnych zgromadzeń zakonnych – Służebnic 

Niepokalanej Panny Maryi i Sióstr św. Józefa Oblubieńca NMP. Cyryl Sielecki urodził się 29 

III 1835 r. w Podbużu (obecnie rejon drohobycki na Ukrainie)
101

 w zubożałej rodzinie szla-

checkiej. Jego ojciec Michał był nauczycielem, a matka Joanna z domu Pawlikiwśka
102

 zaj-

mowała się wychowywaniem syna Cyryla i dwóch córek Petroneli i Leontii. Niewątpliwie 

ojciec miał ogromny wpływ na syna, gdyż jako pedagog zaszczepił w nim chęć zdobywania 

wykształcenia i rozwijania umiejętności. Od 1843 r. rodzina Sieleckich zamieszkiwała w 

Samborze, gdzie Cyryl ukończył szkołę podstawową i gimnazjum wraz z maturą. Wychowy-

wany początkowo na wsi, a później w niewielkiej miejscowości Sambor, zetknął się bezpo-

średnio z ubóstwem, biedą społeczną, czego i sam doświadczał, gdyż rodzina utrzymywała się 

wyłącznie z pensji ojca, który dodatkowo udzielał prywatnych lekcji. Doświadczenie to zro-

dziło w nim pragnienie niesienia pomocy najuboższym, poszukiwania rozwiązań wyjścia   z 

trudnej sytuacji społeczności Galicji. Pod wpływem solidnego wychowania podjął decyzję  o 

wstąpieniu do Greckokatolickiego Seminarium Duchownego we Lwowie i rozpoczęciu stu-

diów teologicznych na Uniwersytecie Lwowskim. Po trzech latach nauki został przeniesiony 

do Seminarium w Przemyślu
103

, po ukończeniu którego w latach 1859–1862 pracował jako 

nauczyciel w gimnazjum w Drohobyczu, prowadził lekcje rysunku oraz wspierał miejscowe-

go proboszcza w pracy duszpasterskiej
104

. Był osobą nieprzeciętnie inteligentną, władał biegle 

pięcioma językami oraz interesował się literaturą. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk grecko-

katolickiego biskupa przemyskiego Grzegorza Jachimowicza 8 I 1860 r. Jako młody kapłan, 
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 W publikacjach można spotkać się z używanym zamiennie nazwiskiem Sełecki Kyryło. Autorka posługuje 

się w pracy nazwiskiem „Cyryl Sielecki”, na podstawie dokumentów ksiąg metrykalnych w Archiwum Akt 

Dawnych w Warszawie, w których widnieje własnoręczny podpis proboszcza. 
101

 W różnych źródłach podawa jest inna data urodzenia ks. Cyryla Sieleckiego: 29 IV 1835 r. lub 29 IV 1938 r. 

Na podstawie zaświadczenia z Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy, miasto Lwów, 

Cyryl Sielecki urodził się 29 III 1835 r. 
102

 С. Марко, Отець Кирило Селецький – засновник перших активних чернечих зґромаджень в УГКЦ, w: 

УДК 271.4-788-055.2-9:271.4-725-312.7 (477.83),”18/19”, s. 108. 
103

 Cyryl Sielecki po ukończeniu seminarium poślubił Emilię Iwasiwkównę, córkę księdza greckokatolickiego 

Mikołaja Iwasiwki. 
104 Por. Z. Kultys, Historya gimnazyum drohobyckiego, Drohobycz 1908, s. 48; A. Сапеляк, Отець-прелат 

Кирило Селецький засновник монаших згромаджень, Львів 2004, s. 15. 
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w latach 1862–1874, pełnił funkcje wikariusza lub administratora w kilku wiejskich para-

fiach: Starej Soli (1862–1864)
105

, Biliczu Górnym (dekanat starosamborski) (1864–1865), 

Miłkowie (dekanat oleszycki) (1865–1869), Lubaczowie (1869–1870), Wróbliku Królewskim 

(dekanat sanocki), (1870–1872), a następnie w Jaworowie (dekanat jarosławski). W latach 

1872–1873 był kierownikiem duchowym sióstr bazylianek, a w latach 1873–1874 pełnił po-

sługę kapelana w Korzenicy (dekanat jarosławski)
106

. 

Od początku posługi kapłańskiej uwidoczniły się w nim cechy bacznego obserwatora  

i działacza społecznego, który nie pozostawał obojętny na trudną sytuację ludności wiejskiej. 

Uważał, iż można ją poprawić, dbając o podniesienie poziomu ich wykształcenia. Wykorzy-

stując swoje umiejętności pedagogiczne, starał się o podniesienie poziomu oświaty na wsi, 

zwalczając analfabetyzm oraz dbał o rozwój życia kulturalno-społecznego i religijnego. 

Ustawy oświatowe monarchii austro-węgierskiej wprowadzały co prawda obowiązek uczęsz-

czania do szkoły dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, a rodzice niepodporządkowujący się temu 

nakazowi mieli być karani grzywną. Niestety w Galicji zapis ten w dużej mierze był martwy   i 

pozostawał tylko na papierze. Przyczyniła się do tego obojętna postawa lokalnych władz admi-

nistracyjnych, które nie egzekwowały tego obowiązku, a państwo nie przekazywało dostatecz-

nych środków finansowych zabezpieczających funkcjonowanie systemu oświatowego
107

. 

W swoich wspomnieniach Anna Potocka opisała ks. Cyryla jako „człowieka niepo-

wszedniego hartu duszy, wytrwałości i pracy”, mającego jasno określone priorytety i warto-

ści, z których nie rezygnował
108

. Najważniejszym celem jego działań było wsparcie najbar-

dziej potrzebujących, niesienie pomocy tym, którzy nie mogli pomóc sami sobie. Życie para-

fialne i zaangażowanie w pomoc najuboższym przeplatało się u młodego duszpasterza z trud-

nymi osobistymi doświadczeniami życia – śmiercią żony i córki
109

, które jednak nie po-

wstrzymały jego gorliwości i zapału. Wydaje się, iż wręcz przeciwnie – samotność wyzwoliła 

w nim jeszcze większe pragnienie zaangażowania w sprawy wspólnoty parafialnej. Jego bio-

grafia przypomina w dużej mierze życie wielu z ówczesnych greckokatolickich księży z Gali-

cji – wykształcenie w seminarium, święcenia, praca w parafii – jednak w przeciwieństwie do 
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 Administratorem w Starej Soli został 24 V 1862 r. 
106

 AAPW, Селецький Кирило (rkps), Suplement 181, s. 25. 
107

 Por. M. Krupa, Szkolnictwo ludowe w obwodzie przemyskim w końcu XVIII wieku, w: Z dziejów oświaty w 

Galicji, red. A. Meissner, Rzeszów 1989, s. 98–99. 
108

 A. Potocka, Mój pamiętnik, Kraków 1927, s. 175. Por. W. Bałda, Patron współpracy i zrozumienia, „Kreso-

wiak Galicyjski”, Nr 4(221):2015, s. 7–8. 
109

 Por. С. Марко, op. cit., s. 108–109. Po sześciu latach wspólnego życia zmarła jego żona, dlatego został sam z 

dwiema córkami: Oleną i Marią. O pomoc w opiece nad nimi poprosił swą siostrę Leontię. Niestety, po dwóch 

latach, zmarła również starsza z córek Olena, a Marię, gdy podrosła, oddał na wychowanie do sióstr bazylianek 

w Jaworowie. 
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innych ks. Cyryl widząc trudną sytuację społeczności galicyjskiej, nie pozostawał obojętny. 

Pracując w wiejskich parafiach, okazał się bardzo dobrym administratorem majątku. Dbał o 

świątynie, gdzie spędzał dużo czasu, odprawiając nabożeństwa, udzielając sakramentów, 

prowadząc lekcje katechizmu i głosząc Słowo Boże. W zmiankach o cerkwi w Lubaczowie, 

gdzie na miejscu drewnianej wybudowano nową, murowaną cerkiew p.w. św. Michała, 

wspomina się ks. Cyryla Sieleckiego jako dobrego zarządcę parafii
110

. 

Galicja była szczególnym obszarem przenikania się kultur, narodów, grup etnicznych, 

obrządków i religii. Świadomość potrzeby posługi wśród wiernych obu obrządków – rzym-

skokatolickiego i greckokatolickiego – wykształciła w nim szczególny dar nawiązywania do-

brych relacji z ludźmi, niezależnie od wyznania i obrządku, o czym świadczą zapiski Anny 

Potockiej, która w krótkim passusie o ks. Sieleckim nazywa go „przyjacielem od serca”
111

. 

Wszystkim była znana jego otwartość i tolerancja, która zaowocowała ścisłą współpracą także 

z miejscowym polskim ziemiaństwem i szlachtą. Potoccy posiadali folwark w Oleszycach, 

gdzie wspólnie z gorliwym i odważnym kapłanem podejmowali działania zwalczające biedę i 

analfabetyzm ludności wiejskiej. Wspólnie zakładali towarzystwa rzemieślnicze i zarobkowe, 

bractwa trzeźwości. Hrabina Potocka zapisała we wspomnieniach: „Zaprzyjaźnili się z Mę-

żem
112

 moim od razu. Zakładali we dwójkę po okolicy Towarzystwa Zaliczkowe według 

Schulzego z Delitzsch
113

, sklepiki konsumpcyjne, stowarzyszenia zarobkowe, rzemieślnicze – 

słowem, walczyli przeciw lichwie, pijaństwu, ciemnocie, starając się razem z dobrobytem 

materjalnym wprowadzać zdrową i na religii opartą oświatę”
114

. Te więzi ks. Sielecki, starał 

się podtrzymywać, dzięki czemu przekształcały się one nawet w długotrwałe przyjaźnie. Bar-

dzo często kapłan, chociaż zdawało się obcy, stawał się członkiem rodziny, osobą bliską i 

towarzyszącą im w różnych okolicznościach, radosnych i smutnych. Ten dar pozwalał mu 

pozyskiwać ludzi, którzy gotowi byli go wspierać i tworzyć z nim nową rzeczywistość w 

trudnej, ubogiej, wiejskiej realności. 
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 Strona http://www.grekokatolicy.pl/ar...ekanat-Przemyski/Lubaczow.html dostępna na dzień 12 XII 2018 r. 

Pierwsza wzmianka o parafii w Lubaczowie pochodzi z 1330 r. W 1666 r. zbudowano tam drewnianą cerkiew 

pw. św. Michała, która przetrwała do lat 80. XIX w. W 1883 r. na miejscu drewnianej cerkwi zbudowano muro-

waną świątynię zaprojektowaną przez ukraińskiego architekta Wasyla Nahirnego. Inicjatorem budowy był ks. 

Michał Sembratowicz, a wspomagał go ks. Cyryl Sełecki, poprzedni administrator parafii w Lubaczowie. W 

1890 r. nową cerkiew poświęcił metropolita lwowski Sylwester Sembratowicz wraz z biskupem przemyskim 

Julianem Pełeszem i lwowskim biskupem pomocniczym Julianem Kułakowskim. 
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 A. Potocka, op. cit., s. 175. 
112

 Ibidem. Mowa tu o Stanisławie Wojciechu Antonim Potockim (1837–1884), uczestniku powstania stycznio-

wego, właścicielu Rymanowa i współzałożycielu uzdrowiska Rymanów-Zdrój (1876). 
113

 Hermann Schulze-Delitzsch (1808–1883), myśliciel i działacz społeczny, z którego inicjatywy w połowie XIX w. 

w Niemczech powstały pierwsze spółdzielnie kredytowe, poprzedniczki działających tam do dzisiaj w tym banków 

ludowych. Wraz z F.W. Raiffeisenem uchodzi za twórcę nowoczesnej bankowości spółdzielczej na świecie. 
114

 A. Potocka, op. cit., s. 10. 

http://www.grekokatolicy.pl/artykuly/Parafie-UKGK-w-Polsce/Archidiecezja-Przemysko-Warszawska/Dekanat-Przemyski/Lubaczow.html
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Był inicjatorem tworzenia przy swoich parafiach organizacji społeczno-oświatowej 

Towarzystwa „Proswita”, w ramach którego rozwinął działalność wydawniczą i pisarską w 

języku ukraińskim. W związku z tym, że brakowało podręczników do szkół wiejskich, ks. 

Cyryl dzięki wsparciu finansowemu hrabiny Celestyny Działyńskiej (z rodu Zamoyskich)
115

, 

opracował i wydał czytankę pod nazwą „Ridna chata” oraz jako pierwszy opublikował w ję-

zyku ojczystym katechizm dla dzieci
116

. Był autorem wielu książek o tematyce wychowaw-

czej, publikacji w gazetach: „Chrystyjańskyj Hołos”, „Rusłan”, a także katolickich czasopi-

smach typu „Posłanyk”, „Duszpastyr”, „Bohosłowśkyj Wisnyk”, „Knyżeczka Misyjna”. 

Działał on w sprzyjających okolicznościach, gdyż 14 V 1869 r. została zatwierdzona ogólno-

państwowa ustawa reorganizująca dotychczasowy system szkolnictwa ludowego. W miejsce 

szkół trywialnych i głównych wprowadzono podział na szkoły pospolite oraz wydziałowe. W 

celu dostosowania tej ustawy do realiów Galicji Sejm Krajowy 2 V 1873 r. uchwalił ustawę o 

zakładaniu i utrzymaniu publicznych szkół ludowych i posyłaniu do nich dzieci
117

. Zapocząt-

kowała ona długotrwały proces kształtowania publicznej, powszechnej i obowiązkowej szko-

ły elementarnej
118

. Duszpasterz był w pełni zaangażowany w tworzenie tych szkół i ich funk-

cjonowanie. 

Po 12 latach od święceń kapłańskich, 19 VI 1874 r., został mianowany proboszczem 

we wsiach Żużel i Cebłów w gminie Bełz, w powiecie sokalskim, gdzie spędził resztę swego 

życia, wykorzystując w duszpasterstwie i pracy społecznej zdobyte wcześniej doświadczenie. 

Obie parafie niestety były bardzo zaniedbane pod względem religijnym i moralnym, dlatego 

jako proboszcz swoją działalność rozpoczął od odnowy życia religijnego. Obejmując duszpa-

sterstwo, na początku doprowadził do zakończenia budowy cerkwi w Żużelu oraz wyposaże-

nia cerkwi w Cebłowie. Obie świątynie wymagały dużych nakładów finansowych, ale dzięki 

jego otwartości i szerokim kontaktom w prace przy cerkwiach byli zaangażowani wszyscy 

parafianie. 

                                                           
115

 Gryzelda Celestyna Działyńska (1804–1883) – polska działaczka oświatowa i filantropka. Z chwilą upadku 

powstania listopadowego Działyńscy pozbawieni dóbr w Wielkopolsce, które rząd pruski obłożył sekwestrem, 

zamieszkali w Oleszycach pod Jarosławiem w majątku Celestyny, gdzie ta rozwinęła ożywioną działalność 

oświatową i wychowawczą wśród ludu wiejskiego, zakładając po wsiach ochronki i szkoły. Po upadku powsta-

nia styczniowego szczególną troską otaczała inwalidów powstań narodowych, weteranów, wdowy i sieroty po 

nich. Dla zebrania środków na te cele urządzała w swym pałacu w Poznaniu koncerty, odczyty, wystawy obra-

zów. 
116

 Por. List ks. Cyryla Sieleckiego do Celestyny Działyńskiej z 22 IX 1869 r., w: Biblioteka Kórnicka, 7353 k. 

Było to tłumaczenie katechizmu Józefa Deharbe (1800–1871), jezuity, znanego wówczas w Europie katechety-

ka. Jego katechizm z 1847 r. został dostosowany do potrzeb i wymogów oraz zaakceptowany w monarchii au-

stro-węgierskiej w 1897 r. 
117

 Por. T. Fiutowski, Szkolnictwo ludowe w Galicji w dobie porozbiorowej, Lwów 1913, s. 49–62. 
118

 Por. J. Buzek, Studia z zakresu administracji wychowania publicznego. Szkolnictwo ludowe, Lwów 1904, s. 68–69. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1804
https://pl.wikipedia.org/wiki/1883
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filantrop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Prus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sekwestr
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oleszczyce&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe
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Dzięki ogromnemu doświadczeniu, we współpracy z miejscowym ziemiaństwem, po 

kilku latach duszpasterstwa w parafii Żużel powstały: czytelnia, kasa pożyczkowa i spichlerze 

oraz bractwo trzeźwości. Mając na uwadze poprawę sytuacji materialnej swoich parafian, 

proboszcz stał się założycielem Towarzystwa Jana Miłościwego, którego członkowie zobo-

wiązywali się do niesienia pomocy wdowom, sierotom i osobom samotnym na terenie parafii. 

Zapiski w kronice zgromadzenia potwierdzają, iż ks. Sielecki był dobrym zarządcą parafii, 

gdzie wszystko było zadbane: „budynki uporządkowane, a przede wszystkim przepiękna cer-

kiew z trzema kopułami, szkoła, dom kultury, sklep, spichlerz oraz probostwo, wszystko 

świadczy o troskliwości proboszcza i władzy lokalnej wsi, dbających o dobrobyt wspólnoty 

wiejskiej. Największym świadectwem gorliwej posługi miejscowego kapłana było zaangażo-

wanie jego wiernych w życie religijne”
119

. 

Biorąc pod uwagę dane zawarte w szematyźmie za rok 1886
120

, można zauważyć, iż 

parafia Żużel prowadzona przez ks. Sieleckiego przez pierwsze 12 lat wyróżniała się w spo-

sób znaczący na tle innych parafii w dekanacie bełzkim. Na 16 parafii, do których przypisa-

nych było 23 886 parafian, tylko w czterech (Boratyn, Sebeczów, Zawiszeń i Żużel)
121

 była 

tak daleko rozwinięta sieć wsparcia i pomocy dla najuboższych mieszkańców parafii, którzy 

korzystali z kasy pożyczkowej i spichlerzów. Utworzone zostały również bractwa trzeźwości 

oraz czytelnie i biblioteki dla mieszkańców. Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja odnośnie 

oświaty. Na 16 parafii w 14 z nich była zorganizowana nauka dla dzieci w szkołach (klasy 1–

4), jednak w szematyźmie znajdujemy zapis, iż tylko w szkole w parafii Żużel był wykładany 

język ruski/ukraiński. Przy pozostałych placówkach niestety nie odnotowano takiej wzmianki
122

. 

                                                           
119

 AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 4. 
120

 Шематизм Клиру Греко-Католического Епархії соєдинених перемиськой, самборськой і сяноцькой 

1886, Перемишль 1886, s. 27–135. 
121

 Por. ibidem, s. 37–42. W parafii Boratyn (kasa pożyczkowa, spichlerz, czytelnia, szkoła), Zawiszeń i Sebe-

czów (szkoła, spichlerz, kasa pożyczkowa, bractwo trzeźwości, czytelnia). Warto wspomnieć, iż w parafii Rekli-

niec działała czytelnia i bractwo trzeźwości, a w parafii Sielec Bełzki utworzono kasę pożyczkową i czytelnię.  
122

 Por. J. Miąso, Z dziejów szkolnictwa ukraińskiego w Galicji w latach 1867–1914, Rozprawa z dziejów oświa-

ty, t. 34, Warszawa 1991, s. 51–53; K. Wyka, Teka Stańczyka na tle historii Galicji w latach 1849–1869, Wro-

cław 1951, s. 221; E. Romer, Struktura społeczna i kultura materialna Polaków i Rusinów w Galicji Wschodniej, 

Lwów 1919, s. 5. Kwestię językową w szkolnictwie ludowym i średnim rozstrzygnęła ustawa Sejmu Krajowego 

uchwalona pod koniec 1866 r., a zatwierdzona przez cesarza 22 VI 1867 r. Orzekała ona, że „prawo stanowienia 

o języku wykładowym w szkołach ludowych służy tym, którzy szkołę utrzymują”, a więc gminom, stowarzysze-

niom lub osobom prywatnym. W przypadku szkół ludowych pobierających zasiłki z funduszów publicznych 

decyzje gminy w sprawie języka wykładowego wymagały zatwierdzenia władzy szkolnej krajowej. Artykuł III 

Ustawy głosił: „W każdej szkole ludowej, w której część uczęszczającej młodzieży używa polskiego, część zaś 

ruskiego języka, ten język, który nie jest wykładowym, będzie obowiązkowym przedmiotem nauki w granicach 

szkole odpowiednich”. Oznaczało to, że nauczyciele zatrudnieni w szkołach mieszanych mieli znać dwa języki – 

polski i ukraiński. O języku wykładowym w prywatnych szkołach średnich, utrzymywanych przez pojedyncze 

osoby, organizacje oraz gminy, mieli decydować ci, którzy szkołę utrzymują. W pozostałych szkołach, utrzy-

mywanych w całości lub w części z funduszów publicznych, językiem wykładowym miał być język polski. 

Ustawa przewidywała jednak dwa wyjątki od tej zasady, a mianowicie – nauczanie języka ukraińskiego w tymże 
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Analizując, na podstawie szematyzmu, działalność społeczno-socjalną duchowieństwa 

w pozostałych dekanatach eparchii przemyskiej wyraźnie można zauważyć, iż kapłani pracu-

jący w dekanacie bełzkim byli bardzo dobrze zorganizowaną grupą duchownych, którzy z 

pełnym zaangażowaniem podejmowali trud pracy społecznej w swoich parafiach. Prawdopo-

dobnie wspierali się wzajemnie w tej działalności. Dla porównania – w dekanacie birczań-

skim, do którego należało 19 parafii (25 395 wiernych), w 14 parafiach były zorganizowane 

szkoły (I–III klasy), w tym w trzech szkołach językiem wykładowym był język ru-

ski/ukraiński. Jeżeli chodzi o wsparcie dla potrzebujących i ubogich to tylko w czterech para-

fiach istniała kasa pożyczkowa albo działało bractwo trzeźwości. W dekanacie wysoczańskim 

na 24 parafie (29 822 parafian) tylko w 11 funkcjonowały szkoły oraz w ośmiu z nich bractwa 

trzeźwości. Jedyną parafią, gdzie oprócz szkoły, działało bractwo trzeźwości i czytelnia ruska 

była Turka. W dekanacie warężskim na 11 parafii (12 646 wiernych) istniało dziewięć szkół. 

Przy parafiach nie działały żadne inne formy wsparcia socjalnego. 

Ksiądz Sielecki inspirowany nowatorskim podejściem w pracy społeczno-socjalnej we 

wspólnotach Kościoła rzymskokatolickiego czerpał z ich dorobku i doświadczenia i starał się 

przeszczepić na grunt własnej wspólnoty parafialnej. Był zafascynowany św. Janem Bosko 

założycielem zgromadzenia św. Franciszka Salezego (księży salezjanów) oraz ich efektywną 

pracą opiekuńczo-wychowawczą wśród młodzieży. Wychowanie młodego pokolenia było 

jedyną szansą na zmianę przyszłości i dokonanie przemian społecznych. Starał się więc w 

żużelańskiej wspólnocie parafialnej wpływać na młodzież poprzez propagowanie literatury, 

czytania biblijne, spotkania formacyjne. W kronice zgromadzenia siostry tworzące pierwszą 

wspólnotę zapisały swoje wspomnienia z czasów, gdy wyrastały w dzieciństwie w parafii 

Żużel prowadzonej przez ks. Cyryla, gdzie młodzież bardzo chętnie uczęszczała do szkoły i 

cerkwi, zdobywała wykształcenie, uczestniczyła aktywnie w nabożeństwach poprzez śpiew, 

wspólne modlitwy w ojczystym dla nich języku ukraińskim. Wolny czas spędzano w czytelni, 

gdzie w rodzinnej atmosferze proboszcz prowadził lekcje literatury lub naukę śpiewu. W tej 

                                                                                                                                                                                     
języku oraz naukę wszystkich przedmiotów w języku ukraińskim w czterech niższych klasach gimnazjum aka-

demickiego we Lwowie. Wprowadzała też pojęcie względnego obowiązku pobierania nauki języka ukraińskiego 

przez młodzież polską oraz polskiego przez ukraińską, jeśli rodzice uczniów złożą w tej sprawie odpowiednie 

deklaracje. Ustawa zapowiadała możliwość wprowadzenia nauki niektórych przedmiotów w języku ukraińskim 

na żądanie rodziców przynajmniej 25 uczniów, jednakże decyzje w takich sprawach miały należeć do sejmu, a 

nie do Rady Szkolnej Krajowej. „Ustawa językowa” jakkolwiek nie satysfakcjonowała opiniotwórczych środo-

wisk ukraińskich, stwarzała podstawy prawne dalszego rozwoju szkolnictwa narodowego nie tylko dla Polaków, 

lecz i Ukraińców. Pod wpływem skarg wysyłanych przez działaczy ukraińskich do Wiednia w maju 1874 r. 

cesarz dokonał jednej zmiany w ustawie z 22 VI 1867 r. Polegała ona na wprowadzeniu języka ukraińskiego 

jako wykładowego nie tylko w czterech niższych klasach gimnazjum akademickiego we Lwowie, lecz stopnio-

wo, rok po roku, i w klasach pozostałych. W ten sposób wspomniane gimnazjum stało się ostatecznie w 1878 r. 

szkołą ukraińską. 
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grupie młodych osób dojrzewały przyszłe powołania do nowego zgromadzenia. Wszyscy 

wiedzieli, iż dom parafialny jest zawsze otwarty, a każdy, kto przychodzi w potrzebie, znaj-

dzie poradę i zrozumienie. Relacje proboszcza z parafianami były na tyle rodzinne, iż ks. Cy-

ryl nazywany był ojcem duchownym, a wszelkie spory i konflikty były rozwiązywane za jego 

pośrednictwem, bez udziału sądów123.  

Bez wątpienia proboszcz Żużela, mając szerokie kontakty z ludźmi różnych wyznań i 

warstw społecznych, czerpał od nich wzorce do działania. Jego przyjaźnie z osobami znacz-

nych rodów, takich jak Potoccy, Sapiehowie, Zamoyscy, pozytywnie wpływały na światopo-

gląd kapłana, orędownika ubogich. Jego szczególna troska o młode pokolenie, o dzieci zmu-

szała go do szukania nowych form pracy wychowawczej. W takim kontekście dojrzewała w 

nim coraz wyraźniej idea założenia wspólnoty zakonnej, która miałaby zająć się prowadze-

niem ochronek, co stało się jego życiowym celem. Ostatecznie na realizację planów ks. Sie-

leckiego wpłynęło kilka czynników. Po pierwsze, będąc świadomym, iż w monarchii austro-

węgierskiej nie istniało ani jedno przedszkole, ani ochronka dla dzieci z ukraińskich rodzin, 

coraz bardziej zależało mu na ich utworzeniu. Mając doświadczenie pełnienia posługi kie-

rownika duchowego sióstr bazylianek, ks. Cyryl coraz bardziej uświadamiał sobie, jak ważną 

rolę w pracy wychowawczo-pedagogicznej wśród małych dzieci, miałyby do spełnienia 

wspólnoty sióstr zakonnych, szczególnie na wsi, gdzie mogłyby dbać o wychowanie i forma-

cję. Wiejskie ochronki były jedyną szansą podniesienia poziomu oświaty i wychowania mło-

dego pokolenia. 

Niedaleko Żużela w miejscowościach Bełz i Żółkiew ks. Sielecki, zetknął się z pracą 

rzymskokatolickich sióstr felicjanek, które prowadziły szkołę (2 klasy) dla dziewcząt oraz 

zajmowały się w parafii katechizacją dzieci i przygotowaniem ich do pierwszej Komunii 

Świętej
124

. Dzieci objęte opieką sióstr zakonnych wyróżniały się zachowaniem oraz religijno-

ścią, które wnosiły do swoich rodzin. Siostry felicjanki w historii swego zgromadzenia opisa-

ły pracę w parafii Bełz, gdzie opiekowały się dziećmi dwóch obrządków: „Wówczas to za-

prowadzono w parafji bełzkiej piękny zwyczaj gremjalnego przygotowywania dzieci wiej-

skich do pierwszej spowiedzi i Komunji św. Za pozwoleniem władz szkolnych, na trzy dni 

przed Zielonemi Świętami ustawała nauka w szkołach wiejskich, do parafji należących, a 

wszystkie dzieci wiejskie obrz. łac., które się jeszcze nie spowiadały i nie komunikowały, 
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 Por. AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 4. 
124

 Historja Zgromadzenia SS. Felicjanek na podstawie rękopisów, cz. II, Kraków 1929, s. 68. W 1873 r. pro-

boszcz rzymskokatolickiej parafii w Żółkwi sprowadził z Krakowa siostry felicjanki, które otworzyły dwukla-

sową szkołę dla dziewcząt i założyły niewielki klasztor. Świątynię konsekrowano pw. Najświętszego Serca 

Jezusowego. W innych zabudowaniach siostry opiekowały się nieuleczalnie chorymi i prowadziły internat dla 

dziewcząt i darmową kuchnię. 
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przyprowadzali rodzice do Bełza, oddając je Siostrom w zupełną opiekę […] Dzieci szkolne 

obrz. greckiego uczęszczały na przygotowania razem z polskiemi, lecz do Komunji św. przy-

stępowały zwykle w ruskie Boże Ciało. Niestety ceremonja ta nie odbywała się w cerkwi 

tak uroczyście, jak u nas, i biedne dziecięta bardzo to odczuwały […] Chwile te zapisywały 

się w pamięci dzieci na całe życie”
125

. Dzięki otwartości i tolerancji siostry pozyskały sobie 

przychylność ogółu wiernych. Praktyki tej nie udało się przenieść na grunt parafii w Żużelu. 

Dziedziczka Julia Kownacka, jak sama wspominała w rozmowie z proboszczem ks. Cyrylem, 

zaprosiła do Żużela w 1864 r. rzymskokatolickie siostry służebniczki NMNP, którym przeka-

zała dom na działalność charytatywno-wychowawczą. Jednak pomimo utworzonej ochronki 

nie udało się tej placówki utrzymać z powodu braku chętnych dzieci, a siostry zmuszone były 

po roku ją zamknąć. Według zapisów w biografii ks. Cyryla, służebniczki nie zdobyły sobie 

przychylności i zaufania we wsi parafian obrządku wschodniego, przez co rodzice nie odda-

wali swoich dzieci pod opiekę sióstr
126

. 

Na decyzję o utworzeniu aktywnej wspólnoty zakonnej wpłynął również fakt, iż ks. 

Cyryl dostrzegał wśród swoich parafianek powołanie do życia zakonnego. W biografii spisa-

nej przez jego wychowanka ks. T. Werhuna zostało zapisane, iż: „ks. Sielecki zauważał po-

wołania do życia zakonnego wśród parafianek, jednak zastanawiał się gdzie je posłać […], 

gdyż do sióstr bazylianek bez posagu i wyższego wykształcenia nie przyjmą”
127

. 

W 1891 r. ks. Sielecki po 17 latach gorliwej posługi proboszcza w parafiach Żużel 

i Cebłów otrzymał propozycję pracy w Rawie Ruskiej. Na zakończenie swojej duszpaste r-

skiej posługi zorganizował dla obu parafii misje, aby w ten sposób pożegnać się ze swymi 

wiernymi. Do ich przeprowadzenia zaprosił misjonarzy z Towarzystwa św. Apostoła Paw-

ła
128

, wśród których byli zreformowani ojcowie bazylianie. Misje rozpoczęły się 17 V 

1891 r. i trwały pięć dni. Prowadziło je czterech misjonarzy: o. Jeremiasz Łomnicki,       

                                                           
125

 Ibidem, s. 66–67. Siostry felicjanki w 1865 r. otrzymały zgodę na osiedlenie w Galicji. Bardzo szybko rozwi-

nęły swoją działalność również w Uhnowie i Sokalu. 
126

 Por. A. Skrzypek, Służebniczki Dębickie w diecezji tarnowskiej w latach 1891–1989, Dębica 2016, s. 49. 

Ksiądz Teodor Werhun był wychowankiem ks. C. Sieleckiego i spisał pierwszą jego biografię, która została 

wydrukowana w czasopiśmie Богословія. Por. Т. Вергун, Отець Кирило Селецький, „Богословія”, 52:1988, 

131–196, s. 153. 
127

 Т. Вергун, оp. cit, s. 126–138. 
128

 Towarzystwo św. Apostoła Pawła powstało w 1891 r. we Lwowie, jego członkami byli greckokatoliccy księ-

ża zajmujący się organizacją rekolekcji dla księży i wsparciem osób duchownych oraz zaangażowanych we 

wspieranie duszpasterzy w prowadzeniu rekolekcji, misji parafialnych podnoszących świadomość religijną spo-

łeczeństwa. 



70 

 

 

o. Wisarion Kułyk, o. Myron Chmylewśkyj i o. Ihnatij Tysowśkyj
129

. Warto zauważyć, iż 

ks. Sielecki znał o. Jeremiasza
130

. 

W misjach wzięli udział nie tylko mieszkańcy wsi Żużel, ale również wierni z oko-

licznych miejscowości. Szczególnym wydarzeniem w czasie ich trwania było zgłoszenie 

się trzech dziewcząt pragnących podjąć życie zakonne – Tekli Dudrak, Anny Muzyka i 

Teodozji Melnyk
131

, które reprezentowały szersze grono dziewcząt o podobnych zamia-

rach. Fakt ten stał się potwierdzeniem domysłów proboszcza oraz impulsem do podjęcia 

dalszych kroków, w celu realizacji wymarzonego planu założenia zgromadzenia. Na za-

kończenie misji po rozmowie z dziewczętami ks. Cyryl wraz z o. Jeremiaszem podjęli 

decyzję, iż wspólnie założą nowe żeńskie zgromadzenie w Kościele greckokatolickim
132

.  

Bardzo ważnym etapem w działalności ks. Sieleckiego było wybranie go 21 IX 1891 

r. przez metropolitę Sylwestra Sembratowicza na członka komisji greckokatolickiego synodu, 

który odbył się we Lwowie. Prawdopodobnie miało to związek z prowadzonymi już wcze-

śniej rozmowami pomiędzy metropolitą a prałatem na temat założenia aktywnego zgroma-

dzenia. Podczas prac synodu ustalone zostały m.in. kwestie dotyczące tworzenia w parafiach 

bractw trzeźwości oraz ośrodków wsparcia dla ubogich, dbanie przez księży o rozwój szkol-

nictwa na wsi. Ksiądz Sielecki posiadał w tym zakresie ogromne doświadczenie. Ponadto 1 

III 1892 r. biskup przemyski obrządku greckokatolickiego Julian Pełesz mianował ks. Cyryla 

cenzorem książek religijnych. Fakty te świadczą o jego rosnącym autorytecie, a ogromne do-

świadczenie w pracy duszpasterskiej oraz pisarskiej zostało wyeksponowane jako przykład 

gorliwej, wzorowej posługi kapłańskiej. Dzięki zaangażowaniu ks. Cyryla pierwszy dom za-

konny Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM rozpoczął działalność w Żużelu 27 VIII 1892 r. 

przy jego materialnym wsparciu i pod jego opieką. To właśnie z inicjatywy ks. Cyryla 19 XI 

1893 r. w Żużelu powstała ochronka dla dzieci z greckokatolickich rodzin, którą do dzisiaj 

uznaje się za jedną z pierwszych tego typu w Galicji. Ksiądz Cyryl wykorzystując swój talent 

pisarski, napisał wiersze dla dzieci, które ukazały się drukiem w 1904 r. pod tytułem „Złota 

książeczka” i były wykorzystywane w pracy wychowawczej
133

. 
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Działania proboszcza spotkały się z uznaniem hierarchów. W 1890 r. otrzymał on wy-

różnienie od biskupa przemyskiego Jana Stupnickiego w postaci tytułu kanonika za gorliwość 

w wypełnianiu obowiązków duszpasterskich oraz działalność na rzecz cerkwi. W 1900 r. 

otrzymał nominację na dziekana bełzkiego. Biskup Konstantyn Czechowicz 4 VII 1900 r. 

wyznaczył go przedstawicielem sądu kościelnego, a po wizytacji kanonicznej parafii Żużel i 

Cebłów 25 V 1905 r. za wszechstronną działalność religijną i społeczną został uhonorowany 

tytułem papieskiego szambelana. Z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia kapłaństwa ordyna-

riusz naznaczył go radcą konsystorii przemyskiej, a 8 VIII 1910 r. został odznaczony najwyż-

szą odznaką – orderem Franciszka Józefa. Za szczególne osiągnięcia w pracy duszpasterskiej, 

doświadczenie i wiedzę, uczciwość, odpowiedzialność i bezstronność, biskup K. Czechowicz 

15 V 1911 r. mianował ks. Sieleckiego prosynodalnym konsultantem
134

. Jego działalność 

duszpasterska i pisarska była bardzo wysoko oceniana przez galicyjską inteligencję, która 

chętnie wspierała finansowo funkcjonowanie dzieł nowatorskich. 

W jednym z listów do metropolity A. Szeptyckiego proboszcz parafii Żużela opisał 

swoją dewizę życiową w następujący sposób: „W ostatnim czasie zostałem wyróżniony 

różnymi tytułami, ale szczerze mówiąc, największą radość odczuwam wtedy, gdy parafia-

nie nazywają mnie „Ojcze duchowny” lub po prostu „Ojcze”, bo w tym zwrocie wyrażone 

jest to, kim naprawdę jestem dla nich, a oni dla mnie”
135

. Biskup przemyski Jozafat Kocy-

łowski w specjalnym liście z okazji 25. rocznicy śmierci ks. Cyryla, nazwał go: „kapła-

nem anielskiej dobroci i prostoty, mężem pełnym Bożego Ducha, przykładem życia 

Ewangelią, ufności, skromności i ubóstwa”
136

. 

Natomiast ks. Cyryl sam o sobie mówił, iż: „Jestem biednym wiejskim probosz-

czem. Nie posiadam wiosek ani folwarków, po prostu mam wielki kapitał w sercu, a kapi-

tał ten to namiętna miłość do mojego narodu i silna wiara w Opatrzność Boga, która na j-

wyraźniej dba o tę sprawę”
137

. Ostatnie lata swego życia poświęcił sprawie powołania do 
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życia drugiego zgromadzenia o nazwie Siostry św. Józefa Oblubieńca NMP, którym zor-

ganizował dom zakonny w Cebłowie i gdzie zmarł 28 IV 1918 r. 

 

2.1.2 Ojciec Jeremiasz Łomnicki OSBM 

 

Idea założenia aktywnego zgromadzenia sióstr zakonnych w Kościele greckokato-

lickim pojawiła się również u bazylianina o. Jeremiasza Jana Łomnickiego w 1886 r. pod-

czas jego pobytu w Starej Wsi. Będąc nowicjuszem zakonu ojców bazylianów, który prze-

chodził odnowę pod czujnym okiem jezuitów, razem z grupą rówieśników pod kierownic-

twem protoihumena o. Klemensa Sarnickiego odbywali spotkania i rozmowy z jezuitami. 

Dyskusje dotyczące przyszłości zakonu ojców bazylianów, jak również możliwość przyj-

rzenia się z bliska pracy rzymskokatolickich sióstr służebniczek w Starej Wsi i ich szero-

ko rozwiniętej działalności (prowadziły ochronkę, zajmowały się chorymi), wzbudziło u 

młodego nowicjusza coraz większe pragnienie zaangażowania się w poprawę sytuacji 

ukraińskiej społeczności galicyjskiej
138

. Ojca Jeremiasza Łomnickiego bardzo dotknęły 

słowa wypowiedziane przez jezuitę o. Kaspra Szczepkowskiego: „Wierzcie mi, Wielebni 

Ojcowie, że dopóki w waszym obrządku nie będziecie mieli takiego zgromadzenia, wasze 

trudy, czy to proboszczów, czy misjonarzy, nie przyniosą oczekiwanych owoców, bo na j-

ważniejszą pracą w podniesieniu religijno-moralnym narodu jest wychowanie dzieci i 

dziewcząt, a do tego zadania bardzo potrzebne są siostry zakonne”
139

. 

Przyglądając się dzieciństwu Jana Łomnickiego, można zauważyć, iż problemy 

społeczne ówczesnych czasów były mu bardzo dobrze znane. Urodził się we wsi Kawsko 

w dekanacie drohobyckim 8 II 1860 r. Wychowany w rodzinie greckokatolickiego kapłana 

Michała Łomnickiego i Marii z domu Haszczyć był trzecim spośród siedmiorga dzieci 

(miał czterech braci
140

 i trzy siostry). W wieku 11 lat przeżył śmierć ojca, dlatego w wy-

chowywaniu dzieci matkę wspierał brat ojca – ks. Jan Łomnicki, dziekan oraz konsultant 

konsystorii eparchii przemyskiej. Jego dzieciństwo upłynęło w towarzystwie kapłańskich 

rodzin i jako chłopiec wielokrotnie był świadkiem i uczestnikiem rozmów pomiędzy du-

chownymi, w których były poruszane ówczesne problemy społeczne oraz dyskusje doty-
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czące poszukiwania rozwiązań poprawy trudnej sytuacji społeczności galicyjskiej. Wie j-

skie ubóstwo, wielodzietność rodzin i brak wystarczających środków do życia, zaniedbane 

życie religijne były mu dobrze znane. Atmosfera domu rodzinnego zaowocowała w życiu 

młodego Łomnickiego chęcią podjęcia działań w celu poprawy tej sytuacji, podniesienia 

poziomu wykształcenia wiejskiej ludności. Po ukończeniu gimnazjum we Lwowie (1870–

1873), a następnie gimnazjum w Drohobyczu w 1876 r. wstąpił do lwowskiego męskiego 

seminarium nauczycielskiego, po ukończeniu którego objął posadę nauczyciela w szko-

łach publicznych. Rozpoczął więc pracę jako nauczyciel w szkole we wsi Kozari niedale-

ko Rohatynia, gdzie prowadził zajęcia w języku polskim i ukraińskim.  W jego świadomo-

ści dojrzewała coraz bardziej myśl o podjęciu życia zakonnego. Był to okres, gdy bazylia-

nie przygotowywali się do przeprowadzenia gruntownej odnowy przy udziale jezuitów. 

Na ten temat prowadzonych było wiele rozmów również w rodzinie, gdyż dziekan ks. Jan 

Łomnicki, jako konsultant konsystorii eparchii przemyskiej, brał bezpośrednio udział w 

tym procesie
141

. Młody nauczyciel zdecydował się wstąpić do zakonu ojców bazylianów w 

momencie, gdy w klasztorze w Dobromilu rozpoczęła się reforma
142

. Po wstąpieniu do 

zakonu 28 IX 1882 r. przyjął imię Jeremiasz i podjął studia filozoficzno-teologiczne. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 17 I 1886 r. z rąk ordynariusza przemyskiego bp. Jana 

Stupnickiego. Ojciec Łomnicki wyróżniał się nieprzeciętną inteligencją i dojrzałością, 

dlatego doceniając jego doświadczenie pedagogiczno-wychowawcze powierzono mu sta-

nowisko dyrektora szkoły bazyliańskiej w klasztorze w Ławrowie oraz funkcję admin i-

stratora parafii, które wykonywał do 1888 r. 

W latach 1889–1891 o. Jeremiasz razem z współtowarzyszami o. Platonidem Filia-

sem, o. Benedyktem Skorobohatym i o. Soterem Ortyńskim kontynuowali studia teolo-

giczne w Krakowskim Kolegium Jezuickim. Po zakończeniu studiów o. Jeremiasz wykła-

dał język ukraiński i historię młodym zakonnikom w Dobromilu. W swej pracy wyróżniał 

się nie tylko umiejętnościami pedagogicznymi, spokojnym usposobieniem, ale również 

darem kaznodziejskim, dzięki któremu uzyskał sobie przydomek „Zołotoustego”
143

. 

Na prośbę proboszcza ks. І. Kociuby w 1889 r. jezuici o. Szymon Tychowski i o. 

Adalbert Łukasz oraz bazylianie o. Jeremiasz Łomnicki i o. Julian Dacij przeprowadzili w 

miejscowości Horodok nad Dniestrem pierwsze w pаrafii greckokatolickiej misje. Wierni 
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mieli możliwość uczestnictwa w nabożeństwach, wysłuchania homilii oraz skorzystania z 

sakramentu pokuty lub rozmowy duchowej. Dla dzieci i młodzieży odbywały się osobne 

katechezy, dostosowane do ich wieku i potrzeb. Misje rozpoczynały się wieczornymi nie-

szporami (weczirnią), podczas których parafianie byli informowani o celu i programie 

rekolekcji. Pozytywne przeżycia modlitewno-duchowne wpływały na formowanie się wła-

ściwego obrazu misji w Kościele greckokatolickim, a dla bazylianów były okazją do zdo-

bywania praktyki misjonarskiej. 

Głównym inicjatorem powołania Towarzystwa św. Apostoła Pawła, którego celem 

była formacja księży, był o. Jeremiasz, który również zainicjował rekolekcje i fo rmację 

dla kleryków Lwowskiego Seminarium Duchownego
144

. Wychowując się w rodzinie ka-

płańskiej, był w pełni świadomy potrzeby gruntowej formacji przyszłych duchownych, 

którzy przyczyniali się do odnowienia życia religijnego w parafiach. Młody bazylianin 

znał dobrze problemy i trudności, z jakimi borykali się księża, a dzięki zdolnościom ora-

torskim oraz innym umiejętnościom nawiązywał z nimi pozytywne relacje. Od 1891 r. 

rozpoczął systematyczną formację dla kapłanów diecezjalnych . Na początku frekwencja 

podczas rekolekcji była niewielka, jednak z czasem zbierały one nawet 50 księży z róż-

nych eparchii
145

. 

Ojciec Jeremiasz zdawał sobie sprawę z ogromnej roli kobiet w wychowaniu mło-

dego pokolenia. Wychowywany częściowo bez ojca, którego stracił w wieku 11 lat, sam 

doświadczył wpływowej roli matki na swoją przyszłość. Jako pierwszy zorganizował re-

kolekcje dla żon greckokatolickich kapłanów, zwracając ich szczególną uwagę na pogłę-

bienie świadomości ich powołania i roli w rodzinie. Wspólnie z współbraćmi ze wspólno-

ty zakonnej zainicjował we Lwowie w klasztorze św. Onufrego formację młodzieży. Ini-

cjatywa ta gromadziła coraz większe grupy. W organizowanych spotkaniach brali udział 

nie tylko chłopcy, ale również dziewczęta, które często pozbawione były możliwości ko-

rzystania z nauki w szkole oraz formacji duchowej
146

. Właśnie w tych spotkaniach reko-

lekcyjnych uczestniczyły siostry Michalina i Anna Hordaszewskie. Ojciec Łomnicki miał 

nadzieję, iż formacja przyczyni się do kształtowania przyszłych kandydatów do życia za-

konnego w klasztorze ojców bazylianów oraz dziewcząt, które będą gotowe do pogłębie-

nia życia duchowego w żeńskich wspólnotach. Jego praca wychowawcza zaowocowała 
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wydaniem wraz z o. Platonidem Filiasem OSBM pierwszego modlitewnika dla młodzieży 

pod nazwą „Gościniec”, który z czasem był najbardziej znaną książeczką w Galicji
147

. 

Ojciec Jeremiasz Łomnicki pełnił wiele różnych funkcji:  

- w 1891 r. prowadził periodycznie serie misji parafialnych,  

- w latach 1892–1893 był kaznodzieją i misjonarzem w klasztorze św. Onufrego 

we Lwowie,  

- w 1894 r. był dyrektorem czteroletniej szkoły ludowej w Buczaczu i wykła-

dowcą teologii moralnej w Krystynopolu,  

 w latach 1895–1898 został pierwszym przełożonym w Michałówce
148

 oraz dyrek-

torem referatu misyjnego prowincji galicyjskiej ojców bazylianów,  

 w 1901 r. został konsultorem i misjonarzem we Lwowie oraz przełożonym i pro-

boszczem w Krasnopuszczy
149

 a także kaznodzieją, ekonomem i misjonarzem      

w Ułaszkowcach
150

,  

 w latach 1904–1908, na polecenie metropolity Andrzeja Szeptyckiego, odbył kilka 

podróży misyjnych do Rosji (Petersburg, Moskwa, Smoleńsk, Saratow, Symbirsk) 

w celu rozeznania możliwości utworzenia w przyszłości Rosyjskiej Cerkwi Grec-

kokatolickiej, 

 w okresie 1905–1907 pełnił funkcje wikariusza klasztoru oraz kaznodziei i misjo-

narza w Drohobyczu,  

 w latach 1907–1915, na prośbę bp. Grzegorza Chomyszyna, objął posadę rektora 

Seminarium Duchownego w Stanisławowie oraz wykładowcy teologii pastoralnej, 

metodologii, katechetyki, retoryki oraz homiletyki
151

.  

W związku z pełnionymi funkcjami znał wielu ludzi, a nawet był zaprzyjaźniony        

z wieloma przedstawicielami inteligencji, działaczami społecznymi. Biegle władał sześcioma 

językami. Interesował się sprawami życia seminaryjnego, przygotowywał konferencje doty-

czące celu powołania kapłańskiego. Napisał wiele artykułów wydawanych w tamtym okresie 

                                                           
147

 Pierwsze wydanie modlitewnika liczyło 10 tys. egz. Оgółem liczba wydanych egzemplarzy to 190 tys. 
148

 Bazyliański klasztor św. Apostołów Piotra i Pawła w miejscowości Michałówka (rejon borszczowski) (ukr. с. 

Михайлівці, село Борщівського району Тернопільської області) został utworzony w 1895 r. w rezultacie 

misyjnej działalności o. Jeremiasza Łomnickiego i o. Platona Filiasa. Fundatorem był Jan Daszkiewicz, który 

przekazał ponad 100 ha ziemi pod budowę klasztoru, a przy nim budynku dla ubogich. Został zlikwidowany w 

1946 r. na skutek lwowskiego pseudosoboru. 
149

 Krasnopuszcza (ukr. Краснопуща – Бережанський район, Тернопільської області) – wieś na Ukrainie, w 

obwodzie tarnopolskim, w rejonie brzeżańskim. 
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 Ułaszkowce (ukr. с. Улашківці – Чортківського району Тернопільської області) – wieś na Ukrainie, w 

obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim. 
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 Por. О. Савчук, Пастир Добрий, Івано-Франківськ 2017, s. 276; Р. Делятинський, Станіславівська 

єпархія греко-катколицької церкви в суспільному житті Галичини (1885–1946), Івано-Франківськ 2017 

(mps pracy doktorskiej), s. 74–79. 
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w czasopismach: „Bohosłowśkyj wisnyk”, „Nywa”. Cechowała go umiejętność szerokiego 

spojrzenia na sprawy kościelne i gdy pojawiła się idea wysłania służebnic do pracy misyjnej 

wśród emigracji w Kanadzie, popierał te plany i osobiście deklarował chęć wyjazdu. Decyzja 

przełożonych okazała się jednak inna. 

Ojciec Jeremiasz prowadząc szeroką działalność duszpasterską i misyjną, dostrzegł, że 

w Kościele greckokatolickim bardzo brakuje zgromadzenia żeńskiego, które zajęłoby się pra-

cą wychowawczą wśród dzieci. Ważnym etapem w realizacji tego zamierzenia stały się misje 

przeprowadzone u zaprzyjaźnionego ks. Cyryla Sieleckiego w parafii Żużel, podczas których 

miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po zakończeniu rekolekcji do prowadzących zgłosiły 

się dziewczęta, gotowe podjąć od zaraz życie zakonne. Był to szczególny znak zarówno dla 

ks. Cyryla, jak i o. Jeremiasza. Obaj kapłani zgodnie podjęli decyzję, iż jest to odpowiedni 

moment, aby przystąpić do realizacji idei założenia zgromadzenia
152

. Na pierwszym spotka-

niu z przełożonym bazylianów o. Kasprem Szczepkowskim w Dobromilu 25 V 1891 r. usta-

lono plan utworzenia wspólnoty zakonnej oraz dokonano podziału zakresu odpowiedzialno-

ści. Zdecydowano, iż „formacją zakonną oraz kierownictwem duchowym zajmą się ojcowie 

bazylianie, w szczególności o. Jeremiasz Łomnicki, a sprawy materialne, zagwarantowanie 

pierwszego domu weźmie na siebie ks. C. Sielecki”
153

. Bazylianin o. Julian Dacij, przyjaciel 

o. Łomnickiego, w swoich wspomnieniach napisał, iż o. Szczepkowski, magister nowicjatu, 

gorąco doradzał, aby zarządzaniem nowym zgromadzeniem zajmował się „kapłan diecezjal-

ny, Boży człowiek, który ma dobrą reputację, zarówno wśród duchownych jak i inteligen-

cji”
154

. Zadaniem o. Jeremiasza było znalezienie i przygotowanie odpowiedniej osoby, która 

podjęłaby się prowadzenia nowej wspólnoty zakonnej. Najbardziej odpowiednią osobą w jego 

przekonaniu była Michalina Hordaszewska
155

, którą poznał osobiście, będąc jej kierownikiem 

duchownym
156

. 
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 Por. Й. Гордашевська, op. cit., s. 7. 
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 AGSS, І. Ломницькій, op. cit., s. 2; Por. О. Боршовська, Духовна спадщина отця Єремії Ломницького, 

op. cit., s. 61. 
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 Ibidem, s. 3. 
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 Por. A. Великий, Нарис Історії…, op. cit., s. 682.  Papież Św. Jan Paweł II dokonał jej beatyfikacji 27 VI 

2001 r. we Lwowie podczas jego pielgrzymki na Ukrainę. 
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 Lwowianka Michalina Hordaszewska interesowała się życiem duchowym i szukała okazji, aby pogłębiać 

swoją tożsamość chrześcijańską. Mając 19 lat, w 1888 r. wzięła udział w pierwszych rekolekcjach dla młodzieży 

zorganizowanych we Lwowie w cerkwi św. Onufrego przez zreformowanych misjonarzy bazyliańskich. Jednym 

z kaznodziei był młody kapłan tuż po święceniach o. Jeremiasz Łomnicki, który wyróżniał się stylem przepo-

wiadania, a z czasem stał się dla Michaliny nie tylko kierownikiem duchowym, spowiednikiem, ale i doradcą. 
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2.1.3 Siostra Josafata Hordaszewska 

 

Michalina urodziła się we Lwowie 20 XI 1869 r. w mieszczańskiej, niezamożnej ro-

dzinie. Była piątym z dziewięciorga dzieci
157

 rodziców Jakuba Pukasa i Kseni Hordaszew-

skiej, którzy mieszkali we Lwowie przy ul. Łyczakowskiej. Ojciec Jakub pracował jako re-

staurator mebli u hrabiego Sapiehy. Z czasem wykupił od niego kawałek ziemi i urządził wła-

sną stolarnię
158

. Przez to, że władze austriackie wprowadziły w Galicji obowiązkowe naucza-

nie dla dzieci w wieku 5–12 lat, Michalina w wieku 6 lat, rozpoczęła naukę w szkole głównej 

św. Antoniego prowadzonej przez siostry felicjanki, gdzie spotkała się bezpośrednio z sio-

strami zakonnymi, które zajmowały się wychowaniem najmłodszych. Dzieci wiejskie i z ma-

łych miasteczek – według postanowień ordynacji prawnej – miały kształcić się w szkołach 

trywialnych z elementarnym poziomem nauczania, natomiast dla dzieci w większych mia-

stach ordynacja przewidywała szkoły główne, czteroklasowe wyższego stopnia. Dzieci Lwo-

wa – stołecznego miasta Galicji – miały możliwość uczęszczania do szkoły głównej, której 

absolwenci mogli ubiegać się o stanowiska nauczycieli w szkołach trywialnych. Michalina, 

pomimo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, ze względu na niski status materialny rodziny 

nie miała możliwości kontynuowania nauki, aby potem prowadzić zajęcia w szkole, dlatego 

zgodnie z wolą rodziców podjęła pracę w fabryce szkła. 

Rekolekcje dla młodzieży prowadzone przez bazylianów w cerkwi św. Onufrego cie-

szyły się dużą popularnością w środowisku lwowskim. Michalina wraz z rodzoną siostrą An-

ną brały w tych nabożeństwach i konferencjach aktywny udział. Według wspomnień s. Oleny 

Dykun Michalina angażowała się w program spotkań, gdyż „zachwycające homilie i uroczy-

ste Msze Święte przyciągały ludzi do cerkwi św. Onufrego. Michalina i Anna chętnie chodzi-

ły do cerkwi, obydwie śpiewały w chórze parafialnym, jedna sopranem, a druga altem”
159

.  

Dzięki tej nowatorskiej inicjatywie w Kościele greckokatolickim Michalina poznała o. 

Jeremiasza. Życie duchowe, modlitwa wspólnotowa oraz asceza zakonna stawały się dla mło-

dej kobiety coraz bardziej inspirujące. Owocem jej zaangażowania było, za zgodą o. Łomnic-

kiego 24 VI 1889 r., złożenie w obecności o. Włodzimierza Stecha OSBM na rok ślubu czy-

stości, który odnowiła w 1890 r., a w 1891 r. przedłużyła na trzy lata
160

. 
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 Niestety zachowały się tylko niektóre dokumenty dotyczące Michaliny Hodaszewskiej i jej rodziny. Znane są 

imiona tylko trzech dziewcząt spośród siedmiu (Magdalena, Anna, Michalina) i dwóch chłopców (Michał i Ste-

fan). Rodzice przeżyli utratę 2-letniego Michała, a później 31-lеtniego Stefana. 
158

 Д. Славута, Молитва і служіння, Торонто 1996, s. 18. 
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 AGSS, XГЗЗССПНДМ, T. 1, s. 12. 
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 Por. ibidem, s. 13. Kierownik duchowy o. Jeremiasz zaproponował Michalinie pozostawienie pracy w fabryce 

szkła i zapisanie się do szkoły haftu, co posłusznie uczyniła. 
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Michalinę Hordaszewską fascynowało życie w odosobnieniu, dlatego nosiła się z za-

miarem wstąpienia do jedynego w tamtym czasie greckokatolickiego zakonu sióstr św. Bazy-

lego. Podczas rozmowy z o. Jeremiaszem, któremu przedstawiła swoje pragnienia, usłyszała  

o planach założenia nowego zgromadzenia zakonnego i o możliwości dołączenia do kandyda-

tek, które budowały fundamenty nowej wspólnoty w Żużelu. Michalina w 21. roku życia zgo-

dziła się podjąć wyzwanie. Dzięki dotychczasowej kilkuletniej formacji duchowej była już 

dobrze przygotowana na wstąpienie do zgromadzenia, które – jak sama wspomina – „nie 

ma jeszcze zapewnionej ani przyszłości, ani zabezpieczenia. Jednak świadoma odpowie-

dzialnego zadania, do jakiego zobowiązuje się w swoim młodym, niedoświadczonym ży-

ciu, przekonana o Bożej pomocy, wychodzi naprzeciw trudnościom  i wątpliwościom”
161

. 

Według sugestii o. Łomnickiego, od 17 VI 1891 r. do 22 VIII 1892 r. przebywała w nowi-

cjacie sióstr felicjanek w Żółkwi
162

, poznając życie zakonne i przygotowując się do przy-

szłych zadań. Po wstępnej formacji wyjechała do rodziców we Lwowie, gdz ie razem z 

rodzoną siostrą Anną w ciągu dwóch dni uszyły – według własnego projektu – habit 

w kolorze ciemnoniebieskim, który stał się strojem zakonnym przyszłych służebnic. 

Siostra Josafata, jak zapisała w swoich notatkach, była w pełni świadoma, „iż po-

mimo, że ojcowie bazylianie nie szczędzili sił do pracy, nie mogli sami zrobić wszystkie-

go bez pomocy sióstr zakonnych. Trzeba było zacząć od korzeni, to znaczy od prawidło-

wego wychowania dzieci i młodzieży. Ważnym było, aby już od najmłodszych lat dzieci 

uczyły się poznawać i kochać Boga, modlić się, kochać bliźniego i czynić dobro. Tych 

wartości nie byli w stanie przekazać im tylko rodzice, gdyż brakowało im wykształcenia, 

a przy tym byli zajęci ciężką pracą na utrzymanie rodziny. Niezbędne były do tego sio-

stry, które rozwijałyby życie religijne, poprzez pracę dydaktyczną i społeczną, wcielając 

w życie wskazania misjonarzy”
163

. 

Dom rodzinny był dla Michaliny szkołą miłosierdzia, gdzie doskonale opanowała 

sztukę dzielenia się i to nie tylko tym, co materialne, ale i tym co duchowe
164

. Właśnie tę 

atmosferę starała się tworzyć w pierwszej wspólnocie. W swoich wspomnieniach s. Ata-

nazja T. Melnyk tak ją scharakteryzowała: „Siostra Josafata otrzymała bardzo dobre wy-

chowanie. Była pobożna, inteligentna, wymagająca, posłuszna, pokorna, gdyż lubiła zapy-
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 AGSS, Й. Гордашевська, op. cit., s. 4. 
162

 Ibidem, s. 7. Na podstawie wspomnień s. Josafaty Hordaszewskiej jej formacja u sióstr felicjanek była moż-

liwa dzięki pomocy i za wstawiennictwem jezuity o. Michała Andrzejczaka, który w tym czasie był rektorem 

ojców bazylianów we Lwowie. Na prośbę o. Łomnickiego zwrócił się on do sióstr felicjanek o przyjęcie na 

formację Michaliny Hordaszewskiej. 
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 Ibidem, s. 2.  
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 Por. Д. Славута, op. cit., s. 42. 
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tać o zdanie innych […] jednakowo odnosiła się do wszystkich sióstr […] była del ikatnej 

budowy, ale silnego charakteru i miała zrozumienie dla wszystkich, w szczególności dla 

chorych”
165

. W cerkwi pw. św. Onufrego we Lwowie 24 VIII 1892 r. odbyły się uroczyste 

obłóczyny Michaliny Hordaszewskiej, która przyjęła imię zakonne Josafata. W tym nie-

zwykle ważnym i osobistym dla niej wydarzeniu uczestniczył o. J. Łomnicki. Bezpośred-

nio po uroczystości, tego samego dnia wyjechała do Żużela, aby wspólnie z kandydatkami 

z parafii prowadzonej przez ks. Cyryla Sieleckiego rozpocząć nowe dzieło, które rozeszło 

się na całą Galicję, a później na inne kraje, wszędzie tam, gdzie zgodnie z jej dewizą „by-

ła największa potrzeba”
166

. 

 

2.2 Pierwsza wspólnota Sióstr Służebnic NMP 

 

Zgodnie z ustaleniami sprawą pozyskania fundatorów dzieła i utworzenia pierw-

szego domu zakonnego Sióstr Służebnic NPM, z typową sobie gorliwością i odpowie-

dzialnością, zajął się ks. Cyryl Sielecki. Proboszcz znając możliwości swoich wiernych, 

zwrócił się do nich o pomoc i ją otrzymał. Dzięki zaangażowaniu miejscowej ludności 

przeprowadzono zbiórkę materiałów budowlanych na budowę przyszłego klasztoru z po-

bliskich wsi Parchacz, Waniów, Wieczorki (Siekiernia), Władypol . 

Ksiądz Cyryl, będąc w bardzo bliskich kontaktach z parafianką Aleksandrą Humi-

nową i wiedząc o jej planach sprzedaży swego domu na karczmę, zwrócił się z prośbą , 

aby zmieniła decyzję i przeznaczyła nieruchomość na rzecz nowego zgromadzenia. Mie j-

sce usytuowania budynku było bardzo dogodne, gdyż znajdował się tuż przy głównym 

trakcie z Bełza do Sokala. Uzgodniono warunki sprzedaży – połowę ceny ks. Sielecki za-

płacił od razu, a resztę siostry miały odpracować, zapewniając dotychczasowej właścicie l-

ce, wdowie, dostęp do połowy domu oraz wsparcie i opiekę do końca życia. Po jej śmierci 

budynek w całości stał się własnością wspólnoty. Oczywiście z tego względu, iż zgroma-

dzenie nie posiadało osobowości prawnej, sprawami formalnymi i własnościowymi był 

obciążony ks. Sielecki. Oficjalnie 20 V 1892 r. dokonano aktu kupna-sprzedaży budynku 

wraz z przylegającą do niego działką. Na początku lata 1892 r. przystąpiono do rozbudo-

wy domu, wykorzystując do tego zebrane wśród parafian materiały. Pod koniec lipca bu-
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 А. Мельник, Спогади (mps), Едмонтон 1944, s. 32. 
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 Ibidem, s. 9. 
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dowa czterech pomieszczeń przeznaczonych do zamieszkania pierwszej wspólnoty sióstr 

została ukończona
167

. 

Pozostała jeszcze do załatwienia sprawa rejestracji instytucji zakonnej w urzędzie, 

który zgodnie z przepisami wymagał posiadania zabezpieczenia finansowego w wysoko-

ści 40 tys. zł. Niestety nikt nie był w stanie zapewnić takiej kwoty. Dzięki wstawiennic-

twu hr. Jana Kantego Szeptyckiego z Przyłbic, ojca Andrzeja Szeptyckiego późniejszego 

metropolity lwowskiego, u namiestnika Galicji Kazimierza Badeniego
168

 zgromadzenie 

zostało zwolnione z opłaty. 

Nowa instytucja zakonna, oprócz zaplecza materialnego dla zatwierdzenia przez 

władze kościelne, potrzebowała reguł życia duchowego. Od połowy XIX w. w Galicji 

prowadziły działalność wychowawczą wśród dzieci wiejskich założone przez Edmunda 

Bojanowskiego wspólnie z jezuitą o. Teofilem Baczyńskim, synem księdza greckokatolic-

kiego, Siostry Służebniczki NMP NP obrządku łacińskiego
169

. Zrodziła się bardzo orygi-

nalna idea, aby wzorem konstytucji dla nowego greckokatolickiego zgromadzenia stały się 

reguły sióstr służebniczek wypracowane przez założycieli przy współpracy ze zmar-

twychwstańcami ks. Piotrem Semenenką, ks. Hieronimem Kajsiewiczem i ks. Janem 

Koźmianem. 

W maju 1891 r. o. Jeremiasz uzgodnił z jezuitą o. Szczepkowskim możliwość prze-

tłumaczenia i adaptowania reguł sióstr służebniczek. Ojciec Jeremiasz został wysłany 

wraz z listem polecającym swoich przełożonych na spotkanie do przebywającej w Chyro-

wie przełożonej generalnej służebniczek starowiejskich s. Eleonory Jankiewicz, która 

zgodziła się użyczyć reguły swego zgromadzenia na potrzeby nowo powstającej rodziny 

zakonnej. Pierwsze reguły przetłumaczył i dostosował do duchowości wschodniego ob-

rządku ks. Cyryl Sielecki, a następnie przedstawił je do zatwierdzenia metropolicie Syl-

westrowi Sembratowiczowi, otrzymując jego aprobatę 6 V 1892 r.
170

. Konstytucje w swo-
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 Por. А. Великий, op. cit., s. 32–34. 
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 Por. AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 30.  
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 Teofil Baczyński (1816–1886) syn greckokatolickiego kapłana. Szkołę średnią ukończył w jezuickim gimna-

zjum w Tarnopolu, gdzie przyjął obrządek łaciński i 9 XII 1837 r. wstąpił do zakonu jezuitów w Starej Wsi. 

Studiował filozofię w Tarnopolu oraz teologię w Nowym Sączu. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 VIII 1845 r. 

w Tarnowie. W następnych latach pracował w Poznaniu, gdzie w 1855 r. razem z Edmundem Bojanowskim 

założył rzymskokatolickie Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP. W 1856 r. Edmund Bojanowski otworzył 

pierwszy nowicjat dla służebniczek, gdzie duchową opiekę sprawował w nim od początku jezuita o. Teofil Ba-

czyński. W latach 1862–1884 prowadził on misje i rekolekcje w całej Galicji, propagując Bractwa Trzeźwości, a 

w latach 1862–1869 był administratorem parafii w Starej Wsi oraz superiorem w Stanisławowie (1883–1886). 

Zmarł w Chyrowie w 1886 r. 
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 ЦДІАУ, ф. 358, оп. 2, спр. 405, с. 175. Rękopis pierwszych reguł nowego zgromadzenia znajduje się w 

Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy we Lwowie, z podpisem i pieczątką metropolity S. 

Sembratowicza. Por. С. Марко, op. cit., s. 112; А. Великий, op. cit., s. 27. 
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im wstępie zawierały dokładną informację o celu zgromadzenia. Siostry służebnice, z m i-

łości do Jezusa Chrystusa, miały „zakładać ochronki dla drobnych, wiejskich dzieci; usłu-

giwać we wsi i po szpitalach wiejskich, chorym i ubogim, sposobiąc ich do błogosławio-

nej śmierci; z ludem wiejskim prace i roboty podejmować; w niedziele i święta czytaniem 

Żywotów Świętych i innych książek duchownych, lud wierny budować i do służby Bożej 

zachęcać, dając im z siebie przykład chrześcijańskich cnót i żywota pracowitego”
171

. 

Nowo powstała wspólnota w stosunkowo krótkim czasie pozyskała budynek, regu-

ły i osobowość prawną, jednak najważniejsze były chętne do życia zakonnego i prowa-

dzenia działalności opiekuńczej dziewczęta, bez których realizacja dzieła nie byłaby moż-

liwa. Kapłani – współzałożyciele mieli idee, pragnienia, chęci, ale niezwykle ważne były 

osoby gotowe do poświęcenia i realizacji tych planów. W rzeczywistości pierwsze trzy 

młode osoby, które zgłosiły się podczas parafialnych misji w 1891 r., oraz kolejnych 

sześć, jakie dołączyły do nich, stały się pionierkami nowego dzieła. Należały do nich – z 

Żużela: Teodozja Melnyk (16 lat), Anna Muzyka (19 lat), Tekla Dudrak (17 lat), Maria 

Zińko (19 lat), Pelagia Karaban (21 lat), Tekla Wojtowicz (22 lata), Anna Melnyk (23 

lata), z Cebłowa: Anna Kysełyk (20 lat), Maria Kysełyk (22 lata). 

Warto zauważyć, iż wszystkie były wychowankami ks. Cyryla. Wyrastały pod jego 

troskliwą i gorliwą opieką duszpasterską i przy jego znaczącym udziale kształtowały się 

ich osobowości i potrzeby duchowe. On udzielał im sakramentów inicjacji chrześcijań-

skiej, katechizował, wychowywał, czytając duchową literaturę i formował do życia wła-

snym przykładem. Wyrastały w żużelskiej i cebłowskiej parafii, w skromnych wiejskich 

rodzinach, doświadczone życiem w ubóstwie i ciężkiej pracy na roli. Prowadzona forma-

cja okazała się nie tylko nauką czy próbą wyuczenia właściwych postaw, ale wsparta 

przykładem życia proboszcza zaowocowała w życiu młodych dziewcząt dobrowolnym 

podjęciem się trudnego zadania – służby najbardziej potrzebującym, tym, którzy w tym 

ubóstwie pozostawali. W tych ekstremalnych, można powiedzieć beznadziejnych warun-

kach, pojawiło się w sercach młodych kobiet pragnienie bezinteresownego służenia dzie-

ciom, chorym i potrzebującym. Nawet podczas budowy pierwszego domu w Żużelu dla 

przyszłych służebnic, pierwsze kandydatki w pełni zaangażowały się w te prace. W kroni-
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 AGSS, Правила Служебниць Пречистої Діви Марії Непорочної Зачатої, Львів 6 V 1892 р., s. 2. Reguła 

zawierała bardzo szczegółowe opisy, dotyczące życia wspólnoty i pracy sióstr. Druga jej część określała 

organizację pracy i obowiązki sióstr dotyczące prowadzenia ochronek dla dzieci. W 30 punktach została 

zawarta dokładna informacja dotycząca wystroju wnętrz, pielęgnacji dzieci i metod pracy z nimi. Kilka 

punktów poświęcono również zasadom pracy z chorymi i postępowaniem wobec najbardziej potrzebują-

cych pomocy. Reguła stawiała wymagania wobec siostry odnośnie pracy wychowawczej wśród dzieci. 
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ce zgromadzenia wspomina się, iż pomagały nosić cegłę, przygotowywały glinę oraz ma-

lowały ściany, aby przyspieszyć moment rozpoczęcia działalności
172

. 

Kapłani współpracowali ze sobą w permanentnej formacji kandydatek. Ksiądz Sie-

lecki, pomimo zaangażowania w sprawy formalne związane z założeniem nowej instytu-

cji, kontynuował katechizację pierwszych kandydatek. Według zapisów w kronice zgro-

madzenia w każdą niedzielę i święta, po wieczornych nieszporach, organizował dla 

dziewcząt spotkania, na których były czytane i wyjaśniane zatwierdzone już reguły zgro-

madzenia. Ksiądz Sielecki wzorując się na żywotach świętych, przygotowywał młode 

osoby na trudności, jakie mogą pojawić się na początku czy w późniejszym etapie ich ży-

cia zakonnego, czytając im odpowiednią literaturę duchową
173

. Wiosną 1892 r. dla dziew-

cząt zostały zorganizowane rekolekcje, które poprowadził o. Łomnicki. W czasie dnia 

odbywały się katechezy dla kandydatek, a wieczorem wspólnie z ks. Sieleckim prowadzo-

ne były spotkania dla parafian i ich rodzin. Ich celem było przygotowanie i zmotywowa-

nie całej parafii do przyjęcia i zaopiekowania się nowo powstałym zgromadzeniem
174

. Był 

to bardzo ważny element całości przygotowań, aby „ziarno nowej wspólnoty zakonnej” 

zostało zasiane na przygotowany grunt. Parafianie byli nie tylko informowani o podejmo-

wanych działaniach, ale również uświadamiani, jak ważną rolę odgrywają w tworzeniu 

nowego dzieła. Bez ich wsparcia, bez ich pomocy materialnej, modlitewnej utrzymanie 

wspólnoty zakonnej byłoby nierealne. Do tak uformowanej duchowo przez ks. Cyryla i 

przygotowanej pod każdym względem parafii w Żużelu przyjechała ze Lwowa s. Josafata 

Michalina Hordaszewska, aby razem z miejscowymi kandydatkami stworzyć nową wspó l-

notę zakonną. 

Poświęcenie pierwszego domu i wprowadzenie do niego dziewcząt
175

 wraz z s. Jo-

safatą Michaliną Hordaszewską, która została naznaczona przełożoną, odbyło się 27 VIII 

1892 r. Ten dzień stał się oficjalną datą założenia zgromadzenia. Uroczystość rozpoczęła 

się Liturgią, przy współudziale licznie zebranego duchowieństwa diecezjalnego z okolicz-

nych miejscowości, ojców bazylianów oraz wiernych, którzy byli świadkami historyczne-

go wydarzenia w życiu lokalnej wspólnoty, ale także całego Kościoła greckokatolickiego. 

Podczas Liturgii po wygłoszeniu homilii przez o. Jeremiasza na temat sensu powołania 
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 Por. AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 31. 
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 Por. ibidem, s. 28. 
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 Por. ibidem, s. 27. 
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 Pierwsze dziewczęta, które zamieszkały w domu w Żużelu 27 VIII 1892 r. były to: z Żużela: Maria Zińko, 

Tekla Dudrak, Anna Muzyka, Pelagia Karaban, Tekla Wojtowycz, Teodozja Melnyk, a z Cebłowa Anna 

Kysełyk. Po kilku dniach dołączyła do wspólnoty z rodziny Kysełyk z Cebłowa Maria – siostra Anny, a 20 

X 1892 r. z Żużela – Anna Melnyk – siostra Teodozji. 
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zakonnego zwrócił się on bezpośrednio do rodziców pierwszych kandydatek, z zapyta-

niem: „Drodzy w Chrystusie Bracia, spośród waszych dzieci Bóg powołuje kilka do swojej 

służby. Czy nie żałujecie oddać dla Boga tych kilka „kwiatków”? – Nie żałujemy. Czy odda-

jecie ich Bogu tak, jak On pragnie ich mieć […]? – Oddajemy”
176

. Po nabożeństwie proce-

syjnie odprowadzono dziewczęta do przygotowanego dla nich domu, gdzie zamieszkały 

wspólnie z s. Josafatą, przygotowując się do wykonania misji. 

Informacja o założeniu nowej instytucji rozeszła się bardzo szybko. „Posłannyk” z 

28 VIII 1892 r. wydał odezwę do duchowieństwa, w której zachęcano, aby zaangażować 

się w dzieło, gdyż w tym okresie „nie ma ważniejszej instytucji, która zasługiwałaby na 

uwagę i wsparcie ze strony duchowieństwa, jak wspólnota służebnic NPM”
177

. 

Siostry utrzymywały się na początku dzięki pomocy rodzin, datków fundatorów 

oraz własnej pracy. Ich życie było bardzo skromne, charakteryzowało się skrajnym ubó-

stwem. Pomimo iż ojcowie bazylianie wzięli na siebie odpowiedzialność za formację kan-

dydatek, to w początkowym okresie opiekę duchową i materialną sprawował nad nimi 

nadal proboszcz ks. Cyryl. Dbał o codzienną wspólną modlitwę, odprawiał Liturgię lub 

inne nabożeństwa, służył spowiedzią oraz prowadził lekcje Słowa Bożego i katechizmu
178

. 

Raz w tygodniu przyjeżdżał z Krystynopola jeden z ojców bazylianów, aby prowadzić dla 

sióstr spotkania formacyjne. Niezrozumiałym pozostaje fakt, iż pomimo wcześniejszych 

ustaleń, o. J. Łomnicki nie został oddelegowany do prowadzenia duchowego młodego 

zgromadzenia. Odwiedzał siostry w miarę możliwości, prowadził okazjonalnie konferen-

cje, interesował się ich życiem, jednak wciąż był angażowany przez swoich przełożonych 

do innych obowiązków
179

. 
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 Й. Гордашевська, op. cit., s. 10; А. Mельник, На світанку Згромадження, Едмонтон 1942, s. 48. 
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 AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 60–61. Посланник, ч. 16, Бережани, 13(28), серпня 1892. „Зараз після 

відчинення новіціяту “Посланник” видрукував відозву до духовенства і взивав до складок на нове 

Згромадження: “Серцем наповненим найбільшою радістю повідомляємо шановних наших читачів, що 

засновання новіціяту для наших Служебниць, сталось уже фактом доконаним […] Скажемо тільки 

коротенько, що перепон і трудностей було дуже багатоо Потреба нам ще згадати, що статут власть 

церковна затвердила, кандидаток на перших Служебниць і то з стану селянського не забракло. Нині 

прийшла черга і на нас усіх, а в першому ряді на нас священиків. Ми не знаємо інституції, яка заслугувала б 

сьогодні на більше узгляднення й поміч, як саме згадана захоронка перших Служебниць. То ж сьогодні 

підносимо наш голос і запрошуємо до складок на цю так гарну, спасительну й благородну ціль. Не 

сумніваємося, що кожний щирий українець, якому добро нашого народа лежить на серці, не відкаже своєї 

помочі. Не жадаємо великих жертв, бо ми не багаті, але жадаємо, щоб дав кожний, дав, що може, дав із 

щирого серця. Жертви, хочби й найменші, так від себе, як від церков, брацтв, читалень, просимо 

пересилати як кому догідніше: або на руки редакції “Посланника”, або прямо до Всч. о. К. Селецького в 

Жужелі п. Белз. – Другі українські часописи просимо о повторення тої відомости а заразом і відозви”. 
178

 Por. А. Великий, op. cit., s. 48. 
179

 Por. ibidem, s. 49. Do prowadzenia formacji przyjeżdżali bazylianie: o. Jeronim Malicki (IX–XII 1892 r.), o. 

Benedykt Skorobohatyj (1893 r.), o. Antoni Martyniuk, o. Sylwester Kizyma (1894 r.). 
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Pierwszych dziewięć kandydatek, gotowych podjąć wyzwanie współtworzenia no-

wego zgromadzenia, zostały obłóczone w habity i przyjęły nowe imiona, a s. Josafata od-

nowiła swoje śluby zakonne ubóstwa, posłuszeństwa i czystości - 20 XI 1892 r. w cerkwi 

w Żużelu
180

. Pełne zapału, otwarte na nowe wyzwania, gotowe do bezinteresownej pracy 

wychowawczej z dziećmi i potrzebującymi rozwijały swoje umiejętności, pogłębiały wie-

dzę z zakresu pedagogiki i przygotowywały się do podjęcia najtrudniejszych zadań. Były 

świadome oczekiwań ze strony wielu osób, iż tworząca się wspólnota zakonna będzie po-

wiewem czegoś nowego i zaczynem odrodzenia w cerkwi, co rzeczywiście się spełniło. 

Silne pragnienie modlitwy i służenia najbardziej potrzebującym, które zrodziło się u 

dziewcząt związanych z Żużelem i Cebłowem, było na tyle intensywne, iż możemy je 

uznać za współzałożycielki zgromadzenia. Wspólnie z ks. Cyrylem, o. Jeremiaszem i przy 

wsparciu s. Josafaty pierwsze nowicjuszki tworzyły fundamenty zgromadzenia i kształto-

wały dynamikę realizacji założeń charyzmatu oraz nadawały mu konkretną formę. Dziew-

częta pochodzące z wiejskiego środowiska bardzo dobrze znały jego realia, możliwości i 

potrzeby. Ich pełne zaangażowanie i odpowiedzialność za powstającą instytucję i realiza-

cję charyzmatu wpłynęły na rozwój wspólnoty i powstawanie nowych placówek. Zgodnie 

z regułami jako pierwsze organizowane były ochronki dla wiejskich dzieci, a następnie 

powstawały domy, w których siostry usługiwały w środowisku wiejskim chorym i ubo-

gim. Każdy dzień był wypełniony pracą i wspólną modlitwą, a niedziele i święta czyta-

niem dla wiernych książek duchowych. 

Wśród sióstr, które tworzyły pierwszą wspólnotę w Żużelu, a następnie formowały 

kolejne, nowo powstające placówki oraz wyróżniały się odpowiedzialnością i umiejętno-

ściami w zarządzaniu, siedem pochodziło z Żużela i dwie z Cebłowa. Były to:  

1. siostra Aleksandra Anna Muzyka – należała do pierwszej trójki dziewcząt 

wraz z Teklą Dudrak i Teodozją Melnyk, które odważyły się podejść do księży prowadzą-

cych misje w Żużelu i przedstawiły swoje gorące pragnienie podjęcia życia zakonnego. 

Urodziła się 27 VII 1872 r. w Żużelu, w miejscowej cerkwi przyjęła chrzest, tu spędziła 

dzieciństwo, uczęszczała do szkoły parafialnej i brała udział w lekcjach katechizmu pro-

wadzonych przez ks. Cyryla. Wraz z rodzeństwem zangażowała się w życie religijne lo-

kalnej wspólnoty, a gdy pojawiła się potrzeba, rodzice wsparli ją przy budowie pierwsze-

go domu dla sióstr
181

. Po nowicjacie, wspólnie z s. Teofilą Teklą Dudrak, od 1896 r. pro-

                                                           
180

 Por. ibidem, s. 43.  
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 Siostra Aleksandra Anna Muzyka – (27 VII 1872 – 5 II 1954) – do zgromadzenia wstąpiła 27 VIII 1892 r., 

pierwsze śluby złożyła 14 II 1895 r., a profesję wieczystą 28 VIII 1908 r. Zmarła 5 II 1954 r. 
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wadziły pierwszą placówkę opiekuńczo-leczniczą dla osób starszych w Tarnopolu. Miała 

szczególne zdolności pedagogiczne do pracy z dziećmi, dlatego razem z s. Arsenią Horda-

szewską od 1898 r. podjęła się prowadzenia ochronki w Krystynopolu i Zabołociu. Od 

1900 r. była odpowiedzialna za administrację w seminarium duchownym we Lwowie. 

2. siostra Teofila Tekla Dudrak – wyróżniała się zdolnościami organizatorski-

mi i administracyjnymi. Urodziła się w Żużelu 25 VIII 1974 r., gdzie spędziła dzieciństwo 

pod czujnym okiem proboszcza
182

. Kiedy w 1896 r. powstała prowadzona przez siostry 

pierwsza placówka opiekuńczo-lecznicza w Tarnopolu, s. Teofila została przełożoną tego 

domu. W 1897 r. tworzyła wspólnotę w Cyganach, a następnie w Dobromilu. Od 1902  r. 

obejmowała stanowiska w zarządzie zgromadzenia jako asystentka Starszej Siostry. W 

1932 r. była przełożoną wspólnoty w Samborze
183

. 

3. s. Atanazja Teodozja Melnyk – urodziła się 10 IX 1875 r., w rodzinie Ana-

stazji i Ihnatia Melnyk. Od dzieciństwa, jak zapisała w swoich wspomnieniach, pociągało 

ją życie w ciszy oraz troska o innych. W wieku zaledwie 6 lat straciła matkę Anastazję, 

dlatego wychowywana była przez starszą siostrę Annę i kochającego ojca Ihnatia. Wstąpi-

ła do nowego zgromadzenia, mając zaledwie 17 lat
184

. Początkowo pracowała w ochron-

kach w Samołuskach (1896), Żużelu (1897), przy Instytucie zakonnym (1898). Od 1900 r. 

była przełożoną wspólnoty we Lwowie. W czerwcu 1905 r. została wysłana na wsparcie 

misji do Kanady, gdzie pozostała już do końca życia. Przez wiele lat pełniła urząd przełożonej 

wspólnot zakonnych w Kanadzie, a w latach 1926–1934 urząd Starszej Siostry w Kanadzie.  

4. siostra Makryna Maria Zińko – urodziła się 27 IX 1872. Fascynowała ją 

medycyna, dlatego pracowała w Bilczu Złotym jako asystentka lekarza, dzięki czemu pozna-

ła ówczesne metody leczenia oraz zdobyła umiejętności pielęgniarskie. Po jego śmierci, po-

nieważ miała bardzo duże doświadczenie medyczne, zastępowała lekarzy. Widząc ogromne 

potrzeby w społeczności lokalnej, zdecydowała się wstąpić do nowej wspólnoty, wiedząc, iż 
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 Siostra Teofila Tekla Dudrak (25 VIII 1874–1946) – wstąpiła do zgromadzenia 27 VIII 1892 r., pierwsze 

śluby złożyła 6 IV 1894 r., a profesję wieczystą 21 IX 1907 r. Zmarła w 1946 r. w nieznanych okolicznościach. 

Niestety dokładna data i miejsce śmierci nie są znane. Była bliską towarzyszką s. Atanazji Teodozji Melnyk. 

Razem się wychowywały i chodziły do szkoły w Żużelu. Od dzieciństwa chętnie uczestniczyły w katechizacji 

parafialnej w Żużelu oraz chodziły do Krystynopola, do ojców bazylianów. Por. A. Melnyk, Спогади, op. cit, s. 

1; APSS, КПСНДМ, s. 8. 
183

 Шематизм греко-католицького духовенства злучених єпархій перемиської, самбірської і сяніцкої на 

рік 1932, s. 148. 
184

 Siostra Atanazja Teodozja Melnyk (10 IX 1875 r. – 6 VIII 1967 r.) – wstąpiła do zgromadzenia 27 VIII 1892 

r., pierwsze śluby złożyła 6 IV 1894 r., a profesję wieczystą 28 VI 1910 r. Jej starsza siostra Anna również wstą-

piła do służebnic. Rodzina była średnio zamożna. W rodzinie oprócz trzech sióstr (Anna, Teodozja i Katarzyna, 

było dwóch braci Dymitr i Grzegorz). Zmarła w Kanadzie 6 VIII 1967 r. 
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jedną z form działalności wśród ludzi była praca z chorymi
185

. Gdy w 1895 r. utworzono pla-

cówkę w Cyganach, pracowała tam, zajmując się leczeniem chorych i pracą socjalną. Miała 

szczególny dar stawiania właściwych diagnoz. Ludzie nieuleczalnie chorzy odsyłani przez 

lekarzy bez pomocy, zwracali się do s. Makryny i otrzymywali łaskę uzdrowienia. Przez pe-

wien okres, od 1910 r., pracowała również w ochronce w Żużelu. Na podstawie wspomnień 

sióstr wiadomo, iż całe życie poświęciła chorym, rannym podczas działań wojennych, potrze-

bującym opieki medycznej. 

5. siostra Paraskewia Pelagia Karaban – pracowała głównie w ochronkach, w 

1897 r. w Monastyrzyskach, w 1899 r. w Cyganach, a w 1900 r. w Samołuskach
186

. 

6. siostra Eudokija Tekla Wojtowycz – w 1898 r. ukończyła kurs leczniczy w 

szpitalu we Lwowie, a następnie pracowała od 1900 r. w ochronce w Samołuskach
187

. 

7. siostra Ewsewija Anna Kysełyk – była młodszą siostrą s. Melanii Marii Ky-

sełyk
188

. Pracowała w ochronkach w Kryłosie od 1898 r., a następnie razem z s. Josafatą Hor-

daszewską od 1900 r. prowadziła administrację Seminarium Duchownego we Lwowie. Ze 

względu na zdolności administracyjne zajmowała w zgromadzeniu wiele urzędów. Była asy-

stentką, przełożoną wspólnot, w tym wspólnoty nowicjackiej w Krystynopolu, którą umiejęt-

nie zarządzała i dbała o zachowywanie reguł. W 1902 r. przy pierwszych wyborach została 

wybrana asystentką Starszej Siostry Josafaty Hordaszewskiej. Według wspomnień sióstr, s. 

Ewsewija umiejętnie radziła sobie w sytuacjach wyjątkowych. Dzięki zaradności i umiejętno-

ściom nawiązywania relacji zdobyła sobie wśród sióstr przydomek „Matka”. 

8. siostra Melania Maria Kysełyk – początkowo pracowała w ochronce w Sa-

mołuskach w 1899 r., a od 1900 r. razem z s. Ewsewią Kysełyk i s. Josafatą pracowała w 
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 Siostra Makryna Maria Zińko (27 IX 1872–1944) – wstąpiła do zgromadzenia 27 VIII 1892 r., pierwsze śluby 

złożyła 6 IV 1894 r., a profesję wieczystą 21 IX 1907 r. Zmarła w 1944 r. niestety w nieznanych okoliczno-

ściach, data i miejsce śmierci nieznane. Por. APSS, КПС НДМ, s. 37. 
186

 Siostra Paraskewia Pelagia Karaban – (30 I 1870 – 15 VII 1954 lub 1956) – do zgromadzenia wstąpiła 27 

VIII 1892 r., pierwsze śluby zakonne złożyła 21 XII 1894 r., a profesję wieczystą 28 VIII 1908 r. Data śmierci 

niestety nie została dokładnie ustalona. Różne źródła podają datę śmierci rok 1954 lub 1956. Według zapisu w 

nekrologu pochowana została w Tysmenyci (Тисмениця, Івано-Франківська область). 
187

 Siostra Eudokija Tekla Wojtowicz (3 X 1869 – 1943) – wstąpiła do zgromadzenia 27 VIII 1892 r., pierwsze 

śluby złożyła 21 XII 1894 r., a profesję wieczystą 21 IX 1907 r. Według katalogu z 1938 r. pracowała w 

ochronce w Birczy. Zmarła podczas wojny 10 III 1943 r. 
188

 Siostra Ewsewija Anna Kysełyk – (14 III 1871 – 1956) – Do zgromadzenia wstąpiła 27 VIII 1892 r., pierwsze 

śluby złożyła 6 IV 1894 r., a profesję wieczystą złożyła 21 IX 1907 r. Według katalogu z 1938 r. pracowała w 

ochronce w Bohorodczanach. Zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach prawdopodobnie w 1956 r. Dokładna 

data i miejsce śmierci nie są znane. Por. ibidem, s. 8. 
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Seminarium Duchownym we Lwowie
189

. Najdłużej zajmowała się administracją w Semina-

rium Duchownym w Stanisławowie. 

9. siostra Anastazja Anna Melnyk była rodzoną siostrą Teodozji Melnyk. Wy-

chowywana bez matki przez kochającego ojca umiała radzić sobie w trudnych sytua-

cjach
190

. Początkowo pracowała w ochronce w Żużelu, od 1897 r. w ochronce w Krysty-

nopolu, a od 1901 r. – w Seminarium Duchownym we Lwowie. W 1932 r. pracowała we 

wspólnocie w Dobromilu. 

Środowisko, w którym dojrzewały siostry pierwszej wspólnoty, było im bardzo 

dobrze znane. W nim kontynuowały edukację życia zakonnego, w nim uczyły się prowa-

dzić zajęcia z dziećmi pod czujnym okiem s. Josafaty, a później s. Arsenii. Opieki nad 

chorymi uczyła ich siostra ks. Cyryla – Leontia. Praktykowały ją na co dzień, troszcząc 

się o wdowę Aleksandrę Huminową, która przepisała na zgromadzenie swój dom w za-

mian za opiekę nad nią do śmierci. Ponadto zmuszone były zapracować na własne utrzy-

manie – pracowały na folwarkach, za co otrzymywały żywność albo pieniądze. W niedzie-

le i święta zwyczajnie prowadziły czytanie dla dorosłych Pisma Świętego lub literatury 

religijnej. Pierwszą wspólnotę tworzyły siostry, które miały nie tylko zapał, ale przede 

wszystkim potencjał, zdolności i predyspozycje. Ich praca była pełna oddania, ofiarności i 

zaangażowania, a świadczą o tym zapisy w pierwszych kronikach. Często były wysyłane 

do miejscowości, gdzie ludzi dręczyły epidemie chorób, dzieci i sieroty pozbawione były 

opieki, gdyż rodzice pracowali do nocy na folwarkach. Należy zauważyć, iż pięć z nich: s. 

Teofilia Dudrak, s. Makryna Zińko, s. Paraskewia Karaban, s. Ewsewia Kysełyk, s. Ana-

stazja Melnyk, zmarło w nieznanych okolicznościach i nie wiadomo, kiedy i gdzie zostały 

pochowane. 

Do pierwszej wspólnoty 20 IV 1893 r. dołączyła siostra Michaliny – Anna Horda-

szewska (s. Arsenia)
191

, która przed przyjazdem do Żużela, na polecenie o. Jeremiasza, 

                                                           
189

 Siostra Melania Maria Kysełyk – (1869 – 23 XII 1934 r.) – do zgromadzenia wstąpiła 27 VIII 1892 r., strój 

zakonny przyjęła 20 XI 1892 r., pierwsze śluby złożyła 12 II 1894 r., a profesję wieczystą 28 VIII 1908 r. Zmar-

ła w Stanisławowie na chorobę serca 23 XII 1934 r. 
190

 Siostra Anastazja Anna Melnyk – (28 VIII 1869 – 1944) – do zgromadzenia wstąpiła 20 X 1892 r., pierwsze 

śluby złożyła 21 XII 1894 r., a profesję zakonną złożyła 21 IX 1907 r. W jej nekrologu pozostała wzmianka, iż z 

pełną odpowiedzialnością wypełniała różne urzędy w zgromadzeniu, odznaczając się pracowitością i oddaniem. 

Zmarła podczas wojny w 1944 r. (dokładna data śmierci nieznana) w Horodnyci (Husiatyńśkyj rajon – 

Городниця, Гусятинський район) zgodnie z zapisem w nekrologu i według КПСС НДМ, rok 1944, s. 7. 
191

 Siostra Arsenia Anna Hordaszewska (18 I 1866 – 3 III 1946) – była siostrą Michaliny Hordaszewskiej po 

drugim ojcu Jakubie Pukas. Wstąpiła do zgromadzenia 20 IV 1893 r. Pierwsze śluby złożyła 6 IV 1894 r., a 

profesję wieczystą – 28 VII 1909 r. Po ukończeniu kursu dla przedszkolanek u sióstr felicjanek prowadziła w 

zgromadzeniu ochronki, pracowała z dziećmi i sierotami. Miała również zdolności krawieckie, dlatego pracowa-

ła w pracowniach krawieckich służebnic, gdzie szyła ornaty i pięknie haftowała. Trudnym przeżyciem było dla 

niej wydalenie ze zgromadzenia 22 II 1922 r. razem z sześcioma innymi siostrami, przez bp. G. Chomyszyna. 
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odbyła we Lwowie kurs przedszkolanki przygotowujący ją do pracy z dziećmi. Kurs ten 

prowadzony był przez siostry felicjanki według ówczesnej nowej metody Fryderyka 

Fröbla. Tam również miała możliwość odbycia zajęć praktycznych. Anna wspierała s. 

Josafatę Hordaszewską przy formacji młodej wspólnoty oraz była wychowawczynią dzie-

ci w pierwszej ochronce prowadzonej przez służebnice w Żużelu. 

W uroczystość Zwiastowania Panny Maryi, według kalendarza juliańskiego 6 IV 1894 

r., pięć nowicjuszek złożyło pierwsze śluby zakonne: s. Teofila (Tekla) Dudrak, s. Aleksandra 

(Anna) Muzyka, s. Ewsewija (Anna) Kysełyk, s. Atanazja (Teodozja) Melnyk i s. Makryna 

(Maria) Zińko
192

. W tym samym roku, ale w późniejszym terminie, swoje pierwsze śluby zło-

żyły kolejne cztery nowicjuszki: s. Paraskewia (Pelagia) Karaban, s. Ewdoksja (Tekla) Woj-

towycz, s. Melania (Maria) Kysełyk, s. Anastazja (Anna) Melnyk. Nowe pomieszczenia do-

budowane do domu A. Huminowej szybko wypełniły się siostrami, dlatego trzeba było 

rozbudować budynek. 

Zgodnie z porozumieniem między ks. Sieleckim i przełożonym zakonu ojców ba-

zylianów о. Kasprem Szczepkowskim nowicjat służebnic miał zostać przeniesiony do 

Krystynopola, co ułatwiałoby młodym siostrom korzystanie z nauk i kierownictwa du-

chowego ojców bazylianów. Do Krystynopola, niestety na krótko, przeniesiono o. Łom-

nickiego, który zajął się kierownictwem duchowym sióstr i podjął się napisania nowych 

reguł
193

. Pierwsze reguły, które były dosłownym tłumaczeniem konstytucji starowiejskich 

sióstr służebniczek, miały funkcjonować w okresie przejściowym, gdyż według współza-

łożycieli wymagały dokładniejszego dostosowania do tradycji Kościoła greckokatolickie-

go i wschodniej duchowości. 

Odpowiedzialny za zabezpieczenie materialne zgromadzenia ks. Sielecki znalazł 

starą karczmę i kawałek ziemi w odległości kilometra od Krystynopola. Razem z bazylia-

ninem o. S. Kizymą, administratorem parafii w Krystynopolu, zajął się jej kupnem oraz 

remontem budynku. W ciągu kilku miesięcy dom był gotowy do zamieszkania. Poświęce-

nie budynku pod nowicjat służebnic odbyło się 24 VII 1894 r. W bardzo krótkim czasie i 

ten budynek wypełnił się nowymi siostrami. Według danych ks. Sieleckiego w listopadzie 

                                                                                                                                                                                     
Świadoma swojej niewinności, zwróciła się razem z siostrami do Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich z 

prośbą o rozpatrzenie tej sprawy. Stolica Apostolska po przeprowadzeniu wizytacji uznała, iż postępowanie bp. 

G. Chomyszyna było niekanoniczne i bezpodstawne, w związku z czym wydano siostrom pozwolenie na powrót 

do zgromadzenia. Żyła skromnie i pokornie, prowadząc życie wypełnione modlitwą, jak wspominają współsio-

stry. Zmarła w Bereżanach 3 III 1946 r. 
192

 W nekrologach sióstr została zapisana data złożenia ślubów 6 IV 1894 r., czyli data święta Zwiastowania 

według kalendarza juliańskiego. Datę 25 III 1894 r. (data święta Zwiastowania według kalendarza gregoriań-

skiego) podaje bazylianin o. Atanazji Wełykyj. Por. А. Великий, op. cit., s. 76. 
193

 І. Ломницькій, op. cit., s. 718. 
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1894 r. było już 40 sióstr, a w 1896 r. – 54
194

. Ze względu na zbyt małą powierzchnię, w 

stosunku do potrzeb, w 1904 r. wybudowano w Krystynopolu nowy, większy budynek. 

Nowicjat przez kolejnych 50 lat był zawsze pełny kandydatek, aż do 1946 r., kiedy został 

spalony w ramach działań zbrojnych podczas drugiej wojny światowej i popadł w ruinę. 

Dom w Krystynopolu był nie tylko siedzibą sióstr, ale i głównym ośrodkiem formacyjnym 

zgromadzenia. Początkowo za zgromadzenie odpowiadali i kierowali jego sprawami dwaj 

księża współzałożyciele – ks. Cyryl i o. Jeremiasz, każdy z nich w różnym wymiarze, a w 

1902 r. s. Josafata Hordaszewska została wybrana na Starszą Siostrę i zaczęła pełnić funkcję 

przełożonej całego zgromadzenia. 

 

3 Rozwój Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM do drugiej wojny światowej 

 

Dzięki przychylności metropolity Sylwestra Sembratowicza wśród duchowieństwa 

metropolii halicko-lwowskiej wzrastało zainteresowanie nowo powstałą instytucją zakonną. 

Ordynariusz zachęcał księży do wsparcia zgromadzenia, bardzo ważnego dla cerkwi grecko-

katolickiej, w miarę możliwości materialnie i duchowo, podtrzymując jego rozwój
195

. Ksiądz 

Cyryl, znany i szanowany wśród kleru, wykorzystywał swój talent literacki, pisząc wiele ar-

tykułów na łamach czasopisma „Duszpastyr” i „Bohosłowśkyj wisnyk”, informatorów epar-

chii przemyskiej, stanisławowskiej i lwowskiej, podając na bieżąco dane, nie tylko o wzrasta-

jącym stanie osobowym wspólnoty, czy powstaniu pierwszej ochronki, ale również o ich po-

trzebach i trudnym stanie materialnym. Systematycznie przekazywane sprawozdania finan-

sowe z wykorzystania otrzymanych środków świadczyły o przejrzystości oraz informowały o 

potrzebie organizacji dalszych zbiórek i koniecznym dla nich wsparciu. Celem jego pisarskiej 

aktywności było zmotywowanie i zaangażowanie jak największej rzeszy duchowieństwa w 

stały rozwój zgromadzenia
196

. 

Młoda wspólnota pod kierownictwem s. Josafaty, dzięki wsparciu materialnemu z ze-

wnątrz, mogła pełniej rozwijać swój charyzmat, który wymagał pogłębienia wiedzy, dokształ-

cania i zdobywania nowych umiejętności. Dzięki dynamicznej aktywności sióstr zgromadze-

nie bardzo szybko, bo zaledwie w ciągu sześciu lat istnienia (1892–1898), objęło swoją 

działalnością trzy eparchie: przemyską, stanisławowską i lwowską. W 1902 r. w dwudzie-

stu miejscowościach trzech eparchii istniały młode wspólnoty, liczące łącznie ponad sto 
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 Por. А. Великий, op. cit., s. 83. 
195

 Por. AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 72–73; Вісник Перемиської Єпархії, Nr 3:1893, s. 27–28; Львівсько 

Архиєпархіяльні Відомості, Nr 9:1896, s. 1; А. Великий, op. cit., s. 67. 
196

 Por. А. Великий, op. cit., s. 64. 
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sióstr. Dzięki ks. Sieleckiemu i o. Łomnickiemu, przy wielkim zaangażowaniu wszystkich 

członkiń, udało się pozyskać przychylność różnych fundatorów oraz zbudować pozytywny 

wizerunek sióstr służebnic pracujących z pełnym oddaniem wśród narodu i dla narodu. Było 

to bardzo ważne zadanie, od którego zależała przyszłość instytutu. Duchowieństwo i wierni 

Kościoła greckokatolickiego przekonali się szybko, iż nowo powstała instytucja, na którą 

zbierano datki, przeznaczała pozyskane środki na zakup budynków i gruntów w miejscowo-

ściach, gdzie funkcjonowały parafie, stając się w ten sposób realnym wsparciem duszpasterzy 

w kwestii podniesienia świadomości religijnej i duchowej społeczności lokalnej. 

3.1 Działalność wychowawczo-pedagogiczna 

 

Podstawowym zadaniem sióstr służebnic, zgodnie z pierwszą regułą z 1892 r., była 

praca wychowawcza z dziećmi na wsi realizowana poprzez zakładanie ochronek. Dzięki od-

powiedniemu przygotowaniu sióstr 15 V 1893 r. w Żużelu powstała pierwsza ochronka w 

środowisku greckokatolickim Galicji, pionierskie i eksperymentalne dzieło zgromadzenia. 

Siostry Josafata i Arsenia wraz z pierwszą wspólnotą, pod czujnym okiem ks. Cyryla, stwo-

rzyły nowatorski system pracy z dziećmi. Nowicjuszki pod ich kierownictwem nauczyły się 

dydaktyki i metodologii wychowywania dzieci. Ich zadaniem było otoczenie najmłodszych 

opieką, wychowywanie ich, nauczenie elementarnych zasad zachowania w oparciu o tradycje 

religijno-narodowe oraz nauka czytania i pisania. Zgodnie z dewizą o. Jeremiasza zadaniem 

służebnic jest „wychowywanie serca narodu”
197

. 

Siostra Atanazja Melnyk w swoich wspomnieniach zapisała słowa z konferencji o. 

Łomnickiego: „Dlaczego naród nasz jest w pewnych sprawach czasem biedny i pogardzany? 

Gdyż brakuje ludzi, aby wychowywać jego serce. Wśród innych narodów pracowały i zadanie 

to spełniały osoby zakonne. Dziecko, żeby uzyskało dobre wychowanie, potrzebuje wpływu 

ojca i matki – każde z rodziców po połowie, gdyż sam ojciec nie jest w stanie tego zrobić. 

Podobnie kapłani, oni są ojcami narodu, którzy pouczają ludzi, starają się o nich, ale wycho-

wują tak, jak ojciec wychowuje córkę bez matki (…). Nasz naród wychowywany jest podob-

nie, to znaczy częściowo, gdyż nie ma matek, które byłyby wychowawczyniami ich serc”
198

. 

Pierwszą wychowawczynią dzieci została s. Arsenia Anna Hordaszewska, która przed 

przyjazdem do Żużela ukończyła dziesięciomiesięczny kurs pedagogiczny przedszkolanki 

według metody F. Fröbla oraz odbyła praktykę u sióstr felicjanek. Pierwsza ochronka była 

bardzo skromna. Według wspomnień s. Oleny Dykun w ochronce zbierało się 50 dzieci, które 
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 І. Ломницькій, op. cit., s. 9. 
198

 APSS, A. Мельник, Спогади, op. cit., s. 24. 
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miały zajęcia według wyznaczonego wcześniej planu. Dzieci przychodziły na godzinę 9.00. i 

dzień rozpoczynały modlitwą. Po niej następowały zajęcia i nauka. Siostry znając bardzo do-

brze trudne warunki i możliwości rodzinne dzieci, dbały o posiłki dla nich. Zajęcia zwykle 

kończyły się po południu, jednak niektóre dzieci pozostawały w ochronce aż do wieczora, do 

powrotu rodziców z pracy na folwarkach
199

. 

Siostry dbały w pierwszej kolejności o wychowanie dzieci, a następnie naukę, przede 

wszystkim czytania i pisania. Poprzez zabawy sensoryczne, naukę śpiewu, czytanie literatury, 

dzieci uzyskiwały różne umiejętności oraz rozwijały przy tym zainteresowania. Podstawo-

wym zadaniem ochronki był rozwój dziecka, jego talentów i zdolności, wykorzystując przy 

tym również umiejętności manualne. Prace ręczne, rysunki bazowały na rozwoju emocji, my-

ślenia i wyobraźni. Siostry na zajęciach lub przy posiłkach uczyły dzieci zasad zachowania, 

higieny oraz dyscypliny
200

. 

Doświadczenie zdobyte w pierwszej ochronce zaowocowało powstaniem kolejnych. 

W 1894 r. powstała nowa wspólnota w Samołuskowcach
201

 niedaleko Husiatyna, w diecezji 

stanisławowskiej, gdzie ordynariuszem był bp Julian Kuiłowski
202

, a proboszczem ks. Mikołaj 

Teodorowicz. Dom wraz z działką pod ochronkę podarowała siostrom rodzina Stefana i Ana-

stazji Kormyło
203

. Siostry przyjechały do Samołuskowiec 14 VI 1894 r., spotkały się z pro-

boszczem i miejscowymi parafianami. Wierni i proboszcz bardzo szybko przekonali się o 

zaangażowaniu sióstr i ich poświęceniu wykonywanej pracy, co zainspirowało kolejnych 

sponsorów. Egzaminem dla młodych sióstr była opieka nad chorymi podczas epidemii tyfusu. 

Sytuacja wymagała od nich szczególnej ostrożności. Właśnie w Samołuskowcach, jako wyraz 

wdzięczności za opiekę i pomoc w leczeniu chorych, Jacek Kryształowicz podarował sio-

strom 12 morgów ziemi. Kolejnym darczyńcą była księżna Teresa Sapieha, która stała się 
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 Por. AGSS, Спомини с. Ольги Олени Дикун (mps), s. 15; Спомини с. Мирони Анастазії Шклянка (mps), s. 5. 
200

 Por. AGSS, Спомини с. Мирони Анастазії Шклянка (mps), s. 6. 
201

 Samołuskowce (ukr. Самолусківці, w katalogu z 1938 r. zapisano nazwę „Самолуски п. Городниця”) – 

wieś na Ukrainie w rejonie husiatyńskim, obwód tarnopolski. 
202

 Biskup Julian Kuiłowski (Юліа́н Сас-Куїло́вський) (1826–1900) – biskup greckokatolicki, metropolita 

lwowski. Święcenia kapłańskie przyjął w 1854 r. W latach 1859–1884 był proboszczem w Ruskim Siole, w 

latach 1876–1881 administratorem, a w latach 1881–1882 także dziekanem greckokatolickiego dekanatu bir-

czańskiego. W 1878 r. otrzymał od papieża Leona XIII tytuł tajnego szambelana papieskiego. W 1882 r. został 

mianowany kanonikiem gremialnym greckokatolickiej kapituły przemyskiej. W latach 1883–1884 pełnił funkcję 

rektora Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W 1890 r. został mianowany biskupem 

pomocniczym eparchii przemyskiej. W latach 1891–1899 był ordynariuszem stanisławowskim. Arcybiskupem 

lwowskim obrządku unickiego został mianowany 22 I 1899 r. W kwietniu 1900 r. otrzymał tytuł tajnego radcy 

cesarza Franciszka Józefa I. Por. Cz. Lechicki, Kuiłowski Julian, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 16, Kubacz 

Franciszek – Legatowicz Ignacy Piotr, red. Z. Abrahamowicz, Z.E. Rostworowski, Wrocław 1971, s. 111–112. 
203

 Por. AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. I, s. 86. Pobożna rodzina Stefana i Anastazji Kormyło podarowała siostrom 

16 mórg ziemi, którą odziedziczyli po rodzicach, razem z domem mieszkalnym, w ten sposób przyczyniając się 

do powstania nowej wspólnoty sióstr. 

http://www.udyomedia.pl/def-Biskup.html
http://www.udyomedia.pl/def-Ko%C5%9Bcio%C5%82y_greckokatolickie.html
http://www.udyomedia.pl/def-Arcybiskupi_lwowscy_obrz%C4%85dku_bizanty%C5%84sko-ukrai%C5%84skiego.html
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fundatorką ochronek w Cyganach
204

 (25 VI 1895 r.), Łanowcach
205

 (1898) oraz Bilczu Zło-

tym (1901)
206

. Dzięki staraniom metropolity Sylwestra Sembratowicza powstały kolejne 

ośrodki wychowawcze dla greckokatolickich dzieci prowadzone przez służebnice w Pere-

hińsku (1895) i Kryłosie (1897). 

Praca pedagogiczno-wychowawcza sióstr była bardzo pozytywnie oceniana przez 

działaczy społecznych i środowiska inteligenckie. Ochronki prowadzone przez nie cieszyły 

się coraz większą popularnością wśród rodzin, wychowawców, pedagogów i stawały się miej-

scem nie tylko wychowania religijnego, ale również kulturalno-społecznego. Przy ochron-

kach, powstawały również sierocińce, bursy lub internaty dla dziewcząt. Apostolat w dzie-

dzinie wychowawczej rozwijał się bardzo dynamicznie. Pierwsze wspólnoty służebnic zaj-

mowały się również młodzieżą i organizowaniem dla nich spotkań, na wzór wcześniejszych 

katechez z proboszczem, na których przekazywano wartości moralne i religijne, prowadzono 

naukę modlitwy, śpiewu oraz prowadzono czytanie duchowe. Praca wychowawcza z czasem 

przekształciła się również w prowadzenie szkół podstawowych oraz zawodowych. Siostry 

organizowały kursy krawieckie, gospodarstwa domowego i przyuczenia do zawodu. 

Ważną misję służebnice spełniały od 1 IX 1921 r. w Przemyślu, prowadząc Szkołę św. 

Mikołaja przy ul. św. Jana 42. Nieruchomość była własnością Bractwa św. Mikołaja zajmują-

cego się działalnością charytatywną na rzecz ubogich uczniów szkół przemyskich
207

. W tym 

celu bractwo utworzyło własną koedukacyjną sześcioklasową szkołę powszechną z ukraiń-

skim językiem nauczania im. Świętego Mikołaja
208

. Do pracy pedagogiczno-wychowawczej 

w szkole zaproszono wykwalifikowaną kadrę sióstr służebnic. Szkoła była zaliczana do eli-

tarnych ośrodków, a dzięki staraniom sióstr uzyskano wysoki poziom nauczania. Siostry zdo-

były sobie ogromną przychylność społeczeństwa lokalnego oraz władz duchownych i pań-
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 Cygany – ukr. Цигани, п. Скала над Збручем. 
205

 Łaniowce – Ланівці п. Озеряни борщівські. 
206

 Por. П. Теодорович, Праця Сестер Служебниць, „Душпастир”, Nr 1:1895, s. 25–27. Na temat pracy sióstr 

służebnic w Samołuskowcach ks. P. Teodorowycz napisał: „Значні услуги роблять Служебниці для народу в 

напрямі релігійно-моральнім [...] Прив'язали до себе нарід любов'ю, діти горнуться до захоронки, 

забавою вчаться ладу й пізнавати Бога – а на давньому обісті Степана Кормила лунає сьогодні пісня в 

честь і славу Цариці небес”. 
207

 Por. APP, z. 1085, sygn. 19, 20; T. Горан, Перемишльська єпархія греко-католицької церкви в 

українському національному русі Галичини (1919–1939 рр.), Івано-Франківськ 2017, s. 40, A. Krochmal, 

Archiwum historyczne, op. cit., s. 230–231; W ramach prowadzonej działalności charytatywnej bractwo w 1888 r. 

powołało Towarzystwo Bursy im. św. Ojca Mikołaja w Przemyślu zajmujące się prowadzeniem bursy dla ubogiej 

młodzieży ruskiej obrządku greckokatolickiego. Pierwszą jej siedzibą był budynek przy ul. Tatarskiej (do 1893 r.). 

W 1905 r. bractwo założyło ochronkę dla małych dzieci w domu bractwa przy ul. Czarneckiego w Przemyślu pro-

wadzoną również przez Siostry Służebnice NPM. W 1911 r. przy ul. Smolki 10 z funduszy bractwa wybudowano 

budynek szkolny, w którym siedzibę miała 7-klasowa Szkoła Koedukacyjna im. M. Szaszkiewicza. 
208

 Por. С. Шах, Де срібнолетний Сян ливе, Історичний нарис державої української гімназії в Пермишлі, 

Белгія 1977, s. 52. 
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stwowych. Do szkoły uczęszczało ok. 300 dzieci
209

. Siostry kontynuowały wśród uczniów 

ideę dobroczynności, wychowując do miłości bliźniego. Wcześniej – od 6 VI 1917 r. –

prowadziły w Przemyślu na Bołoniu ochronkę dla 40–50 dzieci, przy której organizowały 

życie religijne dla parafian, prowadząc grupy czytania religijnego, kółka biblijne, naukę śpie-

wu oraz robótek praktycznych i gospodarstwa domowego. Dzięki temu ich zaangażowanie 

było znane społeczności lokalnej, z którą współpraca układała się coraz lepiej. Warto zauwa-

żyć, iż według szematyzmu z 1918 r. po pierwszej wojnie światowej służebnice w Przemyślu 

prowadziły sierocińce dla chłopców i dziewcząt oraz dwie ochronki
210

. 

Przy Szkole św. Mikołaja 26 VI 1936 r. służebnice zorganizowały grupę dzieci, która 

przyłączyła się do Eucharystycznej Krucjaty modlitwy o pokój na świecie. W tej sprawie dy-

rektorka szkoły s. Amalia Czaban zwróciła się do ordynariusza przemyskiego o zgodę i bło-

gosławieństwo na kanoniczne utworzenie krucjaty, którą otrzymała 4 VII 1936 r.
211

. 

Bardzo ważną instytucją były sierocińce, które oprócz pracy wychowawczej spełniały 

również funkcję opiekuńczą wobec dzieci. Pierwszy sierociniec powstał w Brzeżanach w 

1907 r., a następne w miejscowościach Borysław (1911), Gródek Jagielloński (1912), Ka-

mionka Strumiłowa (1917), Przemyśl, ul. Cerkiewna (1917), Kałusz (1919), Bolechów 

(1922), Turka (1932), Kosów Huculski (1932) i Nowosiółki Dydyńskie (1938). 

Warto zauważyć, iż w 1938 r. służebnice prowadziły 81 ochronek, 17 placówek specja-

listycznych typu sierocińce, trzy bursy dla dziewcząt i internat, trzy szkoły (podstawowe i gim-

nazjum), 12 pracowni krawieckich, trzy szkoły zawodowe nauki gospodarstwa domowego, 

kucharskie i krawieckie, gdzie odbywały się warsztaty nauki szycia i kroju. 

 

3.2  Działalność opiekuńczo-medyczna 

 

Kolejnym zadaniem sióstr służebnic, oprócz pracy wychowawczej z dziećmi i mło-

dzieżą, była opieka nad chorymi. Według wspomnień s. Atanazji Melnyk pierwszą nauczy-

cielką, a zarazem wzorem opiekunki do chorych dla młodych dziewcząt, była Leontia [Sie-

lecka], siostra proboszcza ks. Sieleckiego, która dbała o chorych w Żużelu i Cebłowie. Pod-

                                                           
209

 Por. T. Горан, op. cit., s. 177. Szkoła została skonfiskowana 30 VI 1946 r. Na Syberię wywieziono s. Witalię 

Mikuś, s. Monikę Kuczerską, s. Antonię Jaczmińską i s. Tarzykię Didoszczak. Pozostałe siostry zmuszone były 

wyjechać z Przemyśla. Część z nich schroniła się u sióstr pracujących w szpitalu w Chełmie, a pozostałe wyje-

chały do Adampola. 
210

 Шематизм греко-католицького клира злучених єпархій перемиської, самбірської і сяніцкої на рік 1918, 

s. 214–215. Por. T. Горан, op. cit., s. 116. 
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 Por. APP, z. 142, T. 3 ABGK, sygn. 5265, T. Горан, op. cit., s. 178. 
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czas choroby matki s. Atanazji, właśnie ona przychodziła w potrzebie do rodziny i wspierała 

w trudnym momencie – śmierci matki. Podobna sytuacja miała miejsce w rodzinie s. Teofili 

Dudrak w związku z przedwczesną śmiercią matki. 

Służebnice potrzebowały do tej misji profesjonalnego przygotowania, które stopniowo 

zdobywały. Pierwsze, s. Josafata Hordaszewska i s. Ewdokija Wojtowicz, zdobyły wykształ-

cenie poprzez uczestnictwo w kursach organizowanych przez rzymskokatolickie siostry św. 

Józefa we Lwowie
212

. Od 19 III 1893 r. brały udział w kursie leczniczym, który pozwolił im 

uzyskać nie tylko odpowiednią wiedzę, ale również umiejętności praktyczne. W 1899 r. s. 

Josafata ukończyła Państwową Szkołę Medyczną i zdobyła dyplom pielęgniarki, a następ-

nie Kurs Czerwonego Krzyża w Państwowym Szpitalu we Lwowie
213

. 

Pierwsze doświadczenie opieki na chorymi nowicjuszki zdobywały od 1893  r. w 

Żużelu, a następnie od 1894 r. w Krystynopolu
214

. Każda nowo powstająca wspólnota była 

przygotowana do tej pracy. Pierwsze placówki opieki nad chorymi to Samołuskowce 

(1894), Cygany (1895), Peczeniżyn (1898), Sielec Bełzki (1898). Ogromne doświadczenie w 

tym zakresie miała s. Makryna Zińko, która pracowała jako asystentka lekarza w Bilczu Zło-

tym od 1901 r. Dzięki uzyskanym umiejętnościom siostry coraz odważniej spełniały swoje 

zadanie. Odwiedzały chorych w domach, wspierając duchowo całą rodzinę. Uczyły się zbie-

rania i przygotowywania ziół leczniczych, z których wykonywane były różnego rodzaju le-

karstwa, maści i nalewki. 

Pierwsza placówka opiekuńczo-lecznicza prowadzona przez greckokatolickie słu-

żebnice powstała 1895 r. w Tarnopolu. Na posiedzeniu komitetu fundacji księcia Konstan-

tego Ostrogskiego 30 VI 1895 r. w Tarnopolu podjęto decyzję o oddaniu siostrom admini-

stracji domu dla osób w podeszłym wieku i udzielono upoważnienia miejscowemu pro-

boszczowi o. Włodzimierzowi Hromnyckiemu
215

 do dopełnienia formalności wobec władz 

zgromadzenia. Na początek zaoferowano siostrom dwa pomieszczenia wraz z kaplicą oraz 
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 AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 49. 
213

 Por. А. Великий, op. cit., s. 55. 
214

 Por. APSS, Спомини Сестер 1945–1987, Кристинопіль, спомини с. Теодори Очкусь, s. 6. Według 

wspomnień sióstr w Krystynopolu zawsze mieszkała siostra, która miała doświadczenie medyczne. W 1938 r. na 

podstawie danych z katalogu zgromadzenia była to s. Celestyna Bodnar. Ona przygotowywała nowicjuszki do 

pracy wśród chorych i starszych osób, przekazując im wiedzę i doświadczenie. 
215

 Ksiądz Włodzimierz Hromnicki (о. Wolodymyr Hromnyckyj) (1862–1938) – kapłan greckokatolicki, dzia-

łacz społeczny i aktywny organizator życia społeczno-kulturalnego Tarnopola. Święcenia kapłańskie przyjął w 

1885 r., a od 1895 r. był proboszczem parafii Narodzenia Chrystusa w Tarnopolu. Aktywnie uczestniczył w 

formacji organizacji społeczno-kulturalnych, jako przewodniczący filii Towarzystwa „Ridna Szkoła” przyczynił 

się do powstania gimnazjum dla dziewcząt, bursy, filii towarzystwa „Proswita”, Towarzystwa „Ukraińska Bur-

sa”, Mieszczańskie Bractwo, Marijskoi Drużyny. 15 IV 1899 r. zarejestrował pierwsze na Podolu Powiatowe 

Towarzystwo Kredytowe i był głównym jego administratorem. Sprowadził do Tarnopola siostry służebnice do 

opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi, które pracowały w ośrodku „Zawedeni”, który do dzisiaj znajduje się 

przy ul. Ostroskoho w Tarnopolu. 
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daninę finansową na utrzymanie w wysokości 250 zł. Był to pierwszy oficjalny ośrodek 

leczniczo-opiekuńczy prowadzony przez służebnice, którego oficjalne otwarcie nastąpiło 

21 VII 1895 r. 

W każdej nowo powstałej placówce siostry zajmowały się przede wszystkim wycho-

wywaniem dzieci. Przynajmniej jedna z nich opiekowała się chorymi i starszymi osobami, 

otaczając je nie tylko wsparciem socjalnym, ale w miarę możliwości medycznym. Kolejne 

placówki, w których siostry w sposób szczególny opiekowały się chorymi były to: Przyłbice 

(1908), Stary Sambor (1913), Lubella (1921), Tartaków (1930), Siekierzyńce
216

 (1932). 

Bardzo trudnym okresem był czas pierwszej wojny światowej. Działania wojenne 

prowadzone na terenie Galicji niestety przyniosły bardzo dotkliwe straty nie tylko materialne, 

ale przede wszystkim ludzkie i moralne. Niestabilność sytuacji, nagłe zmiany frontów, nie 

pozwalały na funkcjonowanie wspólnot zakonnych we właściwym rytmie, a jedynym zada-

niem kierownictwa zgromadzenia była troska o przetrwanie oraz zaangażowanie w pomoc 

ofiarom wojny. Według badań historyków do trzech armii (rosyjskiej, niemieckiej i austriac-

kiej) zmobilizowano około 3,4 mln osób
217

. Ludność wsi i miast borykała się z wieloma pro-

blemami związanymi z przetrwaniem, zdobywaniem żywności i opału na zimę, bezpośrednim 

zetknięciem z żołnierzami idącymi na front, setkami rannych powracających z frontów lub 

poszkodowaną podczas działań wojennych ludnością cywilną. 

Niestety podczas wojny zaaresztowano tysiące osób, w tym m.in. greckokatolickich 

duchownych. Wielu z nich trafiło do obozu internowania w miejscowości Talerhof
218

 pod 

Grazem w Austrii, w którym w latach 1914–1917 przebywało kilkanaście tysięcy więźniów. 

Bardzo duża grupa osób została przesiedlona do Dolnej Austrii i umieszczona w obozie pracy 

Gmünd
219

 albo Choceň
220

 w Czechach lub Svatobořice
221

 na Morawach. Życie w ciężkich 

obozowych warunkach miało dramatyczne skutki. Z czasem brakowało wszystkiego, a szcze-

gólnie żywności. Internowani pozbawieni godnych warunków sanitarnych byli narażeni na 
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 Siekierzyńce (ukr. Сокиринці) – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim, rejon czortkowski. 
217

 Por. Anna Krochmal, Archiwum historyczne…, op. cit., s. 121. 
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 Obóz internowania w Talerhof koło Grazu – obóz dla internowanych Rusinów z Galicji i Bukowiny, utwo-

rzony został przez władze austro-węgierskie i działał od 4 IX 1914 r. do końca 1917 r. W sumie przez obóz 

przewinęło się około 14 tys. osób. Terror, samowola administracji obozowej, głód, trudne warunki sanitarne, 

epidemia tyfusu spowodowały wysoką śmiertelność wśród więźniów. 
219

 Gmünd – miasto w Dolnej Austrii, w którym podczas pierwszej wojny światowej funkcjonował obóz dla 

Ukraińców wywożonych z Galicji. 
220

 Choceň (niem. Chotzen) – miasto w Czechach, w kraju pardubickim, 10 km na zachód od Ústí nad Orlicí, nad 

rzeką Cichą Orlicą (czes. Tichá Orlice). 
221

 Svatobořice – miejscowość na Morawach, w której podczas pierwszej wojny światowej został utworzony 

obóz internowania dla Ukraińców, obywateli pochodzenia żydowskiego i więźniów politycznych. Mieścił się 

tam również szpital. W obozie przybywało ok. 2500 więźniów. 
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wciąż pojawiające się kolejne epidemie. Niestety, mężczyźni ginęli na frontach, a kobiety i 

dzieci w obozach. 

W jednym z obozów w Choceň w Czechach, oprócz chorych kobiet pozostały osiero-

cone dzieci, pozbawione jakiejkolwiek opieki. Dzięki staraniom i prośbom kapelana wojsko-

wego o. Włodzimierza Pellicha
222

, za zgodą ministerstwa, do obozu w Choceň sprowadzono 

siostry służebnice z Galicji. W 1915 r. zarząd zgromadzenia oddelegował cztery siostry – s. 

Justynę Karaban, s. Walerię Dubyk, s. Weniamynę Czorną i s. Chrystoforę Kaczkowską. Sio-

stry zastały tam przerażający widok chorych kobiet oraz opuszczonych dzieci, sierot – jak 

napisały we wspomnieniach – dlatego starały się zrobić wszystko, aby stworzyć im w miarę 

możliwości godne warunki życia
223

. W Austrii, w obozie pracy w Gmünd, do opieki nad 

dziećmi zostały na początku sprowadzone siostry z Czerwonego Krzyża z Niemiec. Jednak po 

tragicznym pożarze w 1916 r. sprowadzono kolejną grupę służebnic (dziewięć sióstr) z Gali-

cji, które z matczyną troskliwością zajęły się sierotami. Niestety, liczba dzieci gwałtownie 

rosła, dlatego część sierot z Gmünd została wraz z siostrami przewieziona do miejscowości 

Kyjov
224

 na Morawach. Tam stworzono dla nich lepsze warunki sanitarne. W sierocińcu, pod 

opieką służebnic, przebywało łącznie ok. 800 dzieci. Siostry wspominały, iż na Morawach 

poprawiły się warunki bytowe oraz żywność, a dzieci uzyskały możliwość podjęcia nauki w 

szkołach narodowych i gimnazjach prowadzonych przez ukraińską inteligencję. Po zakończe-

niu pierwszej wojny światowej, dzięki staraniom sióstr, wiele sierot powróciło z obozów w 

Czechach i na Morawach do Galicji i zostało umieszczonych w sierocińcach prowadzonych 

przez służebnice, m.in. we Lwowie, w Stanisławowie, Przemyślu, Brzeżanach
225

. Biorąc pod 

uwagę ogromną liczbę dzieci, niektóre powstałe przed wojną ochronki zostały zamienione na 

sierocińce, dzięki czemu w wielu miastach i miasteczkach otwarto nowe placówki
226

. W taki 

sposób stworzono dzieciom warunki do edukacji, wychowania oraz środowisko do wchodze-

nia w dorosłe życie. Siostry organizowały dla swoich podopiecznych zbiórki żywności, 
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 Ksiądz Włodzimierz Pellich (o. Wołodymyr Pellich) (1886–1981) – kapłan greckokatolicki, ukraiński dzia-

łacz społeczny, poseł na Sejm II kadencji. Po ukończeniu teologii na Uniwersytecie Lwowskim został wyświę-

cony 22 X 1911 r. przez metropolitę A. Szeptyckiego i objął parafię św. Barbary w Wiedniu. W 1917 r. został 

kapelanem żołnierzy-grekokatolików w armii austro-węgierskiej walczących na froncie włoskim. W 1947 r. 

wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł 28 XII 1981 r. 
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 Por. AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 190–192. Zachowały się wspomnienia s. Moniki Bolesty, w których 

zapisano relacje z Gmünd, pracę sióstr w obozie oraz likwidację obozu. Por. А. Великий, op. cit., s. 188–189.  
224

 Por. Х. Качковська, Короткі записки, op. cit., s. 8. Kyjov (niem. Gaya) – miasto na Morawach (Czechy), w 

kraju południowo-morawskim. 
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 AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 190–192. Por. І. Гнип, Участь греко-католицького духовенства в 

організації соціального захисту українського населення східньої Галичини, w: УДК 262(477.8):351.84. 
226

 Ibidem, s. 190–193. Ważniejsze miejscowości, w których utworzono największe sierocińce: Lwów, Tarnopol, 

Przemyśl, Stanisławów, Kołomyja, Brzeżany, Stary Sambor, Kamiоnka Strumiłowa, Horodok, Śniatyn, Kałusz, 

Bolechów, Nowosiółki Dydyńskie, Rawa Ruska, Turka, Kosów, Trembowla, Stryj, Borysław. 
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odzieży, rzeczy materialnych niezbędnych do życia codziennego oraz prowadziły lekcje, 

warsztaty praktyczne, przekazując podstawowe wartości życiowe. Opieka nad dziećmi i mło-

dzieżą stała się prawdziwym wyzwaniem. 

Wsparcia potrzebowały również wdowy, osoby przesiedlone, ewakuowane czy ucie-

kinierzy poszukujący spokojnego zakątka. Działalność charytatywna wymagała strategii dzia-

łania i pozyskiwania środków materialnych niezbędnych do codziennego funkcjonowania. 

Opieki wymagały nie tylko osoby chore, ale również niepełnosprawne, inwalidzi wojenni. Do 

miast i miasteczek zwożono rannych, dla których tworzono szpitale polowe. W nich pomimo 

udzielanej pomocy chirurgicznej pielęgnacyjnej i opiekuńczej szerzyły się choroby zakaźne 

typu tyfus, cholera czy dyzenteria. Siostry z pełnym zaangażowaniem podjęły pracę w szpita-

lach. Około 110 sióstr – co stanowiło 2/3 służebnic pracujących w Galicji – zajmowało się 

chorymi, rannymi i inwalidami
227

. 

Na podstawie wspomnień s. Moniki Bolesty możemy zauważyć, iż posługa sióstr w 

czasie pierwszej wojny światowej była nie tylko wymagająca, ale również niebezpieczna. 

Bardzo często przesuwające się fronty powodowały, iż uciekające wojsko szukało schronie-

nia, dlatego nawet domy sióstr np. w Krystynopolu, stawały się dla nich dobrym, przestrzen-

nym miejscem na szpital polowy
228

. Częsta zmiana frontów zmuszała wojska do opuszczenia 

miejscowości i ucieczki, a przy tym niestety niszczono za sobą budynki dające schronienie, 

aby utrudnić przeciwnikowi możliwość skorzystania z nich. Właśnie taka sytuacja miała 

miejsce w Krystynopolu, jak wspomina s. Monika Bolesta, „kiedy przesuwał się front, wojska 

rosyjskie […] zniszczyły serią strzałów z ciężkich armat klasztor sióstr […] dziesięć sióstr 

zabrano do pracy w szpitalu wojskowym w Bodiaczewie
229

 na Wołyniu. Tam […] w cerkwi 

prawosławnej leżało czterdziestu dwóch chorych na tyfus, w zakrystii i za głównym ołtarzem, 

wszędzie leżeli chorzy. Wielki kościół łaciński mieścił dwustu chorych na dyzenterię. […]. W 

wiejskich domach leżeli oficerowie chorzy na cholerę. Siostry pracowały tam miesiąc […] po 

czym wezwano je z powrotem do Krystynopola. Po trzech dniach, razem z wojskiem, na fur-

mankach, pojechały do Sokala, a potem ponownie na Wołyń, polnymi drogami przez Tarta-

ków […] do szpitala zakaźnego w Ochłopowiе
230

. Tam siostry pracowały w szpitalu, gdzie 

było ponad dwieście łóżek chorych, przede wszystkim żołnierze Czesi, Niemcy, Polacy, a 

Ukraińców było tylko czterech”
231

. Podobne sytuacje zdarzały się w całej Galicji oraz na Za-
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 Por. А. Великий, op. cit., s. 181. 
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AGSS, Спомини с. Монікі Болести, s. 3.  
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 Bodiaczów (ukr. Бодячів) – obecnie wieś na Ukrainie w rejonie kiwereckim obwodu wołyńskiego. 
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 Ochłopów (ukr. Охлопів) – obecnie wieś na Ukrainie w rejonie horochowskim obwodu wołyńskiego. 
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 AGSS, Спомини с. Монікі Болести, s. 4. 
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karpaciu. Siostry z Mikuliczyna otrzymały specjalne zaświadczenia od wojsk austriackich po-

zwalające im na prace w wojskowych szpitalach. Wraz z wycofywaniem się frontu austriackie-

go 20 IX 1914 r. siostry zmuszone były wyjechać pociągiem do Użhorodu, gdzie pracowały w 

szpitalu polowym, a za kilka dni uciekały razem z wojskiem na Węgry. Przesunięcia frontów 

trwały do stycznia 1915 r.
232

. Domy sióstr odwiedzali ranni, kalecy, szukający schronienia, 

głodni, spragnieni czy zmęczeni ucieczką. Trudno było odmówić człowiekowi, żołnierzowi, 

niezależnie od narodowości czy przynależności wojskowej. Tereny były wciąż kontrolowane 

przez różne oddziały. Podczas jednej z kontroli siostry zostały zabrane do pracy w ramach woj-

ska polowego do Czerniowiec
233

. Podobne sytuacje miały miejsce w innych wspólnotach, jed-

nak nie zachowały się tak dokładne opisy. Posługa chorym była priorytetem służebnic. 

W eparchii stanisławowskiej, pod patronatem bp. G. Chomyszyna „Ukraiński Epar-

chialny Komitet opieki nad sierotami wojennymi”, w 1921 r. utrzymywał sześć sierocińców, 

w których zamieszkiwało ok. 300 sierot pod opieką Sióstr Służebnic NPM. W Stanisławowie 

i Borszczewie funkcjonowały dwa sierocińce oraz po jednym w Śniatynie, Horodence i Za-

liszczykach
234

. 

Po zakończeniu wojny sytuacja ustabilizowała się. Siostry kontynuowały pracę 

opiekuńczo-pielęgnacyjną przy domach zakonnych, odwiedzając chorych w danej miej-

scowości i jej okolicach. W latach 1928–1929 wybudowane zostało sanatorium w Tru-

skawcu, gdzie służebnice zajmowały się kuracjuszami, a następnie w latach 1936–1937 – 

utworzyły dom dla starszych i chorych sióstr w Żółkwi. 

W 1934 r. służebnice zostały zaproszone do pracy w sanatorium w Żegiestowie
235

. 

W tej malowniczej miejscowości nad rzeką Poprad znajdowała się rezydencja greckokato-

lickiego biskupa przemyskiego Jozafata Kocyłowskiego, która została przeznaczona na 

ośrodek leczniczo-wypoczynkowy dla greckokatolickich kapłanów. Siostry objęły admini-

strację sanatorium 3 V 1934 r., dbając nie tylko o zaplecze gastronomiczne, ale również 

administrację i koordynację pracy personelu pomocniczego.  

W 1938 r. siostry pracowały w 22 ośrodkach socjalno-medycznych dbając o siero-

ty, dziewczęta z ubogich rodzin oraz chorych i starszych, prowadziły dwa sanatoria w 

Truskawcu i Żegiestowie i pensjonat w Mikuliczynie. 
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 AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 2, s. 300–301. 
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 Ibidem, s. 305–306. 
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 Por. Р. Делятинський, op. cit., s. 104–105. 
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 Żegiestów – miejscowość na pograniczu z Czechosłowacją, nad rzeką Poprad. 
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3.3 Działalność pastoralna 

 

We wstępie do pierwszych reguł zgromadzenia służebnic opisany został cały charyzmat 

służebnic, czyli oprócz zakładania ochronek dla wiejskich dzieci i opieki nad chorymi, siostry miały 

za zadanie „w niedziele i święta czytanie Żywotów Świętych i innych książek duchowych […], lud 

wierny budować i do służby Bożej zachęcać, dając im z siebie przykład chrześcijańskich cnót i ży-

wota pracowitego”
236

. Pierwsze służebnice, dziewczęta z Żużela i Cebłowa, od dzieciństwa miały 

możliwość doświadczania pozytywnego oddziaływania swego proboszcza ks. Cyryla, który w wy-

jątkowy sposób dbał o swoich wiernych. Dzięki jego staraniom nie tylko ukończono budowę cer-

kwi w Żużelu, ale wykonano w niej piękny ikonostas, który można podziwiać do dzisiaj. Młode 

osoby, ubogacone postawą proboszcza, zrozumiały na czym polega staranie o piękno świątyni. 

Chodziło oczywiście nie tylko o wystrój wnętrza ikonami i tradycyjnie wyszywanymi ręcznikami, 

porządkowanie cerkwi, ale przede wszystkim ks. Cyryl gromadził parafian na duchowe czytania, 

prowadził katechezy ze Słowem Bożym, uczył śpiewu liturgicznego oraz staranności w modlitwie. 

Mając taki wzór od dzieciństwa, młode służebnice świadomie kontynuowały misję proboszcza. 

Praktycznie każda nowa wspólnota greckokatolickich służebnic powstawała przy 

parafii, co oczywiście skutkowało tym, iż siostry były aktywnie zaangażowane w życie 

pastoralne. Organizowały czytania duchowej literatury, kółka biblijne, prowadziły apo-

stolstwo modlitwy oraz spotkania formacyjne dla dziewcząt i kobiet. Ich obecność w para-

fii aktywizowała nie tylko dzieci i młodzież dzięki prowadzeniu katechizacji, ale również 

dorosłych, którzy byli angażowani na potrzeby społeczności parafialnej. 

Siostry zostały również zaproszone do pracy w zarządzaniu Seminariami Duchow-

nymi we Lwowie (1899), Stanisławowie (1904), a następnie w Przemyślu (1915). Była to 

inna forma pracy pastoralnej. Pierwszym nauczycielem pracy w seminarium w 1898 r. był 

o. Łomnicki. Osobiście zajmował się organizacją i zarządzaniem tej posługi. Na początek 

zatrudnił kucharza na sześć miesięcy, który nauczył siostry przygotowywania potraw, me-

nu i organizacji posiłków. Następnie, na dwa miesiące przyjął do pracy cukiernika, aby 

przyuczyć siostry również w tej dziedzinie. Osobiście prowadził rachunki, ucząc je go-

spodarności i zarządzania finansami. Poza tym wysłał s. Ihnatię Szurma i s. Partenię K i-

nasz do Tarnowa, gdzie u sióstr boromeuszek przez pół roku nauczyły się zarządzania 

seminarium. Tak przygotowane siostry podejmowały kolejne wyzwania
237

. 
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Warto wspomnieć o posłudze służebnic w Greckokatolickim Seminarium Duchow-

nym w Przemyślu, do którego przyjechały 14 XI 1915 r. Siostry zarządzały w nim sprawami 

gospodarczymi odnośnie kuchni, magazynów oraz koordynowały pracę personelu pomocni-

czego. Sprawowały również szczególną opiekę nad zakrystią i kaplicą bp. Jozafata Kocyłow-

skiego
238

, dbając o jej codzienny wystrój, szaty liturgiczne oraz śpiew podczas prywatnych 

nabożeństw ordynariusza. 

Wśród wielu placówek prowadzonych przez służebnice warto wspomnieć o placówce 

duszpasterskiej w Hrebennym (1935). Fundatorem domu zakonnego sióstr był hrabia Paweł 

Jan Sapieha
239

, który zaprosił służebnice na prośbę miejscowej ludności. Społeczność lokalna, 

według wspomnień zapisanych w kronice zgromadzenia, zwróciła się do hrabiego z prośbą     

o sprowadzenie sióstr, aby zajęły się ich dziećmi, podczas gdy rodzice pracowali w posiadło-

ściach Sapiehy. Służebnice prowadziły tam ochronkę (40–60 dzieci), działalność duszpaster-

ską, dbały o wystrój cerkwi p.w. Św. Mikołaja, szaty liturgiczne i obrusy, prowadziły śpiew 

podczas nabożeństw. Troszczyły się również o życie parafialne, prowadząc różnego rodzaju 

apostolstwa modlitwy czy kółka różańcowe i drogi krzyżowe. Otaczały opieką starszych, cho-

rych i najbardziej potrzebujących. Gromadziły przy swojej wspólnocie dziewczęta, ucząc je 

podstawowych zajęć domowych, gotowania, szycia, haftowania. 

W czasopiśmie „Nywa” ks. A. Hnatyszczak w 1914 r. zauważył, iż dom sióstr służeb-

nic uważany był za „najwierniejszego wikariusza proboszcza”
240

. Zaangażowanie sióstr oraz 

ich gotowość do podążania do tych miejsc i zakątków, gdzie były największe potrzeby 

według dewizy współzałożycielki s. Josafaty Hordaszewskiej, przyczyniła się do tego, iż 

w bardzo krótkim czasie zostały otwarte kolejne domy zakonne. 
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 W seminarium od 1932 r. pracowała s. Manuiła Kowalczuk, a od 1938 r. razem z nią s. Olena Czech i s. Par-

tenia Kosyna. Siostry te odegrały później bardzo ważną rolę w Przemyślu, gdzie podczas okupacji niemieckiej 

prowadziły sierociniec przy ul. Śnigurskiego, w którym przechowywane były dzieci pochodzenia żydowskiego. 
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 Paweł Jan Sapieha (1860–1934) – był trzecim z synów Adama Stanisława Sapiehy i Jadwigi z Sanguszków 

Sapieżyny. Dziecięce lata upłynęły między Krasiczynem a Lwowem, a po służbie wojskowej studiował prawo 

na uniwersytetach w Pradze, Wiedniu i Krakowie. Był właścicielem Siedlisk, członkiem Koła Polskiego w par-

lamencie wiedeńskim, przewodniczącym Rady Powiatowej Komisji Kasy Pożyczkowej w Rawie Ruskiej, po-

słem na Sejm. Był orędownikiem wszelkiego rodzaju stowarzyszeń katolickich. Lata 1906–1912 to czas jego 

działalności w wielu organizacjach, w Towarzystwie Urzędników Prywatnych we Lwowie, Organizacji Katolickiej, 

Kasie Pożyczkowej. W 1912 r. na Kongresie Eucharystycznym został członkiem komitetu stawiającego sobie za cel 

organizację Światowych Kongresów Eucharystycznych. W 1913 r. został wybrany Prezesem Stowarzyszenia Czer-

wonego Krzyża dla Galicji. Pod koniec stycznia 1934 r. zachorował i po przyjęciu sakramentów świętych 31 V 1934 r. 

zmarł w wieku 74 lat. Dom dla sióst został oficjalnie otwarty już po jego śmierci 5 XI 1935 r. 
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 Por. AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 123. Ksiądz A. Hnatyszczak w czasopiśmie „Nywa” (1914) opublikował 

artykuł na temat pracy sióstr służebnic. W kalendarzu Misjonarz z 1929 r. podane zostały dane statystyczne 

odnośnie ochronek prowadzonych przez służebnice. Wspomina się, iż na terenie trzech eparchii siostry prowa-

dziły 39 ochronek dla 1750 dzieci. 
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W 1938 r. pracą pastoralną siostry obejmowały wszystkie parafie, w których były pla-

cówki zgromadzenia. 

 

3.4 Zarządzanie i administracja zgromadzeniem 

 

3.4.1 Prokurator i komisarz duchowy zgromadzenia 

 

Na podstawie ustnego porozumienia pomiędzy ks. C. Sieleckim a o. J. Łomnickim 

przy tworzeniu zgromadzenia dokonano podziału zadań. Ksiądz S ielecki był odpowie-

dzialny za utworzenie pierwszego domu oraz sprawy majątkowe, w celu zapewnienia bazy 

materialnej dla nowo powstałej wspólnoty. Ojcowie bazylianie na czele z o. Łomnickim 

mieli zajmować się formacją i kierownictwem duchowym młodych sióstr
241

. Podejmując 

się spraw materialnych, ks. Sielecki we wszystkich dokumentach figurował jako założy-

ciel nowej instytucji i został jej prokuratorem. W praktyce również dbał o formację mło-

dych sióstr, towarzysząc im w życiu codziennym, uczestniczył w sprawach związanych z 

funkcjonowaniem pierwszych wspólnot. W prowadzonych sprawach okazał się roztrop-

nym koordynatorem i zarządcą dóbr młodej instytucji. 

W 1894 r. ks. Sielecki poinformował Stolicę Apostolską o powołaniu do istnienia no-

wej instytucji zgromadzenia sióstr służebnic, na co otrzymał odpowiedź pismem z dnia 19 VII 

1894 r. od Kongregacji ze słowami podziękowania za zaangażowanie, przekazując zarząd nad 

instytucją greckokatolickiemu metropolicie
242

. Brak wymogu posagu przy wstąpieniu do 

zgromadzenia przyczynił się do gwałtownego wzrostu nowych powołań. Siostry utrzymywały 

się dzięki funduszom pozyskiwanym przez ks. Sieleckiego oraz z własnej pracy. 

W związku z tworzeniem się kolejnych wspólnot w parafiach, a nawet eparchiach, 

w funkcjonowanie młodej instytucji ingerowało coraz więcej osób  – biskupi, księża para-

fialni, spowiednicy czy kierownicy duchowni. Metropolita Sylwester Sembratowicz, aby 

zachować jedność działania sióstr, 15 V 1896 r. wyznaczył ks. Cyryla prokuratorem 

zgromadzenia we wszystkich trzech eparchiach. Niestety doprowadziło to do pewnego 

rozdźwięku pomiędzy współzałożycielami. Warto zauważyć, iż o. Łomnicki, który miał 

zajmować się formacją i opieką duchową młodych sióstr, był bardzo często przez swoich 

przełożonych delegowany na inne urzędy. W 1893 r. przebywał w seminarium w Dobro-

milu, w 1894 r. został dyrektorem szkoły w Buczaczu, a dopiero we wrześniu 1894 r. 
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przeniesiono go do Krystynopola, gdzie objął opiekę nad nowicjatem sióstr służebnic. Nie 

trwało to jednak długo, gdyż w 1895 r. został już ihumenem klasztoru bazyliańskiego w 

Michałówce. Niestety wprowadzało to coraz więcej zamieszania i niespójnośc i w zarzą-

dzaniu młodą instytucją. Formacją zajmowali się różni ojcowie, a ks. Cyryl, ze względu 

na obowiązki proboszcza dwóch parafii i dziekana, nie zawsze mógł dotrzeć do każdej 

służebnickiej wspólnoty. Biorąc pod uwagę złożoność całej sytuacji, ks. Cyryl zwrócił się 

do ordynariusza pismem 15 V 1896 r., składając rezygnację z urzędu prokuratora, na co 

nie otrzymał ani zgody, ani odpowiedzi. Według wspomnień zapisanych w kronice zgro-

madzenia, ks. Sielecki ponownie zwrócił się na piśmie 3 V 1897 r. z rezygnacją z urzędu 

prokuratora. Metropolita S. Sembratowicz przeprowadził konsultacje pomiędzy lwowskim 

ihumenem bazylianów Andrzejem Szeptyckim OSBM a jezuitą o.  Szczepkowskim w celu 

właściwego rozwiązania sprawy i wyznaczenia dla młodego zgromadzenia prokuratora i 

komisarza duchowego w jednej osobie. Zgodnie z dekretem 2 III 1897 r. kierownictwo 

nad zgromadzeniem zostało przekazane ojcom bazylianom. Prokuratorem i duchowym 

komisarzem instytucji został mianowany o. Łomnicki
243

. W konsekwencji 26 II 1898 r. 

metropolita zwolnił ks. Cyryla z funkcji prokuratora zgromadzenia i nakazał mu przeka-

zanie zarządu wraz z księgami rachunkowymi bazylianom. 

W tych okolicznościach, przy okazji otwarcia kolejnego ośrodka zgromadzenia w 

Żółkwi, 2 V 1898 r. o. Jeremiasz wystosował list do duchowieństwa wszystkich trzech 

eparchii, w którym wyraźnie podkreślił, iż powstałe nowe zgromadzenie jest nadzieją dla 

Kościoła. Świadczy o tym fakt, iż zaledwie w ciągu sześciu lat jego istnienia (1892–1898) 

powstało 10 wspólnot, w których pracowało 70 sióstr. Niezwykły wzrost i dynamiczny 

rozwój młodej instytucji był znakiem, iż odgrywała ona wśród społeczeństwa wielkie zna-

czenie i przynosiła korzyści w greckokatolickiej społeczności. Siostry, dzięki swojej 

ofiarności i wielkiemu zaangażowaniu, zdobywały sobie szacunek i autorytet wśród wier-

nych
244

. Ponadto, po odejściu ks. Sieleckiego, wprowadzony został wymóg wniesienia 

posagu przy wstąpieniu do zgromadzenia w wysokości 1200 koron
245

. 
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 Por. AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 112; Львівсько-Архієпархіальні Відомості, Nr 4:1897, s. 54; А. 

Великий, op. cit., s. 100. 
244

 Por. А. Великий, op. cit., s. 101–105. 
245

 Por. С. Марків, op. cit., s. 117. Warto wspomnieć, iż do ks. Sieleckiego wciąż zgłaszały się dziewczęta go-

towe podjąć życie zakonne, jednak ich rodzin nie stać było na wniesienie posagu. Z czasem, za namową tych 

kandydatek, pomimo podeszłego wieku, ks. Sielecki stał się założycielem kolejnego Zgromadzenia Sióstr św. 

Józefa Oblubieńca NPM. Próby połączenia nowej wspólnoty z istniejącymi siostrami służebnicami, ze względu 

na podobieństwo charyzmatów, nie doszło do skutku, ponieważ – niestety – ojcowie bazylianie nie zgodzili się 

na to. Główną przeszkodą było wymaganie wniesienia posagu przy wstąpieniu do służebnic. Ostatecznie, po-

wstało nowe greckokatolickie Zgromadzenie Sióstr św. Józefa Oblubieńca NPM. 
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Dzięki autorytetowi ks. Sieleckiego, przy wielkim zaangażowaniu i otwartości s. Josafaty i 

pierwszych członkiń, udało się pozyskać fundatorów i darczyńców dla stworzenia odpowiedniej 

bazy materialnej oraz ukształtować pozytywny wizerunek służebnicy pracującej z pełnym odda-

niem wśród społeczności. Duchowieństwo i wierni przekonali się, iż instytucja, na którą zbierano 

fundusze, stała się naprawdę dla nich wsparciem w trudnościach życia codziennego. Ponadto zgro-

madzenie było odpowiedzialnie reprezentowane przed władzami kościelnymi i rządowymi, do tego 

stopnia, iż mogło występować z petycjami do najwyższych władz państwowych. 

Kiedy w 1900 r. podjęto zamiar budowy nowego budynku nowicjackiego w Krysty-

nopolu, kierownictwo zgromadzenia 10 VI 1900 r. wystąpiło z wnioskiem do cesarza Fran-

ciszka Józefa o subwencję na budowę nowicjatu. Sejm Galicyjski 8 VII 1901 r. przyznał 1000 

koron subsydium, które były wypłacane w ciągu najbliższych lat
246

. Budowa domu w Krysty-

nopolu postępowała bardzo szybko, dzięki zorganizowanym zbiórkom na ten cel wśród du-

chowieństwa, wiernych wielu parafii oraz państwowej dotacji. Według zapisów w kronice 

zgromadzenia 9 V 1901 r. poświęcono kamień węgielny pod budowę, a 14 X 1902 r. miała 

miejsce konsekracja kaplicy. Budowę całego budynku zakończono 18 XI 1902 r.
247

 

 

3.4.2 Zgromadzenie pod kierownictwem Starszej Siostry 

 

W 1902 r. przystąpiono do wprowadzenia w życie kolejnej V części reguł z 1892 r., doty-

czącej bezpośredniego kierownictwa w zgromadzeniu. Po 10 latach działalności, władzę nad zgro-

madzeniem miała objąć główna siostra przełożona, zatwierdzona na 5 lat. Według paragrafu 1 czę-

ści V – siostry, poprzez głosowanie, miały dokonać jej wyboru. W związku z tym 26 IX 1902 r. o. 

Jeremiasz zwołał pierwsze powszechne posiedzenie sióstr służebnic
248

, na którym przeprowadzono 

wybory głównej siostry przełożonej. Siostry biorąc pod uwagę sugestie zapisane w regułach, odno-

śnie wieku, doświadczenia i cech wyróżniających osobę na przełożoną wybrały s. Josafatę Horda-

szewską
249

. Do jej zarządu powołano dwie asystentki – s. Konstantynę Suchowerską i s. Monikę 
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 AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 160. List do cesarza Franciszka Józefa wysłany 10 VI 1900 r. Por. А. 

Великий, op. cit., s. 118. 
247

 AGSS, Ibidem, s. 157. 
248

 AGSS, Ibidem, s. 137. Pierwsze dwa posiedzenia sióstr służebnic w latach 1902 i 1907 nie były zborami 

statutowymi lecz wynikały z potrzeby czasu i zostały zwołane przez metropolię A. Szeptyckiego i o. Łomnickie-

go ze względu na wyjątkową sytuację. Ojciec Jeremiasz wiedząc, że zarząd ojców bazylianów planuje wysłać go 

na misje do Kanady, aby zaopiekować się tamtejszą ukraińską emigracją, nie chciał pozostawić młodego zgro-

madzenia bez zarządu, dlatego zdecydował się na zwołanie kapituły.  
249

 W kapitule zgromadzenia wziął udział metropolitarny komisarz i 12 sióstr delegatek, które przynajmniej 6 lat 

prowadziły życie zakonne. Z tego wynika, iż s. Josafatę wybrały siostry, które wstąpiły do zgromadzenia w 

latach 1892–1894. Por. А. Великий, op. cit., s. 130. 
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Starsza Siostra 

s. Josafata 

Hordaszewska 

Biskup przemyski 

Konstantyn Czechowicz 

1896–1915 

 

Metropolita lwowski  

abp Andrzej Szeptycki 

1900–1944 Administrator eparchii  

stanisławowskiej 

Mitrat Wasyl Facijewycz 

1901–1904 

Biskup stanisławowski 

Grzegorz Chomyszyn 

1904–1947 
Komisarz 

metropolitarny 

o. Ignacy Tysowski  

7 X 1902 – 22 III 1903 

 

Komisarz 

metropolitarny 

o. Josyf Pełeński  

23 III 1903 – 22 VII 1905 

 

Komysz. Metropolita Andrzej Szeptycki 22 X 1902 r. zatwierdził wybór głównej przełożonej na 

5 lat, nadając jej tytuł Starsza Siostra
250

. 

Zgromadzenie weszło w drugie dziesięciolecie swego istnienia wzmocnione i go-

towe do podjęcia kolejnych wyzwań, a było ich naprawdę wiele.  Przede wszystkim Star-

sza Siostra we współpracy z komisarzem duchowym wyznaczonym przez urzędującego 

hierarchę przejęła pełne i samodzielne zarządzanie zgromadzeniem. Ze względu na pla-

nowany przez o. Łomnickiego wyjazd na misje do Kanady, zrezygnował on z urzędu me-

tropolitarnego komisarza, a na jego miejsce został wyznaczony bazylianin o. Platonid  

Filias. Nowy komisarz po przeprowadzeniu wizytacji kanonicznej w sprawozdaniu z 12 IX 

1902 r. wyraził swoje zadowolenie ze stanu duchowego sióstr i ich apostolatu
251

. 

Ostatecznie przełożeni zmienili decyzję i o. Łomnicki nie wyjechał na misje. Do Kanady na 

jego miejsce pojechał w październiku właśnie o. P. Filias, a kolejnym komisarzem zgromadzenia 

wyznaczony został o. Ignacy Tysowski, a po nim o. Josyf Pełeński. Starsza Siostra pełniła funkcję 

przełożonej, natomiast komisarze mieli kompetencje wizytacyjne i doradcze. 

 

Struktura Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w 1902 r. przedstawiała się następująco:  

 

Starsza Siostra od początku kadencji stanęła przed bardzo trudnymi zadaniami. Jej 

charyzmatyczne oddanie spowodowało, że kiedy stanęła u steru zgromadzenia, towarzyszyło 
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 W pierwszych regułach z 1892 r. występowała nazwa główna przełożona. Tytuł Starsza Siostra był nową 

nazwą, która została wprowadzona do reguł zgromadzenia w 1907 r., na określenie przełożonych lokalnych czy 

prowincjalnych. Tytuł przełożona generalna pozostał niezmiennie zarezerwowany dla osoby sprawującej pełny 

nadzór nad wszystkimi przełożonymi lokalnymi czy prowincjalnymi, co zostało potwierdzone ostatecznie w 

konstytucjach z 1934 r. Por. А. Великий, op. cit., s. 131. 
251

 Por. Д. Славута, Молитва і служіння, op. cit., s. 83.  
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jej poczucie ogromnej odpowiedzialności za stan duchowy i materialny wspólnot - stała się 

przez to „sercem i duszą” zgromadzenia
252

. Obejmując urząd przełożonej, zarządzała bezpo-

średnio wszystkimi siostrami bez względu na eparchie. Niestety, nie zachowały się informacje 

o zatwierdzonych przez nią pierwszych aktach prawnych, jednak wydaje się oczywiste, iż jej 

korespondencja dotyczyła przekazywania siostrom informacji związanych z przenoszeniem 

sióstr z domów do innych wspólnot i powierzaniem im nowych zadań. Siostra Josafata wy-

różniała się zdecydowaniem i pewnością siebie, zachowując przy tym zdrowy dystans wobec 

opinii ludzkiej, co dawało jej wewnętrzną wolność w podejmowaniu trudnych decyzji. 

Najbardziej odważnym i decydującym momentem w życiu młodego zgromadzenia by-

ło wysłanie już w 1902 r. pierwszych czterech sióstr poza granice Galicji do Kanady. Była to 

inicjatywa podkreślająca zdolność sióstr do pełnej odpowiedzialności za powierzone im zada-

nia oraz niezwykłe zaufanie przełożonej do swoich podwładnych. Zarządzanie zgromadze-

niem przez s. Josafatę, dzięki jej mądrym decyzjom, zapisało się w historii pod hasłem „w 

szeroki świat” oraz przekroczyło granice Galicji i Bukowiny, które były zapisane w pierwszej 

konstytucji z 1892 r. jako teren działania zgromadzenia
253

. Była to nowa era w działalności 

młodej wspólnoty wskazująca na dalekowzroczność i szerokie horyzonty początkującego 

zarządu. Należy zauważyć, iż zgromadzenie rozwijało się pod czujnym okiem metropolity 

Andrzeja Szeptyckiego, który wiosną 1903 r. wystosował list do sióstr służebnic, przypomi-

nając, że obowiązkiem Starszej Siostry jest również pilnowanie porządku i dyscypliny we 

wspólnotach. Powinna nimi zarządzać zgodnie z regułami, zasięgając porady u komisarza
254

. 

Siostra Josafata rozpoczęła swoją kadencję przełożonej kanoniczną wizytacją prze-

prowadzoną we wszystkich domach zgromadzenia. Po jej zakończeniu, w październiku 1903 

r., przesłała sprawozdanie do metropolity, w którym wyraźnie przedstawiła sytuację wspól-

not. Była świadoma, iż kierowała społecznością kobiet o bardzo zróżnicowanym pochodzeniu 

społecznym i środowiskowym, różnym przygotowaniu zawodowym oraz poziomie wykształ-

cenia
255

. W tym czasie większość sióstr pochodziła ze wsi, dlatego każda z nich wnosiła do 
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 Por. Д. Славута, op. cit., s. 78.  
253

 Dzięki odważnym decyzjom s. Josafaty pierwsza misja zaowocowała powstaniem prowincji w Kanadzie, 

później w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Por. А. Великий, op. cit., s. 149. 
254

 Por. ibidem, s. 152. Chodzi o list metropolity A. Szeptyckiego do służebnic NPM, Lwów 19 III 1903 r. 
255

 Siostra Josafata została przełożoną w bardzo trudnym momencie, gdy z zarządzania zgromadzeniem rezy-

gnował o. Jeremiasz – pierwszy kierownik duchowny sióstr. Siostry były przyzwyczajone, że przełożonym i 

komisarzem w jednej osobie był kapłan i zakonnik. Siostra Josafata zwracała się pisemnie do metropolity Szep-

tyckiego o przywrócenie o. Jeremiasza na komisarza, jednak bez rezultatu. W tej sytuacji była zmuszona współ-

pracować z o. Pełeńskim, który krytykował jej decyzje i postanowienia wobec sióstr. Ojciec Pełeński nie dowie-

rzał, że s. Josafata jest zdolna wykonywać obowiązki przełożonej, dlatego nie zwracając uwagi na rozporządze-

nie metropolity, który jasno określił zakres obowiązków urzędów Starszej Siostry i komisarza, naśladując swo-
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zgromadzenia przyzwyczajenia wyniesione z własnych środowisk, indywidualne cechy cha-

rakteru, postaw i mentalności, odmienne sposoby myślenia i przeżywania wartości religij-

nych. Łączyła je jednak wspólna idea – życia zakonnego. 

Poważną przeszkodą w sprawowaniu urzędu Starszej Siostry były nieporozumienia 

wynikające z nadużywania swojej władzy przez komisarza o. Josyfa Pełeńskiego. Ewidentnie 

ignorował on urząd przełożonej, krytykował i podważał jej zarządzenia, wprowadzając chaos 

we wspólnotach. Siostra Josafata zwróciła się do metropolity Szeptyckiego z pismem o wy-

znaczenie obowiązków przełożonej i komisarza dla kompetencji obu stron. Jednak pomimo 

próśb komisarz o. J. Pełeński nie dostosował się do zaleceń i nadal ingerował w obowiązki 

Siostry Starszej, przenosząc siostry z jednej wspólnoty do drugiej, wyznaczając przełożone 

według własnego uznania, udzielał pozwolenia na składanie lub odnowienie ślubów zakon-

nych, przenosił kaplice. Działania komisarza prowadziły do podważania autorytetu Starszej 

Siostry i blokowały usamodzielnienie młodej instytucji. Ze względu na brak możliwości po-

rozumienia z komisarzem, a mając na względzie dobro instytucji, 20 II 1904 r. s. Josafata 

złożyła na ręce metropolity A. Szeptyckiego rezygnację z funkcji przełożonej
256

. Była to 

bardzo trudna decyzja wynikająca jednak z odpowiedzialności za całe zgromadzenie. 

Na miejsce s. Josafaty metropolita wyznaczył z urzędu s. Wasylię Marię Myszok, 

pozostawiając bez zmian zarząd i komisarza
257

. Decyzja ta spowodowała, iż zarząd ten 

traktowany był jako nadzwyczajny i tymczasowy, gdyż do zakończenia kadencji pozostały 

trzy lata. Siostra Wasylia kontynuowała wizję s. Josafaty pod hasłem „w szeroki świat”, 

wysyłając w 1905 r. dwie dodatkowe siostry do Kanady, aby wsparły tamtejszą misję. W 

1906 r. została utworzona nowa placówka misyjna w Chorwacji w Krizevacke, gdzie siostry 

pracowały w seminarium i kurii biskupiej bp. Juliana Drohobeckiego, otwierając tym samym 

perspektywę utworzenia przyszłej prowincji
258

. 

W 1907 r. zgromadzenie otrzymało nowe reguły, nad którymi osobiście pracował – na 

prośbę metropolity A. Szeptyckiego i s. Josafaty – o. J. Łomnicki. W dniach 20–22 IV 

1907 r. zwołana została Konstytucyjna Rada zgromadzenia, w której wziął udział metropolita 

A. Szeptycki, o. Jeremiasz i o. Arsenii Łoziński
259

. Po zatwierdzeniu reguł Starsza Siostra 

                                                                                                                                                                                     
ich poprzedników, zachowywał się bardziej jako główny przełożony. Por. AGSS, Й. Гордашевска, Звіт зі 

стану Згромадження, жовтень 1903 p. 
256

 Por. А. Великий, op. cit., s. 133. 
257

 AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. I, s. 767. Siostra Wasylia Myszok wstąpiła do zgromadzenia 20 VII 1894 r., 

pierwsze śluby złożyła 22 VI 1896 r., a śluby wieczyste 21 IX 1907 r. Zarządzała zgromadzeniem w latach 

1904–1909 oraz 1920–1927. 
258

 Por. А. Великий, op. cit., s. 151. 
259

 Por. AGSS, Обіжник Митрополита А. Шептицького до Сестер Служебниць НДМ, Львів 20 I 1907 r. 

Bazylianin o. Arsenii Łoziński był komisarzem zgromadzenia w okresie od 12 XI 1905 r. do 3 VIII 1908 r. 
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Wasylia Myszok była odpowiedzialna za ich wprowadzenie w życie i 9 V 1909 r. przed zwoła-

niem pierwszej kapituły złożyła mandat Starszej Siostry na ręce komisarza o. J. Malickiego
260

. 

Dokument nowej konstytucji miał inną strukturę, jednak w wielu zapisach był po-

dobny do poprzedniego. Kładziono w nim silniejszy akcent na formację członkiń zgroma-

dzenia, wskazując na walory życia we wspólnocie i jakość życia duchowego. Jest on swo-

istym rodzajem refleksji oraz wyciągnięciem wniosków z doświadczenia lat poprzednich. 

Konstytucja uporządkowała niektóre zapisy, wskazując cele priorytetowe. Za najważnie j-

sze cele zgromadzenia uznano: troskę o zbawienie i doskonałość własnych dusz przez 

zachowanie trzech ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa oraz gorliwość w pokornej 

pracy na chwałę Bożą i dobro bliźnich przez wychowanie małych dzieci w ochronkach, 

obsługę chorych, dbałość o porządek i piękno świątyni. Niewątpliwie ważnym elementem 

życia zakonnego, na który zwrócono uwagę, była potrzeba rozwoju i pogłębienia życia 

ascetyczno-zakonnego. Należy zauważyć, iż pierwotne reguły z 1892 r. koncentrowały się 

na „zewnętrznej” pracy sióstr, zaś nowe - na ich formacji wewnętrznej, jakkolwiek w dal-

szym ciągu zawierały wiele praktycznych wskazówek
261

. 

Młode zgromadzenie na prawie diecezjalnym wciąż borykało się z problemami z za-

chowaniem jedności, ponieważ istniało równocześnie w trzech eparchiach. Od początku pro-

blem ten próbowano rozwiązywać na różne sposoby. Metropolita S. Sembratowicz, który 

widział zagrożenie dla młodej wspólnoty zakonnej, wziął na siebie bezpośrednią opiekę nad 

wspólnotą i nadzór nad nią. Kolejne lata dynamicznego rozwoju jeszcze bardziej uwidacznia-

ły problem zachowania jedności kierownictwa, dlatego metropolita A. Szeptycki podjął się 

tymczasowo bezpośredniego zwierzchnictwa nad całym zgromadzeniem. Jego celem było 

doprowadzenie młodej instytucji do momentu, w którym siostry nie tylko uzyskają reguły 

zatwierdzone na prawie papieskim, ale przede wszystkim same w pełni podejmą się kierow-

nictwa instytucją. Bardzo mu zależało na samodzielności w jej zarządzaniu, które byłoby 

gwarancją jedności
262

. Nowa konstytucja przewidywała układ prowincjalny całego zgroma-

dzenia. Zanim jednak to nastąpiło, dla zachowania jedności kierownictwa w Galicji, metropolita 
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 Por. А. Великий, op. cit., s. 152. 
261

 Por. AGSS, Устави Згромадження Сестерь Служебниць Преч. Діви Маріи Непороч. Зачатои, Жовква 1907. 
262

 Por. AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 2, s. 307. Документ № 34 з1906 р., грудня 9, Крехів, Пастирське 

послання Митрополита Андрея до Сестер Служебниць ПДМ: „В тій редакції найбільше буду уважати на 

те, щоб ті правила так були зложені, як потреба до будучого потвердження через Конгрегації римські. 

Думаю що лишень тоді існування Вашого Згромадження буде утверджене і утривалене, коли ті правила 

будуть раз на все Апостольським Престолом потверджені. В трилітнім проводі, котрого я піднявся буду 

старатися допровадити до того, щоби Ви самі собою Ваше Згромадження провадили, бо так в кожнім 

Згромадженню повинно бути. Сестри мусять зрозуміти що лиш їх наставниці мають їм розказувати, що 

законний послух наставницям належиться”. 
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Szeptycki zaproponował tymczasowe rozwiązanie. Ordynariusze zamiast objęcia swoją jurys-

dykcją tylko tej części domów zakonnych, które były położone na terenie danej eparchii, spra-

wowali urząd pełnej władzy nad całym zgromadzeniem w odpowiedniej kolejności. Jako 

pierwszy, w 1909 r., pełną władzę nad wszystkimi domami zakonnymi, niezależnie od usytuo-

wania, sprawował metropolita A. Szeptycki. 

Po dwuletniej praktyce nowej konstytucji we Lwowie 9–11 V 1909 r. odbyła się 

pierwsza kapituła zgromadzenia
263

. Zgodnie z jej zasadami wybrano nowy zarząd wraz z 

Starszą Siostrą s. Witalią Anną Mikuś
264

. W skład zarządu weszły – zastępczyni s. Josafata 

Hordaszewska
265

, asystentki – s. Iwanna Kołodij, s. Maria Zachariewycz, sekretarka s. Leon-

tia Biłoruśka, a ekonomką została wybrana s. Natalia Połotniuk
266

. Kadencja s. Witalii Mikuś 

przypadła na bardzo trudny okres wojenny, jednak nie powstrzymało to dynamizmu rozwoju  i 

ciągłości kontynuowania głównej wizji zgromadzenia „iść tam, gdzie największa potrzeba”  i „w 

szeroki świat”. Potwierdzeniem tego było powstanie kolejnych 20 placówek już nie tylko w Eu-

ropie, ale również za oceanem. Starsza Siostra Witalia podejmowała, podobnie jak jej poprzed-

niczki, odważne decyzje, wysyłając siostry w 1911 r. na kolejne misje. Tym razem do nieznanej 

Brazylii wyjechały razem z grupą ojców bazylianów doświadczone misją kanadyjską siostry. 

Najtrudniejszym czasem okazał się okres wojenny, w którym siostry nie tylko dbały   

o młodzież, dzieci, starszych i chorych, ale również zmuszone były zadbać o siebie, aby prze-

trwać ten wyjątkowo nieprzewidywalny moment historii. Zgromadzenie pozostało od począt-

ku wojny bez pasterza. Po aresztowaniu metropolity A. Szeptyckiego biskup stanisławowski 

Grzegorz Chomyszyn również ukrywał się w obawie przed aresztowaniem. Jedynym władyką 

obecnym na terenie greckokatolickiej metropolii lwowskiej przez cały okres okupacji rosyj-

skiej pozostawał biskup przemyski Konstantyn Czechowicz
267

, który przeżył razem ze swoimi 
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 AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 273.  
264

 Siostra Witalia Eudokia Mikuś (1875–1951) – do zgromadzenia wstąpiła 28 V 1895 r., pierwsze śluby zakon-

ne złożyła 17 VI 1897 r., a wieczyste – 21 IX 1907 r. Zarządzała zgromadzeniem przez 9 lat, chociaż konstytu-

cyjny czas wynosił jedynie 5. Ze względu na pierwszą wojnę światową i niemożliwość zwołania kapituły w 

latach 1914–1915 jej kadencja została przedłużona do 9 lat. Zmarła w 1951 r. 
265

 Por. А. Великий, op. cit., s. 152. Wyboru s. Josafaty Hordaszewskiej do zarządu oraz dopuszczenia do ślu-

bów wieczystych domagały się siostry zebrane na kapitule. 
266

 Por. AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 171. 
267

 Konstantyn Czechowicz (1847–1915) – został wyświęcony na kapłana przez bp. Jana Stupnickiego 5 I 1873 

r. W latach 1873–1875 był wikariuszem w Mołodyczu, w latach 1875–1877 był prefektem seminarium we 

Lwowie. Wybrany na kanclerza eparchii przemyskiej, a w latach 1888–1890 rektor Greckokatolickiego Semina-

rium Duchownego w Przemyślu. W 1896 r. mianowany został biskupem przemyskim, a w 1897 r. konsekrowany 

i intronizowany. W latach 1895–1914 był posłem do Sejmu Krajowego Galicji w VII, VII, IX i X kadencji. 

Dzięki jego staraniom zbudowano gmach greckokatolickiego seminarium duchownego, jak również założono 

Ruski Instytut dla Dziewcząt, utworzono ukraińskie instytucje finansowe: Ukrajińską Szczadnycię, Towarzy-

stwo Wzajemnego Kredytowania Wira i Miszczańską Kasę. W 1897 r. otrzymał medal „Fidei et Virtuti”, a w 

dwa lata później cesarski Order Korony Żelaznej II klasy. W czasie rosyjskiej okupacji Przemyśla w 1915 r. był 

aresztowany przez władze. Zmarł 28 IV 1915 r. 
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wiernymi dwukrotne oblężenie Przemyśla. Zmarł podczas oblężenia miasta 28 IV 1915 r. W 

tej wyjątkowej sytuacji trwającej wojny prawnym opiekunem zgromadzenia pozostał więc bp 

G. Chomyszyn, który przedłużył kadencję istniejącego zarządu zgromadzenia z s. Witalią 

Mikuś na czele do 1918 r.
268

 

Czas wojny przyniósł nie tylko nowe zadania dla sióstr – opiekę nad sierotami, chorymi, 

rannymi, wdowami – ale również jak w każdej rodzinie straty osobowe. Bardzo trudnym momen-

tem było aresztowanie, w nocy 5 II 1915 r., współzałożyciela zgromadzenia o. Jeremiasza Łom-

nickiego, który pełnił funkcję rektora Seminarium Duchownego w Stanisławowie
269

. Niestety 

został on wywieziony na Syberię, gdzie zmarł 3 VII 1915 r., mając zaledwie 55 lat. 

Przed zakończeniem wojny 28 IV 1918 r. zmarł w wieku 83 lat ks. Cyryl Sielecki – 

drugi współzałożyciel zgromadzenia, a rok później 7 IV 1919 r. – s. Josafata Hordaszewska. 

Był to bardzo trudny okres dla służebnic, gdyż odeszli ci, którzy założyli fundamenty 

instytucji. Zgromadzenie stanęło przed szczególnym czasem próby, który zweryfikował au-

tentyczność i wiarygodność powołanych. Po przedłużonym, ze względu na trwające działania 

wojenne, mandacie s. Witalii Mikuś zwołane zostały 1 XI 1918 r. wybory Starszej Siostry. 

Kapituła Główna zebrana w Krystynopolu wybrała nowy zarząd z s. Leontią Biłoruską
270

 na 

czele. W tym czasie rozpoczęła się kolejna wojna na terenie Galicji, tym razem polsko-

bolszewicka. Kolejne przesunięcia frontów, zmiany wojsk, niepewność, międzynarodowe 

komisje i zmiany granic, ograniczenia w szkolnictwie oraz działalności medycznej bardzo 

negatywnie odbiły się na działalności wspólnot zakonnych. Starsza Siostra w zarządzaniu 

zgromadzeniem korzystała z pomocy komisarza ordynariatu o. Lazara Berezovskoho.  
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 Por. А. Великий, op.cit., s. 180. 
269

 Greckokatolickie Seminarium Duchowne w Stanisławowie zostało utworzone w 1906 r. w celu kształcenia 

kapłanów eparchii stanisławowskiej, po likwidacji Greckokatolickiego Seminarium Generalnego rozporządze-

niem cesarskim z 13 VII 1893 r. Rektorem seminarium w latach 1906–1915 był o. J. Łomnicki, a jego następcą 

został o. Auksentii Bojczuk, który sprawował ten urząd do momentu likwidacji seminarium przez władze komu-

nistyczne w 1945 r. Por. Савчук О., Пастир Добрий, Івано-Франківськ 2017. 
270

 Siostra Leontia Paraskewia Biłoruśka – (8 VIII 1882 – 1 XI 1952) – urodziła się Glinianach, powiat Przemy-

ślany. Wstąpiła do zgromadzenia 11 IV 1902, śluby zakonne złożyła 14 X 1904, a wieczyste 15 II 1911 r. Naj-

częściej pracowała jako pielęgniarka, opiekując się chorymi. Wielokrotnie wybierana była przez siostry do za-

rządu zgromadzenia. Na drugiej kapitule w 1909 r. została wybrana sekretarką, w 1918 r. – wybrana na siostrę 

starszą, jednak urząd ten pełniła tylko do 1921 r. Biskup G. Chomyszyn zdecydował o odsunięciu jej od władzy 

bez dodatkowego wyjaśnienia. Na kapitule w 1934 r. ponownie wybrana do zarządu na asystentkę przełożonej 

generalnej. Po drugiej wojnie światowej pozostała w USRR w rodzinnych stronach, gdzie pracowała w szpitalu. 

Zmarła 1 XI 1952 r.  
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Starsza Siostra: 

s. Witalia A. Mikuś 

10 V 1909 – 1 XI 1918 

 

s. Leontia Biłoruśka 
1 XI 1918 – 7 V 1920 

Biskup przemyski 

Jozafat Kocyłowski 

1917 – 1947 

 

Metropolita lwowski  

abp Andrzej Szeptycki 

1900 – 1944 Biskup stanisławowski 

Grzegorz Chomyszyn 

1904 - 1947 

Komisarz 

Ordynariatu 

o. Arsenij I. Łoziński  

12 XI 1905 – 3 VIII 1908 

 

Komisarz 

Ordynariatu 
o. Lazar L. Berezovski 

12 IX 1918 – 12 VII 1920 

 

Komisarz 

Ordynariatu 

o. Jeronim J. Malicki  
25 XI 1908 – 2 VII 1918 

 

Struktura Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w 1921 r. przedstawiała się następująco:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niestety zgromadzenie weszło w kolejny trudny czas wojny 1920 r. W najbardziej 

krytycznym jej momencie, kiedy 7 V 1920 r. front przesuwał się aż pod Kijów, konferencja 

greckokatolickich biskupów Galicji ogłosiła oficjalnie kryzys zgromadzenia, odsuwając Star-

szą Siostrę Leontię Biłoruśką od zarządu. Bezpośrednim zwierzchnikiem zgromadzenia został 

bp Grzegorz Chomyszyn, który bardzo negatywnie oceniał życie duchowe sióstr, wysuwał 

ostre zarzuty wobec zarządu o brak właściwego zarządzania wspólnotami zakonnymi. Ordy-

nariusz wyznaczył nowego komisarza w osobie bazylianina o. Platona Martyniuka, ogranicza-

jąc przy tym jego kompetencje do minimum. Brak porozumienia pomiędzy ordynariuszem     

a komisarzem wpływały negatywnie na ich wewnętrzne relacje, co doprowadziło do rezygna-

cji o. Platona ze swojej funkcji 19 IV 1921 r. Na jego miejsce 8 V 1921 r. komisarzem został 

wyznaczony bazylianin o. Ignacy Tysowski. 

Ordynariusz G. Chomyszyn 28 IX 1921 r. zwołał Kapitułę Główną sióstr do Stanisła-

wowa. Rozpoczęła się ona rekolekcjami wygłoszonymi przez redemptorystę o. Mikołaja 

Czarnieckiego. Niestety z nieznanych nam przyczyn bp Chomyszyn odwołał tę kapitułę. W 

czasie jego pięcioletniego zarządzania w sprawach zgromadzenia podejmowane były niezro-

zumiałe decyzje. Na przełomie września i października 1921 r. bp Chomyszyn udzielił upo-

mnień na piśmie za agitację oraz inne zarzuty 14 siostrom pod groźbą wydalenia ze zgroma-

dzenia, 20 siostrom upomnienie zwyczajne z nałożeniem pokuty, a pięć sióstr, w tym s. Arse-
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nię Hordaszewską usunął ze zgromadzenia
271

. Decyzje ordynariusza były wiążące, gdyż 

zgromadzenie było instytucją na prawie diecezjalnym. Dzięki odwadze i ogromnej determina-

cji czterech sióstr wydalonych ze zgromadzenia, które wniosły odwołanie do Kongregacji ds. 

Kościołów Wschodnich, po weryfikacji i przeprowadzonej wizytacji instytucji przez trzech 

wizytatorów apostolskich, zostały im przywrócone pełne prawnych członkiń zgromadzenia. 

Stolica Apostolska wykazała się w tamtym momencie bezprecedensowym działaniem, które 

uchroniło zgromadzenie przez kolejnym kryzysem
272

. 

                                                           
271

 Por. А. Великий, op. cit., s. 237. Decyzje podejmowane przez bp Grzegorza Chomyszyna do dzisiaj są nie-

zrozumiałe, ze względu na brak wystarczających dokumentów, i wymagają szczegółowego zbadania sprawy. 

Siostry usunięte ze zgromadzenia wniosły odwołanie w marcu 1922 r. do Kongregacji ds. Kościołów Wschod-

nich w Rzymie. Kongregacja zwróciła się do bp Chomyszyna o wyjaśnienia w tej sprawie, jednak bez zadowala-

jącego rezultatu. W tej sytuacji wyznaczono 7 XI 1922 r. wizytatora Stolicy Apostolskiej w osobie jezuity o. 

Stanisława Sopucha. Wizytacja trwała od listopada 1922 r. do stycznia 1923 r. W czerwcu 1925 r. Stolica Apo-

stolska przesłała decyzję o uwzględnieniu odwołania sióstr wydalonych ze zgromadzenia i ponownym ich przy-

jęciu po odbyciu roku nowicjatu, z zakazem pobytu w diecezji stanisławowskiej. Decyzja Stolicy Apostolskiej 

uważana była przez bp. Chomyszyna za szkodliwą dla zgromadzenia. Ostatecznie w 1926 r. Stolica Apostolska 

potwierdziła wcześniejszą decyzję o przywróceniu sióstr do zgromadzenia z uwagi na niekanoniczność procedu-

ry oraz niewystarczającą powagę zarzutów ordynariusza bp Chomyszyna wobec sióstr. 
272

 AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 175–180. W kronice zostało zapisane: „[…] п’ять видалених Сестер: 

Арсенія Гордашевська, Мавра Гузан, Теодосія Савчак, Кирила Сеньківська й Юнія Гузар. Чотири перші 

зробили відклик до Риму за нелегальне видалення. Старшою Згромадження була тоді с. Василія Мишок. 

[…] Причини видалення, що їх подав Преосвящений, були наступні: в с. Кирили Сеньківської впертість, 

гордість і брак чернечого духа, с. Тедосію Савчак обвинувачувано, що писала анонімові листи до 

Єпископа про зле поведення одного священика та що марнотравно розтратила 60.000 корон з власности 

Згромадження, с. Мавра Гузан була видалена за те, що брала участь у писанні аномних листів разом з с. 

Теодосією Савчак. Однак она тому заперечила. Сестра Арсенія Гордашевська була видалена за 

лінивство, неуміркованість у їжі й спанні. Видалені Сестри, чотири вище подані, а саме: с. Кирила 

Сеньківська, Теодосія Савчак, Мавра Гузар  і Арсенія Гордашевська  внесли протест до Святішого Отця 

й так їхні справи опинилися в Священній Конгрегації для Східньої Церкви. 

Сестра Кирила Сеньківська  провела в Згромадженні 25 літ життя. Працювала в сиротинцях а опісля була 

настоятелькою в численних домах. В перших роках світової війни (1914–1918) працювала разом з 

іншими Сестрами в військовому шпиталі через три й пів року й одержала відзначення від австрійського 

уряду. Потім була настоятелькою в сиротинці в Ґмінді, де було понад 200 воєнних сиріт. Коли 

сиротинець перенесено з Ґмінди  до Ґая, була там дальше настоятелькою, Пізніше була настоятелькою на 

Волянці, а опісля відкликана до Станиславова. І там 12 ІІ 1922 p. одержала декрет видалення зі 

Згромадження, виданий Преосвященим. 15 ІІ 1922 p. вручено її з декретом видалення також декрет 

звільнення від обітів. 

Сестра Теодосія Савчак провела в Згромадженні 22 роки й була настоятелькою в Станиславові, 

Микуличині,  Городенці. 7 ІІ 1922 р. настоятелі візвали її до Станиславова й 15 ІІ 1922 р. сказали їй, що є 

видалена зі Згромадження та вручили декрет Преосвященого Ординарія Станиславівського, яким 

звільнено її від обітів. 

Сестра Мавра Гузар до часу видалення, 15 ІІ 1922 р., провела 24 роки в Згромадженні. 

Видалена с. Арсенія Гордашевська мала за собою понад 30 літ життя проведених у Згромадженні: 27 ІІ 

1922 р. казали їй зняти законний габіт. […] Після факту видалення 5 Сестер зі Згромадження, з яких 

чотири зробили відклик до Апостольської Столиці, Священна Конгрегація для Східньої Церкви 

іменували о. Станислава Сопуха Т.І. Провінціяла Отців Ісусовців у Польщі Апостольським Візитатором 

нашого Згромадження та поручила йому прослідити справу видалення Сестер, що о. Сопух зробив, але 

потім усунувся, щоб не входити в конфлікт з Преосв. Кир Хомишином, який жив у добрих відносинах з 

Отцями Ісусовцями. Тоді Священна Конгрегація для Східньої Церкви назначила Апостольським 

Візитатором нашого Згромадження о. Переґрина Гачелю  Провінціяла Отців Францішканів. В 1927 р. той 

перевів візитацію, щоб точніше розвідатися про справу видалених Сестер та пізнати духа Згромадження. 

Тому що саме тоді померла Сестра Старша Василія Мишок, о. Гачеля назначив на Її місце на уряд с. 

Вероніку Ґарґіль.  Робив візитацію в Львівському домі, в Перемишлі, в Жовкві,  підчас реколекції, коли 

Сестри зїхалися, кликав Сестер до себе й переслухував. Ствердив, що в Згромадженні є добрий дух. Коли 
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W 1929 r. zarząd zgromadzenia zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o za-

twierdzenie nowej konstytucji zgromadzenia
273

. W 1933 r. zgromadzenie otrzymało od 

Stolicy Apostolskiej status instytucji na prawie papieskim, a konstytucja zaaprobowana     

i potwierdzona autorytetem Stolicy Apostolskiej stała się gwarantem dalszego rozwoju 

zgromadzenia na kolejne 25 lat
274

. Na prośbę zarządu i wizytatora Kongregacja ds. Ko-

ściołów Wschodnich pismem z 5 I 1934 r. zatwierdziła podział zgromadzenia na trzy 

prowincje: europejską, kanadyjską i brazylijską, upoważniając siostry do wyboru zarzą-

dów prowincjalnych i ich udziału w kapitule generalnej
275

. 

 

Tabela 3. Siostry starsze Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w Galicji w latach 1902–1934. 

 Starsza Siostra Czas trwania kadencji w latach 

1 s. Josafata Michalina Hordaszewska 1902–1904 

2 s. Wasylia Maria Myszok 1904–1909 

3 s. Witalia Anna Mikuś 1909–1918 

4 s. Leontia Paraskewia Biłoruśka 1918–1920 

5 s. Wasylia Maria Myszok 1920–1927 

6 s. Weronika Maria Gargil 1927–1929 

1929–1934 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w AGSS.  

 

3.4.3 Wybór pierwszej przełożonej generalnej s. Weroniki Gargil  

 

Następstwem potwierdzenia nowej konstytucji było przeprowadzenie w dniach 4–6 

lipca 1934 r. pierwszej kapituły generalnej, na której dokonano wyboru głównego zarządu 

zgromadzenia z siedzibą we Lwowie. Wydarzenie to zostało poprzedzone wizytacją w zgro-

madzeniu oraz referendum wśród sióstr na placówkach w Kanadzie i Brazylii, które przepro-

wadził w 1932 r. wizytator Stolicy Apostolskiej redemptorysta o. Joseph Schrijvers
276

. Ponad 

                                                                                                                                                                                     
звізитував  перемиський дім, сказав: «це початок неба на землі». Питався Сестер, чи мають які бажання й 

тоді подано прохання, щоб Римська Столиця затвердила Устави. Єзуїт о. Переґрин обіцяв, що те зробить, 

напише до Риму. Декретом з дня 18 V 1928 р. Священна Конгрегація для Східньої Церкви іменувала 

Апостольським Візитатором нашого Згромадження о. Йосифа Схрейверса, Редемпториста, який 

справував той уряд аж до своєї смерти, до 4 III 1945 р. 

Всі три Апостольські Візитатори: о. C. Сопух, о. Переґрин Гачеля і о. Й. Схрейверс, мали подвійне завдання: 

пізнати духа Згромадження й прослідити справу видалення Сестер. Всі три Отці Візитатори в своїх звітах до 

Риму виказали, що в Згромадженні є добрий дух, що Сестри, які зробили відклик до Риму, були неправно 

видалені, бо раніше не мали ніяких упімнень ні пересторог. На рішення Риму чотири Сестри по 7 роках побуту 

на світі повернулися до Згромадження, тільки с. Юнія Гузар не хотіла вертатися”. 
273

 Por. AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 1, s. 643–644.  
274

 Stolica Apostolska dekretem z dnia 27 VII 1932 r. zatwierdziła konstytucję zgromadzenia, która weszła w 

życie z dniem 21 IX 1933 r. Por. А. Великий, op. cit., s. 310. 
275

 AGSS, Конституції 1933, Pismo – protokół nr 771/29 Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich z dnia 5 I 1934 r. 
276

 Ojciec Joseph Schrijvers (1876–1945) – urodził się 19 XII 1876 r. w Zutendel w Belgii. Studia średnie w 

Kolegium św. Józefa ukończył w Hasselt. W 1894 r. wstąpił do redemptorystów, a w 1895 r. złożył śluby wie-

czyste. Został wyświęcony 2 X 1900 r. W latach 1902–1913 był profesorem filozofii i duchowym prefektem 
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dwie trzecie sióstr opowiedziało się za jednością i scaleniem zgromadzenia, tworząc dzięki 

temu nadal jedną instytucję. Dzięki temu, zgodnie z nową konstytucją, zostały utworzone trzy 

prowincje zgromadzenia pod jednym zarządem generalnym, a każda z nich dokonała wyboru 

zarządu prowincjalnego. Trzy prowincje zgromadzenia – europejska, kanadyjska i brazylijska 

zostały podporządkowane pierwszej przełożonej generalnej s. Weronice Gargil. Wszystkie 

siostry, domy i prowincje zgromadzenia niezależnie od granic eparchii i państw stanowiły 

jedną instytucję
277

. Zjednoczenie zgromadzenia wpłynęło bardzo pozytywnie na życie, pracę 

apostolską i dalszy jego rozwój. 

Przełożona generalna s. Weronika Gargil, wybrana jednogłośnie, przeprowadziła 

zgromadzenie przez najtrudniejszy okres drugiej wojny światowej i lata powojenne aż do 

1956 r. Była wyjątkową osobowością, o czym świadczy fakt, iż przez 7 lat pełniła urząd Star-

szej Siostry, a następnie przez 22 lata – urząd przełożonej generalnej. Nieprzerwanie zarzą-

dzała więc zgromadzeniem 29 lat. Wyróżniała się od początku dojrzałą osobowością, odpo-

wiedzialnością wobec powierzonych jej zadań oraz nieprzeciętnym zdroworozsądkowym 

działaniem. W dzieciństwie uczęszczała do szkoły prowadzonej przez siostry felicjanki w 

Żółkwi
278

. Mając zamiar podjąć życie zakonne, na początku myślała o wstąpieniu do sióstr 

bazylianek, jednak za namową o. Jeremiasza Łomnickiego zdecydowała się wstąpić do nowi-

cjatu Sióstr Służebnic NPM w Krystynopolu 23 VI 1899 r. Na początku pracowała w ochron-

kach zgromadzenia, gdzie okazała się wyjątkową wychowawczynią i wspaniałym pedago-

giem. Siostra Josafata Hordaszewska zauważała jej nieprzeciętne zdolności, dlatego w krót-

kim czasie wyznaczyła s. Weronikę do pomocy mistrzyni nowicjatu w Krystynopolu s. Moni-

ce Kamysz, a po jej śmierci, w 1908 r., powierzyła jej urząd mistrzyni, który pełniła przez 10 

lat. Przez wiele lat wypełniała zadania przełożonej największych i najbardziej wymagających 

wspólnot domów zakonnych we Lwowie, w Tarnopolu, zdobywając coraz większy autorytet 

nie tylko wśród sióstr, ale również u władz kościelnych i duchowieństwa. 

Kiedy 28 IV 1927 r. zmarła Starsza Siostra Wasylia Myszok, wizytator apostolski 

franciszkanin o. Perehryn Haczela, przeprowadzając wizytację na zlecenie Stolicy Apostol-

skiej, po rozeznaniu wśród sióstr wyznaczył tymczasowo s. Weronikę Gargil na Starszą Sio-

strę zgromadzenia. Podczas kapituły w 1929 r., odbywającej się pod kierownictwem wizyta-

                                                                                                                                                                                     
scholastyków. W 1913 r., na prośbę metropolity Andrzeja Szeptyckiego, przybył do Galicji, gdzie założył pierw-

szy dom ojców redemptorystów obrządku greckokatolickiego, pozostając na Ukrainie do 1933 r. W tym czasie 

był również wizytatorem apostolskim na Ukrainie, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, a w 1932 r. w Brazylii. 

W 1933 r. został mianowany prowincjałem belgijskich redemptorystów. Zmarł 4 III 1945 r. w Rzymie. 
277

 Każda prowincja miała wyznaczonego patrona: Kanada – Prowincja Chrystusa Króla, Brazylia – Prowincja 

Michała Archanioła i Europa – Prowincja Matki Bożej Współcierpiącej. 
278

 Siostra Weronika Maria Gargil (1884–1956) – urodziła się 13 VIII 1884 r. w Żółkwi. Do zgromadzenia wstą-

piła 23 VI 1899 r., pierwsze śluby złożyła 22 VI 1901 r, a wieczyste 28 VIII 1908 r. 
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tora Stolicy Apostolskiej redemptorysty o. Josephа Schrijversа, s. Weronika Gargil została 

wybrana jednogłośnie na Starszą Siostrę na kolejne 5 lat. Wszyscy trzej wizytatorzy złożyli w 

Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich pozytywny protokół na temat stanu duchowego i 

materialnego zgromadzenia
279

. Dzięki temu Siostry Służebnice NPM otrzymały status instytu-

tu na prawie papieskim i zatwierdzoną konstytucję. 

Kapituła generalna w lipcu 1934 r. zgromadziła we Lwowie przedstawicielki wszyst-

kich trzech prowincji. Z Kanady przyjechały s. Ambrozja Lenkewycz, s. Atanazja Melnyk, s. 

Josafata Tymoczko i s. Elżbieta Kasjan, a z Brazylii Starsza Siostra Anatolia Bodnar i s. Wło-

dzimiera Pienionżek
280

.  Siostry jednogłośnie wybrały na stanowisko przełożonej generalnej 

s. Weronikę Gargil. W zarządzaniu wspierały ją asystentki – s. Witalia Mikuś, s. Chrystofora 

Kaczkowska, s. Tekla Rudyk i s. Monika Bolesta. 

Przełożona generalna dbała o rozwój charyzmatu i z pełną odpowiedzialnością two-

rzyła nowe placówki. Obejmując kierownictwo, bardzo dobrze rozumiała trudności z utrzy-

maniem materialnym sióstr. W sposób szczególny dbała o nowicjat, podejmując starania o 

pozyskanie środków na jego utrzymanie, gdyż warunki były bardzo trudne. Ze względu na 

liczne powołania nie wystarczało funduszy na utrzymanie, dlatego nowicjuszki musiały same 

zapracować na siebie. W nowicjacie przebywało rokrocznie ok. 50–60 kandydatek i nowicju-

szek. Dzięki jej staraniom zgromadzenie uzyskało od towarzystwa przemyskiego „Eparchial-

na pomicz” środki na budowę sanatorium w Truskawcu. W latach 1928–1929 wybudowany 

został budynek, w którym siostry zajmowały się kuracjuszami. Kosztował on ponad 100 tys. 

złotych. Wszelkie środki uzyskane z tej działalności były przeznaczone na utrzymanie nowi-

cjatu, zabezpieczenie życia i wykształcenia nowicjuszek. Ponadto stałym fundatorem nowi-

cjatu służebnic był ordynariusz stanisławowski bp G. Chomyszyn, który udzielał wsparcia 

finansowego (w wysokości 500 zł). Dzięki staraniom s. Weroniki wybudowano kolejne sana-

torium w Mikuliczynie w Karpatach, z przeznaczeniem na pomoc dla osób chorych, gdzie 

opieką były otoczone również starsze siostry zgromadzenia. Głównym sponsorem tej budowy 

był również bp G. Chomyszyn
281

. W latach 1936–1937 zgromadzenie wybudowało, ze środ-

ków zebranych podczas zbiórek, dom dla starszych sióstr w Żółkwi. Dzięki temu przełożona  

z jednej strony zapewniła opiekę dla starszych i chorych sióstr, które wymagały troski, a z 

drugiej pracę dla młodych. Mając na względzie wciąż zgłaszające się do postulatu dziewczę-

                                                           
279

 Pierwszą wizytację przeprowadził jezuita o. Stanisław Sopucha w celu zbadania sprawy sióstr wydalonych ze 

zgromadzenia przez ordynariusza bp. G. Chomyszyna. Ze względu na jego rezygnację Stolica Apostolska wyznaczyła 

kolejnego wizytatota franciszkanina o. Perehryna Haczela, a po nim redemptorystę o. Josepha Schrijversa. 
280

 Por. A. Великий, op. cit., s. 320. 
281 Por. Савчук О., Пастир Добрий, op.cit., s. 167–168, 280–283. 
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ta, s. Weronika wiosną 1939 r. rozpoczęła budowę nowego budynku dla nowicjatu w Krysty-

nopolu, gdyż dotychczasowy z 1900 r. wymagał generalnego remontu. Ordynariusz przemy-

ski 29 VI 1939 r. poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego nowicjatu, a pożyczki 

udzieliło przemyskie towarzystwo „Eparchialna pomicz”. Prace postępowały bardzo szybko, 

w sierpniu 1939 r. budowla była już nakryta dachem i pozostały do wykonania prace wykoń-

czeniowe. Niestety na przeszkodzie dalszych prac stanęła druga wojna światowa, podczas 

której nie tylko zniszczono istniejące stare budynki, ale zniweczono dalsze plany odnośnie 

rozbudowy. Działania wojenne doprowadziły do ogromnych strat materialnych i osobowych.  

W okresie międzywojennym pod zarządem przełożonej s. Gargil utworzono wiele no-

wych ośrodków, domów zakonnych o różnorodnym charakterze działalności, co świadczy o 

zaangażowaniu sióstr i umiejętnym zarządzaniu instytucją. Prowincja europejska w 1938 r. 

obejmowała: Galicję Wschodnią z 87 domami, Słowację z dwoma domami, Włochy – jeden 

dom, Chorwację i Serbię – dwa domy. 

 

4 Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM poza granicami Galicji 

 

Do najbardziej odważnych i decydujących momentów w życiu młodego zgromadzenia 

należy fakt wysłania już w 1902 r. pierwszych czterech sióstr poza granice Galicji do Kanady. 

Była to bardzo odważna inicjatywa, która świadczyła o zdolności sióstr do pełnej odpowie-

dzialności za powierzony im charyzmat. Kilka lat później w 1906 r. służebnice podejmują 

misję w Chorwacji, a w 1911 r. w Brazylii. Wszystkie placówki bardzo prężnie rozwijają 

działalność wychowawczą, opiekuńczo-medyczną i pastoralną. W 1928 r. na zaproszenie bp. 

P. Gojdycza służebnice podjęły misje w Słowacji, a następnie w 1932 r. w Rzymie w Papie-

skim Kolegium św. Jozafata. Dzięki temu Sióstry Służebnice NPM objęły swoją działalnością 

nie tylko Europę, ale również obie Ameryki i zgodnie z charyzmatem założycieli poszły „tam, 

gdzie była największa potrzeba”. 

 

4.1 Kanada 

 

Schyłek XIX w. to początek masowego napływu ludności z Europy Środkowej 

(zwłaszcza Słowian) do zachodniej Kanady. Jednym z podstawowych czynników kształtują-

cych proces osiedlania się na terenie Kanady była przychylna polityka władz kanadyjskich 

wobec emigrantów. Pod koniec XIX w. minister spraw wewnętrznych Kanady Clifford Sifton 

postawił sobie za cel zagospodarowanie rozległych kanadyjskich prerii. Efektem tej polityki 
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był masowy napływ ludności z Galicji – w okresie od 1895 r. do pierwszej wojny światowej 

do Kanady przybyło łącznie prawie 200 tys. Ukraińców grekokatolików. Emigranci zasiedlali 

przede wszystkim rolnicze obszary prowincji Manitoba, Alberta, Saskatchewan, a także większe 

skupiska miejskie, w tym Toronto, które już w końcu XIX w. stało się głównym ośrodkiem prze-

mysłowym w tzw. Górnej Kanadzie (od 1867 r. noszącej nazwę prowincji Ontario)
282

. 

Odnalezienie swego nowego miejsca wymagało od przesiedleńców pokonania wielu 

trudności związanych ze znalezieniem działki i adoptowaniem jej do zamieszkania, uzyska-

niem wymaganych dokumentów i zgody władz oraz wejściem w nowe środowisko. Począt-

kowe miesiące były dla osadników bardzo trudne, gdyż większość zainwestowała w podróż 

za ocean wszystkie swoje oszczędności. Osamotnienie oraz zetknięcie z nowym środowi-

skiem przyczyniły się do poszukiwania wsparcia wśród tych, którzy należeli do zbliżonej kul-

tury i grupy etnicznej. Odczuwali przy tym brak opieki duszpasterskiej, a szanse na spotkanie 

kapłana, który mówiłby lub chociażby rozumiał w ich ojczystym języku, były bardzo nikłe. 

Sytuacja ta powodowała zagrożenie ze strony sekt, a zbyt mała liczba księży katolickich nie 

była w stanie objąć posługą wszystkich potrzebujących. 

Bardzo duża grupa emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej osiedliła się w pro-

wincjach Alberta i Manitoba. W tej sytuacji bp Vitalis Grandin OMI
283

 z Alberty i abp Ade-

lard Langevin
284

, abp St. Boniface – obaj należący do Zgromadzenia Ojców Oblatów
285

, stara-

                                                           
282

 Historia współczesnej diaspory galicyjskiej obejmuje co najmniej cztery główne fale emigracji. Pierwsza w 

okresie od lat 70. XIX w. po początek pierwszej wojny światowej. Ukraińcy, podobnie jak Polacy, Żydzi, Biało-

rusini i inne narody, migrowali za chlebem na Zachód (do Europy Zachodniej i dalej do obu Ameryk) oraz na 

Wschód (np. w ramach zagospodarowywania Syberii za czasów reformy P. Stołypina). Druga fala emigracji 

miała wymiar nie tylko społeczno-ekonomiczny, lecz także polityczny i przypada na okres międzywojenny. Jej 

główne przyczyny to: rewolucja bolszewicka i krwawa wojna domowa, represje stalinowskie, a zwłaszcza przy-

musowe przesiedlenia i deportacje. Druga wojna światowa i jej skutki były przyczyną trzeciej fali emigracji 

wschodnioeuropejskiej, przede wszystkim motywowanej politycznie. Czwarta fala miała miejsce pod koniec XX 

w., a jej początek przypadał na okres rozpadu Związku Radzieckiego i gwałtowne pogorszenie warunków życia. 

Por. A. Zięba, Ukraińcy i Karpaccy Rusini w: Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001, s. 450. 
283

 Vitalis Grandin OMI był pierwszym biskupem w St. Albert (od 22 IX 1871 r. do 1902 r.). 
284

 Arcybiskup Adelard Langevin OMI, pasterz diecezji Saint Boniface, której częścią był także Winnipeg, do-

skonale zdawał sobie sprawę z potrzeb duszpasterskich nowo przybyłych emigrantów. W sierpniu 1899 r. doko-

nał poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy kościół, a już 1 XI 1899 r. odprawił, w niewykończonej jeszcze 

świątyni, pierwsze nabożeństwo. 3 VI 1900 r. abp Langevin dokonał uroczystego poświęcenia emigracyjnego 

kościoła pw. Ducha Świętego w Winnipegu. Był to pierwszy ośrodek duszpasterski w Zachodniej Kanadzie, a 

zarazem pierwsza parafia dla katolickich emigrantów. Gromadzili się w niej na nabożeństwa Polacy, Słowacy, 

Czesi, Ukraińcy i Niemcy. Strona http://holyghost.ca/historia.html dostępna na dzień 27 XII 2017 r. 
285

 W tej sytuacji bardzo ważną rolę odegrało Zgromadzenie Ojców Oblatów, którzy przybyli do Kanady jako 

misjonarze Indian. Przyjechało ich 70 tys. Pół wieku od przybycia oblatów w celu ewangelizowania Indian za-

częło szybko narastać w Kanadzie Zachodniej nowe i bardziej złożone wyzwanie duszpasterskie, związane z 

programem zasiedlania i uprzemysławiania pustych połaci kraju. Budowano nowe infrastruktury, linie kolejowe, 

powstawały szlaki komunikacyjne stanowiące zachętę dla innych narodowości werbowanych w różnych czę-

ściach świata przez dobrze płatnych agentów. Ludność rolniczą nęciła również obietnica darmowej lub taniej 

ziemi. Powstawały więc osady, które w krótkim czasie zmieniały się w osiedla, wioski lub miasta. Napływ imi-

grantów stał się prawdziwą falą od roku 1896 [...] Każdego roku liczba przybywających zwiększała się, aż osią-

gnęła swój szczyt w 1913 r., kiedy do Kanady przybyło 400 tys. imigrantów, pochodzących z różnych krajów 

http://holyghost.ca/historia.html
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li się o pozyskanie odpowiednich duszpasterzy dla swych wieloobrządkowych i różnojęzycz-

nych parafian
286

. Ze względu na niewielką liczbę kapłanów przybywających z Europy w 1897 

r. zwrócono się oficjalnym pismem do papieża Leona XIII, przedstawiając problemy napły-

wającej emigracji. Dodatkowo abp Adelard zwrócił się do swego macierzystego zgromadze-

nia o pomoc w rozwiązaniu trudnego problemu posługi wśród emigracji
287

. 

Najwyraźniej problem ten zauważał metropolita A. Szeptycki, który bardzo ubolewał 

nad brakiem opieki duszpasterskiej dla emigracji greckokatolickiej w różnych krajach świata, 

w tym w Kanadzie. W celu dokładniejszego rozeznania sytuacji w 1901 r. wysłał on do Mani-

toba swego sekretarza ks. Wasyla Żołdaka, który powrócił w 1902 r. wraz z oblatem o. Josa-

fatem John OMI, przedstawicielem episkopatu Kościoła rzymskokatolickiego, przywożąc 

pisma z prośbą o przysłanie misjonarzy dla emigracji galicyjskiej
288

. Jedynym rozwiązaniem 

według metropolity Szeptyckiego było wysłanie do Kanady grupy misyjnej złożonej z ojców 

bazylianów i Sióstr Służebnic NPM. W porozumieniu ze Starszą Siostrą Josafatą Hordaszew-

ską, której również bardzo zależało na objęciu opieką duchową emigracji, podjęto ostateczną 

decyzję o wyjeździe sióstr na misje. Młody zarząd wykazał się dalekowzrocznością i szero-

kimi horyzontami w administrowaniu nową instytucją
289

. Po wielu rozmowach o. J. John 

OMI w sierpniu 1902 r. poinformował abp. Legala o przyjeździe grupy misyjnej do Kana-

dy „dzięki wielkim wpływom abp. Szeptyckiego”
290

. 

Misja w Kanadzie stała się pierwszym i decydującym krokiem w życiu młodego 

zgromadzenia podjętym w pełni przez s. Josafatę Hordaszewską. Zaledwie dwa tygodnie 

po jej wyborze na Starszą Siostrę zgromadzenia, zdecydowała się na odważny krok i wysłała 

7 X 1902 r. pierwsze służebnice do Kanady wraz z misją ojców bazylianów. Ordynariusz 

Edmontonu bp Emile Joseph Legal
291

 1 XI 1902 r. zapisał w swoim notatniku wspomnienia o 

przyjeździe do Edmontonu ojców bazylianów i Sióstr Służebnic NPM: „Dowiedzieliśmy się, 

że dzisiaj wieczorem o godz. 21, przybyli do Edmontonu Ojcowie Bazylianie i Siostry Służebnice 

                                                                                                                                                                                     
Europy. Wielka fala ludności wiedziona nadzieją znalezienia lepszych warunków bytowania, zróżnicowana 
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Marii. Chwała Panu! Jesteśmy pełni nadziei, że teraz uda się nam utrzymać w jedności wiary ga-

licyjską emigrację. To naprawdę pomoc Opatrzności”
292

. Do Kanady jako pierwsze pojechały: s. 

Izydora Szypowska, s. Ewmelia Kłapouszczak, s. Taida Wróblewska
293

, s. Ambrozja Lenkewycz 

– przełożona misji wraz z ojcami bazylianami w składzie: o. Platonid Filias (przełożony), o. So-

zonty Dydyk, o. Antin Strocki i brat Jeremiasz Janiszewski. Razem z nimi w grupie był również 

przedstawiciel metropolity A. Szeptyckiego –ks. Wasyl Żołdak. W Przemyślu na dworcu pobło-

gosławił i osobiście pożegnał grupę misyjną abp Konstantyn Czechowicz
294

. 

Misjonarze zamieszkali na początku u ojców oblatów, którzy zapewnili im pomiesz-

czenia przy parafii pw. św. Joachima w Edmontonie. Siostry od razu przystąpiły do tworzenia 

punktów katechizacji, opieki nad dziewczętami i uczenia ich typowych prac domowych, gdyż 

najczęściej pracowały one jako służące wśród miejscowej ludności. Oczywiście zajęto się 

również odwiedzinami chorych i najbardziej potrzebujących osób starszych. Z każdym dniem 

przybywało dzieci i dziewcząt. W tym samym czasie ojcowie bazylianie w Beaverhill Lake 

wybudowali pomieszczenia do zamieszkania i pracy duszpasterskiej. W maju 1903 r. grupa 

misjonarzy przeniosła się z Edmontonu do Beaverhill Lake (dzisiejszy Mundare), a 11 VII 

1903 r. siostry zamieszkały we własnym, chociaż jeszcze niewykończonym, domu. Doświad-

czały trudności podobnie jak każdy, kto pozostawił rodzinne strony i zmuszony był emigro-

wać do nieznanego kraju. Na początku zajmowały się sprawami gospodarczymi, aby stworzyć 

warunki do życia, które umożliwiłyby zajmowanie się sprawami emigracji. Praca sióstr była 

doceniana i zauważana. Już 15 VII 1903 r. zgłosiła się pierwsza kandydatka Maria Łetawska 

(s. Taida), a dnia 30 VIII 1903 r. miały miejsce odwiedziny abp. Emile’a Josepha Legala, 

który był bardzo zainteresowany rozwojem młodego zgromadzenia i wspierał je nie tylko 

moralnie, ale również finansowo. 

W dniach 20–22 IX 1903 r. grupa misjonarzy przeprowadziła w Mundare pierwsze 

misje, na które przybyło bardzo dużo pielgrzymów. Po nich do zgromadzenia zgłosiły się 

dwie kolejne kandydatki – Pelagia Tymoczko (s. Josafata) i Maria Krysko (s. Josyfa). Na 

wiosnę 1904 r. pierwsza wspólnota sióstr w Mundare liczyła już sześć osób
295

, a dom stał się 

głównym ośrodkiem religijno-społecznym działalności misyjnej ojców bazylianów i Sióstr 

Służebnic NPM. Dzięki przychylności abp. Legala tam również zorganizowano nowicjat 
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 Siostra Taida zmarła w szpitalu 23 V 1903 r. niedługo po przyjeździe. Niemka z pochodzenia, Ukrainka z 
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sióstr
296

. Misja rozwija się bardzo prężnie, stopniowo zwiększała się grupa dzieci i młodzieży 

korzystająca z pomocy sióstr, dlatego konieczne było otwarcie szkoły, do której od razu zapi-

sało się 60 uczniów. Posługą duszpasterską należało objąć nowo powstałe ośrodki, dlatego 27 

III 1905 r. nastąpił podział pierwszej wspólnoty. Zwrócono się także do Starszej Siostry w 

Galicji z prośbą o przysłanie kolejnych sióstr na misje, w celu wzmocnienia działalności. Pra-

ca w Kanadzie wymagała bardzo dużo sił ze względu na duże odległości oraz wielkość emi-

gracji, dlatego 16 VI 1905 r. dojechały do Kanady s. Atanazja Melnyk i s. Oleksija Czykało. 

W kwietniu 1905 r. siostry otworzyły nową placówkę w Edmontonie, w pomieszcze-

niach obok cerkwi pw. św. Jozafata, gdzie rozwijały swoją działalność, zajmując się wycho-

wywaniem młodego pokolenia, a szczególnie dzieci przyjeżdżających z kolonii oraz sierot, 

prowadząc dla nich dzienną szkołę z internatem
297

. W 1910 r. abp E. J. Legal widząc pozy-

tywne efekty działalności sióstr, zdobył fundusze na budowę większej szkoły. Nowa szkoła – 

ze względu na ogromne potrzeby – w 1920 r. została jeszcze bardziej rozbudowana. 

Podobnie odbywało się w Winnipegu, gdzie działalność misyjna od początku ukierun-

kowana była na wychowywanie dzieci i młodzieży. W tym celu tworzono szkoły parafialne,  

z których najwcześniej powstała szkoła przy parafii pw. św. Mikołaja. Pierwsze lekcje odby-

wały się w małym domku, a siostry zamieszkały obok w małych pomieszczeniach, które za-

pewnił im o. Mateusz Hura OSBM. Wraz ze wzrostem liczby uczniów i zakończeniem budo-

wy cerkwi św. Mikołaja szkoła została przeniesiona do pomieszczeń pod cerkwią, gdzie sio-

stry prowadziły zajęcia dla ponad 200 dzieci
298

. Podobnie jak w Edmontonie, dzięki pomocy  

i staraniom abp A. Langevina OMI, wybudowano w 1912 r. nową szkołę św. Mikołaja. Arcy-

biskup podarował siostrom służebnicom placówkę jako wypełnienie swojej obietnicy złożonej 

przy ich powitaniu: „Drogie siostry, będę dla Was jak ojciec na tej obcej ziemi”
299

. Siostry 

rozwinęły szereg inicjatyw, podejmując w pełni życie duszpasterskie. Organizowały one róż-

norodne akcje świąteczne, wychowawcze, tworzyły apostolstwa modlitwy, kręgi biblijne oraz 

inne wewnętrzne grupy kościelne. 

Decyzją Starszej Siostry Josafaty Hordaszewskiej pierwszą przełożoną w Kanadzie 

została s. Ambrozja Lenkewycz
300

. Została ona upoważniona do otwierania nowych palcówek 
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misyjnych i pełniła praktycznie urząd Starszej Siostry w Kanadzie
301

. Dzięki temu ustabili-

zowała się sytuacji zgromadzenia w Kanadzie, co wpłynęło na dalszy rozwój charyzmatu. 

Niestety siostry borykały się z trudnościami, które miały destrukcyjny wpływ na wspólnoty. 

Były to m.in. trudności w komunikacji pomiędzy zarządami w Kanadzie i Galicji, spowodo-

wane odległościami oraz wybuchem wojny w Europie
302

, podległość wspólnot w Kanadzie 

miejscowym ordynariuszom rzymskokatolickim oraz trudności w komunikacji pomiędzy 

wspólnotami w Kanadzie i utworzenie w 1912 r. dwóch nowicjatów w Mundare (Alberta) i 

Winnipegu (Manitoba)
303

. Dla dobra instytucji istniała ogromna potrzeba utworzenia prowin-

cji w Kanadzie, która w rzeczywistości połączyła wszystkie wspólnoty. 

Bardzo ważnym wydarzeniem dla emigracji oraz sióstr w Kanadzie była wizyta dusz-

pasterska metropolity A. Szeptyckiego, który przybył do Winnipegu 27 IX 1910 r. Podczas 

swojej wizyty dokonał aktu poświęcenia nowej szkoły i domu sióstr służebnic w Edmontonie, 

ufundowanych przez abp. E.J. Legala
304

. Przy kolejnej okazji metropolita wygłosił 19 XI 

1910 r. w Winnipegu dla nich specjalną konferencję, odwiedził domy i szkoły prowadzone 

przez siostry. W roku szkolnym 1913/1914 do nowej szkoły uczęszczało 245 uczniów
305

. 

Efektem odwiedzin diaspory greckokatolickiej w Kanadzie był protokół sporządzony i prze-

słany do Stolicy Apostolskiej. Dokument przedstawiał sytuację emigracji, jej potrzeby oraz 

problemy. Dzięki wielkiej przychylności papieża Piusa X w 1912 r. wyznaczono apostolskie-

go egzarchę dla grekokatolików w Kanadzie w osobie bp. Nikity Budki
306

, który przybył do 

Kanady 19 XII 1912 r. Do tego czasu siostry podlegały miejscowej hierarchii rzymskokato-

lickiej, która otoczyła prawdziwą troską duszpasterską powierzonych im wiernych. 

Nowy egzarcha przeprowadził na początek wizytację wszystkich wspólnot, a następ-

nie pierwsze wybory Starszej Siostry w Kanadzie. Odbyły się one 10 II 1917 r. i potwierdziły 
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 Siostra Ambrozja Lenkewycz pełniła funkcję Starszej Siostry w Kanadzie od początku przyjazdu na misję, 
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zaufanie sióstr do s. Ambrozji Lenkewycz, weteranki i pionierki służebnic w Kanadzie, po-

przez ponowne jej wybranie. 

Pierwsza kapituła i pierwsze wybory zarządu prowincjalnego odbyły się 19 IX 1921 r. 

w Winnipegu pod przewodnictwem metropolity A. Szeptyckiego, przy udziale egzarchy bp. 

Nikity Budki. Wzięło w nich udział 18 sióstr. Pierwszego dnia odbyły się narady dotyczące 

najważniejszych problemów sióstr w Kanadzie, a następnego został wybrany zarząd prowin-

cjalny, na czele którego ponownie stanęła Starsza Siostra Ambrozja Lenkewycz. Obecność 

metropolity Szeptyckiego była gwarancją i potwierdzeniem jedności służebnic Kanady i Gali-

cji oraz wielkim wsparciem dla nowo formującej się prowincji zgromadzenia
307

. 

W kolejnych latach siostry utworzyły nowe placówki – domy zakonne, szkoły katolic-

kie, szpitale i sierocińce. Od 1910 r. prowadziły sierociniec z internatem w Sifton (prowincja 

Manitoba), a w 1928 r. powstała w tamtych okolicach kolejna placówka wychowawcza w 

Dauphin. Rozwinięto również apostolat w prowincji Saskatchewan, dzięki wsparciu belgij-

skiego misjonarza i redemptorysty o. Achille Delaere, który był pierwszym redemptorystą 

obrządku wschodniego w Kanadzie. W 1915 r. został otwarty sierociniec z internatem w 

Yorkton, a w 1928 r. w Itunna. W 1925 r. siostry dotarły z apostolatem do prowincji Quebec, 

gdzie osiedliły się w Montrealu i podjęły pracę wychowawczą (katechizacja i nauczanie języ-

ka ukraińskiego) w trzech tamtejszych szkołach dla dzieci emigracji ukraińskiej. Objęły rów-

nież nowe miejsca w Saskatoon (1928) i Reginie (1931). 

W Mundare, gdzie przebywały od początku misji, siostry wybudowały w 1929 r. 

pierwszy szpital. Było to niezwykle ważne wydarzenie podkreślające – dzięki nowym powo-

łaniom – dynamikę rozwoju zgromadzenia w Kanadzie. Apostolska działalność rozwijała się 

w kolejnych miejscowościach – w Komarno (1935), Willingdon (1935), Portage la Praire 

(1936), a poprzez utworzenie placówki w Stamfordzie (1935) służebnice przejechały do Ame-

ryki, gdzie powstała nowa misja. 

W 1905 r. w Kanadzie było sześć sióstr, to w 1917 r. – było ich już 40, a w 1929 r. – 

97. Wzrost powołań był znakiem nie tylko efektywnej działalności młodego zgromadzenia na 

emigracji, ale również Bożego błogosławieństwa. To z kolei wskazywało, iż początkowa 

formacja, którą otrzymały pierwsze kanadyjskie misjonarki, była właściwym fundamentem 

dającym im siłę do pokonania wszelkich przeciwności na obczyźnie. Należy zauważyć, iż 

siostry podejmujące się nowych wyzwań musiały nauczyć się nowego języka, poznać tamtej-

szą kulturę, a prowadzona działalność wymagała zdobycia odpowiednich kwalifikacji i wy-
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kształcenia. Siostry uzyskiwały dyplomy nauczycielek, pielęgniarek czy lekarzy, aby kompe-

tentnie i z pełną odpowiedzialnością wypełnić zadanie. 

W 1932 r. zostało przeprowadzone przez Stolicę Apostolską referendum wśród sióstr 

przebywających na placówkach misyjnych w Kanadzie i Brazylii. Ponad dwie trzecie sióstr w 

Kanadzie opowiedziała się za pozostaniem w jedności z siostrami w Galicji, tworząc jedno zgro-

madzenie. Dzięki temu siostry z Kanady – s. Ambrozja Lenkewycz, s. Atanazja Melnyk, s. Josa-

fata Tymoczko i s. Elżbieta Kasjan wzięły udział w głównej kapitule odbywającej się we Lwowie 

w 1934 r. Zgodnie z nową konstytucją zgromadzenie zostało podzielone na trzy prowincje. 

Pierwszą przełożoną prowincjalną prowincji kanadyjskiej została s. Elżbieta Kasjan, 

która przeniosła siedzibę zarządu z Mundare do Edmontonu. Przywilej bycia zgromadzeniem 

na prawie papieskim pozwolił uniknąć podziałów związanych z jurysdykcją kilku ordynariuszy 

w prowincjach. Siostry w prowincji również podlegały pod jeden zarząd prowincjalny. 

Działalność apostolska wśród dzieci i młodzieży owocowała licznymi powołaniami, 

dzięki czemu przełożona prowincjalna s. Elżbieta rozpoczęła działalność misyjną w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki, otwierając tam placówki. Po trzech latach apostolatu pojawiły się 

pierwsze powołania z tamtego regionu
308

. 

W 1937 r. utworzono pierwszy dom zakonny w prowincji Ontario w Toronto. Tam 

również w 1946 r. niedaleko Hamilton został otwarty sierociniec dla dzieci pochodzących z 

europejskich powojennych przytułków. Z czasem w 1949 r. do Toronto została przeniesiona 

siedziba zarządu prowincjalnego Kanady, gdzie mieści się do dzisiaj. 

 Odpowiadając na wyzwania czasu, siostry aktywnie tworzyły nowe placówki, tym ra-

zem obejmując opieką chorych i osoby w wieku podeszłym. Większość sióstr pracowała w 

szkołach katolickich (w tym własnych) w prowincjach Ontario, Alberta, Saskatchewan, a szko-

ły, które powstały wcześniej, były rozbudowywane, np. szkoła dla dziewcząt w Yorkton została 

podniesiona do rangi szkoły średniej z internatem. Siostry tworzyły również szkoły profilowa-

ne, np. muzyczne, organizowały liczne zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań, nie zapomi-

nając o nauce języka ukraińskiego, tradycji i kulturze. Zajmowały stanowiska nie tylko nauczy-

cielek, ale również pracowały jako dyrektorki szkół, szpitali, ośrodków rekolekcyjnych i 

sprawdzały się jako dobre organizatorki. Przy tego rodzaju apostolacie rozwinęło się również 

wydawnictwo, dzięki któremu siostry przygotowywały podręczniki dla dzieci i młodzieży, ka-

techizmy, programy nauczania religii, języka, publikacje historyczne oraz inne broszury. 
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Trud pierwszych sióstr służebnic w Kanadzie zaowocował powstaniem prężnie działa-

jącej prowincji kanadyjskiej, która rozwinęła szeroką działalność i apostolat
309

. Siostry słu-

żebnice prowadziły różne placówki, w tym szkoły (13 szkół dla grupy 40–190 dzieci, w tym  

4 z internatem dla dziewcząt), sierocińce (4 placówki), rezydencje (2), szpitale (2), katechiza-

cję (11 placówek), pracownie krawieckie (2) i pracę duszpasterską (13 placówek, w których 

prowadzone było apostolstwo modlitwy, śpiew liturgiczny). 

 

4.2 Stany Zjednoczone Ameryki 

 

 Masowa emigracja, która rozpoczęła się w ostatnich latach XIX w., trwała przez 

okres międzywojenny, a szczególnie w okresie tzw. Wielkiego Kryzysu (1929–1933). W Sta-

nach Zjednoczonych składała się ona przeważnie z emigrantów z Galicji Zachodniej, z Za-

karpacia, Łemkowszczyzny. Emigranci osiedlali się głównie w miastach, w górniczych 

ośrodkach Pensylwanii. Ich życie było trudne, gdyż otrzymywali dziką, bezludną ziemię na 

obszarach zazwyczaj zupełnie pozbawionych jakiejkolwiek infrastruktury (dróg, mostów, linii 

elektrycznych, itd.). Nieznajomość języka i miejscowych realiów, brak kapitału wyjściowego 

utrudniały stabilizację, którą uzyskiwali dopiero w następnym pokoleniu
310

. Należy jednak 

podkreślić, że emigranci pielęgnowali kulturę i tradycję swoich przodków. Dzięki temu dążyli 

do tworzenia własnych szkół, cerkwi, instytucji kulturalnych i społecznych. Bardzo ważną 

rolę odegrał Kościół greckokatolicki. W 1907 r. pierwszym biskupem wyznaczonym przez 

metropolitę A. Szeptyckiego, który rozpoczął organizację działalności duszpasterskiej w 

Ameryce, był bp. Soter Ortyński
311

. Gdy w 1910 r. w okolicach Pensylwanii zamieszkiwało 

około pół miliona emigracji greckokatolickiej z Galicji, bp. Ortyński zwrócił się z prośbą do 

służebnic w Kanadzie o pomoc w pracy duszpasterskiej wśród nich. Jednak w tamtym mo-

mencie, ze względu na ogromne potrzeby, a zbyt małą jeszcze liczebność sióstr, nie podjęły 
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 Działalność apostolska sióstr w Kanadzie rozwijała się bardzo dynamicznie. Po wojnie, kiedy ze względu na 

likwidację UKGK na Ukrainie, zarząd główny zgromadzenia zmuszony był do opuszczenia kraju, prowincja 

kanadyjska wzięła na siebie zobowiązania wynikające ze znalezienia nowego miejsca pod siedzibę dla przełożo-

nej generalnej. W 1948 r. na potrzeby zarządu generalnego zakupiony został dom w Rzymie, którego koszty 

wzięła na siebie prowincja kanadyjska. 
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 Druga wielka fala emigracyjna Ukraińców miała miejsce się podczas drugiej wojny światowej i miała prawie 

wyłącznie charakter polityczny, ponieważ na Zachód uciekali głównie ci, którzy walczyli z władzą radziecką. 

Uciekinierzy początkowo zatrzymywali się w Niemczech oraz innych krajach Europy Zachodniej, skąd najczę-

ściej emigrowali do Ameryki, niekiedy do Australii. Por. M. Roszczenko, Ukraińcy na świecie, strona 
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 Biskup Soter Ortyński (1866–1916) – bazylianin, został pierwszym w historii greckokatolickim egzarchą w 

USA. 28 V 1913 r. uzyskał pełną niezależność od hierarchii łacińskiej w Stanach Zjednoczonych. 
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się one nowego wyzwania
312

. Niespodziewana śmierć bpa Ortyńskiego w 1916 r. nie pozwoliła 

mu na zrealizowanie zamiarów do końca, dlatego jego następca bp. Konstantyn Bohachewski
313

 

zwrócił się ponownie do sióstr w Kanadzie o otwarcie placówki misyjnej w Ameryce. W sierp-

niu 1935 r. przełożona prowincji kanadyjskiej s. Elżbieta Kasjan wysłała pierwszych pięć sióstr 

do pracy w Filadelfii do nowo powstałego seminarium św. Bazylego w Stamford. Jako pionier-

ki pojechały s. Pankratia Sołowij, s. Alfonsa Chrunyk, s. Konstantyna Malko, s. Florentia Wus i 

s. Katarzyna Huculak
314

. Siostry objęły administrację działu gastronomiczno-gospodarczego, a 

po krótkim czasie również pracę w bibliotece, muzeum, zajęły się prowadzeniem katechizacji w 

miejscowej parafii. W latach 1937–1939 powstało w Ameryce 11 placówek misyjnych prowa-

dzonych przez służebnice z Kanady. Ich praca w parafiach obejmowała głównie katechizację, 

naukę historii, geografii czy języka ukraińskiego, apostolstwo modlitwy, naukę śpiewu litur-

gicznego, warsztaty krawieckie szat liturgicznych. Siostry otwierały również przy swoich pla-

cówkach przedszkola, domy opieki dla osób w podeszłym wieku. 

 Pierwsza aspirantka Katarzyna Oskoryp (s. Gabriela) zgłosiła się do sióstr w 1938 r. 

Po niej wstąpiły kolejne – Maria Herman (s. Wira), Josyfa Grosulak (s. Lidia), Katarzyna 

Grosulak (s. Nila), Róża Dowhaniuk (s. Tymoteja), Paulina Hawryluk (s. Seweryna), Kata-

rzyna Halycka (s. Roża). W 1938 r. siostry posiadały cztery placówki w Detroit i Miniapolis 

(4 siostry prowadziły szkołę wraz z katechizacją, pracownię krawiecką i pracę duszpasterską), 

w Stamford (zarządzały w seminarium duchownym), w Filadelfii (4 siostry prowadziły klini-

kę dziecięcą i dom opieki dla starszych). 

 Działalność apostolska sióstr w USA rozwijała się dynamicznie, dzięki czemu w 

1959 r. siostry utworzyły tam prowincję
315

. 

 

4.3 Brazylia 

 

Władze Brazylii na początku XX w. uprawiały tzw. politykę wybielania kraju. Jej ce-

lem było sprowadzenie do Brazylii dużej liczby Europejczyków, aby zrównoważyć obecność 

byłych niewolników, uważanych za mniej wartościowych dla brazylijskiej gospodarki. Ta 
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 Egzarcha nie tracił jednak nadziei i w 1911 r. wysłał do nowicjatu sióstr w Kanadzie do Mundaru trzy aspi-

rantki, które po przejściu formacji u sióstr miały powrócić i utworzyć placówkę misyjną w USA. Niestety ten 

plan również nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. 
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 Biskup Konstantyn Bohachevski (1884–1961) – biskup greckokatolicki. W latach 1924–1954 egzarcha w 

USA. Od 1958 r. pierwszy w historii metropolita filadelfijski. 
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 W 1958 r. po wizytacji kanonicznej przełożonej generalnej s. Jeronimy Chimy podjęto decyzję o utworzeniu 

prowincji w USA, która została ogłoszona w dniu 8 XII 1959 r. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Pierwszą 

przełożoną prowincjalną została wybrana s. Winkentia Jarymowycz. 
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fala imigracyjna sprawiła, że do Brazylii przybyło wielu Niemców, Włochów, Polaków, 

Ukraińców oraz przedstawicieli innych narodowości. Emigracja greckokatolicka zamieszkała 

głównie w południowej części kraju, w stanach Parana i Santa Catarina. Szacuje się, że w 

latach 1895–1897 do Parany przybyło ok. 15 tys. Ukraińców grekokatolików z Galicji. 

Pierwsi kapłani, o. Mikołaj Michajłewycz i o. Nikon Rozdolśkyj, wyjechali do pracy 

wśród grekokatolików w Brazylii latem 1896 r. Emigranci oczekiwali wsparcia duchowego, o 

czym świadczy fakt, iż sami organizowali małe parafie, miejsca wspólnych spotkań. Księża, 

którzy przyjeżdżali na misje do Brazylii, po dłuższym czasie zdawali sobie sprawę, iż bez 

wsparcia sióstr, ze względu na ogromne potrzeby, nie są w stanie podjąć wyzwań wycho-

wawczo-edukacyjnych, opieki nad chorymi ani nawet spełnić oczekiwań odnośnie posługi 

liturgicznej. 

W 1910 r. w Brazylii w Kurytybie
316

 odbył się zorganizowany przez ukraińskich emi-

grantów katolickich kongres, na którym jednogłośnie podkreślano brak kadry wychowawczej 

oraz duchowieństwa. Po jego zakończeniu przełożony wspólnoty bazylianów o. Klementii 

Brzuchowski powrócił do Galicji w celu zorganizowania grupy misyjnej gotowej do pracy w 

Brazylii. Po rozmowach z przełożoną generalną s. Witalią Mikuś podjęto decyzję o wysłaniu 

służebnic za ocean. Na misje wyjechały: s. Włodzimiera Pienionżek (przełożona misji), s. 

Anatolia Bodnar, s. Sofija Ramacz i s. Ewmelia Kłapouszczak
317

 – do Prudentopolis (Parana). 

Natomiast s. Olga Łukacz (przełożona misji), s. Olena Kuczer i s. Salomija Kowałyszyn – do 

Iracema (Santa Catarina). 

Grupa misjonarska, siostry wraz bazylianami, dotarła 5 IV 1911 r. do portu Santos w 

Sao Paulo, gdzie została przywitana przez o. Rafaela Krenyckiego OSBM i Wasyla Wojto-

wycza jako przedstawiciela emigracji. Tutaj nastąpił podział na grupy – jedni pojechali pocią-

giem do Ponta Grossa i do Prudentopolis, a drudzy – do Iracema. Pomimo nocnej pory w 

Prudentopolis mieszkańcy razem z dziećmi przywitali misjonarzy bardzo hucznie. Następne-

go dnia wszyscy zebrali się w kościele, aby wspólnie dziękować Bogu za przybycie długo 

oczekiwanych sióstr. Podobnie było w Iracemi. Na początku siostry zamieszkały w bardzo 

skromnym budynku, a z czasem udostępniono im salkę w szkole. 
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 W Kurytybie znajdowała się siedziba biskupa – stolicy stanu Parana. Oprócz katedry, rezydencji biskupiej, 

seminarium diecezjalnego, seminarium ojców bazylianów i bazyliańskiej Szkoły Filozoficznej, siedziby zarządu 
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miały w Prudentopolis do 11 V 1979 r., a następnie przeniesiono ją do Kurytyby. 
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Emigracja ukraińska oczekiwała, iż siostry zajmą się edukacją i wychowywaniem ich 

dzieci, dlatego na początku misji najważniejszą sprawą było otwarcie szkół i punktów nauczania. 

W ciągu pierwszego roku do szkół prowadzonych przez siostry w Prudentopolis zapisało się 150 

dzieci, a w Iracemi – 90 dzieci. Oprócz podstawowych przedmiotów – języka ukraińskiego, histo-

rii czy geografii, muzyki – siostry zajmowały się katechizacją oraz prowadziły zajęcia z dziew-

czętami, ucząc je podstawowych prac domowych – szycia, haftowania, gotowania. 

W Prudentopolis zakupiono budynki, gdzie zorganizowano internat dla dzieci z kolo-

nii na 80 miejsc oraz szkołę na 220 uczniów. Do szkół prowadzonych przez siostry zapisywa-

ne były dzieci różnych narodowości – ukraińskiej, włoskiej, syryjskiej, niemieckiej i brazylij-

skiej. Z czasem konieczne stało się wprowadzenie lekcji w języku portugalskim. W godzinach 

popołudniowych prowadzone były dodatkowe zajęcia z języka ukraińskiego, tradycji i kultury 

oraz religii. Oprócz edukacji emigranci potrzebowali także opieki medycznej. Siostry były 

przygotowane do posługi chorym, dlatego w każdej placówce była osoba odpowiedzialna za 

pomoc chorym i najbardziej potrzebującym. W Iracema chorymi zajmowała się s. Olga Łu-

kacz, a w Prudentopolis s. Anatolia Bodnar. Obie z pełnym oddaniem i cierpliwością służyły 

ludziom. Powstały dwa prywatne szpitale, w Prudentopolis (Szpital Najświętszego Serca Je-

zusa) i Ponta Grossa (Szpital Jezusa Miłosiernego). Siostry szczególną troską otoczyły osoby 

zamieszkujące w koloniach w slamsach, tworząc punkty medyczne, gdzie dostępna była po-

rada medyczna oraz lekarstwa i zioła. 

W 1913 r. dla wsparcia misji sióstr w Brazylii wysłano z Galicji kolejne służebnice – 

s. Prokopię Łesyk, s. Jełyseje Maciewycz i s. Izydorę Szypowską
318

. Działalność sióstr rozwi-

jała się bardzo dynamicznie. W ciągu dwóch lat konieczne było zwiększenie liczby domów i 

szkół. Siostry prowadziły bardzo skromny styl życia, jak większość ludności na emigracji. Ze 

względu na specyfikę klimatu bywały dni, gdy trzeba było pracować w warunkach ekstremal-

nych w zimnie i bez posiłków. Wykonując powierzone zadania w kraju, gdzie sytuacja eko-

nomiczna była bardzo niestabilna, siostry potrafiły rozwinąć swoją działalność na szeroką 

skalę, kładąc szczególny nacisk na zaspokajanie potrzeb duchowych i służbę drugiemu czło-

wiekowi. Praca sióstr była doceniana i zauważana przez hierarchów kościelnych, władze cy-

wilne oraz społeczeństwo. 

Zarząd główny we Lwowie, wysyłając siostry na misje do Brazylii, określił pięcioletni 

czas próbny. Jeżeli w ciągu 5 lat nie zostanie utworzony w Brazylii nowicjat, czyli nie poja-

wią się owoce pracy misyjnej w postaci nowych powołań z miejscowych dziewcząt, siostry 
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były zobowiązane powrócić do prowincji macierzystej. Było to bardzo trudne zadanie, jednak 

oddana służba i pełne poświęcenie były pozytywnym impulsem dla młodzieży i zachętą do 

podjęcia podobnego stylu życia. W ciągu dwóch lat pracy zgłosiły się pierwsze kandydatki 

gotowe do podjęcia próby. Siostry, ze względu na brak egzarchy dla grekokatolików w Brazy-

lii, zwróciły się do ordynariusza rzymskokatolickiego bp. J. Braga
319

 w Kurytybie o pozwole-

nie na otwarcie nowicjatu, jednak na początku nie otrzymały zgody. Pozytywną decyzję 

otrzymały dopiero dnia 24 V 1915 r. i wówczas w Prudentopolis utworzono nowicjat i 28 

VIII 1915 r. przyjęto pierwsze aspirantki z Prudentopolis – Wandę Rymkewycz (s. Rafaela), 

Marię Komnicką (s. Serafina), a z Iracemy – Annę Dacyszyn (s. Arsenia). Mistrzynią nowi-

cjatu została s. Anatolia Bodnar. Pierwsze powołania były zwiastunem, iż misja w Brazylii, 

podobnie jak w Kanadzie, była właściwym krokiem w historii młodego zgromadzenia. 

W 1916 r. odbyły się pierwsze wybory do zarządu przeprowadzone przez bp. Braga. 

W Brazylii na Starszą Siostrę wybrano pionierkę misji brazylijskiej s. Włodzimierę Pienion-

żek. W 1922 r. zwołana została pierwsza kapituła, podczas której służebnice podjęły bardzo 

ważną decyzję o zachowaniu jedności w zgromadzeniu pomiędzy placówkami misyjnymi, 

czyli Brazylią, Kanadą a prowincją macierzystą w Galicji. Zakończenie wojny w Europie 

dawało również nadzieję, na odnowienie kontaktów pomiędzy siostrami z różnych kontynen-

tów. Tymczasem otwierane były kolejne placówki – misja w Ivai niedaleko Prudentopolis, 

gdzie na pierwszy rok zapisało się 80 dzieci, a w 1925 r. powstały szkoły w Dorizon, Espe-

ranza i Mallet w stanie Parana. 

Ogromnym wsparciem dla sióstr była wizyta metropolity A. Szeptyckiego w lipcu 

1922 r., który na zakończenie pobytu w podróży powrotnej do Lwowa 28 VII 1922 r. napisał 

do Starszej Siostry s. Włodzimiery Pienionżek prorocze słowa: „Przed zgromadzeniem stoi 

wielka przyszłość w Brazylii, będzie się rozwijać i wpłynie znacznie na świętość życia”
320

. 

Głównym zadaniem sióstr na początku była praca edukacyjno-wychowawcza w szko-

łach i internatach, katecheza dzieci i młodzieży, praca duszpasterska, a z czasem rozwinęło 

się malarstwo ikonograficzne. Organizowano grupy apostolstwa modlitwy, młodzieży stu-

denckiej oraz modlitewne grupy dorosłych. Siostry dbały o świątynie, kapliczki w koloniach, 

nie tylko dbając o duchowy wymiar życia społeczności, ale również pracownie krawieckie 

szycia szat liturgicznych.  
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Siostry posługiwały w parafiach, które zwykle tworzone były w większych ośrodkach, 

do których dołączano kolonie oddalone od głównych dróg, małe wioski z kościołami lub ka-

plicami filialnymi. Niektóre parafie posiadały po kilkanaście kościołów filialnych. Liturgia 

była celebrowana w parafii zwykle w każdą niedzielę, a w koloniach tylko raz lub dwa w 

miesiącu. Przy głównym kościele parafialnym zwykle wybudowana była plebania, nawet je-

żeli nie było miejscowego księdza, i klasztor dla sióstr, które mieszkały na miejscu i dbały o 

potrzeby wspólnoty parafialnej. One były odpowiedzialne za codzienne nabożeństwa, apo-

stolstwa modlitwy, kręgi biblijne, naukę religii lub języka. 

Bardzo znaczącą działalnością była rozwijająca się praca socjalno-medyczna, która 

obejmowała, oprócz wsparcia ogromnej części ubogiego społeczeństwa, również opiekę nad 

chorymi. Szczególną troską obejmowały siostry ubogie rodziny zamieszkujące w koloniach, 

gdzie starały się zapewnić pomoc materialną i duchową, w szczególności osobom najbardziej 

potrzebującym. 

W 1928 r. odbyły się kolejne wybory przełożonej w Prudentopolis, na których naj-

większe poparcie uzyskała s. Anatolia Bodnar. W 1930 r. utworzono kolejne szkoły z interna-

tami w Marcelino, Guajuvirze, Kurytybie, Cruz Machado, Paranie oraz Moema, Santa Catari-

na. 

Tego samego roku Stolica Apostolska wyznaczyła wizytatora dla grekokatolików, któ-

rym został bp Konstanty Bohachevsky. Ze względów formalnych siostry nadal pozostawały 

pod jurysdykcją rzymskokatolickiego ordynariusza bp. Antonia Mazarotto w diecezji Ponta 

Grossa, gdzie znajdowało się najwięcej domów zgromadzenia. Pełen podziwu wobec ofiarno-

ści i rzetelności wypełniania powierzonej siostrom misji był abp J. Braga. Kiedy w 1932 r. 

siostry w Brazylii oficjalnie oświadczyły o jedności i podporządkowaniu się głównemu za-

rządowi zgromadzenia we Lwowie, abp Braga przyjął to z uznaniem jako wyraz wierności 

charyzmatowi. W oświadczeniu siostry napisały: „My Zarząd Sióstr Służebnic w Brazylii 

oświadczamy, iż wszystkie siostry pragną być w jedności z przełożoną generalną i jej radą. Z 

radością przyjmujemy zmiany w Konstytucji i zwyczajach, które zostały przyjęte przez za-

rząd główny we Lwowie”
321

. Następstwem oświadczenia było zwołanie kapituły 2 V 1934 r. 

w Dorizon i wybranie przedstawicielek na kapitułę generalną do Lwowa, którymi zostały pio-

nierki misji brazylijskiej s. Włodzimiera Pienionżek i s. Anatolia Bodnar. 

Działalność służebnic była pełna ducha apostolskiego, a wszystkie ich wysiłki skiero-

wane zostały na edukację, rozwój kształcenia przedszkolnego, podstawowego i licealnego. 
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Kolejnym zadaniem było zapewnienie opieki chorym w szpitalach, ośrodkach zdrowia oraz 

praca duszpasterska, czyli dbanie o piękno nabożeństw liturgicznych i świątyń nie tylko przy 

parafiach, ale również w oddalonych świątyniach w koloniach. 

Prowincja brazylijska z siedzibę w Prudentopolis w 1938 r. miała 13 domów na obsza-

rze 4 diecezji rzymskokatolickich – Ponta Grossa, Kurytyba, Joinville, Lages, i w dwóch sta-

nach Parana i Santa Catharina. Każda wspólnota prowadziła szeroką działalność w różnych 

specjalnościach: 11 szkół dla dzieci (40–120), gdzie oprócz lekcji z różnych dziedzin była 

prowadzona katechizacja, 10 ośrodków pielęgnacyjno-medycznych (szpitale i punkty me-

dyczne), 13 ośrodków pracy duszpasterskiej (apostolstwa modlitwy, śpiewu liturgicznego), 

sześć internatów dla dzieci i młodzieży, dwie pracownie krawieckie. Całość tych posług 

duszpastersko-edukacyjno-medycznych do wybuchu drugiej wojny światowej prowadziło 67 

sióstr i 15 nowicjuszek. 

 

4.4 Słowacja 

 

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej i ukształtowaniu się nowych granic w Eu-

ropie w nowo powstałej Pierwszej Republice Czechosłowackiej
322

 znalazło się około pół mi-

liona grekokatolików należących do diecezji preszowskiej i mukaczowskiej. Gdy 14 IX 1926 

r. urząd administratora apostolskiego eparchii w Preszowie objął bp. Paweł Gojdycz
323

, zwró-

cił się on do przełożonej s. Weroniki Gargil o pomoc sióstr w pracy duszpasterskiej i wycho-

wawczej. Za jej zgodą na Słowację pojechały 14 IX 1928 r. s. Ewdokima Wołoszyn (przeło-

żona), s. Mytrofana Mychałecka, s. Kryskentia Hodowańska oraz s. Teonia Błyzniuk. Siostry 

na początku podjęły pracę w seminarium duchownym, a następnego roku posługę w rezyden-

cji biskupa. Już w 1929 r. zgłosiły się pierwsze postulantki gotowe do podjęcia życia zakon-

nego: Katarzyna Legniawska (s. Eustachia), Katarzyna Hiszczak (s. Andrzeja), Julia Mitrow-

ka (s. Isaja), Julia Erdeg (s. Illa). 

                                                           
322

 W skład Pierwszej Republiki Czechosłowacji weszły ziemie byłego Cesarstwa Austriackiego: Czechy, Mo-

rawy, Śląsk Opawski, Królestwa Węgier: Słowacja i Ruś Podkarpacka („Górne Węgry”) oraz Cesarstwa Nie-

mieckiego – Śląsk Hulczyński. 
323

 Paweł Gojdycz (1888–1960) – został mianowany biskupem 7 III 1927 r. Ówczesnym władzom nie podobała 

się jego gorliwość duszpasterska i upominanie się o prawa swego Kościoła. Pius XII 8 VIII 1940 r. mianował go 

biskupem rezydencjalnym w Preszowie, zaś 15 I 1946 r. poddał jego jurysdykcji wszystkich grekokatolików w 

Czechosłowacji. 28 IV 1950 r. na tzw. soborze preszowskim Kościół greckokatolicki został zdelegalizowany, a 

biskup osadzony w więzieniu, gdzie był poddawany torturom. Zmarł z wycieńczenia w więziennym szpitalu w 

1960 r. Beatyfikowany przez św. Jana Pawła II oraz uhonorowany tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów 

Świata” za ratowanie dzieci pochodzenia żydowskiego podczas drugiej wojny światowej. 
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Biskup P. Gojdycz znany był jako osoba o wyjątkowej wrażliwości wobec zaniedba-

nych dzieci oraz osób najbardziej potrzebujących pomocy, dlatego w pierwszej kolejności 

zależało mu, aby objąć opieką sieroty, których po zakończeniu pierwszej wojny światowej 

było bardzo dużo. Dzięki jego staraniom, przy wsparciu finansowym Kongregacji ds. Kościo-

łów Wschodnich, grekokatolików z Ameryki, rządu Czechosłowacji oraz sióstr służebnic z 

Kanady w Preszowie wzniesiono budynek, w którym mieścił się sierociniec, klasztor dla 

sióstr, a w przyszłości utworzono w nim również nowicjat. Sierociniec oficjalnie został otwar-

ty w maju 1934 r. dla 50 dzieci, które pod opieką sióstr zdobywały wykształcenie średnie i 

zawodowe. Dla bp. Gojdycza sierociniec był najważniejszym miejscem w eparchii, o który 

osobiście troszczył się i dbał, zapewniając wszystko co niezbędne do jego funkcjonowania. 

Siostry, dzięki wsparciu ordynariusza, po dwóch latach utworzyły również szkołę średnią, 

przedszkole oraz dom dla samotnych matek. W trosce o dziewczęta powołane zostało Towa-

rzystwo św. Anny. Spotkania dla młodzieży żeńskiej organizowane były w sierocińcu, gdzie 

działała również grupa modlitewno-liturgiczna (prowadzono zajęcia z katechezy oraz śpiewu 

liturgicznego). 

Służebnice zostały również zaproszone przez ojców redemptorystów z Michałowiec do 

współpracy i pomocy w pracy duszpasterskiej w parafii. Siostry z Preszowa 22 VIII 1937 r. pod-

jęły pracę w Michałowcach, gdzie oprócz posługi duszpasterskiej utworzyły dom z internatem dla 

dziewcząt oraz odwiedzały chorych w domach niosąc im pomoc i opiekę medyczną. 

Ze względu na liczne powołania i czas okupacji niemieckiej, uniemożliwiający bez-

pieczne przemieszczanie się z Preszowa do Krystynopola, w 1938 r. przełożona s. Weronika 

Gargil zwróciła się do Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich z prośbą o zgodę na otwarcie 

nowicjatu w Preszowie, którą niezwłocznie otrzymała. Dzięki temu 15 postulantek mogło 

odbywać nowicjat w Preszowie. 

W Słowacji w 1938 r. w dwóch placówkach w Preszowie i Michałowcach przebywało 

łącznie sześć sióstr i sześć nowicjuszek, realizując charyzmat zgromadzenia. 

 

4.5 Chorwacja i Serbia 

 

Ludność z Galicji na początku XX w. wyjeżdżała nie tylko do Kanady, Ameryki i 

Brazylii, ale również przemieszczała się po Europie. W 1900 r. w trzech pаństwach bałkań-

skich, wchodzących w skład monarchii austriacko-węgierskiej, przebywało bardzo dużo kato-

lików obrządku wschodniego. Byli to przede wszystkim emigranci z Zakarpacia, którzy prze-
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szli do Chorwacji lub Serbii i należeli do greckokatolickiej diecezji w Križevcu
324

. Ordynariu-

szem w latach 1891–1920 był tu bp. Julian Drohobeckyj, który w 1906 r. założył internat dla 

chłopców (Julianeum) i zaprosił do pracy w nim siostry służebnice z Galicji. Na prośbę ordy-

nariusza do pracy wychowawczej i prowadzenia administracji w jego rezydencji przyjechały 

7 IX 1906 r. cztery siostry: s. Benedykta Kołodij, s. Metodia Pidhajna, s. Kornelia Kałat i s. 

Mytrodora Kobryn. Siostry podjęły się powierzonych im zadań z pełną odpowiedzialnością. 

Wspólnota nieliczna i bardzo młoda potrzebowała wsparcia duchowego. Od czasu od czasu 

odwiedzał je bazylianin o. Arsenij Łoziński, który prowadził dla nich rekolekcje i dni skupie-

nia. Największą radością były odwiedziny wspólnoty przez współzałożyciela o. Jeremiasza 

Łomnickiego OSBM, który prowadząc misje parafialne w Bośni, zajechał gościnnie do nich. 

Gorliwa praca i pełne oddanie służbie potrzebującym bardzo szybko zaowocowało nowymi 

powołaniami. W 1907 r. przyjęto pierwsze postulantki – siostry Annę (s. Sofija) i Julię (s. 

Sofronia) Ramacz z miejscowości Ruski Krstur. 

W czasie pierwszej wojny światowej kolejnych sześć sióstr z Galicji wsparło działal-

ność wspólnoty w Križevcach. Diecezją w tym czasie zarządzał apostolski administrator bp. 

Dionizije Njaradi
325

, który do pracy w rezydencji w Ruskim Krsturze zaprosił siostry bazy-

lianki. Natomiast siostry służebnice – s. Augustyna Sira, s. Pachomia Tymjak, s. Sofronia 

Ramacz i s. Nazaria Paprowska – na prośbę ks. Andrija Łabosza przeniosły się 1 X 1915 r. do 

pracy w parafii Kucura
326

, gdzie podjęły apostolat. Przede wszystkim zajęły się pracą duszpa-

sterską wśród wiernych, prowadząc apostolstwa modlitwy i organizując zajęcia dla dzieci. 

Wprowadziły czytanie duchowej literatury dla dziewcząt i kobiet, konferencje oraz spotkania 

formacyjne dla chętnych. Zgodnie z charyzmatem zajęły się wychowaniem dziewcząt, pro-

wadząc dla nich zajęcia w gospodarstwie domowym, warsztaty szycia, haftu czy gotowania. 

W momencie gdy s. Pachomia Tymjak podjęła w Kucura pracę w państwowym przedszkolu, 

siostrom pozwolono zamieszkać w pomieszczeniach szkolnych. Po 16 latach pracy podaro-

wano im ten budynek, w którym mogły osiąść na stałe i kontynuować pracę pedagogiczno-

wychowawczą. W 1927 r. zakupiono dla sióstr dom obok cerkwi w Kucura, gdzie prowadziły 

działalność apostolską wśród dzieci i młodzieży, ucząc śpiewu liturgicznego. Siostry z wielką 

                                                           
324

 Pierwsze grekokatolickie parafie na terytorium Chorwacji pojawiły się już w końcu XVI w. W 1777 r. papież 

Pius VI utworzył w Krizevacke greckokatolicką diecezję. 
325

 Biskup Dionizije Njaradi (Dionýz Njarady) 1874–1940 – duchowny greckokatolicki, biskup Križevci i 

zwierzchnik chorwackich grekokatolików (1920–1940). 
326

 Do pracy w rezydencji ordynariusza w Ruskim Krsturze siostry powróciły w 1940 r. W rezydencji oprócz 

najbliższych współpracowników biskupa zamieszkiwało 18 alumnów seminarium. Por. D. Slawuta, Glory to 

You, op. cit., s. 95. 
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wrażliwością i oddaniem rozwinęły pracę opiekuńczo-medyczną nad chorymi, odwiedzając 

ich w domach, dostarczając żywność, lekarstwa i artykuły medyczne. 

W 1938 r. w Chorwacji i Serbii na dwóch placówkach w Kucura i Ruskim Krsturze 

pracowało 8 sióstr
327

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
327 Po drugiej wojnie światowej, gdy zgromadzenie na Ukrainie przestało oficjalnie istnieć, siostry zostały w 

Jugosławii, gdzie w 1947 r., podobnie jak w Czechosłowacji i Polsce władze komunistyczne zabroniły aktywnej 

działalności organizacji religijnych, a przełożona s. Weronika Gargil postarała się o utworzenie wiceprowincji. 

Pierwszą wiceprowincjalną w Jugosławii została s. Sofronia Ramacz. Siedziba zarządu oraz nowicjat do 1954 r. 

mieścił się w Kucura, a następnie nowicjat przeniesiono do Ruskiego Krstura.  
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ROZDZIAŁ II  

Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM w Europie Środkowo-Wschodniej podczas dru-

giej wojny światowej i po jej zakończeniu 

 

Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM u progu drugiej wojny światowej miało rozbu-

dowaną strukturę organizacyjną trzech prowincji: kanadyjskiej, brazylijskiej i europejskiej. 

Pierwsza kapituła generalna, która odbyła się we Lwowie w lipcu 1934 r., oraz wcześniejsze 

przyjęcie przez wszystkie prowincje konstytucji wspólnej dla całego zgromadzenia i zatwier-

dzonej na prawie papieskim, doprowadziły do integracji wewnętrznej młodej 40-letniej insty-

tucji zakonnej. Zjednoczenie sióstr – zmierzających do jednego celu, mających tę samą kon-

stytucję i wyższych przełożonych – wpłynęło bardzo pozytywnie na wzmocnienie życia 

wspólnot, aktywizując pracę apostolską i dalszy rozwój zgromadzenia. 

 

Tabela 4. Stan prowincji Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w 1938 r.
328

 

Prowincje 
Liczba 

domów 

Liczba sióstr profesek 

po ślubach wieczystych 

i czasowych 

Liczba 

nowicjuszek 

Prowincja Matki Bożej Współcierpiącej w Europie 93 446 48 

Prowincja Chrystusa Króla w Kanadzie 15 99 20 

Prowincja Archanioła Michała w Brazylii 13 67 15 

Łącznie 120 612 83 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w AGSS. 

 

Prowincja europejska Matki Bożej Współcierpiącej w 1938 r. pod kierownictwem s. 

Andreji Dubyk z siedzibą w Stanisławowie
329

 obejmowała część terytorium Polski z metropo-

lią halicko-lwowską, w skład której wchodziły: archidiecezja lwowska (23 placówki), epar-

                                                           
328

 Tabela wykonana została na podstawie danych z Katalogu zgromadzenia z 1938 r. 
329

 Siedziba zarządu prowincjalnego znajdowała się w Stanisławowie przy ul. Lipowej 11. Szematyzm ducho-

wieństwa z 1938–1939 podaje siedzibę w Stanisławowie przy ul. Pierackiego 11. Por. Шематизм греко-

католицького духовенства злучених епархії перемиської, самбірської і сяніцької на рік Божий 1938–1939, 

Перемишль 1938, s. 142. 
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chie przemyska (35 placówek) i stanisławowska (30 placówek), ale również Republikę Cze-

chosłowacji z domami w Preszowie i Michałowcach, Królestwo Jugosławii z placówkami w 

Ruskim Krsturze i Kucurze oraz Królestwo Włoch z domem w Rzymie, gdzie siostry praco-

wały w seminarium papieskim św. Jozafata
330

. Łącznie 93 domy. Okres międzywojenny wy-

różniał się dynamicznym rozwojem wspólnot, otwieraniem nowych placówek, które swoją 

działalnością obejmowały kolejne regiony zamieszkiwane przez społeczność greckokatolicką. 

Według katalogu zgromadzenia z 1938 r. do prowincji europejskiej należały 494 sio-

stry, z czego 358 – po ślubach wieczystych; 88 – po pierwszych ślubach i 48 nowicjuszek
331

. 

 

Tabela 5. Rozwój i działalność prowincji europejskiej Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w latach 1892–1938. 

 
L.

p. 

 

Data  

utworzenia  

 

Miejscowość 

Działalność 

wychowawczo-

oświatowa 

socjalno-

medyczna 

pastoralna i inna 

 1892     

1 27 VIII 1892 Żużel (kolebka 

zgromadzenia) 

 opieka nad 

chorymi 

apostolstwo modli-

twy, śpiew litur-

giczny 

 1893     

 15 V 1893 Żużel ochronka (70 dzieci)   

 1894     

2 14 VI 1894 Samołuskowce 

(ukr. Самолуски)  

ochronka (50–70 

dzieci) 

 śpiew liturgiczny, 

apostolstwo modli-

twy i czytania 

biblijne 

3 16 VII 1894 Krystynopol  

(ukr. Кристинопіль) 

ochronka posługa le-

karska 

pracownia kra-

wiecka 

 1895     

4 25 V 1895 Perehińsko  

(ukr. Перегінсько)  

ochronka (60–80 

dzieci) 

opieka nad 

chorymi 

śpiew liturgiczny, 

apostolstwo modli-

twy i czytania 

biblijne 

5 25 V 1895 Cygany  

(ukr. Цигани)  

ochronka (60 dzieci) opieka nad 

chorymi 

 

6 21 VII 1895 Tarnopol  

(ukr. Тeрнопіль) 

ochronka (40 dzieci) 

sierociniec (38 dzieci) 

  

 1897     

7 20 XII 1897 Kryłos  

(ukr. Крилос) 

ochronka (50–80 

dzieci) 

opieka nad 

chorymi (40–

60 osób) 

śpiew liturgiczny 

(50–70 dziewcząt), 

czytania biblijne i 

apostolstwo modli-

twy (200 osób) 

 1898     

8 30 VII 1898 Łanowce 

(ukr. Ланівці)  

ochronka (55 dzieci)  apostolstwo modli-

twy 

9 16 VIII 1898 Sielec (ukr. Сілець ochronka (50–70 opieka nad  

                                                           
330

 Por. КЗСС 1938, op. cit., s. 5–15.  
331

 Por. ibidem, s. 55. Do 1940 r. liczba członkiń zgromadzenia w tej prowincji wciąż wzrastała dzięki powoła-

niom nie tylko do nowicjatu w Krystynopolu, ale również do Preszowa i Kucura. Ponadto szacuje się, iż w latach 

1932–1942 prowincja straciła 48 sióstr w różnym wieku. Z zapisów w kronikach i wspomnieniach wynika, iż 

siostry umierały z czterech powodów: podeszłego wieku, braku opieki medycznej, nadmiernej aktywności oraz 

trudnej sytuacji wojennej. Szacuje się, iż 22 siostry zmarły w ciągu 4 lat wojny (1941–1945). 
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Белзький) dzieci) chorymi 

10 27 VIII 1898 Żółkiew  

(ukr. Жовква) 

ochronka (40 dzieci) 

ochronka (80 dzieci) 

sierociniec 

bursa dla dziewcząt 

posługa cho-

rym 

pracownia kra-

wiecka, szycia szat 

liturgicznych,  

11 27 VIII 1898 Peczeniżyn  

(ukr. Печеніжин) 

ochronka (50 dzieci) opieka nad 

chorymi 

 

12 11 XI 1898 Gliniany  

(ukr. Глиняни)  

ochronka (55 dzieci)   

13 2 XII 1898 Dobromil  

(ukr. Добромиль) 

ochronka (40–55 

dzieci) 

  

 1899     

14 1 X 1899 Lwów (ukr. Львів)   posługa w semina-

rium 

 1900     

15 12 VIII 1900 Truskawiec  

(ukr. Трускавець) 

ochronka (50 dzieci) sanatorium  

 1901     

16 28 VIII 1901 Bilcze Złote  

(ukr. Більче Золоте) 

ochronka (60 dzieci) opieka lekar-

ska 

 

 1902     

17 10 V 1902 Wietlin  

(ukr. Ветлин) 

ochronka (40–65 

dzieci) 

  

 1903     

18 14 V 1903 Sambor  

(ukr. Самбір) 

ochronka (50 dzieci)  pracownia kra-

wiecka szat litur-

gicznych 

 1904     

19 4 III 1904 Stryj  

(ukr. Стрий)  

ochronka (40–60 

dzieci) 

  

20 28 V 1904 Stanisławów 

(ukr. Станиславів) 

  pracownia kra-

wiecka szat litur-

gicznych i haftu, 

posługa w semina-

rium 

 1905     

21 12 V 1905 Horodenka  

(ukr. Городенка)  

ochronka (50 dzieci) 

sierociniec (12 dzieci) 

  

 1906     

22 28 VI 1906 Szczepiatyn  

(ukr. Щеп’ятин)  

ochronka (60 dzieci)  apostolstwo modli-

twy, śpiew litur-

giczny 

23 1906 Mikuliczyn  

(ukr. Микуличин)  

ochronka pensjonat  

 1907     

24 10 X 1907 Brzeżany  

(ukr. Бережани) 

ochronka (50 dzieci) 

sierociniec (30 dzieci)  

internat (12 dzieci) 

  

 1908     

25 10 VI 1908 Przyłbice 

(ukr. Прилбичі) 

 

ochronka (60 dzieci) opieka nad 

chorymi 

 

26 7 VIII 1908 Kołomyja  

(ukr. Коломия) 

ochronka (35 dzieci) 

ochronka (80 dzieci) 

sierociniec (30 dzieci) 

 pracownia kra-

wiecka szat litur-

gicznych 

27 1 X 1908 Humiеniec  

(ukr. Гуменець)  

ochronka (50 dzieci)   

 1909     

28 1 V 1909 Dziewiętniki ochronka (50 dzieci)  apostolstwo modli-
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(ukr. Девятники)  twy 

29 9 IX 1909r. Borszczów  

(ukr. Борщів) 

ochronka (50 dzieci) 

szkoła 7 kl. 

  

 1910     

30 1 IX 1910 Jarosław 

(ukr. Ярослав) 

ochronka (40 dzieci) 

ochronka (80 dzieci) 

  

 1911     

31 4 IV 1911 Zaleszczyki  

(ukr. Заліщики) 

ochronka (40 dzieci) 

sierociniec (6 dzieci) 

  

32 9 VI 1911 Buczacz  

(ukr. Бучач) 

ochronka (40 dzieci)  pracownia kra-

wiecka szat litur-

gicznych i dzie-

wiarstwa 

33 4 IX 1911 Uherce Wieniawskie 

(ukr. Угерці 

винявські) 

ochronka (60–80 

dzieci) 

 śpiew liturgiczny, 

apostolstwo modli-

twy 

34 15 XI 1911 Borysław  

(ukr. Борислав) 

ochronka (50–80 

dzieci) 

sierociniec (42 dzieci) 

 szkoła krawiecka i 

robótek ręcznych 

(65 dziewcząt) 

 1912      

35 3 XII 1912 Gródek Jagielloński 

(ukr. Городок Ягайл.) 

ochronka (40 dzieci) 

sierociniec (22 dzieci) 

  

 1913     

36 20 XI 1913 Stary Sambor  

(ukr. Старий Самбір) 

ochronka (40–50 

dzieci) 

posługa cho-

rym 

pracownia kra-

wiecka szat litur-

gicznych i wyszy-

wanek 

 1915     

37 7 V 1915r. Stanisławów (ukr. 

Станиславів) 

ochronka (40 dzieci) 

sierociniec (18 dzieci) 

 pracownia kra-

wiecka 

38 1 X 1915 Kucura – Królestwo 

Serbii 

(ukr. Куцура, Бачка) 

ochronka (90 dzieci)  apostolstwo modli-

twy, śpiew litur-

giczny dla kobiet 

39 14 XI 1915 Przemyśl 

(ukr. Перемишль) 

  posługa w semina-

rium i rezydencji  

 1917     

40 26 IV 1917 Kamionka Strumiłowa 

(ukr. Камінка 

Струмилова) 

ochronka (48 dzieci) 

sierociniec (27 dzieci) 

  

41 6 VI 1917 Przemyśl 

(ukr. Перемишль) 

ochronka (40–50 

dzieci) 

  

42 29 IX 1917 Stanisławów (ukr. 

Станиславів) 

(Кнігинин) 

ochronka (40 dzieci)   

 1918     

43 9 IV 1918 Śniatyń  

(ukr. Снятин) 

ochronka (55 dzieci) 

sierociniec (25 dzieci) 

bursa dla dziewcząt (8 

dziewcząt) 

  

44 15 VI 1918 Głęboczek 

(ukr. Глубічок п. 

Озеряни борщівські) 

szkoła 6 kl. (160 dzie-

ci) 

  

45 6 XI 1918 Wolanka  

(ukr. Волянка) 

ochronka (40–60 

dzieci) 

 apostolstwo modli-

twy 

 1919     

46 2 IX 1919 Kałusz  

(ukr. Калуш) 

ochronka (37 dzieci) 

sierociniec (19 dzieci) 

  

 1921     

47 24 III 1921 Złoczów  ochronka (55 dzieci)   
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(ukr. Золочів) 

48 11 IV 1921 Pomorzany 

(ukr. Поморяни) 

ochronka (40–60 

dzieci) 

  

49 1 IX 1921 Przemyśl 

(ukr. Перемишль) 

szkoła gimnazjalna 

św. Mikołaja (299 

dzieci) 

  

50 22 IX 1921r. Lubella 

(ukr. Любеля) 

ochronka (50 dzieci) posługa cho-

rym 

 

 1922     

51 24 IV 1922 Bolechów  

(ukr. Болехів) 

ochronka (47 dzieci) 

sierociniec (35 dzieci) 

 śpiew liturgiczny, 

apostolstwo modli-

twy (Marijśka 

drużyna – 65 

członkiń) 

 1923     

52 12 V 1923 Nowosiółka (ukr. 

Новосілка коло 

Підгаєць) 

ochronka (60–80 

dzieci) 

 szkoła i pracownia 

krawiecka (13 

dziewcząt), szkoła 

gospodarcza kuchar-

ska (18 dziewcząt 

 1924     

53 30 VIII 1924 Lwów, Instytut św. 

Jozafata (ukr. Львів) 

  posługa w instytu-

cie 

 1925     

54 27 III 1925 Grabowiec (ukr. 

Грабовець, п. 

Богородчани) 

ochronka (50 dzieci)   

55 29 XII 1925 Bełz (ukr. Белз) ochronka (55 dzieci)   

56 9 V 1925 Szkło (ukr. Скло) ochronka (50–60 

dzieci) 

  

 1926     

57 9 V 1926 Horodenka  

(ukr. Городенка) 

ochronka (50 dzieci)   

 1927     

58 22 III 1927 Korolówka (ukr. 

Королівка к. 

Борщева)  

ochronka (50 dzieci)   

59 11 IV 1927  Tyśmienica (ukr. 

Тисьмениця)  

ochronka (50 dzieci)   

60 2 V 1927 Uhnów (ukr. Угнів)  ochronka (40–50 

dzieci) 

 apostolstwo modli-

twy 

61 17 IX 1927 Ruski Krstur – Króle-

stwo Serbów, Chor-

watów i Słoweńców 

(ukr. Руський 

Керестур) 

  apostolstwo modli-

twy, czytania bi-

blijne; posługa w 

rezydencji 

62 30 IX 1927 Delatyn  

(ukr. Делятин)  

ochronka (40 dzieci)  apostolstwo modli-

twy, czytanie du-

chowe 

63 13 X 1927 Mosty Wielkie (ukr. 

Мости Великі) 

ochronka (40 dzieci) posługa cho-

rym 

śpiew liturgiczny 

dla dziewcząt 

 1928     

64 31 V 1928 Hryniwce (ukr. 

Гринівці п. Товмач)  

ochronka (50 dzieci)   

65 14 VIII 1928 Rawa Ruska  

(ukr. Рава Руська) 

ochronka (45 dzieci)   

66 10 IX 1928 Preszów – Republika 

Czechosłowacji 

(ukr. Пряшів) 

sierociniec (36 dzieci) opieka nad 

chorymi 
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 1929     

67 15 IV 1929 Bircza (ukr. Бірча) ochronka (40–50 

dzieci) 

  

68 25 IV 1929 Nadwórna  

(ukr. Надвірна) 

ochronka (60–80 

dzieci) 

  

69 1 IX 1929 Łomna (ukr. Лімна 

коло Турка над 

Стриєм)  

ochronka (50 dzieci) posługa cho-

rym 

 

 1930     

70 17 VII 1930 Krakowiec (ukr. 

Краковець) 

ochronka (40 dzieci)  śpiew liturgiczny 

dla dziewcząt 

71 28 X 1930 Tartaków (ukr. 

Тартаків) 

ochronka (60 dzieci) posługa cho-

rym 

 

72 5 XII 1930 Bohorodczany  

(ukr. Богородчани)  

ochronka (50 dzieci)   

 1931     

73 21 III 1931 Rohatyn  

(ukr. Рогатин) 

  posługa w semina-

rium 

 1932     

74 31 III 1932 Turka (ukr. Турка над 

Стриєм)  

ochronka (40 dzieci) 

sierociniec (15 dzieci) 

  

75 29 V 1932 Zabłotów  

(ukr. Заболотів)  

ochronka (45 dzieci)   

76 14 VII 1932 Siekierzyńce 

(ukr. Сокиринці)  

ochronka (60 dzieci) opieka nad 

chorymi 

śpiew liturgiczny, 

apostolstwo modli-

twy i czytania 

biblijne 

77 18 VIII 1932 Sokal (ukr. Сокаль) ochronka (40–50 

dzieci) 

  

78 3 IX 1932 Rzym 

(ukr. Рим) 

  Papieskie Semina-

rium św. Jozafata 

79 7 XI 1932 Kosów Huculski (ukr. 

Косів Гуцульський) 

ochronka (40 dzieci) 

sierociniec (27 dzieci) 

  

80 14 XII 1932 Dorożów (ukr. 

Дорожів коло 

Самбора)  

ochronka (40–60 

dzieci) 

  

 1933     

81 19 IX 1933 Ustrzyki Dolne  

(ukr. Устріки 

долішні) 

ochronka (50 dzieci)   

 1934     

82 3 V 1934 Żegiestów  

(ukr. Жегестів) 

 sanatorium  

 1935     

83 4 III 1935 Jaktorów  

(ukr. Якторів)  

  posługa w semina-

rium 

84 3 VIII 1935 Sołotwina  

(ukr. Солотвина)  

ochronka (60 dzieci)   

85 28 IX 1935 Stanisławów, Instytut 

św. Jozafata 

(ukr. Станиславів) 

  posługa w instytu-

cie 

86 20 XI 1935 Andrzejówka (gmina 

Muszyna)  

(ukr. Андріївка) 

  posługa w semina-

rium 

87 5 XI 1935 Zbaraż  

(ukr. Збараж)  

ochronka (52 dzieci)  szkoła i pracownia 

krawiecka 

88 5 XI 1935 Hrebenne  

(ukr. Гребенне) 

ochronka (40–60 

dzieci) 

opieka nad 

chorymi 

apostolstwo modli-

twy 

89 26 IX 1935 Monasterzyska  ochronka (50 dzieci)  pracownia kra-
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(ukr. Монастириська)  wiecka szat litur-

gicznych (10 

dziewcząt) 

 1936     

90 26 VI 1936 Trembowla  

(ukr. Теребовля)  

ochronka (50 dzieci) 

bursa dla dziewcząt (15) 

  

 1937     

91 22 VIII 1937 Michałowce – Repu-

blika Czechosłowacji 

(ukr. Михайлівці) 

ochronka opieka nad 

chorymi 

 

92 1 IX 1937 Jarosław 

(ukr. Ярослав) 

ochronka (120 dzieci)   

 1938     

93 IX 1938 Nowosiółki Dydyń-

skie (ukr. Новосілки 

Дидинські) 

sierociniec (30 chłop-

ców) 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w Katalogu SS z 1938 r. 

 

Na uwagę zasługuje wieloaspektowa działalność służebnic prowincji europejskiej, któ-

ra w 1938 r. przedstawiała się następująco: 

Tabela 6. Formy działalności prowincji europejskiej Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w 1938 r.  

 Forma działalności Ilość placówek  

1 ochronki 81 placówek (4215 dzieci) 

2 sierocińce 17 placówek (427 sierot) 

3 opieka nad chorymi we wszystkich domach, a w sposób 

szczególny w 22 placówkach, w tym: 

opieka lekarska 

ośrodki lecznicze (sanatoria i pensjonaty) 

2 placówki 

3 placówki 

4 apostolstwa modlitwy (modlitwa, śpiew liturgiczny, czytania 

biblijne) 

we wszystkich domach, a w sposób 

szczególny w 17 placówkach 

5 formacja dziewcząt i kobiet 11 ośrodków 

6 pracownie krawieckie z nauką kroju, szycia i haftu oraz 

robót życia codziennego, kursy kucharskie i gospodarstwa 

domowego 

12 ośrodków 

7 posługa w seminariach i instytutach 7 seminariów, 1 instytut 

8 posługa w rezydencjach biskupów 2 rezydencje 

9 bursy dla dziewcząt 3 placówki (do 50 dziewcząt) 

10 Internat  1 placówka 

11 szkoły podstawowe i gimnazjum 3 placówki 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w Katalogu SS z 1938 r. 

 

Na podstawie przedstawionych wyżej tabel widać konsekwentną realizację pierwotne-

go charyzmatu. Służebnice priorytetowo zajmowały się prowadzeniem ochronek i sierociń-

ców (łącznie 98 placówek), następnie opieką nad chorymi, apostolstwem modlitwy i wycho-

wywaniem dziewcząt i kobiet. Wierność sióstr w realizowaniu powierzonych zadań uwidacz-

niała się w nowych powołaniach, które wzmacniały szeregi młodej instytucji. 

Zintegrowanie sióstr, a zarazem podział na prowincje pod kierownictwem jednego zarządu 

generalnego bardzo pozytywnie wpłynęły na rozwój zgromadzenia, dyspozycyjność sióstr oraz 
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otwartość na nowe wyzwania pozwoliły wejść w nowy etap historii bez lęku i w pełni sił. Niestety, 

zmiana sytuacji politycznej w Europie w 1939 r. wymusiła reorganizację działającej instytucji. 

 

1. Sytuacja zgromadzenia po zmianie granic państwowych 

 

Wybuch II wojny światowej doprowadził do zmiany granic państwowych, a tym samym 

do podziału metropolii halicko-lwowskiej. Kościół greckokatolicki i jego struktury organiza-

cyjne znalazły się w dwóch strefach oddziaływania. Pod okupacją sowiecką znalazły się w ca-

łości diecezje lwowska i stanisławowska oraz większa część diecezji przemyskiej z siedzibą w 

Przemyślu i rezydencją bp. Jozafata Kocyłowskiego. W obszarze okupacji niemieckiej znalazły 

się tereny eparchii przemyskiej, z których utworzono Generalny Wikariat   z siedzibą w Jaro-

sławiu pod kierownictwem sufragana przemyskiego bp. Grzegorza Łakoty oraz Apostolska 

Administracja Łemkowszczyzny zarządzana przez ks. Jakuba Medweckiego. Rozpoczął się 

proces represji i sowietyzacji ludności ze strony NKWD. Władze przystąpiły do usuwania 

wszelkich przejawów pluralizmu, wolności słowa i działania w sferze intelektualnej, kulturalno-

społecznej, czyli wszystkiego, co było niezgodne z aktualną polityką partii rządzącej. W rze-

czywistości skutkowało to likwidacją opornych lub niepewnych ideologicznie organizacji i in-

stytucji naukowych, kulturalnych, społecznych i kościelnych, ich upaństwowienia i zbiurokra-

tyzowania oraz zastąpienia przez nowo tworzone będące narzędziami dyktatury komunistycz-

nej. Społeczność, która zamieszkiwała terytoria przyłączone do ZSRR we wrześniu 1939 r., 

doświadczyła ciężkich represji ze strony aparatu bezpieczeństwa. Brutalność i rabunkowy sto-

sunek wobec mieszkańców tego regionu charakteryzował wkraczających na te tereny żołnierzy 

Armii Czerwonej. W atmosferze terroru i przymusu odbyło się obligatoryjne przyznanie oby-

watelstwa radzieckiego byłym obywatelom państwa polskiego na terenach okupowanych. Sku-

teczną likwidacją elity społeczeństwa zajęły się służby specjalne NKWD, przez co setki tysięcy 

osób wywieziono do łagrów, więzień i miejsc odosobnienia, a sądy radzieckie masowo wyda-

wały wyroki śmierci lub kary dożywotniego więzienia. W okresie od września 1939 r. do 

czerwca 1941 r. przeprowadzono pięć deportacji i przymusowych przesiedleń, nie tylko na 

wschodnie obwody Białoruskiej i Ukraińskiej SRR, ale również na Syberię, do Kazachstanu, do 

pracy w kołchozach i kopalniach węgla
332

. Władze komunistyczne chciały zapewnić swojej 

ideologii absolutną dominację na opanowanych terenach. Przeszkodą dla nich było jednak ist-

nienie silnych instytucji religijnych – przede wszystkim Kościoła katolickiego, zarówno ob-

                                                           
332

 Por. J. Pisuliński, Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944–1947, Rzeszów 2017. 
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rządku łacińskiego, jak i greckokatolickiego. Okupacja objęła więc Kościoły, na które wywie-

rano presję podatkową, rekwirowano majątki, zamykano szkoły prowadzone przez instytucje 

kościelne, szpitale, ochronki, wydawnictwa i zakłady opiekuńcze. Konfiskowano księgi metry-

kalne, a religia przestała być przedmiotem nauczanym w szkołach. Zamknięto także seminaria 

duchowne, a w Uniwersytecie Lwowskim zlikwidowano wydział teologiczny. 

Sytuacja ta dotknęła również prowincję Matki Bożej Współcierpiącej. Domy zakonne 

na terenie metropolii halicko-lwowskiej w latach 1939–1941 znalazły się w dwóch strefach 

okupacyjnych – sowieckiej (90%) oraz niemieckiej (10%). Po stronie niemieckiej w 1939 r. 

pozostały domy i wspólnoty położone w miejscowościach wysuniętych w kierunku zachodnim 

od rzeki San: Krystynopol, Żużel, Bełz, Szczepiatyn, Uhnów, Hrebenne, Rawa Ruska, Prze-

myśl-Zassanie, Jarosław, Wietlin, Nowosiółki Dydyńskie, Besko, Żegiestów, Bircza i Ustrzyki 

Dolne
333

. Przeważająca większość sióstr znalazła się na obszarze okupacji sowieckiej. 

Władze komunistyczne sukcesywnie podejmowały działania mające na celu likwida-

cję domów zakonnych. Wiele osób duchownych, zakonników i zakonnic, księży, hierarchów, 

zarówno rzymsko-, jak i greckokatolickich, zostało aresztowanych, zesłanych do łagrów, a 

nawet poniosło śmierć. Dla sióstr służebnic, które znalazły się w strefie wpływów reżimu 

ateistycznego, był to bardzo trudny czas prześladowań, konspiracji i poszukiwania schronie-

nia. W następstwie przemieszczania się wojsk sowieckich, które szukały pożywienia, miejsca 

dla odpoczynku, domy zakonne sióstr były okradane z żywności, środków medycznych, cie-

płej odzieży oraz innych rzeczy codziennego użytku
334

. Bezwzględnie likwidowano dzieła 

prowadzone przez zgromadzenie. W kronice wspólnoty z Krystynopolа zapisane zostały in-

formacje, które dochodziły zza sowieckiej granicy 16 I 1940 r.: „W Brzeżanach zabrano od 

sióstr sieroty wraz z inwentarzem […]. Biedne nasze dzieci tak bardzo płakały i prosiły, jed-

nak daremnie […]. Tam im nie wolno modlić się, ani wspominać o Bogu, jednak one, kiedy 

inni śpią, wstają i modlą się […]. Siostry ukrywają się, chodząc w świeckim ubraniu”, ogra-

bione ze wszystkiego szukały pracy i możliwości zarobienia na przeżycie
335

. 

Sytuacja w innych ośrodkach była równie trudna. W Żółkwi skonfiskowano budynek 

sióstr, pozostawiając im do dyspozycji jedynie trzy pomieszczenia, a pozostałą część domu 

zajęło wojsko sowieckie. Podobna sytuacja miała miejsce w Truskawcu. W Buczaczu siostry 

zostały wypędzone z własnego budynku, a dom przeznaczono częściowo dla uchodźców oraz 

                                                           
333

 Por. AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 2, s. 485. 
334

 AGSS, XЗССНДМ 1935–1941, s. 306. 
335

 AGSS, XГЗЗССПНДМ, t. 2, s. 498. W kronice zostało zapisane: „В Бережанах забрали від Сестер сироти 

враз із сирітським нашим інвентарем [...] Бідні наші діти так страшно плакали і просили, та дарма. Там їм 

не вільно молитися ні згадувати про Бога, та вони в ночі, як інші сплять, встають і моляться, […] Наші 

Сестри в більшості поперебрані тиняються попід чужі пороги’’. Por. А. Великий, op. cit., s. 388. 



142 

 

 

na dom publiczny
336

. Siostry były wyrzucane ze szkół i placówek wychowawczo-

opiekuńczych, a nowa władza bezwzględnie zdejmowała krzyże ze szkolnych ścian, wprowa-

dzała zakaz nauczania religii oraz zmuszała do prowadzenia lekcji według odgórnie ustalone-

go programu nauczania
337

. 

Ostatecznie pod okupacją sowiecką znalazło się 79 placówek, które praktycznie zosta-

ły zlikwidowane, zniszczone, zamknięte lub zagrabione. Siostry grupowały się w niewielkie 

wspólnoty i mieszkając razem, wspierały się wzajemnie, kontynuując w miarę możliwości 

życie zakonne w ukryciu. Niektóre powróciły do swych domów rodzinnych i zamieszkały 

razem z rodziną, jednak nie zapominały o złożonych zobowiązaniach zakonnych. Reżim ko-

munistyczny nie złamał w nich ducha poświęcenia i oddania. Świadome, iż niezależnie od 

sytuacji zewnętrznej, od przeciwności losu, od polityki władz, ich misją było „wychowywanie 

serca narodu”
338

. Ukrywając swą przynależność do instytucji kościelnej ze względu na repre-

sje ze strony władz ateistycznych, podejmowały się nowych prac w państwowych szpitalach, 

zakładach opiekuńczych, aptekach czy innych miejscach, gdzie mogły służyć i zadbać o tych, 

którzy potrzebowali pomocy, zarabiając przy tym na własne utrzymanie. Często były to naj-

gorzej uposażone placówki, pozbawione elementarnych warunków higienicznych i socjal-

nych, gdzie nikt nie chciał pracować, ani nawet przebywać. 

Po stronie sowieckiej w Stanisławowie pozostał zarząd prowincjalny z przełożoną 

prowincjalną s. Andreją Dubyk
339

 i asystentkami: s. Emilianą Bodnarczuk, s. Symeoną Kuły-

nycz, s. Apolonią Dubecką, s. Ludwiną Zełeniak, ekonomką s. Ihnatią Szurmą i sekretarką s. 

Chrystoforą Hrycenko. Siostry świadomie zdecydowały się pozostać na terenie okupowanym 

przez sowietów razem z pozostałymi służebnicami. Doświadczając niesprawiedliwego upoko-

rzenia i poniżenia, były wzajemnie dla siebie wsparciem i pomocą. Część sióstr, przemiesz-

czała się w ukryciu do domów zakonnych znajdujących się pod okupacją niemiecką. Uciekały 

do najbliższych ośrodków w Przemyślu lub Krystynopolu, gdzie znajdowały schronienie 

                                                           
336

 Por. ibidem, s. 499; А. Великий, op. cit., s. 338. 
337 AGSS, ХЗССНДМ 1935–1941, s. 328. Dnia 29 Х 1939 r. w kronice zostało zapisane: „Того вечора несподівано 

зголосилась при брамі наша c. Олена Дикун, що вчила в Золочовській ґімназії. Прийшла в світській одежі. 

Наші релеґійні-моральні засади ніяк не можуть іти в парі з большевицькими, тож мучилась c. Олена в тій 

атмосфері, учні розгукані звуть професора товариш і яко такого трактують його, роззухвалені, не даються 

упанувати, обовязково мусіли всі вписатись до клюбів, де їх відповідною отруєю кормлять, молитва й 

християнський привіт заборонені, хрести зі стін усунені. Тож місцева Наст. c. Теодорета Луків повзяла намір 

випровадити с. Олену Дикун на німецьку сторону, а розказували вже люди про те, як перебраються відважні 

вбрід через кордонну ріку, втім і с. Олена дістала охоту забратись з червоного раю”. 
338

 Por. А. Великий, op. cit., s. 48. 
339

 Ze względu na likwidację Kościoła greckokatolickiego w USRR i niemożliwość zorganizowania kapituły 

wyborczej, za zgodą przełożonej generalnej i aprobatą Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, s. Andreja Du-

byk sprawowała urząd przełożonej prowincjalnej w USRR do 1967 r. 
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wśród toczących się wokół działań wojennych. Wielokrotnie były zatrzymywane przez woj-

ska lub niewpuszczane przez granicę, jednak wielu udało się uciec na zachód
340

. 

Represje władz komunistycznych wobec zgromadzenia objęły również inne kraje Eu-

ropy, w których pracowały służebnice NPM. Ośrodek formacyjny sióstr w Krystynopolu wy-

kształcił nie tylko pionierki, które wyjechały na misje do Kanady i Brazylii, ale również do 

państw europejskich. Oddana praca sióstr, pełna poświęcenia i ofiarności, zaowocowała w 

nowych miejscach pobytu wieloma powołaniami. Na czas formacji młode siostry przyjeżdża-

ły do macierzystego ośrodka w Krystynopolu, np. w latach 1937–1938 z Królestwa Jugosła-

wii została skierowana grupa 11 kandydatek. Zarząd generalny zgromadzenia, dostrzegając 

destruktywne skutki działań władz komunistycznych, w porozumieniu z zarządem prowin-

cjalnym, podjął starania zmierzające do utworzenia nowicjatu, który dzięki współpracy z 

miejscowym bp. Dionizije Njaradim, 26 II 1940 r. został erygowany w Kucurze
341

. Tam po-

wróciły nowicjuszki odbywające wstępną formację w Krystynopolu
342

. Bardzo ważnym mo-

mentem w działalności służebnic na terenie Królestwa Jugosławii było zakończenie budowy 

domu w 1941 r. w miejscowości Dżurdżewo, gdzie utworzono ochronkę dla dzieci
343

. 

Prężnie rozwijała się również misja w Republice Czechosłowackiej. Siostry efektyw-

nie kontynuowały pracę szkolno-wychowawczą oraz katechetyczną na każdym poziomie nau-

czania, począwszy od dzieci najmłodszych w ochronkach, sierocińcach, aż do młodzieży w 

szkołach. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu ordynariusza bp. Pawła Gojdycza służebnice 

prowadziły nowo zbudowany sierociniec w Preszowie oraz ochronkę i zakład dla chorych w 

Michałowcach. Do nowicjatu zgłaszały się nowe kandydatki. Okupacja niemiecka i narusze-

nie integralności terytorialnej Czechosłowacji nie powstrzymały sióstr przed kontynuowa-

niem działalności charytatywno-wychowawczej. W 1940 r. siostry utworzyły kolejne placów-

ki. W Trzebiszowie
344

 otwarte zostało przedszkole i służebnice podjęły pracę w szkole. Dzię-

ki wpływom bp. Gojdycza siostry mogły pracować w szpitalu w Uherskim Hradiszczu
345

 na 

Morawach, a siedem sióstr zaprosili do współpracy ojcowie redemptoryści z Libějovic
346

, 

gdzie zajęły się katechizacją dzieci oraz prowadzeniem formacji dla rodziców. W domu za-

                                                           
340

 Por. Савчук О., Пастир Добрий, op. cit., s. 40–45. 
341

 Starania w Rzymie o utworzenie nowicjatu służebnic w Kucurze podejmował osobiście bp D. Njaradi. Por. А. 

Великий, op. cit., s. 336. 
342

 AGSS, ХК 1938–1943, s. 150. Siostry wyjechały z Krystynopola 26 I 1940 r. 
343

 D. Slawuta, Glory to You, op. cit., s. 96. Miejscowość Đurđevo – cyrylicki zapis, po polsku Dżurdżewo, 

miejscowość w byłej Jugosławii, dzisiaj Serbia. 
344

 Trebišov (po polsku Trzebiszów) – miasto powiatowe we wschodniej Słowacji, w kraju koszyckim, w histo-

rycznym regionie Zemplin, nad rzeczką Trnavką. 
345

 Uherske Hradiszcze (Uherské Hradiště) – miasto powiatowe w Czechach, w kraju zlinskim. 
346

 Libějovice – miejscowość w Czechach. 



144 

 

 

konnym sióstr, oo redemptoryści głosili rekolekcje oraz udzielali sakramentów. Pomimo nie-

pewności związanej z trwającą drugą wojną światową w sierpniu 1942 r. służebnice objęły 

posługą Sanktuarium Maryjne w Ľutine
347

. Ponadto pracowały w szkole państwowej – nau-

czały religii i prowadziły zajęcia wychowawcze dla dziewcząt. Mając z nimi bardzo dobry 

kontakt, uczyły je zajęć domowych, angażując do pomocy przy cerkwiach. Poza tym, w tych 

trudnych czasach, siostry opiekowały się osobami chorymi i starszymi. W 1943 r. rozpoczęto 

w Ľutine budowę nowego klasztoru, pod który kamień węgielny poświęcił bp P. Gojdycz, 

jednak zamysł ten nie został już zrealizowany. 

Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w USRR i pozbawienie osobowości prawnej 

w PRL bardzo znacząco wpłynęły na sytuację sióstr we wszystkich krajach socjalistycznych. 

Władze komunistyczne Czechosłowacji przystąpiły do całkowitego zniszczenia struktur ko-

ścielnych. Stopniowo ograniczano możliwości prowadzenia działalności opiekuńczo-

wychowawczej przez siostry, wydając nakaz zamknięcia sierocińca w Preszowie, skąd dzieci 

przeniesiono do placówek państwowych, a budynek całkowicie skonfiskowano w 1949 r. Sio-

stry w zaistniałej sytuacji były zmuszone ukrywać się i działać potajemnie
348

. Dokonano prze-

jęcia budynków cerkiewnych i majątku kościelnego, ochronki i szkoły cerkiewne upaństwo-

wiono, aresztowano i osadzono w więzieniach biskupów Pawła Gojdycza i Wasyla Hopko, a 

służebnice przetrzymywano w obozach pracy. 

 

1.1 Krystynopol i misja służebnic na Chełmszczyźnie 

 

Domy zakonne w Krystynopolu i Przemyślu pod okupacją niemiecką stały się w 1939 

r. głównymi ośrodkami prowincji europejskiej, w których odbywała się reorganizacja placó-

wek i przegrupowanie sióstr
349

. Przełożona generalna s. Weronika Gargil wraz z sekretarką 

generalną s. Walerią Dubyk
350

 przekroczyły sowiecką granicę 6 X 1939 r. i udały się ze 

Lwowa do Krystynopola, gdzie zamieszkały na czas wojny. Siedziba nowicjatu stała się cen-

trum administracyjno-informacyjnym nie tylko prowincji, ale całego zgromadzenia i jedno-

                                                           
347

 W 1950 r. Kościół greckokatolicki w Czechosłowacji został zaanektowany przez prawosławnych. W 1968 r. 

odnowiono działalność bazyliki w Lutinie. 
348

 Przełożona generalna s. Weronika Gargil, w 1947 r., po przeniesieniu zarządu generalnego do Rzymu, zwró-

ciła się do Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich z prośbą o utworzenie wiceprowincji w Czechosłowacji, 

wyznaczając s. Filaretę Fedynę przełożoną wiceprowincji. W 1950 r. Kongregacja, w związku z tragiczną sytua-

cją sióstr w Czechosłowacji, wydała zgodę na prowadzenie formacji nowicjuszek, zwalniając z dotychczaso-

wych reguł. Por. D. Slawuta, Glory to You, op. cit., s. 89. 
349

 Oczywiście mowa o siostrach, którym udało się przedostać przez sowiecką granicę bądź wojna zastała je po 

zachodniej stronie Sanu. 
350

 W 1939 r. asystentkami były: s. Chrystofora Kaczkowska, s. Witalia Mikuś, s. Leontia Biłoruska, s. Teofania 

Matrenczuk ekonomka zgromadzenia. 
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cześnie siedzibą zarządu generalnego na najbliższe dwa lata. W kolejnych dniach przyjechały 

siostry: dnia 21 października – z Żółkwi zastępczyni przełożonej generalnej s. Witalia Mi-

kuś
351

, 29 października – ze Lwowa po ciężkich przejściach dostała się s. Olena Dykun
352

, a 8 

listopada – s. Waleria Mrychin i s. Josyfa Lewyćka
353

. Przyjazd każdej kolejnej siostry z Ra-

dzieckiej Ukrainy był wielką radością. 

W nowicjacie, według kroniki, w momencie wybuchu wojny mieszkały 33 nowicjusz-

ki i 13 kandydatek oraz siostry, którym udało się uciec z USRR
354

. Przełożona generalna s. 

Weronika szukała możliwości pracy i zaangażowania sióstr. Wiązało się to z potrzebą utrzy-

mania nowicjatu, gdyż wszelkie daniny i kwesty, ze względu na trwające działania wojenne, 

zostały wstrzymane. Siostry były przygotowane do pracy szkolno-wychowawczej, posiadały 

odpowiednie kwalifikacje, gdyż przed wojną ukończyły seminaria nauczycielskie, kursy wy-

chowawcze i pracowały już w ochronkach, sierocińcach czy szkołach. Zadanie poszukiwania 

pracy zostało powierzone s. Monice Bolesta, mistrzyni nowicjatu s. Olenie Dykun оraz asy-

stentce przełożonej generalnej s. Chrystoforze Kaczkowskiej. 

Dzięki staraniom s. Moniki uzyskano zgodę władz niemieckich na kontynuowanie 

pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży w dwóch szkołach w Krystynopolu – szkole 

podstawowej od 6 XI 1939 r. oraz szkole gospodarstwa domowego od 25 X 1940 r., do której 

zapisały się na początku 22 dziewczęta, a zarządzała nią s. Teodozja Warecka. Nauczyciel-

kami były s. Anna Prociw i s. Tarsykia Maćkiw
355

. 

W poszukiwaniu pracy dla sióstr 16 XI 1939 r. s. Monika i s. Olena pojechały do 

Chełma. Wiedziały o próbach prowadzenia duszpasterstwa przez ojców bazylianów, którzy 

od jakiegoś już czasu pracowali na Chełmszczyźnie. Spotkały się z tam z o. Pachomijem Bo-

rysem OSBM, który wprowadził ich w nowe środowisko. Od października 1939 r. w Chełmie 

powstało szereg organizacji, które zajmowały się wspieraniem uciekinierów z USRR. Dzięki 

aktywności tamtejszej społeczności podejmowano również starania utworzenia szkół, w któ-

rych mogłyby ewentualnie pracować służebnice
356

. W wyniku rozmów do tymczasowej pracy 

w jednej ze szkół w Chełmie z dniem 24 XI 1939 r. przyjęto na posadę nauczycielki s. Olgę 

Solczanyk, a s. Olena Dykun pracowała w redakcji „Chołmski Wisti”. Gotowość i otwartość 

sióstr do podejmowania pracy szkolno-wychowawczej zaowocowała tym, iż 5 IV 1940 r. o. 

                                                           
351

 AGSS, ХЗССНДМ 1935–1941, s. 336. 
352

 Ibidem, s. 342. Dnia 1 XI 1939 r. s. Olena Dykun złożyła w krystynopilskiej kaplicy śluby wieczyste i tego 

samego dnia przełożona generalna s. Weronika Gargil wyznaczyła ją na urząd mistrzyni nowicjatu. 
353

 AGSS, ХГЗЗССПНДМ, t. 2, s. 485. 
354

  Ibidem, s. 489. Por. Савчук О., op. cit., s. 51–5. 
355

  Ibidem, s. 487. Obie szkoły zostały zamknięte 4 I 1944 r. Por. А. Великий, op. cit., s. 392. 
356

 AGSS, XЗССНДМ 1935–1941, s. 349. 
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Pachomij prosił przełożoną generalną o kolejne siostry do pracy w kuchni w bursie szkolnej 

przy gimnazjum w Chełmie, do której uczęszczało ok. 100 uczniów z ukraińskich rodzin
357

. 

Zadanie to 15 V 1940 r. przełożona powierzyła s. Paraskewii Połotniuk (zarządzała kuchnią), s. 

Amfianie Muż i s. Bogdanie Kosjuchnycz. Siostry prowadziły bursę dla 12 dziewcząt, mając przy 

tym zapewnione zamieszkanie, wyżywienie oraz wynagrodzenie za pracę. W gimnazjum jako 

nauczycielka pracowała s. Olena Dykun
358

. Ponadto siostry Amfiana Muż i Paraskewia Połotniuk 

prowadziły od 30 III 1940 r. w Hrubieszowie stołówkę dla uciekinierów ze USRR
359

. 

Siostry w 1940 r. objęły również nowe posady w szkołach podstawowych w pobli-

skich wsiach i małych miasteczkach powiatu chełmskiego, w województwie lubelskim, wśród 

społeczności ukraińskiej wyznania prawosławnego, która po licznych przesiedleniach pozo-

stała w tym regionie w mniejszości
360

: 

 

Tabela 7. Siostry i miejscowości objęte przez zgromadzenie działalnością oświatową w 1940 r.  

L.p. Siostry Miejscowość 

1 s. Jeremija Iwanciw Rejowiec, gmina Rejowiec  

2 s. Solomija Tereszczuk, s. Teodozja Warecka Świerże, gmina Dorohusk 

3 s. Artemona Jurkiw Chylin, gmina Wierzbica 

4 s. Olga Solczanyk Syczyn, gmina Wierzbica 

5 s. Waleria Mrychin Horodyszcze, gmina Chełm 

6 s. Anna Prociw Rakołupy, gmina Leśniowice 

7 s. Seweryna Bruchal Leśniowice, gmina Leśniowice 

8 s. Olga Solczanyk, s. Amalia Łakota 

s. Anania Buczko 

Dokudów, gmina Biała Podlaska 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w AGSS i APSS. 

 

Było to zupełnie nowe wyzwanie, którego podjęło się 11 sióstr służebnic w ośmiu 

miejscowościach na Chełmszczyźnie. 

Przełożona generalna s. Weronika 29 VIII 1940 r. wysłała kolejne siostry na placówkę 

w nowym domu w Dokudowie Pierwszym
361

 na Podlasiu, gdzie na prośbę miejscowego pro-

boszcza o. Ewtymia Melnyczuka pracowały w szkole i przedszkolu jako wychowawczynie s. 

Olga Solczanyk, s. Amalia Łakota i s. Anania Buczko. Proboszcz zapewnił im mieszkanie i 

                                                           
357

 Por. Е. Гнатів, о. Павло Теодорович. 50 років з дня смерти, „Місіонар”, Nr 3(41):1996, s. 14. Niestety nie 

zachowała się informacja, w której szkole w Chełmie siostry pracowały. Warto wspomnieć o spotkaniu 22 III 

1940 r. przełożonej generalnej s. Weroniki Gargil z o. Pawłem Teodorowyczem, który był odpowiedzialny za 

ojców bazylianów w Generalnej Guberni do 13 XII 1941 r. Przyjechał on specjalnie z Chełma do Krystynopola, 

aby podzielić się z siostrami informacją, iż w marcu 1940 r. ojcowie bazylianie obejmują na nowo posługę w 

dawnej greckokatolickiej świątyni w Chełmie – Bazylice NPM. Na pierwszej Liturgii zebrało się ok. 150 wier-

nych. Była to ważna wiadomość również dla sióstr, gdyż w perspektywie podjęcia pracy w Chełmie będą mogły 

uczestniczyć w nabożeństwach we wschodnim obrządku. Niestety nie trwało to jednak długo. 
358

 AGSS, XЗССНДМ 1935–1941, s. 394.  
359

 Ibidem, s. 384. 
360

 Ibidem, s. 397.  
361

 Dokudów Pierwszy – wieś (dawniej miasto) w woj. lubelskim, pow. bialski, gmina Biała Podlaska. 
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utrzymanie. Do 1942 r. siostry prowadziły tam cztery klasy szkoły podstawowej. Siostry od 

czasu do czasu przyjeżdżały do Chełma, do cerkwi ojców bazylianów, aby wziąć udział w 

Liturgii, nabrać sił duchowych do dalszej posługi, gdyż praca w niepewności i ukryciu była 

wyczerpująca. Warunki, w jakich mieszkały, powodowały, że siostry nie miały możliwości 

odosobnienia i ciszy na modlitwę, co ograniczało im praktyki życia duchowego wyniesione z 

nowicjackich murów Krystynopola. Przełożona generalna s. Weronika bardzo ubolewała, 

wysyłając siostry do pracy w takich warunkach, gdzie praktycznie pozbawione były wspólno-

ty zakonnej, a każda z nich mieszkała sama, z obcymi ludźmi
362

. W momencie gdy pojawiały 

się osoby świeckie gotowe do przejęcia pracy w szkołach na Chełmszczyźnie, siostry wyco-

fywały się z tych zobowiązań. 

W sierpniu 1940 r. dyrektor Szpitala Miejskiego św. Mikołaja
363

 w Chełmie, który był 

grekokatolikiem z dawnej Galicji, dr Stefan Kuczer, ze względu na bardzo duże braki kadrowe 

wśród personelu medycznego szpitala, zwrócił się do przełożonej generalnej z prośbą o objęcie 

przez siostry pracy wśród chorych. Sekretarka generalna s. Witalia Mikuś, na polecenie przełożo-

nej, 19 VIII 1940 r. pojechała do Chełma, aby spotkać się z dyrektorem szpitala i omówić szcze-

góły zatrudnienia sióstr. Po powrocie przedstawiła propozycję i warunki podjęcia pracy. Przeło-

żona generalna miała świadomość, iż siostry po wstępnej formacji nie posiadają jeszcze odpo-

wiednich kwalifikacji, jednak zaryzykowała i wysłała je do posługi wśród chorych, powierzając 

odpowiedzialność za to zadanie zaradnej i przedsiębiorczej s. Wisarionie Ołeksyn. Nikt wtedy nie 

podejrzewał, iż właśnie praca sióstr w szpitalu w Chełmie będzie miała tak decydujące znaczenie 

w procesie ukształtowania się nowej prowincji w Polsce i stanie się zapleczem nie tylko material-

nym, ale również duchowego przetrwania w dalszych etapach wojny. Przełożona generalna wy-

znaczyła więc siostry, które podjęły się tego zadania s. Wisariona Ołeksyn (przełożona wspólno-

ty), s. Tertuliana Jarosz, s. Rozalia Kich i s. Paraskewia Połotniuk
364

. 

Siostry stawiły się do pracy w Szpitalu Miejskim św. Mikołaja przy ul. Hrubieszow-

skiej 54 w Chełmie 1 IX 1940 r. W krótkim czasie obsada sióstr została wzmocniona przez 

kolejne członkinie, które dołączyły po zakończeniu formacji nowicjackiej. Były to s. Maria 

Głogowska, s. Mychajiła Senyk, s. Rodiona Łuków, s. Leonia Szott, s. Borysa Horecza, s. 

Światosława Repetyło i s. Olena Dykun. Zarządzaniem szpitala, czyli pełną administracją, w 
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 Ibidem, s. 413. Siostry pracowały na Chełmszczyźnie, jednak nie ujawniały swojej przynależności do zgro-

madzenia, aby nie narażać siebie i pozostałych sióstr na niebezpieczeństwo. 
363

 Szpital w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej powstał w 1896 r., a od 1914 r. otrzymał nazwę Szpitala Święte-

go Mikołaja w Chełmie. W czasie pierwszej wojny światowej pełnił rolę szpitala wojskowego. Po drugiej wojnie 

utworzono w nim Szpital Miejski, a od 1947 r. funkcjonował jako Szpital Powiatowy. Strona 

www.szpital.chelm.pl/historia, dostępna na dzień 15 V 2018 r. 
364

 AGSS, XЗССНДМ 1935–1941, s. 407. 
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tym obsługą medyczną sali operacyjnej, zajęła się s. Wisariona Ołeksyn, administrację kance-

larii wraz z księgowością objęły s. Światosława Repetyło i s. Olena Dykun, zaplecze gospo-

darcze powierzone zostało s. Rodionie Łuków, a organizacją zaplecza gastronomicznego zaję-

ła się s. Paraskewia Połotniuk. Pozostałe siostry, oprócz posługi wśród chorych jako pielę-

gniarki i opiekunki, zajmowały się również sprawami porządkowymi. Lekarze podchodzili do 

sióstr z wielkim zrozumieniem, zdając sobie sprawę, iż mają młody personel, bez doświad-

czenia i możliwości ukończenia odpowiednich szkół czy kursów. Mając to na względzie dy-

rektor zorganizował dla sióstr odpowiednie wykłady i zajęcia praktyczne, dając im możliwość 

uzyskania wiedzy i kwalifikacji do pracy. Ponadto szpital był bardzo zniszczony i zaniedba-

ny. Siostra Wisariona, która wykazała się wielką roztropnością i umiejętnościami w zarządza-

niu, dołożyła wszelkich starań, aby odremontować i wyposażyć potrzebne pomieszczenia, tak 

iż szpital w Chełmie stał się w tamtym czasie jedną z najlepszych placówek medycznych w 

Polsce. Przełożona uzyskała również zgodę na utworzenie w szpitalu kaplicy urządzonej 

zgodniej z tradycją wschodnią, w której duchową posługą zajmował się bazylianin o. Jurij 

Melnyczyn
365

. Codziennie odprawiane były nabożeństwa w obrządku greckokatolickim, w 

których oprócz sióstr brali udział pacjenci, bez względu na wyznanie. Siostry komunikowały 

się między sobą w ojczystym języku ukraińskim, tworząc przy tym przyjazną atmosferę 

współpracy z polskim personelem. Za otrzymywane wynagrodzenie mogły wspierać mate-

rialnie dom nowicjacki, w którym 31 XII 1941 r. mieszkało 12 nowicjuszek i sześć kandyda-

tek. W grudniu 1941 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szpitala, które objął wyzna-

czony dr Wołodymyr Rużyćkyj
366

. 

Sytuacja we wzajemnych relacjach zmieniła się diametralnie po wkroczeniu do Cheł-

ma sowietów w lipcu 1944 r. Dotychczasowy zespół lekarski musiał opuścić miasto ze 

względu na zagrożenie deportacją, a nowym dyrektorem szpitala został dr Stefan Żarnowski, 

który życzliwie odniósł się do obecności sióstr i wyraził zadowolenie z ich pracy oraz zachę-

cał, aby pozostały na miejscu i kontynuowały powierzone im obowiązki. Po kilku latach sio-

stry zdobyły duże doświadczenie pielęgniarskie i zaczęły się cieszyć coraz większym zaufa-

niem społecznym. Sumienne podejście do pracy i pełne zaangażowanie były docenione przez 

ówczesne władze wydziału zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, a zwłaszcza naczel-

                                                           
365

 Por. AIPNLu01/34, T. 5, cz. 1, s. 90. W aktach IPN zachowały się listy o. Jurija Melnyczyn do przełożonej s. 

Wisariony Ołeksyn, w których dziękuje za współpracę. Jeden z listów napisał on do sióstr, z datą 14 II 1947 r., 

podczas ucieczki do Rzymu. 
366

 Por. APLOddzCh [164] 36/22/0/-/112, protokół zdawczo-odbiorczy, s. 1. Dyrektor został ustalony na pod-

stawie „Protokołu z peredaczi majna Szpytala im. Św. Mykołaja w Chołmi. Dnia 1 hrudnia 1941 Dr. Łeneć 

Wołodymyr upownoważenyj czerez buwszoho Dyrektora Szpytala Dr. Kuczera Stepana peredaw nowoimeno-

wanomu Dyrektorowi Szpytala Dr. Rużyćkomu Wołodymyrowi majno szpitala […]”. 
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nika Władysława Kwita
367

, który wspólnie z chirurgiem dr. Aleksandrem Naumikiem zapro-

ponował siostrom podjęcie pracy w tworzącym się w okolicy sanatorium w Adampolu, nieda-

leko Włodawy. Ze względu na braki personalne na początku odpowiedź przełożonej była ne-

gatywna, jednak naczelnik W. Kwit nalegał, twierdząc, iż: „Będę czekać dotąd, aż siostry 

zdecydują się na pracę, gdyż chcę do Adampola tylko takich sióstr jak w Chełmie”
368

. 

Sytuacja zmieniała się z dnia na dzień, a działania wojenne przynosiły nowe wyzwania. 

Po spaleniu budynków nowicjatu w 1944 r. siostry musiały wyjechać z Krystynopola. W 1946 

r. rozpoczęły się liczne akcje deportacyjne ludności ukraińskiej oraz likwidacja domów zgro-

madzenia w Przemyślu, Hrebennym, Szczepiatynie, Uhnowie
369

. Siostry szukały nowych 

miejsc, gdzie będą mogły nie tylko spokojnie zamieszkać, ale również podjąć pracę i w taki 

sposób pozyskać środki niezbędne na własne utrzymanie. Pierwsza okazja nadarzyła się 25 VI 

1946 r., gdy w Adampolu zostało otwarte sanatorium i część sióstr została tam zatrudniona na 

różnych etatach
370

. Wydawało się, że pobyt w Chełmie był najmniej zagrożony, jednak z cza-

sem okazało się, iż również tu nasiliły się akcje przesiedleńcze. 

W tym bardzo niepewnym momencie pomoc zaoferowała przełożona prowincji kanadyjskiej 

s. Elżbieta Kasjan, wysyłając zaproszenia dla sióstr na wyjazd do Kanady. Dopóki istniała jeszcze taka 

możliwość
371

, udało się zdobyć odpowiednie dokumenty i część sióstr w obawie przed deportacją 

wyjechała z Chełma 17 VII 1946 r. do Kanady lub Paryża. tranzytem przez Belgię. W tej grupie zna-

lazły się: s. Wisariona Ołeksyn, s. Olena Dykun, s. Olga Dykun, s. Rozalia Kich, s. Rodiona Łuków, s. 

Fotynia Sucha, s. Bogdana Repetyło, s. Światosława Repetyło, s. Borysa Horecza, s. Maria Głogo-

wska, s. Leonia Szott, s. Monika Bolesta, s. Teofila Wandżura, s. Teodozja Warecka, s. Josyfa Łe-

wyćka, kandydatka Natalia Hawrylaka. W oczekiwaniu na kolejny etap podróży, zamieszkały na jakiś 

czas w dwóch klasztorach belgijskich sióstr św. Józefa (Couvent St. Joseph) w d’Eyserigen
372

 i 

Institut St. Antoine, Leenst t. Pierre, Brabant, Belgique
373

. W chełmskim szpitalu pozostały s. Ke-

łystyna Bodnar i s. Elżbieta Hołubiec, którym do pomocy przyjechały z Krystynopola s. Teodora 

Oczkuś, z Przemyśla s. Amalia Czaban, s. Dominika Muż oraz s. Waleria Mrychin. Z innych domów 

                                                           
367

 Por. D. Winiarska-Tworóg, Odbudowa i upaństwowienie przemysłu Lublina (1944–1948), „Rocznik Lubel-

ski”, R. 27–28:1985–1986, s. 211. 
368

 APSS, СС, Холм-шпитал, спомини с. Василії Чикало, s. 3. 
369

 Zob. Więcej informacji na ten temat w dalszej części opracowania, przy omawianiu poszczególnych wspólnot. 
370

 APSS, СС, Адампіль, спомини с. Леонтії Лозинської, s. 2. 
371

 Por. А. Великий, op. cit., s. 419; Х. Качковська, op. cit., s. 16. Zapiski z dnia 15 IV 1947 r.: 

„Провінціяльна c. Єлисавета в порозумінню з М. Генеральною старалася забрати СС. з Польщі до Канади 

і переслала афідавіти для 45 Сестер і тільких сиріт з Перемишля. Однак уряд не дозволив”. 
372

 AGSS. Nazwa miejscowości została spisana z kartki z pozdrowieniami wysłana do współsióstr. Do Kanady 

wyjechały ostatecznie s. Rozalia Kich, s. Fotynia Sucha, s. Maria Głogowska, s. Borysa Horecza i s. Leonia 

Szott. Siostra Olena Dykun, s. Olga Dykun dostała się do Rzymu, a reszta do Paryża. 
373

 AGSS, ХГЗЗССПНДМ, t. 2, s. 654.  
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wsparły je s. Leontia Łozińska, s. Klementia Domaradzka i s. Dymytria Matijczuk. W tak niepełnym 

składzie zmuszone były pracować przez trzy miesiące. 

Niespodziewanie w listopadzie 1946 r. powróciły z Belgii siostry s. Wisariona, s. Ro-

diona, s. Światosława, s. Bogdana i kandydatka Natalia, które objęły ponownie swoje stano-

wiska pracy w szpitalu. Nieznane są do końca przyczyny ich powrotu. Najbardziej prawdopo-

dobnym powodem mogła być interwencja dyrektora dr. S. Żarnowskiego, który zdecydowa-

nie odczuwał brak kadry zarządzającej pracą całego personelu
374

. 

Budynek szpitala składał się z parterowych domków. Siostry pracowały na oddziałach 

chirurgicznym, wewnętrznym i zakaźnym, koordynowały personel opiekuńczy na wszystkich 

oddziałach, prowadząc administrację oraz zarządzając pionem gastronomiczno-gospodarczym i 

szwalnią, w której przygotowywana była pościel i bielizna dla chorych. Dodatkowo s. Platona 

Kanas zajmowała się haftem szat liturgicznych. Niestety, na co dzień nie było możliwości uczest-

niczenia w Liturgii wschodniej, dlatego siostry potajemnie odprawiały modlitwy i nabożeństwa w 

obrządku greckokatolickim. Wokół szpitala znajdowały się pomieszczenia gospodarcze oraz 

ogród z drzewami owocowymi i działka, na której siostry we własnym zakresie uprawiały wa-

rzywa i kwiaty, przekazując je na potrzeby personelu. Szpital na zewnątrz oprócz dyrektora repre-

zentowała przed władzami s. Wisariona, która bardzo często podróżowała w sprawach służbo-

wych do Warszawy i Lublina. Ponadto, w sprawach administracyjnych, do Lublina wyjeżdżała s. 

Bazylia Czykało i księgowa s. Światosława Repetyło. Współpraca układała się bardzo dobrze, 

atmosfera była przyjazna, a środowisko lokalne życzliwie odnosiło się do sióstr – nie tylko chorzy 

i ich rodziny, ale również lekarze i władze lokalne. 

 

1.2 Przemyśl i Łemkowszczyzna 

 

Drugim ośrodkiem po wybuchu wojny, w którym odbyło się przegrupowanie sióstr, 

był Przemyśl
375

, gdzie służebnice kontynuowały działalność w Greckokatolickim Seminarium 

                                                           
374

 Por. Ibidem. Z Belgii siostry wyjechały do Polski 25 XI 1946 r. W kronice zapisane zostało: „С. Розалія Кіх, 

с. Марія Ґлоґовська, с. Фотинія Суха, с. Бориса Гореча і с. Леонія Шотт, дня 6 серпня 1947 року, 

відлетіли до Канади. С. Леонія Шотт 3 Х 1949 p. зістала завізвана до Риму, до Генерального Дому. З тої 

шістнадцять Сестер, що були в Бельгії, п’ять поїхало з поворотом до Польщі, п’ять виїхало до Канади, 

чотири до Парижу, а дві з початком 1949 зістали призначені до Генерального Дому в Римі.”; APSS, СC, 

Холм-шпитал, спомини с. Василії Чикало, s. 3; AIPN Lu, 01/34, T. 1, Informacja do I Sekretarza Komitetu 

Wojewódzkiego P.Z.P.R. w Lublinie z 2 XI 1953 r., Informacja dot. placówki Służebnic NP.NMP. w Chełmie 

Lubelskim, k. 264. „[…] wyjechały z Chełma na wezwanie przełożonej generalnej z Rzymu, przez kilka miesię-

cy przebywały w Belgii, skąd miały wyjechać do Kanady i Rzymu. Po kilku miesiącach część z nich wróciła do 

Chełma, rzekomo na wezwanie ówczesnego dyrektora szpitala. Pozostałe zakonnice wyjechały do Kanady.”. 
375

 W eparchii przemyskiej w 1938 r. funkcjonowały 34 klasztory Sióstr Służebnic NMP z 134 zakonnicami, 16 

klasztorów sióstr św. Józefa z blisko 50 zakonnicami, 8 klasztorów ojców bazylianów, w których przebywało 53 
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Duchownym przy ul. Basztowej 13, prowadziły ochronkę na Błoniu i sierociniec przy ul. Śni-

gurskiego oraz Szkołę św. Mikołaja przy ul. św. Jana 42
376

. Miały świadomość, iż sytuacja 

może ulec zmianie, gdyż każdy dzień przynosił kolejne ofiary, straty, ludzkie dramaty. Sio-

stry, które przedostawały się do Przemyśla z USRR, wspierały swoją pracą dzieła, które jesz-

cze nie zostały zlikwidowane. Wspólnoty w Przemyślu odwiedzała sekretarka generalna s. 

Waleria Dubyk oraz s. Monika Bolesta, które przekazywały relacje o sytuacji wspólnot prze-

łożonej generalnej s. Weronice, przebywającej w tym czasie w Krystynopolu. 

Siostry kontynuowały pracę w seminarium  i rezydencji ordynariusza bp. Jozafata Ko-

cyłowskiego, gdzie do końca zarządzały sprawami gospodarczymi oraz koordynacją persone-

lu pomocniczego. 

Bardzo ważnym ośrodkiem był sierociniec przy ul. Śnigurskiego 10–12, gdzie pod 

opieką siedmiu sióstr, przebywało ponad 80 dzieci
377

. Siostry w placówce prowadziły zaple-

cze gastronomiczno-gospodarcze oraz sprawowały opiekę wychowawczo-pedagogiczną nad 

podopiecznymi, dbając również o ich formację religijną. Jak wspominały, w każdą niedzielę 

dzieci śpiewały Liturgię w cerkwi o godz. 8.00
378

. 

Na podstawie umowy sporządzonej 15 VII 1941 r. charytatywne Stowarzyszenie „Ro-

dytelskyj Sojuz” (Związek Rodzicielski) reprezentowane przez pełnomocnika Jana Mathiasza, 

przekazało Zgromadzeniu Sióstr Służebnic w dzierżawę na 10 lat murowany budynek parte-

rowy przy ul. Biskupa Pelczara 26, w którym została zorganizowana ochronka, gdzie zgodnie 

z zapisami siostry zobowiązały się „dawać bezpłatnie bezdomnym dzieciom przytułek, przy-

odziewek i utrzymanie oraz wychować je społecznie i przygotować do pracy 

wej.”
379

.W imieniu zgromadzenia akt prawny podpisała s. Manujiła Kowalczuk, a działalność 

opiekuńczą udało się prowadzić nieprzerwanie do 1948 r. 

Kolejną ważną placówką był sierociniec w Nowosiółkach Dydyńskich prowadzony 

przez służebnice dla 30 chłopców. Po wkroczeniu władz sowieckich w 1939 r. siostrom ogra-

niczono kontakt z dziećmi i ostatecznie zmuszono je do opuszczenia budynku, a pozostawio-

ne sieroty zostały wywiezione do innych ośrodków w Polsce. 

                                                                                                                                                                                     
zakonników, 4 domy zakonne sióstr bazylianek z 40 zakonnicami. Por. Шематизм греко-католицького 

духовенства зличених єпархій перемиської, самбірської і сяніцкої на рік божий 1938–1939, Перемишль 

1938. Według szematyzmu eparchia przemyska w 1938 r. liczyła 45 dekanatów, 577 parafii, 746 księży oraz 1 

159 380 wiernych. 
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 Por. КЗСС 1938 р., op. cit., s. 9. Oprócz prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych siostry opiekowa-

ły się cerkwią ojców bazylianów na Zassaniu. 
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 Por. I. Hałagida, Działania komunistycznych organów bezpieczeństwa przeciwko duchowieństwu greckoka-

tolickiemu w Polsce (1944–1956) – dokumenty, „Bazyliańskie Studia Historyczne”, T. 2:2012, s. 139–140.  
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 Por. В. Чикало, С. Лебедович, Нарис історії Провінції Матері Божої Неустанної Помочі, Варшава 

1988, s. 58. 
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 AGSS, Доми Сестер Служебниць НДМ в Польщі (закриті), Перемишль, umowa z dnia 15 VII 1941 r., s. 1. 
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Siostry, pomimo trudnych warunków związanych z okupacją, odważnie prowadziły 

działalność w różnych ośrodkach na Łemkowszczyźnie
380

 w: Żegiestowie, Odrzechowej, 

Krynicy, Krępnej, Powroźniku, Sanoku, Krakowie, Pruchniku, Besku, Wietlinie. 

Według zapisów w kronice z 25 VIII 1940 r. przełożona generalna s. Weronika Gargil 

razem z s. Moniką Bolesta odwiedziły latem 1940 r. siostry na Łemkowszczyźnie. Przy okazji 

złożyły również wizytę ordynariuszowi przemyskiemu bp. J. Kocyłowskiemu oraz bp. G. 

Łakocie. Przełożona generalna była świadoma, iż sytuacja sióstr w tym regionie jest bardzo 

trudna. Nikt nie był w stanie przewidzieć ich dalszych losów. Wydawało się, iż sytuacja tym-

czasowo się ustabilizowała. Jednak w czerwcu 1941 r. siostry domyślały się kolejnych zmian, 

gdyż zauważalne były przemieszczania wojsk niemieckich i ich zwiększona ilość w strefie 

przygranicznej. Wiele placówek na pograniczu przetrwało kolejny etap wojny, ale nikt nie 

wiedział do końca, co szykuje się naprawdę. Zaostrzenie działań zbrojnych w wyniku wojny 

niemiecko-sowieckiej przynosiło straty i poczucie niepewności. 

Do sanatorium w Żegiestowie, należącego do eparchii przemyskiej, gdzie posługiwały 

służebnice, przyjeżdżali na leczenie i odpoczynek greckokatoliccy księża. W połowie wrze-

śnia 1939 r. z Sambora przyjechały do pracy w sanatorium s. Osija Hunewycz, s. Matrona 

Poluk i s. Tadeja Rudko
381

. Ośrodek odgrywał znaczącą rolę podczas drugiej wojny świato-

wej, gdyż był schronieniem dla wielu księży i osób przemieszczających się w związku z oku-

pacją sowiecko-niemiecką. Siostry w kronice zapisały wspomnienie spotkania z ostatnim 

przedwojennym rektorem stanisławowskiego greckokatolickiego seminarium o. Auksentim 

Bojczukiem. Najpierw przedostał się on z USRR do klasztoru sióstr w Krystynopolu, szuka-

jąc schronienia przed aresztowaniem ze strony władz sowieckich, a następnie przejechał do 

sanatorium w Żegiestowie, gdzie zamieszkał, na jakiś czas obejmując posługą duszpasterską 

okoliczną społeczność
382

. Na kilka dni zatrzymała się tutaj również s. Weronika Gargil, zmu-

szona sytuacją wojenną do ucieczki do Rzymu
383

. 
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Działalność sióstr na Łemkowszczyźnie, przez krótki czas, obejmowała kilka jeszcze 

miejscowości: 

 od 27 X 1940 r. w Odrzechowej służebnice prowadziły ochronkę, opiekowały się cho-

rymi i starszymi oraz rannymi i doświadczonymi wojną, zajmowały się również dusz-

pasterstwem.  

 w Powroźniku siostry miały pod opieką dzieci w ochronce, która przetrwała do mo-

mentu przesiedlenia ludności do USRR w 1946 r. 

 w Sanoku prowadziły podczas wojny ochronkę dla sierot oraz pracowały w szpitalu 

jako pielęgniarki na sali operacyjnej do 1942 r.
384

.  

 dom zakonny w Besku wybudował ks. Mikołaj Deńko i w nim od 1936 r. siostry pro-

wadziły działalność charytatywno-opiekuńczą oraz zajmowały się pracą duszpasterską 

i opieką nad dziećmi
385

 do czasu deportacji ludności w ramach akcji „Wisła” w 1947 r. 

 w Wietlinie zgromadzenie posiadało budynek z dużym ogrodem, gdzie znajdowała się 

ochronka oraz leczono chorych od 1902 r. Tę działalność kontynuowały do czasu wy-

siedlenia mieszkańców do USRR w 1946 r. 

 ochronka w Pruchniku od 1940 r. do 1946 r. była zarządzana przez s. Marię Werbeneć 

i s. Kiprianę Szabakewycz
386

. 

 w Krempnej siostry znalazły się, uciekając z Krystynopola w 1943 r. do Czechosłowa-

cji. Tam zostały przyjęte przez kuzynkę s. Teodozji Dyczko
387

 – Marynę Markowycz z 

domu Hoc. Była właścicielką dwóch domów, dlatego jeden z nich udostępniła sio-

strom. Zorganizowały one tam ochronkę dla dzieci. W jednym z pomieszczeń przyj-

mowano chorych. Siostry przebywały w Krempnej do czasu deportacji w 1946 r. 

 

W Krakowie siostry Josyfa Łewyćka i Kełystyna Bodnar opiekowały się obłożnie cho-

rymi w jednym ze szpitali
388

.  

W Krynicy od 1940 r. siostry prowadziły sanatorium dla chorych na suchoty, ochron-

kę dla dzieci rodzin, które uciekły z USRR oraz kursy dla przedszkolanek. Wspierały ubogich 

i uciekinierów, prowadząc dla nich kuchnię polową, na ile wystarczało produktów. Na po-

                                                           
384

 Por. AGSS, XЗССНДМ, s. 354–389. Dnia 18 VI 1940 r. w kronice zostało zapisane: „Генеральна одержала від 
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 Por. APSS, СC, Прухнік, спомини с. Марії Вербенець, s. 1. 
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czątku funkcjonowanie ochronki opłacali rodzice, a z czasem wsparcia udzielił Ukraiński 

Komitet Pomocowy. W 1941 r. do ochronki uczęszczało 74 dzieci, a w kursach dla przed-

szkolanek brały udział 43 kursantki, w większości z Łemkowszczyzny, ale również z Jaro-

sławia i Przemyśla. Program szkoleń, przygotowywany przez siostry, obejmował zajęcia z 

pedagogiki, rysunku, zajęcia muzyczne, recytatorskie, literaturę dziecięcą, bajki dydaktyczne, 

a dodatkowo prowadzone były zajęcia ruchowe. Na zakończenie kursów uczestnicy otrzy-

mywali zaświadczenie upoważniające do prowadzenia ochronki. Niestety w 1943 r. budynek 

został skonfiskowany przez Niemców. Dzięki współpracy i troskliwości rodzin zamieszkują-

cych w Krynicy na potrzeby dzieci wyremontowano dwa pomieszczenia. W tzw. sali dydak-

tycznej znajdowały się stoliki i małe krzesełka umożliwiające prowadzenie nauki czytania, 

liczenia, rysunku, układania mozaiki dydaktycznej oraz zajęć z architektury przestrzennej 

polegającej na układaniu klocków. Sala ta służyła również jako jadalnia. Posiłki były przygo-

towywane przez siostry. Druga sala rekreacyjna służyła do zajęć gimnastycznych, zabaw oraz 

do odpoczynku (dzieci po południu miały zaplanowaną godzinę spania na słomianych mate-

racach). Siostry dbały, aby ochronka była odpowiednio wyposażona w elementy dekoracyjne 

zgodnie z zasadami pedagogiki dziecięcej
389

. 

Do sanatorium dla chorych w Krynicy przyjmowano w pierwszej kolejności osoby, które 

powróciły z więzienia, ranni lub po trudnych przeżyciach i doświadczeniach wojennych. Siostry 

pracowały jako pielęgniarki, ale również przygotowywały dla osób przebywających w sanatorium 

posiłki. W placówce znajdowała się kaplica, do której przychodził każdy, kto potrzebował. 

W Krynicy siostry prowadziły również działalność duszpasterską: przygotowywały 

nabożeństwa, porządkowały cerkiew i dbały o jej wystrój, piekły prosforę i dbały o czystość 

obrusów i szat liturgicznych
390

. 

 

2. Zgromadzenie wobec polityki narodowościowej i wyznaniowej władz komuni-

stycznych ZSRR i PRL 

 

Kwestia stosunku władz komunistycznych do Kościoła greckokatolickiego powiązana 

była z polityką narodowościową, która zmierzała do pozbycia się mniejszości narodowych, w 

tym ludności ukraińskiej. Pierwszym krokiem rozwiązującym ten problem miała być umowa 

PKWN podpisana 9 IX 1944 r. z rządem USRR o dobrowolnej wymianie „osób, które wyra-

ziły chęć ewakuowania się […] i dlatego przymus nie może być stosowany ani bezpośrednio, 

                                                           
389

 APSS, СC, Криниця, спомини с. Тадеї Рудко, s. 1–8. 
390

 Ibidem, s. 2-9. 



155 

 

 

ani pośrednio”
391

. Władze zakładały, że ludność ta wyjedzie wraz z duchownymi. W ramach 

podpisanej umowy przymusowo wysiedlono ok. 700 księży greckokatolickich
392

 spośród 830 

kapłanów diecezji przemyskiej i Administratury Apostolskiej Łemkowszczyzny
393

, a ok. 115 

aresztowano
394

. 

Według pierwotnych założeń przesiedlenie ludności ukraińskiej miało zakończyć się 1 

II 1945 r. Przyjęcie tak krótkiego czasu operacji wynikało z błędnych szacunków liczby Ukra-

ińców w Polsce i Polaków w USRR, ale też nacisku ze strony sowieckiej, której zależało na 

rozwiązaniu tej kwestii jeszcze przed początkiem konferencji w Jałcie, mającej ostatecznie za-

twierdzić wschodnią granicę Polski. Okazało się jednak, iż założone terminy są nierealne do 

dotrzymania, nie tylko ze względu na wyjątkowo ostrą zimę, ale przede wszystkim ze względu 

na niechęć ludności ukraińskiej do opuszczenia swych domów rodzinnych oraz obawy przed 

wyjazdem w nieznane na Wschód. Początkowo wyjeżdżały rodziny, które w wyniku przejścia 

frontu i walk polsko-ukraińskich utraciły majątek, bliskich. Jednak głównym powodem oporu 

było przywiązanie do rodzinnej ziemi, dlatego ludność ukraińska nie rejestrowała się w komi-

sjach przesiedleńczych, szukała schronienia w lasach, bądź zdobywała zaświadczenie od wój-

tów czy sąsiadów o polskim pochodzeniu, zaś od księży rzymskokatolickich o przynależności 

do obrządku łacińskiego
395

. Wspomniana w deklaracji dobrowolność była iluzją. 
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ińcy w Polsce w okresie przełomow politycznych 1944–1981, w: Mniejszości narodowe w Polsce, red. P. Ma-

dajczyka, Warszawa 1998, s. 190; T. Majkowicz, Kościoł greckokatolicki w PRL, w: Polska-Ukraina. 1000 lat 

sąsiedztwa, t. 1, Przemyśl 1990, s. 252; Z. Wojewoda, Zarys historii Kościoła greckokatolickiego w Polsce w 

latach 1944–1989, Krakow 1994, s. 17. 
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 M. Ziółkowski, Gdzie jest Kościół, tam jest nasza dusza, tam jest i nasz naród, w: Dar Polski Białorusinom, 

Rosjanom i Ukraińcom na Tysiąclecie Chrztu Świętego, red. K. Podlaski, Warszawa 1990, s. 263; Z. Wojewoda, 

op. cit., s. 17. 
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 Ibidem, s. 151–153. 
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 Historyk I. Hałagida wyjaśnia, iż o dużej skali tego zjawiska może świadczyć fakt, że zaniepokojeni urzędni-
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Ponadto w połowie roku 1945 na skutek akcji propagandowej ukraińskiego podziemia 

akcja przesiedleńcza uległa całkowitemu załamaniu
396

. Rozpowszechniano relacje Ukraińców 

nielegalnie powracających do Polski, najczęściej w transportach z polskimi repatriantami, 

informujące o panującej na Wschodzie sytuacji oraz porozumieniach między polską a ukraiń-

ską konspiracją zawartych latem 1945 r., które doprowadziły do swoistego zawieszenia broni 

i powstrzymania wzajemnych walk, a nawet zaowocowały ograniczoną terytorialnie współ-

pracą
397

. Warto przy okazji wspomnieć, iż 24 VII 1945 r. w Warszawie, z inicjatywy premiera 

Edwarda Osóbki-Morawskiego, odbyła się konferencja, w której wzięli udział m.in. wyzna-

czeni przez władzę przedstawiciele społeczności ukraińskiej z województw rzeszowskiego, 

krakowskiego i lubelskiego, którzy według zamysłu organizatorów mieli wesprzeć akcję 

przesiedleń. Wielkim zaskoczeniem władz, pomimo starannej selekcji delegatów, były wysu-

nięte przez nich postulaty z prośbą o zaprzestanie akcji wysiedleńczej, gdyż społeczność ukra-

ińska, która pozostawała jeszcze na terytorium Polski, wyraziła gotowość pozostania jej peł-

noprawnymi obywatelami. Niestety prośba delegatów nie została przyjęta – władze podjęły 

decyzję o przymusowym wysiedleniu. Na tereny zamieszkałe przez społeczność ukraińską 3 

IX 1945 r. skierowano oddziały wojska, które łamiąc zasadę dobrowolności, przystąpiły do 

akcji przymusowego wysiedlenia, która charakteryzowała się brutalnością i nieludzkim trak-

towaniem osób przesiedlanych
398

. 

Kwestia deportacji ludności ukraińskiej była omawiana również w porozumieniu o 

zmianie obywatelstwa zawartym 6 VII 1945 r. między Polską a ZSRR. Tymczasowy Rząd 

Jedności Narodowej, powstały 28 VI 1945 r., wyraził zgodę na zmianę obywatelstwa przez 

Białorusinów, Litwinów i Ukraińców, którzy wyjechali do ZSRR, a strona sowiecka zgodziła 

się na przywrócenie obywatelstwa polskiego Polakom i Żydom posiadającym je przed 17 IX 

1939 r. i na ich powrót do Polski. 

W wyniku ukształtowania się po drugiej wojnie światowej nowych granic na wscho-

dzie, na terytorium Polski pozostały tylko nieliczne ośrodki Kościoła greckokatolickiego. W 

jej granicach pozostał Przemyśl oraz w całości Administratura Apostolska Łemkowszczy-

                                                                                                                                                                                     
sanockiego w pierwszej połowie XX w., w: Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura 
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zny
399

. Z 640 parafii funkcjonujących w greckokatolickiej eparchii przemyskiej w Polsce po-

zostały tylko 223
400

, 129 parafii Administracji Apostolskiej Łemkowszczyzny
401

 oraz 420 

greckokatolickich duchownych diecezjalnych i zakonnych
402

. Po stronie polskiej pozostało 

zaledwie kilka placówek Sióstr Służebnic NPM – w Chełmie i Przemyślu oraz na Łemkowsz-

czyźnie
403

. Należy pamiętać, że 8–10 III 1946 r. we Lwowie odbył się, niezgodny z prawem 

kanonicznym zarówno Kościoła prawosławnego, jak i Kościoła katolickiego, wymuszony 

przez władze sowieckie „sobór”
404

, na mocy którego grupa duchownych ogłosiła „dobrowol-

ne” przyłączenie do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Lwowski pseudosobór zapocząt-

kował falę represji, które spowodowały likwidację Kościoła greckokatolickiego w USRR i 

zmusiły go do działalności w podziemiu
405

. Jednocześnie był to wyraźny sygnał, dla władz 
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Czerska, Kraków 2000, s. 331–340; tenże, Sanguis martyrum semen christianorum – епископ Теодор Ромжа и о. 

Петр Орест, w: Studia Leopoliensia. Rocznik Instytutu Teologicznego im. Św. Abp. Józefa Bilczewskiego 

Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego, T. 8:2015, s. 307–316. 
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komunistycznych w innych krajach, do naśladowania i podejmowania podobnych działań. W 

ten sposób doszło do likwidacji Kościoła greckokatolickiego w Rumunii („sobór” w Cluj 27–

29 IX 1948 r.) i w Czechosłowacji („sobór” w Preszowie 28 IV 1950 r.). Represje nie ominęły 

grekokatolików w Jugosławii
406

. 

Postanowienia synodu lwowskiego i likwidacja Kościoła greckokatolickiego na ra-

dzieckiej Ukrainie zaowocowały podjęciem przez polskie władze komunistyczne działań 

zmierzających w kierunku likwidacji Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Właściwie już od 

połowy 1945 r. aparat państwowy podejmował stosowne kroki. Pierwszym było przyjęcie 

uchwały stwierdzającej utratę mocy obowiązującego konkordatu z 1925 r.
407

. Ukonstytuowa-

na 10 VIII 1945 r. Komisja Wyznaniowa już na pierwszym posiedzeniu zajęła się kwestią 

konkordatu ze Stolicą Apostolską, uznając, iż zmiana granic państwa, zmiana polityczna obli-

cza Polski Ludowej i pogwałcenie Konkordatu z 1925 r. przez Stolicę Apostolską spowodo-

wały jego wygaśnięcie. Formalizacją powyższego stanowiska Komisji było przyjęcie 12 IX 

1945 r. przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej uchwały stwierdzającej, że Konkordat 

zawarty między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską przestał obowiązywać wskutek 

jednostronnego zerwania go przez Stolicę Apostolską, przez akty prawne ogłoszone w okresie 

okupacji, a sprzeczne z jego postanowieniami
408

. 

Kolejnym działaniem dyktatury komunistycznej było pozbawienie eparchii greckoka-

tolickiej jej hierarchii i likwidacja struktur kościelnych. Biskup Jozafat Kocyłowski został 

zaaresztowany 25 IX 1945 r.
409

. Rozpoczęto również nagonkę propagandową przeciwko du-

                                                                                                                                                                                     
405

 Por. J. Coranić, Z dejin gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku, České Budejovice 2014; E. Pałka, T, Szyszak, 

Apostolski egzarchat grekokatolicki w Republice Czeskiej. Kościół rusiński, słowacki, czeski i ukraiński, 

„Sprawy Narodowościowe”, 34:2009, s. 45-123. 
406

 Więcej na ten temat zob. M. Gajdos, S. Konecny, Postavenie Rusinov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948–

1953, Praha 1994, s. 113–126; N. Kmet, Postavenie Cirkvi na Slovensku 1948–1951, Bratislava 2002, s. 223–244; 

R. Myź, Peresliduvannia hreko-katolyćkoho duchowenstwa w Juhosławiji pid czas druhoji switowoji wijny ta w 

pisla wojennyj period, „Kowczeh” 2 (2000), s. 302–304; S. Nabywaniec, Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w 

Rumunii w dobie komunizmu, „Zwiastowanie. Pismo Diecezji Rzeszowskiej”, R. 4:1995, s. 95–102. 
407

 Konkordat ten dotyczył również wyznania grekokatolickiego. Por. H.E. Wyczawski, Cerkiew grekokatolicka, 

w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 2, Poznań 1979, s. 78. 
408

 Por. Z. Wojewoda, op. cit., s. 30; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościoł w Polsce (1945–1989), Kraków 

2003, s. 14; A. Mezglewski, Spór o wygaśnięcie konkordatu polskiego z 1925 roku, „Roczniki Nauk Prawnych”, 

R. 8:1988, s. 325–240. 
409

 Więcej na ten temat: S. Stępień, Kościoł greckokatolicki w Polsce, op. cit., s. 340–343; I. Biłas, Likwidacja 

greckokatolickiej diecezji przemyskiej oraz tragiczne losy jej ordynariusza bp. Jozafata Kocyłowskiego w kon-

tekście polityki wyznaniowej ZSRR, w: Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, op. cit., s. 287; D. Iwanecz-

ko, Biskup Jozafat Kocyłowski (1876–1947). Życie i działalność, w: Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, 

op. cit., s. 247–261; I. Hałagida, Między Moskwą, Warszawą a Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego 

w Polsce w latach 1944–1970, Warszawa 2013, s. 161. 

Na temat postaci i działalności bp. J. Kocyłowskiego zob. S. Nabywaniec, Biskup Jozafat Kocyłowski (1876–

1947), Studia Rzeszowskie, R. 5:1998, s. 179–185; Patron i Rodak. Życie i działalność Błogosławionego Józefa 

Jozafata Kocyłowskiego, red. S. Nabywaniec, Pakoszówka 2007; tenże, Błogosławiony Józef Jozafat Kocyłow-

ski (1876–1947) biskup i męczennik, w: Patron i Rodak. Życie i działalność Błogosławionego Józefa Jozafata 
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chowieństwu greckokatolickiemu, oskarżając o współpracę z niemieckim faszyzmem. W kon-

sekwencji 1 X 1945 r. zamknięto Greckokatolickie Seminarium Duchowne, którego ostatnim 

rektorem był ks. Iwan Kuzycz, kleryków odesłano do domów, a pracowników i siostry słu-

żebnice zwolniono. Wskutek powyższych działań władz komunistycznych Kościół greckoka-

tolicki w Polsce, bez wydania żadnego aktu prawnego, został pozbawiony osobowości praw-

nej i znalazł się w bardzo trudnej sytuacji
410

. Aresztowania biskupów i księży, deportacje 

wiernych spowodowały faktyczne jego załamanie. Większość parafii opustoszała, część cer-

kwi została spalona, zniszczona, a te które pozostały, były pozbawione duszpasterzy. Zarów-

no diecezja przemyska, jak i Administratura Apostolska Łemkowszczyzny pozostały bez 

zwierzchników. Sytuację tę w pewnym stopniu „ratowała” decyzja papieża Piusa XII, który 

25 X 1946 r. nadał kardynałom Augustowi Hlondowi i Adamowi Sapierze specjalne upraw-

nienia w stosunku do grekokatolików, zezwalając kapłanom na birytualizm umożliwiający 

sprawowanie liturgii w obrządku łacińskim, a następnie 10 XII 1946 r. mianując prymasa 

Hlonda specjalnym delegatem Stolicy Apostolskiej, nadając mu uprawnienia ordynariusza 

wobec wiernych Kościoła greckokatolickiego w Polsce
411

. Prymas Hlond, korzystając z 

otrzymanych praw 31 III 1947 r., ustanowił wikariusza generalnego w osobie ks. Bazylego 

Hrynyka, co znacznie ułatwiło księżom greckokatolickim pełnienie posługi kapłańskiej
412

. 

Kolejnym aktem bezprawia wobec Kościoła greckokatolickiego była przymusowa de-

portacja zwana akcją „Wisła”, która objęła wszystkich księży, siostry zakonne i całą społecz-

ność ukraińską. Dekretami z 5 IX 1947 r.
413

 i 27 VII 1949 r.
414

 o przejściu na własność pań-

                                                                                                                                                                                     
Kocyłowskiego, red. S. Nabywaniec, Pakoszówka 2007, s. 17–32; tenże, Kocyłowski, Kocyło, Józef, EK VIII, 

szp. 272–273; tenże, Kocylovs’kyj, Josafat (Josyf), w: Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon, Verlag 

Traugott Bautz, kol. 409–411; tenże, Seliger Martyrerbischof Josafat Josyf Kocylovs’kyj (1876–1947), „Ostkirchliche 

Studien“, Augustinus-Verlag-Würzburg, Bd 52, September 2003, H. 2–3, s. 206–214; A. Szczupak, Jozafat Kocyłow-

ski – greckokatolicki biskup przemyski wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1947, w: Letnia szkoła historii naj-

nowszej 2012, red, K. Dworaczek, Ł. Kamiński, Warszawa 2013, s. 15–23. Biskup Kocyłowski po kilku dniach 

został zwolniony, a następnie zaaresztowany po raz drugi 26 VI 1946 r. i odtrasportowany do Kijowa. Zmarł z 

wycieńczenia i tortur 17 XI 1947 r. w obozie karnym w Czapajewce niedaleko Kijowa. 
409

 S. Nabywaniec, Kościół skazany na niebyt. Z dziejów Kościoła greckokatolickiego w Polsce 1944–1989, w: 

Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 10, red. J. Walkusz, Lublin 2011, s. 141–169; tenże, Wasza sytuacja była 

odmienna. Kościół unicki (greckokatolicki) w Bieszczadach i na Pogórzu Karpackim, „Miejsca Święte”, Nr 

9(165):2010, s. 9–8. 
410

 S. Stępień, Represje wobec Kościoła greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie świa-

towej w: Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 2, Przemyśl 1994, s. 221. We wcześniejszych przypisach 

podano szereg pozycji dotyczących tej tematyki. 
411

 Por. S. Stępień, Kościoł greckokatolicki w Polsce, op. cit., s. 347; R. Drozd, Polityka władz wobec ludności 

ukraińskiej w Polsce w latach 1944–1989, Warszawa 2001, s. 57. 
412

 Por. D. Iwaneczko, Przysięgi wierności dochowam. Wysiedlenia Ukraińcow a Kościoł greckokatolicki w 

Polsce 1944–1947, „Więź” 6 :2002, s. 101–102; M. Łesiów, Rola kulturotwórcza ukraińskiej Cerkwi greckoka-

tolickiej, Lublin 1999, s. 20. 
413

 Dz.U. 1947, Nr 59, poz. 318. Dekret z dnia 5 IX 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego 

po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R. 
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stwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR lub na tereny północno-

zachodnie Polski pozbawiono struktury kościelne wszelkiej prawomocnej własności. Władze 

komunistyczne w swoim postępowaniu wobec Kościoła greckokatolickiego nie rozdzielały 

kwestii religijnej i narodowej, łącząc walkę z ukraińskim ruchem narodowo-wyzwoleńczym z 

unicestwieniem grekokatolicyzmu. Wychodzono z założenia, że obywatel Polski narodowości 

ukraińskiej jest powiązany z nacjonalizmem, a Kościół greckokatolicki to ostoja ukraińskiego 

ekstremizmu
415

. Wobec dyskryminacyjnej polityki władz PRL siostry i duchowieństwo grec-

kokatolickie znaleźli się w dramatycznym położeniu, gdyż zostali pozbawieni środków do 

życia oraz możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności. W zaistniałej sytuacji część 

nawiązywała współpracę z parafiami rzymskokatolickimi lub szukała zatrudnienia w instytu-

cjach państwowych
416

. 

Likwidacja wszystkich struktur Kościoła greckokatolickiego oraz deportacje dopro-

wadziły do zniszczenia większości domów zgromadzenia, które udało się utrzymać w czasie 

drugiej wojny światowej. Część sióstr po zamknięciu i uszczelnieniu granicy wschodniej po-

została w USRR, podejmując pracę zawodową i prowadząc życie zakonne w konspiracji. 

Znaczna grupa ukrywała się w Czechosłowacji, a pozostałe znalazły się w Polsce Ludowej 

rozproszone w różnych miejscowościach kraju. Sytuacja polityczna i nowe podziały granic 

państwowych diametralnie zmieniły oblicze prowincji europejskiej oraz spowodowały dezor-

ganizację istniejących wspólnot i rozproszenie sióstr. 

 

2.1 Dezorganizacja zgromadzenia 

 

Reżim komunistyczny PRL poprzez przesiedlenie ludności ukraińskiej do USRR, w 

tym duchowieństwa i sióstr zakonnych, w latach 1944–1946, a następnie deportację w ramach 

akcji „Wisła” w 1947 r. doprowadził ostatecznie do całkowitej likwidacji struktur prowincji 

europejskiej Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM i zniszczenia dotychczasowego dorobku. 

Państwo ze swoją urzędniczą dyktaturą ograbiło i przejęło wszystkie domy zakonne zgroma-

dzenia, pozbawiając je prawa własności w całym bloku wschodnim włącznie z tymi nieru-

chomościami, które pozostały na obszarze PRL. Siostry otrzymały ze strony dyktatury komu-

nistycznej propozycję, z której nie skorzystały, przejścia do rosyjskiej cerkwi prawosławnej 

                                                                                                                                                                                     
414

 Dz.U. 1949, Nr 46, poz. 339. Dekret z dnia 27 VII 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających 

w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych powiatach wojewódz-

twa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego. 
415

 Por. W. Marczak, Ukrainiec w Polsce, t. 1, Sanok 1994, s. 15. 
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 Por. S. Nabywaniec, Losy księży greckokatolickich…, op. cit., s. 103–147. 
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lub podjęcia pracy w państwowych ośrodkach bez prawa noszenia stroju zakonnego. Sytuacja 

ta doprowadziła do dezorganizacji wspólnot oraz rozproszenia w poszczególnych krajach 

będących pod okupacją ZSRR. 

Kluczową sprawą, dzięki której udało się ocalić zgromadzenie i w bezpieczny sposób 

nim kierować w okresie powojennym, było przeniesienie zarządu generalnego do Rzymu. 

Zarządzanie zgromadzeniem, w szczególnym miejscu pod parasolem ochronnym Stolicy 

Apostolskiej, było kluczową sprawą dla dalszego istnienia instytucji w Europie Wschodniej i 

na świecie. Dzięki odwadze, zdecydowanym działaniom i pomocy wielu osób udało się prze-

łożonej generalnej s. Weronice Gargil przedostać z Krystynopola przez Czechosłowację i 

Austrię do Wiecznego Miasta. Wykazała się ona ogromnym wyczuciem sytuacji oraz zdro-

wym rozsądkiem w podjęciu bardzo ryzykownego kroku, który mógł zakończyć się areszto-

waniem, a nawet śmiercią. Bardzo ubolewała nad tragicznym stanem wspólnot sióstr w Euro-

pie Środkowo-Wschodniej i odczuwała całkowitą bezradność wobec powojennej sytuacji w 

państwach objętych dyktaturą komunistyczną. W pełni świadoma, iż nie może nic zrobić w 

trudnej sytuacji utraty mienia, ciągłych prześladowań, aresztowań, zorganizowała w 1943 r. w 

Stanisławowie, tuż przed wyjazdem do Rzymu, spotkanie z zarządem prowincjalnym, aby 

przekazać siostrom ostatnie wytyczne odnośnie aktualnej sytuacji politycznej i poinformować 

o planach na przyszłość. Zwróciła uwagę na potrzebę wspierania się wzajemnie i okazywania 

solidarności w tym niezwykle trudnym czasie, którego tragiczny wymiar pokrywał się w spo-

sób symboliczny z radosnym jubileuszem 50-lecia zgromadzenia. Nie mogła niestety dotrzeć 

do wszystkich sióstr znajdujących się po stronie sowieckiej, jednak za pośrednictwem zarządu 

przekazała informację o przeniesieniu – ze względu na dobro całego zgromadzenia – siedziby 

zarządu generalnego za granicę. Zdecydowano, iż próbę przedostania się do Rzymu podejmie 

przełożona generalna oraz jej asystentki, natomiast zarząd prowincjalny pozostanie w USRR. 

Warto wspomnieć, iż w 1943 r. metropolita Andrzej Szeptycki jako dar na 50-lecie zgroma-

dzenia podarował siostrom we Lwowie przy ul. Pasicznej dom, w którym zorganizowano 

ochronkę dla 100 dzieci i sierot
417

. 

Przełożona generalna razem z s. Ihnatią Szurmą udały się do Żegiestowa, gdzie dołą-

czyła do nich s. Chrystofora Kaczkowśka. Ze względu na przesuwający się na zachód front 

siostry zmuszone były przedostać się potajemnie do Preszowa na Słowacji, aby tam znaleźć 

                                                           
417

 Por. APSS, СC, спомини с. Павлі Шеремета, s. 1–8; AGSS, XK, z dnia 4–5 XI 1942 r., s. 335. Podczas poby-

tu w Stanisławowie nastąpił odwrót wojsk niemieckich, a tym samym powrót Armii Czerwonej. Siostry rozumie-

jąc zagrożenie wynikające ze zmiany frontów nalegały, aby przełożona generalna wyjechała za granicę. Do Stani-

sławowa dotarła także ekonomka prowincjalna s. Ihnatia Szurma, która przy okazji zabrała ważniejsze dokumenty 

z domu generalnego we Lwowie i obie udały się do sióstr do Żegiestowa. 
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na jakiś czas schronienie
418

. Prowincjał ojców bazylianów w Czechosłowacji o. Pawło Myś-

kiw wykorzystując swoje znajomości, pomógł s. Weronice Gargil i s. Chrystoforze Kaczko-

wśkiej dostać się wojskowym transportem do Pragi, aby stamtąd ostatecznie dotrzeć do Rzy-

mu
419

. Siostry wyjechały z Preszowa 17 IX 1945 r. Podróż była długa i męcząca, ale 30 IX 

1945 r. szczęśliwie dotarły do Papieskiego Kolegium przy via Gianicolo w Rzymie, gdzie 

czekały na nich współsiostry. Zaraz po przyjeździe przełożona generalna spotkała się w Stoli-

cy Apostolskiej z kardynałem Eugene Tisserantem, sekretarzem Kongregacji ds. Kościołów 

Wschodnich, zdając pełną relację z wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiadomość 

o jej przybyciu do Rzymu dotarła do sióstr z prowincji brazylijskiej i kanadyjskiej. Przełożo-

na prowincjalna z Kanady s. Elżbieta Kasjan natychmiast poinformowała o gotowości zaku-

pienia domu w Rzymie, który stałby się siedzibą zarządu generalnego, co zostało ostatecznie 

prawnie zrealizowane 17 VI 1947 r.
420

 

Prowadzone przez władze komunistyczne działania przesiedleńcze i deportacyjne spo-

łeczności ukraińskiej doprowadziły do zupełnej likwidacji domów sióstr służebnic. Część 

sióstr podejmowała decyzję o wyjeździe razem z ludnością do USRR, a pozostałe szukały 

schronienia u rodzin, znajomych lub wspólnotach działających jeszcze na Lubelszczyźnie. 

Przesiedlenia po drugiej wojnie światowej zdezorganizowały wspólnoty w Przemyślu. 

Po zamknięciu w październiku 1945 r. greckokatolickiego seminarium duchownego pracujące 

w nim służebnice wyjechały do innych wspólnot – s. Olena Czech do Adampola, a s. Pankra-

tia Kryszczyszyn do Gościeradowa. Nie wydano również zgody na wznowienie nauki w 

Szkole św. Mikołaja prowadzonej przez siostry
421

. Jednocześnie zakazano działalności dwóm 

diecezjalnym towarzystwom charytatywnym – Pomocy Diecezjalnej oraz dla Instytutu wdów 

i sierot po zmarłych księżach greckokatolickich. 

Wiosną 1946 r. starosta przemyski wydał nakaz ewakuacji do USRR dzieci z sierociń-

ców i ochronek prowadzonych przez siostry w Przemyślu
422

. Jedynie interwencja u władz 

centralnych sekretarza Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich kard. Eugene Tisseranta 
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 Por. AGSS, XK, s. 14.  
419

 Por. AGSS, X. Kачковська, op. cit., Пряшів, ул. Сладковічова ч. 23, 17–30 IX 1945 r., s. 16. We wspomnie-

niach s. Chrystofora zapisała: „Одного дня появився в Пряшеві Впр. О. Павло Миськів, Протоігумен ОО. 
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їдьте чимскоріше на Захід». Як, куди з чим їхати відказала Мати. «Не журіться, я про все подбаю – каже 

Отець – їдьте до Італії, до трьох днів будьте готові до їзди. В ту саму пору приїхала з Луцини відвідати М. 

Генеральну с. Христофора, якій теж припало для товариства їхати з М. Генеральною”. 
420

 Por. А. Великий, op. cit., s. 423–427. 
421

 Por. Загайкевич Б., Освіта і школи в Перемишлі. Ню-Йорк-Філадельфія, 1961, s. 239. Szkoła św. Miko-

łaja funcjonowała od 1 IX 1923 r. do 30 VI 1946 r. W szkole w roku szkolnym 1921/1922 było 55 uczniów, w 

1925/1926 – 150, 1934/1935 – 230. W szkole uczyły się również dzieci z sierocińca św. Józefa na Zasaniu – 47 

dzieci. 17 VI 1945 r. do szkoły zapisanych było 238 dzieci (125 chłopców i 113 dziewcząt). 
422

 Por. E. Mісило, Грекoкатолицька Церква у Польщі 1944–1947, op. cit., s. 105–106.  
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wstrzymała, jak się okazało później tymczasowo, realizację tych planów
423

. Dzieci z przemy-

skiej ochronki na Bołoniu i chłopców z sierocińca w Nowosiółkach Dydyńskich wywieziono 

wraz z s. Stefanią Muż, s. Pasywą Kułynycz, s. Januarią Sembaj w 1945 r. do USRR. Jedy-

nym miejscem, w którym służebnice kontynuowały działalność był sierociniec przy ul. Śni-

gurskiego 10–12. Siostra Partenia Kosyna i s. Manujiła Kowalczuk otaczały opieką dzieci, 

których w tym powojennym czasie było w sierocińcu ponad 80. W latach 1941–1948 kierow-

niczką placówki była s. Manujiła, która jednocześnie pełniła funkcję przełożonej. Obie sio-

stry, pełne odwagi, z oddaniem zajmowały się dziećmi. W archiwum zgromadzenia zachował 

się list Marty Demczuk
424

 z 14 XII 1945 r., w którym wspomina, iż w placówce przebywały 

dzieci polskie, ukraińskie oraz żydowskie, w sumie ponad 150 podopiecznych. Działalność 

sierocińca była wspierana przez Stolicę Apostolską oraz darowiznami rzeczowymi przesyła-

nymi z Kanady, co potwierdza zachowana w archiwum generalnym korespondencja. O po-

moc dla sierot do Kongregacji zwróciła się osobiście przełożona generalna s. Weronika 

Gargil
425

. Według listów s. Amalii Czaban latem 1945 r. część dzieci ukraińskich zostało 

przetransportowanych do Lwowa, a żydowskie przekazano pod opiekę rodzinom. Siostry za-

biegały wszelkimi możliwymi sposobami o przetrwanie sierocińca, mimo iż w 1945 r. służby 

opieki społecznej zaczęły odmawiać dzieciom chleba, mleka oraz innych produktów, ze 

względu na ich ukraińskie pochodzenie, tłumacząc, iż posiłki winny być przeznaczone wy-

łącznie dla dzieci z polskich rodzin. Dzięki pomocy finansowej z Watykanu wsparciu z Ka-

nady siostrom udało się zapewnić dzieciom prowiant i przetrwanie
426

. Władze miały również 

problem z konfiskatą nieruchomości, która wciąż należała do stowarzyszenia niebędącego 

                                                           
423

 I. Hałagida, Między Moskwą, Warszawą a Watykanem., op. cit., s. 163. 
424

 Marta Demczuk żona prof. Michała Demczuka nauczyciela łaciny i greki w jednym z przemyskich gimzjum, 

która pomagała siostrom w pracy przy sierotach. Przy sierotach pomagały siostrom również Maria Dublanycia, 

Katarzyna Zołotnyk i Maria Staniszewska. 
425

 AGSS, ХГЗЗССПНДМ, t. 2, s. 637. Zapiski z kroniki: „Польські державні власти не позволили дітям 

виїхати з Польщі і тоді с. Вероніка просила Священну Східню Конґреґацію о матеріяльну допомогу для 

сиріт листом з дня 10 січня 1947, ч. 38/47, в якому подавала «Від ряду літ існує в місті Перемишлі 

Єпархіальний Сиротинець для дітей-сиріт. В минулому Преосв. Єпископи українські з Перемишля і наші 

люди з цієї ж дієцезії спомагали щедро цей сиротинець, так, що більше як 180 дітей-сиріт мали гарне 

приміщення і одержували добре виховання під опікую і проводом Сестер нашого Згромадження. Але від 

хвилини, коли наші Преосв.Владики дістали вивезені на заслання а українське населення переселене з 

Польщі до Совіецької Росії, перемиський сиротинець і Сестри виховниці находятся в трудних умовинах.  

Майже 50 дітей залишилося без конечних середників до життя і інших конечних речей до удержання і 

виховання”.15 січня 1947 Священна Конґреґація письмом з дня 15.І.47, ч.771/29 відповіла, що попросила 

Емін. Кардинала Гльонда заопікуватися тум сиротинцем. Коли Ем. Кардинал Гльонд був у Римі, Емін. 

Кардинал Евген Тіссеран дав йому тисячу долярів на наш перемиський сиротинець, в січні 1948 р.” 
426

 AGSS, Листи сестер з Польщі до Генеральної Настоятельки с. Веронікі Ґарґіль, List s. Amalii Czaban 

do przełożonej generalnej z 15 IV 1948 r. Siostra Amalia potwierdza w nim przekazanie s. Manujili Kowalczuk 

darowizny finansowej z Rzymu na sieroty oraz informuje o przekazywanych dla nich paczkach z Winnipegu 

(Kanada) od Katolickiego Komitetu o. Semczuka. Por. ibidem, List s. Manujiły Kowalczuk z Przemyśla z 12 IV 

1948 r. do przełożonej generalnej s. W. Gargil, s. 1. 
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podmiotem prawnym Kościoła greckokatolickiego
427

. W sprawozdaniu Starostwa w Przemy-

ślu z 26 VI 1947 r. do Urzędu Wojewódzkiego zauważono, iż „formalnie i ustawowo nie zo-

stało stowarzyszenie zlikwidowane, budynek nie jest poukraiński, gdyż właściciel nie został 

ewakuowany do USRR, lecz go zajmuje”. W dziale II Poufne zachowane zostało pismo 

Urzędu Wojewódzkiego do Ministerstwa Administracji Publicznej, w którym opisane zostały 

częściowo losy dzieci z sierocińca prowadzonego przez siostry, a mianowicie: „Sierociniec 

prowadzą Siostry. Było tam 40 dzieci ukraińskich w wieku od 8 do 14 lat. Z tego 19 chorych 

na jeglicę są w Witkowicach, a jedno w polskim zakładzie Sióstr Felicjanek w Przemyślu [..]. 

Ostatecznie zdecydowano, za zgodą Ministerstwa Oświaty, o przesiedleniu dzieci chorych do 

zakładu w Witkowicach, a zdrowych do innych zakładów w Polsce”
428

. Upaństwowienie sie-

rocińca nastąpiło 30 X 1948 r. Dzieci zostały przeniesione do różnych ośrodków w centralnej 

i zachodniej Polsce, a siostrom zakonnym kuratorium oświaty wydało nakaz przesiedlenia do 

dwupokojowego pomieszczenia przy ul. Pelczara 26 w Przemyślu
429

. 

W domu zakonnym przy ul. św. Jana 42 w Przemyślu 16 IV 1947 r. NKWD przepro-

wadziło rewizję, a przebywające tam s. Monika Kuczerśka i s. Epistymia Semków zostały 

aresztowane. Do nich dołączono księży i siostry zabrane prosto z cerkwi na Bołoniu po nabo-

żeństwie s. Antonię Jaczmińską, s. Bartłomieję Holinka, s. Placydę Szczerbluk, s. Witalię 

Mikuś. Jak się później okazało całą noc byli przetrzymywani na zewnątrz aresztu bez kropli 

wody. Rano wszyscy zostali poddani procedurze przesłuchania i osadzenia w przemyskim 

areszcie. Dnia 19 IV 1947 wraz z 200 innymi osobami zostali przekazani sowieckim organom 

bezpieczeństwa jako więźniowie polityczni i wywiezieni do ZSRR na długoletni pobyt w sy-

beryjskich łagrach
430

. Dyrektorka szkoły s. Amalia Czaban zdając sobie sprawę z zagrożenia, 
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 APSS, Доми Сестер Служебниць НДМ в Польщі (закриті), Перемишль , List Marty Demczuk z dnia 

14 XII 1945 r., s. 1–2; AIPN, 0330/238, T. 1, Notatka służbowa J. Penara z Departamentu III MBP w spra-

wie Katarzyny Staniszewskiej, 21 I 1953 r., k. 23; Siostra Manujiła w 1967 r. została przeniesiona do 

Chełma Lubelskiego, gdzie  zmarła 11 XI 1974 r. i tam została pochowana.  Siostra Partenia Kosyna zmarła 

w szpitalu w Przemyślu 24 V 1964 r. i została pochowana w grobowcu Sióstr Służebnic NPM przy ul. Sło-

wackiego. W jej pogrzebie uczestniczyło dwóch księży greckokatolickich oraz ośmiu księży rzymskokato-

lickich. Wyjątkowym wydarzeniem była sama procesja pogrzebowa, w której na początku szły siostry 

rzymskokatolickich zgromadzeń: felicjanki, serafitki, służebniczki, następnie greckokatolickie siostry bazy-

lianki oraz liczne grono kapłanów. Chór śpiewał w języku ukraińskim „Христос Воскрес”. Siostra Parte-

nia zgromadziła wokół siebie wielu wiernych, wśród których pracowała ponad 45 lat. 
428

 APSS, Доми Сестер Служебниць НДМ в Польщі (закриті), Перемишль, sprawozdanie Starostwa w 

Przemyślu z dnia 26 VI 1947 r. nr L. Sp. II A 8/50/47, s. 1–2. 
429

 AGSS, Листи сестер з Польщі до Генеральної Настоятельки с. Веронікі Ґарґіль, List s. Manujiły Kowal-

czuk do przełożonej generalnej z 27 VI 1949 r., s. 1–2; Por. E. Місило, Ліквідація українського сиротинця в 

Перемишлі, „Перемиські Дзвони”, Nr 7(8)9:1993, s. 19–22. 
430

 AGSS, X. Kачковська, op. cit., Перемишль-Болоня, 1947 р., s. 16. Siostra Chrystofora Kaczkowska zapisa-

ła wspomnienia sióstr: „На третий день Великодних свят по ст.стилю міліціянти враз з військом обступили 

церкву коли по богослужбі люди виходили, забрали деяких людей, священиків і 4 наші Сестри, що 

мешкали коло церкви. Імена Сестер: Антонія Ячмінська, Плакида Щерблюк, Вартоломея Голінка, 72–
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zdecydowała się wcześniej wysłać niektóre siostry do innych wspólnot. W porozumieniu z s. 

Wisarioną Ołeksyn, zarządzającą w tym czasie szpitalem w Chełmie, część sióstr wyjechała 

tymczasowo do chełmskiej wspólnoty, w celu podjęcia pracy w tworzącym się sanatorium w 

Adampolu, a były to s. Wira Bobińska, s. Suzanna Iwatiw, s. Weronika Wołoszyńska, s. Wa-

leria Mrychin
431

. 

Niestety akcje przesiedleńcze nie ominęły również sióstr w Jarosławiu. Domy zakonne 

zostały skonfiskowane, a siostry zmuszone do ucieczki i szukania schronienia w innych pla-

cówkach. Na podstawie listu s. Amalii Czaban do przełożonej generalnej s. Weroniki Gargil 

wiadomo, iż po wojnie w budynku przy ul. Pełkińskiej, Siostry Służebniczki Starowiejskie 

prowadziły dom dziecka zorganizowany przez Caritas
432

. 

W wyniku deportacji sióstr likwidacji uległy również domy wspólnot w pozostałych 

miejscowościach: Wietlin, Pruchnik, Ustrzyki Dolne, Krempna, Bircza, Sanok, Rawa Ruska, 

Odrzechowa, Powroźnik, Besko, Krynica. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
літна Віталія Мікусь. З другого дому [вул. Св. Івана] прилучили: Моніку Кучерську і Епістимію Семків. 

Між священиками були: о. Роман Юстин ЧСВВ, Василькевич М., Ю. Мягкий, Прокопів В. Сестер взяли 

на віз, а священики за ними мусіли бігти. Цілу ніч тримали їх на подвірю поліції, не дали їм навіть води 

напитися. Рано всіх по черзі переслухували, а відтак дали до пивниці. Там були до 19 квітня. Звідси 

відставили їх враз з 200 політичними в’язнями до світської границі. Була там теж СС. Амалія Чабан, яку 

враз з Планидою випустили, тому що мали афідавіти з Канади. Сестри з Канади робили старання забрати 

всіх Сестер з Польщі, та уряд не дозволив”. 

APSS, Провінція Состраждання Матері Божої, Спомини Сестер – різні письма – до часу виходу Церкви з 

підпіля, спомини с. Модести Фірманюк, s. 6. W swoich wspomnieniach s. Modesta zapisała, iż przełożona 

domu w Żółkwi s. Karolina Baszućka będąc we Lwowie na ul. Sykstuskiej, zauważyła trzy siostry zakonne. Gdy 

podeszła bliżej rozpoznała współsiostry – s. Witalię Mikuś, s. Bartłomieję Holinka i s. Antonię Jaczmińską. W 

rozmowie z nimi okazało się, iż zostały zaaresztowane w Przemyślu, przekazane przez władze komunistyczne 

do Lwowa, jednak ze względu na brak powodów i starszy wiek zostały zwolnione. Na Sybir została wywieziona 

s. Monika Kuczerśka. Pozostałe siostry służebnice, które zostały wywiezione na Sybir – według wspomnień s. 

Filoment Sofiji Juźkiw to: s. Anisja Hirniak, s. Arystarcha Iwasiw, s. Ludwina Kurij, s. Iwanna Kozub, s. Chry-

stofora Hrycenko, s. Sofronia Szypuła, s. Ambrozja Pawłyszyn, s. Josafata Iwaszczuk, s. Jeroteja Karajiś, s. 

Leonia Pastuch, s. Omelana Berestiańśka, s. Filomena Kowalska, s. Stefania Pawełko, s. Tarsykia Didoszczak, s. 

Akyłyna Horyneć. Por. APSS, Провінція Состраждання Матері Божої, Спомини Сестер…op. cit., спомини 

с. Філомени Софії Юзьків, s. 28. 

AIPN, 01283/1601 (mikr.). Pismo referenta Józefa Chtieja z PUBP w Przemyślu do WUBP w Rzeszowie z 16 

IV 1947 r. Według wspomnień sióstr na Sybir zostało wywiezionych ogółem 29 sióstr z Przemyśla, Truskawca, 

Stryja, Sambora, Turky, Żydaczewa, Stanisławowa. Około 40 sióstr przebywało w więzieniach. Por. А. 

Великий, op. cit., s. 437; I. Hałagida, Między Moskwą, Warszawą i Watykanem, op. cit., s. 177; tenże, Działal-

ność komunistycznych organów bezpieczeństwa…, op. cit., s. 47. 
431

 Na placówkę do Adampola wyjechały: s. Wira Bobińska, s. Suzanna Iwatiw, s. Weronika Wołoszyńska, 24 V 

1946 r., a s. Waleria Mrychin i s. Amalia Czaban 10 VIII 1946 r. wyjechały do Chełma. Z Jarosławia do Prze-

myśla przyjechała jeszcze s. Dominika Muż, która 24 XII 1946 r. udała się do Gościeradowa. W szkole nadal 

pracowała jeszcze s. Epistymia Woźna, która wyjechała na Ukrainę i jak się później okazało została uwięziona i 

zesłana na Sybir wraz z innymi siostrami. 
432

 AGSS, Листи сестер з Польщі до Генеральної Настоятельки с. Веронікі Ґарґіль, List s. Amalii Czaban 

do przełożonej generalnej z 22 III 1957 r. 
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2.2 Likwidacja nowicjatu w Krystynopolu 

 

Najbardziej tragiczny dla wspólnoty w Krystynopolu okazał się lipiec 1944 r., gdy 

miasto znalazło się w epicentrum walk pomiędzy Armią Czerwoną a wycofującymi się woj-

skami niemieckimi. W dniach 16–17 VII 1944 r. miały miejsce ostrzały artyleryjskie i miej-

scowość znalazła się w rękach sowietów. Siostry, których było ok. 50, schowa-

ły się w piwnicy, skąd z niepokojem nasłuchiwały bombardowań i strzałów. Wieczorem – jak 

wynika ze wspomnień – pociski armatnie trafiły w budynek, w którym się siostry znajdowały, 

jednak nie wybuchły. Część pomieszczeń nowicjackich spłonęła wraz z wyposażeniem
433

. 

Strzały ucichły nad ranem 17 VII 1944 r. o godz. 8.00, a siostry ukryte w piwnicy usłyszały 

dzwonek do furty zakonnej. Mniej więcej o tej porze zwykle do klasztoru przychodził bazy-

lianin o. Józef Zagwojski, aby odprawić Mszę św. Z piwnicy na spotkanie przekonana, że to 

kapłan, wybiegła s. Tarsykija Maćkiw. Okazało się jednak, iż za furtą stał żołnierz Armii 

Czerwonej, który widząc zakonnicę, oddał bez wahania strzał, zabijając ją na miejscu, pełen 

dumy z wypełnionego zadania
434

. Po odejściu wojsk przy zrujnowanych budynkach pojawili 

się ojcowie bazylianie i sąsiedzi z narzędziami i łopatami, przekonani, iż pod gruzami znajdu-

ją się przywalone ciała sióstr, gotowi odkopywać gruzy budynków z nadzieją, że uda się jesz-

cze kogoś uratować. Byli zdziwieni, gdy okazało się, iż oprócz zastrzelonej s. Tarsykij, pozo-

stałe siostry przeżyły. Niestety, zniszczone pomieszczenia nie nadawały się do zamieszkania. 

Bombardowania i obstrzały spowodowały całkowite ich zniszczenie. Siostry, zabrudzone dy-

mem i kurzem zawalonych ścian i dachu, wydobyto z piwnic, udzielając pomocy i schronie-

nia. Wsparcia udzielił siostrom sąsiad inż. Jachymowycz, udostępniając swój dom stojący tuż 

po sąsiedzku. Dla najmłodszych sióstr przygotowano tymczasowo budynek gospodarczy na-

zywany domem św. Józefa. Jednak napięcie i niepokój wśród mieszkańców stale podsycali 

stacjonujący obok wojskowi, którzy często nawiedzali gospodarstwa w poszukiwaniu pokar-

mu, alkoholu i rozrywki, dlatego siostry musiały być bardzo czujne. 
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 Por. А. Великий, op. cit., s. 414; APSS, СС, Ліквідація Кристинополя, спомини с. Теодори Очкусь, s. 6. 
434

 Siostra Tarsykija Olga Maćkiw – (ukr. c. Тарсикія Ольга Мацьків) urodziła się 23 III 1919 r. w Chodorowie 

w rodzinie Romana i Marii z domu Kuk. Ukończyła szkołę podstawową, żeńską Państwową Szkołę Przemysło-

wą we Lwowie. 3 V 1938 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w Krystynopolu. Po ukończeniu 

nowicjatu pracowała jako nauczycielka krawiectwa i prowadziła klasztorny warsztat krawiecki. W czasie trwają-

cej drugiej wojny światowej złożyła, na ręce spowiednika, bazylianina o. Włodzimierza Kowalika (ukr. 

Володимир Ковалик), prywatny ślub ofiarowania swego życia za nawrócenie Rosji i za Kościół. 17 VII 1944 r. 

została zastrzelona przez rosyjskiego żołnierza, tylko dlatego że była zakonnicą. Beatyfikowana przez św. Jana 

Pawła II podczas jego pielgrzymki na Ukrainę 27 VI 2001 r. w gronie 27 greckokatolickich męczenników. Por. 

Г.Л. Надич, Блаженна Тарсикія – мучениця за віру, Львів 2001. 
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Jesienią 1944 r. Krystynopol podlegał polskiej administracji w Lublinie
435

. Siostry sta-

rały się dalej prowadzić swoją działalność, zajmując się chorymi, starszymi, a przede wszyst-

kim rannymi, których przybywało z każdym dniem. Z pomocy sióstr korzystał każdy, nieza-

leżnie od narodowości, gdyż w okolicy brakowało lekarzy i personelu medycznego, a czasy 

wojenne sprzyjały epidemiom pochłaniającym coraz większą liczbę ofiar. Siostry pełniące 

funkcje pielęgniarek otrzymały specjale przepustki Milicji Obywatelskiej, pozwalające im na 

swobodne przemieszczanie się po okolicy, dzięki czemu mogły bez ograniczeń prowadzić 

posługę chorym i rannym
436

. Zakończenie wojny i objęcie władzy przez rządy komunistyczne 

stworzyły nowe realia. W sierpniu 1945 r. władze podjęły decyzję o przymusowym wysiedle-

niu ludności ukraińskiej z terenów, gdzie pozostały jej najliczniejsze jeszcze skupiska. Dzia-

łania te objęły początkowo kilka powiatów województwa rzeszowskiego (leski, lubaczowski, 

przemyski, sanocki i gorlicki)
437

. Wiosną 1946 r. akcję rozszerzono na kolejne trzy powiaty 

województwa lubelskiego, a mianowicie hrubieszowski, tomaszowski i włodawski oraz po-

wiat jarosławski należący do województwa rzeszowskiego
438

. Siostry przewidywały, że wy-

siedlenie obejmie również klasztor w Krystynopolu. Przed asystentką przełożonej generalnej 

s. Moniką Bolestą stanęło bardzo trudne zadanie – zadbać o bezpieczny wyjazd sióstr z ko-

lebki zgromadzenia i zapewnić im dalszy pobyt w innej placówce. W nieprzewidywalnej sy-

tuacji powojennej zadanie to nie było łatwe, jednak z poczucia obowiązku i odpowiedzialno-

ści za misję, jaka została jej powierzona, wzięła na siebie organizację przeniesienia sióstr do 

bezpiecznych miejsc. W tym czasie w Krystynopolu przebywało 35 sióstr
439

. Pomoc zaofero-

wała przełożona prowincjalna prowincji kanadyjskiej s. Elżbieta Kasjan, która podjęła stara-

nia o zabranie kilku sióstr do Kanady
440

. Wydawało się to realne dzięki pośrednictwu belgij-

skiego konsulatu, jednak władze nie od razu udzieliły pozwolenia na wyjazd. Asystentka s. 

Monika Bolesta udała się w tej sprawie do Warszawy do o. Pawła Puszkarskiego OSBM, w 

celu ustalenia, gdzie i jak można rozmieścić siostry na terytorium Polski Ludowej, gdyż czasu 

było mało. W związku z tym, iż wszystkie najbliższe placówki służebnic podlegały deporta-

cji, zdecydowano, iż siostry mogą tymczasowo zamieszkać w Warszawie, zanim znajdą 

schronienie. Część sióstr została więc skierowana do klasztoru ojców bazylianów w Warsza-
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 APSS, CC, Інші спомини, спомини Сестер з України, s. 1. Gdy w 1944 r. Krystynopol został zniszczony, 
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wie. Siostra Monika grupowała do wyjazdu po trzy, cztery siostry, które wyjeżdżały w towa-

rzystwie osoby znającej język polski. Najczęściej był to jeden z ojców bazylianów, którzy 

również ewakuowali się z Krystynopola. 

Najbliższą placówką był Chełm, gdzie tymczasowo kilka sióstr mogło zatrzymać się   

w tamtejszej wspólnocie. Z Krystynopola do Chełma 8 V 1946 r. wyjechały razem z bazylia-

ninem o. Melecjuszem Bilińskim kandydatki Maria Bunda i Maria Czornobaj oraz najmłod-

sze nowicjuszki s. Konstantyna Żerebko i s. Olga Kutiańska, a kilka dni później 11 V 1946 r. 

– s. Teodora Oczkuś, s. Partenia Kurylak, s. Kornelia Chomyszyn w towarzystwie bazylianina 

o. Pawła Balcara
441

. Dnia 14 V 1946 r. do Warszawy wyjechały: s. Teofila Wandżura, s. Teo-

filakta Ostiuk, s. Ewfymia Nowak i s. Teodozja Warecka
442

. Jeszcze tego samego dnia 

s.Teofilakta Ostiuk i s. Ewfymia Nowak udały się z o. P. Balcarem do Czechosłowacji. Sio-

stra Teofila Wandżura i s. Teodozja Warecka zajęły się sprawą pozyskania paszportów na 

wyjazd za granicę. Spotkanie w ministerstwie zakończyło się pomyślnie i 18 V 1946 r. sto-

sowne dokumenty były gotowe. 

Burmistrz Krystynopola 24 V 1946 r. na spotkaniu z przełożonymi wspólnot przekazał 

informację z polecenia radzieckiego komisarza, iż ojcowie bazylianie i siostry służebnice zo-

stali przeznaczeni do niezwłocznej deportacji. Kierunki przesiedlenia mogły być tylko dwa – 

na Wschód lub w bliżej nieokreślony Zachód. Sprawa była zamknięta, a decyzje podjęte. Nie 

widząc innej możliwości wyjścia z tej sytuacji, s. Monika wysłała do Warszawy kolejne słu-

żebnice – s. Josyfę Łewyćką oraz nowicjuszki s. Augustynę Kaczor, s. Juliannę Wasyłyńczuk, 

s. Juriję Dumak i s. Sofiję Mudrą, które 26 V 1946 r., po dotarciu na miejsce, tego samego 

dnia wyjechały do Czechosłowacji. W dniach 3–12 VI 1946 r. kolejne służebnice: s. Leontia 

Łozińska, s. Dymytria Matijczuk, s. Krystyna Delawska, s. Katarzyna Babeć i s. Hliba Boj-

czuk
443

 oraz s. Monika Bolesta i s. Anna Prociw wyjechały do Warszawy, aby zdobyć doku-

menty na wyjazd za granicę. Tym razem okazało się to jednak bardziej skomplikowane
444

. W 

związku z napiętą sytuacją na wschodzie s. Monika powróciła po raz kolejny do Krystynopo-

la, aby zająć się likwidacją klasztoru i gospodarstwa oraz sprzedażą wszystkiego, co było 
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169 

 

 

możliwe, ze względu na coraz częstsze napady rabunkowe. Świadomość zbliżającej się depor-

tacji mobilizowała do podejmowania szybkich decyzji. 

Z Warszawy do Belgii 18 VI 1946 r. wyjechały siostry Teodozja Warecka i Teofila 

Wandżura, które dotarły do Brukseli 21 VI 1946 r., zatrzymując się w domu zakonnym 

Zgromadzenia św. Józefa w miejscowości d’Eyseringen
445

. Kolejna 10-osobowa grupa wraz   

z o. Jurijem Melnyczyn OSBM dotarła do Belgii 23 VII 1946 r., a 4 sierpnia dołączyła do 

nich s. Monika Bolesta
446

. 

W Krystynopolu pozostały s. Damiana Czepil, s. Atanazja Bajwolska, s. Olga Kutiań-

ska, s. Teodora Oczkuś i s. Terentia Hyk, a z pośród ojców bazylianów o. Arseniusz Kulibaba 

i brat Jacek Pyłyp
447

. Każdy dzień był walką o przetrwanie. Ciągłe przeszukiwania wojsk na 

przemian, polskich i radzieckich, częste rabunki, kradzieże stawały się coraz bardziej uciążli-

we. Zarówno w dzień, jak i w nocy oficerowie przeprowadzali rewizje i przeszukania pod 

pretekstem udzielania przez siostry pomocy partyzantom. Nieustanne nękanie stało się dużym 

obciążeniem psychicznym. 

Wiosną 1947 r. siostry dokonały ostatniego zasiewu pola, mając nadzieję, że los zmie-

ni bieg. Utrzymywały konia i krowę, dzięki czemu dysponowały nabiałem, który stanowił ich 

codzienne pożywienie. Przygotowywały ser, masło, piekły chleb, czym dzieliły się nie tylko z 

ojcami bazylianami, ale również z najbiedniejszymi we wsi. Pod koniec kwietnia 1947 r. roz-

poczęła się kolejna fala deportacji. Czerwcowego poranka 1947 r. siostry jak zwykle po śnia-

daniu zabrały się do pracy, jednak niespodziewanie do klasztoru weszło polskie wojsko   z 

nakazem przesiedlenia bez dyskusji. Wojskowi wynosili z klasztoru wszystko, dokonując 

przy tym formalnego spisu majątku
448

. Siostry przygotowały rzeczy, a konia i krowę przywią-

zały do wozu i wyruszyły w nieznane z nadzieją, że wkrótce wrócą
449

. Pozostały majątek, taki 

jak szaty liturgiczne czy rzeczy codziennego użytku, zostały zamknięte w zakrystii, a klucze 

przekazano rzymskokatolickiemu kapłanowi o. Jerzemu Bieleckiemu z klasztoru ojców ber-

nardynów
450

. Razem z siostrami 17 VI 1947 r.
451

 rozpoczęli wędrówkę także bazylianie o. 
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Arseniusz Kulibaba i brat Jacek Pyłyp. W Warężu niedaleko Sokala odbywała się zbiórka 

ludności do ewakuacji. Ojcu Arseniuszowi i s. Damianie udało się włożyć do wielkiego ple-

cionego kosza, owiniętą w obrusy liturgiczne, ikonę Krystynopolskiej Matki Bożej z kaplicy 

klasztornej bazylianów i zapakować do transportu
452

. Pod gołym niebem na dużym placu ze-

brano ludzi z okolicznych miejscowości, gdzie byli przetrzymywani po kilka tygodni. W od-

ległości pół kilometra od tego miejsca znajdował się dom zgromadzenia św. Józefa, gdzie 

siostry ulokowały na czas oczekiwania chorą i w podeszłym wieku s. Atanazję Bajwolską, a 

o. Arseniusz mógł odprawiać codziennie Mszę św. Po kilkunastu dniach oczekiwania wojsko 

przewiozło samochodami ciężarowymi rzeczy ojców i sióstr do Werbkowic, gdzie znajdował 

się kolejny punkt zbiorczy oczekujących na transport. Na środku placu stał rozstawiony duży 

namiot, w którym odbywały się przesłuchania, skąd dochodziły krzyki i płacz ludzi męczo-

nych. Lęk przed terrorem wymuszał działanie. Ojciec Arseniusz zapłacił pracownikowi po-

ciągu oczekującego na załadunek, aby pozwolił im poza kolejnością zapakować rzeczy i zająć 

miejsca w wagonie. Ze względu na kradzieże, które zdarzały się na placu, obawiano się o 

kosz z ikoną. Po dwóch dniach oczekiwania wsiedli do wagonu towarowego i wspólnie wyru-

szyli w drogę o. Arseniusz z bratem Jackiem i służebnice – s. Atanazja, s. Terentia, s. Damia-

na, s. Teodora i s. Olga. Pociąg ze starymi, towarowymi wagonami bez drzwi i z otworami 

wejściowymi zabitymi deskami, po brzegi wypełniony ludźmi wyruszył 17 VII 1947 r. w nie-

znanym kierunku
453

. W nieludzkich warunkach, bez elementarnego wyposażenia sanitarnego, 

jechali ponad 10 dni, jak się później okazało do Stargardu Szczecińskiego. Po drodze pociąg 

zatrzymał się w Warszawie, gdzie na dworcu czekał o. Jozafat Romanyk i brat Ignacy Oleś-

kiw. Ojcowie poprosili kierownika pociągu, za stosowną opłatą, aby pozwolił odebrać kosz z 

ikoną, na co otrzymali zgodę, dzięki czemu relikwia na długie lata trafiła do klasztoru bazy-

liańskiego przy ul. Miodowej. 

Po dwutygodniowej tułaczce pociąg dotarł na Pomorze Zachodnie, w okolice Stargar-

du Szczecińskiego. Wycieńczeni drogą, głodni i brudni zostali wyrzuceni na stacji kolejowej 

na obrzeżu miasteczka. Każdemu z przesiedlonych przydzielono specjalne miejsce. Siostry     
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i ojców zawieziono do starego drewnianego baraku, bez drzwi i okien, gdzie nie było nawet 

na czym usiąść, w pobliżu PGR-u. Konia i krowę przywiązano pod oknem. Ojciec Arseniusz 

zapłacił miejscowemu mężczyźnie, aby przyjął jego i brata do jakiegoś pomieszczenia. W tej 

sytuacji trudno było pozostawić siostry same, dlatego ojciec – jak wspominają siostry –         

w nocy przychodził i pilnował wejścia do baraku. Mieszkali w takich warunkach przez cały 

miesiąc, a rzeczy przywiezione ze sobą wymieniali na chleb i żywność, gdyż z Komitetu Po-

mocy Przesiedleńcom otrzymywali tylko kawę zbożową
454

. Po miesiącu poszukiwań miejsca 

do zamieszkania siostry tymczasowo zatrzymały się w Stargardzie przy ul. Morawskiej 13
455

. 

Mimo iż siostry nie rozumiały języka łacińskiego, aby uczestniczyć w nabożeństwach, 

uczęszczały do najbliższego kościoła pw. Św. Jana, którym opiekowali się księża chrystu-

sowcy. Po nawiązaniu relacji udostępniono boczny ołtarz o. Arseniuszowi OSBM, gdzie mógł 

odprawić Mszę św. w obrządku greckokatolickim. Oczywiście podstawą przetrwania było 

znalezienie pracy. Siostry oprócz pomocy w kościele odwiedzały chorych, chociaż środowi-

sko było dosyć negatywnie nastawione do obcych i nieznanych sióstr, które na dodatek słabo 

znały język polski. Ogromnym zaskoczeniem była wieść, że w parafii pw. św. Józefa, ks. 

Alojzy Piłat
456

, na wszystkich Mszach św. ogłosił parafianom, iż w środowisku przebywają 

siostry nieznanego pochodzenia, dlatego prosi się, aby w ramach ostrożności nie udzielać im 

pomocy ani wsparcia. Było to bardzo przykre doświadczenie, tym bardziej utrudniające adap-

tację w nowym środowisku. Siostrom udało się z czasem nawiązać kontakt z s. Amalią Cza-

ban, która przyjechała do Stargardu, aby ustalić szczegóły dalszego pobytu. Spotkała się przy 

okazji i przeprowadziła rozmowę z ks. Alojzym, jednak nie odwołał on swoich ogłoszeń. W 

takiej atmosferze, pomimo podejmowanych prób, siostrom nie udało się znaleźć pracy. Nie 

pomogły spotkania i rozmowy nawet z dyrektorem szpitala Bolesławem Kaczyńskim. Gdy 

zapytał ich o narodowość, a siostry nie ukrywając, przyznały się do swego ukraińskiego po-

chodzenia, dyrektor od razu odmówił. Siostry opiekowały się więc chorym bratem Jackiem, a 

o. Arseniusz podjął pracę w parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu, gdzie na wikariusza przyjął 

go proboszcz ks. Stefan Janiak
457

. Niestety w tamtym czasie s. Amalia nie miała możliwości 

zabrania sióstr i zapewnienia im zamieszkania i pracy. Sama bowiem korzystała z pomocy i 
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gościnności ojców bazylianów w Warszawie. Będąc w Stargardzie, odnalazła przy okazji sio-

stry w Nowogardzie przesiedlone ze Szczepiatyna. 

 

2.3 Przesiedlenia i deportacje wspólnot służebnic 

2.3.1 Szczepiatyn – Nowogard 

 

We wsi Szczepiatyn, niedaleko Korczmina i Uhnowa, służebnice od 1906 r. prowadzi-

ły ochronkę dla 60 dzieci oraz zajmowały się wychowywaniem młodzieży, a zwłaszcza 

dziewcząt. Siostry opiekowały się również najuboższymi, przygotowując im ciepłe posiłki 

oraz odwiedzały chorych. Dla dorosłych prowadziły czytelnie i apostolstwo modlitwy. Od 

1946 r. we wsi Szczepiatyn stacjonowało wojsko polskie, które zajmowało się deportacją lud-

ności do USRR. Siostra Tatiana Myszok zdecydowała się wyjechać z miejscową ludnością na 

Radziecką Ukrainę. Pozostałe służebnice s. Ilariona Rybak i s. Chionia Popowycz w maju 

1947 r. zostały deportowane na Ziemie Zachodnie. Po długiej podróży w wagonach towaro-

wych zostały dowiezione na Pomorze, do wsi Dobra niedaleko Nowogardu. Pierwsze dni były 

bardzo trudne – wśród obcych ludzi i na nieznanych terenach. Siostry szukały miejsca do za-

mieszkania i pracy, aby zarobić na życie. Dzięki życzliwości dyrektora szpitala w Nowogar-

dzie przy ul. Wojska Polskiego 52, dr. Mikołaja Mazuryka, który nie ujawniał swojej ukraiń-

skiej przynależności narodowej ze względów bezpieczeństwa, siostry zostały przyjęte do pra-

cy od 16 VII 1947 r. 

Niebawem dowiedziały się o swoich współsiostrach przesiedlonych z Krystynopola do 

Stargardu Szczecińskiego, które borykały się z trudnościami w znalezieniu pracy i normal-

nych warunków do życia. Po rozmowie z dyrektorem szpitala, który zgodził się przyjąć do 

pracy kolejne siostry, bez wahania ściągnęły do Nowogardu 24 IX 1947 r. s. Olgę Kutiańską i 

s. Damianę Czepil, które objęły dyżury na oddziale wewnętrznym oraz pomagały na dziale 

gastronomiczno-gospodarczym. Od czasu do czasu, jeżeli była taka potrzeba, zastępowały 

pracowników na innych oddziałach szpitalnych. Pracy w szpitalu nie brakowało, dlatego dy-

rektor M. Mazuryk prosił, jeżeli jest taka możliwość, aby przyjechało więcej sióstr. Udostęp-

nił im również pomieszczenia do zamieszkania na terenie szpitala. Była to niewielka prze-

strzeń mieszcząca się na parterze, dwa pokoje i kuchnia, ale najważniejsze było to, że mogły 

wspólnie zamieszkać
458

. 
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2.3.2 Uhnów – Kunice 

 

Akcja przesiedleńcza objęła również domy zakonne na Lubelszczyźnie. Siostry zostały 

przymusowo deportowane z niewielkiej miejscowości obok Rawy Ruskiej – Uhnów
459

, w 

której od 1927 r. prowadziły ochronkę dla grupy 40–50 dzieci. Na skraju wsi stoi do dzisiaj 

ocalała przed zniszczeniem cerkiew pw. Trójcy Świętej, którą obsługiwały służebnice, dbając 

o jej wystrój, śpiew liturgiczny. Prowadziły w parafii apostolstwo modlitwy dla wiernych i 

zajmowały się chorymi. Na podstawie wspomnień sióstr w 1946 r. przełożoną wspólnoty była 

s. Ewpraksja Krutowska, a razem z nią mieszkały – s. Tymoteja Hałysz, s. Pasywa Kułynycz і 

s. Teodora Oczkuś. Niestety część domu zakonnego została zajęta przez wojsko polskie, które 

stacjonowało w miejscowości, zajmując się deportacją mieszkańców do USRR
460

. 

Rankiem w maju 1946 r., kiedy siostry odprawiały poranne modlitwy, przybiegł pro-

boszcz, aby poinformować, że w tym dniu zaplanowana została deportacja sióstr i księdza na 

Wschód. W pobliżu klasztoru służebnic swój dom zakonny miały felicjanki, które prowadziły 

szkołę. Siostry spakowały najważniejsze rzeczy, a pozostałe wyniosły na strych cerkwi i 

dzięki życzliwości znalazły schronienie w klasztorze sióstr felicjanek, a proboszcz i sołtys 

zostali schowani na piętrze zamkniętej w tym czasie szkoły. 

Po trzech dniach pojawiło się wojsko, aby dokonać rewizji i szukać „zaginionych” 

sióstr służebnic i proboszcza. Dzięki operatywności przełożonej domu felicjanek wojskowi 

niczego i nikogo nie znaleźli, a na dodatek zrezygnowali z dalszych przeszukiwań. Wszyscy 

ukrywający się musieli jednak potajemnie opuścić klasztor. Gdy służebnice w nocy powróciły 

do swego domu, zastały wszystko zniszczone, zagrabione, porozrzucane. W obawie przed 

identyfikacją zamknęły się w budynku i wychodziły tylko w nocy po wodę, drewno i węgiel 

na opał. Ze względu na trwające deportacje s. Teodora Oczkuś pod osłoną nocy pojechała do 

nowicjackiego domu w Krystynopolu, aby zorientować się w sytuacji i tam pozostała. Na-

stępnego dnia w domu służebnic pojawiło się po raz kolejny wojsko i zabrało siostry wraz ze 

spakowanymi rzeczami na stację, gdzie zgromadzona była już ludność do przesiedlenia na 

Radziecką Ukrainę. Siostra Ewpraksja i s. Tymoteja zdecydowały się na ucieczkę ze stacji, 

pozostawiając rzeczy, co ostatecznie im się udało. Na Wschód razem z pozostałymi przesie-

dleńcami pojechała tylko s. Pasywa Kułynycz. Siostry ukryły się u znajomej rodziny państwa 

Kaczkowskich w Uhnowie, unikając przesiedlenia. Po opuszczeniu miejscowości przez woj-

sko, powróciły tymczasowo do swego zniszczonego budynku.  

                                                           
459

 Uhnów (ukr. Угнів) – miasteczko, które 15 II 1951 r. w ramach umowy o zamianie granic wcielono do Ukra-

ińskiej SRR. Obecnie położone ok. 3 km od dzisiejszej granicy z Polską. 
460
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Niestety nie ominęła ich deportacja w ramach akcji „Wisła” na Ziemie Zachodnie. W 

kwietniu 1947 r. zostały przewiezione w okolice Legnicy. Razem z transportem dotarły do 

miejscowości Kunice. Siostry przechodziły od domu do domu i korzystały z życzliwości 

miejscowych ludzi, którzy udzielali im tymczasowego schronienia. Prosiły przy tym o wspar-

cie finansowe na przejazd do współsióstr, o których wtedy niewiele wiedziały. Gdy tylko uda-

ło się im zebrać odpowiednią sumę pieniędzy oraz uzyskać informacje o miejscach pobytu 

sióstr, s. Ewpraksja niezwłocznie wysłała chorą s. Tymoteję Hałysz do sanatorium w Adam-

polu, a sama udała się do wspólnoty w Gościeradowie
461

. 

 

2.3.3 Hrebenne 

 

W Hrebennem społeczność lokalna była bardzo zadowolona z pracy służebnic, gdzie 

przebywały od 1935 r. Proboszcz ks. Feliks Rastawećkyj
462

 i wikariusz o. Roman Bacza
463

 

oraz parafianie doceniali starania wychowawcze oraz działalność pastoralną sióstr, które ze 

względu na działania wojenne zostały przerwane. Na prośbę proboszcza w 1946 r. s. Monika 

Bolesta, pomimo trudnej sytuacji społeczno-politycznej, zgodziła się wysłać do Hrebennego 

ponownie dwie siostry. Z Krystynopola 1 III 1946 r. pojechała do pracy w szkole s. Bazylia 

Czykało. Na przełożoną wyznaczono s. Marię Werbeneć znaną z umiejętnie prowadzonej 

pracy pastoralnej i aktywnego udziału w życiu parafialnej wspólnoty. Siostra Maria Werbeneć 

zajmowała się opieką nad chorymi, opatrywaniem rannych, przygotowywaniem potrzebnych 

maści i lekarstw ziołowych. Siostry zastały w Hrebennem dom bardzo zniszczony po wojen-

nych zawieruchach. Powybijane okna, uszkodzone drzwi, rozrzucone rzeczy w pomieszcze-

niach sprawiały wrażenie, że przez budynek przeszło wielu nieproszonych gości. Zamieszkały 

w jednym z pomieszczeń, gdzie zamiast łóżek do spania służyła im słoma, a uszkodzone 

drzwi można było jedynie zawiązać sznurkiem, aby się nie otwierały. 

Miejscowość z każdej strony otoczona była lasem, więc w nocy słychać było jak prze-

chodziły wojska, partyzanci czy inne nieokreślone grupy. Niestety, wiosną 1946 r. rozpoczęły 

się kolejne deportacje, a siostry wielokrotnie przeżywały niespokojne noce i dnie. W tej sytu-

acji zmuszone były szukać schronienia w najbliższej parafii w Siedliskach, gdzie zamieszkały 

                                                           
461

 Ibidem. 
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 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 34.  
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 Por. I. Hałagida, Ukraińscy duchowni greckokatoliccy sądzeni w stalinowskiej Polsce (1944–1956), „Alma-

nach Historyczny”, T. 11:2009, s. 115. Więcej na temat ks. R. Baczy zob. I. Hałagida, Działania komunistycz-

nych organów bezpieczeństwa przeciwko duchowieństwu greckokatolickiemu w Polsce (1944–1956), op. cit. s. 

70–72. 
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na dwa tygodnie, a następnie wyjechały do wspólnoty służebnic w pobliskim Uhnowie
464

. 

Siostry na krótko powróciły do Hrebennego i zatrzymały się w jednym z ocalałych budyn-

ków, gdyż dom sióstr był zupełnie zniszczony. Dnia 2 II 1947 r. otrzymały list z Chełma, w 

którym przełożona s. Wisarona Ołeksyn w porozumieniu z s. Amalią Czaban zdecydowały o 

zabraniu s. Bazylii Czykało do pracy w szpitalu w Chełmie, a s. Marię Werbeneć w kwietniu 

1947 r. wysłały do wspólnoty w Adampolu. Podczas trwania akcji „Wisła” mieszkańcy Hre-

bennego zostali przymusowo wysiedleni, a wiele zabudowań oraz plebania, dom sióstr i 

ochronka całkowicie zniszczone. 

 

2.3.4 Łemkowszczyzna 

 

W 1945 r. po zakończeniu wojny i ustaleniu nowych granic w sanatorium w Żegie-

stowie pracowały służebnice: s. Auksentia Seniuta, s. Atanazja Nediłka i s. Daria Kwiatkow-

ska, a w sąsiedniej miejscowości w Krynicy – s. Doroteja Makuch i s. Tadeja Rudko
465

. Presja 

trwających w okolicach deportacji zmuszała do podejmowania szybkich decyzji. Siostra Auk-

sentia Seniuta, odpowiedzialna za sanatorium w Żegiestowie, udała się z wizytą do bp. Joza-

fata Kocyłowskiego w Przemyślu, aby ustalić warunki dalszego pobytu sióstr w sanatorium. 

Biskup Kocyłowski stanowczo podkreślił, iż dopóki on pozostaje na miejscu razem ze swoimi 

wiernymi, prosi, aby siostry również do końca pozostały w Żegiestowie. Sytuacja była oczy-

wista, siostry winny pozostać tak długo, jak to możliwe na swoich stanowiskach. 

Niedługo po rozmowach przyszedł nakaz opuszczenia sanatorium w ciągu najbliż-

szych trzech dni
466

. Siostry spakowały najważniejsze rzeczy i ukryły je w pobliskiej piwnicy, 

ok. 2 km od domu, a część rzeczy przekazały, przez życzliwych znajomych, do sióstr w Pre-

szowie na Słowacji. Po trzech dniach o północy do domu sióstr weszło wojsko razem z sołty-

sem, aby dokonać rewizji. Siostry wyprowadzono na podwórko, gdzie czekał na nie wóz, w 

którym rozpoznały aresztowanych greckokatolickich księży. Byli to ks. Stefan Smaczyło z 
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 Por. APSS, СС, Щепятин, спомини с. Теодори Очкусь, s. 6. W grudniu 1946 r. zachorował wikariusz o. 

Roman Bacza, a ze względu na brak lekarzy jego leczeniem zajmowały się siostry s. Ewpraksja Krutowska i s 

Teodora Oczkuś z Uhnowa. Ludzie bardzo często zwracali się do sióstr o pomoc medyczną. 
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 APSS, СС, Щепятин, спомини с. Теодори Очкусь, s. 4. Por. W 1944 r. uciekając ze Stanisławowa, zajechała po 

drodze do Żegiestowa przełożona generalna s. Weronika Gargil i s. Ihnatia Szurma. Zatrzymały się w tej wspólnocie 

na kilka miesięcy, gdzie pod kierownictwem bazylianina o. Pawła Puszkarskiego OSBM siostry odprawiły rekolekcje. 

Korzystając z okazji, przy najbliższej sposobności przedostały się do Preszowa, a stamtąd do Rzymu. 
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 Por. B. Szczepaniak, Almanach Muszyny, Muszyna 1999, s. 23. Przesiedlenie Łemków na zachód Polski w 

1947 r. było fragmentem wojskowej operacji „Wisła”. Żegiestów był jednym z punktów rejestracyjno-

załadowczych. Z nowosądeckiego przesiedlono ogółem 1898 rodzin (9290 osób w 35 transportach). W samym 

Żegiestowie większość Łemków dobrowolnie już wcześniej wyjechała do ZSRR. 
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Milik
467

, gmina Muszyna i ks. Roman Pryslopski wraz z synem (inżynierem) z Żegiestowa
468

. 

Wszyscy razem zostali przewiezieni do aresztu w Muszynie, gdzie zastali s. Iwannę Małynka 

i ks. Michała Fuglewicza z Krynicy. Po trzech dniach przewieziono ich do prokuratury w 

Nowym Sączu, gdzie odbywały się przesłuchania i zastraszanie wywiezieniem na Sybir. Sio-

stry zapytane, czy chcą wyjechać na Radziecką Ukrainę, wyraziły zgodę, aby zakończyć pro-

ces. Wypuszczono je, w celu przygotowania się do wyjazdu, jednak nadal pozostawały pod 

ścisłym nadzorem. Siostry powróciły pieszo do Żegiestowa, gdzie zastały niestety ograbiony 

dom
469

. Jedynym wyjściem była więc ucieczka do sióstr w Preszowie na Słowacji. W poro-

zumieniu z siostrami z innych wspólnot z Łemkowszczyzny z Beska
470

 i Odrzechowej. 

Wszystkie razem, pod osłoną nocy, przedostały się do Preszowa. Były to s. Doroteja Makuch, 

s. Tadeja Rudko, s. Paula Szeremeta, s. Auksentia Seniuta, s. Atanazja Nediłka, s. Daria 

Kwiatkowska, s. Kekylia Szmigelska, s. Jeremija Perykewycz. 

 

3. Deportacja sióstr z Czechosłowacji do PRL 

 

W trudnej i nieprzewidywalnej rzeczywistości wojennej wiele sióstr poszukiwało bez-

piecznego miejsca zamieszkania, pracy i możliwości realizowania swego powołania. Wyda-

wało się w tamtym momencie, iż jedynym schronieniem są wspólnoty sióstr w Czechosłowa-

cji, gdyż prześladowanie Kościoła greckokatolickiego w tej części Europy rozpoczęło się kil-

ka lat później w 1948 r. Do tego czasu wspólnoty w Preszowie i innych miejscowościach mo-

gły kontynuować swoją misję. Część sióstr z Krystynopola została przez przełożonych wysła-

na do Warszawy, skąd następnie wyjechały do Preszowa, przekraczając granicę w okolicach 

Bielanki, w powiecie gorlickim, z nadzieją, iż w tamtejszych wspólnotach znajdą schronienie 

i bezpieczeństwo. 

W maju 1946 r. z Krystynopola wyjechała największa grupa sióstr do Czechosło-

wacji, przez Warszawę: s. Anna Prociw, s. Teofilakta Ostiuk, s. Ewfymia Nowak, s. Au-

gustyna Kaczor, s. Julianna Wasyłyńczuk, s. Sofija Mudra, s. Josyfa Delkewycz, s. Jurija 

Dumak, s. Hliba Bojczuk, s. Krystyna Delawska, s. Katarzyna Babeć
471

, s. Tarsykia Czor-
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nobaj i s. Joanna Bunda
472

. Inna grupa sióstr, ze wspólnot z Żegiestowa, Beska, Krynicy 

oraz Powroźnika, podczas trwających akcji wysiedleńczych również ratowała się ucieczką 

do najbliższego Preszowa, gdyż zakończenie wojny w 1945  r. niestety nie przyniosło 

oczekiwanego spokoju i powrotu do normalnego funkcjonowania. Sytuacja zmusiła sio-

stry do opuszczenia domów zakonnych i nielegalnego przekroczenia granicy. Z Krynicy 

do Preszowa wyjechała s. Doroteja Makuch
473

, s. Tadeja Rudko, z Żegiestowa – s. Auk-

sentia Seniuta, s. Paula Szeremeta i s. Daria Kwiatkowska, a z Powroźnika – s. Atanazja 

Nediłka, z Beska – s. Kekylia Szmigelska i s. Jeremija Petrykewycz
474

. 

Należy wspomnieć również o siostrach, które zostały zabrane 21 VI 1944 r. z Delatyna 

nad Prutem w województwie stanisławowskim przez ewakuujących się żołnierzy węgierskich, 

którzy potrzebowali pielęgniarek do pracy w polowym lazarecie
475

. Zostały zabrane wtedy s. Lau-

rencja Bojczuk, s. Ewnykia Pidburaczyńska, s. Minodora Bożemśka i s. Longina Abrahamo-

wycz
476

. Razem z wojskiem dotarły na Węgry do Hajdúdorogu
477

, a stamtąd do Preszowa. 

Wszystkie siostry, które w różnych okolicznościach przedostały się do Czechosłowa-

cji, zostały rozdzielone do pracy w placówkach prowadzonych przez służebnice. Część z nich 

została skierowana do wspólnoty w Preszowie, inne zostały wysłane do Libejovic do mniej-

szego seminarium ojców redemptorystów
478

, a pozostałe podjęły pracę w szpitalu w Uher-

skim Hradiszczu
479

. 

Po krótkiej normalizacji w stosunkach państwo – Kościół w pierwszych latach po-

wojennych wraz z Przewrotem Lutowym w 1948 r., w wyniku którego nastąpiło przejęcie 

przez komunistów pełni władzy w Czechosłowacji, dla Kościoła katolickiego rozpoczął 

                                                                                                                                                                                     
до праці в шпиталі Угерське Градіще де працювала до 1952 р., тоді вислали її до Польщі саму, на границі 
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się czas próby, rewizji, prześladowań, internowania i więzienia nie tylko biskupów, ale 

również kapłanów, osób zakonnych i świeckich. W czerwcu 1948  r. przedstawiciele Ko-

munistycznej Partii Czechosłowacji przyjęli długoterminowy plan walki z Kościołem ka-

tolickim zmierzający do jego całkowitego zniszczenia. Zamierzenie to realizowano na 

różnych płaszczyznach – społecznej, gospodarczej, kulturalnej
480

. 

W lipcu 1948 r. po uroczystościach z okazji imienin bp. Pawła Gojdycza, które odbyły 

się w domu zakonnym sióstr w Preszowie, niespodziewanie przeprowadzono rewizję. Pomi-

mo tego, iż nic nie znaleziono, był to pierwszy sygnał, że władze zaplanowały kolejne działa-

nia represyjne. W sytuacji zagrożenia siostry wróciły do swoich wspólnot, a rewizje i najścia 

służb władz komunistycznych nasilały się. Po jednej z takich akcji aresztowano przełożoną 

preszowskiej wspólnoty s. Melanię Łutasz, którą przetrzymywano cały tydzień w więzieniu w 

Preszowie, a następnie zwolniono, jednak kontynuowano przeszukiwania innych domów za-

konnych sióstr
481

. 

W sierpniu 1948 r. nastąpiły pierwsze zatrzymania służebnic, które przyjechały z Pol-

ski. Aresztowano siostry pracujące w Preszowie. Tajna policja słowacka 16 VIII 1948 r. 

uwięziła w Preszowie siostry pracujące w szpitalu w Uherskim Hradiszczu, a po dwóch 

dniach aresztowano siostry z Libejovic
482

. Z więzienia w Preszowie przewieziono je do obozu 

pracy w Igławie
483

. Było to miejsce przepełnione ludźmi, którzy przeciwstawiali się komuni-

stycznemu reżimowi: dyrektorzy banków, właściciele fabryk, osoby pełniące ważne stanowi-

ska i do nich dołączono siostry zakonne różnych zgromadzeń. Służebnice podczas przesłu-

chiwań wypytywane były o pochodzenie, gdyż nie posiadały wiarygodnych dokumentów po-

twierdzających tożsamość. W trakcie przesłuchań powtarzały jedynie fakty o spaleniu nowi-

cjatu w Krystynopolu, poszukiwaniu nowego schronienia i wyjeździe do współsióstr do Cze-

chosłowacji. Przetrzymywanie zakonnic trwało do czasu, gdy władze Czechosłowacji i PRL 

uzgodniły między sobą przekazanie ich do Polski. Przygotowano odpowiednie dokumenty, 
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 M. Katuninec, Represje wobec duchowieństwa katolickiego na Słowacji w latach 1945–1956, w: Represje 

wobec duchowieństwa Kosciołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodnie-

go, red. J. Myszor, A. Dziurok, Katowice 2004, s. 39; Por. F. Dlugos, Funkcjonowanie diecezji spiskiej w wa-

runkach systemu totalitarnego w latach 1948–1989, Lublin 2003, s. 27. 
481

 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 39. Część sióstr, przełożona s. Filareta Fedyna oraz s. Mytrofana 

Mychałećka oraz siostry, które przyjechały z Polski: s. Anna Prociw, s. Teofilakta Ostiuk, schroniły się w domu 

zakonnym w L’utinie, gdzie przebywały już: s. Kekylia Szmigelska i s. Jeremija Petrykewycz. Do Trzebiszowa 

wyjechała s. Joanna Bunda i s. Tarsykia Czornobaj, a pracowała tam s. Ewfymia Nowak. 
482

 APSS, СС ПЧ, s. 2.  
483

 Por. APSS, СС ПЧ, s. 2. Siostry wspominały, iż wśród uwięzionych byli również księża greckokatoliccy. 

Mężczyźni zmuszani byli do pracy fizycznej, a kobiety, w tym siostry, porządkowały korytarze, roznosiły obia-

dy po celach. 

Igława (czes. Jihlava) – miasto w południowej części Republiki Czeskiej, na pograniczu Czech i Moraw, nad 

rzeką Igławą. 
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których jednak żadna z nich nie otrzymała do ręki. Ostatecznie 11 XII 1948 r. 15 sióstr
484

 

zostało przekazanych w Cieszynie przez czeskie władze bezpieczeństwa do WUBP w Kato-

wicach. Siostry osadzono w więzieniu tymczasowym w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej, aż 

do czasu rozprawy sądowej. Przetrzymywano je bez nakazu sądowego ponad rok
485

. Warunki 

więzienne były typowe w tamtym czasie: małe cele wypełnione zbyt dużą liczbą osób, brak 

warunków sanitarnych, a pożywienie dzienne stanowiły: sucha kapusta, kawałek ziemniaka, 

wodnista zupa z jęczmienia. We wspomnieniach jedna z sióstr zapisała: „Przebywałyśmy w 

tej celi jak zwierzęta. Spałyśmy na betonie [...] Nie pozwalano nam na żadne spacery na świe-

żym powietrzu. Byłyśmy nękane i opluwane różnymi wyzwiskami. Żywiono nas suszoną 

kapustą i brukwią”
486

. Uwięzione służebnice wiedziały o pracujących w szpitalu w Chełmie 

współsiostrach, jednak nikomu nie ujawniały tej informacji, w obawie przed represjami ze 

strony władz komunistycznych. Bez sankcji prokuratorskiej przetrzymywano je do września 

1949 r. Żadna z nich nie figurowała w kartotece głównej MBP, ani w materiałach i opracowa-

niach Wydziału I Departamentu III MBP, dlatego podjęto decyzję o ich uwolnieniu pod wa-

runkiem, że znajdą dla siebie miejsce w pobliskim klasztorze. Siostry były zaskoczone decy-

zją władz. Najpierw zwolniono s. Tadeję Rudko i s. Paulę Szeremeta, które udały się do miej-

scowego ordynariusza katowickiego bp. Stanisława Adamskiego z prośbą o pomoc i tymcza-

sowe zakwaterowanie. Życzliwie przyjęte przedstawiły całą sytuację i otrzymały zrozumienie 

i wsparcie. Ordynariusz zwrócił się do rzymskokatolickich Sióstr Służebniczek NMP NP z 

prośbą o udzielenie pomocy współsiostrom. Dzięki temu następnego dnia, czyli 27 IX 1949 r., 

wszystkie służebnice zostały wypuszczone z więzienia na wolność
487

. W rzymskokatolickich 

klasztorach udzielono im wsparcia materialnego w postaci odzieży i pożywienia. Ponadto 

siostry, zanim nawiązały kontakt ze swoją przełożoną s. Amalią Czaban, skorzystały z tym-

czasowego pobytu we wspólnotach sióstr służebniczek i sióstr elżbietanek. Dzięki wyrozu-

miałości przełożonych tych zgromadzeń służebnice zostały przydzielone do pracy w różnych 
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 APSS, СС ПЧ, s. 3. Wszystkich sióstr było 17: s. Hliba Bojczuk, s. Krystyna Delawska, s. Jurija Dumak, s. 

Teofilakta Ostiuk, s. Paula Szeremeta, s. Anna Prociw, s. Tadeja Rudko, s. Auksentia Seniuta, s. Minodora Bo-

żemska, s. Augustyna Kaczor, s. Atanazja Nediłka, s. Natalia Majewska, s. Ewnykia Pidburaczyńska, s. Julianna 

Wasyłyńczuk, s. Daria Kwiatkowska. Były również dwie siostry bazylianki: s. Olena Sładek, s. Ahneta Halamaj. 
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 APSS, СС ПЧ, Спомини с. Юрії Думак і с. Павлі Шеремета, s. 4. ”Через якийсь час взяли Сестер до 

обирання бараболі для вязнів. Це була велика полекша, що могли вийти з целі та через віконце побачити 

світ. Купалися всі разом під тушом в суботу і мусіли це робити скоро, бо час був означений. Треба було 

ще випрати сорочку, яку опісля сушили в целі. Сестри молилися все що знали на пам’ять, а найбільше 

відмовляли вервицю. Одного разу з Варшави приїхала контроля, та після неї Сестер почали випускати на 

двір на короткий прохід”. 
486

 AIPN Rz, 101/144, Pismo Nadziei Dumak – s. Juriji do Sądu Wojewódzkiego w Przemyślu, 4 XI 1996 r., k. 

33. Por. K. Banaś, I. Hałagida, Leksykon duchowieństwa katolickiego represjonowanego w PRL. Pomordowani, 

więzieni, wygnani, t. 3, red. J. Myszor, Warszawa 2006; I. Hałagida, Szpieg Watykanu, op. cit., s. 60. 
487

 APSS, СС ПЧ, s. 4. Siostry przebywały w więzieniu od sierpnia 1948 r. do 27 IX 1949 r.  
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placówkach
488

. Informację o zwolnieniu z więzienia i odnalezieniu sióstr s. Amalia nie-

zwłocznie przekazała przełożonej generalnej s. Weronice Gargil, listem z 14 XII 1949 r., w 

którym napisała: „Najdroższa Nasza Babciu. […] Cztery z nich: Tadeusza, Anna, Paula i Hli-

ba są koło Arsena (o. Arseniusz Kulibaba pracował na parafii w Wałczu). O zabezpieczeniu 

ich bytu załatwiłam z Dziekanem. Piszą że układa się dość dobrze – to przecież początek ich 

pracy. Jako wyposażenie dostały pomoc tylko od Apolonii: 50 tys., osiem koców, trochę płót-

na, z Przemyśla kołdrę i drobiazgi, z resztek krystynopilskiej pierzyny. Od siebie dałam An-

nie nowy habit. Po świętach może będę u nich wtedy dokładniej opiszę. Postaram się zaspo-

koić ich konieczne potrzeby. Inne są w Katowicach rozmieszczone w dwóch Szpitalach Miej-

skich – nie udało się ich rozmieścić inaczej. Wykonują pracę wg orzeczenia przełożonych 

zadowalająco i są jako-tako zdrowe. W zeszłym tygodniu robiły rekolekcje wszystkie i zdały 

mi miłe sprawozdanie. Na razie jeszcze nie są wciągnięte do listy pracujących, ponieważ nie 

mają dokumentów. W tym kierunku robię starania, na razie dotychczas dostały tylko te, które 

pojechały do Arsen (o. Arseniusz – I.D.). Jakże się cieszyły, wprost nie wierzyły, że mają taki 

dokument”
 489

.
 
Pomimo uzyskanej wolności siostry musiały liczyć się z tym, iż nadal były pod 

obserwacją władz komunistycznych. 

Gdy w 1949 r. z Czechosłowacji do Polski powróciła część sióstr, okazało się, że jesz-

cze osiem pozostawało tam w ukryciu, bez dokumentów i możliwości powrotu
490

. Niektóre 

ukrywały się u najbliższej rodziny współsióstr. Inne trafiły do więzienia lub obozów pracy. 

Siostrze Sofiji Mudrej udało się wyjechać do Rzymu, natomiast s. Katarzyna Babeć pracowała 

w Uherskim Hradiszczu do 1952 r. Gdy próbowała powrócić do Polski, została zatrzymana za 

nielegalne przekroczenie granicy bez dokumentów i umieszczona w więzieniu w Krakowie. Po 

odbyciu tymczasowego aresztu została zwolniona z więzienia i powróciła do zgromadzenia w 

1954 r. Początkowo pracowała w szpitalu w Nowogardzie, a następnie w Miastku
491

. 

Kolejna z ośmiu sióstr, s. Laurencja Bojczuk, przybyła w maju 1949 r. do Preszowa z 

Hajdúdorogu, gdzie posługiwała dwa lata w internacie u ojców bazylianów. Następnie praco-
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zostały skierowane s. Jurija Dumak i s. Augustyna Kaczor. Do Chorzowa do sióstr służebniczek śląskich poje-
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marzyły o stworzeniu własnej wspólnoty i szukały miejsca, gdzie mogłyby nie tylko zamieszkać, ale również 

znaleźć pracę. 
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 AGSS, Листи сестер з Польщі до Генеральної Настоятельки с. Веронікі Ґарґіль, List s. Amalii Czaban z 

dnia 14 XII 1949 r. 
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 Na Czechosłowacji przebywało jeszcze 8 sióstr: s. Sofija Mudra, s. Katarzyna Babeć, s. Laurencja Bojczuk, s. 

Tarsykia Czornobaj, s. Kekylia Szmigelska, s. Jeremija Petrykewycz, s. Ewfymia Nowak i s. Joanna Bunda. 
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 APSS, СС ПЧ, cпомини с. Гліби Бойчук, s. 3. 
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wała do 1950 r. w ochronce w Michałowcach. Podczas pobytu na wakacjach u rodziców 

współsiostry s. Wołodymyry Turczan w Helcmanovcach dowiedziała się o aresztowaniu 

sióstr i nie miała możliwości powrotu do wspólnoty, więc ukrywała się tam przez 6 lat, aż do 

5 VII 1956 r.
492

. O jej pobycie wiedziało wyłącznie kilka zaufanych osób z najbliższej rodzi-

ny, dlatego nie ujawniała się w czasie trzech kolejnych amnestii, aby nie narazić osób, które 

pomagały jej w ukrywaniu się. 

We wsi Belža niedaleko Koszyc, u mamy s. Andreji Hiszczakównej, ukrywały się s. 

Kekylia Szmigelska, s. Tarsykia Czornobaj i s. Jeremija Petrykewycz. Była to bardzo trudna 

sytuacja psychiczna, pełna napięcia i poczucia zagrożenia, gdyż nigdy nie było wiadomo, co 

wydarzy się w najbliższej przyszłości
493

. 

W tym czasie władze komunistyczne, po likwidacji zakonów męskich w kwietniu i 

maju 1950 r., przystąpiły do stworzenia tzw. scentralizowanych klasztorów żeńskich, w któ-

rych umieszczano siostry zakonne pracujące dotychczas wśród dzieci i młodzieży. Z przyczyn 

technicznych w tym okresie nie doszło do całkowitej likwidacji zakonów, gdyż władze nie 

były w stanie zapewnić pełnego zastępstwa w miejsce sióstr pracujących w szpitalach czy 

instytutach opieki społecznej dla dorosłych. Bardzo często działalność sióstr została ograni-

czona do wykonywania pracy pod czujnym okiem urzędników państwowych. We wszystkich 

zgromadzeniach rewizje i przesłuchania stały się codziennością
494

. 

Urząd do Spraw Wyznań 23 VIII 1950 r. wydał rozporządzenie o zwołaniu spotkania 

władz z przełożonymi zakonów, na którym poinformowano o przesiedleniu zakonnic do no-

wych miejsc pracy. Wcześniejsza ustawa z 21 III 1948 r. pozwoliła na upaństwowienie szkół 

katolickich, szpitali oraz innych instytucji kościelnych, a życie religijne regulowała ustawa 

wyznaniowa z dnia 14 X 1949 r., na podstawie której państwo objęło pełny nadzór nad 
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 APSS, СС ПЧ, cпомини с. Лаврентії Бойчук, s. 1. 
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 A. Mirek, Kościół na Słowacji w godzinie wielkiej próby. Totalitaryzm komunistyczny w walce z Kościołem 

katolickim na Słowacji w latach 1948–1989, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 16, 2005, s. 61. 
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wszystkimi klasztorami. Siostry zdecydowano się wywieźć na tereny czeskie do pracy w fa-

brykach, lasach czy spółdzielniach rolniczych. 

W tej sytuacji w lipcu 1956 r. przełożona wiceprowincji s. Filareta Fedyna powołała 

do Uherskiego Hradiszcza ukrywające się służebnice – s. Laurencję, s. Kekelię, s. Jeremiję i 

s. Tarsykię – i powiadomiła je, iż ze względu na sytuację w Czechosłowacji muszą powrócić 

do Polski. Przełożona wspólnoty s. Onysyma Frajtowa 5 VII 1956 r. podwiozła współsiostry 

do miejscowości Bílá Voda
495

, skąd udały się one w kierunku granicy polsko-

czechosłowackiej. Zostały oczywiście zatrzymane za nielegalne przekraczanie granicy bez 

dokumentów i przewieziono je na posterunek do Paczkowa, a następnie na przesłuchanie do 

Kłodzka. Po tygodniu przetransportowano je do kolejnego więzienia do Ołomuńca
496

. Zdzi-

wienie tajnej policji było ogromne i nie dowierzano, że siostrom udało się tak długi czas po-

zostawać w ukryciu. Następnie trzy z nich – s. Laurencję, s. Tarsykię i s. Jeremiję osadzono w 

więzieniu w Rużombergu
497

. Pomimo zastraszania, przesłuchiwań, przemocy siostry nie 

przekazały żadnych istotnych informacji, którymi były zainteresowane władze komunistycz-

ne. Ostatecznie, zostały skazane na rok odbycia kary za nielegalne przekroczenie granicy i 

przewieziono je do obozów pracy. Siostry zostały przydzielone do pracy w spółdzielniach 

produkcyjnych przy zbieraniu malin, jagód, roślin leczniczych; pracowały w zakładach tek-

stylnych i przetwórczych. Po trzech miesiącach pobytu w więzieniu s. Tarsykia Czornobaj 

została przewieziona na roboty w polu do obozu pracy w Zeliezovcach
498

, a s. Laurencja Boj-

czuk – do szycia ubrań więziennych do fabryki w Pardubicach
499

, gdzie zastała s. Kekylię 

Szmigelską, s. Onysymę Frajtową, s. Filaretę Fedynę. W jednej celi przebywały 24 siostry z 

różnych zgromadzeń. Pobyt w obozie trwał rok, po czym zostały zwolnione. Po zwolnieniu z 

więzienia siostry udały się do Koleszovic
500

, gdzie tymczasowo zamieszkały w prowadzonym 

przez współsiostry domu emerytów i podjęły starania o wyrobienie dokumentów umożliwia-
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Петрикевич. С. Кекилія Шмігльеська залишилась у Градіще. Три місяці пересиділи на допитах, кожна 

осібно. Не знайшли нічого, а за нелегальний перехід кордону засудили на рік, вчисляючи тих три місяці. 

Після засуду сестер взяли їх до роботи. В одні келі перебувало 300 жінок, які дерли піря. Треба було 

виробляти норму, а дуже боліли пальці. Сестри працювали там два місяці”. 
498

 Želiezovce − miasto na Słowacji, w powiecie Levice. 
499

 Pardubice (niem. Pardubitz) – miasto w środkowej części Czech, w powiecie pardubickim. 
500

 APSS, СС ПЧ, cпомини с. Лаврентії Бойчук, s. 4. „По році вязниці випустили с. Лаврентію (Бойчук) і с. 

Кикилію (Шмігельську), які їхали до Колешовіц. На стації Крупа застали с. Тарсикію (Чорнобай) і с. Єремію 

(Петрикевич), які також прямували до Колешовіц – дому емеритів, де працювали наші Сестри. Тепер вже 

нормально Сестри почали старатися про виїзд до Польщі. с. Єремія померла в Колешовіцах, а с. Кекилія, с. 

Лаврентія і с. Тарсикія вернули до Польщі, але не разом. То залежало, як хто вистарався для себе пaпeри”. 
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jących powrót do Polski. Wszystkim siostrom, w różnym czasie, udało się je zdobyć
501

. Sio-

stra Laurencja Bojczuk po otrzymaniu dokumentów legalnie wyjechała do Polski 28 IV 1958 

r., s. Tarsykia Czornobaj powróciła do Polski 2 VII 1958 r. Siostra Jeremija Petrykewycz 

zmarła w Koleszovicach. Nie wiadoma jest dokładna data powrotu s. Kekylii Szmigelskiej. 

Spośród sióstr nielegalnie przebywających w Czechosłowacji pozostały jeszcze s. 

Ewfymia Nowak i s. Joanna Bunda. Kiedy w sierpniu 1950 r. rozpoczęły się prześladowania 

sióstr zakonnych, obie zostały wywiezione z Trebiszowa do obozu pracy w Kostolnej, na-

stępnie do obozu w Krásnej Lípie, gdzie przez dwa lata pracowały w różnych fabrykach tek-

stylnych, odzieżowych, po czym odesłano je do aresztu śledczego w Nitrze, przeznaczonego 

dla tymczasowo aresztowanych. Przesłuchiwania trwały dzień i noc. Ostatecznie zostały ska-

zane na 18 miesięcy więzienia. Zwolnione zostały w wyniku amnestii 13 XI 1957 r. po śmier-

ci prezydenta Antonína Zápotocký. Siostrę Ewfymię zwolniono od razu, a s. Joannę Bunda w 

grudniu 1957 r. Siostry otrzymały dokumenty – s. Ewfymii przyznano obywatelstwo czecho-

słowackie, dlatego pozostała w zgromadzeniu w Czechosłowacji, a s. Joannie wręczono tym-

czasowe dokumenty z możliwością przekroczenia granicy i powrotu do Polski w ciągu kilku 

najbliższych miesięcy. s. Joanna powróciła do współsióstr w Polsce 18 III 1959 r.
502

 

 

4. Powstanie wiceprowincji Matki Bożej Nieustającej Pomocy – podstawy prawne i 

organizacyjne 

 

Sytuacja po zmianie granic państw Europy Środkowo-Wschodniej wymusiła w zgro-

madzeniu dokonanie całkowitej reorganizacji prowincji europejskiej. Po wyjeździe przełożo-

nej generalnej s Weroniki Gargil do Rzymu zaistniała pilna potrzeba sformowania na nowo 

zarządu generalnego. Kontakt sióstr między sobą był bardzo ograniczony, a czasami wręcz 

niemożliwy. Wiele z nich, na skutek przesiedlenia, straciło orientację w sytuacji. Bardzo czę-

sto brakowało informacji o losach pozostałych sióstr. Koniecznym było utworzenie nowych 

struktur w Europie, które umożliwiłyby ponowne zgrupowanie rozproszonych sióstr oraz za-

pewnienie im bezpieczeństwa. W tej sytuacji w 1946 r. opiekę nad siostrami w Polsce przeło-

żona generalna s. Weronika powierzyła s. Amalii Czaban – osobie odpowiedzialnej i lojalnej 

wobec przełożonych zgromadzenia. Siostra Amalia świadoma, iż zgromadzenie potrzebuje w 

tej nieprzewidywalnej sytuacji właściwego odniesienia do lokalnej władzy kościelnej, po kon-
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 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 49.  
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 Por. AGSS, Листи сестер з Польщі до Генеральної Настоятельки с. Веронікі Ґарґіль, List s. Joanny Bundy z 

dnia 27 III 1959 r. Siostra Joanna poinformowała przełożoną o powrocie do Polski z Czechosłowacji 19 III 1959 r. 
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sultacji z przełożoną generalną zwróciła się 15 IX 1946 r. do prymasa Polski kard. Augusta 

Hlonda z prośbą: „Wobec tego, że domy zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM obrządku grec-

kokatolickiego znalazły się w Polsce w diecezjach kilku biskupów, zarząd główny dla zacho-

wania jednolitości jurydycznej prosi Jego Eminencję o przyjęcie tegoż Zgromadzenia pod swo-

ją władzę. Równocześnie prosimy o naznaczenie któregoś z oo. Bazylianów znajdujących się w 

archidiecezji warszawskiej naszym wizytatorem”
503

. Wizytatorem służebnic został wyznaczony 

prowincjał ojców bazylianów o. Paweł Puszkarski, który pełnił tę funkcję do 1955 r.
504

 

Przełożona s. Weronika skierowała 30 X 1946 r. pismo do sióstr, w którym poinformo-

wała, iż „w imieniu głównego zarządu zgromadzenia Służebnic NPM upoważniam s. Amalię 

Czaban do sprawowania urzędu wiceprowincjalnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”
505

. 

Na mocy tego dekretu s. Amalia miała za zadanie nie tylko zaopiekować się siostrami, które 

po zmianie granic i akcjach przesiedleńczych przebywały na terytorium Polski, ale również 

reprezentowała instytucję i wydawała dyspozycje odnośnie spraw zgromadzenia wobec władz 

kościelnych i świeckich. Upoważnienie to zostało jej nadane do odwołania. 

Tymczasem zarząd generalny zgromadzenia podjął starania o legalizację swego pobytu 

w Stolicy Apostolskiej. Kongregacja do Spraw Kościołów Wschodnich rozumiejąc powagę 

sytuacji, wydała dekret – zgodę na przeniesienie kurii generalnej do Rzymu 17 VI 1947 r.
506

, 

co pozwoliło na kolejne kroki prowadzące do podziału prowincji europejskiej na wiceprowin-

cje w Polsce, Czechosłowacji, na Ukrainie i w Jugosławii. Oficjalnie, dzięki staraniom prze-

łożonej generalnej, Kongregacja wydała 4 VII 1947 r. dekret o powołaniu do życia nowych 

wiceprowincji Sióstr Służebnic NPM. Na jego podstawie s. Amalia Czaban została pierwszą 

wiceprowincjalną prowincji Matki Bożej Nieustającej Pomocy Zgromadzenia Sióstr Służeb-

nic NPM w powojennej Polsce, a po aprobacie zarządu generalnego jej asystentkami zostały 

s. Wisariona Ołeksyn, s. Ewpraksja Krutowska, s. Akyłyna Horyneć i s. Suzanna Iwatiw. 

Nowa wiceprowincja pozbawiona była całkowicie zaplecza materialnego. Domy na te-

renie PRL i USRR zostały skonfiskowane. Jedynymi niezniszczonymi placówkami państwo-

wymi, w których siostry znalazły schronienie i pracę były szpital w Chełmie oraz sanatoria w 
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 APSS, Korespondencja przełożonej wiceprowincjalnej s. Amalii Czaban, list z dnia 15 IX 1946 r. 
504

 APSS, CC, Холм-шпиталь, спомини с. Василії Чикало, s. 5.  
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 APSS, Листи Генеральної Настоятельки с. Вероніки Ґарґіль до сестер в Польщі, List do s. Amalii Cza-

ban z dnia 30 X 1946 r. 
506

 AGSS, Листи Генеральної Настоятельки с. Веронікі Ґарґіль, Сімлітній Звіт зі стану трох Провінції 

Згромадження СС. Служебниць ПНДМ для Святого Апостольського Престолу за час від 1939 до 1946 року з 

дня 17 VI 1947 р. Według danych zawartych w sprawozdaniu stan sióstr na koniec 1946 r. wynosił 607 służebnic: 

prowincja europejska – 530 sióstr, prowincja kanadyjska – 207 sióstr, prowincja brazylijska – 129 sióstr. Dane zawarte 

odnośnie prowincji europejskiej są szacunkowe, gdyż w tym okresie trudno było ustalić bardzo dokładnie liczbę sióstr 

w Europie. Por. А. Великий, op. cit., s. 426. Zgromadzenie we Włoszech zostało zatwierdzone przez Prezydenta Italii 

13 IV 1948 r. dekretem i ogłoszone w gazecie urzędowej 14 VII 1948 r. nr 161, s. 2535. 
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Adampolu i Gościeradowie. Likwidacja Kościoła greckokatolickiego pozbawiła je możliwo-

ści pracy we własnym obrządku, gdyż wszystkie parafie greckokatolickie zostały zamknięte. 

Na mocy uprawnień nadanych 10 XII 1946 r. przez papieża Piusa XII kard. A. Hlond został 

Delegatem Ojca Świętego dla katolików obrządków wschodnich. Na posiedzeniu Komisji 

Głównej Episkopatu Polski 9 I 1947 r. powołano specjalną komisję ds. obrządku wschodnie-

go. Efektem jej prac było powołanie przez prymasa Polski 31 III 1947 r. wikariusza general-

nego greckokatolickiej diecezji przemyskiej. Został nim kanonik kapituły Przemyskiej ks. 

Bazyli Hrynyk. Nominację na wikariusza generalnego Administracji Apostolskiej Łem-

kowszczyzny 1 IV 1949 r. uzyskał ks. Andrzej Złupko. Jednak ze względu na zły stan zdro-

wia wyznaczył on do pomocy ks. Piotra Szuflata (pow. Małastów) i ks. Włodzimierza Hajdu-

kiewicza (pow. Krzywa). Ksiądz A. Złupko pełnił swoją funkcję jedynie dwa miesiące. Z 

powodu wysiedlenia w ramach akcji „Wisła” swoje uprawnienia przekazał ks. P. Szuflatowi. 

Duchowni greckokatoliccy nie przechodzili formalnie na obrządek łaciński, lecz stawali się 

birytualistami. Ksiądz B. Hrynyk jako jeden z głównych organizatorów Kościoła greckokato-

lickiego w Polsce zaczął niezwłocznie wysyłać do władz państwowych i kościelnych szereg 

petycji i pism w celu legalizacji Kościoła
507

. Władze zgodziły się jedynie na tolerowanie 

duszpasterstwa greckokatolickiego pod warunkiem, że na zewnątrz będzie ono reprezentowa-

ne przez hierarchię rzymskokatolicką. Władze nie zamierzały przywrócić osobowości praw-

nej Kościołowi greckokatolickiemu, a tym samym domagano się, aby każdorazowe utworze-

nie placówki następowało po uprzednim uzyskaniu zgody Urzędu ds. Wyznań
508

. 

Pierwsze miesiące sprawowania urzędu wiceprowincjalnej przez s. Amalię były czasem 

poszukiwania przesiedlonych sióstr i próbą znalezienia dla nich schronienia i miejsca pracy. 

Na terenie Polski powojennej znalazło się 45 sióstr służebnic, do których dołączyło 19 

sióstr deportowanych po 1949 r. z Czechosłowacji. Do wiceprowincji należały również siostry z 

wspólnot w Rzymie (w Ukraińskim Papieskim Kolegium św. Jozafata i domu generalnym) oraz 

w Paryżu. Łącznie wiceprowincję tworzyło 79 greckokatolickich Sióstr Służebnic NPM. Według 

danych na 4 VII 1947 r. w Polsce siostry sformowały siedem wspólnot w: Chełmie, Adampolu, 

Gościeradowie, Przemyślu, Stargardzie Szczecińskim, Nowogardzie i Warszawie. 
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 Podejmowane działania w latach 1956–1957 na rzecz legalizacji Kościoła greckokatolickiego w Polsce opisu-

ją dokładniej I. Hałagida. 
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 Obydwaj wikariusze zostali aresztowani w latach 50. za „działalność antypaństwową” i otrzymali wyroki 

więzienia. Na wolność wyszli dopiero po roku 1956. Mimo tego działalność Kościoła greckokatolickiego w skali 

ogólnokrajowej praktycznie ustała, poza pojedynczymi ośrodkami, gdzie księżom udało się uniknąć wysiedlenia 

i gdzie prowadzili oni nielegalne nabożeństwa. 
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Tabela 8. Siostry Służebnice NPM, które tworzyły wiceprowincję Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce w 

latach 1947–1958. 

 SIOSTRY tworzące wiceprowincję w Polsce 

 Siostry w Warszawie 

1.  Amalia Olena Czaban 

2.  Leonida Paraskewia Wardęga 

 Wspólnota w Chełmie (Szpital św. Mikołaja) 

3.  Wisariona Olga Ołeksyn 

4.  Rodiona Barbara Łuków 

5.  Światosława Katarzyna Repetyło 

6.  Kełystyna Elżbieta Bodnar 

7.  Bogdana Maria Repetyło 

8.  Elżbieta Maria Hołubiec 

9.  Irena Mirosława Windyk 

10.  Dymytria Paraskewia Matijczuk 

11.  Waleria Olga Mrychin 

12.  Bazylia Eugenia Czykało 

13.  Platona Maria Kanas 

14.  Fewronia Anna Boruszczak 

a.  Wspólnota w sanatorium w Gościeradowie 

15.  Dominika Olga Muż 

16.  Klementia Olena Domaradzka 

17.  Irynea Rozalia Pisok 

18.  Pankratia Paraskewia Kryszczyszyn 

19.  Ewpraksja Sofija Krutowska 

20.  Plakyda Paraskewia Szczerbluk 

a.  Wspólnota w Przemyślu, ul. Pelczara 6 

21.  Jarosława Rozalia Łuczka 

22.  Narcyza Maria Boruszczak 

23.  Partenia Pulcheria Kosyna 

24.  Manujiła Mychajłyna Kowalczuk 

a.  Wspólnota w sanatorium w Adampolu 

25.  Wira Wasyłyna Łukiw 

26.  Wira Władysława Bobińska 

27.  Chryzanta Maria Kuśpiś 

28.  Wiktoria Maria Koliszczyńska 

29.  Partenia Maria Kurylak 

30.  Suzanna Stefania Iwatiw 

31.  Weronika Anna Wołoszyńska 

32.  Kornelia Dominika Chomyszyn 

33.  Olena Anna Czech 

34.  Josyfa Mychajłyna Melnycka 

35.  Jurija Natalia Hawrylaka 

36.  Leontia Maria Łozińska 

37.  Konstantyna Maria Żerebko 

38.  Tymoteja Anastazja Hałysz 

39.  Maria Rozalia Werbeneć 

a.  Wspólnota w Stargardzie Szczecińskim 

40.  Damiana Anna Czepil 

41.  Terentia Katarzyna Hyk 

42.  Teodora Maria Oczkuś 

43.  Atanazja Katarzyna Bajwolska 

44.  Olga Karolina Kutiańska 

a.  Wspólnota w Nowogardzie  

45.  Chionia Sofija Popowycz 

46.  Ilariona Katarzyna Rybak 

 Wspólnota domu generalnego w Rzymie przy via Cassia 

47.  Chrystofora Teodozja Kaczkowśka 



187 

 

 

48.  Leonia Maria Szott 

49.  Olena Olga Dykun 

50.  Olga Stefania Dykun 

51.  Pimena Pawłyna Jacyszyn 

 Wspólnota w Kolegium św. Jozafata przy via Gianicolo 

52.  Doroteja Agrypina Makuch 

53.  Ilaria Sofija Swerhun 

54.  Irynarcha Olena Dytiuk 

55.  Modesta Maria Krysa 

56.  Kalista Ksenia Szczur 

 Wspólnota w Paryżu 

57.  Josyfa Daria Łewyćka 

58.  Teodozja Kateryna Warećka 

59.  Teofila Josyfa Wandżura 

a.  Siostry deportowane z Czechosłowacji w 1949 r. 

60.  Anna Maria Prociw 

61.  Teofilakta Maria Ostiuk 

62.  Augustyna Aleksandra Kaczor 

63.  Julianna Pawłyna Wasyłyńczuk 

64.  Juria Nadija Dumak 

65.  Ewnykia Anna Pidburaczyńska 

66.  Hliba Paraskewia Bojczuk 

67.  Atanazja Stefania Nediłka 

68.  Tadeja Tekla Rudko 

69.  Auksentia Anastazja Seniuta 

70.  Daria Kornelia Kwiatkowska 

71.  Paula Zofia Szeremeta 

72.  Krystyna Melania Delawska 

73.  Minodora Maria Bożemśka 

a.  Siostry deportowane z Czechosłowacji w latach 1952–1958 

74.  Katarzyna Anastazja Babeć 

75.  Joanna Maria Bunda 

76.  Tarsykia Maria Czornobaj 

77.  Kekylia Katarzyna Szmigielska 

78.  Laurencja Maria Bojczuk 

 Siostry z repatriacji 

79.  Weronika Maria Hamułewycz (1955 r.)
 509

 

Źródło: Opracowane na podstawie danych zgromadzonych w AGSS
510

, APSS. 

 

Tymczasowa siedziba zarządu wiceprowincjalnego mieściła się w Chełmie, a nowicjat 

został przeniesiony z Krystynopola do Adampola. Działania s. Amalii wspierała jej zastęp-

czyni s. Wisariona Ołeksyn, która również utrzymywała ścisły kontakt z przełożoną generalną 

s. Weroniką. Ponadto zapewniała ona s. Amalii wsparcie finansowe z funduszy otrzymywa-

nych za pracę sióstr w szpitalu i sanatoriach. Pieniądze te umożliwiały dalsze poszukiwania 

przesiedlonych sióstr i stanowiły minimalne zabezpieczenie materialne ich potrzeb. Siostry 

miały nadzieję, że ten stan jest tymczasowy. W liście z 8 XII 1947 r. do przełożonej general-
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 APSS, ГКСС, Вероніка Гамулевич. Przyjechała do Polski jako repatriantka 1 IX 1955 r. 
510 AGSS, Хроніка Дому Генеральної Курії Сестер Служебниць Пресвятої Непорочної Діви Марії, 

Урядування М. Єроніми Марії Химій Головної Настоятельки (8 ІХ 1956 – 8 ІХ 1962), t. 3, s. 58. 
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nej s. Amalia, przesyłając życzenia na święta Bożego Narodzenia, życzyła jej „łaski najszyb-

szego powrotu do swoich córek, które z utęsknieniem czekają”
511

. 

Sytuacja wspólnoty służebnic NPM, mających pozwolenie władz kościelnych na dzia-

łalność charytatywno-apostolską, powoli stabilizowała się. Siostry odważnie podjęły działal-

ność pastoralną, wychowawczą i charytatywną przy parafiach rzymskokatolickich. 
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 AGSS, Листи сестер з Польщі до Генеральної Настоятельки с. Веронікі Ґарґіль, List s. Amalii Czaban z 

dnia 8 XII 1947 r., s. 1. 
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ROZDZIAŁ III 

Działalność prowincji Matki Bożej Nieustającej Pomocy Zgromadzenia Sióstr Słu-

żebnic NPM w PRL-u 

 

W latach powojennych polityka władz komunistycznych oraz akcje wysiedleńcze bar-

dzo istotnie wpłynęły na zmianę sytuacji Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Wierni, 

wbrew swojej woli, znaleźli się na terenach byłych Prus Wschodnich, Pomorza, Ziemi Lubu-

skiej i Śląska, na których Kościół wschodni wcześniej nie funkcjonował. Nastąpiło więc prze-

sunięcie się wpływów kultury i religii obrządku wschodniego na zachód od dotychczasowego 

etnosu ukraińskiego. Działalność Kościoła greckokatolickiego w skali ogólnokrajowej do 

1957 r. praktycznie nie istniała poza pojedynczymi ośrodkami, w których księża posługiwali 

nielegalnie. Pomimo zakazów działało kilka punktów, gdzie nieregularnie i z różnymi utrud-

nieniami odbywały się nabożeństwa w obrządku greckokatolickim. Były to: Cyganek k. No-

wego Dworu, Bytów i Kwasowo na Pomorzu Środkowym, Chrzanowo na Mazurach koło 

Ełku, Komańcza i Krempna na Podkarpaciu. Te działania księży nie wystarczały, by zaspoko-

ić potrzeby religijne choćby części grekokatolików, co sprawiło, że część z nich zaczęła na 

stałe uczestniczyć w nabożeństwach prawosławnych lub rzymskokatolickich. Władze komu-

nistyczne zabraniały mniejszości ukraińskiej nie tylko organizowania miejsc kultu religijnego 

w obrządku wschodnim, ale również życia kulturalno-społecznego w nowych miejscach po-

bytu po przymusowej deportacji z rodzinnych regionów w ramach akcji „Wisła”.  

Siostry służebnice, nie mając możliwości prowadzenia posługi w dawnych placówkach 

oraz kontynuowania działalności we własnym obrządku, prowadziły życie w konspiracji. W 

zaistniałej sytuacji szukały nowych możliwości aktywnego realizowania charyzmatu. Jedną z 

możliwości okazała się praca duszpasterska i pomoc Kościołowi rzymskokatolickiemu bory-

kającemu się po wojnie z brakiem kadry. Służebnice podjęły pracę w domach parafialnych, 

szpitalach, domach pomocy społecznej, wśród dzieci, młodzieży, samotnych, chorych i po-
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trzebujących – niezależnie od ich wyznania czy narodowości. Działania te pozwalały im, 

choćby w części, realizować misję w nowych niesprzyjających okolicznościach, aby później, 

w latach 80. XX w., odrodzić na nowo posługę wśród wiernych Kościoła greckokatolickiego 

pozbawionego przez dyktaturę PRL-u na długie lata osobowości prawnej. Specyfiką każdej 

nowo powstającej wspólnoty, mimo zakazu i ograniczeń polityczno-ideologicznych, była: 

– praca wychowawczo-katechetyczna wśród dzieci i młodzieży,  

– posługa medyczno-opiekuńcza wśród chorych, starszych, samotnych i najbardziej po-

trzebujących, 

– praca duszpasterska w parafii poprzez apostolstwo modlitwy, kontakty z parafianami, 

pomoc w administrowaniu i zarządzaniu wspólnotą parafialną.  

Zgromadzenie, od 1947 r., pod kierownictwem wiceprowincjalnej s. Amalii Czaban, roz-

winęło działalność przede wszystkim w miejscowościach i regionach, gdzie znalazły sprzyja-

jące warunki i życzliwych ludzi
512

: 

– województwa lubelskiego: Chełm, Adampol, Gościeradów, Janów Lubelski, Matczyn; 

– województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego (dawniej szczecińskie): Nowogard 

Szczeciński, Goleniów, Maszewo, Wałcz, Świdwin, Stare Kurowo, Miastko, Karlino, Koszalin; 

– województwa podkarpackiego (dawniej przemyskiego): Przemyśl; 

– na Mazowszu: Piątek; 

– na Śląsku: Halemba. 

Ważnym wydarzeniem dla zgromadzenia, które przez 20 lat w PRL-u działało w for-

mie wiceprowincji, aktywnie realizując swój charyzmat, było nadanie przez przełożoną gene-

ralną s. Jeronimę Chimy, dekretem z dnia 29 X 1968 r., statusu Prowincji Matki Bożej Nieu-

stającej Pomocy. Po okresie przejściowym zgodnie z konstytucją za administrację prowincji 

odpowiedzialna była przełożona prowincjalna wraz z zarządem. Od tego momentu miała ona 

możliwość zwoływania kapituły prowincjalnej oraz uczestniczenia w kapitułach generalnych 

w Rzymie. Czas stabilizacji sióstr w Polsce w latach 70. XX w. zmotywował zarząd general-

ny do przekazania prowincji w Polsce, która stała się niejako spadkobierczynią przedwojen-

nych tradycji zgromadzenia, pod opiekę dwóch placówek misyjnych – w Rzymie (Ukraiń-

skiego Papieskiego Kolegium św. Jozafata) i w Paryżu (greckokatolickiej parafii św. Wło-

dzimierza). Polska po drugiej wojnie światowej stała się zaraz po Ukrainie Radzieckiej naj-

większym skupiskiem sióstr związanych bezpośrednio z początkami zgromadzenia w Żużelu 

oraz Krystynopolu. 
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1.  Praca opiekuńczo-medyczna na Lubelszczyźnie 

1.1 Szpital św. Mikołaja w Chełmie  

 

Trwająca w 1947 r. deportacyjna akcja „Wisła” nie zniweczyła prężnej wspólnoty i 

dobrze rozwiniętej działalności Sióstr Służebnic NPM w Chełmie w Szpitalu św. Mikołaja513. 

Mając poparcie zarządu, siostry spokojnie kontynuowały posługę duszpasterską oraz pracę 

przy chorych. Dyrektor szpitala dr Stefan Żarnowski bacznie i z wielkim niepokojem śledził 

sytuację w PRL-u i stosunek władz komunistycznych wobec mniejszości narodowych  i reli-

gijnych. Zapewniał, że jeżeli będzie taka potrzeba, stanie w obronie sióstr i tak też się stało. 

W czerwcu 1947 r. siostry powracając z liturgii z dawnej greckokatolickiej bazyliki Narodze-

nia Najświętszej Maryi Panny, zauważyły obok szpitala wojskowe samochody oraz żołnierzy 

ludowego wojska polskiego. Domyślały się, iż przyjechali oni w celu dokonania ich przymu-

sowej deportacji. Siostra Wisariona natychmiast powiadomiła o tym dyrektora Żarnowskiego, 

który niezwłocznie pojawił się na terenie szpitala. W rozmowie z żołnierzami zapewniał, iż w 

szpitalu nie ma sióstr, które podlegałyby deportacji. Te, które miałyby być wywiezione, wyje-

chały już do Belgii, potwierdzał dyrektor, wiedząc o tym, iż część z nich jakiś czas temu po-

wróciła do Polski. W ciągu godziny pojawił się naczelnik UBP z nakazem wywiezienia sióstr, 

jednak postawa dyrektora szpitala była na tyle stanowcza, iż odstąpiono od deportacji. Dzięki 

niezwykłej odwadze i determinacji dyrektora siostry uniknęły pierwszej próby wysiedlenia. 

Niestety, niedługo po tym wydarzeniu dyrektor zachorował na serce i zmarł po roku ciężkiej 

choroby. Następcą został, znany wcześniej ze swojej życzliwości wobec sióstr, bardzo dobry 

chirurg dr Aleksander Naumik, z pochodzenia Białorusin. Wszystkie siostry pracujące wśród 

chorych posiadały dyplomy pielęgniarek i na bieżąco dodatkowo podnosiły kwalifikacje i 

sukcesywnie zdobywały doświadczenie zawodowe
514

. W miarę możliwości brały udział w 

kursach kwalifikacyjnych, dokształcających, nie tylko z zakresu pielęgniarstwa czy medycy-

ny, ale również księgowości. Uzyskanie odpowiednich kwalifikacji było związane z pokona-

niem dodatkowych trudności formalnych, szczególnie dla osób duchownych niezaangażowa-

nych politycznie i traktowanych jako ideologiczna opozycja wobec ateistycznego reżimu pań-

stwowego. W 1949 r. odremontowany został dawny budynek szpitala psychiatrycznego w 
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Chełmie przy ul. Szpitalnej, do którego zostały przeniesione oddziały chirurgiczny, we-

wnętrzny i ginekologiczny, i otrzymał nazwę Miejskiego Szpitala im. Św. Ludwika. Zatrud-

nione zostały w nim w charakterze instrumentariuszek na sali operacyjnej s. Wisariona 

Ołeksyn i s. Bazylia Czykało, a w laboratorium pracowała s. Irena Windyk
515

. Dziennie w 

szpitalu odbywało się ok. 14 operacji. Podczas nocnych dyżurów, w nagłych wypadkach, 

również wzywano siostry na stanowiska pracy. Obok szpitala znajdowała się szkoła pielę-

gniarska, której studenci odbywali praktyki na różnych oddziałach. Najbardziej rozpoznawal-

ną osobą na Lubelszczyźnie była s. Wisariona Ołeksyn, która dzięki umiejętności łatwego 

nawiązywania kontaktu potrafiła skutecznie pozyskiwać wsparcie w wydziale zdrowia i opie-

ki społecznej w Lublinie
516

. 

Siostry zamieszkiwały w pomieszczeniach przynależących do szpitala, które zostały 

im udostępnione, gdyż nie posiadały jeszcze domu w Chełmie. Sytuacja ta nie była zbyt ko-

rzystna, dlatego s. Wisariona podjęła działania w celu znalezienia odpowiedniego obiektu, 

pozyskania środków i kupienia domu z małym ogrodem w Chełmie. Prawdopodobnie jej de-

cyzja podyktowana była akcją władz komunistycznych polegającą na przejęciu szpitali pro-

wadzonych przez instytucje kościelne oraz stowarzyszenia, na podstawie nowych ustaw z 28 

X 1948 r.
517

. Przełożona s. Wisariona była świadoma, iż akcja ta była częścią zorganizowanej 

walki z kościelną działalnością charytatywną toczoną z różnym natężeniem przez komuni-

styczny reżim
518

. Idea s. Wisariony – pozyskania domu dla sióstr – została zrealizowana16 IX 

1950 r. i siostry zakupiły budynek od Antoniny Popławskiej
519

, który znajdował się niedaleko 

szpitala przy ul. Engelsa 11
520

. Był to pierwszy dom zakupiony po wojnie na własność zgro-

madzenia, jednak siostry nie cieszyły się nim zbyt długo. Budynek został odpowiednio zago-

spodarowany, urządzono w nim kaplicę pw. Serca Chrystusowego
521

, w której raz w tygodniu 
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odprawiał Liturgię w obrządku greckokatolickim o. Jozafat Romanyk OSBM lub o. Orest 

Jaworski OSBM. Pierwszą przełożoną nowej wspólnoty została s. Damiana Czepil, a częstym 

gościem domu był o. Paweł Puszkarski z klasztoru w Warszawie. 

Po wprowadzeniu nowych ustaw o przejęciu majątku stowarzyszeń, instytucji kościel-

nych w latach 1948–1949 nastał kolejny okres trudnych relacji między państwem a Kościo-

łem rzymskokatolickim. Rozwiązano wszystkie zrzeszenia religijne, zlikwidowano prasę i 

wydawnictwa katolickie, dokonano przejęcia kościelnych majątków ziemskich, przyśpieszono 

laicyzację szkolnictwa, tworząc szkoły bezwyznaniowe
522

. Po śmierci prymasa kard. Augusta 

Hlonda w 1948 r. jego następcą został abp Stefan Wyszyński. W 1950 r. doprowadził on do 

czasowego unormowania stosunków między rządem komunistycznym a Episkopatem Polski, 

zawierając porozumienie, które miało wymiar fasadowy. Kilka dni po jego podpisaniu rząd 

powołał do życia Urząd do Spraw Wyznań, który tak naprawdę miał na celu całkowite ogra-

niczenie wpływów Kościoła katolickiego w kraju
523

. Osoby duchowne były zwalniane z pracy 

z dnia na dzień, bez wypowiedzenia ani uzgodnienia, bez żadnych dokumentów, a ich miejsce 

zajmował personel świecki. Akcje były zaplanowane i przeprowadzane niespodziewanie
524

. 

Służebnice NPM pracujące w szpitalach w Chełmie były wciąż inwigilowane przez 

UBP. W listopadzie 1953 r. na podstawie zebranych notatek było już wiadomo, iż przymuso-

wa deportacja z Chełma jest nieunikniona. Do I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR  

w Lublinie wpłynęła informacja z 23 XI 1953 r., ściśle tajna, dotycząca placówki Sióstr Słu-

żebnic NMP w Chełmie, w której opisana została dokładnie sytuacja sióstr i ich kontaktów 

zagranicznych. Informacja podpisana przez mjr. T. Kwiatkowskiego została podsumowana 

jednym stwierdzeniem: „z uwagi na powyższe, proszę o spowodowanie usunięcia w/w za-

konnic z pracy w Szpitalu Zakaźnym w Chełmie”
525

. Działania władz komunistycznych były 

jednoznaczne. Siostry pracujące w Miejskim Szpitalu św. Ludwika – s. Wisariona, s. Bazylia 

i s. Irena – zostały zwolnione „bez podania przyczyny” 15 VIII 1953 r. Niespodziewanie 15 

XII 1953 r. przeprowadzono w domu zakonnym przy ul. Engelsa bardzo szczegółową rewizję, 
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przeglądając przy tym wszystkie pokoje, walizki, pomieszczenia gospodarcze, jednak niczego 

nie znaleziono. Zaaresztowano i przetrzymywano przez kilka dni s. Wisarionę. Po przesłu-

chaniach oraz zastraszaniu wywiezieniem na Sybir siostra została wypuszczona na wol-

ność
526

. Każdego dnia pojawiały się informacje o zwalnianiu sióstr z pracy w szpitalach na 

terenie całego kraju, co wywoływało niepokój i obawę. Dyrektor szpitala dr Stanisław Skalski 

nie był w stanie przeciwstawić się decyzjom władz. 

Podczas pełnienia jednego z codziennych dyżurów, 8 III 1954 r., na terenie Powiato-

wego Szpitala w Chełmie pojawili się przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Polityki Społecz-

nej z Lublina. Urzędnicy wręczyli siostrom urzędowe dokumenty dotyczące przymusowego 

przeniesienia do pracy w zakładzie dla nieuleczalnie chorych w Janowie Lubelskim
527

. Był to 

jeden z najtrudniejszych pod względem warunków pracy Zakład Opieki Społecznej w Polsce, 

w którym przebywało 90 osób chorych psychicznie. Pod szpital zostały podstawione autobusy 

i po wręczeniu siostrom dokumentów z wypowiedzeniem pracy, miały tylko cztery godziny 

na spakowanie rzeczy i wyjazd do nowej placówki. Na ich miejsce został przywieziony, 

świecki personel, który objął pracę w szpitalu bez formalnego przekazania
528

. W Chełmie 

pozostało kilka sióstr, aby przenieść spakowane rzeczy ze szpitala do domu zakonnego. Po 

kilku dniach ponownie podstawiono samochód ciężarowy do transportu. Dom został skonfi-

skowany i oddany do dyspozycji władz miasta, a z czasem został przeznaczony dla rodzin 

pracowników szpitala. Siostrom pozostawiono do dyspozycji jeden pokój z kuchnią i po-

mieszczenie przeznaczone na kaplicę. W takich okolicznościach zakończyła się posługa me-

dyczna sióstr prowadzona od 1940 r. w chełmskich szpitalach. Warto zauważyć, iż działal-

ność wspólnoty i praca sióstr w trudnym okresie drugiej wojny światowej i po jej zakończe-

niu stanowiły gwarancję zaplecza finansowego dla utrzymania nowicjatu w Krystynopolu, 

Adampolu, a następnie w Warszawie. Do domu przy ul. Engelsa, gdzie pozostały s. Atanazja 

Bajwolska, s. Damiana Czepil oraz o. Orest Jaworski OSBM, przez kilka dni przychodzili 

urzędnicy UBP z zamiarem eksmisji wszystkich sióstr, argumentując to tym, iż dom ma być 

przeznaczony dla personelu szpitala. Przełożona s. Damiana Czepil nie ulegała presji i od-

ważnie przeciwstawiała się, przedkładając dokumenty potwierdzające, iż nieruchomość nale-

ży do osób prywatnych, które mają prawo w niej pozostać
529

. Urząd miasta zarekwirował 
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część pomieszczeń i przekazał w użytkowanie pielęgniarkom szpitala, bez ponoszenia jakichkol-

wiek kosztów. Siostry w domu, który był ich własnością, zmuszone były akceptować częste 

zmiany lokatorów przysyłanych według uznania przez władze szpitala. Z czasem we wspólnocie 

pozostały głównie starsze siostry, które musiały zadbać o własne utrzymanie, natomiast zarząd 

prowincjalny nie dysponując lokalami, do których mógłby je przenieść, przekazywał im mie-

sięcznie 500 zł wsparcia. Siostry swoją pracowitością zdobyły sobie w środowisku zaufanie, two-

rząc przyjazną atmosferę życzliwości wśród społeczności lokalnej. Były znane z robót dziewiar-

sko-tkackich, w ramach których wykonywały na zlecenie kołdry, swetry, narzuty. 

Ze względu na brak możliwości udziału w Liturgii w obrządku wschodnim siostry 

uczęszczały na rzymskokatolickie nabożeństwa do najbliższego kościoła parafialnego pw. 

Miłosierdzia Bożego. Zapraszały kapłanów do odprawiania nabożeństw w kaplicy domu za-

konnego, szczególnie w sytuacji, gdy stan zdrowia nie pozwalał im już na wychodzenie z 

domu. Jednym spośród posługujących był były kapelan Wojska Polskiego ks. Stanisław War-

chałowski
530

, którego z czasem zastąpił ks. Stefan Roszkowski
531

. 

W grudniu 1976 r. do zarządu prowincjalnego w Warszawie wpłynęła prośba objęcia 

przez służebnice obrządku greckokatolickiego pracy w nowo tworzącym się domu pomocy 

społecznej w Kostomłotach
532

. Zgodnie z decyzją zarządu w styczniu 1978 r. przełożoną do-

mu w Chełmie została s. Rodiona Łuków, która oprócz pracy we wspólnocie była zaangażo-

wana w działalność Caritasu w Kostomłotach, a do pomocy przyjechała s. Marta Pidłypczak i 

razem prowadziły administrację i księgowość
533

. Niestety, sprawa rozbudowy budynku cią-

                                                                                                                                                                                     
właścicielami domu były osoby fizyczne, a nie jednostka kościelna, w 1981 r. udało się go uwolinć od współlokato-

rów i odzyskać na własność. 8 IX 1981 r. oficjalnie został w całości przepisany na własność zgromadzenia. 
530

 Ibidem, s. 6. Stanisław Warchałowski (1886–1969) – duchowny rzymskokatolicki, starszy kapelan Wojska 

Polskiego II RP, od 2 II 1945 r. do 22 XI 1947 r. sprawował urząd Generalnego Dziekana Wojska Polskiego, a 9 

V 1946 r. dokonał poświęcenia Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Zmarł 19 III 1969 r. 
531

 Stefan Roszkowski (1914–1998) – kapłan, wikariusz w parafiach w Kraczewicach i Wojsławicach, a następ-

nie administrator parafii Kamionka i Mełgiew oraz proboszcz parafii św. Anny w Tuczempach (1946–1957), 

administrator parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Podhorcach do 1968 r. Zmarł 5 VIII 1998r. w Chełmie. 
532

 Z prośbą do zarządu zwróciła się s. Stanisława Andronowska (1905–1999) ze Zgromadzenia Sióstr Miłosier-

dzia św. Wincentego à Paulo (siostry szarytki). Od 1944 r. związana była z Lublinem, gdzie aktywnie włączyła 

się do pracy charytatywnej, zajmowała się niesieniem pomocy samotnym matkom i osobom starszym. W Kurii 

Biskupiej w Lublinie pełniła funkcję referentki ds. ekumenizmu. Była osobą bezgranicznie oddaną lubelskiemu 

ekumenizmowi. Niestety w latach 50. XX w., gdy blokowano rozwój pomocy charytatywnej, dokonując decyzją 

władz komunistycznych likwidacji struktur Caritasu, troska o ludzi potrzebujących wspracia spoczęła na wydzia-

le charytatywnym Kurii. 
533

 Do dzisiaj istnieje w Kostomłotach jedyna w Polsce parafia neounicka i ośrodek duszpasterstwa katolickiego 

obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Z okazji 1000-lecia chrztu Polski w 1966 r. wybudowano w Kostomłotach 

duży obiekt z przeznaczeniem na szkołę, jako realizację i wdrażanie 6-letniego planu w polityce dotyczącej 

rozbudowy i zagęszczania sieci szkół. Niestety plan nie został zrealizowany, placówka szkolna w Kostomłotach 

została zamknięta, a budynek przekazano na Caritas, z zamiarem utworzenia w nim domu pomocy społecznej. 

Potrzeba zaangażowania sióstr wschodniego obrządku wynikała z tego, iż tereny te były w większości zamiesz-

kiwane przez osoby pochodzenia ukraińskiego oraz wyznania wschodniego (korzenie unickie). Caritas planował 
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gnęła się przez kolejne lata, gdyż urząd nie wyrażał zgody na zatwierdzenie zaproponowa-

nych projektów, twierdząc, iż obiekt jest zbyt duży, przez co realizacja całego projektu zosta-

ła zakwestionowana. Ze względu na zmiany personalne w zgromadzeniu s. Rodiona wyjecha-

ła z Chełma
534

, a na prośbę dyrektora Caritasu w Lublinie s. Marta Pidłypczak jeszcze przez 

jakiś czas dojeżdżała z Matczyna do pracy w Kostomłotach
535

. Niestety plan nie został zreali-

zowany, a siostry zmuszone były pozostawić tę pracę, ze względu na zbyt duże odległości. 

W 1983 r. przełożona prowincjalna s. Bazylia Czykało, porządkując sprawy własności 

nieruchomości prowincji, najpierw przepisała na zgromadzenie dom w Chełmie
536

, który po  

8 latach w ramach reorganizacji placówek, 23 I 1991 r., został sprzedany
537

. Siostry obłoż-

nie chore i wymagające szczególnej opieki zostały przewiezione do wspólnoty w Janowie 

Lubelskim, a pozostałe – do nowo powstałego domu zakonnego pw. Opatrzności Bożej w 

Przemyślu. Oficjalnie 23 III 1991 r. dom zakonny w Chełmie został zamknięty. 

 

Tabela 9. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym (Szpital św. Mikołaja) w Chełmie w latach 1940–1954. 

Dom zakonny (Szpital św. Mikołaja) w Chełmie, ul. Hrubieszowska 

Data otwarcia domu zakonnego 
1 IX 1940 r.  

Przełożona generalna s. Weronika Gargil 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
8 III 1954 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

Przełożone domu zakonnego: Od kiedy Do kiedy  

s. Wisariona Olga Ołeksyn 1 IX 1940 1 I 1952  

s. Rodiona Barbara Łuków 1 I 1952 1 I 1953  

s. Wisariona Olga Ołeksyn 1 I 1953 8 III 1954  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Wisariona Olga Ołeksyn 1 IX 1940 8 III 1954 Janów Lubelski 

s. Rodiona Barbara Łuków 10 X 1940 8 III 1954 Janów Lubelski 

s. Światosława Katarzyna Repetyło 21 I 1941 8 III 1954 Janów Lubelski 

s. Kełystyna Elżbieta Bodnar 1 IX 1943 8 III 1954 Janów Lubelski 

s. Bogdana Maria Repetyło 4 IX 1944 8 III 1954 Janów Lubelski 

s. Elżbieta Maria Hołubіec 16 I 1946 8 III 1954 Janów Lubelski 

s. Klementia Olena Domaradzka 5 IV 1946 24 XII 1946 Gościeradów 

s. Teodora Maria Oczkuś 5 IV 1946 28 XI 1947 Adampol 

s. Amalia Olena Czaban 12 VI 1946 30 X 1950 Warszawa 

s. Dymytria Paraskewia Matijczuk 16 VII 1946 1 VII 1949 Goleniów 

s. Irena Mirosława Windyk 1 VII 1946 15 II 1954 Świdwin 

                                                                                                                                                                                     
rozbudowę budynku w celu utworzenia domu dla kobiet w podeszłym wieku. Por. A. Tłomacki, Parafia neou-

nicka w Kostomłotach w latach 1918–1994, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, R. 8:1995, nr 3, s 12–23. 
534

 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 158. W 1980 r. podczas odbywającej się kapituły Ggeneralnej w 

Rzymie s. Rodiona została wybrana na generalną asystentkę i w związku z tym wyjechała do Rzymu. 
535

 Ibidem, s. 159. Decyzją zarządu prowincjalnego w styczniu 1984 r. s. Marta Pidłypczak została przeniesiona do 

pracy w Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, w tej sytuacji siostry pozostawiły pracę w Kostomłotach. 
536

 W celu uporządkowania prawa własności 28 I 1983 r. podpisano akt notarialny pomiędzy siostrami s. Wisarioną, s. 

Bogdaną i s. Rodioną a zarządem prowincjalnym reprezentowanym przez ówczesną przełożoną prowincjalną s. Miro-

sławę Skiba. Warto wspomnieć, iż 1 VII 1984 r. sekretarz Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich abp Myrosław 

Marusyn, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski odwiedzając greckokatolickie wspólnoty, zagościł do domu 

sióstr w Chełmie po drodze z Zamościa do Kostomłot. Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 158. 
537

 Oficjalnie 23 III 1991 r. wyjechały wszystkie siostry i dom zakonny został zamknięty. 
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s. Waleria Olga Mrychin 10 VIII 1946 8 III 1954 Janów Lubelski 

s. Bazylia Eugenia Czykało 4 II 1947 8 III 1954 Janów Lubelski 

s. Platona Maria Kanas 1 III 1947 8 III 1954 Janów Lubelski 

s. Fewronia Anna Boruszczak 15 V 1947 17 VI 1948 Cyganek 

s. Atanazja Stefania Nediłka 1 IX 1951 8 III 1954 Janów Lubelski 

s. Terentia Katarzyna Hyk 18 XII 1947 20 VI 1949 Gościeradów 

s. Atanazja Katarzyna Bajwolska 21 XI 1947 8 III 1954 Chełm, ul. Engelsa 

s. Dominika Olga Muż 24 VII 1948 30 XI 1951 Warszawa 

s. Jurija Natalia Hawrylaka 18 III 1949 8 III 1954 Janów Lubelski 

s. Minodora Maria Bożemśka 12 XI 1949 8 III 1954 Janów Lubelski 

s. Kornelia Dominika Chomyszyn 27 XII 1950 8 III 1954 Janów Lubelski 

s. Konstantyna Maria Żerebko 16 III 1951 21 I 1953 Goleniów 

s. Josafata Zofia Nowosad 26 XI 1951 8 III 1954 Janów Lubelski 

s. Leontia Maria Łozińska 21 IV 1952 8 III 1954 Janów Lubelski 

s. Maria Rozalia Werbeneć 26 III 1953 8 III 1954 Janów Lubelski 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS. 

 

Tabela 10. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Chełmie w latach 1954–1991. 

Dom zakonny w Chełmie, ul. F. Engelsa 11
538

 

Data otwarcia domu zakonnego 
8 III 1954 r. (zakupiony 16 IX 1950 r.) 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
23 III 1991 r. 

Przełożona prowincjalna s. Mirosława Irena Skiba 

Przełożone domu zakonnego: Od kiedy Do kiedy  

s. Damiana Anna Czepil 8 III 1954 13 V 1956  

s. Terentia Katarzyna Hyk 13 V 1956 10 IV1964  

s. Elżbieta Maria Hołubiec 10 IV1964 2 I 1965  

s. Jarosława Rozalia Łuczka 15 II 1965 23 V 1971  

s. Makaria Stefania Chomyszyn 23 V 1971 1 I 1978  

s. Rodiona Barbara Łuków 1 I 1978 10 IV1981  

s. Makaria Stefania Chomyszyn 10 IV1981 23 III 1991  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Damiana Anna Czepil 1 II 1954 13 V 1956 Świdwin 

s. Atanazja Katarzyna Bajwolska 8 III 1954 21 X 1959 Janów Lubelski 

s. Maria Rozalia Werbeneć 17 V 1974 3 IV1980 zmarła 

s. Terentia Katarzyna Hyk 13 V 1956 22 XI 1965 Przemyśl, ul. Pelczara 

s. Teodora Maria Oczkuś 20 I 1955 16 VIII1958 Miastko, ul. Rybacka 

s. Chryzanta Maria Kuśpiś 8 X 1958 21 V 1961 Miastko, ul. Rybacka 

18 IV 1962 11 IV 1964 Piątek 

s. Elżbieta Maria Hołubiec 28 II 1960 22 II 1961 Goleniów 

9 IV 1964 30 I 1965 Matczyn 

s. Pankratia Paraskewia Kryszczyszyn 15 XI 1960 20 XI 1962 Maszewo 

s. Sewastiana Agata Szymańska 9 IV 1964 10 VIII 1966 Ad statum laicatum 

s. Augustyna Aleksandra Kaczor 1 IX 1964 30 I 1965 Świdwin 

s. Jarosława Rozalia Łuczka 20 XI 1964 16 II 1985 zmarła w Chełmie 

s. Tarsykia Julia Sokołyk 21 XII 1964 9 IX 1965 Miastko, ul. Rybacka 

1 III 1971 25 II 1991  Janów Lubelski 

s. Weronika Maria Hamulewicz 21 XII 1964 31 I 1974 zmarła 

s. Petronela Szkirpan 22 X 1962 1 III 1964 Janów Lubelski 

9 XI 1965 14 VI 1976 zmarła 

s. Makaria Stefania Chomyszyn 4 VII 1967 23 III 1991 Przemyśl, ul. Wysockiego 

s. Manujiła Mychajłyna Kowalczuk 1 VIII 1968 11 XI 1974 zmarła 

s. Klementia Olena Domaradzka 30 VIII1968 23 IX 1969 Miastko, ul. Rybacka 

s. Margareta Olena Dyczko 30 VIII1968 23 III 1991 Przemyśl, ul. Wysockiego 
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 W okresie dekomunizacji ul. F. Engelsa zmieniono na T. Reytana. 
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s. Lubomira Olesława Wacura 20 IX 1975 1 II 1976 Warszawa 

s. Rodiona Barbara Łuków 1 I 1978 10 IV 1981 Rzym, Dom Generalny 

s. Atanazja Stefania Nediłka 27 X 1980 25 II 1991 Janów Lubelski 

s. Wira Władysława Bobińska 28VIII1984 2 IV 1985 Koszalin 

s. Ewnykia Anna Pidburaczyńska 7 X 1985 25 II 1991 Janów Lubelski 

s. Teodozja Teresa Dyczko 5 X 1989 23 III 1991 Przemyśl, ul. Wysockiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS. 

 

1.2 Sanatorium w Adampolu 

 

Z inicjatywy naczelnika Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Lublinie dr. Władysława 

Kwita w 1946 r. Siostry Służebnice NPM, mając ogromne doświadczenie pracy opiekuńczo-

pielęgniarskiej, a przy tym zaufanie lekarzy i miejscowej społeczności, podjęły się pracy w 

sanatorium przeciwgruźliczym w Adampolu. Władze lokalne doceniały zaangażowanie i 

wielkie oddanie sióstr w pracy z chorymi, a naczelnik dr Władysław Kwit zapowiedział, iż 

„będzie czekać dotąd, aż siostry zdecydują się na pracę, gdyż chce do Adampola tylko takie 

siostry jak w Chełmie”
539

. 

Na siedzibę sanatorium władze wyznaczyły dawny zespół pałacowo-parkowy Zamoy-

skich. Pierwszym dyrektorem został chirurg dr Aleksander Naumik, kierownictwo lecznicze 

sanatorium objęła doc. dr Helena Mysiakowska, a personel opiekuńczo-techniczny tworzyły 

służebnice. Było to pierwsze i jedyne sanatorium w województwie lubelskim działające w 

latach 1946–1962. Ze względu na ogromne zniszczenia zespołu pałacowego na początku 

przeprowadzono gruntowny remont oraz zadbano o wyposażenie obiektu, w czym pomagały 

stowarzyszenia polonijne oraz międzynarodowa organizacja humanitarna UNRRA
540

, prze-

znaczając na ten cel spore środki finansowe oraz rzeczowe w postaci łóżek, pościeli, koców, 

aparatury medycznej, środków pielęgnacyjnych, artykułów spożywczych. 

Po objęciu obowiązków w sanatorium przez siostry z czasem miejsce to stało się bardzo 

zadbane, podobnie jak szpital w Chełmie. Chociaż praca była bardzo wymagająca, siostry 

starały się ze wszystkich sił zapewnić pensjonariuszom pełną opiekę
541

. W sanatorium urzą-

dzono kaplicę otwartą dla wszystkich chętnych, w której posługę kapelana pełnił ks. Stefan 

Piętka
542

. Ze względu na represje oraz likwidację przez władze komunistyczne PRL-u struktur 

Kościoła greckokatolickiego, siostry nie ujawniały swojej przynależności i odmawiały ofi-

cjum liturgiczne przy drzwiach zamkniętych. Prowadziły życie bardzo skromne, gdyż uzy-
                                                           
539

 APSS, CC, Холм-шпиталь, спомини с. Василії Чикало, s. 7. 
540

 Por. Misja UNRRA w Polsce, raport zamknięcia (1945–1949), red. J. Sawicki, Lublin 2017. 
541

 Por. P.A. Czyż, Kronika pałacowa Zamoyskich z Adampola ks. Romana Soszyńskiego z 1970 roku, „Ra-

dzyński Rocznik Humanistyczny”, T. 15:2017, s. 59. 
542

 Ibidem. Proboszczowie, którzy sprawowali opiekę nad wiernymi w Adampolu: ks. Stefan Piętka (1941–

1946), ks. Mieczysław Patejuk (1946–1950), ks. Stanisław Tkacz (1951–1957). 
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skane środki finansowe przekazywały na remont zniszczonego przez działania wojenne bu-

dynku klasztoru ojców bazylianów w Warszawie przy ul. Miodowej, którego część pomiesz-

czeń została wynajęta na siedzibę wiceprowincji w Polsce. 

W 1949 r. na leczenie do Adampola coraz częściej kierowano osoby ze służb specjal-

nych, milicjantów oraz pracowników służb mundurowych. Siostry czuły się coraz bardziej 

inwigilowane, tym bardziej że do pracy w sanatorium skierowane zostały służebnice s. Anna 

Prociw i s. Tadeja Rudko, niedawno zwolnione z więzienia w Sosnowcu, w związku z ich 

deportacją z Czechosłowacji
543

. Ich obecność we wspólnocie wymagała dyskrecji i wielkiej 

ostrożności. W sierpniu 1951 r. przełożoną wspólnoty została s. Tadeja Rudko, która starała 

się przekonać przełożoną wiceprowincjalną, aby rezygnować z pracy sióstr w tej placówce, 

tłumacząc, iż jest ona niebezpieczna, wymagająca i wyczerpująca, a siostry były nieustannie 

narażone na zarażenie gruźlicą. Ostatecznie s. Amalia Czaban podjęła decyzję o rezygnacji z 

pracy w Adampolu, a siostry przeniosła do innych placówek. Swoje obowiązki przekazały 

personelowi świeckiemu i ostatecznie opuściły Adampol 6 VIII 1952 r., obejmując pracę w 

innych miejscach przeznaczenia
544

. 

Tabela 11. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Adampolu w latach 1946–1952. 

Dom zakonny w Adampolu 

Data otwarcia domu zakonnego 
24 V 1946 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
6 VIII 1952 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

    

Przełożone domu zakonnego: Od kiedy Do kiedy  

s. Wira Władysława Bobińska 24 V 1946 1 VII 1949  

s. Akyłyna Anastazja Horyneć 1 VII 1949 26 VIII 1951  

s. Tadeja Tekla Rudko 26 VIII1951 6 VIII 1952  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Wira Władysława Bobińska 24 V 1946 1 VII 1949 Goleniów 

s. Wiktoria Maria Koliszczyńska 24 V 1946 31 X 1950 zmarła 

s. Suzanna Stefania Iwatiw 24 V 1946 6 VIII 1952 Miastko, ul. Rybacka 

s. Weronika Anna Wołoszyńska 24 V 1946 20 VIII 1948 Gościeradów 

s. Partenia Maria Kurylak 24 V 1946 4 V 1952 Karlino 

s. Irenea Rozalia Pisok 24 V 1946 24 XII 1946 Gościeradów 

s. Chryzanta Maria Kuśpiś 24 V 1946 8 V 1952 Stare Kurowo 

s. Kornelia Dominika Chomyszyn 24 V 1946 27 XII 1950 Chełm 

s. Wira Wasyłyna Łukiw 24 V 1946 17 VI 1951 Warszawa  

s. Olena Anna Czech 7 VII 1946 1 X 1949 Goleniów 

s. Jurija Natalia Hawrylaka 7 VII 1946 18 III 1949 Chełm 

s. Leontia Maria Łozińska 4 IX 1946 21 IV 1952 Chełm 

s. Josyfa Mychajłyna Melnycka 15 V 1946 28 VIII 1952 Warszawa 

s. Maria Rozalia Werbeneć 2 IV 1947 20 VIII 1949 Goleniów 

s. Tymoteja Anastazja Hałysz 15 XI 1947 15 XI 1949 Goleniów 

s. Teodora Maria Oczkuś 28 XI 1947 7 X 1952 Goleniów 
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 APSS, CC, Адампіль, спомини с. Теодори Очкусь, s. 2. 
544

 Ibidem, s. 4. 
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s. Konstantyna Maria Żerebko 8 XII 1947 24 II 1949 Gościeradów 

s. Akyłyna Anastazja Horyneć 21 VI 1948 6 VIII 1952 Miastko, ul. Rybacka 

s. Josafata Zofia Nowosad 13 IX 1948 26 XI 1951 Chełm 

s. Jarosława Rozalia Łuczka 1 VI 1949 15 XI 1950 Gościeradów 

s. Jurija Nadija Dumak 30 XI 1949 25 VIII 1950 Warszawa 

s. Teofilakta Maria Ostiuk 30 XI 1949 6 VIII 1952 Wałcz 

s. Terentia Katarzyna Hyk 1 III 1951 24 X 1953 Maszewo 

s. Tadeja Tekla Rudko 26 VIII 1951 6 VIII 1952 Warszawa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS. 

1.3 Sanatorium w Gościeradowie 

 

W Gościeradowie niedaleko Kraśnika przed wojną znajdował się prowadzony przez 

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności (prawny zarządca dóbr gościeradowskich)
545

 

niewielki szpital na ok. 20 łóżek. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej pracowało 

w nim i mieszkało 12 sióstr szarytek, które z niewiadomych przyczyn dobrowolnie zrezy-

gnowały. Na wniosek dr. Aleksandra Naumika, podobnie jak w Adampolu, do pracy zostały 

skierowane służebnice NPM. W wigilię świąt Bożego Narodzenia, 24 XII 1946 r., przyjecha-

ły z Chełma jako pierwsze s. Dominika Muż, s. Irenea Pisok i s. Klementia Domaradzka. Pra-

cownicy w obawie utraty pracy w związku z przewidywanymi zmianami, nie dopuścili sióstr 

do objęcia stanowisk. Zaraz po świętach s. Dominika Muż powróciła do Chełma, aby przed-

stawić niejasną sytuację w Gościeradowie. Po interwencji dyrektora chełmskiego szpitala dr. 

Stefana Żarnowskiego u naczelnika Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Lublinie dr. Wła-

dysława Kwita kierowniczka szpitala w Gościeradowie została poinformowana, iż siostry 

mają zająć się przekształceniem szpitala w sanatorium dla dzieci. Na początku 1947 r. doje-

chała s. Ewpraksja Krutowska, która została wyznaczona na przełożoną wspólnoty. W czerw-

cu 1947 r. szpital został przekształcony na Państwowe Prewentorium Przeciwgruźlicze dla 

dzieci. Ośrodek znajdował się w otoczeniu pięknego parku, a wewnątrz budynku funkcjono-

                                                           
545

 Park wraz z pałacem należał do hrabiego Eligiusza Suchodolskiego, który w 1892 r. pozostawił testament: „Go-

ścieradów dnia 11-go sierpnia 1892 r. Testament czyli ostatnia moja wola. Ja niżej podpisany Eligiusz Suchodolski, 

syn Franciszka, zdrowy i przytomny na umyśle piszę własnoręcznie tę ostatnią moją wolę i własnoręcznym podpisem 

stwierdzam, która jest następująca. Całe moje dobra ziemskie Gościeradów, […], zapisuję dożywotnio bratu memu 

Edmundowi hrabiemu Suchodolskiemu, […], a po jego śmierci całe dobra Gościeradowskie mają przejść na własność 

Towarzystwa Dobroczynności, katolickiego, warszawskiego, obowiązkiem urządzenia w pałacu gościeradowskim 

szpitala dla chorych obojga płci wyznania rzymsko-katolickiego z pierwszeństwem dla osób pochodzenia szlachec-

kiego, podupadłych”. Pomimo próby obalenia testamentu, po długiej walce (10 lat) z potencjalnymi spadkobiercami o 

utrzymanie woli zmarłego, prezes Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności mecenas Adolf Suligowski po 

śmierci Edmunda Suchodolskiego w 1904 r. przejął gościeradowski majątek na rzecz Warszawskiego Towarzystwa 

Dobroczynności. Zgodnie z wolą zmarłego, po generalnym remoncie, w pałacu powstał szpital dla ubogich na 30 

łóżek. Utrzymywany był, również z woli ofiarodawcy, z dochodów z dóbr majątku. Szpitalem zarządzał przez dłuższy 

czas dr Jan Chmielewski przy pomocy dwóch sióstr miłosierdzia i felczera, obejmując opieką okoliczną zubożałą 

ludność. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności było prawnym zarządcą dóbr gościeradowskich do 1945 r. Od 

1979 r. decyzją wojewody tarnobrzeskiego znajduje się tam dom pomocy społecznej Res Sacra Miser (tł. Ubogi jest 

rzeczą świętą) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie im. Hr Eligiusza Suchodolskiego. Strona 

http://goscieradow.pl/cms/20571/palac_suchodolskich_w_goscieradowie_ dostępna na dzień 15 X 2018 r. 

http://goscieradow.pl/cms/20571/palac_suchodolskich_w_goscieradowie_
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wała zadbana kaplica. Siostry były nie tylko pielęgniarkami i wychowawczyniami młodych 

pacjentów, ale zajmowały się również prowadzeniem działu gospodarczego. Ich zadaniem 

było opracowywanie pełnego planu pobytu chorych dzieci w sanatorium. 

Do prewentorium pacjentów kierowała Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza w 

Lublinie. W pierwszej kolejności oferowano pomoc dzieciom z rodzin ubogich, często pato-

logicznych i zagrożonych gruźlicą. Leczenie i odzyskiwanie odporności u kuracjuszy prze-

ważnie trwało trzy miesiące. Średnio na turnusach przebywało 90 dzieci, które przez ten czas 

miały zapewnioną naukę w przyzakładowej szkole specjalnej. Personel placówki starał się 

zadbać o rozwój dziecięcych zainteresowań i pasji, tworząc dla nich kluby, kółka zaintereso-

wań, zespoły taneczne, kółka recytatorskie
546

. Lokalna społeczność z wielką życzliwością 

odnosiła się do sióstr, doceniając ich pracę. 

W Gościeradowie siostry korzystały z posługi duszpasterskiej kapłanów rzymskokato-

lickich i uczestniczyły w życiu liturgicznym parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Podczas wizy-

tacji ówczesny biskup lubelski Stefan Wyszyński, odwiedzając kościół i wspólnotę parafialną, 

zagościł również do sióstr, doceniając tym samym pełnioną przez nie z pełnym oddaniem 

posługę wśród chorych dzieci oraz dobrą współpracę z duszpasterzami
547

. Najbardziej od-

czuwalną przez siostry niedogodnością był brak możliwości uczestniczenia w Liturgii i nabo-

żeństwach w obrządku wschodnim. 

W 1949 r. władze komunistyczne intensyfikowały represje wobec sióstr zakonnych w 

całym kraju. Bardzo często były szykanowane i przymuszane do rezygnacji z noszenia stro-

jów zakonnych w placówkach państwowych. Reakcja sióstr była całkowicie odwrotna od 

oczekiwanej, gdyż starały się pracować jeszcze gorliwiej, zachowując przy tym dyscyplinę 

zakonną z należytą starannością. Dyskryminacyjna polityka władz wobec osób duchownych 

dotknęła również służebnice w Gościeradowie. Zostały podjęte decyzje o przymusowym 

zwolnieniu ich z pracy ze względu na państwowy charakter placówki i przyjęcie na ich miej-

sce osób świeckich. Siostry, mając świadomość, iż w każdej chwili mogą zostać wyrzucone 

ze szpitala, starały się przyuczyć świecki personel do pracy wśród chorych dzieci. Przypusz-

czenia okazały się słuszne. W pierwszej kolejności pracę straciły siostry, które pracowały w 

                                                           
546

 W latach 1956–1963 kierownikiem placówki była Marta Zielińska, a w klasach I–IV naukę prowadzili nauczy-

ciele Alina Wojewoda i Jan Mikołajczuk. Po likwidacji szkoły przy Prewentorium Przeciwgruźliczym dzieci 

uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Gościeradowie, gdzie kontynuowały naukę. Państwowe Prewentorium 

Przeciwgruźlicze wspierali swoją pracą dr A. Bosińska, dr J. Stryjecki, dr J. Kapica, dr K. Michalski. Z 1 IX 1979 r. 

Państwowe Prewentorium Przeciwgruźlicze w Gościeradowie przemianowane zostało na Państwowy Dom Pomocy 

Społecznej dla dzieci. http://goscieradow.pl/cms/20571/palac_suchodolskich_w_goscieradowie_data dostępna na 

dzień 16 X 2018 r. 
547

 APSS, CC, Ґосьцєрадів, спомини с. Домінікі Муж, s. 2. 

http://goscieradow.pl/cms/20571/palac_suchodolskich_w_goscieradowie_data
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administracji, a w 1951 r. również te pracujące na oddziałach bezpośrednio z chorymi kura-

cjuszami. W celu usprawiedliwienia krzywdzących decyzji preparowano do urzędu bezpod-

stawne i fałszywe donosy i oskarżenia, zarzucając siostrom kradzież leków czy propagowanie 

książek religijnych. 

Siostry Służebnice NMP pracowały w sanatorium do 1 V 1951 r. Niestety, ze względu 

na politykę władz komunistycznych zostały pozbawione pracy i w ciągu dwóch tygodni do 15 

V 1951 r. zmuszone do opuszczenia ośrodka. Biorąc pod uwagę, iż obecność sióstr w najbliż-

szym szpitalu w Chełmie była również zagrożona, wspólnota wyjechała z Gościeradowa w 

północne regiony Polski na placówkę do Świdwina. 

 

Tabela 12. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Gościeradowie w latach 1946–1951. 

Dom zakonny w Gościeradowie 

Data otwarcia domu zakonnego 
24 XII 1946 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
15 V 1951 r.  

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

    

Przełożone domu zakonnego: Od kiedy Do kiedy  

s. Ewpraksja Sofija Krutowska  1 I 1947 15 V 1951  

Wspólnota sióstr:  Od kiedy Do kiedy Wyjechała do: 

s. Dominika Olga Muż 24 XII 1946 24 VII 1948 Chełm 

s. Klementia Olena Domaradzka 24 XII 1946 24 IX 1949 Nowogard  

s. Irenea Rozalia Pisok 24 XII 1946 15 V 1951 Świdwin 

s. Ewpraksja Sofija Krutowska 1 I 1947 15 V 1951 Warszawa 

s. Pankratia Paraskewia Kryszczyszyn 16 V 1947 1 VII 1951 Stare Kurowo 

s. Plakyda Paraskewia Szczerbluk 1 IX 1947 15 V 1951 Świdwin 

s. Weronika Anna Wołoszyńska 20 VIII 1948 15 V 1951 Świdwin 

s. Konstantyna Maria Żerebko 24 II 1949 16 III 1951 Chełm 

s. Terentia Katarzyna Hyk 20 VI 1949 1 III 1951 Adampol 

s. Jarosława Rozalia Łuczka 15 XI 1950 15 V 1951 Świdwin 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS. 

 

1.4 Dom Pomocy Społecznej „Barka” w Janowie Lubelskim 

 

W marcu 1954 r. ze względu na dyskryminacyjną politykę władz komunistycznych wobec 

zgromadzeń zakonnych decyzją Wydziału Zdrowia oraz UBP siostry zostały wyrzucone ze 

szpitala w Chełmie. Deportacja 8 III 1954 r. do pracy w zakładzie dla nieuleczalnie chorych w 

Janowie Lubelskim odbyła się w trybie natychmiastowym. Świeccy pracownicy, przywiezieni 

do szpitala na miejsce sióstr, przejmowali stanowiska pracy bez jakiegokolwiek przekazania 

obowiązków i z pominięciem wszelkich procedur. Siostry zostały dowiezione do Janowa Lu-
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belskiego przed północą
548

. Jedna z sióstr tak opisywała swoje pierwsze wrażenia: „Na miej-

sce przyjechałyśmy ok. 23.00 […] W jednym pomieszczeniu ustawione były łóżka przezna-

czone dla nas. Sprawiało to wrażenie koszar. Przedstawiciel ówczesnego Wydziału Zdrowia 

w Lublinie, który towarzyszył nam w drodze, oprowadzał nas po salach. Widok był szokują-

cy. Mieszkańcy wyglądali bardzo źle. Mężczyźni byli nie ogoleni. Na szafkach przyłóżko-

wych stały nieumyte miseczki emaliowane z resztkami kolacji. Obok łóżek walały się brudne 

łachmany. W kuchni stała wielka góra odpadów i różnych śmieci”
549

. Inna siostra wspomina-

ła: „Widok był przerażający, ściany brudne, sprzęt zniszczony, odrapany. Wszystkie szafy 

puste. Mieszkańcy leżeli na łóżkach półnadzy, gdyż nie posiadali bielizny na zmianę. Nie 

mieli też żadnej pościeli, tylko brudne koce”
550

. Brakowało elementarnych warunków sanitar-

no-higienicznych, a pomieszczenia nie były dostosowane do tak dużej liczby osób przewlekle 

chorych, których wciąż kierowano do zakładu. Stan techniczny budynków
551

 również napa-

wał obawą, gdyż zniszczone drewniane stropy stanowiły realne zagrożenie i groziły zawale-

niem. Brak pralni, miejsca na suszenie bielizny było dodatkowym utrudnieniem dla zachowa-

nia czystości. Siostry borykały się więc od początku z zachowaniem podstawowych warun-

ków higienicznych. Siostra Wisariona Ołeksyn, zatrudniona na stanowisku kierownika admi-

nistracyjnego, podejmowała szereg działań, aby zdobyć podstawowe produkty oraz środki na 

zakup odzieży, pościeli, leków, środków opatrunkowych, nie mówiąc już o wyposażeniu za-

kładu. Siostry miały kłopoty z organizacją najprostszych spraw, takich jak zaopatrzenie w 

mleko, pieczywo czy warzywa. Cały ciężar planowania, nadzoru spoczął na s. Wisarionie, 

którą wspierały siostry ze wspólnoty. Bardzo często jeździła ona po całym kraju, aby zdobyć 

konieczne artykuły. Odwiedzała instytucje państwowe, ministerialne, zakłady produkcyjne, 

prosząc o niezbędne środki na sfinansowanie wszystkiego, co wiązało się z poprawą życia 

powierzonych ich opiece osób. Najtrudniej było uporządkować dom, gdyż brud i nieczystości 

spowodowały, iż w budynkach zagnieździły się różnego rodzaju szkodniki (wszy, pchły, ka-

raluchy) oraz gryzonie. Pozbycie się ich, bez odpowiednich chemikaliów, było bardzo trud-

                                                           
548

 APSS, Доми Сестер Служебниць в Польщі (закриті), Янiв Любельський, Хроніка Дому, t. 1, s. 1. 8 III 

1954 r. zostało zapisane: „Дня 8 березня 1954 р., о год. 23-тій – 15 Сестер, насильно переселених з Холма, 

переступило поріг цього дому. А були це: c. Вісаріона Олексин, с. Келестина Боднар, с. Плятона Канас, с. 

Мінодора Божемська, с. Валерія Мрихін, о. Атанасія Неділка, с. Родіона Луків, с. Святослава Репетило, с. 

Богдана Репетило, с. Василія Чикало, с. Леонтія Лозинська, с. Корнилія Хомишин, с. Єлисавета 

Голубець, с. Юрія Гавриляка і с. Йосафата Новосад”. 
549

 APSS, СС, Янів Любельський, спомини с. Святослави Репетило, s. 1. 
550

 Ibidem, s. 3. 
551

 Ibidem. Było to 6 prywatnych budynków wybudowanych dla Niemców, którzy mieli się tam osiedlić. Nieste-

ty po przegranej wojnie i wycofaniu się Niemców opustoszałe budynki zostały okradzione i zdewastowane. 

Ministerstwo Zdrowia w latach 50. zdecydowało przeprowadzić niewielki remont i przeznaczyć je dla ludzi 

starszych, chorych psychicznie i nieuleczalnie chorych. 
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nym zadaniem. Starania, aby doprowadzić dom do normalnego funkcjonowania, wymagały 

dużego poświęcenia i ofiarności. Siostry nie zniechęcały się, gdyż wiedziały, że robią to prze-

de wszystkim dla najbardziej potrzebujących. 

Dzięki zaradności s. Wisariony, przy wsparciu całej wspólnoty, nie tylko uporządko-

wano pomieszczenia, ale przede wszystkim otoczono odpowiednią opieką medyczną chorych. 

Z czasem przeprowadzono niezbędne remonty, zagospodarowano również posiadłość, na któ-

rej założono ogródki warzywne i rabaty kwiatowe
552

. Biorąc pod uwagę bardzo słabo rozwi-

niętą ekonomikę, braki w zaopatrzeniu w materiały budowlane, maszyny, meble i urządzenia 

przeprowadzenie remontów w tak zniszczonych budynkach w krótkim czasie wymagało 

ogromnego wysiłku i zdolności organizacyjnych. Zakład zdobywał coraz lepszą opinię w wo-

jewództwie, a siostry zyskiwały coraz większe zaufanie i życzliwość mieszkańców oraz lo-

kalnej społeczności
553

. W ciągu zaledwie dwóch lat zdołały wyremontować dwa budynki, 

pomimo iż w tym samym czasie liczba chorych wzrosła do 160 osób. Wszyscy bacznie przy-

glądali się pracy i zaangażowaniu sióstr, podziwiając postępy i osiągnięcia. W porównaniu z 

wcześniejszymi latami było widać ogromną różnicę w podejściu do chorych oraz w dbałości o 

warunki bytowe placówki opiekuńczej. 

Główne stanowiska pracy zajmowały s. Wisariona Ołeksyn – kierowniczka admini-

stracji, s. Światosława Repetyło – księgowa, s. Rodiona Łuków i s. Natalia Hawrylaka – ma-

gazynierki, s. Platona Kanas – krawczyni, s. Josafata Nowosad – kucharka, s. Bazylia Czyka-

ło – administracja, a pozostałe siostry pracowały jako pielęgniarki i opiekunki oddziałowe. 

Duże trudności sprawiała współpraca z kolejnymi dyrektorami zakładu, gdyż najczęściej były 

to osoby przydzielane z powodów ideologicznych i przynależności partyjnej, nieprzygotowa-

ne do podejmowania odpowiedzialności za personel i mieszkańców. 

Siostry służebnice w Janowie Lubelskim były nieustannie obserwowane przez informato-

rów UBP, pozyskanych do inwigilowania środowiska zakonnego. Świadczą o tym materiały 

znajdujące się w archiwum IPN. Do szefa powiatowego UBP w Kraśniku zostało wystosowane 

pismo 7 VII 1954 r. zawiadamiające o przewiezieniu sióstr służebnic z Chełma, które należy 

„wziąć w aktywne opracowanie”
 554

. Władze komunistyczne wiedziały, jakim autorytetem cieszą 

                                                           
552

 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 160.  
553

 Por. ibidem, s. 161. „Начальникові відділу, щораз більше залежало на Сестрах. Обавляючись, що вони, 

довідаються, що платня в закладі є менша як в лікарні і схочуть відійти, ужив підступу. Приказав 

директорові переробити бюджет, вставити ті самі становиська і групи упосаження, які Сестри мали в 

шпиталі. Сестри підписали договір, з тим, що через три перші місяці платню виплачував шпиталь у 

Холмі. По трох місяцях, Начальник уневажнив ці договори і звелів Сестрам підписати інші, які будуть 

обов’язувати в закладі. Сестри змушені були згодитись на це”. 
554

 Por. AIPN Lu-01/34, t. 4, s. 56; AIPN Lu-01/34, t. 1–5. 
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się siostry w środowisku lokalnym oraz o ich kontaktach zagranicznych, dlatego podejmowano 

różne działania, aby wpłynąć na osłabienie ich działania oraz kontrolować sytuację. 

Dyrektorem zakładu w momencie przyjazdu sióstr do Janowa Lubelskiego był Jerzy 

Misiura, który po trzech miesiącach został zwolniony przez władze zwierzchnie. Na jego 

miejsce powołany został Czesław Bagiński
555

, który współpracował z siostrami, jednak już w 

1959 r. został zwolniony. Kolejnym dyrektorem wyznaczono Józefa Sowę. Na początku, 

chcąc pozyskać sobie przychylność sióstr, starał się być uległy. Niestety zależało mu jednak, 

aby odsunąć je od zarządzania domem, a na ich stanowiska przyjąć znajomych. Dzięki prze-

zorności s. Wisariony Ołeksyn jego plan się nie powiódł i po wyjeździe do sanatorium w 

1963 r. nie powrócił już do pracy w Janowie Lubelskim
556

. Siostry nie miały szczęścia do 

dyrektorów domu. Kolejni z nich pracowali zazwyczaj krótko i okazywali się również oso-

bami niekompetentnymi na tym stanowisku
557

. Urząd dyrektora 15 III 1965 r. objęła Jadwiga 

Mucha żona pierwszego sekretarza PZPR w Janowie Lubelskim. Nie trzeba było długo cze-

kać na gorzkie owoce jej zarządzania. Po kilku tygodniach pojawiły się donosy, a pomiędzy 

pracownikami – zawiść, niezgoda i manipulacje
558

. Sytuacja pomiędzy siostrami a dyrektorką 

                                                           
555

 Czesław Bagiński – jako dyrektor pracował od 1954 r. do lipca 1959 r. 
556

 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 162. „Зробив собі плян пересунення Сестер з адміністрації до 

хворих, а на їх місце хотів прийняти світських працівників. […] На місце с. Вісаріони мала бути прийнята 

жінка коменданта міліції, а до канцелярії на місце с. Тарсикії Чорнобай, мала прийти прачка Владислава 

Валяс. Директор повідомив про це працівницю Анну Дуда, яка працювала в книговодстві разом зі с. 

Святославою Репетило, маючи надію, що вона є тої самої думки що він. Повідомив її також, що він за кілька 

днів виїзджає до санаторії та мусить це довершити перед виїздом. Анна Дуда була для Сестер дуже прихильна 

і розказала сестрам про це. Зараз вечером с. Вісаріона вислала с. Святославу, перебрану по свідськи до 

Начальника Району, Івана Вальчука. Він був походження українського і не було справи, щоб не полагодив для 

Сестер. Також цю справу зобов’язався полагодити. Просив однак, щоб про це повідомити також Начальника 

Обласного Відділу Здоров’я. Начальник Др. Желяздовський, великий приятель Сестер, все уневажнив. 

Директорові наказав відїхати до санаторії на лікування і вже більше до праці не повернув”. 
557

 Kolejni dyrektorzy: Czesław Stanisławek – 1964 r. zwolniony dyscyplinarnie. Po 9 miesiącach wakatu dyrek-

torem została Jadwiga Mucha (od 15 III 1965 r. do 18 II 1966 r.). Nastepnie Józef Wójcicki (1966–1968), Jan 

Świtluk (1968–1971), Józef Chołody (1971–1989), Stanisław Pyć (1989), który przepracował tylko 3 miesiące. 

Por. ibidem, s. 163. „В тому часі (w 1964 r.) відбулася несподівано контроль Найвищої Ізби Контролі 

(НІК), яка контролювала все: ремонти і розбудови, які провадились господарчим способом, приватними 

фахівцями. Спочатку до справи підходили гостро, та коли перевірили всі рахунки і кошти робіт, то 

поміняли погляд. Написали гарний протокол, майже похвальний. Треба зазначити, що державні власти, 

пізнавши працю Сестер, змінили своє наставлення до Сестер і в кожній потребі спішили їм з поміччю. 

Сестри весь час, в міру можливостей, робили ремонти, завдяки яким будинки ставали кращими, 

пристосованими для хворих людей. В будинках використано кожний куточок, так що стало більше 

приміщень, а при цьому число хворих збільшилося до 180 осіб”. 
558

 Por. ibidem. „По кількох тижнях її урядування, почали появлятися аноніми різного змісту. Між 

працівниками почала сіяти незгоду, погрожувати, шантажувати, а в кінці почали зникати з канцелярії 

документи. В цей спосіб хотіла запровадити непорядок і на це покликати контролю, а в кінці віддати 

Сестер до вязниці. Одного дня пропала з канцелярії течка з рахунками за продукти закуплені в різних 

магазинах. Сестри мусіли збирати копії рахунків, а це було дуже важко. Одного разу директорка взяла 

книжку з інвентарем до перегляду, в якій були списані всі меблі з цілого закладу. Коли зближався час 

інвентаризації, с. Святослава Репетило попросила про зворот книжки. Вона однак книжки не віддала, а 

покликала контролю і інспекторові сказала, що Сестри загубили книжку. Інспектор наказав Сестрам 

відтворити книжку. Була це дуже тяжка праця, бо треба було на ново списати всі меблі, машини в закладі. 
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wciąż była napięta, co bardzo negatywnie wpływało na pracowników placówki. Zarzuty wo-

bec sióstr zostały skierowane w końcu do sądu, który ostatecznie rozstrzygnął sprawę na ich 

korzyść. Dyrektor Jadwiga Mucha została zwolniona 18 II 1966 r.
559

, a jej następcą został 

Józef Wójcicki. Jego urzędowanie nie trwało długo, gdyż zmarł na serce w 1968 r. Kolejnym 

dyrektorem został emerytowany nauczyciel Jan Świtluk, pochodzący z rodziny ukraińskiej. 

Był osobą bardzo inteligentną, szczerą, dzięki czemu współpraca z siostrami układała się po-

myślnie. Ze względu na to, iż praca sióstr była coraz bardziej doceniana, wielu wpływowym 

osobom zależało, aby siostrom zaszkodzić, zwolnić je z pracy lub utrudnić działania poprzez 

nasyłanie kontroli
560

. Po jego odejściu kolejnym dyrektorem został mianowany Józef Choło-

dy, który sprawował urząd do 1989 r. Ostatni dwaj dyrektorzy byli życzliwi i gotowi do 

współpracy. W większości sprawami zajmowały się siostry pod kierownictwem s. Wisariony. 

Nawet władze komunistyczne potrafiły zauważyć samarytańską posługę sióstr, wręczając im 

dyplomy uznania, a s. Wisarionę wyróżniono w 1975 r. Krzyżem Zasługi. Po jej niespodzie-

wanej śmierci 20 VI 1983 r.
561

 siostry kontynuowały pracę i starania, aby dom funkcjonował 

jak najlepiej. Marzyły o osobnym budynku, w którym mogłyby spokojnie zamieszkać 

wszystkie razem, gdyż do tej pory zajmowały pokoje w kilku budynkach. Pragnienie to oka-

zało się możliwe do realizacji i wiosną 1985 r. przystąpiono do budowy obiektu, który oddano 

do użytku w 1987 r., a rok później wszystkie siostry mogły już w nim zamieszkać, mając do 

dyspozycji osobne pokoje oraz kaplicę i jadalnię. Dzięki tej inwestycji warunki bytowe uległy 

znacznej poprawie i część sióstr po opuszczeniu domu pomocy społecznej w Matczynie mo-

                                                                                                                                                                                     
В часі контролі директори спеціяльно уникають ревідента, щоб відвічальні працівники за дану працю, 

могли свобідно давати вияснення. Директор Муха ані на хвилю не залишила канцелярії, а диктувала 

інспекторові, що має контролювати. Він точно її у всіому слухав. Після закінчення контролі, до 

переписування протоколу заангажувала секретарку першого секретаря ПЗПР (тобто секретарку свого 

мужа)”. 
559

 Por. ibidem, s. 164. „Після звільнення директор Мухи, на поручення Обласного Комітету ПЗПР 

ревіденти Найвищої Ізби Контролі (НІК), почали знова дуже докладну ревізію, яка тревала майже два 

місяці. Завданням цієї контролі було розслідити по чиї стороні була вина? Вислід контролі віддано до 

Прокуратури. По якомусь часі відбувся суд і директор Муха засіла серед оскаржених. Після 

переслухання свідків, між якими було і п’ять Сестер, директор Муха була засуджена на два роки вязниці, 

позбавлена на чотири роки прав горожанських і до заплати 5000 зол. кари”. 
560

 Por. ibidem, s. 165. „Директор Світлюк дістав приказ через телефон з Відділу Здоров’я, щоб Сестер 

звільнити з праці. Відважно їм відповів, що Сестер до праці не приймав і не буде звільняти. Сестри 

відчували у всьому велику опіку Божу, яка ніколи Сестер не опускала. Коли Директори були для Сестер 

ворожі, то уряди були для них приятелями, а коли інші власти були неприхильні, то директор ставав 

приятелем і боронив Сестер. Сестра Вісаріона, яка була дуже зарадна, в тій справі також не мовчала. 

Повідомила про це І секретаря Владислава Коздру (I sekretarz KW PZPR Władysław Kozdra) і він дав 

приказ все відкликати”. 
561

 Por. ibidem, s. 167. „Похорон відбувся величаво зa участю 16 священиків, 37 Сестер і представників 

Служби Здоров’я, Областей та інших інституцій”. 
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gła przejechać do pracy w Janowie Lubelskim, aby tutaj kontynuować posługę wśród cho-

rych
562

. 

W związku z transformacją ustrojową w 1990 r. dyrektorem domu została s. Bogdana 

Maria Repetyło. Od początku pracowała najpierw jako pielęgniarka, a następnie pełniła obo-

wiązki zastępczyni dyrektora, pomagając wcześniej s. Wisarionie w zarządzaniu domem         

i dbając o chorych. Objęcie stanowiska przez s. Bogdanę pozwoliło w końcu siostrom podej-

mować samodzielne decyzje. Po jej przejściu na emeryturę dyrektorem placówki została s. 

Romana Nadzieja Paszkowiak, absolwentka Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w 

Warszawie. Doświadczenie pracy w resorcie pomocy społecznej zdobywała podczas 13-

letniej posługi wśród dzieci niepełnosprawnych w Matczynie. Funkcję dyrektora domu pomo-

cy społecznej w Janowie Lubelskim objęła 1 VIII 1996 r. Dzięki jej zaangażowaniu dom 

przeszedł wiele remontów, osiągając wysokie standardy i renomę w województwie. 

Dom Pomocy Społecznej „Barka” w Janowie Lubelskim był często odwiedzany przez 

osoby duchowne i świeckie obu obrządków. Lokalizacja na trasie Warszawa – Przemyśl była 

dobrym punktem na małą przerwę w drodze, dlatego z gościnności sióstr korzystały nie tylko 

podróżujące współsiostry, ale również ojcowie bazylianie, rodziny, znajomi, przyjaciele czy 

inne osoby. Ponadto, należy wspomnieć, iż większość sióstr pracujących w Janowie Lubel-

skim pochodziła z terenów obecnej Ukrainy, gdzie pozostały ich najbliższe rodziny. W latach 

80. XX w., gdy pojawiła się możliwość przekroczenia granicy, siostry często zapraszały do 

siebie krewnych, aby w ramach odwiedzin stworzyć im możliwość wyjazdu ze Związku Ra-

dzieckiego chociaż na kilka dni. 

Pełna poświęcenia posługa służebnic wśród chorych w Janowie Lubelskim była moż-

liwa dzięki ich duchowemu zaangażowaniu. Siostry oprócz codziennej modlitwy brewiarzo-

wej, Mszy św., korzystały również z kierownictwa duchowego i sakramentów. Posługą ka-

płańską służyli im kanonik ks. Roman Kwieciński i dziekan ks. Edmund Markiewicz. Opieką 

duchową były także otoczone ze strony ojców bazylianów, a zwłaszcza o. Jozafata Romanyka 

OSBM, a od 1991 r. greckokatolickiego kapłana ks. Stefana Batrucha z Lublina
563

. Przy oka-

zji wizyty duszpasterskiej w Polsce odwiedzili wspólnotę sióstr w Janowie Lubelskim kard. 

Myrosław Lubacziwśkyj i abp. Myrosław Marusyn, doceniając ich pracę wśród chorych i 

poświęcenie. Siostry często gościły u siebie również kleryków Greckokatolickiego Semina-

                                                           
562

 Por. ibidem, s. 167. Z dps w Matczynie przejechały do pracy w Janowie Lubelskim siostry: s. Eugenia Łuko-

wicz, s. Klementia Domaradzka, s. Emilia Paszkowiak, s. Marta Pidłypczak, s. Mirosława Skiba, s. Oresta Kozij 

i s. Antonia Kuzio. 
563

 Od momentu erygowania greckokatolickiej parafii w Lublinie 1 I 1993 r., gdzie proboszczem został ks. Ste-

fan Batruch, siostry w każdą niedzielę miały możliwość uczestniczenia we Mszy św. w obrządku wschodnim. 
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rium Duchownego w Lublinie, wspierając ich materialnie, przygotowując posiłki, przekazując 

im dary żywnościowe, ale również podtrzymywały moralnie i duchowo. 

W 1996 r. część sióstr ze względu na wiek przeszła na emeryturę i wyjechała z Janowa 

Lubelskiego do innych wspólnot zgromadzenia w Polsce. Kilka sióstr przejechało w 2004 r. 

do nowo otwartego przez zgromadzenie Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prał-

kowcach koło Przemyśla. W styczniu 2006 r. s. Romana Paszkowiak, która do tego czasu 

pełniła funkcję dyrektorki, została powołana do Rzymu na urząd asystentki generalnej. W 

tych okolicznościach we wspólnocie pozostało tylko kilka sióstr, a administrację domu w ca-

łości przekazano osobom świeckim. Po 63 latach pełnej poświęcenia pracy w Domu Pomocy 

Społecznej „Barka” w Janowie Lubelskim, ze względu na pojawienie się nowych zadań, 15 

XI 2017 r. zarząd prowincjalny podjął decyzję o zamknięciu wspólnoty
564

. 

 

Tabela 13. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Janowie Lubelskim w latach 1954–2017. 

Dom zakonny w Domu Pomocy Społecznej „Barka” w Janowie Lubelskim, ul. Wiejska 12 

Data otwarcia domu zakonnego 
8 III 1954 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
14 XI 2017 r. 

Przełożona prowincjalna s. Natalia Krystyna Macina 

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Rodiona Barbara Łuków 8 III 1954 5 VII 1954  

s. Minodora Maria Bożemska 5 VII 1954 20 IX 1955  

s. Maria Rozalia Werbeneć 20 IX 1955 1 IX 1958  

s. Wisariona Olga Oleksyn 1 V 1959 3 II 1967  

s. Jurija Natalia Hawrylaka 3 II 1967 9 IV 1970  

s. Teodora Maria Oczkuś 9 IV 1970 15 XII 1971  

s. Bogdana Maria Repetyło 15 XII 1971 15 XII 1974  

s. Wisariona Olga Oleksyn 6 XI 1975 2 XII 1981  

s. Bogdana Maria Repetyło 2 XII 1981 15 I 1988  

s. Eugenia Maria Łukowicz 15 I 1988 31 VIII 1994  

s. Antonia Maria Kuzio 1 IX 1994 5 X 1998  

s. Stefania Alina Buczkowska 5 X 1998 15 VIII 2006  

s. Justyna Ewa Kowalczyk 15 VIII 2006 18 X 2007  

s. Areta Antonia Pidłypczak 18 X 2007 28 I 2010  

s. Jeremija Eugenia Pidłypczak 28 I 2010 14 VII 2010  

s. Areta Antonia Pidłypczak 14 VII 2010 15 XI 2017  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Wisariona Olga Ołeksyn 8 III 1954 20 VI 1983 zmarła 

s. Maria Rozalia Werbeneć 8 III 1954 15 II 1960 Świdwin 

s. Kełystyna Elżbieta Bodnar 8 III 1954 23 I 1977 zmarła 

s. Minodora Maria Bożemska 8 III 1954 20 IX 1955 Piątek 

s. Platona Maria Kanas 8 III 1954 6 VII 1969 zmarła 

s. Waleria Olga Mrychin 8 III 1954 20 VII 1960 Paryż 

21 I 1981 21 VIII 1985 zmarła 

s. Atanazja Stefania Nediłka 8 III 1954 7 IV 1964 Świdwin 
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 Decyzją zarządu prowincjalnego zgromadzenia, siostry całkowicie zrezygnowały z pracy Domu Pomocy 

Społecznej „Barka” w Janowie Lubelskim 14 XI 2017 r. 
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25 II 1991 30 I 1995 zmarła 

s. Rodiona Barbara Łuków 8 III 1954 6 IV1961 Halemba 

s. Światosława Katarzyna Repetyło 8 III 1954 4 I 2004 Warszawa 

s. Bogdana Maria Repetyło 8 III 1954 1 II 1961 Miastko, ul. Wybickiego 

31 XII 1965 15 VIII 1997 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

s. Bazylia Eugenia Czykało 8 III 1954 7 XII 1954 Warszawa 

s. Leontia Maria Łozińska 8 III 1954 19 VII 1958 Miastko, ul. Rybacka 

30 XII 1968 12 IX 1969 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

30 IV 1976 1 I 1984 Kruklanki 

1 IX 1994 26 X 2001 Koszalin 

s. Elżbieta Maria Hołubіеc 8 III 1954 28 II 1960 Chełm  

s. Kornelia Dominika Chomyszyn 8 III 1954 23 VII 1984 zmarła 

s. Jurija Natalia Hawrylaka 8 III 1954 29 VIII 1955 Goleniów 

1 V 1959 25 V 2001 Przemyśl, ul. Wysockiego 

s. Josafata Zofia Nowosad 8 III 1954 30 VIII 1955 Wałcz 

16 I 1961 15 VI 1963 Stare Kurowo 

20 VI 1980 9 IX 1983 Goleniów 

s. Makaria Stefania Chomyszyn 5 XI 1958 4 VII 1967 Chełm  

s. Weronika Anna Wołoszyńska 7 XII 1958 1 IX 1959 Miastko, ul. Rybacka 

s. Chionia Zofia Popowicz 21 XII 1958 5 II 1984 zmarła 

s. Teodora Maria Oczkuś 20 X 1959 4 VII 1961 Wałcz 

10 IX 1965 26 X 2001 Bartoszyce 

s. Atanazja Katarzyna Bajwolska 21 X 1959 2 III 1960 zmarła 

s. Konstantyna Maria Żerebko 15 VI 1960 30 VIII 1968 Miastko, ul. Rybacka 

s. Joanna Maria Bunda 27 I 1961 15 VII 1962 Miastko, ul. Rybacka 

1 V 1964 25 IX 1965 Miastko, ul. Rybacka 

15 VI 1972 21 X 2007 Koszalin 

s. Anna Maria Prociw 25 VI 1961 28 III 1962 Wałcz 

s. Tarsykia Maria Czornobaj 5 VII 1962 18 X 2007 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Hliba Paraskewia Bojczuk 18 VII 1962 30 V 1988 Paryż 

14 VII 1991 15 III 2002 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Marta Irena Pidłypczak 1 VI 1963 29 XII 1964 Matczyn 

1 I 1984 26 X 2002 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Augustyna Aleksandra Kaczor 14 VII 1963 15 XI 1963 Miastko, ul. Rybacka 

s. Petronela Szkirpan 1 III 1964 9 XI 1965 Chełm 

s. Daria Kornelia Kwiatkowska 31 XII 1965 28 VIII 1994 zmarła 

s. Leontia Maria Daćkiw 6 X 1969 5 V 1986 zmarła 

s. Dominika Olga Muż 28 VII 1970 4 XI 1997 zmarła 

s. Chryzanta Maria Kuśpiś 20 VIII 1971 28 VIII 1973 Goleniów 

1 XI 1976 2 X 2001 zmarła 

s. Andrzeja Irena Magura 7 X 1983 1 X 2005 Prałkowce 

s. Weronika Ewa Kocan 7 X 1983 25 XI 2003 Prałkowce 

s. Areta Antonia Pidłypczak 1 XI 1983 1 IV 2002 Świdwin 

1 IV 2003 28 I 2010 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

14 VII 2010 15 XI 2017 Koszalin 

s. Oresta Maria Kozij 30 XII 1983 6 V 2002 Paryż
565

 

24 VII 2002 24 IV 2003 Warszawa 

s. Klementia Olena Domaradzka 31 XII 1983 27 VI 2004 Prałkowce 

s. Eugenia Maria Łukowicz 31 XII 1983 18 I 2001 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Mirosława Irena Skiba 31 XII 1983 6 IX 1984 Warszawa 

s. Emilia Stefania Paszkowiak 1 I 1984 7 II 1985 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

23 XI 1986 23 IX 1987 Świdwin 

s. Antonia Maria Kuzio 2 I 1984 3 XI 2005 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

s. Jeremija Eugenia Pidłypczak 6 IX 1984 20 VIII 1991 Kruklanki 

 30 VIII 1992 1 VIII 1993 Kruklanki 

20 VII 1995 4 XII 2017 Rzym, Kolegium św. Jozafata 
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 Pobyt w Paryżu był tymczasowy, dlatego powraca 24 VII 2002 r. do Polski, do wspólnoty w Janowie Lubelskim. 
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s. Józefa Julia Pidłypczak 2 IX 1987 1 V 2003 Świdwin 

29 X 2005 15 XI 2017 Kruklanki 

s. Justyna Ewa Kowalczyk 2 IV 1987 28 VIII 1991 Przemyśl, ul. Wysockiego 

28 VII 1994 18 X 2007 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Doroteja Agrypina Makuch 5 IX 1988 11 XI 1988 zmarła 

s. Olena Danuta Mańkut 28 VIII 1989 26 VIII 1995 Kruklanki 

s. Ewnykia Anna Pidburaczyńska 25 II 1991 27 II 1993 zmarła 

s. Tarsykia Julia Sokołyk 25 II 1991 1 IX 1993 zmarła 

s. Włodzimiera Maria Hrabyk 3 VIII 1991 31 XII 2003 Prałkowce 

s. Miriam Lidia Bałtorowicz 3 X 1992 1 VIII 1998 Świdwin 

s. Monika Maria Lisowska 8 XI 1995 15 XI 2017 Goleniów 

s. Romana Nadzieja Paszkowiak 1 VIII 1996 5 I 2006 Rzym, Dom Generalny 

s. Teofilakta Maria Ostiuk 19 XI 1996 18 V 1997 zmarła 

s. Stefania Alina Buczkowska 1 IX 1998 15 VIII 2006 Przemyśl, ul. Wysockiego 

s. Emanuela Maria Kaczmar 1 III 2002 31 XII 2003 Prałkowce 

s. Kasjana Anna Tychanicz 1 IV 2002 31 XII 2003 Prałkowce 

s. Symeona Maria Buć 1 V 2003 31 VII 2003 Przemyśl ul. Wysockiego 

s. Katarzyna Marta Kaczmar 1 IX 2003 26 IV 2004 Prałkowce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS. 

 

1.5 Dom Pomocy Społecznej w Matczynie 

 

W miejscowości Matczyn, położonej w powiecie lubelskim, znajdowała się duża po-

siadłość Wacława Jana Ligowskiego
566

. Dwór służył w latach 1946–1961 jako dom renci-

stów
567

. W 1964 r. obiekt adoptowano na potrzeby domu pomocy społecznej, który oficjalnie 

rozpoczął działalność w styczniu 1965 r. Do pracy w ośrodku zostały zaproszone Siostry Słu-

żebnice NPM, z tego względu, iż ich praca w Janowie Lubelskim, a wcześniej w szpitalu w 

Chełmie była bardzo wysoko oceniana przez wydział zdrowia w Lublinie. Do pracy w tej 

placówce zarząd prowincjalny powołał siostry z różnych domów zakonnych porozrzucanych 

po całej Polsce
568

. W październiku 1964 r. przyjechały jako pierwsze s. Rodiona Łuków 

(przełożona wspólnoty), s. Teresa Łukowicz, s. Wiktoria Biłas i kandydatka Maria Kozij. 

Pierwszym dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Matczynie był Marian Dziadura, który 

pełnił tę funkcję do 1975 r.
569

 

                                                           
566

 W połowie XVIII w. właścicielami Matczyna byli Piotr i Stanisław Poniatowscy. W 1862 r. właścicielem 

został Alexy Ligowski (1814–1896), a ostatnim właścicielem dóbr był Wacław Jan Ligowski (1890–1978). Od 

1917 r. do 1944 r., wielkość majątku obejmowała powierzchnię 353 ha. Niestety cała posiadłość w 1944 r. zosta-

ła skonfiskowana na rzecz Skarbu Państwa. 
567

 W latach 1961–1964 z części pomieszczeń dworu korzystała Szkoła Podstawowa w Matczynie. W 1964 r. 

teren zespołu dworskiego adoptowano do potrzeb i przekazano Państwowemu Domowi Opieki Społecznej. 
568

 W tym celu w 1964 r. zamknięto placówki przy parafiach w Maszewie, Karlinie, Piątku i Wałczu. 
569

 J. Stanisław, Bełżyce. Monografia miasta i gminy, Bełżyce 202, s. 162. Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. 

cit., s. 174. „Він не дуже знався на педагогічній праці і не ангажувався в справи. Закладу. Часто говорив: 

„робіть собі як хочете”, тому Сестри робили як вміли найкраще, без жодного винагородження за 

додаткові праці: білили стіни, малювали огородження, лавки на городі, гойдалки для дітей та пололи 

город. Залежало їм, щоб дім виглядав гарно і був задбаний”. 
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Osobny budynek, w którym został umieszczony zakład, zbudowano z myślą o 60 

sprawnych wychowankach, jednak ostatecznie zamieszkały w nim dzieci z upośledzeniem 

umysłowym, niepełnosprawnością fizyczną oraz różnymi współwystępującymi chorobami. 

Jak wynika z zachowanej dokumentacji już pół roku po otwarciu placówki liczba mieszkań-

ców była prawie dwukrotnie większa niż pierwotnie planowano. Na dzień 1 VII 1965 r. w 

domu mieszkało 110 osób. Młodzi mieszkańcy pochodzili nie tylko z województwa lubel-

skiego, ale praktycznie z całej Polski, ponieważ dom w Matczynie był jedną    z nielicznych 

tego typu placówek opiekuńczych dla dzieci. Ze względu na bardzo dużą liczbę podopiecz-

nych w domu panowały trudne warunki lokalowe. Przede wszystkim odczuwalna była 

ogromna ciasnota, gdyż na jedną osobę przypadało 2,6 m
2 

powierzchni mieszkalnej. Budynek 

był zupełnie nieprzystosowany do specyficznych potrzeb dzieci. Istniały liczne bariery archi-

tektoniczne – brak windy (budynek 3-kondygnacyjny), schody nie tylko przy wejściu do bu-

dynku, ale również wewnątrz i bardzo wąskie klatki schodowe, korytarze i drzwi uniemożli-

wiające swobodne poruszanie się osób na wózkach, zbyt mała liczba pomieszczeń sanitar-

nych, a przy tym wielkie nawet 14-16-osobowe sypialnie. Mimo ciężkich warunków lokalo-

wych personel starał się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki i dobrą atmosferą. 

Z pomocą przy organizacji pracy przyjeżdżała s. Wisariona Ołeksyn, która miała 

ogromne doświadczenie pracy z osobami chorymi, gdyż wcześniej organizowała pracę w 

szpitalu w Chełmie, w sanatoriach w Adampolu i Gościeradowie, a następnie w zakładzie w 

Janowie Lubelskim. Mając świadomość, ile wysiłku wymaga na początku przygotowanie 

budynku, wyposażenie pomieszczeń dla pensjonariuszy ze szczególnymi potrzebami, przy-

woziła siostrom ciepły posiłek, rzeczy niezbędne do kuchni oraz łóżka i kołdry, aby mogły 

chociaż w nocy odpocząć po ciężkiej pracy. Siostry spotkały się również z miejscowym pro-

boszczem parafii pw. Wniebowzięcia NPM w Matczynie ks. Tadeuszem Szyprowskim
570

, 

który zainteresował się ich problemami i wspierał w miarę możliwości. Z czasem zwrócił się 

z prośbą do sióstr o pomoc w posłudze przy kościele. Jak się okazało świątynia była w opła-

kanym stanie, wymagała uporządkowania, naprawy obrusów na ołtarzach i renowacji szat 

liturgicznych. Siostry zorientowały się, iż powierzono im bardzo trudne zadania, pracę przy 

parafii oraz opiekę nad dziećmi z dużym stopniem niesprawności. Zahartowane wcześniej-

szymi doświadczeniami nie poddawały się. 

                                                           
570

 Ksiądz Tadeusz Szyprowski (1926–2012) – był kanonikiem honorowym Kapituły Lubelskiej i Zamojskiej, 

proboszczem parafii w Matczynie, Niedrzwicy Kościelnej oraz wikariuszem parafii w Krężnicy Jarej, Bełży-

cach, Borowie, Tarnogrodzie, Krasnymstawie i Matczynie. 
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Uporządkowany i przygotowany na przyjęcie dzieci dom został poświęcony w uroczy-

stość Chrystusa Króla, w przeddzień przyjazdu komisji z Wydziału Zdrowia, która miała do-

konać odbioru placówki i wydać decyzję na prowadzenie działalności
571

. Wydarzenie miało 

miejsce 30 XI 1964 r. Urzędnicy byli pod wielkim wrażeniem staranności wyposażenia domu. 

Zakupione stoły, łóżka, pościel, doczyszczone podłogi, pomalowane ściany robiły pozytywne 

wrażenie. W styczniu 1965 r. przyjęto pierwszych pensjonariuszy: dzieci, młodzież i osoby 

dorosłe z upośledzeniem umysłowym, dziecięcym porażeniem mózgowym, autyzmem, wa-

dami wrodzonymi, niesprawnością ruchową, z zaburzeniami, agresją i autoagresją, z licznymi 

schorzeniami sprzężonymi, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego (w tym 90% z 

nich miało padaczkę), zaburzeniami połykania, chorobami wątroby, nerek, serca – ogólnie 

mówiąc upośledzeniem umysłowym ze sprzężonym kalectwem wymagających wszechstron-

nej, stałej stymulowanej opieki medycznej. 

Do 1 VII 1965 r. przyjęto 110 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Zapewnienie pełnej ob-

sady personelu wymagało od zarządu powołania do tej pracy sióstr z innych placówek: ze 

szpitala w Miastku, z parafii w Maszewie i Piątku. Dzięki temu zapewniono dzieciom profe-

sjonalną całodobową opiekę i zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych     

i religijnych. Siostry pracowały bez ograniczeń czasowych, chociaż obowiązywał je, podob-

nie jak innych pracowników, ośmiogodzinny czas pracy. Ze względu na wielką różnorodność 

chorób dzieci zostały podzielone na grupy według kryterium chorobowego i wiekowego. Po-

zwoliło to siostrom lepiej zorganizować im pomoc, zajęcia edukacyjne i wychowawcze. 

Oprócz pracy z dziećmi siostry zajmowały się również administracją, którą prowadziły s. Ro-

diona i kandydatka Maria Kozij. Kierownikiem działu gospodarczego została s. Emilia Pasz-

kowiak, a s. Wiktoria Biłas zajmowała się krawiectwem, gdyż zawsze coś trzeba było dla 

dzieci uszyć, zaszyć, przerobić. Siostry z wielką troskliwością i oddaniem opiekowały się 

podopiecznymi, które potrzebowały dużo uwagi. Wiele sióstr było doświadczonymi pielę-

gniarkami, co znacznie ułatwiało pracę. Część podejmowała dodatkowo naukę z zakresu pe-

dagogiki specjalnej
572

. Praca, która wydawała się wręcz syzyfowa, bez specjalnych efektów i 

nadzwyczajnych osiągnięć, dawała jednak bardzo dużo satysfakcji. Dzieci niepełnosprawne 
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 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 175. „Варта тут згадати, що крім закупів урядження дому, 

Сестри міцно напрацювалися. Підлоги треба було драпати шклом, а відтак лякерувати і допровадити до 

вжитку. Помешкання Сестер складалось з п’ятьох кімнат. З одної зроблено каплицю, з другої рефектар (в 

якім проживали дві Сестрі), гостинна і дві кімнати. Одна кімната була мала і поміщала два ліжка, а друга 

– була дуже простора і спало в ній 10 Сестер. Жартібливо названо її  „військові кошари”, бо там стояло 

ліжко біля ліжка, ані шафи не було де вставити. Особисті речі Сестри тримали в шафі на коридорі. На 

всіх сестер була одна лазничка і мала підручна кухня. Ніхто однак зі Сестер не нарікав, а всі старались 

полекшувати життя один одному”. 
572

 Por. ibidem, s. 177. 



213 

 

 

oczekiwały przede wszystkim jednego – miłości, ciepła, akceptacji. Największym osiągnię-

ciem było wyuczenie chorego dziecka najprostszych czynności – to już był sukces
573

. 

Siostry, ze względu na brak możliwości uczestniczenia w nabożeństwach w obrządku 

wschodnim, bardzo chętnie, gdy tylko była możliwość, utrzymywały kontakty z najbliższą 

parafią greckokatolicką w Lublinie oraz lubelskim Seminarium Duchownym, w którym uczyli 

się greckokatoliccy klerycy. Na ile pozwalały im obowiązki dojeżdżały do Lublina na nabo-

żeństwa z okazji większych świąt czy na inne uroczystości okazjonalne. Ponadto dom w Mat-

czynie odwiedzali seminarzyści, dla których również te spotkania były wyjątkowymi – spo-

tkaniami z kimś bliskim, podczas których podejmowano różne tematy, w tym związane z Ko-

ściołem greckokatolickim. Młodzi studenci teologii, pełni zapału, byli nadzieją i przyszłością 

Kościoła. Według wspomnień ks. Stefana Batrucha, który jako kleryk uczestniczył w wyjaz-

dach do sióstr do Matczyna „[…] ten kontakt z siostrami był niezwykle ważny, bo siostry 

wobec kleryków, były bardzo gościnne i pełne troski”
574

. Poza tym wokół sióstr gromadziła 

się inteligencja wiernych wyznania greckokatolickiego z Lublina. Wśród nich państwo Maria 

i Michał Łesiów, Halina i Stanisław Owsiccy, Danuta i Roman Matwijczyna czy inni. Chętnie 

utrzymywali oni kontakt z siostrami, przyjeżdżając do Matczyna na weekendy czy wolne dni 

świąteczne, aby odpocząć w towarzystwie sióstr, a przy okazji porozmawiać na ważne tema-

ty. Siostry wspominały, iż prof. Michał Łesiów dzielił się z siostrami swoim doświadczeniem 

oraz sprawami dotyczącymi rozwoju kultury i tradycji, z dziedziny ukrainistyki w Polsce. 

Były to bardzo cenne wykłady, debaty, które ubogacały wszystkich. Rektor Greckokatolic-

kiego Seminarium Duchownego w Lublinie ks. Bogdan Pańczak zauważył, iż „Siostry Słu-

żebnice NPM pracujące w Matczynie były kimś, kto dla wiernych świeckich reprezentował 

oficjalny Kościół. To był ktoś „służbowy” […], to był ważny znak trwania Kościoła (grecko-

katolickiego) w wymiarze instytucjonalnym”
575

. 

 Praca sióstr w Matczynie była na tyle wyjątkowa, iż zwracano się do zarządu prowin-

cjalnego z prośbą o siostry do pracy w innych placówkach, nie tylko państwowych, ale rów-

nież kościelnych. Biskup Edmund Ilcewicz zapraszał służebnice do pracy w kurii, a abp. Bo-

lesław Pylak bardzo chciał, aby siostry poprowadziły dom rekolekcyjny w Nałęczowie. Nie-

stety brak kadry nie pozwalał na objęcie dodatkowych obowiązków, tym bardziej, że siostry 

coraz bardziej pragnęły wykonywać posługę wśród wiernych obrządku wschodniego. Wy-

dział Zdrowia województwa lubelskiego doceniał oddaną pracę sióstr na rzecz dzieci najbar-
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 Por. ibidem.  
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 V. Dyshlevuk, Historia wspólnoty greckokatolickiej w Lublinie, Lublin, s. 40. 
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 Relacja ks. Bogdana Pańczaka nagrana przez V. Dyshlevuka 21 II 2017 r. w Lublinie, w: V. Dyshlevuk, Hi-

storia wspólnoty greckokatolickiej w Lublinie, Lublin, s. 41–42. 
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dziej potrzebujących. W 1977 r. wyróżnione zostały służebnice s. Rodiona Łuków, s. Auksen-

tia Seniuta i s. Mirosława Skiba, pozostałe otrzymały dyplomy oraz listy gratulacyjne jako 

wyraz uznania i zaangażowania. Dom w Matczynie znalazł się na pierwszym miejscu na li-

ście domów w województwie lubelskim i został zauważony na szczeblu ogólnopolskim. Sio-

stry pozostawały otwarte na współpracę, dzięki czemu studenci Uniwersytetu Marii Curie 

Skłodowskiej oraz Akademii Medycznej w Lublinie przyjeżdżali do Matczyna na praktyki 

czy hospitalizacje. 

 Od 1975 r. dyrektorem domu została Helena Karwowska, która pełniła tę funkcję do 

końca 1989 r. W latach 80. XX w. pojawiły się większe możliwości zainicjowania nowych 

placówek do posługi wśród wiernych Kościoła greckokatolickiego, w związku z tym zarząd 

prowincjalny zdecydował się zabrać siostry z Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. Na 

początku zrezygnowano z prowadzenia administracji, powierzając to zadanie świeckiemu 

personelowi. Pielęgniarki zostały przeniesione do pracy w Janowie Lubelskim, a pozostałe 

siostry do placówek, które tworzyły się w północno-wschodniej Polsce, na Mazurach. Słu-

żebnice wyjechały ostatecznie z Matczyna 30 XII 1983 r., pozostawiając swoich podopiecz-

nych w dobrych rękach. Po ich odejściu pracę wśród dzieci niepełnosprawnych objęły rzym-

skokatolickie siostry serafitki z zakonu Matki Boskiej Bolesnej z Krakowa
576

. 

 

Tabela 14. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Matczynie w latach 1964–1983. 

Dom zakonny w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. 

Data otwarcia domu zakonnego 
8 X 1964 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Wira Władysława Bobińska 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
30 XII 1983 r. 

Przełożona prowincjalna s. Bazylia Eugenia Czykało 

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Rodiona Barbara Łuków 8 X 1964 14 IV 1970  

s. Eugenia Maria Łukowicz   14 IV 1970 1 IX 1972  

s. Emilia Stefania Paszkowiak 11 IX 1972 1 XII 1975  

s. Mirosława Irena Skiba 1 XII 1975 8 II 1983  

s. Antonia Maria Kuzio 8 II 1983 30 XII 1983  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do: 

s. Rodiona Barbara Łuków 8 X 1964 1 VII 1978 Chełm 

s. Oresta Maria Kozij 8 X 1964 1 VI 1965 Warszawa 

18 VII 1967 30 XII 1983 Janów Lubelski 

s. Wiktoria Katarzyna Biłas 8 X 1964 25 VIII 1971 Świdwin 

s. Teresa Helena Łukowicz 8 X 1964 15 VIII 1973 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

s. Eugenia Maria Łukowicz 18 XI 1964 1 IX 1972 Przemyśl, ul. Popielów 

1 VIII 1973 30 XII 1983 Janów Lubelski 

s. Emilia Stefania Paszkowiak 20 XI 1964 1 I 1984 Janów Lubelski 

s. Jurija Nadzieja Dumak 21 XII 1964 31 III 1970 Miastko, ul. Rybacka 

s. Krystyna Melania Delawska 21 XII 1964 15 X 1972 USA
577
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 Po powrocie z zagranicy od 1988 r. przebywała we wspólnocie św. Jozafata w Przemyślu. 
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s. Kekylia Katarzyna Szmigelska 29 XII 1964 28 III 1967 zmarła 

s. Marta Irena Pidłypczak 29 XII 1964 1 I 1984 Janów Lubelski 

s. Elżbieta Maria Hołubiec 30 I 1965 5 X 1967 USA
578

 

s. Atanazja Stefania Nediłka 5 I 1965 1 VI 1974 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

s. Romana Nadzieja Paszkowiak 15 III 1965 1 IX 1977 Koszalin 

s. Zenobia Halina Wilchowska 12 VII 1965 31 VIII 1977 Świdwin 

s. Auksentia Anastazja Seniuta 31 XII 1965 10 X 1978 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Minodora Maria Ripołowska 31 XII 1965 16 VIII 1978 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Irena Daria Kozij 2 IX 1965 1 IX 1975 Świdwin 

s. Andrzeja Maria Chomiak 6 VII 1966 3 VIII 1967 Warszawa 

s. Mirosława Irena Skiba 6 VII 1966 30 XII 1983 Janów Lubelski 

s. Partenia Maria Kurylak 29 X 1966 3 II 1967 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Irenea Rozalia Pisok 10 IV 1970 21 X 1972 USA 

s. Bernadetta Bronisława Wiktor 15 VIII 1970 25 VIII 1971 Świdwin 

s. Antonia Maria Kuzio 15 VIII 1970 5 X 1979 Warszawa 

1 VII 1981 2 I 1984 Janów Lubelski 

s. Teresa Zofia Zapołuch 16 VIII 1971 15 VIII 1973 Stare Kurowo 

s. Klementia Olena Domaradzka 24 VIII 1971 31 XII 1983 Janów Lubelski 

s. Tatiana Maria Kowalczyk 5 I 1973 8 XI 1974 Halemba 

s. Anatolia Krystyna Magura 23 VIII 1973 1 III 1974 Miastko 

1 IX 1977 20 VIII 1983 Koszalin 

s. Leontia Maria Łozińska 15 V 1974 30 IV 1976 Janów Lubelski 

s. Lidia Weronika Kozar 13 VII 1975 31 VIII 1977 Warszawa 

s. Konstantyna Maria Żerebko 1 VIII 1975 31 XII 1981 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Lubomira Olesława Wacura 1 IX 1977 23 X 1982 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

s. Nadzieja Anna Kowalczyk 1 IX 1977 24 V 1982 Olsztyn 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS. 

 

2.  Posługa katechetyczno-pastoralna na Pomorzu Zachodnim i Środkowym 

2.1 Nowogard Szczeciński 

 

Siostry Służebnice NMP w wyniku akcji „Wisła” znalazły się na Pomorzu Zachodnim, 

w okolicach Stargardu Szczecińskiego i Nowogardu, gdzie znalazły pracę w szpitalu przy     

ul. Wojska Polskiego, którego dyrektorem był lekarz pochodzenia ukraińskiego dr Mikołaj 

Mazuryk. Przystąpiły do pracy 16 VII 1947 r. Niestety siostry nie miały możliwości uczestni-

czenia w życiu Kościoła greckokatolickiego, w związku z tym aktywnie pomagały w posłu-

dze duszpasterskiej Kościoła rzymskokatolickiego. W 1947 r. proboszczem parafii pw. Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie był jezuita ks. Bogdan Szczepanow-

ski
579

. Siostry uczęszczając na nabożeństwa, pomagały w pracach porządkowych oraz innych 

zajęciach. Współpraca układała się bardzo dobrze. Następny proboszcz ks. Wacław Perz
580

 był 

również bardzo przychylnie nastawiony do sióstr. Siostry wspominają życzliwą współpracę z 
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 Od 1971 r. przebywała we wspólnocie w Paryża, skąd powróciła do Polski 15 XII 2000 r. i zamieszkała we 

wspólnocie w Olsztynie. 
579 Bogdan Szczepanowski TChr. (1914–1986) – kapłan w parafii w Nowogardzie Szczecińskim, duszpasterzo-

wał w latach 1945–1949. 
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 Wacław Perz TChr. (1909–2000) – duszpasterzował w Nowogardzie w latach 1949–1951. 
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proboszczem ks. Stanisławem Woronowiczem
581

. Była to obopólna, życzliwa pomoc i wspar-

cie. Proboszcz z wielką wyrozumiałością odnosił się do problemów sióstr. Miał świadomość, że 

same zarabiają na swoje utrzymanie. Zwłaszcza że znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, 

gdyż s. Ilariona Rybak straciła wzrok na skutek raka mózgu i wymagała zarówno opieki, jak i 

nakładów finansowych na leczenie. Proboszcz Woronowicz w tych okolicznościach nie odmó-

wił wsparcia. Na początku 1950 r. do wspólnoty dołączyły s. Auksentia Seniuta i s. Natalia Ma-

jewska
582

, które otrzymały pracę na sali operacyjnej w nowogardzkim szpitalu. 

Gdy wydawało się, że sytuacja się ustabilizowała, pojawiło się kolejne wyzwanie, tym 

razem związane z działaniami władz komunistycznych, które rozpoczęły zwalnianie sióstr za-

konnych z pracy w szpitalach. Do dyrektora, podczas wykonywania zabiegu operacyjnego – jak 

wspominają siostry – przyszli pracownicy służby Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i poin-

formowali, że zgodnie z nowymi przepisami musi zwolnić siostry ze szpitala. Pojawiła się pro-

pozycja pracy w szpitalu psychiatrycznym w Gryfie, gdzie przebywało 40 mężczyzn w ciężkim 

stanie. Siostry poprosiły o czas na zastanowienie, a także na możliwość skonsultowania decyzji 

z przełożoną. Otrzymały na to 10 dni. Nikt nie był w stanie ich obronić, dlatego musiały opu-

ścić pomieszczenia szpitalne, w których mieszkały. Po rozmowie z dyrektorem niezwłocznie 

zwolniły lokal i skorzystały z pomocy doktora T. Balińskiego, który tymczasowo udostępnił im 

swoje prywatne mieszkanie, znajdujące się naprzeciwko szpitala, przy ul Wojska Polskiego 51. 

Siostry nie czuły się odpowiednio przygotowane do podjęcia odpowiedzialnej pracy w szpitalu 

psychiatrycznym, dlatego zrezygnowały i opuściły Nowogard 1 VI 1958 r.
583

 

 

Tabela 15. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Nowogardzie Szczecińskim w latach 1947–1958. 

Dom zakonny w Nowogardzie Szczecińskim 

Data otwarcia domu zakonnego 
16 VII 1947 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
1 VI 1958 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Chionia Sofija Popowycz 16 VII 1947 26 VIII 1948  

s. Damiana Anna Czepil 26 VIII 1948 8 XII 1950  

s. Auksentia Anna Seniuta 8 XII 1950 21 II 1954  

s. Natalia Stefania Majewska 21 II 1954 1 VI 1958  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Chionia Sofija Popowicz 16 VII 1947 12 IX 1952 Karlino 

s. Ilariona Katarzyna Rybak 16 VII 1947 1 VI 1958 Maszewo 

s. Damiana Anna Czepil 24 IX 1947 8 XII 1950 Warszawa 

s. Olga Karolina Kutiańska 24 IX 1947 27 X 1954 Maszewo 

                                                           
581

 Stanisław Woronowicz TChr. (1906–1962) – duszpasterzował w Nowogardzie w latach 1951–1957. We wrześniu 

1952 r. zorganizował w parafii pierwsze po wojnie misje święte. Zmarł 29 I 1962 r. w Dusznikach Zdroju. 
582

 Por. APSS, СС ПЧ, s. 4.  
583

 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 75. 
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s. Klementia Olena Domaradzka 24 IX 1949 1 VII 1951 Stare Kurowo 

s. Natalia Stefania Majewska 21 II 1950 1 VIII 1957 Stare Kurowo 

s. Auksentia Anna Seniuta 24 II 1950 30 V 1955 Wałcz 

s. Katarzyna Anastazja Babeć 4 VIII 1954 1 VI 1958 Miastko, ul. Wybickiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS, AGSS. 

 

2.2 Goleniów 

 

Przełożona s. Amalia Czaban odwiedzając siostry w Nowogardzie, zatrzymała się w po-

bliskim Goleniowie, gdzie złożyła wizytę u proboszcza ks. Franciszka Włodarczyka z parafii 

pw. św. Jerzego. Księdzu Włodarczykowi zależało na aktywizacji duszpasterstwa i chętnie 

przystał, aby przyjąć do pracy siostry. W Goleniowie służebnice pojawiły się 1 VII 1949 r. i 

podjęły obowiązki troski o kościół, nauczanie religii i opiekę nad chorymi. Pierwsze przyje-

chały s. Wira Bobińska, s. Partenia Kurylak i s. Dymytria Matijczuk, które z ogromnym zapa-

łem zabrały się do pracy. Katechizacją zajęła się s. Wira, a pomagała jej s. Partenia, która 

dodatkowo pracowała jako zakrystianka. Natomiast s. Dymytria zajmowała się leczeniem 

chorych. Siostry nie ujawniały swojej tożsamości wyznaniowej w obawie przed władzami 

komunistycznymi, które śledziły nieoficjalną działalność Kościoła greckokatolickiego. W 

obawie przed zdemaskowaniem nie zawsze podawały swoje – wschodnio brzmiące – imiona 

zakonne, zmieniały je, aby nie wzbudzać podejrzeń. Siostra Dymytria od początku przedsta-

wiała się jako s. Maria i pod takim imieniem była znana wśród ludzi. 

Siostrom przydzielono duży dom u zbiegu ul. Sportowej i Władysława Andersa w Go-

leniowie. Znajdował się on w niewielkiej odległości od kościoła parafialnego pw. św. Jerze-

go, w którym do zamieszkania na początku nadawały się jedynie dwa pokoje i kuchnia
584

. Z 

czasem dużym wysiłkiem i własną ciężką pracą siostry wyremontowały budynek, w którym 

odbywały się lekcje religii, spotkania opłatkowe, inne uroczystości parafialne dla dzieci i 

młodzieży. Wydzielono również pomieszczenie na gabinet do przyjmowania chorych, których 

s. Maria (s. Dymitria) niestrudzenie przyjmowała w dzień i w nocy. Dom sióstr był zawsze 

otwarty dla każdego, kto potrzebował jakiejkolwiek pomocy czy wsparcia. Niestety nie za-

chowały się dokładne statystyki z pierwszych lat pracy sióstr, ale w latach późniejszych sio-

stry obejmowały katechizacją ponad 600 dzieci i młodzieży. Nie szczędziły sił, aby nieść po-

moc chorym oraz biednym i opuszczonym. Dzieliły się z każdym, tym, co miały. Współpraca 

w parafii układała się bardzo dobrze. Proboszcz darzył siostry zaufaniem, a one odwdzięczały 

się ofiarną pracą na rzecz parafii i mieszkańców. 

                                                           
584

 Por. APSS, CC, Ґоленів, спомини с. Димитріі Матійчук, s. 2. Dnia 29 VI 1971 r. dom w Goleniowie stał 

się własnością zgromadzenia. 
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Siostry katechetki zaangażowane były w proces wychowawczy dzieci i młodzieży, nie 

tylko prowadząc katechezy, ale również organizując różnego rodzaju spotkania i uroczystości. 

Długoletnimi katechetkami w parafii w Goleniowie były s. Wira Bobińska, s. Paula Szereme-

ta, s. Teofilakta Ostiuk, s. Weronika Wołoszyńska, s. Augustyna Kaczor i s. Maria Kusznir. 

Dużo czasu poświęcały pracy w kościele w charakterze zakrystianek – porządkowały, 

szyły nowe ornaty i stroje dla ministrantów, wykonywały dekoracje, aby świątynia przyciąga-

ła wyglądem i estetyką. W 1957 r. proboszcz ks. Seweryn Wieczorek podjął się odbudowy 

zlokalizowanego niedaleko od parafii, a zniszczonego w czasie wojny, kościoła pw. św. Kata-

rzyny Aleksandryjskiej. Prace kontynuował kolejny proboszcz ks. Jan Ładniak. Dzieło zostało 

uwieńczone poświęceniem świątyni w 1961 r. przez ordynariusza Ignacego Jeża. W latach 

1962–1964 prowadzono jeszcze prace restauratorskie, gdyż obiekt pochodził z XV w. i był 

cennym zabytkiem miasta Goleniowa. Po zakończeniu prac siostry objęły swoją opieką oba 

kościoły. Długoletnimi zakrystiankami były s. Partenia Kurylak, s. Teodozja Dyczko i s. Ma-

ria Kusznir. Posługę w parafii pw. św. Katarzyny służebnice prowadziły do 1981 r. Z czasem 

zmuszone były zrezygnować z współpracy ze względu na podeszły wiek, dlatego pracę w 

parafii objęły siostry Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, a służebnice konty-

nuowały pracę w pierwszej parafii p.w. św. Jerzego. 

Siostra Dymytria, znana w mieście i okolicach jako s. Maria, w szczególny sposób 

zajmowała się chorymi. Miała zdolności opiekuńczo-medyczne oraz dar cierpliwości i wła-

ściwego diagnozowania chorób. Niezależnie od pory roku przyjmowała chorych nawet do 

późnych godzin wieczornych, poświęcając czas, wysłuchując, a przy tym udzielając porady 

medycznej i duchowej. Przez wiele lat niestrudzenie przemierzała Goleniów i okolice, docie-

rając do najbardziej potrzebujących. Często ludzie po konsultacji lekarskiej kierowali się w 

stronę domu zakonnego przy ul. Sportowej, aby porozmawiać jeszcze z s. Marią i usłyszeć jej 

opinię o diagnozie czy przepisanych lekarstwach. Wśród lokalnej społeczności cieszyła się 

ogromnym autorytetem. Osobiście przygotowywała leki, maści, syropy, wywary wykonywa-

ne z uzbieranych ziół. Biedni i ubodzy nigdy nie wychodzili z domu sióstr z pustymi rękoma. 

W pomieszczeniu, w którym przyjmowała interesariuszy, zawsze znalazła coś dla każdego. 

Nawet gdy opuszczały ją siły fizyczne, ze względu na postępujący wiek, wciąż czekała w 

domu, gdzie przyjmowała chorych. Dwukrotnie, za niesioną bezinteresowną pomoc społecz-

ności miasta Goleniowa i okolic, otrzymała tytuł „Zasłużonego Mieszkańca Gminy Gole-

niów” w roku 1995 i 2003. Jako wyraz wdzięczności władze miasta Goleniowa na wniosek 

mieszkańców przy domu zakonnym sióstr w Goleniowie ustanowiły rondo, które nazwano 

pośmiertnie „Rondem imienia siostry Marii Matijczuk”. Poświęcenia ronda dokonał 28 X 
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2013 r. ordynariusz Włodzimierz Juszczak w asyście wielu kapłanów rzymsko- i greckokato-

lickich, w obecności przedstawicieli władz lokalnych oraz Sióstr Służebnic NPM, które przy-

jechały do Goleniowa z całej Europy pod przewodnictwem przełożonej generalnej s. Teresy 

Słoty. W swoim wystąpieniu greckokatolicki biskup podkreślił: „Wydaje się, że nadanie na-

zwy rondu i jego poświęcenie to uroczystość świecka, nie religijna. Decyzją Rady Miejskiej 

będzie ono nosić imię siostry Marii. To konkretna osoba, znana wielu mieszkańcom waszego 

miasta, osoba, która na stałe wpisała się do historii Goleniowa. Uczyniła wiele dobra na tej 

ziemi. Nie było dla niej ważne, jakiej kto jest narodowości, czy jest bogaty, czy biedny, czy to 

dzień, czy noc – dla niej najważniejszy był człowiek i jeśli potrzebował pomocy, ona mu ją 

niosła. Dzisiejsza uroczystość to świadectwo, że o niej pamiętamy. To także wielki dzień dla 

sióstr służebnic. Jedna z nich za swoje życie została w szczególny sposób wyróżniona”
585

. 

 

Tabela 16. Katechizacja dzieci obrządku rzymskokatolickiego w parafii pw. św. Jerzego w Goleniowie prowa-

dzona przez Siostry Służebnice NPM w latach 1949–1991. 

 

 

Katechetka 

 

 

 

lata 

Ogólna liczba 

dzieci kl. I–VIII 

(w tym dzieci do I 

Komunii Świętej) 

 

 

Proboszcz 

s. Wira Bobińska 1949–1953  

 

 

 

ks. Franciszek Włodarczyk 

s. Paula Szeremeta 1953–1954 ks. Henryk Kulikowski 

 

 
s. Paula Szeremeta 

s. Teofilakta Ostiuk 

 

1954–1957 

s. Paula Szeremeta 

s. Teofilakta Ostiuk 

 

1957–1959 

 

ks. Seweryn Wieczorek 

 

 
s. Paula Szeremeta 

s. Teodozja Dyczko 

 

1959–1960 

s. Weronika Wołoszyńska 

s. Teodozja Dyczko 

 

1960–1966 

 

1086 

 

ks. Jan Ładniak 

 

 
s. Wołodymyra Mozol 

s. Teodozja Dyczko 

 

1966–1968 

 

 

 s. Augustyna Kaczor 

s. Teodozja Dyczko 

 

1968–1970 

s. Augustyna Kaczor 

s. Teodozja Dyczko 

 

1970–1971 

 

 

 

ks. Józef Kamiński 

 

s. Augustyna Kaczor 

s. Teodozja Dyczko 

s. Adriana Jaśniewicz 

 

1971–1972 

s. Augustyna Kaczor 

s. Teodozja Dyczko 

s. Melania Kuzio 

 

1972–1973 

s. Augustyna Kaczor 

s. Teodozja Dyczko 

 

1973–1974 

s. Augustyna Kaczor 

s. Maria Kusznir 

 

1974–1975 

s. Augustyna Kaczor  

                                                           
585

 APSS, Доми Сестер Служебниць в Польщі, Ґоленів, poświęcenie ronda w Goleniowa, Kazanie do wier-

nych bp. Włodzimierza R. Juszczaka w dniu poświęcenia ronda 28 X 2013 r., s. 1. 
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s. Maria Kusznir 

s. Nadzieja Kowalczyk 

s. Anatolia Magura 

1975–1976 

s. Augustyna Kaczor 

s. Maria Kusznir 

 

1976–1978 

s. Augustyna Kaczor 

s. Maria Kusznir 

 

1978–1979 

BD ks. Włodzimierz Kowalski 

s. Augustyna Kaczor 
1979–1980 

442 (174) ks. Włodzimierz Kowalski 

s. Maria Kusznir 525 (110) ks. Bogdan Szmidt 

s. Augustyna Kaczor 
1980–1981 

452 (184) ks. Włodzimierz Kowalski 

s. Maria Kusznir 533 (117) ks. Bogdan Szmidt 

s. Augustyna Kaczor 
1981–1982 

491 (172) ks. Włodzimierz Kowalski 

s. Maria Kusznir 550 (141) ks. Bogdan Szmidt 

 

 

s. Maria Kusznir 

1982–1983 631 (141)  

 

ks. Bogdan Szmidt 
1983–1984 651 (174) 

1984–1985 679 (176) 

1985–1986 617 (173) 

1986–1987 671 (172) 

1987–1988 670 (186) 

1988–1989 661 (205) 

1989–1990 645 (187) 

1990–1991 489 (149) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zgromadzonych w AGSS i APSS. 

 

Na podstawie zebranych danych warto zauważyć, iż służebnice w latach 1949–1982 

obejmowały katechizacją w jednej parafii 1086–1041 dzieci rocznie, z czego 284–313 przy-

gotowywanych było do pierwszej Komunii Świętej. Były to duże grupy, które wymagały nie 

tylko umiejętności przekazania wiedzy religijnej, ale również dużych zdolności pedagogicz-

nych. Ponadto w pracę z dziećmi zaangażowane były dwie katechetki, a w latach 1982–1991 

tylko jedna, na którą przypadało nawet 679 dzieci, w tym 176 przygotowywanych do pierw-

szej Komunii Świętej. Była to wymagająca praca katechetyczno-pedagogiczna. 

W latach 70. XX w. siostry z Goleniowa podjęły się katechizacji dzieci obrządku 

wschodniego w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim oraz Trzebiatowie i okolicach. W miarę 

możliwości dojeżdżały do tych miejscowości, gdzie oprócz nauki religii przygotowywały dzieci 

do pierwszej Komunii Świętej, uczyły języka ukraińskiego oraz tradycji, kultury i zwyczajów. 

 

Tabela 17. Katechizacja dzieci obrządku greckokatolickiego (klasy I–VIII) prowadzona przez Siostry Służebnice 

NPM z Goleniowa w latach 1973–1991. 

 

Katechetka 

 

 

Lata 

 

 

Miejscowość 

Ogólna 

liczba 

dzieci 

 

Proboszcz 

s. Maria Kusznir 1973–1974 
Szczecin 

18 ks. Włodzimierz Borowiec 

s. Augustyna Kaczor 1974–1975 19 o. Piotr Kryk OSBM 

s. Augustyna Kaczor 

s. Maria Kusznir 

1975–1976 Szczecin 

Stargard Szczeciński 

20 

15 

 

 

 

o. Andrzej Szagała OSBM 

 

s. Maria Kusznir 

s. Nadzieja Kowalczyk 

1976–1977 Szczecin 

Stargard Szczeciński 

19 

20 

 1977–1978 Szczecin 19 
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s. Maria Kusznir 

 

Stargard Szczeciński 20 

1978–1979 Szczecin 

Stargard Szczeciński 

13 

22 

 

 

 

 

s. Partenia Kurylak 

 

1979–1980 Trzebiatów i okolice: 

Roby 

Gorzysław 

Mrzeżyno 

10 

16 

8 

6 

 

 

 

 

o. Melecjusz Biliński OSBM 

 

 

1980–1981 Trzebiatów 

Roby  

Gorzysław  

10 

12 

8 

1981–1982 Trzebiatów 

Roby 

Gorzysław 

10 

16 

8 

s. Adriana Jaśniewicz 

s. Augustyna Kaczor 

1982–1983 Szczecin 

Trzebiatów 

10 

15 

o. Orest Pidłypczak OSBM 

s. Augustyna Kaczor 1983–1984  

Szczecin 

 

20 o. Orest Pidłypczak OSBM 

  

 

 

s. Miriam Bałtorowicz 

 

1984–1985 18 

1985–1986 11 ks. Roman Wruszczak 

1986–1987 Szczecin 

Stargard Szczeciński 

10 

18 

 

ks. Roman Wruszczak 

1987–1989 Szczecin 16  

ks. Mirosław Trojanowski 

 
1989–1990 Szczecin 

Stargard Szczeciński 

16 

17 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zgromadzonych w APSS i AGSS. 

 

Pomimo bardzo wymagającej pracy katechetycznej przy parafii rzymskokatolickiej 

siostry z pełną odpowiedzialnością podjęły się od 1973 r. katechizacji dzieci obrządku grec-

kokatolickiego. Największe grupy dzieci były w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim (20–

22 dzieci). W pozostałych miejscowościach na katechizację przychodziły grupy 10–16 osób. 

Tak wyglądały początki formowania nowego, młodego pokolenia wiernych Kościoła grecko-

katolickiego, którzy wynieśli tradycję z domów rodzinnych. 

Siostry zakończyły katechizację dzieci rzymskokatolickich w Goleniowie w 1990 r., 

gdy w ramach reformy oświaty lekcje religii zostały wprowadzone do szkół. Od tego momen-

tu najwięcej czasu poświęcały na modlitwę i posługę w kościele. Dbały o świątynię oraz an-

gażowały się w apostolstwo modlitwy, prowadziły adoracje, kręgi biblijne i inne spotkania 

modlitewne dla chętnych w parafii. 

W latach 80. XX w. do sióstr raz w miesiącu przyjeżdżali greckokatoliccy księża ze 

Szczecina lub Kołobrzegu, aby w ich domowej kaplicy odprawić Liturgię dla niewielkiej gru-

py osób, którzy odczuwali potrzebę udziału w nabożeństwie w tradycji wschodniej. Więk-

szość wiernych, deportowanych z rodzimych stron w ramach akcji „Wisła”, korzystała z po-

sługi kapłanów w pobliskich parafiach w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Kołobrzegu, 

Koszalinie. Niestety znaczna grupa poddała się asymilacji. Częstymi gośćmi u sióstr byli oj-

cowie bazylianie – o. Jozafat Romanyk i o. Jozafat Osypanko. 
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Do dzisiaj dom zakonny w Goleniowie pozostał jedyną placówką przy parafii rzym-

skokatolickiej. Siostry przez wieloletnią posługę i dzięki zaangażowaniu takich osób, jak s. 

Dymytria Maria Matijczuk (znana jako s. Maria), s. Paula Szeremeta, s. Maria Kusznir w spo-

łeczności miasta Goleniowa są wciąż żywym świadectwem i przykładem pełnego oddania 

swojej misji w miłości do bliźniego. 

 

Tabela 18. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Goleniowie w latach 1949–2017. 

Dom zakonny w Goleniowie, ul. Sportowa 24 

Data otwarcia domu zakonnego 
1 VII 1949 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Maria Rozalia Werbeneć 20 VIII 1949 22 X 1949  

s. Olena Anna Czech 22 X 1949 1 IX 1953  

s. Paula Zofia Szeremeta 25 IX 1953 20 X 1960  

s. Weronika Anna Wołoszyńska 4 II 1961 3 VIII 1966  

s. Dymytria Paraskewia Matijczuk 4 II 1967 28 VIII 1973  

s. Chryzanta Maria Kuśpiś 28 VIII 1973 1 XI 1976  

s. Dymytria Paraskewia Matijczuk 12 IX 1977 10 IX 1984  

s. Miriam Lidia Bałtorowicz 10 X 1984 4 X 1989  

s. Paula Zofia Szeremeta 4 X 1989 1 IX 2000  

s. Maria Katarzyna Kusznir 1 IX 2000 1 IX 2013  

s. Weronika Ewa Kocan 1 IX 2013 25 VII 2015  

s. Adriana Aniela Jaśniewicz 25 VII 2015   

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Wira Władysława Bobińska  1 VII 1949  1 IX 1953 Świdwin 

s. Dymytria Paraskewia Matijczuk  1 VII 1949  8 V 1959 Miastko, ul. Wybickiego 

1 III 1961 11 XII 2003 zmarła 

s. Partenia Maria Kurylak 15 VIII 1961 29 X 1966 Matczyn 

24 VIII 1978 1 IX 1982 Kruklanki 

s. Maria Rozalia Werbeneć  20 VIII 1949  6 VIII 1952 Karlino 

s. Olena Anna Czech  1 X 1949  1 IX 1953 Warszawa 

16 XI 1964 25 II 1971 zmarła 

s. Tymoteja Anastazja Hałysz  15 XI 1949  20 II 1952 zmarła 

s. Atanazja Stefania Nediłka  2 VII 1950 1 IX 1951 Chełm  

s. Teodora Maria Oczkuś 7 X 1952 20 I 1955 Chełm 

s. Konstantyna Maria Żerebko 21 I 1953  20 VIII 1954 Świdwin 

20 XII 2000 6 VII 2015 Prałkowce 

s. Teodozja Teresa Dyczko 15 III 1953  17 IX 1954 Miastko, ul. Rybacka 

27 VIII 1959  28 VIII 1970 Świdwin 

27 IX 1971 5 X 1989 Chełm 

s. Paula Zofia Szeremeta 1 IX 1953 1 IX 1961 Świdwin 

28 IX 1989 26 VIII 2010 Prałkowce 

s. Teofilakta Maria Ostiuk 17 IX 1954 4 VII 1959 Halemba 

s. Emilia Stefania Paszkowiak  17 II 1955  1 IV 1957 Warszawa 

s. Irena Mirosława Windyk 19 VII 1955 2 VII 1959 Kanada 

s. Jurija Natalia Hawrylaka 29 VIII 1955 15 I 1956 Miastko 

s. Margareta Olena Dyczko  12 II 1956 23 X 1959 Stare Kurowo 

s. Jeremija Iwanna Kucab 5 V 1956  1 IV 1957 Warszawa 

s. Tarsykia Julia Sokołyk 28 XII 1956   1 IV 1957 Warszawa 

s. Jurija Nadija Dumak  18 VIII 1958 28 VIII 1960 Piątek 

3 XI 1977 24 VIII 1978 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Olga Karolina Kutiańska 10 X 1958 10 X 1963 Halemba 

s. Damiana Anna Czepil  3 XII 1958 4 XI 1960 Maszewo 

s. Ilariona Katarzyna Rybak 2 VII 1959  20 IV 1960 zmarła 
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s. Hliba Paraskewia Bojczuk  5 V 1960 10 II 1961 Maszewo 

s. Petronela Szkirpan 5 VI 1960  22 X 1962 Chełm 

s. Weronika Anna Wołoszyńska 1 IX 1960 3 VIII 1966 Warszawa 

s. Fewronia Anna Boruszczak 9 II 1961     1 I 1971 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Elżbieta Maria Hołubiec  22 II 1961 9 IV 1964 Chełm 

s. Narcyza Maria Boruszczak 8 II 1964 14 VI 1974 zmarła 

s. Wołodymyra Maria Mozol 30 VIII 1965 30 VIII 1968 Stare Kurowo 

s. Joanna Maria Bunda 18 II 1966 4 IX 1968 Świdwin 

s. Maria Katarzyna Kusznir 15 VIII 1970 30 VIII 1971 Stare Kurowo 

15 VIII 1980   

s. Augustyna Aleksandra Kaczor 30 VIII 1970 6 X 1984 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Teresa Zofia Zapołuch 17 IX 1970 25 II 1971 Świdwin 

s. Lubomira Olesława Wacura 1 IX 1970 17 VIII 1971 Stare Kurowo 

s. Lidia Weronika Kozar 16 III 1971 31 VIII 1971 Świdwin 

s. Adriana Aniela Jaśniewicz 23 VIII 1971 8 IX 1972 Miastko, ul. Rybacka 

22 X 1980 15 IX 1983 Przemyśl, ul. Popielów 

25 VII 2015   

s. Wira Olga Daćkiw 1 IX 1971 20 X 1980 Świdwin 

s. Melania Józefa Kuzio 8 IX 1972 1 IX 1973 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

s. Wiktoria Katarzyna Biłas 15 VIII 1973 1 IX 1976 Świdwin 

s. Chryzanta Maria Kuśpiś 28 VIII 1973 1 XI 1976 Janów Lubelski 

s. Anatolia Krystyna Magura 1 IX 1976 1 IX 1977 Matczyn 

s. Nadzieja Anna Kowalczyk 1 IX 1976 1 IX 1977 Matczyn 

s. Anna Maria Prociw 5 IX 1979 13 II 1992 zmarła 

s. Minodora Maria Bożemska 22 X 1980 16 V 1981 zmarła 

s. Josafata Zofia Nowosad 9 IX 1983 20 VIII 1992 Olsztyn 

s. Miriam Lidia Bałtorowicz 10 X 1984 3 X 1992 Janów Lubelski 

s. Oresta Maria Kozij 1 V 2003 20 VII 2003 Kruklanki 

s. Marta Irena Pidłypczak 1 IX 2007   

s. Weronika Ewa Kocan 1 IX 2013 25 VII 2015 Przemyśl, ul. Wysockiego 

s. Monika Maria Lisowska 15 XI 2017   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS i AGSS. 

 

2.3 Maszewo 

 

Maszewo, podobnie jak większość miejscowości w północnej Polsce, zostało zniszczone 

w czasie drugiej wojny światowej i wymagało odbudowy. Do parafii dojeżdżał tymczasowo 

goleniowski proboszcz ks. Franciszek Włodarczyk TChr, który sprawował tam opiekę nad 

miejscową wspólnotą parafialną. Poświęcenia odnowionego kościoła dokonał 19 VIII 1945 r. 

ks. Bogdan Szczepanowski TChr – proboszcz z Nowogardu. W 1949 r. proboszczem w Ma-

szewie został ks. Kazimierz Świetliński TChr, który ze względu na rekomendacje probosz-

czów z Goleniowa i Nowogardu, zaprosił do współpracy Siostry Służebnice NPM. Oficjalnie 

współpraca z parafią w Maszewie przy ul. Buczki 14 (obecnie ul. Mickiewicza 7), która liczy-

ła ponad 7500 wiernych, rozpoczęła się 24 X 1953 r. Obok kościoła znajdował się duży, 

zniszczony budynek, który obejmował dwa pokoje na parterze, przestrzenne korytarze, kuch-
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nię, jadalnię oraz trzy pokoje na poddaszu
586

. W budynku znajdowała się również obszerna 

sala z osobnym wejściem, która została odnowiona i adoptowana na salkę katechetyczną. 

Do Maszewa jako pierwsze przyjechały służebnice s. Terentia Hyk, s. Chionia Popo-

wicz i s. Klementia Domaradzka. Objęły posługę w kościele, katechizację dzieci oraz opiekę 

nad chorymi. Siostry przyjechały praktycznie bez niczego, a podstawowe wyposażenie 

otrzymały od współsióstr z Goleniowa, które podzieliły się tym, co miały
587

. 

Dom w Maszewie był jednym z większych, w porównaniu do pozostałych placówek, 

w których zamieszkiwały siostry w Polsce, a dodatkowo w jego otoczeniu znajdował się duży 

ogród otoczony murem. Biorąc pod uwagę walory lokalizacyjne siostry dwukrotnie odbywały 

w nim swoje roczne rekolekcje pod kierownictwem o. Pawła Puszkarskiego OSBM oraz re-

demptorysty o. Włodzimierza Porodko
588

. 

Najwięcej czasu zajmowała siostrom praca w kościele. Zakrystianka była odpowie-

dzialna za wszystkie działania w kościele – otwieranie i zamykanie świątyni, prace porząd-

kowe, dekoracyjne z okazji różnych uroczystości, w tym dbanie o kościelne obrusy, szaty 

liturgiczne. W niedziele i święta brała udział we wszystkich nabożeństwach, więc praktycznie 

spędzała w kościele cały dzień. Praca katechetyczna obejmowała różne grupy wiekowe. Sio-

stry przygotowywały do katechizacji pomoce, zadania, plansze. Dzieci chętnie brały udział w 

lekcjach religii, które były starannie przygotowane. Na początku katechizacją zajmowała się 

s. Klementia Domaradzka, a po niej katechetkami były s. Weronika Wołoszyńska, s. Teofilak-

ta Ostiuk, s. Krystyna Delawska. Do pracy w parafii dojechały 20 IX 1954 r. s. Narcyza Bo-

ruszczak i s. Fewronia Boruszczak z Cyganka
589

. 

                                                           
586

 APSS, CC, Машево, спомини с. Павлі Шеремета, s. 2. 
587

 Ibidem. Siostry uporządkowały dom, ogrod i parafię. Brak wody bieżącej, łazienki, pieca do ogrzewania 

budynku stanowiły pewne trudności, które bez środków finansowych były nie do rozwiązania. Trudno było 

siostrom zaoszczędzić na remont czy drobne naprawy w domu, gdyż wynagrodzenie za pracę w parafii było 

niewielkie. Oszczędzały na różne sposoby. 
588

 Por. I. Hałagida, Między Moskwą, Warszawą a Watykanem, op. cit., s. 146–147. W Polsce przebywało po 

1947 r. kilku redemptorystow obrządku wschodniego, ukrywających się w klasztorach rzymskokatolickich. 

Jednym z nich był prawdopodobnie o. Włodzimierz Porodko (od 1944 r. ihumen w Zbojiskach). Po akcji „Wi-

sła” miał on odprawiać nabożeństwa na zachodnich i północnych ziemiach Polski, ukrywając się przed władzami 

(m.in. od lipca do października 1947 r. w Sobocie pow. Lwówek Śląski, gdzie utworzono dom ss. józefitek). 

Poźniej prawdopodobnie przebywał w klasztorach ojców redemptorystow rytu łacińskiego. 
589

 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cіt., s. 81. W miejscowości Cyganek, niedaleko od Nowego Dworu, w 

wyniku przesiedlenia w starym budynku zamieszkał Kanonik o. Bazyli Hrynyk. Zwrócił się on do s. Amalii 

Czaban z prośbą, aby przeznaczyła mu do pomocy siostry. 2 X 1948 r. s. Narcyza Boruszczak i s. Fewronia 

Boruszczak przyjechały do Cyganka. Po jakimś czasie dojechała do nich s. Akyłyna Wasyłyk. Warunki były 

bardzo trudne, a siostry tak naprawdę prowadziły gospodarkę ks. Hrynyka. Był tam niewielki kościół wraz z 

plebanią – małym budynkiem z trzema pokojami. Osób przesiedlonych niestety tam nie było, ale czasami ktoś 

przyjeżdżał do ks. B. Hrynyka na poradę, rozmowę lub w odwiedziny. Kanonik pełnił obowiązki duszpasterskie, 

dojeżdżając do Nowego Dworu lub Bytowa. Siostry prowadziły gospodarkę, a wszystkie prace musiały być 

wykonywane ręcznie. Brak ogrzewania zmuszał do palenia słomą lub zbieraniem drewna na opał. Do pomocy 
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Tabela 19. Katechizacja dzieci w rzymskokatolickiej parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Maszewie 

prowadzona przez Siostry Służebnice NPM w latach 1953–1964 

Katechetka Lata (liczba dzieci) Proboszcz 

s. Klementia Domaradzka 1953–1954 ks. Kazimierz Świetliński TCh 

s. Weronika Wołoszyńska 1954–1957 ks. Kazimierz Świetliński TCh 

s. Minodora Bożemska 1957–1960 ks. Karol Kopacz TCh 

s. Augustyna Kaczor  1960–1962 (420)
590

 ks. Karol Kopacz TCh 

s. Krystyna Delawska 1962–1964 ks. Karol Kopacz TCh 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zgromadzonych w AGSS i APSS. 

 

W latach 1953–1964 w katechizację dzieci i młodzieży było zaangażowanych pięć 

sióstr. Z pełnym poświęceniem prowadziły one zajęcia z religii oraz przygotowywały dzieci 

do pełnego udziału we Mszy św. Po zmianie proboszcza w 1958 r. parafię objął jezuita ks. 

Karol Kopacz, który duszpasterzował do 1965 r. Zarząd wiceprowincjalny nosił się z zamia-

rem objęcia domu pomocy społecznej dla dzieci w Matczynie. Z tego względu w marcu 1964 

r. przełożona s. Wira Bobińska zwróciła się do Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim z 

informacją o potrzebie zamknięcia placówki w Maszewie. W odpowiedzi otrzymała pismo z 

30 IV 1964 r. podpisane przez ówczesnego wikariusza generalnego Ignacego Jeża: „po zasię-

gnięciu opinii miejscowego Księdza Proboszcza, powiadamiamy, że nie jesteśmy skłonni do 

wyrażenia zgody na zlikwidowanie placówki Sióstr w Maszewie. Rozumiemy trudności 

Zgromadzenia, ale z drugiej strony zapotrzebowanie Diecezji na pracę Sióstr jest tak ogrom-

ne, że musimy uczynić wszystko, by utrzymać przynajmniej aktualny stan i zapewnić prze-

pracowanym księżom pomoc Sióstr zakonnych. Możemy ewentualnie zgodzić się na likwida-

cję Domu Zgromadzenia pod warunkiem, że równocześnie inne Zgromadzenie przejmie do-

tychczasową placówkę w Maszewie”
591

. Dzięki wspólnym staraniom na miejsce greckokato-

lickich służebnic przyjechały do pracy w parafii w Maszewie siostry służebniczki śląskie 

prowincji katowickiej
592

. Dom oficjalnie został zamknięty 1 X 1964, a jako ostatnia opuściła 

Maszewo 21 XII 1964 r. przełożona s. Krystyna Delawska
593

. 

 

Tabela 20. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Maszewie w latach 1953–1964. 

Dom zakonny w Maszewie, ul. Buczki 14 

Data otwarcia domu zakonnego 
24 X 1953 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

  

                                                                                                                                                                                     
przyjechała s. Terentia Hyk ze Stargardu. 22 IV 1954 r. o. B. Hrynyk został uwięziony, a siostry ostatecznie 20 

IX 1954 r., s. Amalia przeniosła na parafię do Maszewa. 
590

 AGSS, ХГЗЗССПНДМ, t. 2, s. 603–604. 
591

 APSS, Доми Сестер Служебниць в Польщі (закриті), Машево, List ks. I. Jeża z dnia 30 IV 1964 r., s. 1. 
592

 AGSS, Листи сестер з Польщі до Генеральної Настоятельки с. Єроніми Хімій, List s. Krystyny Delaw-

skiej z dnia 14 XII 1964 r. W liście do przełożonej generalnej s. Krystyna Delawska poinformowała o przyjeź-

dzie 11 XII 1964 r. trzech sióstr służebniczek z Katowic do pracy w parafii w Maszewie. 
593

 Oficjalna data zamknięcia placówki w Maszewie przez Siostry Służebnice NPM to 1 X 1964 r. 
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Data zamknięcia domu zakonnego 
1 X 1964 r.  

Przełożona wiceprowincjalna s. Wira Władysława Bobińska 

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Terentia Katarzyna Hyk 24 X 1953 13 VI 1955  

s. Olena Anna Czech 18 VI 1955 1 IX 1957  

s. Pankratia Paraskewia Kryszczyszyn 15 XI 1957 15 XI 1960  

s. Hliba Paraskewia Bojczuk 15 II 1961 14 VI 1961  

s. Krystyna Melania Delawska 14 VI 1961 1 X 1964  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Terentia Katarzyna Hyk 24 X 1953 13 V 1956 Chełm, ul. Engelsa 

s. Klementia Olena Domaradzka 27 VIII 1953 12 VIII 1955 Karlino 

s. Chionia Sofija Popowicz 30 IX 1957 21 XII 1958 Janów Lubelski 

s. Olga Karolina Kutiańska 27 X 1954 10 X 1958 Goleniów 

s. Weronika Anna Wołoszyńska 15 VIII 1954 1 IX 1957 Walcz 

s. Narcyza Maria Boruszczak 20 IX 1954 8 II 1964 Goleniów 

s. Fewronia Anna Boruszczak 20 IX 1954 15 VIII 1958 Miastko, ul. Rybacka 

s. Olena Anna Czech 20 IX 1954 1 IX 1957 Piątek 

s. Minodora Maria Bożemska 17 IX 1957 30 VIII 1960 Miastko, ul. Rybacka 

s. Auksentia Anastazja Seniuta 21 IX 1957 16 XII 1958 Miastko, ul. Wybickiego 

s. Pankratia Paraskewia Kryszczyszyn 15 XI 1957 15 XI 1960 Chełm 

20 XI 1962 30 XI 1964 Świdwin 

s. Ilariona Katarzyna Rybak 1 VI 1958 2 VII 1959 Goleniów 

s. Konstantyna Maria Żerebko 12 VI 1959 15 VI 1960 Janów Lubelski 

s. Augustyna Aleksandra Kaczor 1 IX 1960 10 IX 1962 Miastko 

s. Damiana Anna Czepil 4 XI 1960 1 VII 1962 Piątek 

s. Hliba Paraskewia Bojczuk 10 II 1961 18 VII 1962 Janów Lubelski 

s. Krystyna Melania Delawska 1 V 1961 21 XII 1964 Matczyn 

s. Kekylia Katarzyna Szmigelska 18 VI 1962 15 II 1963 Piątek 

s. Tadeja Tekla Rudko 18 VI 1962 15 VI 1964 Przemyśl, Pelczara
594

 

s. Jurija Nadija Dumak 1 VII 1962 21 XII 1964 Matczyn 

s. Teofilakta Maria Ostiuk 10 IX 1962 15 IX 1963 Halemba 

s. Tarsykia Julia Sokołyk 7 X 1963 1 IX 1964 Miastko, ul. Rybacka 

s. Weronika Maria Hamulewicz 1 XII 1963 21 X 1964 Chełm 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zgromadzonych w APSS i AGSS. 

 

2.4 Wałcz 

 

W lipcu 1947 r. deportowany razem z siostrami służebnicami z Krystynopola w ra-

mach akcji „Wisła” o. Arseniusz Kulibaba OSBM znalazł schronienie w rzymskokatolickiej 

parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu. Do pracy duszpasterskiej jako wikariusza przyjął go ks. 

Stefan Janiak
595

. Według sugestii o. Arseniusza proboszcz zwrócił się do przełożonej s. Ama-

lii Czaban z prośbą o przysłanie sióstr do pracy duszpasterskiej. Jako pierwsze przyjechały do 

19 XI 1949 r. służebnice s. Tadeja Rudko (przełożona wspólnoty), s. Anna Prociw (kancelaria 

parafialna), s. Paula Szeremeta (katechetka) i s. Hliba Bojczuk (zakrystianka) i zamieszkały w 

domu parafialnym. 

                                                           
594

 W Przemyślu przy ul. Pelczara opiekowała się s. Manujiłą Kowalczuk, po śmierci s. Partenii Kosyna. Stam-

tąd wyjechała 15 IV 1965 r. do Halemby. 
595

 Proboszczowie w parafii p.w. św. Mikołaja w Wałczu ks. Stefan Janiak (1947–1953), ks. Maciej Szałagan 

(1953–1960), ks. Witold Szymczukiewicz (1960–1964), ks. Czesław Krusiewicz (1964–1974). 
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W okresie powojennym społeczność północno-zachodnich regionów Polski była bardzo 

zróżnicowana, gdyż dużą grupę stanowiła ludność przesiedlona. Siostry starały się zdobyć zau-

fanie mieszkańców Wałcza, co wymagało roztropnego i wyważonego podejścia. Musiały nau-

czyć się wielu nowych rzeczy związanych z obrządkiem rzymskokatolickim, którego nie znały 

wcześniej, oraz poprawić znajomość języka polskiego, którym nie posługiwały się na co dzień 

we wspólnocie. Proboszcz powierzył administrację kancelarii parafialnej s. Annie Prociw, która 

podjęła się prowadzenia wszelkich formalności związanych z aktualizacją ksiąg, przyjmowa-

niem intencji mszalnych, zgłoszeń do sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, małżeń-

stwa, namaszczenia chorych. Powierzono jej również prowadzenie księgowości oraz przygoto-

wywanie sprawozdań dla władz kościelnych i świeckich. Z tego względu, iż parafię często od-

wiedzali goście, którym oferowano posiłki, we wrześniu 1951 r. przyjechała do pomocy w para-

fii s. Julianna Wasyłyńczuk
596

, wspierając siostrę w zarządzaniu plebanią. 

Zakrystianka s. Hliba Bojczuk dbała o porządek w świątyni, troszczyła się o wystrój, 

dekoracje i czystość, ale przede wszystkim o szaty liturgiczne i obrusy. Proboszcz odwiedza-

jąc wiernych przy okazji kolędy, zabierał ze sobą siostry, aby im pomóc poznać lepiej środo-

wisko oraz nawiązać kontakty z rodzinami, które identyfikowały się z Kościołem greckokato-

lickim, a zamieszkiwały na tych terenach w związku z przesiedleniem
597

. W 1953 r. nowym 

proboszczem został ks. Maciej Szałagan, któremu przydzielono dwóch wikariuszy, ojców 

bazylianów o. Arseniusza Kulibabę OSBM i o. Jozafata Romanyka OSBM. 

Katechizacją zajmowała się s. Paula Szeremeta, która lubiła pracę pedagogiczną i była 

bardzo jej oddana. Od 1953 r. jej miejsce zajmowały s. Teofilakta Ostiuk, a następnie s. Do-

minika Muż, która po latach tak wspominała: „Najtrudniej było wejść z godnością w nowy 

obrządek, otoczenie, środowisko i stać się jedną z nich, wśród których należało pracować, a 

równocześnie zachować szacunek i miłość do tego co bliskie i ojczyste. To nie przychodziło 

tak łatwo”
598

. Wspominała również, że siostry cieszyły się autorytetem wśród społeczeństwa  

i miały dobrą opinię wśród wiernych, co było bardzo korzystne dla zgromadzenia. Praca 

duszpasterska spoczywała w rękach sióstr, a ludzie byli do nich pozytywnie nastawieni. Na-

wiązywały kontakty, wspierały najuboższych, tworzyły atmosferę życzliwości i wzajemnego 

szacunku. 

                                                           
596

 Siostra Julianna Wasyłyńczuk była w grupie sióstr przekazanych w Cieszynie przez czeskie władze bez-

pieczeństwa do WUBP w Katowicach. Po zwolnieniu z więzienia w Sosnowcu przebywała krótko w klasz-

torze w okolicach Katowic, skąd została przeniesiona do Wałcza. 
597

 APSS, CC, Валч, cпомини с. Гліби Бойчук, s. 2. „В римокатолицьких родинах ксьондз питав катехизм 

дітей, а в наших родинах – питала сестра, бо діти боялися і не вміли говорити ще добре на польські мові”. 
598

 APSS, CC, Валч, cпомини с. Домінкі Муж, s. 2. „Найбільш болюче було ввійти гідно в чужий для нас 

обряд, в чужі обставини і стати однією із тих, серед котрих треба було працювати, а рівночасно зберегти 

велику пошану і любов до свого рідного. Це не приходило легко”. 
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Proboszcz – ks. Maciej Szałagan – sam prowadził naukę religii dla uczniów w klasach 

I–III i przygotowywał ich do pierwszej Komunii Świętej, a katechizację dzieci w wieku 

przedszkolnym z pobliskich miejscowości powierzył katechetce. Dzięki temu poznawała ko-

lejne rodziny związane z obrządkiem wschodnim, osiedlone na wsiach i oddalonych kolo-

niach, oraz nawiązywała z nimi kontakt. Siostra katechetka dodatkowo dojeżdżała lub docho-

dziła pieszo do miejscowości Kłębowiec, gmina Wałcz (7 km) – nie było możliwości dojaz-

du; Chwiram, gmina Wałcz – nauka dzieci z klas I–VII; Ługi Wałeckie, katechizacja dzieci 

klas I–IV. Do Chwiriam siostra dojeżdżała pociągiem, a do pozostałych – chodziła pieszo. 

Najtrudniej było w okresie jesienno-zimowym, gdy warunki atmosferyczne utrudniały dojazd 

lub dojście do tych miejscowości. W Ługach Wałeckich nie było kościoła, dlatego dzieci 

zbierały się na katechezę w jednym z domów prywatnych. Do tej miejscowości dochodziły 

również dzieci z Popowa. Były to typowo wiejskie tereny, gdzie osiedlono wiele rodzin za-

mieszkałych w odosobnionych koloniach na skraju lasu
599

. 

 

Tabela 21. Katechizacja dzieci wyznania rzymskokatolickiego przez Siostry Służebnic NPM w parafii pw. św. 

Mikołaja w Wałczu w latach 1950–1968. 

Katechetka Lata (liczba katechizowanych dzieci Proboszcz 

s. Paula Szeremeta 1950–1953 ks. Stefan Janiak 

s. Paula Szeremeta 

s. Teofilakta Ostiuk 

 

1953–1954 

 

 

 

 

 

ks. Maciej Szałagan 

 

 

s. Dominika Muż 

s. Teofilakta Ostiuk 

 

1954–1955 

s. Dominika Muż 

s. Partenia Kurylak 

 

1955–1958 

s. Dominika Muż 

s. Partenia Kurylak 

s. Kekylia Szmigielska 

 

1958–1959 

s. Dominika Muż 

s. Partenia Kurylak 

s. Kekylia Szmigielska 

 

1959–1960 

 

ks. Maciej Szałagan 

 

s. Dominika Muż 

s. Kekylia Szmigielska 

1960–1962 (410 dzieci
600

) ks. Witold Szymczukiewicz 

 

s. Dominika Muż 1962–1964 ks. Witold Szymczukiewicz 

s. Dominika Muż 

s. Klementia Domaradzka 

 

1964–1965 

 

ks. Czesław Krusiewicz 

s. Klementia Domaradzka 1965–1968 ks. Czesław Krusiewicz 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w AGSS i APSS. 

 

W latach 1950–1968 katechizacje prowadziło sześć sióstr, wśród których pionierką 

była s. Paula Szeremeta. Najdłużej, bo przez okres 11 lat, katechizacją zajmowała się s. Do-

                                                           
599

 Ibidem, s. 3. 
600

 AGSS, ХГЗЗССПНДМ, t. 2, s. 603–604. 
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minika Muż – wychowawczyni i pedagog. Niestety nie zachowały się dokładne dane odno-

śnie liczby katechizowanych dzieci. 

W salkach katechetycznych przy parafii dzieci z rodzin greckokatolickich uczyły się 

najczęściej razem z dziećmi rzymskokatolickimi. Proboszcz i rodzice wiedzieli, że siostry 

przynależą do Kościoła greckokatolickiego, pozbawionego przez władze komunistyczne oso-

bowości prawnej, dlatego informacje o tym udostępniano tylko zaufanym osobom, odnosząc 

się do tej sytuacji z szacunkiem i wyrozumiałością. 

W 1959 r. s. Dominika Muż odwiedzając rodzinę w Dobrym Mieście koło Olsztyna, 

dowiedziała się o podejmowanych staraniach związanych z otwarciem greckokatolickiej para-

fii
601

. Po powrocie do Wałcza podjęła w tej sprawie rozmowę z proboszczem ks. Maciejem 

Szałagą, który zdawał sobie sprawę z obecności w Wałczu i okolicy wielu rodzin greckokato-

lickich, dlatego za namową sióstr przedstawił ten temat ordynariuszowi gorzowskiej administra-

tury apostolskiej bp. Wilhelmie Plucie
602

. Siostry mając świadomość, iż będą musiały przygo-

tować rodziny oraz zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i zniwelować obawy przed przyj-

ściem na nabożeństwa w rodzimym obrządku, pomimo wszystko podjęły się tego zadania. 

Po wielu rozmowach z proboszczem i rodzinami, w czasie wizytacji parafii przez bi-

skupa pomocniczego Jerzego Strobę, przekazano pismo-prośbę od wiernych o utworzenie 

greckokatolickiej parafii w Wałczu, którą poparł również bardzo życzliwy rzymskokatolicki 

proboszcz ks. Zygmunt Gędziński z Tuczna. Na terenie swojej parafii w Święta Bożego Na-

rodzenia, grekokatolikom korzystającym z jego posługi duszpasterskiej w Miłogoszczy koło 

Wałcza pozwalał śpiewać kolędy w języku ukraińskim, wiedząc o tym, iż nie mają możliwo-

ści uczestniczenia w liturgii odprawianej we własnej tradycji. Petycje wysyłane do gorzow-

skiej kurii przyniosły pozytywny efekt. 

W maju 1957 r. papież Pius XII przedłużył prymasowi kard. Stefanowi Wyszyńskie-

mu uprawnienia ordynariusza dla grekokatolików mieszkających w Polsce. Jego wikariuszem 

został greckokatolicki kapłan ks. Bazyli Hrynyk, który wyszedł z więzienia w 1956 r. na mo-

cy amnestii i mimo ograniczeń czynił starania o powołanie nowych placówek duszpaster-

skich. Pierwszym duszpasterzem dla grekokatolików w Wałczu został naznaczony ks. Teodor 

Marków
603

, który w święto Zesłania Ducha Świętego 21 VI 1959 r. odprawił pierwszą Litur-

gię w obrządku wschodnim w kościele pw. Świętego Krzyża. Obecny proboszcz ks. Maciej 

                                                           
601

 APSS, CC, Валч, cпомини с. Домінкі Муж, s. 5. 
602

 Biskup Wilhelm Pluta (1910–1986) – administrator apostolski w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1958–

1972, biskup diecezjalny gorzowski w latach 1972–1986. Obecnie Sługa Boży Kościoła katolickiego. 
603

 Kapłani w parafii greckokatolickiej w Wałczu ks. Teodor Marków – proboszcz w latach 1959–1974; ks. 

Michał Doczyło – wikariusz w latach 1959–1969. 
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Szałagan przedstawił nowego kapłana licznie zgromadzonym wiernym, którzy przybyli z ca-

łego powiatu wałeckiego na to wielkie wydarzenie. Początkowo nabożeństwa odbywały się w 

niedziele i święta. Odkąd ks. Teodor Marków zamieszkał u sióstr służebnic w dwóch poko-

jach z osobnym wejściem odprawiał Mszę św. codziennie. Wierni bardzo często odwiedzali 

swojego duszpasterza, przychodzili na rozmowę, spowiedź czy poradę. Był człowiekiem bar-

dzo otwartym, gościnnym i umiejętnie współpracował z księżmi rzymskokatolickimi
604

. Słu-

żebnice w zaistniałej sytuacji obsługiwały dwie wspólnoty parafialne – rzymsko- i greckoka-

tolicką, które zgodnie współżyły ze sobą. Świadczy o tym fakt, iż podczas kolejnej wizytacji 

kanonicznej przedstawiciele kurii gorzowskiej odwiedzili obie parafie równocześnie, a siostry 

z tej okazji przygotowały świątynię i kaplicę, poczęstunek dla gości, słodycze dla dzieci oraz 

szaty liturgiczne do poświęcenia. 

Ze względu na planowane zmiany przełożona prowincjalna s. Wira Bobińska zdecy-

dowała o zabraniu sióstr z parafii w Wałczu. Pierwsza próba odejścia była podjęta w marcu 

1961 r., jednak ówczesny proboszcz ks. Witold Szymczukiewicz kategorycznie nie wyraził 

zgody. Zwrócił się pismem z 8 III 1961 r. do dziekana, tłumacząc, iż jest to decyzja wybitnie 

szkodliwa dla Kościoła i parafii, gdyż wierni tak bardzo przyzwyczaili się do pomocy ducho-

wej sióstr, że ich wyjazd przyniesie niepowetowaną szkodę. Z podobnym pismem zwrócił się 

do księdza wizytatora ks. T. Marków, z tą samą datą, prosząc o wpłynięcie na zmianę decyzji 

sióstr i pozostawienie ich w parafii wałeckiej „dla dobra Kościoła katolickiego obydwu ob-

rządków”
605

. Kiedy w 1964 r. zarząd podjął ostateczną decyzję o zamknięciu placówki, pro-

boszcz ks. Czesław Krusiewicz dopuszczał odejście sióstr jedynie pod warunkiem, że znajdą 

inne siostry na zastępstwo. Służebnice rozpoczęły poszukiwania innego zgromadzenia na 

swoje miejsce i po licznych rozmowach posługę zgodziły się przejąć siostry franciszkanki z 

Orlika. Służebnice wyjechały z Wałcza 30 VIII 1968 r., a współpracę z nimi bardzo ciepło 

wspominał proboszcz ks. Maciej Szałagan w liście ze Szczecina z 8 III 1965 r. w którym na-

pisał: „Przy okazji imienin wspominałem chwile przeżyte kiedyś w Wałczu razem z Siostrami 

i dziećmi całej parafii. Wydaje mi się, że to się już chyba nie powtórzy, a może będzie ale w 

niebie. Tak wysoko sobie cenię naszą niegdyś współpracę. Wydaje mi się, że to był jakiś sen. 

Pan Bóg pomagał naszej sprawie, bo to była sprawa Boża”
606

. 
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 Por. С. Дзюбина, І стверди...op. cit., s.148–149; S. Nabywaniec, Łemkowie i Ukraińcy grekokatolicy na 

Ziemiach Odzyskanych, w: Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis, 2:2007, s. 201–213. 
605

 AGSS, Доми Провінції Матері Божої Неустанної Помочі в Польщі (закриті), Валч, List ks. T. Marków 

do wizytatora z dnia 8 III 1961 r., s. 1. 
606

 APSS, Доми Сестер Служебниць в Польщі (закриті), Валч, List ks. Macieja Szałaganа do Sióstr Służebnic 

NPM z dnia 8 III 1965 r., s. 1. 
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Tabela 22. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Wałczu w latach 1949–1968. 

Dom zakonny w Wałczu, ul. Kościelna 3 

Data otwarcia domu zakonnego 
19 XI 1949 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

  

Data zamknięcia 
30 VIII 1968 r. 

Przełożona prowincjalna s. Wira Władysława Bobińska 

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Tadeja Tekla Rudko 19 XI 1949 11 XI 1950  

s. Anna Maria Prociw 11 XII 1950 27 IV 1957  

s. Weronika Maria Hamulewicz 27 IV 1957 27 IV 1960  

s. Dominika Olga Muż 27 IV 1960 1 IX 1965  

s. Klementia Olena Domaradzka 15 XI 1965 30 VIII 1968  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Tadeja Tekla Rudko 19 XI 1949 11 XI 1950 Warszawa 

1 I 1961 18 VI 1962 Maszewo 

s. Anna Maria Prociw 19 XI 1949 25 VI 1961 Janów Lubelski 

28 III 1962 15 III 1965 Przemyśl, ul. Pelczara 

s. Paula Zofia Szeremeta 19 XI 1949 1 IX 1953 Goleniów 

s. Hliba Paraskewia Bojczuk 1 XII 1949 26 IX 1953 Piątek 

s. Julianna Paulina Wasyłyńczuk 15 IX 1951 5 VI 1954 Karlino 

s. Teofilakta Maria Ostiuk 6 VIII 1952 17 IX 1954 Goleniów 

s. Augustyna Aleksandra Kaczor 15 XI 1952 20 XII 1952 Świdwin 

s. Josyfa Mychajłyna Melnycka 26 IX 1953 20 VIII 1955 At statum laicatum 

s. Dominika Olga Muż 20 IV 1954 1 IX 1965 Miastko, ul. Rybacka 

s. Auksentia Anastazja Seniuta 30 V 1954 21 IX 1957 Maszewo 

s. Petronela Szkirpan 5 VI 1955 5 VI 1960 Goleniów 

s. Partenia Maria Kurylak 26 VIII 1955 15 VIII 1961 Goleniów 

s. Josafata Zofia Nowosad 30 VIII 1955 26 X 1958 Piątek 

s. Weronika Maria Hamulewicz 1 IX 1955 15 IV 1961 Świdwin 

s. Weronika Anna Wołoszyńska 1 IX 1957 7 XII 1958 Janów Lubelski 

s. Teresa Helena Łukowicz  12 X 1958 7 XII 1958 Miastko, ul. Rybacka 

s. Teodora Maria Oczkuś 4 VII 1961 23 XI 1964 Miastko, ul. Rybacka 

s. Margareta Olena Dyczko 10 VII 1961 30 VIII 1968 Chełm 

s. Klementia Olena Domaradzka 15 XI 1961 10 V 1962 Świdwin 

2 VIII 1964 30 VIII 1968 Chełm 

s. Akyłyna Anastazja Horyneć  1 III 1963 18 V 1966 zmarła 

s. Chryzanta Maria Kuspiś 18 XI 1964 26 VIII 1968 Świdwin 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS i AGSS. 

 

W 1974 r. Siostry Służebnice NMP powróciły do pracy w greckokatolickiej parafii w 

Wałczu, dojeżdżając tym razem z domu zakonnego w Koszalinie. Na prośbę proboszcza ks. 

T. Markowa przełożona prowincjalna zgodziła się na prowadzenie przez siostry katechizacji 

dla greckokatolickich dzieci. Zajęcia w czasie wakacji, od 1 VII 1974 r., prowadziła s. Mela-

nia Kuzio. Katechizacja odbywała się w domach rodzinnych. Na początku siostra dojeżdżała 

do miejscowości Rusinowo, gdzie zbierała się grupa dzieci, a po pewnym czasie zajęcia były 

prowadzone również w miejscowościach Budy i Popowo oraz Wołowe Lasy. Niespodziewa-

nie 4 VII 1974 r. zmarł ks. T. Marków
607

 i parafię po jego śmierci objął ks. Jarosław Hrebe-

                                                           
607

 Pogrzeb ks. Teodora Marków odbył się 9 VII 1974 r., a wzięło w nim udział 50 kapłanów rzymsko- i 22 

greckokatolickich. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczyli rzymskokatolicki bp Tadeusz Werno z Kosza-
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niak
608

. Siostry kontynuowały katechizację, która odbywała się najczęściej w domach pry-

watnych rodzin w każdą sobotę i niedzielę. 

 

Tabela 23. Katechizacja dzieci wyznania greckokatolickiego prowadzona przez Siostry Służebnic NPM w Wał-

czu i okolicach w latach 1959–1988. 

Katechetka lata 
Liczba 

dzieci 
Proboszcz 

s. Dominika Muż 

s. Partenia Kurylak 

1959–1960  

o. Teodor Marków s. Dominika Muż 1960–1965 

s. Klementia Domaradzka 1965–1968 

 1968–1974 

s. Melania Kuzio 1975–1976 

1976–1977 

1977–1978 

1978–1979 

1979–1980 

1980–1981 

1981–1982 

1982–1983 

65 

68 

63 

61 

60 

63 

65 

63 

ks. Jarosław Hrebeniak 

s. Teresa Łukowicz 

 

1983–1984 

1984–1985 

1985–1986 

58 

62 

52 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

1986–1988 54 ks. Bogdan Hałuszka 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS i AGSS. 

 

Na religię przychodziły dzieci w różnych grupach wiekowych, od przedszkola do klas 

VIII, a najmłodsze często razem z rodzicami. W latach 1975–1983 na zajęcia z religii przycho-

dziło nawet do 68 dzieci. Biorąc pod uwagę duże rozproszenie greckokatolickich rodzin, była to 

znaczna grupa dzieci, których rodzice świadomie kultywowali tradycję i wychowywanie w 

swoim obrządku. Siostry prowadziły katechizację w Wałczu i okolicach do roku 1988
609

. 

 

2.5 Świdwin 

 

Na Pomorzu Środkowym w latach 50. XX w. powstała kolejna placówka służebnic, 

którą stworzyły siostry zwolnione przez władze komunistyczne z pracy w sanatorium w Go-

ścieradowie przy parafiach rzymskokatolickich pw. św. Michała Archanioła oraz Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Świdwinie. Po przybyciu na miejsce siostry zgłosiły się do probosz-

                                                                                                                                                                                     
lina oraz ks. Jan Martyniak z Kościoła greckokatolickiego. Strona dostępna na dzień 31 XII 2018 r. 

https://www.grekokatolicywalcz.pl/index.php?page=historia-parafii-lata-1959-1983. 
608

 Jarosław Hrebeniak (1908–1983) – greckokatolicki kapłan. W latach 1947–1948 był więźniem obozu w Ja-

worznie. W latach 1974–1983 objął posadę proboszcza greckokatolickich parafii w Wałczu i Barkowie. 
609

 Proboszczowie w Wałczu ks. Włodzimierz Pyrczak (1983–1985), ks. Bogdan Hałuszka (1985–2001), ks. 

Iwan Seńkiw (2001), ks. Arkadiusz Trochanowski (od 2001 r.) Od 1988 r. proboszczowie sami kontynuowali 

katechizację dzieci i młodzieży. 

https://www.grekokatolicywalcz.pl/index.php?page=historia-parafii-lata-1959-1983
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cza ks. Michała Polulaka
610

 1 V 1951 r. i zamieszkały przy ul. Świerczewskiego 34 (obecnie 

ul. Popiełuszki 34). 

Pierwsza wspólnota składała się z trzech sióstr, które zajmowały się katechizacją, posługą w 

kościele i działalnością charytatywną wśród chorych, ubogich i potrzebujących. Początki były trud-

ne, gdyż parafie w PRL-u po wojnie wymagały odnowienia. Siostry zahartowane przeciwnościami 

losu odważnie podjęły wyzwanie. Dom, w którym zamieszkały, wymagał remontu, jednak począt-

kowo nie stać ich było na takie wydatki. Uporządkowały pomieszczenia
611

 i w pierwszej kolejności 

podjęły starania o utworzenie kaplicy, na co zgodę otrzymały 15 V 1953 r. Katechetka zajmowała 

się nauką religii, wychowywaniem dzieci i młodzieży, przygotowaniem do sakramentów świętych. 

Zajęcia odbywały się w salce katechetycznej przy parafii, a prowadziła je najbardziej znana kate-

chetka dzieci w Świdwinie s. Suzanna Iwatiw. Uczyła również w szkole, gdyż na katechizację przy-

chodziło coraz więcej dzieci i salka okazała się zbyt mała, aby je pomieścić. Miała szczególny dar 

pedagogiczno-wychowawczy, była spokojna, zrównoważona, ciepła, potrafiła przyciągnąć nie tylko 

dzieci, ale i rodziców. Samodzielnie wykonywała ilustracje do kolorowania dla uczniów, przygoto-

wywała plansze i pomoce edukacyjne. Salka katechetyczna podczas jej zajęć zawsze była udekoro-

wana i przygotowana do lekcji. Ogromnym zaskoczeniem była jej niespodziewana śmierć 26 VII 

1960 r.
612

. Po jej odejściu katechizacją dzieci zajmowały się służebnice s. Teofilakta Ostiuk, s. Ma-

ria Kusznir, s. Paula Szeremeta, s. Minodora Bożemska, s. Bernadetta Wiktor, s. Wiktoria Biłas, s. 

Nadzieja Kowalczyk, s. Irena Kozij, s. Tatiana Kowalczyk i s. Augustyna Kaczor. 

Tabela 24. Katechizacja prowadzona przez Siostry Służebnice NPM w rzymskokatolickich parafiach w Świdwi-

nie dzieci klas I–VIII w latach 1951–1998.  

 

Katechetka 

 

 

lata 

Liczba dzieci  

(w tym do I Ko-

munii Świętej) 

 

proboszcz 

s. Weronika Wołoszyńska 1951–1954   

                                                           
610

 Proboszczowie rzymskokatolickiej parafii pw. św. Michała Archanioła w Świdwinie: ks. Michał Polulak 

(1948–1958), ks. Eugeniusz Kłoskowski (1958–1971), ks. Tadeusz Werno (1971–1974), ks. Jan Borzyszkowski 

(1974–1979), ks. Zenon Świątkowski (1979–1984), ks. Tadeusz Piasecki (1984–1995), ks. Jan Wszołek (1995–

2005). Strona http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/p.php?m=6&p=200, dostępna na dzień 28 XII 2018 r. 
611

 APSS, CC, Сьвідвін, спомини с. Павля Шеремета, s. 6. We wspomnieniach s. Paula zapisała: „Сестри в 

Сьвідвіні гостили Каноніка o. Миколу Денька, котрий після звільнення (1956 r.) з вязниці в Явожнім, був 

дуже виснажений. В сестер приходив до здоров’я та набирав сил по тяжкі в’язниці. Сестри примістили 

його у кімнаті на горі, де спокійно відпочивав та доходив до себе. Опківалася ним с. Плакида 

(Щерблюк)”. Por. I. Hałagida, Między Moskwą, Warszawą a Watykanem., op. cit., s. 212. 
612

 Por. ibidem, s. 7. We wspomnieniach s. Paula zapisała: „Парох кс. Пралат Евген Клосковський разом зі 

сотрудниками приготовили с. Сузанні величавий похорон. Прибуло багато людей та сестер. Тіло 

провадили через ціле місто від костела Cв. Михаїла до великого костела Матері Божої Неустанної 

Помочі, а відтак через головніші вулиці міста на кладовище. Велике число дітей, вбраних на біло з 

квітами, супроводжувало домовину. Одним словом Сьвідвін ще не мав так величавого похорону. 

Проповідь виголосив кс. А. Отшалковський. Всі плакали як за кимсь дуже близьким. Обложену квітами 

могилу, учениці відвідували ще довгий час”. Siostra Suzanna chorowała na serce. W lipcu 1960 r. przygoto-

wywała się do wyjazdu do sanatorium do Połczyna Zdroju, a przed tym wykonywała różne badania. Niespo-

dziewanie straciła przytomność i po reanimacji zmarła w szpitalu 26 VII 1960 r. 

http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/p.php?m=6&p=200
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s. Suzanna Iwatiw 

s. Plakyda Szczerbluk 
1954–1957 

 ks. Michał Polulak 

s. Suzanna Iwatiw 

s. Maria Kusznir 

1957–1960  ks. Michał Polulak 

prałat ks. Eugeniusz Kłoskowski 

s. Teofilakta Ostiuk 

s. Maria Kusznir 
1960–1961 1100

613
 

prałat ks. Eugeniusz Kłoskowski 

s. Teofilakta Ostiuk 

s. Paula Szeremeta 
1961–1962 1050

614
 

s. Paula Szeremeta 

s. Minodora Bożemska 

1962–1968 1437 

 

s. Paula Szeremeta 

s. Maria Kusznir 

1968–1970  

s. Paula Szeremeta 

s. Teodozja Dyczko 
1970–1971 

 

s. Paula Szeremeta 

s. Bernadetta Wiktor 

s. Wiktoria Biłas 

1971–1973 
 

ks. Tadeusz Werno 

s. Paula Szeremeta 

s. Bernadetta Wiktor 

s. Nadzieja Kowalczyk 
1973–1975 

 ks. Tadeusz Werno 

 

ks. Jan Borzyszkowski 

s. Irena Kozij 

s. Bernadetta Wiktor 

s. Nadzieja Kowalczyk 

1975–1976 
 

ks. Jan Borzyszkowski 

 
s. Irena Kozij 

s. Wiktoria Biłas 
1976–1977 

 

s. Bernadetta Wiktor 

s. Zenobia Wilchowska 
1977–1979 

 

s. Bernadetta Wiktor 1979–1980 530 (174) 

ks. Zenon Świątkowski 

ks. Franciszek Puchalski 

 

s. Tatiana Kowalczyk 450 (149) 

s. Bernadetta Wiktor 
1980–1981 

463 (152) 

s. Tatiana Kowalczyk 577 (83) 

s. Bernadetta Wiktor 1981–1982 458 (166) 

s. Tatiana Kowalczyk  564 (86) 

s. Bernadetta Wiktor 
1982–1983 

320 

s. Tatiana Kowalczyk 500 (160) 

s. Bernadetta Wiktor 
1983–1984 

320 

s. Tatiana Kowalczyk 500 (180) 

s. Bernadetta Wiktor 
1984–1985 

140 (140) 

ks. Tadeusz Piasecki 

ks. Franciszek Puchalski 

 

s. Tatiana Kowalczyk 500 (120) 

s. Bernadetta Wiktor 
1985–1986 

140 (140) 

s. Tatiana Kowalczyk 487 (89) 

s. Bernadetta Wiktor 
1986–1987 

200 (200) 

s. Tatiana Kowalczyk 505 (140) 

s. Bernadetta Wiktor 
1987–1988 

220 (220) 

s. Wiktoria Biłas 570 (150) 

s. Bernadetta Wiktor 1988–1989 240 (240) 

520 (150) s. Wiktoria Biłas 

s. Wiktoria Biłas 1989–1990 600 (152) 

s. Wiktoria Biłas 
1990–1991 

550 (95) 

195 (195) s. Augustyna Kaczor 

s. Wiktoria Biłas 1991–1992 500 (98) 
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 AGSS, ХГЗЗССПНДМ, t. 2, s. 603–604. 
614

 Ibidem. 
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s. Augustyna Kaczor 207 (207) 

s. Wiktoria Biłas 
1992–1993 

450 (90) 

200 (200) s. Augustyna Kaczor 

s. Wiktoria Biłas 
1993–1994 

450 (100) 

200 (200) s. Augustyna Kaczor 

 

s. Augustyna Kaczor 

 

1994–1995 215 (215) ks. Tadeusz Piasecki 

1995–1996 

1996–1997 

1997–1998 

140 (140) 

130 (130) 

127 (102) 

ks. Jan Wszołek 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w AGSS i APSS. 

 

Stopniowo zwiększała się liczba dzieci objętych katechizacją. Grupy, z którymi siostry 

prowadziły zajęcia, liczyły od 1000 do 1500 dzieci, w tym do pierwszej Komunii Świętej przy-

gotowywanych było do 400 dzieci rocznie. Oczywiście oprócz katechizacji dzieci i młodzież 

zaangażowane były w życie parafialne, do różnego rodzaju występów artystycznych typu jaseł-

ka, koncerty kolęd, spotkania opłatkowe itp. Katechetki mobilizowały najmłodszych do uczest-

nictwa w nabożeństwach, które przygotowywano wspólnie tak, aby były ciekawe dla nich. 

Zakrystianki w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy dbały o wystrój kościoła, 

porządkowały ołtarze i boczne kapliczki. Szyły szaty liturgiczne, obrusy lub ornaty dla mini-

strantów z czego proboszcz był bardzo zadowolony, gdyż kościół był w końcu dopilnowany. 

Znaną osobą w Świdwinie była s. Irenea Pisok, która mając przygotowanie pielęgniar-

skie, zajęła się opieką nad chorymi, odwiedzając ich w domach. Wyróżniała się szczególną 

umiejętnością stawiania trafnych diagnoz chorobowych u dzieci. Zdobyła sobie zaufanie i 

autorytet wśród ludzi swoim spokojnym usposobieniem, cierpliwością i umiejętnością zrozu-

mienia ludzi w potrzebie, nie odmawiając pomocy, niezależnie od pory dnia. Część domu 

przeznaczono na poczekalnię i gabinet dla osób poszukujących porady medycznej. Siostra 

skupiła wokół siebie wielu lekarzy i farmaceutów, którzy byli gotowi udzielać pomocy chary-

tatywnie dla osób ubogich lub z rodzin niezamożnych. Wśród zaprzyjaźnionych z siostrą me-

dyków były farmaceutka dr Franciszka Chromowska
615

 oraz dr Maria Wiewiórska-

                                                           
615

 Franciszka Chromowska (1909–1998) – urodziła się w Stebnikach pod Drohobyczem. Szkołę średnią ukończyła 

we Lwowie, a następnie zdała egzamin na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 

1934 r. zdobyła dyplom magistra i rozpoczęła pracę jako farmaceuta w Szydłowcu koło Radomia. Do Świdwina 

przyjechała z córką Aliną (po latach jedyną okulistką w Świdwinie) do męża Mikołaja, który trafił tam z frontem 

jako wojskowy lekarz weterynarii i tam już pozostał. Zajęła się więc organizacją służby farmaceutycznej i 1 IX 

1945 r. powstała pierwsza apteka. W latach powojennych między innymi z hrabiną Wolmer de Polenta i nauczy-

cielką panią Bronisławą Wołąciejową organizowały działalność charytatywną i poświęciły się tym, którzy potrze-

bowali ciepła i przyjaźni – ludziom starym, biednym i opuszczonym. Organizowały i prowadziły Klub Przyjaciół 

Starszego Człowieka przy ul. Kościuszki. Zmarła 10 XI 1998 r. Nabożeństwo (panachidę) i pogrzeb w obrządku 

greckokatolickim odprawił w kościele pw. św. Michała ks. Marek Sośnicki z parafii greckokatolickiej w Kołobrze-

gu. Strona dostępna na dzień 31 XII 2018 r. http://swidwinianie.blogspot.com/p/franciszka-chromowska.html. 

http://swidwinianie.blogspot.com/p/franciszka-chromowska.html
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Cupkiewicz
616

. Działalność s. Irenei dla części środowiska lekarskiego stała się z czasem nie-

wygodna. Wielu było niezadowolonych z tego, iż chorzy bardziej ufali siostrze i z dolegliwo-

ściami chętniej zwracali się do niej o pomoc, a ona nikomu nie odmówiła. Bywało tak, jak 

wspominają siostry, że chorzy wychodząc z przychodni lekarskiej, kierowali się jeszcze z recep-

tami do s. Irenei w celu weryfikacji, czy zaproponowany sposób leczenia jest właściwy. Sytua-

cja nabrała rozgłosu i zakończyła się złożeniem skargi na siostrę. W związku z tym, aby złago-

dzić napięcie w środowisku, zarząd zdecydował o przeniesieniu s. Irenei do innej wspólnoty
617

. 

Współpraca w parafii układała się bardzo dobrze i siostry z czasem odważyły się 

ujawnić swoją przynależność do Kościoła greckokatolickiego, co zostało pozytywnie przyjęte 

i nie wpłynęło na relacje z duchowieństwem i wiernymi. Pod koniec lat 60. XX w., za namo-

wą służebnic, proboszcz ks. Eugeniusz Kłosowski wychodząc naprzeciw potrzebom, zgodził 

się odprawić nabożeństwa w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy według kalenda-

rza juliańskiego dla greckokatolickiej społeczności Świdwina. Siostry przygotowały modlitwy 

w języku ukraińskim, czytanie Ewangelii oraz śpiew pieśni i kolęd. Uczestnictwo w nabożeń-

stwie w języku ojczystym było ogromnym przeżyciem nie tylko dla wiernych obrządku 

wschodniego, ale także samych sióstr. Po śmierci ks. Kłosowskiego jego następca ks. Tadeusz 

Werno po objęciu parafii 1 VI 1971 r. kontynuował tradycję odprawiania nabożeństw dla gre-

kokatolików. Na Święta Bożego Narodzenia w 1971 r. ks. Tadeusz Werno zaprosił po raz 

pierwszy do parafii bazylianina o. Melecjusza Bilińskiego, aby odprawił Liturgię w obrządku 

wschodnim. Zgromadziła ona w kościele rzesze wiernych obu obrządków. Z okazji tego wy-

jątkowego wydarzenia proboszcz serdecznie przywitał bazylianina o. Melecjusza oraz licznie 

zebranych i wraz z wikariuszami wspólnie się modlili podczas całego nabożeństwa. Od tego 

momentu w parafii w Świdwinie Liturgie wschodnie dla grekokatolików odbywały się syste-

matycznie w każdą niedzielę i święta
618

. 

Kiedy w marcu 1974 r. ks. Tadeusz Werno został powołany na urząd biskupa pomoc-

niczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej nowy proboszcz ks. Jan Borzyszkowski konty-

nuował współpracę z siostrami oraz działania na rzecz wiernych obrządku greckokatolickiego. 

Siostrom Służebnicom NMP przekazano na własność 12 VII 1972 r. nieruchomość przy ul. 

Świerczewskiego 34 (obecnie ul. J. Popiełuszki), którą dotychczas zajmowały. Pomimo zmian 

                                                           
616

 Maria Wiewiórska-Cupkiewicz – lekarz medycyny szpitala powiatowego w Białogardzie, aktywna działaczka 

ruchu młodzieżowego, społecznego, zawodowego. Strona dostępna na dzień 31 XII 2018 r. 

http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/plain-content?id=8338. Artykuł dostępny w: Głos Koszaliński, nr 33 

(4451), 1967, s. 1. 
617

 APSS, CC, Сьвідвін, спомини с. Павля Шеремета, s. 13. 
618

 Ibidem, s. 18. 

http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/plain-content?id=8338
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personalnych we wspólnocie działalność duszpastersko-katechetyczna sióstr wobec wiernych 

obu obrządków była kontynuowana. 

Od 1981 r. siostry zaczęły dojeżdżać do parafii greckokatolickiej w Kołobrzegu, którą 

od 1978 r. prowadzili ojcowie bazylianie
619

. Natomiast w niedziele i święta przyjeżdżali do 

Świdwina duszpasterze z Kołobrzegu, aby odprawić Liturgię w obrządku wschodnim. Siostry 

z pełnym oddaniem angażowały się w życie wspólnoty parafialnej, zajmując się katechizacją 

dzieci i młodzieży z rodzin greckokatolickich od 1981 r. 

 

Tabela 25. Katechizacja dzieci obrządku greckokatolickiego, prowadzona przez Siostry Służebnice NPM ze 

Świdwina w latach 1981–1998. 

 

 

katechetka 

 

 

 

miejscowość 

 

 

lata 

Liczba 

dzieci, w 

tym do I 

Komunii 

Świętej 

 

 

proboszcz 

s. Bernadetta Wiktor Kołobrzeg 1981–1982 

1982–1983 

29 

30 

o. Teodozjusz Janków OSBM 

 

s. Tatiana Kowalczyk 

 

 

Kołobrzeg 

Świdwin 

1984–1985 28  

 

o. Jozafat Osypanko OSBM 

 
Świdwin 

Kołobrzeg 

1985–1986 26 

26 

Świdwin 

Kołobrzeg 

1986–1987 11 

25 

 

s. Wiktoria Biłas 

s. Bernadetta Wiktor 

Kołobrzeg 1987–1988 33 (3) 

Świdwin 12 

Kołobrzeg 1988–1989 25 (4) 

Świdwin 16 (3) 

s. Wiktoria Biłas Świdwin 1989–1990 11 (2) 

Kołobrzeg 27 (5) 

s. Wiktoria Biłas  Kołobrzeg 1990–1991 35 (2) 

s. Augustyna Kaczor Świdwin 11 

s. Wiktoria Biłas  Świdwin 

 

1991–1992 12 

1992–1993 6 (3) 

1993–1994 5 

s. Augustyna Kaczor 

 

Świdwin 

 

1994–1995 12 

1995–1996 12 

s. Wiktoria Biłas  Wałcz  

1996–1997 

35 (6) ks. Bogdan Hałuszka 

Szczecinek 10 

s. Augustyna Kaczor  Świdwin 12 o. Jozafat Osypanko OSBM 

s. Wiktoria Biłas  Wałcz 1997–1998 40 (8) ks. Bogdan Hałuszka 

Szczecinek 10 (2) 

s. Augustyna Kaczor Świdwin 10 o. Mirosław Pidłypczak OSBM 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS, AGSS. 

 

                                                           
619

 Ibidem, s. 19. „Сестри зі Сьвідвіна від 1981 р. доїзджають на катехизацію до Колобжеґу, який 

віддалений від Сьвідвіна 68 кл. Там від 1978 р. є грекокатолицька парафія, яку обслуговують ОО. 

Василіяни, Рік доїздила с. Бернадета Віктор, опісля с. Татіяна Ковальчик, а від 1987 р. с. Вікторія Білас”. 
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 W latach 1981–1998 katechizacją dzieci naprzemiennie zajmowały się katechetki s. 

Bernadetta Wiktor, s. Tatiana Kowalczyk, s. Wiktoria Biłas, s. Augustyna Kaczor, które do-

jeżdżały do dzieci z miejscowości Kołobrzeg i Świdwin, a w latach 1996–1998 dodatkowo do 

Wałcza i Szczecinka. Były to grupy do 40 osób, a wśród nich część dzieci była przygotowy-

wana do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. 

W latach 90. XX w. w Świdwinie przebywały siostry, które ze względu na podeszły 

wiek i stan zdrowia nie mogły prowadzić aktywnej działalności, ale do końca uczestniczyły w 

parafialnym apostolstwie modlitwy. Dom zakonny w Świdwinie został zamknięty 1 X 2013 r. 

 

Tabela 26. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Świdwinie w latach 1951–2013. 

Dom zakonny w Świdwinie, ul. Popiełuszki 34 

Data otwarcia domu zakonnego 
15 V 1951 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
1 X 2013 r. 

Przełożona prowincjalna s. Natalia Krystyna Macina 

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Weronika Anna Wołoszyńska 15 V 1951 15 VI 1954  

s. Irena Mirosława Windyk 15 XII 1954 19 VII 1955  

s. Jarosława Rozalia Łuczka 19 VII 1955 5 XI 1957  

s. Irenea Rozalia Pisok 5 XI 1957 6 II 1964  

s. Atanazja Stefania Nediłka 6 II 1964 5 I 1965  

s. Minodora Maria Bożemska 15 II 1965 1 I 1968  

s. Paula Zofia Szeremeta 30 VIII 1968 5 VII 1975  

s. Irena Daria Kozij 1 VIII 1975 1 VIII 1977  

s. Zenobia Halina Wilchowska 12 IX 1977 20 VIII 1978  

s. Tatiana Maria Kowalczyk 17 XI 1979 1 IX 1982  

s. Paula Zofia Szeremeta 1 IX 1982 1 IX 1989  

s. Wiktoria Katarzyna Biłas 1 IX 1989 1 IX 1994  

s. Emilia Stefania Paszkowiak 1 IX 1994 18 XII 1996  

s. Wiktoria Katarzyna Biłas 18 XII 1996 1 VIII 1998  

s. Miriam Lidia Bałtorowicz 1 VIII 1998 1 X 2013  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Plakyda Paraskewia Szczerbluk 15 V 1951 25 X 1957 Miastko, ul. Rybacka 

s. Irenea Rozalia Pisok 15 V 1951 10 IV 1970 Matczyn 

s. Jarosława Rozalia Łuczka 15 V 1951 15 XI 1957 Stare Kurowo 

s. Weronika Anna Wołoszyńska 15 V 1951 15 VIII 1954 Maszewo 

s. Eugenia Maria Łukowicz 4 I 1952 25 IX 1953 Piątek 

s. Augustyna Aleksandra Kaczor 20 XII 1952 28 IV 1953 Stare Kurowo 

10 IX 1955 19 IX 1957 Miastko, ul. Rybacka 

30 I 1965 30 III 1965 Miastko, ul. Rybacka 

30 VIII 1968 30 VIII 1970 Goleniów 

25 XII 1989 20 III 2012 Prałkowce 

s. Wira Władysława Bobińska 1 IX 1953 1 IX 1954 Miastko, ul. Rybacka 

s. Irena Mirosława Windyk 15 II 1954 19 VII 1955 Goleniów 

s. Suzanna Stefania Iwatiw 20 VIII 1954 26 VII 1960 zmarła 

s. Konstantyna Maria Żerebko 20 VIII 1954 15 V 1956 Karlino 

2 XI 1958 12 VI 1959 Maszewo 

20 II 1969 15 VIII 1973 Halemba  

s. Klementia Olena Domaradzka 14 III 1956 1 VI 1958 Miastko, ul. Wybickiego 

10 V 1962 2 VIII 1964 Wałcz 
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s. Damiana Anna Czepil 13 V 1956 3 XII 1958 Goleniów 

28 VII 1970 1 III 1971 Miastko, ul. Rybacka 

s. Maria Katarzyna Kusznir 10 IX 1957 15 II 1961 Halemba 

30 VIII 1968 15 VIII 1970 Goleniów 

s. Tarsykia Julia Sokołyk 25 VIII 1959 16 VII 1960 Stare Kurowo 

s. Julianna Paulina Wasyłyńczuk 1 XI 1959 26 II 1985 zmarła 

s. Maria Rozalia Werbeneć 15 II 1960 17 V 1974 Chełm 

s. Margareta Olena Dyczko 3 V 1960 16 IX 1960 Piątek 

s. Teofilakta Maria Ostiuk 10 IX 1960 10 IX 1962 Maszewo 

s. Weronika Maria Hamulewicz 15 IV 1961 18 VI 1961 Piątek 

s. Emilia Stefania Paszkowiak 11 XI 1958 2 IX 1960 Warszawa 

8 VII 1961 20 XI 1964 Matczyn 

23 IX 1987 23 III 2002 Bartoszyce 

s. Paula Zofia Szeremeta 1 IX 1961 5 VII 1975 Rzym, Dom generalny 

21 I 1981 28 IX 1989 Goleniów 

s. Minodora Maria Bożemska 10 IX 1962 10 VI 1969 Miastko, ul. Rybacka 

s. Atanazja Stefania Nediłka 7 IV 1964 5 I 1965 Matczyn 

s. Pankratia Paraskewia Kryszczyszyn 30 XI 1964 12 VII 1969 zmarła 

s. Leontia Maria Łozińska 16 III 1966 30 XII 1968 Janów Lubelski 

12 VIII 1987 1 IX 1994 Janów Lubelski 

s. Adriana Aniela Jaśniewicz 15 II 1967 30 VIII 1968 Miastko, ul. Rybacka 

s. Josafata Zofia Nowosad 19 III 1967 30 VIII 1968 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Chryzanta Maria Kuśpiś 26 VIII 1968 11 VII 1970 Stare Kurowo 

s. Joanna Maria Bunda 4 IX 1968 10 X 1969 Halemba  

1 VII 2008 1 X 2013 Bartoszyce 

s. Teodozja Teresa Dyczko 28 VIII 1970 27 VIII 1971 Goleniów 

s. Teresa Zofia Zapołuch 25 II 1971 16 VIII 1971 Matczyn 

28 VIII 1974 5 IV 1975 At statum laicatum 

s. Bernadetta Bronisława Wiktor 25 VIII 1971 15 VIII 1976 Stare Kurowo 

1 VIII 1977 6 X 1989 Paryż 

s. Wiktoria Katarzyna Biłas 25 VIII 1971 15 VIII 1973 Goleniów 

1 IX 1976 1 IX 1977 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

18 XII 1986 15 VIII 1997 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Lidia Weronika Kozar 31 VIII 1971 13 VII 1975 Matczyn 

s. Tadeja Tekla Rudko 15 VIII 1973 22 VII 1987 Koszalin 

s. Nadzieja Anna Kowalczyk 23 VIII 1973 1 IX 1976 Goleniów 

s. Irena Daria Kozij 1 IX 1975 22 IX 1977 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

s. Zenobia Halina Wilchowska 31 VIII 1977 20 VIII 1978 Warszawa 

s. Tatiana Maria Kowalczyk 20 VIII 1978 4 VII 1987 Bartoszyce 

s. Areta Antonia Pidłypczak  20 VIII 1978 20 X 1980 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

 1 IV 2002 1 IV 2003 Janów Lubelski 

s. Wira Olga Daćkiw 20 X 1980 23 I 1988 zmarła 

s. Miriam Lidia Bałtorowicz 1 VIII 1998 1 X 2013 Olsztyn 

s. Józefa Julia Pidłypczak 1 V 2003 29 X 2005 Janów Lubelski 

s. Teresa Olena Łukowicz 29 VIII 2006 26 VIII 2008 Koszalin 

s. Sozonta Maria Biłas 1 IX 2008 1 X 2013 Koszalin 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS. 

 

2.6 Stare Kurowo 

 

Ojcowie bazylianie w 1951 r. zwrócili się do przełożonej wiceprowincjalnej s. Amalii 

Czaban z prośbą o powołanie w parafii w Starym Kurowie domu zakonnego sióstr. Do tej 

miejscowości w województwie gorzowskim został skierowany do pracy duszpasterskiej w 
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rzymskokatolickiej parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła bazylianin o. Włodzimierz Haj-

duk. Początkowo pełnił funkcje administratora, a od 1 VI 1951 r. został proboszczem po 

śmierci dziekana ks. Michała Rozlepiły 11 II 1950 r. Wspierał go współbrat zakonny o. Mele-

cjusz Biliński, który otrzymał obowiązki wikariusza 20 X 1950 r.
620

. Ze względu na delegali-

zację Kościoła greckokatolickiego oraz politykę władz komunistycznych PRL parafianie nie 

byli informowani o przynależności narodowej i obrządkowej kapłanów. Ojcowie bazylianie 

sprawowali posługę liturgiczno-sakramentalną w obrządku łacińskim. Wierni darzyli ich sza-

cunkiem, a rozległa terytorialnie parafia w Starym Kurowie wymagała wiele pracy i trudu. 

Proboszcz o. Włodzimierz Hajduk zadbał o nauczanie religii w szkołach i od 1 VII 1951 r. 

przyjechały do pomocy s. Pankratia Kryszczyszyn i s. Klementia Domaradzka. Na początku 

siostry zamieszkały razem z ojcami w budynku przy ul. Daszyńskiego 7, gdzie na piętrze 

mieszkali bazylianie, a na parterze mieściła się kancelaria parafialna, kuchnia, jadalnia i pokój 

dla sióstr. Służebnice objęły posługę w kościele, katechizację oraz wszystkie prace związane 

z utrzymaniem budynku parafialnego, często odwiedzanego przez różnych gości. Prowadziły 

katechizację zarówno wśród dzieci z rodzin rzymsko-, jak i greckokatolickich, dojeżdżając do 

okolicznych miejscowości. 

Do parafii Stare Kurowo należało dodatkowo dziewięć kościołów filialnych – Górki 

Noteckie, Błotnica, Zwierzyn, Łącznica, Pławin, Głęboczek, Górecko, Nowe Kurowo, Żółwi-

na. W 1949 r. parafia w Starym Kurowie liczyła 5689 wiernych, a w 1959 r. – 8122
621

. Wśród 

osób zamieszkujących te tereny dosyć dużą grupę stanowiła społeczność przesiedlona w ra-

mach akcji „Wisła”, głównie wyznania greckokatolickiego i prawosławnego. Część wiernych 

to osoby, które powróciły z przymusowych robót i obozów pracy z Niemiec. Sytuacja tych 

społeczności w latach powojennych była bardzo trudna, gdyż działania ówczesnych władz 

komunistycznych PRL-u ograniczały działalność organizacji wspierających mniejszości naro-

dowe i religijne. Dopiero w latach 50. XX w. pojawiły się pierwsze nieoficjalne próby cele-

browania nabożeństw dla grekokatolików, które z czasem przekształciły się w pierwsze pla-

cówki duszpasterskie, a później parafie Kościoła, który został pozbawiony osobowości praw-

nej i nie mógł działać legalnie. 

 

                                                           
620

 S. Woźniak, Ojcowie bazylianie i ich posługa w Starym Kurowie jako przykład pracy greckokatolickich du-

chownych w obrządku łacińskim, „Studia Zachodnie”, T. 16:2014, s. 148. Kuria Administracji Apostolskiej w 

Gorzowie Wielkopolskim mianowała 25 I 1947 r. o. Włodzimierza Hajduka wikariuszem kościoła parafialnego 

w Drezdenku z rezydencją w Starym Kurowie. Został on posłany do pomocy ks. Michałowi Rozlepile, probosz-

czowi i dziekanowi w Starym Kurowie. 
621 Por. ibidem, s. 109. 
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Tabela 27. Katechizacja dzieci wyznania rzymskokatolickiego przez Siostry Służebnice NPM w parafii w Sta-

rym Kurowie w latach 1951–1978 

Katechetka Lata (liczba katechizowanych dzieci) Proboszcz 

s. Klementia Domaradzka 1951–1953 

o. Włodzimierz Hajduk 

s. Augustyna Kaczor 1953–1955 

s. Wołodymyra Mozol 1955–1963 (350–400
622

) 

s. Maria Kusznir 1963–1968 

s. Wołodymyra Mozol 1968–1971 

s. Maria Kusznir 1971–1974 

s. Anatolia Magura 1974–1976 

s. Bernadetta Wiktor 1976–1977 

s. Tatiana Kowalczyk 1977–1978 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w AGSS i APSS. 

  

W latach 1951–1978, jak wynika z zebranych danych, w katechizacji pracowało sie-

dem sióstr, które w pełnym wymiarze prowadziły zajęcia dla dzieci, nie wiadomo jednak, ile 

ich było. Siostry swoją posługą objęły również osoby chore i samotne. Ze względu na stan 

zdrowia, stałej opieki medyczno-pielęgniarskiej wymagał o. Włodzimierz Hajduk, u którego 

została zdiagnozowana choroba Parkinsona. 

Pod koniec lat 70. XX w. pojawiła się możliwość utworzenia parafii greckokatolickich 

na Mazurach. W związku z tym przełożona prowincjalna s. Anna Prociw pismem z 8 IV 1978 

r. zwróciła się do ordynariusza gorzowskiego bp. Wilhelma Pluty, informując o potrzebie 

zamknięcia placówki w Starym Kurowie i zabraniu sióstr do pracy wśród wiernych obrządku 

greckokatolickiego. Biskup w piśmie z 1 VI 1978 r. napisał: „Biorąc pod uwagę przedstawio-

ne powody przychylam się do prośby Matki Prowincjalnej i wyrażam zgodę […] Chętnie za-

trzymałbym Siostry w diecezji, której przez tyle lat służyły ofiarną pracą i pomocą miejsco-

wym duszpasterzom. Rozumiejąc jednak większe potrzeby, szczególnie w organizowanych 

obecnie ośrodkach nowych obrządku wschodniego, dziękuję serdecznie „Bóg zapłać” za wie-

loletni wkład Zgromadzenia w budowanie Kościoła Chrystusowego na naszych ziemiach i 

błogosławię na dalszą owocną służbę Kościołowi”
623

. 

Bazylianie, w związku z możliwością podjęcia pracy duszpasterskiej wśród wiernych 

obrządku wschodniego na Mazurach, 30 VI 1978 r. przekazali parafię w Starym Kurowie 

księżom diecezji gorzowskiej. Siostry razem z ojcami po 17 latach opuściły parafię w Starym 

Kurowie 2 VII 1978 r. i przejechały do nowo otwartej placówki w Węgorzewie, gdzie konty-

nuowały opiekę nad chorym o. W. Hajdukiem
624

. 

 

                                                           
622

 AGSS, ХГЗЗССПНДМ, t. 2, s. 603–604. 
623

 APSS, Доми Сестер Служебниць в Польщі (закриті), Старе Курово, List bp. W. Pluty z dnia 1 VI 1978 r., s. 1. 
624

 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 160. 
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Tabela 28. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Starym Kurowie w latach 1951–1978. 

Dom zakonny w Starym Kurowie, ul. Daszyńskiego 4 

Data otwarcia domu zakonnego 
1 VII 1951 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
1 VII 1978 r.  

Przełożona prowincjalna s. Anna Maria Prociw 

  

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Pankratia Paraskewia Kryszczyszyn 1 VII 1951 1 VII 1957  

s. Jarosława Rozalia Łuczka 15 XI 1957 25 XI 1963  

s. Damiana Anna Czepil 1 XII 1963 28 VII 1970  

s. Chryzanta Maria Kuśpiś 28 VII 1970 21 VIII 1971  

s. Maria Katarzyna Kusznir 21 VIII 1971 1 VII 1973  

s. Josafata Zofia Nowosad 6 VIII 1974 1 VII 1978  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Pankratia Paraskewia Kryszczyszyn 1 VII 1951 15 XI 1957 Maszewo 

s. Klementia Olena Domaradzka 1 VII 1951 4 V 1952 Karlino 

s. Chryzanta Maria Kuśpiś 8 V 1952 17 V 1957 Karlino 

11 VII 1970 20 VIII 1971 Janów Lubelski 

s. Augustyna Aleksandra Kaczor 28 IV 1953 10 IX 1955 Świdwin 

s. Wołodomyra Maria Mozol 1 IX 1955 20 X 1963 Miastko, ul. Rybacka 

30 VIII 1968 19 VIII 1971 Miastko, ul. Rybacka 

s. Natalia Stefania Majewska 1 VIII 1957 1 VI 1958 Miastko, ul. Wybickiego 

s. Konstantyna Maria Żerebko 21 VIII 1957 2 XI 1958 Świdwin 

s. Teodozja Teresa Dyczko 22 VIII 1957 27 X 1959 Goleniów 

s. Jarosława Rozalia Łuczka 15 XI 1957 25 XI 1963 Miastko, ul. Rybacka 

s. Margareta Olena Dyczko 23 X 1959 3 V 1960 Świdwin 

s. Joanna Maria Bunda 29 III 1960 28 VIII 1960 Miastko, ul. Rybacka 

28 VII 1970 15 VI 1972 Janów Lubelski 

s. Tarsykia Julia Sokołyk 16 VII 1960 1 XII 1962 Miastko, ul. Rybacka 

s. Akyłyna Anastazja Horyneć 20 XI 1962 1 III 1963 Wałcz 

s. Josafata Zofia Nowosad 15 VI 1963 19 III 1967 Świdwin 

6 VIII 1974 1 VII 1978 Węgorzewo 

s. Maria Katarzyna Kusznir 25 IX 1963 30 VIII 1968 Świdwin 

30 VIII 1971 1 I 1974 еksklaustracja 

s. Damiana Anna Czepil 1 XII 1963 28 VII 1970 Świdwin 

s. Leokadia Mirosława Biłas 11 III 1967 28 VII 1970 Halemba 

s. Lubomira Olesława Wacura 17 VIII 1971 12 X 1973 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

s. Salomija Stanisława Burak 8 X 1972 15 VIII 1973 Warszawa 

s. Teresa Zofia Zapołuch 15 VIII 1973 28 VIII 1974 Świdwin 

s. Adriana Aniela Jaśniewicz 15 VIII 1973 1 IX 1975 Przemyśl, Popielów 

s. Anatolia Krystyna Magura 6 VII 1974 1 IX 1976 Goleniów 

s. Areta Antonina Pidłypczak 1 IX 1975 1 IX 1977 Miastko, ul. Rybacka 

s. Bernadetta Bronisława Wiktor 15 VIII 1976 1 VIII 1977 Świdwin 

s. Elżbieta Zofia Głuszyk 1 IX 1977 15 VIII 1978 Węgorzewo 

s. Tatiana Maria Kowalczyk 17 VIII 1977 20 VIII 1978 Świdwin 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych w APSS, AGSS.  

 

2.7 Karlino 

 

Decyzja o odejściu sióstr z pracy w sanatorium w Adampolu była okazją do podjęcia 

posługi duszpasterskiej w parafii pw. św. Michała Archanioła w Karlinie, niedaleko Świdwi-
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na. W pierwszych dniach maja 1952 r. z Adampola do nowej placówki w Karlinie wyjechała 

s. Partenia Kurylak, gdzie dotarła również s. Klementia Domaradzka ze Świdwina
625

. Całą 

wspólnotę sióstr, razem z s. Amalią oraz s. Partenią, s. Klementią i s. Jarosławą Łuczka, 

przywitał proboszcz ks. Feliks Kaczmarek
626

, który przekazał im do dyspozycji dwupiętrowy 

budynek, ale niestety w bardzo złym stanie, mocno zniszczony i zagracony. Trzeba było wło-

żyć wiele wysiłku i pracy, aby go uporządkować. Oficjalnie dom zakonny w Karlinie został 

erygowany 12 V 1952 r. i podczas niedzielnej Mszy św. proboszcz poinformował wiernych   

o przyjeździe sióstr, prosząc o wsparcie dla nich. Parafianie okazali wiele życzliwości, dobro-

ci i otwartości serca. Siostry, podobnie jak w innych parafiach, zajmowały się przede wszyst-

kim administracją i zarządzaniem plebanii, prowadziły katechizację dzieci wraz z przygoto-

waniem ich do pierwszej Komunii Świętej, a przynajmniej jedna z nich odwiedzała chorych i 

osoby samotne w parafii. Na parterze siostry utworzyły niewielki gabinet, w którym przyj-

mowane były osoby potrzebujące opieki pielęgniarskiej czy porady medycznej. Największe 

doświadczenie medyczno-pielęgniarskie miała przybyła w lipcu 1952 r. s. Daria Kwiatkow-

ska, która wcześniej pracowała w szpitalu i sanatorium. Miała szczególny dar diagnozowania 

chorób skóry oraz doboru odpowiednich środków medycznych. Z jej pomocy korzystali 

wszyscy, w tym urzędnicy, policjanci oraz osoby pracujące wśród służb specjalnych
627

. W 

lipcu 1954 r. s. Daria Kwiatkowska została przeniesiona do wspólnoty w Miastku, a opieką 

nad chorymi zajęła się s. Chionia Popowicz. Ze względu na bardzo przyjazne i miłe usposo-

bienie, zawsze chętna i gotowa posłużyć była osobą bardzo lubianą wśród mieszkańców Kar-

lina. Zaangażowanie sióstr w pomoc chorym i najbardziej potrzebującym bardzo przeszkadza-

ło tamtejszym lekarzom, ponieważ nie cieszyli się oni tak dobrą opinią pacjentów jak siostry. 

Szukano więc sposobności, aby zaszkodzić siostrom w prowadzeniu ich punktu sanitarnego. 

Złożono więc na nie skargę, wykorzystując śmierć dziecka, które rodzice przynieśli do s. 

Chioni w celu podania mu zastrzyku, wcześniej przepisanego przez lekarza. Dziecko niestety 

po iniekcji zmarło, a s. Chionia, która bardzo to przeżyła, została oskarżona przez miejscowe-

go lekarza o spowodowanie nieszczęścia
628

. Mieszkańcy Karlina i okolicznych miejscowości 

powiatu kołobrzeskiego zwrócili się na piśmie do prokuratora powiatowego w obronie sióstr 

oraz prowadzonego przez nie punktu sanitarnego. Opisali dokładnie zaistniałą sytuację w pi-

śmie: „Załączając wykaz własnoręcznych podpisów mieszkańców Karlina i okolicznych gro-

                                                           
625

 APSS, CC, Карліно, спомини с. Партенії Курилак, s. 1. 
626

 Proboszcz ks. Feliks Kaczmarek pełnił swoją funkcję od 24 Х 1945 r. do lipca 1956 r. Po jego odejściu pro-

boszczem został ks. Józef Kępka do 1972 r. Strona www.parafia-karlino dostępna na dzień 31 XII 2018 r. 
627

 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 131. 
628

 APSS, CC, Карліно, спомини с. Партенії Курилак, s. 2.  
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mad, zwracających się do Ob. Prokuratora o jak najrychlejsze i dokładne przeprowadzenie 

zbadania sprawy punktu sanitarnego Sióstr Służebnic N.P.M.N.P. przy parafji w Karlinie […] 

Prośbę swą motywujemy tym, że punkt sanitarny Sióstr Służebnic czynny od maja 1952 r. 

spełniał społeczeństwu Karlina i okolicznych gromad nadzwyczajną życiową ostoję, gdyż 

będąc czynnym przez całą dobę w dzień i w nocy zupełnie bezinteresownie, względnie za 

minimalną opłatę w nagłych wypadkach udzielał pierwszej pomocy, a także zastępował małą 

apteczkę, gdzie można było zawsze otrzymać proszki od bólu głowy […] wobec braku apteki 

i czynności Ośrodka Zdrowia tylko przez 6 godzin, dawało to dla społeczeństwa nieocenione 

usługi dla zdrowia, oprócz tego pomoc ta okazywana była samarytańsko bez wielkich kosz-

tów, co stanowiło dla społeczeństwa wprost źródło i nadziei i ukojenia ich cierpień i boleści. 

[…] Ośrodek Zdrowia w Karlinie z jej kierowniczką dr med. Jurek-Pabiańską nie cieszył się 

dobrą opinią w społeczeństwie jak Karlina tak i okolic ze względów na nieodpowiednie usto-

sunkowanie się i obchodzenie się do chorych oraz chęcią zysku materialnego […] Punkt 

Sióstr Służebnic przetrwał 5 lat, nie był nikomu na drodze, jak tylko wydziałowi zdrowia […] 

i tylko złośliwość, zazdrość z punktu widzenia w nim konkurenta na tle zysku stał się od 

pewnego czasu nagonką ze strony dr med. Jurek-Pabiańskiej i jej męża”
629

. Sprawa ostatecz-

nie została umorzona z powodu braku dowodów. Sytuacja ta negatywnie wpłynęła na stan 

zdrowia s. Chioni i przyczyniła się do tego, iż po 6 latach pracy w parafii przełożona s. Ama-

lia zdecydowała o zabraniu sióstr z Karlina. Wspólnota opuściła parafię 8 X 1958 r. 

 

Tabela 29. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Karlinie w latach 1952–1958. 

Dom zakonny w Karlinie, ul. Świerczewskiego 34 

Data otwarcia domu zakonnego 
12 V 1952 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
8 X 1958 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Daria Kornelia Kwiatkowska 2 VII 1952 10 VII 1954  

s. Chionia Sofija Popowicz 10 VII 1954 30 IX 1957  

s. Akyłyna Anastazja Horyneć 30 IX 1957 8 X 1958  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Partenia Maria Kurylak 4 V 1952 25 IX 1953 Piątek 

s. Klementia Olena Domaradzka 4 V 1952 27 VIII 1953 Maszewo 

12 VIII 1955 14 III 1956 Świdwin 

s. Daria Kornelia Kwiatkowska 2 VII 1952 26 VII 1954 Miastko 

s. Maria Rozalia Werbeneć 6 VIII 1952 26 III 1953 Chełm, ul. Hrubieszowska  

s. Chionia Sofija Popowicz 12 IX 1952 30 IX 1957 Maszewo 

s. Petronela Szkirpan 16 I 1953 5 VI 1955 Wałcz 

                                                           
629

 AGSS, Доми Провінції Матері Божої Неустанної Помочі в Польщі (закриті), Карліно, List mieszkańców 

Karlina do prokuratury z dnia 13 XI 1957 r., s. 1–2. 
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s. Julianna Paulina Wasyłyńczuk 5 VI 1954 1 XI 1959 Świdwin 

s. Akyłyna Anastazja Horyneć 30 IX 1954 8 X 1958 Miastko, ul. Rybacka 

s. Konstantyna Maria Żerebko 15V 1956 21 VIII 1957 Stare Kurowo 

s. Chryzanta Maria Kuśpiś 17 V 1957 8 X 1958 Chełm, ul. Engelsa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych w APSS, AGSS. 

  

2.8 Miastko 

 

Pozytywna informacja o posłudze sióstr służebnic na Pomorzu Środkowym szybko 

rozchodziła się pomiędzy duchowieństwem. W związku z tym siostry otrzymały zaproszenie 

ks. Jana Karnickiego od proboszcza kolejnej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomo-

żenia Wiernych w Miastku. Przełożona s. Amalia chcąc rozeznać sytuację na miejscu
630

, po 

przyjeździe spotkała się z wikariuszem ks. Dionizym Senetą
631

, który jak się okazało był 

greckokatolickim kapłanem mającym prawo birytualizmu, czyli odprawiania nabożeństw w 

dwóch obrządkach. Przyjął on siostrę bardzo życzliwie, przedstawiając realną sytuację parafii. 

Pokazał budynek obok kościoła przy ul. Rybackiej 14, w którym przed wojną mieściła się 

szkoła muzyczna, gdzie siostry mogłyby ewentualnie zamieszkać. 

Po wstępnych uzgodnieniach z proboszczem do Miastka przyjechały 6 VIII 1952 r. 

pierwsze służebnice s. Akyłyna Horyneć, s. Suzanna Iwatiw, s. Dominika Muż. Proboszcz 

oczekiwał na nie, przygotował pokoje, w których zamieszkały, a na pierwszej Mszy św. 

przywitał i przedstawił je wiernym w parafii. W kronikach ks. Jan Karnickiego z roku 1952 

pozostał taki zapis: „Sprowadziłem do Miastka SS. Służebniczki do pomocy w pracy duszpa-

sterskiej. Objęły naukę religii, opiekę nad kościołem i chorymi. Zamieszkały w domu para-

fialnym przy ul. Rybackiej”
632

. Na początku współpraca układała się bardzo dobrze. Przez 

pierwszych kilka dni dzielił się z nimi żywnością, a wierni życzliwie przynosili coś od siebie. 

Siostry zamieszkały na poddaszu, a z czasem uporządkowały sobie kolejne pomieszczenia. 

Na parterze obok kuchni znajdowała się sala katechetyczna, w której zbierały dzieci na naukę 

religii. Parafia wymagała dużo pracy, uporządkowania pomieszczeń, renowacji szat liturgicz-

nych i kościelnych obrusów. Na początku za priorytet uznano gruntowne uporządkowanie 

kościoła oraz poprawę jego wystroju. Proboszcz był bardzo zadowolony, że siostry z pełnym 

                                                           
630

 Ksiądz Jan Karnicki (1908–1970) – kapelan WP oraz Armii Krajowej, organizator i pierwszy proboszcz na 

terenie powiatu miasteckiego na Ziemiach Odzyskanych, który zorganizował od podstaw życie religijne. Pro-

boszczem w Miastku był od sierpnia 1945 r. do 30 IX 1962 r.  
631

 Ksiądz Dionizy Seneta (1891–1956) – uwięziony przez polskie władze komunistyczne w 1947 r., a po zwol-

nieniu pracował jako birytualista na Ziemiach Odzyskanych. Zmarł 4 II 1956 r. Został pochowany na placu 

przykościelnym w Rokitnie k. Międzyrzecza (woj. lubuskie). Z kroniki pisanej przez ks. Jana Karnickiego, rok 

1955, „Po ciężkiej chorobie serca, na którą coraz bardziej zapadał, przeszedł na emeryturę z dniem 1 listopada 

ks. dr Dionizy Seneta po 8 latach pracy w parafii Miastko”. 
632

 Kroniki ks. Jana Karnickiego 1945–1962, Rok 1952. Strona www.parafiamiastko.pl/parafia/historia-

parafii/kroniki/53-kroniki-karnicki/39-kroniki-karnicki-55 dostępna na dzień 31.XII 2018 r. 
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zaangażowaniem i odpowiedzialnością podjęły się pracy. Siostra Akyłyna zajmowała się za-

rządzaniem plebanią oraz odwiedzaniem chorych i potrzebujących. Kościołem, jego wystro-

jem i dekoracją zajmowały się pozostałe siostry na zmianę, w miarę możliwości i potrzeb
633

. 

W Miastku były dwie szkoły podstawowe, w których uczyły dwie siostry katechetki oraz 

przygotowywały dzieci do pierwszej Komunii Świętej (grupy ok. 200 dzieci). Własnoręcznie 

wykonywały pomoce katechetyczne, dbały o efektywną katechezę, zaangażowanie dzieci poprzez 

ich udział w nabożeństwach i uroczystościach kościelnych. Oprócz dzieci ze szkół miejskich sio-

stry katechizowały również w okolicznych miejscowościach. Jedna z katechetek, która prowadzi-

ła lekcje dla dzieci klasy I–IV szkoły podstawowej, po zajęciach dojeżdżała do wsi Miłocice
634

 

oddalonej od miasta o 7 km. Często chodziła pieszo, zabierając po drodze dzieci z okolic. Kościo-

ły były nieogrzewane i zimą prowadziła lekcje religii w takich pomieszczeniach w Świerznie
635

 i 

Koczale
636

. Druga z sióstr katechetek uczyła starsze dzieci klas V–VII ze szkół w Miastku, a raz 

w tygodniu dojeżdżała 21 km do miejscowości Sępólno
637

. 

 

Tabela 30. Katechizacja dzieci wyznania rzymskokatolickiego przez Siostry Służebnice NPM w parafii pw. 

Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Miastku w latach 1952–1980. 

Katechetka Lata (liczba dzieci) Proboszcz 

s. Suzanna Iwatiw 

s. Dominika Muż  

 

1952–1954 

 

 

 

 

 

 

ks. Jan Karnicki 

 

 

 

s. Wira Bobińska 

s. Teodozja Dyczko 

 

1954–1957 

s. Wira Bobińska 

s. Augustyna Kaczor  

 

1957–1959 

s. Wira Bobińska 

s. Augustyna Kaczor 

s. Weronika Wołoszyńska 

 

1959–1960 

s. Minodora Bożemska 1960–1962 (490)
638

 

s. Augustyna Kaczor 1962–1963 ks. Jan Karnicki, Ks. Jan Wujda 

s. Wołodymyra Mozol 1963–1965  

 

 

 

ks. Jan Wujda 

s. Dominika Muż 

s. Augustyna Kaczor 

 

1965–1968 

s. Dominika Muż 

s. Klementia Domaradzka 

 

1968–1969 

s. Dominika Muż 

s. Klementia Domaradzka  

s. Minodora Bożemska 

 

1969–1970 
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 APSS, CC, М’ястко, спомини с. Домініка Муж, s. 3. 
634

 Miłocice – wieś w Polsce położona na Pojezierzu Bytowskim, w województwie pomorskim, w powiecie 

bytowskim, w gminie Miastko. 
635

 Świerzno – wieś w Polsce położona na Pojezierzu Bytowskim, w województwie pomorskim, w powiecie 

bytowskim, w gminie Miastko. 
636

 Koczała – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim. W latach 1975–1998 

gmina położona była w województwie słupskim.  
637

 Sępólno Wielkie – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecinec-

kim, w gminie Biały Bór. 
638

 AGSS, ХГЗЗССПНДМ, t. 2, s. 603–604. 
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s. Klementia Domaradzka  

s. Minodora Bożemska 

 

1970–1971 

ks. Jan Wujda 

ks. Ryszard Król 

s. Wołodymyra Mozol 

s. Minodora Bożemska 

 

1971–1973 

 

 

 

ks. Ryszard Król 
s. Wołodymyra Mozol 

s. Zofia Łebedowicz 

 

1973–1975 

s. Wołodymyra Mozol 

s. Salomija Burak 

 

1975–1976 

s. Wołodymyra Mozol 1976–1980 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zgromadzonych w AGSS i APSS. 

 

W latach 1952–1980 pracowało w parafii 11 służebnic prowadzących katechizację. Na 

podstawie danych statystycznych z roku 1961/1962 szacuje się, iż każdego roku katechizacją 

objętych było ponad 500 dzieci639, którymi zajmowały się od jednej do trzech sióstr. 

W okolicach Miastka zamieszkiwała dosyć duża grupa rodzin greckokatolickich prze-

siedlonych w ramach akcji „Wisła”, które niestety ze względu na represje wobec ludności 

pochodzenia ukraińskiego ukrywały swoją przynależność religijną. Siostry podjęły próbę na-

wiązania z nimi kontaktu, poprzez odwiedziny i przyjazne relacje. Dzięki życzliwości i otwar-

tości udało się pokonać niepewność i obawy zalęknionej społeczności oraz zebrać grupę po-

nad 40 dzieci, które zostały objęte katechizacją. 

 

Tabela 31. Katechizacja dzieci wyznania greckokatolickiego przez Siostry Służebnice NPM z Miastka w latach 

1970–1980. 

Katechetka 

(miejscowość) 

Lata Ogólna liczba 

dzieci 

Proboszcz greckokatolicki 

s. Wołodymyra Mozol 

(Miastko) 

 

1970–1973 

 

21 

 

ks. Stefan Dziubina 

s. Wołodymyra Mozol 

(Miastko, Koszalin) 

 

1973–1974 

 

28 

ks. Stefan Dziubina 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

s. Wołodymyra Mozol 

(Miastko) 

 

1974–1977 

 

27 

 

ks. Stefan Dziubina 

s. Wołodymyra Mozol 

(Miastko) 

 

1977–1978 

 

29 

 

o. Jakub Jarosław Madzelan 

 s. Adriana Jaśniewicz 

(Miastko, Biały Bór) 

 

1978–1980 

 

93 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS, AGSS. 

 

W latach 70. XX w. siostry w kilku miejscowościach utworzyły grupy 21–29 dzieci z 

rodzin greckokatolickich, dla których prowadziły katechizację w obrządku wschodnim. Uczy-

ły katechizmu oraz przygotowywały je do sakramentów pierwszej spowiedzi, Komunii Świę-

tej czy Eucharystii. W Miastku katechizację prowadziła s. Wołodymyra Mozol. W tym czasie 

funkcjonowała w Białym Borze szkoła z ukraińskim językiem nauczania. Proponowano ro-

dzicom posyłanie dzieci właśnie do tamtej szkoły, gdzie miały możliwość zdobycia nie tylko 
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odpowiedniego wykształcenia, ale również poznania własnej kultury, tradycji i języka ojczy-

stego. Wielu rodziców zdecydowało się na ten krok. Od 1978 r. s. Adriana Jaśniewicz kate-

chizowała greckokatolickie dzieci w Białym Borze. Proboszczem parafii był studyta o. Jakub 

Jarosław Madzelan
640

. 

Na spotkaniach duchowieństwa rzymskokatolickiego proboszcz ks. J. Karnicki pozy-

tywnie wypowiadał się na temat Sióstr Służebnic NMP posługujących w jego parafii, mó-

wiąc: „jestem dumny i zadowolony ze swoich sióstr. One dbają o wszystko i niczym nie mu-

szę się martwić. Cała parafia jest w ich rękach i kościół i dzieci”
641

. Proboszcz z życzliwością 

odnosił się do służebnic, znając ich trudną historię. Wzajemne zaufanie i tolerancja stworzyły 

dobrą atmosferę współpracy. Księża, którzy przyjeżdżali na parafię głosić rekolekcje, również 

wynosili pozytywne doświadczenie kontaktów z greckokatolickimi siostrami. Służebnice do-

kładały wszelkich starań, aby parafia rozwijała się dynamicznie. Dbały o aktywny udział 

dzieci i młodzieży w nabożeństwach, procesjach, prowadziły mały sklepik z dewocjonaliami 

oraz odwiedzały chorych
642

.  

Z inicjatywy dyrektora Szpitala Powiatowego dr. Jana Litwina służebnice zostały za-

proszone do pracy w szpitalu przy ul. gen. Józefa Wybickiego 30. Siostrom przydzielono po-

mieszczenia w placówce na oddziale pediatrycznym, gdzie zamieszkały 1 VI 1958 r.
643

. Pracę 

w placówce medycznej objęło dziewięć sióstr – na sali operacyjnej i dwóch oddziałach – chi-

rurgicznym i pediatrycznym, w charakterze pielęgniarek. Współpraca z lekarzami układała się 

pomyślnie, gdyż siostry miały ogromne doświadczenie pracy opiekuńczo-pielęgniarskiej z 

ośrodków medycznych. Powierzano im najtrudniejszych pacjentów, gdyż lekarze mieli pełne 

zaufanie do nich, mając pewność, że zajmą się chorymi z pełną odpowiedzialnością. Oczywi-

ście nikt nie liczył godzin pracy sióstr, które zawsze pozostawały do dyspozycji, tym bardziej 

gdy w salach obok leżały dzieci wymagające troskliwości, ciepła i obecności kochających 
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 APSS, CC, М’ястко, спомини с. Домінікі Муж, s. 3. Od 1979 r. o. Madzelan sam prowadził katechizację 

greckokatolickich dzieci w Miastku i Białym Borze. 
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 Ibidem. We wspomnieniach zostało zapisane: „Навіть в часі великопосних реколекції, отець провідник на 

проповіді сказав до людей, щоб дякували Богові, що мають таких Сестер. Священик хвалив, що діти 

прекрасно сповідаються і вміють розвязувати життєві проблеми. Це свідчить про тих, які їх навчають, а 

це були саме сестри. Парох кс. Карніцкій авансував в 1962 році на каноніка і виїхав. На його місце 

приїхав кс. Вуйда, який також був добрий для Сестер. Сестри перед ним не мусіли вкривати і деколи 

підчас Літургії, яку відправляв для них в каплиці, співали свої пісні”. 
642

 Następcą ks. J. Karnickiego był ks. Jan Wujda (1915–1973). Pracował w różnych parafiach na Ziemiach 

Odzyskanych. W latach 1946–1960 pełnił funkcję rektora oraz prefekta Niższego Seminarium Duchownego w 

Gorzowie Wielkopolskim. Od 1 IX 1960 r. pracował w Wydziale Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej, gdzie pełnił 

funkcję wizytatora żeńskich zgromadzeń zakonnych na terenie administracji apostolskiej ze stolicą w Gorzowie 

Wielkopolskim oraz konsultora diecezjalnego do 4 III 1967 r. Od 3 XI 1962 r. został proboszczem w Miastku. 
643

 Ibidem, s. 4. Pracę w szpitalu objęły na początku s. Daria Kwiatkowska, s. Klementia Domaradzka, s. Natalia 

Majewska, s. Leontia Łozińska, s. Auksentia Seniuta, s. Katarzyna Babeć, s. Minodora Ripołowska, s. Tarsykija 

Czornobaj i s. Jeremija Kucab. 
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osób. Ze względu na zmiany w aktach prawnych, wymuszających zwolnienia osób zakonnych 

z pracy w medycznych ośrodkach państwowych, dyrektor dr W. Drabik osobiście zwrócił się 

do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o pozostawienie sióstr na swoich stanowiskach pracy i taką 

zgodę uzyskał. W grudniu 1962 r. departament zdrowia postawił kolejne wymagania kwalifi-

kacyjne wobec personelu medycznego. Pielęgniarki zobowiązano do podniesienia kwalifika-

cji poprzez ukończenie odpowiedniej szkoły medycznej. Niestety nie wszystkie siostry posia-

dały odpowiednie dyplomy pielęgniarskie, dlatego w tej sytuacji kilka z nich zmuszonych 

było do zakończenia pracy w szpitalu, ale większość pozostała. Szpital Powiatowy w Miastku 

cieszył się dobrą renomą, szczególnie oddział pediatryczny prowadzony przez służebnice. Ze 

względu na to, iż na oddziale dziecięcym przybywało coraz więcej pacjentów i wyniknęła 

potrzeba dodatkowych sal, dyrektor dr W. Drabik poprosił siostry o zwolnienie udostępnio-

nych im wcześniej pomieszczeń. W zamian za to pomógł wyremontować dodatkowe po-

mieszczenia w budynku przy ul. Rybackiej, gdzie w końcu od września 1962 r. siostry za-

mieszkały wszystkie razem, zarówno te, które pracowały w szpitalu, jak i te posługujące w 

parafii. Zmiany personalne wśród lekarzy wymuszały również przesunięcia wśród sióstr. Od 

29 IX 1964 r. na sali operacyjnej pozostała tylko jedna siostra, a cztery z nich – z chirurgii 

przeniesiono na oddział pulmonologii (dawniej nazywany oddziałem zapalenia płuc)
644

. 

 

Tabela 32. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Miastku, ul. J. Wybickiego w latach 1958–1965. 

Dom zakonny w Miastku, ul. J. Wybickiego 30 

Data otwarcia domu zakonnego 
1 VI 1958 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
31 XII 1965 r. 

Przełożona prowincjalna s. Wira Władysława Bobińska 

Przełożona wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Daria Kornelia Kwiatkowska 1 VI 1958 1 II 1961  

s. Bogdana Maria Repetyło 1 II 1961 31 XII 1965  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Daria Kornelia Kwiatkowska 1 VI 1958 31 XII 1965 Janów Lubelski 

s. Natalia Stefania Majewska 1 VI 1958 9 VI 1959 At statum laicatum 

s. Klementia Olena Domaradzka 1 VI 1958 15 XI 1961 Wałcz 

s. Katarzyna Anastazja Babeć 1 VI 1958 9 VI 1959 At statum laicatum 

s. Jeremija Iwanna Kucab 1 VI 1958 1 V 1961 At statum laicatum 

s. Tarsykija Maria Czornobaj 15 XII 1958 5 VII 1962 Janów Lubelski 

s. Auksentia Anastazja Seniuta 16 XII 1958 31 XII 1965 Matczyn 

s. Dymytria Paraskewia Matijczuk 8 V 1959 1 III 1961 Goleniów 

s. Minodora Maria Ripołowska 30 VIII 1960 31 XII 1965 Matczyn 

s. Bogdana Maria Repetyło 1 II 1961 31 XII 1965 Janów Lubelski 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS, AGSS. 
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W tym czasie przełożona prowincjalna s. Wira Bobińska otrzymała propozycję pracy 

dla sióstr w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w Matczynie. 

W związku z tym zmuszona była poczynić konkretne zmiany personalne. Siostry złożyły wy-

powiedzenie dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Miastku i zostały przeniesione do nowej 

placówki w Matczynie, dokąd wyjechały 30 XII 1965 r. W Miastku pozostały jedynie siostry, 

które kontynuowały pracę duszpasterską w parafii. Gdy w latach 80. XX w. pojawiła się moż-

liwość pracy wśród dzieci i wiernych obrządku greckokatolickiego, zarząd prowincjalny po-

dejmował wszelkie starania, aby powrócić do pierwotnego charyzmatu, rozumiejąc potrzeby 

tej społeczności. Dom zakonny w Miastku został zamknięty dnia 22 X 1980 r.
645

 

 

Tabela 33. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Miastku, ul. Rybacka w latach 1952–1980. 

Dom zakonny w Miastku, ul. Rybacka 

Data otwarcia domu zakonnego 
6 VIII 1952 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
22 X 1980 r. 

Przełożona prowincjalna s. Bazylia Eugenia Czykało 

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Suzanna Stefania Iwatiw 6 VIII 1952 26 VII 1954  

s. Daria Kornelia Kwiatkowska 26 VII 1954 1 VI 1958  

s. Wira Władysława Bobińska 1 VI 1958 28 XII 1960  

s. Akyłyna Anastazja Horynec 28 XII 1960 20 XI 1963  

s. Bogdana Maria Repetyło 20 XI 1963 1 XII 1965  

s. Dominika Olga Muż  1 XII 1965 28 XII 1968  

s. Minodora Maria Bożemska 28 XII 1968 31 III 1970  

s. Jurija Nadzieja Dumak 31 III 1970 10 X 1977  

s. Wołodymyra Maria Mozol 10 X 1977 10 X 1980  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Akyłyna Anastazja Horyneć 6 VIII 1952 30 IX 1954 Karlino 

8 X 1958 20 XI 1962 Stare Kurowo 

s. Suzanna Stefania Iwatiw 6 VIII 1952 20 VIII 1954 Świdwin 

s. Dominika Olga Muż 6 VIII 1952 20 IV 1954 Wałcz 

1 IX 1965 28 VII 1970 Janów Lubelski 

s. Daria Kornelia Kwiatkowska 26 VII 1954 1 VI 1958 Miastko, ul. Wybickiego 

s. Wira Władysława Bobińska 1 IX 1954 28 XII 1960 Warszawa 

s. Teodozja Teresa Dyczko 17 IX 1954 22 VIII 1957 Stare Kurowo 

s. Jurija Natalia Hawrylaka 15 I 1956 1 XI 1957 Piątek 

9 IV 1958 1 V 1959 Janów Lubelski 

s. Augustyna Aleksandra Kaczor 19 IX 1957 1 IX 1960 Maszewo 

10 IX 1962 14 VII 1963 Janów Lubelski 

15 XI 1963 1 IX 1964 Chełm 

30 III 1965 30 VIII 1968 Świdwin 

s. Plakyda Paraskewia Szczerbluk 25 X 1957 10 X 1958 Kanada 

s. Leontia Maria Łozińska 19 VII 1958 16 III 1966 Świdwin 

s. Fewronia Anna Boruszczak 15 VIII 1958 9 II 1961 Goleniów 

s. Teodora Maria Oczkuś 16 VIII 1958 20 X 1959 Janów Lubelski 

23 XI 1964 10 IX 1965 Janów Lubelski 

s. Teresa Olena Łukowicz 7 XII 1958 16 II 1962 Warszawa 
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s. Weronika Anna Wołoszyńska 1 IX 1959 1 IX 1960 Goleniów 

s. Joanna Maria Bunda 28 VIII 1960 27 I 1961 Janów Lubelski 

15 VII 1962 1 V 1964 Janów Lubelski 

25 IX 1965 18 II 1966 Goleniów 

s. Minodora Maria Bożemska 30 VIII 1960 10 IX 1962 Świdwin 

10 VI 1969 22 X 1980 Goleniów 

s. Jurija Nadzieja Dumak 20 IV 1961 1 VII 1962 Maszewo 

31 III 1970 3 XI 1977 Goleniów  

s. Chryzanta Maria Kuśpiś 21 V 1961 18 IV 1962 Chełm 

s. Sewastiana Agata Szymańska 1 VII 1962 1 XII 1963 Piątek 

s. Tarsykija Julia Sokołyk 1 XII 1962 7 X 1963 Maszewo 

1 IX 1964 21 XII 1964 Chełm 

9 IX 1965 1 III 1971 Chełm 

s. Wołodymyra Maria Mozol 20 X 1963 30 VIII 1965 Goleniów 

19 VIII 1971 22 X 1981 еksklaustracja 

s. Jarosława Rozalia Łuczka 25 XI 1963 20 XI 1964 Chełm 

s. Olga Karolina Kutiańska 30 III 1965 30 III 1965 At statum laicatum 

s. Konstantyna Maria Żerebko 30 VIII 1968 20 II 1969 Świdwin 

s. Adriana Aniela Jaśniewicz 30 VIII 1968 23 VIII 1971 Goleniów 

8 IX 1972 15 VIII 1973 Stare Kurowo 

25 VIII 1978 22 X 1980 Goleniów 

s. Klementia Olena Domaradzka 23 IX 1969 24 VIII 1971 Matczyn 

s. Damiana Anna Czepil 1 III 1971 4 II 1974 Koszalin 

s. Zofia Sławomira Łebedowicz 23 VIII 1973 1 IX 1975 Koszalin 

s. Salomija Stanisława Burak 20 IX 1975 12 VIII 1976 At statum laicatum 

s. Anatolia Krystyna Magura 1 III 1974 6 VII 1974 Stare Kurowo 

s. Areta Antonina Pidłypczak 1 IX 1977 20 VIII 1978 Świdwin 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS, AGSS. 

 

2.9 Koszalin 

 

Na Pomorzu w końcu lat 60. XX w. dzięki niestrudzonej aktywności greckokatolic-

kich kapłanów zainicjowane zostały nowe parafie dla rodzin pochodzenia ukraińskiego prze-

siedlonych w ramach akcji „Wisła”. Przez długi czas byli oni pozbawieni możliwości udziału 

w życiu społeczno-kulturalno-religijnym we własnej tradycji i obrządku. Siostry Służebnice 

NMP pracujące w Miastku aktywnie zaangażowały się w tę posługę, wspierając młodego ka-

płana ks. Włodzimierza Pyrczaka, który jesienią 1967 r. został proboszczem w Szczecinku, 

Bobolicach i Barkowie. W 1969 r. utworzył parafię w Międzyborzu koło Człuchowa, a w 

1970 r. w Ińsku koło Stargardu Szczecińskiego. Po długich staraniach w 1971 r. udało się mu 

utworzyć parafię w Koszalinie, a następnie, w 1974 r. w Słupsku i w 1977 r. w Drzewianach. 

Początkowo siostry z Miastka dojeżdżały na katechizację dzieci do Szczecina oraz 

Koszalina. Organizowały zajęcia dla różnych grup wiekowych. Informacja o możliwości 

uczestniczenia w katechezie w swoim obrządku, wśród rodzin pochodzenia ukraińskiego, 

rozchodziła się bardzo szybko. W pierwszej kolejności siostry zajęły się dziećmi, które po-

trzebowały przygotowania do sakramentu spowiedzi i Komunii Świętej, uczestnictwa w na-
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bożeństwach. Pomimo zapału młodego kapłana nie był on w stanie sam objąć posługą dusz-

pasterską wszystkich parafii, w których systematycznie wzrastała liczba wiernych. Praca z 

dziećmi w Koszalinie wymagała coraz większego zaangażowania, a dojeżdżanie sióstr z 

Miastka, ze względu na zbyt dużą odległość, stało się niemożliwe. Na obrzeżach Koszalina 

znalazł się dom, który ks. Włodzimierz Pyrczak planował na początku kupić dla siebie, jed-

nak później odstąpił go siostrom. Dom był bardzo zniszczony, jednak zdecydowano się na 

jego zakup, gdyż zgromadzenie nie dysponowało środkami na zakup lepszego. Ponadto w 

czasach PRL-u nabycie nieruchomości dla instytucji kościelnej było blokowane, a zniszczony 

budynek nie wzbudzał nawet podejrzeń ze strony władz komunistycznych
646

. W grudniu 1973 

r. siostry zakupiły połowę nieruchomości. Kierując się wcześniejszym doświadczeniem, dom 

został zapisany na siostry jako osoby fizyczne. Akt notarialny podpisały Nadzieja Dumak (s. 

Jurija) i Anna Czepil (s. Damiana). Do Koszalina w celu uporządkowania pomieszczeń 4 I 

1974 r. przyjechała przełożona prowincjalna s. Wira Bobińska wraz z s. Teresą Łukowicz i s. 

Melanią Kuzio. Tego dnia przełożona s. Wira złożyła również wizytę ordynariuszowi bp. 

Ignacemu Jeżowi, informując go o utworzeniu nowej placówki Sióstr Służebnic NPM w Ko-

szalinie. Był zaskoczony, że na jego terenie pojawiły się greckokatolickie siostry, które miał 

okazję spotkać już wcześniej w Maszewie. Mając pozytywne wcześniejsze doświadczenie, 

zaprosił je do współpracy i zaangażowania w rzymskokatolickich parafiach. Pierwsze nabo-

żeństwa świąteczne w obrządku wschodnim ks. Włodzimierz Pyrczak wraz z ks. Teodorem 

Markiwym odprawili w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Koszalinie
647

. W uporządko-

wanych pomieszczeniach domu siostry rozpoczęły katechizację dzieci obrządku greckokato-

lickiego. Dodatkowo s. Teresa Łukowicz dojeżdżała na katechizację dzieci i młodzieży do 

parafii w Białym Borze. W tej jednej z najwcześniejszych parafii w zachodniej Polsce, pomi-

mo trudności i zakazów, księża greckokatoliccy od 1957 r. odprawiali coraz częściej nabo-

żeństwa dla swoich wiernych. 

Dom sióstr w Koszalinie stał się miejscem spotkań, wspólnych nabożeństw nie tylko 

dla wiernych, ale również dla księży, którzy w tamtym regionie dojeżdżali do wielu małych 

parafii. Bardzo częstymi gośćmi sióstr w Koszalinie bywali ks. Bazyli Hrynyk, ks. Władysław 

Rosiecki, ks. Teodor Marków, ks. Jan Martyniak, ks. Jarosław Hrebeniak oraz inni. Siostrom 

udało się urządzić kaplicę, którą uroczyście poświęcił sam ordynariusz bp. Ignacy Jeż wraz z 

infułatem ks. Józefem Jarnickim oraz kanclerzem kurii ks. B. Mielcarzewiczem, w asyście ks. 

                                                           
646

 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 195. 
647

 APSS, CC, Кошалін, спомини с. Мелянії Кузьо, s. 4. 
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Włodzimierza Pyrczaka, ks. Jana Martyniaka, ks. Stefana Dziubiny, ks. Władysława Rosiec-

kiego oraz obecności sióstr przybyłych z Warszawy, Miastka, Świdwina i Goleniowa. Kiedy 

w 1976 r. ks. Pyrczak zamieszkał na stałe w Koszalinie, codziennie odprawiał Msze św. w tej 

kaplicy, na które przychodzili również wierni. 

Ze względu na brak wystarczających środków na utrzymanie siostry zmuszone były 

szukać dodatkowej pracy. Zwróciły się do rzymskokatolickiej parafii katedralnej pw. Niepo-

kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie, do infułata ks. Józefa Jarnickie-

go
648

. Proboszcz chętnie przyjął s. Melanię Kuzio, powierzył jej katechizację dzieci i przygo-

towanie ich do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. Dzieci przybywało coraz więcej, dlatego 

do pomocy we wrześniu 1975 r. przyjechała s. Zofia Łebedowicz, która oprócz katechezy w 

Koszalinie prowadziła zajęcia dla dzieci wyznania greckokatolickiego, dojeżdżając również 

do miejscowości Przećmino
649

 i Trzebiatów. Warto wspomnieć, iż w tym okresie do parafii 

katedralnej należało ponad 1000 dzieci. Siostry miały do dyspozycji salki katechetyczne prze-

robione z garaży, niestety bez ogrzewania. Katechizacja dzieci różnych grup wiekowych 

trwała całymi dniami. Siostry dodatkowo wykorzystywały salki do prowadzenia zajęć dla 

dzieci greckokatolickich, a ks. W. Pyrczak – do katechezy dla młodzieży. Ich lokalizacja była 

bardzo korzystna, gdyż biorąc pod uwagę dzieci dojeżdżające, salki znajdowały się niedaleko 

kościoła pw. św. Józefa, gdzie odprawiane były nabożeństwa w obrządku wschodnim. Siostry 

mając swobodny dostęp do nich, mogły w dogodnej chwili poprowadzić katechezę dla tych 

dzieci, które dojeżdżały z okolic Koszalina. Poza tym odbywały się tam również spotkania 

parafialne dzieci przygotowujących występy okazjonalne oraz próby chóru parafialnego. Po-

mieszczenia te były pomocne również przy organizacji rekolekcji wielkopostnych i innych 

okoliczności. Współpraca z proboszczem parafii św. Józefa ks. prałatem Franciszkiem Pa-

cholskim niestety nie układała się najlepiej. Kiedy w listopadzie 1980 r. przy ul. Zwycięstwa 

w Koszalinie utworzona została nowa parafia pw. św. Wojciecha, proboszcz ks. Mariusz 

Błaszczuk zaprosił Siostry Służebnice NMP do współpracy i powierzył im katechizację dzie-

ci. Pomimo iż parafia była młoda, na lekcje religii uczęszczało na początku ok. 150 dzieci. 

Siostry, ze względu na bliskość kościoła do miejsca zamieszkania, zgodziły się przyjąć pro-

pozycję, rezygnując z posługi w katedrze. 

 

                                                           
648

 Ks. Józef Jarnicki proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (1961–1974), katedralnej Niepoka-

lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1974–1979), administrator parafii św. Józefa (1974–1979). 
649

 Przećmino – wieś w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powie-

cie kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg, przy trasie Kołobrzeg – Trzebiatów. 
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Tabela 34. Katechizacja dzieci wyznania rzymskokatolickiego prowadzona przez Siostry Służebnice NPM w 

parafiach w Koszalinie w latach 1974–1990. 

 

Katechetka 

 

 

Lata 

 

Ogólna liczba dzieci  

(w tym do I Komunii Św.) 

 

Proboszcz  

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w latach 1974–1979 

s. Melania Kuzio 1974–1975   

 

infułat ks. Józef Jarnicki 

 

 

s. Melania Kuzio 

s. Zofia Łebedowicz 

1975–1977  

 

s. Melania Kuzio 

s. Zofia Łebedowicz 

s. Romana Paszkowiak 

 

1977–1979 

 

 

Parafia pw. św. Wojciecha w latach 1979–1990 

s. Melania Kuzio 

s. Zofia Łebedowicz 

s. Romana Paszkowiak 

1979–1980 

1980–1981 

 

1205 (151) 

1243 (162) 

 

 

ks. Marian Błaszczuk  

ks. Jan Borzyszkowski s. Melania Kuzio 

s. Zofia Łebedowicz 

s. Romana Paszkowiak 

s. Josafata Bodnar 

1981–1982 

 

1043 (180) 

 

s. Melania Kuzio 

s. Zofia Łebedowicz 

s. Romana Paszkowiak 

1982–1983 

 

683 (174) 

 

s. Melania Kuzio 

s. Wiktoria Biłas 

s. Anatolia Magura 

1983–1984 760 (180)  

 

ks. Marian Błaszczuk  

 s. Anatolia Magura 1984–1985 340 (180) 

s. Anatolia Magura 

s. Oksana Waszczur 

1985–1986 

1986–1987 

1987–1988 

1988–1989 

1989–1990 

292 (162) 

278 (150) 

283 (128) 

270 (150) 

275 (152) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zgromadzonych w APSS, AGSS. 

 

W latach 1974–1979 przy katechizacji dzieci rzymskokatolickich pracowały trzy sio-

stry katechetki. Niestety nie zachowały się dane statystyczne odnośnie ogólnej liczby dzieci. 

W latach 1979–1981 liczba dzieci katechizowanych w młodej parafii wynosiła ponad 1200. 

Siostry przygotowywały do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej ok. 180 dzieci rocznie. Do-

piero od 1982 r. liczba dzieci stopniowo malała. W roku szkolnym 1984–1985 na jedną kate-

chetkę przypadało 340 dzieci, w tym 180 przygotowywanych do przyjęcia pierwszej Komunii 

Świętej. Ze względu na coraz większe zaangażowanie w pracę z wiernymi wyznania grecko-

katolickiego oraz reformę oświaty w 1990 r. siostry zrezygnowały z katechizacji w parafii  

pw. św. Wojciecha. Ponadto wciąż pojawiały się trudności związane z lokalem. Zamieszki-

wanie w budynku z lokatorami stawało się coraz bardziej uciążliwe, tym bardziej, iż siostry 

potrzebowały dodatkowych pomieszczeń na działalność z dziećmi i dorosłymi. Nieruchomość 

wymagała również remontu, ale już całościowego, gdyż dotychczasowe modernizacje nie 

wpływały pozytywnie na pozostałą część budynku. W 1976 r. zdecydowano się na kupno 
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drugiej połowy nieruchomości. Siostry rozpoczęły starania o zwolnienie budynku przez loka-

torów, co ostatecznie nastąpiło w maju 1978 r. Rozpoczął się remont domu. Wcześniej w 

1977 r. siostry podjęły się katechizacji dzieci wyznania greckokatolickiego w miejscowo-

ściach Słupsk i Drzewiany. 

Wyremontowany dom służebnic stał się właściwie budynkiem parafialnym. W nim 

odbywały się spotkania proboszcza z radą parafialną, próby chóru, przygotowania do świąt, 

imieniny proboszcza, obiady odpustowe, prymicje, uroczystości okazjonalne i inne wydarze-

nia. W kaplicy udzielane były sakramenty chrztu, bierzmowania, spowiedzi, pierwszej Ko-

munii Św., małżeństwa czy namaszczenia chorych. Wierni chętnie zamawiali Msze św. w 

intencjach osobistych i rodzinnych. Świętowano jubileusze i inne wydarzenia z życia rodzin-

nego. Każdego dnia, oprócz niedzieli, ks. Włodzimierz Pyrczak odprawiał Msze św. dla sióstr 

i wiernych do momentu, gdy wybudowano w Koszalinie greckokatolicką świątynię. Od 1980 

r. katechizacja greckokatolickich dzieci została przeniesiona do pomieszczeń Ukraińskiego 

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego przy ul. Armii Czerwonej w Koszalinie, gdzie równo-

legle odbywały się lekcje nauki języka ukraińskiego. 

Służebnice NPM z Koszalina dojeżdżały do okolicznych miejscowości, gdzie prowa-

dziły katechizację dla dzieci wyznania greckokatolickiego: 

a. Biały Bór, parafia pw. Narodzenia Matki Bożej – katechizację siostry rozpoczęły od 

święta Jordanu w styczniu 1974 r. Na początku warunki były dosyć trudne, gdyż za cer-

kiew służyła grekokatolikom zimna cmentarna kaplica. W niej odbywały się zajęcia dla 

grup łączonych. Po reformie oświaty od lat 90. XX w. katecheza odbywała się w Zespo-

le Szkół z ukraińskim językiem nauczania im. Tarasa Szewczenki. Katechetkami były s. 

Teresa Łukowicz (1974–1977), s. Romana Paszkowiak (1977), s. Adriana Jaśniewicz 

(1978–1980), s. Nadzieja Kowalczyk (1990–1995), s. Melania Kuzio (od 1995 r.). 

b. Międzybórz – miejscowość oddalona od Koszalina ok. 70 km, gdzie katechizacja od-

bywała się w kościele pw. św. Józefa. Katechetkami były s. Teresa Łukowicz (1974–

1977), s. Romana Paszkowiak (1977), s. Oksana Waszczur (1990–1991), s. Nadzieja 

Kowalczyk (1991–1995), s. Melania Kuzio (1995–2009), s. Damiana Wilchowska 

(2006–2007). 

c. Przećmino – miejscowość, gdzie posługę duszpasterską pełnił ks. Michał Doczyło
650

. 

Zaprosił on w 1974 r. służebnice do pomocy przy katechizacji tylko na okres waka-

                                                           
650

 Ksiądz Michał Doczyło był od początku związany z okolicami Wałcza. Najpierw pracował jako wikariusz, a 

następnie w latach 1949–1952 był proboszczem rzymskokatolickiej parafii w Skrzatuszu. Do 1959 r. pełnił po-

sługę w parafii rzymskokatolickiej. 
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cyjny, który przedłużył się na 4 lata. Chodziło głównie o przygotowanie dzieci do 

pierwszej Komunii Świętej. Niewielka grupa około 20 dzieci, jak wspominają siostry, 

bardzo chętnie przychodziła na zajęcia, które odbywały się w mieszkaniu prywatnym 

jednej z rodzin
651

. Siostry katechetki – s. Teresa Łukowicz (1974–1976), s. Zofia Łe-

bedowicz (1976–1978). 

d. Wałcz – na katechizację dzieci dojeżdżały s. Melania Kuzio (1975–1982), s. Teresa 

Łukowicz (1983–1989). 

e. Trzebiatów – małe miasteczko, w którym od 1957 r. odprawiały się nabożeństwa dla 

wiernych obrządku greckokatolickiego. Proboszczem był ks. Michał Doczyło, który  

w 1977 r. zaprosił służebnice, powierzając im katechizację dzieci. Trudno było zebrać 

najmłodsze dzieci, gdyż większość rodzin zamieszkiwała okolice Trzebiatowa i miała 

trudności z dojazdem na zajęcia. Najlepszym dniem na naukę religii była niedziela, 

gdy rodzice z dziećmi przyjeżdżali na Mszę św. Religia odbywała się w kaplicy, a w 

czasie zimy w prywatnym mieszkaniu jednej z rodzin. Katechizację w Trzebiatowie 

prowadziły siostry ze wspólnoty z Koszalina – s. Zofia Łebedowicz (1977–1978) i s. 

Romana Paszkowiak (1978–1979). Pracę kontynuowały siostry ze wspólnoty z Gole-

niowa – s. Maria Kusznir (1979–1980), s. Partenia Kurylak (1980–1982), s. Augustyna 

Kaczor (1982–1983). 

f. Bytów
652

 – na zaproszenie proboszcza ks. Włodzimierza Pyrczaka na katechizację sio-

stry dojeżdżały od 1983 r. Na początku zajęcia odbywały się w klubie mniejszości 

ukraińskiej UTSK. Oprócz najmłodszych parafian z Bytowa na zajęcia dojeżdżały 

dzieci z okolicznych miejscowości Żukówko, Chotkowo i Udorpie. Lekcje odbywały 

się w salce katechetycznej lub w prywatnym mieszkaniu jednej z rodzin. Kiedy w 

styczniu 1979 r. służebnice objęły posługę w Słupsku, do Bytowa na katechizację 

przyjeżdżały zamiennie siostry ze wspólnoty z Koszalina lub ze Słupska. 

g. Sierakowo Sławieńskie
653

 – zamieszkiwało tam kilka rodzin obrządku greckokatolic-

kiego. Katechezę prowadziła s. Teresa Łukowicz (1985–1987). 

h. Drzewiany – miejscowość w okolicach Koszalina, w której katechezę od 1978 r. pro-

wadziły s. Romana Paszkowiak (1978, 1981–1982), s. Monika Lisowska (1979), s. Te-

                                                           
651

 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 206. 
652

 Parafia pw. św. Włodzimierza i Olgi w Bytowie była utworzona w 1950 r. przez kanonika ks. Bazylego Hry-

nyka, a nabożeństwa odbywały się w rzymskokatolickim kościele pw. św. Jerzego. 
653

 Sierakowo Sławieńskie – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kosza-

lińskim, w gminie Sianów. 
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resa Łukowicz (1983–1989), s. Oksana Waszczur (1990–1991), s. Anatolia Magura 

(1991–1994), s. Nadzieja Kowalczyk (1995–1996), s. Magdalena Ożańska (1997). 

i. Szczecinek – na katechizację dzieci przyjeżdżała s. Teresa Łukowicz (1983–1984, 1989). 

j. Laski Koszalińskie – na katechizację, na którą dzieci zbierały się w mieszkaniu pry-

watnym jednej z rodzin, dojeżdżała s. Wiktoria Biłas (1983–1984) i s. Teresa Łuko-

wicz (1984–1985). 

k. Lębork – zajęcia z religii prowadziła s. Wiktoria Biłas (1983–1984). 

l. Słupsk – od 1974 r. ks. Włodzimierz Pyrczak rozpoczął odprawianie nabożeństw w 

obrządku greckokatolickim, w kościele Sióstr Franciszkanek przy ul. Partyzantów. Z 

czasem przeniesiono je do kościoła pw. św. Jacka. Służebnice zostały zaproszone do 

objęcia katechizacją dzieci od 1978 r. w prywatnym mieszkaniu Państwa Zofii i Miko-

łaja Sałamaszek. Na początku była to grupa 22 dzieci, ale z czasem zwiększyła się 

nawet do 65 dzieci
654

. Katechizację prowadziły s. Romana Paszkowiak (1978–1984), 

s. Wiktoria Biłas (1984–1986), s. Oksana Waszczur (1986–1987), a przy parafii posłu-

giwała s. Konstantyna Żerebko (1984–1987). 

m. Człuchów, Barkowo, Czarne – katechizację prowadziła s. Nadzieja Kowalczyk (1990–1994). 

n. Bobolice – katechizację prowadziły s. Anatolia Magura (1994–1995), s. Nadzieja Kowal-

czyk (1995–1997), s. Magdalena Ożańska (1997–1998), s. Melania Kuzio (1998–2003). 

o. Kołobrzeg – katechizację prowadziła s. Melania Kuzio w latach 1996–1998. 

 

Tabela 35. Katechizacja dzieci wyznania greckokatolickiego przez Siostry Służebnice NMP ze wspólnoty w 

Koszalinie w latach 1974–2017. 

 

Katechetka 

 

 

lata 

 

miejscowości 

 

Liczba 

dzieci 

 

Proboszcz  

s. Melania Kuzio 

s. Teresa Łukowicz 

1974–1975 Koszalin 

Biały Bór 

Międzybórz 

Przećmino 

49 

90 

32 

19 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

ks. Stefan Dziubina 

s. Melania Kuzio 

s. Zofia Łebedowicz 

s. Teresa Łukowicz 

1975–1976 Wałcz 65 ks. Jarosław Hrebeniak 

Koszalin 56 ks. Włodzimierz Pyrczak 

Biały Bór 

Międzybórz 

Przećmino 

95 

35 

20 

ks. Stefan Dziubina 

s. Melania Kuzio 1976–1977 Wałcz 68 ks. Jarosław Hrebeniak 

                                                           
654

 Por. APSS, CC, Слупск, спомини с. Оксана Ващур і с. Романа Пашков’як, s. 2. Praca duszpasterska w 

Słupsku rozwijała się dosyć prężnie. Parafie założył ks. Włodzimierz Pyrczak, a z czasem zastąpił go młody 

kapłan ks. Zenon Drozd. Na prośbę wikariusza generalnego ks. Jozafata Romanyka OSBM służebnice zakupiły 

17 IX 1984 r. dom w stanie surowym na potrzeby sióstr i parafii. Sprawę wykończenia budynku powierzono s. 

Wiktorii Biłas, która w tym czasie prowadziła katechizację dzieci. Niestety ze względu na trudności z właścicie-

lem budynku i zakończeniem robót budowlanych oficjalnie dom został otwarty 15 X 1984 r., a siostry zamiesz-

kały w nim dopiero w listopadzie 1984 r. Nastąpiła zmiana proboszcza i z 1 VIII 1985 r. został nim ks. Bogdan 

Krupka. Niestety ze względu na brak współpracy placówka została zamknięta 16 VII 1987 r. 
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s. Zofia Łebedowicz 

s. Teresa Łukowicz 

Koszalin 57 ks. Włodzimierz Pyrczak 

Przećmino 21 ks. Michał Doczyło 

Biały Bór 

Międzybórz 

91 

34 

ks. Stefan Dziubina 

 

s. Melania Kuzio 

s. Zofia Łebedowicz 

 

 

s. Romana Paszkowiak 

1977–1978 Wałcz 63 ks. Jarosław Hrebeniak 

Koszalin 59 ks. Włodzimierz Pyrczak 

Przećmino 

Trzebiatów 

22 

18 

ks. Michał Doczyło 

 

Biały Bór 

Międzybórz 

70 

33 

o. Jakub Jarosław Madzelan 

s. Melania Kuzio 

s. Zofia Łebedowicz 

 

s. Romana Paszkowiak 

 

 

s. Adriana Jaśniewicz 

1978–1979 

 

 

 

 

 

 

Wałcz 61 ks. Jarosław Hrebeniak 

Koszalin 61 ks. Włodzimierz Pyrczak 

Przećmino 21 ks. Michał Doczyło 

Słupsk 

Drzewiany 

22 

20 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

Trzebiatów 25 ks. Piotr Kryk 

Biały Bór 92 o. Jakub Jarosław Madzelan 

s. Melania Kuzio 

s. Zofia Łebedowicz 

s. Romana Paszkowiak 

s. Monika Lisowska 

s. Adriana Jaśniewicz 

1979–1980 Wałcz 

Koszalin 

Słupsk 

Drzewiany 

Biały Bór 

60 

62 

22 

14 

93 

ks. Jarosław Hrebeniak 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

ks. Zenon Drozd 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

o. Jakub Jarosław Madzelan  

s. Melania Kuzio 

s. Zofia Łebedowicz 

s. Romana Paszkowiak 

1980–1981 Wałcz 63 ks. Jarosław Hrebeniak 

Koszalin 

Słupsk 

78 

39 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

s. Melania Kuzio 

s. Zofia Łebedowicz 

s. Romana Paszkowiak 

1981–1982 Wałcz 65 ks. Jarosław Hrebeniak 

Koszalin 

Słupsk 

Drzewiany 

79 

46 

15 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

s. Melania Kuzio 

s. Zofia Łebedowicz 

s. Romana Paszkowiak 

1982–1983 Wałcz 63 ks. Jarosław Hrebeniak 

Koszalin 

Słupsk 

Drzewiany 

68 

65 

15 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

s. Melania Kuzio 

s. Teresa Łukowicz 

 

 

s. Anatolia Magura 

s. Wiktoria Biłas 

1983–1984 Koszalin 86 ks. Włodzimierz Pyrczak 

Wałcz 58 ks. Jarosław Hrebeniak 

Drzewiany 

Szczecinek 

23 

15 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

Bytów 

Słupsk 

Lębork 

60 

60 

14 

ks. Roman Wruszczak 

 

Laski Koszalińskie 14 ks. Włodzimierz Pyrczak 

s. Melania Kuzio 

s. Teresa Łukowicz 

 

 

 

s. Anatolia Magura 

1984–1985 Koszalin 72 ks. Włodzimierz Pyrczak 

Wałcz 62 ks. Jarosław Hrebeniak 

Drzewiany 

Sierakowo Sł. 

Laski Koszalińskie  

24 

18 

7 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

 

Bytów 57 ks. Roman Wruszczak 

s. Oksana Waszczur 

s. Teresa Łukowicz 

 

 

s. Anatolia Magura 

1985–1986 Koszalin 67 ks. Włodzimierz Pyrczak 

Wałcz 52 Ks. Bogdan Hałuszka 

Drzewiany 

Sierakowo Sł. 

22 

6 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

Bytów 

Udorpie 

57 

17 

ks. Jarosław Moskałyk 

s. Anatolia Magura 

s. Teresa Łukowicz 

 

 

1986–1987 Koszalin 78 ks. Włodzimierz Pyrczak 

Wałcz 54 ks. Bogdan Hałuszka 

Drzewiany 

Sierakowo Sł. 

18 

12 

ks. Włodzimierz Pyrczak 
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s. Oksana Waszczur  Słupsk 42 ks. Bogdan Krupka 

Bytów 

Udorpie 

34 

26 

ks. Jarosław Moskałyk 

s. Anatolia Magura 

s. Teresa Łukowicz 

 

s. Oksana Waszczur  

1987–1988 Koszalin 

Wałcz 

Drzewiany 

Słupsk 

Bytów 

85 

54 

18 

32 

56 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

ks. Bogdan Hałuszka 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

ks. Andrzej Soroka 

ks. Bogdan Krupka 

s. Anatolia Magura 

s. Teresa Łukowicz 

 

s. Oksana Waszczur  

1988–1989 Koszalin 

Wałcz 

Drzewiany 

Słupsk 

Bytów i Udorpie 

70 

43 

10 

62 

53 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

ks. Bogdan Hałuszka 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

ks. Dariusz Wowk 

ks. Jozafat Romanyk 

s. Anatolia Magura 

s. Teresa Łukowicz 

 

 

s. Oksana Waszczur  

1989–1990 Koszalin 91 ks. Włodzimierz Pyrczak 

Wałcz 

Szczecinek 

45 

4 

ks. Bogdan Hałuszka 

 

Drzewiany 8 ks. Włodzimierz Pyrczak 

Słupsk 59 ks. Dariusz Wowk 

Bytów 

Udorpie 

50 

10 

ks. Roman Malinowski 

s. Anatolia Magura 

s. Nadzieja Kowalczyk 

 

 

s. Oksana Waszczur  

1990–1991 Koszalin 79 ks. Włodzimierz Pyrczak 

Biały Bór 

Człuchów 

Barkowo 

Międzybórz 

103 

25 

26 

10 

ks. Józef Ulicki 

 

 

 

Słupsk 44 ks. Bogdan Pipka 

Drzewiany 5 ks. Włodzimierz Pyrczak 

s. Anatolia Magura 

 

s. Nadzieja Kowalczyk 

 

 

 

1991–1992 Koszalin 

Drzewiany 

82 

5 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

Biały Bór 

Międzybórz 

95 

11 

ks. Józef Ulicki 

 

Człuchów 

Barkowo 

Czarne 

18 

10 

11 

ks. Piotr Szwec-Nadworny 

 

s. Anatolia Magura 

 

s. Nadzieja Kowalczyk 

 

 

 

1992–1993 Koszalin 

Drzewiany 

90 

5 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

Biały Bór 

Międzybórz 

96 

14 

ks. Józef Ulicki 

 

Człuchów 

Barkowo 

Czarne 

22 

14 

14 

ks. Piotr Szwec-Nadworny 

 

s. Anatolia Magura 

 

 

s. Nadzieja Kowalczyk 

 

 

 

1993–1994 Koszalin 

Drzewiany 

Bobolice 

89 

5 

10 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

 

Biały Bór 

Międzybórz 

115 

17 

ks. Józef Ulicki 

 

Człuchów 

Barkowo 

Czarne 

37 

10 

15 

 

ks. Piotr Szwec-Nadworny 

 

s. Anatolia Magura 

 

 

s. Nadzieja Kowalczyk 

 

1994–1995 Koszalin 

Drzewiany 

Bobolice 

92 

5 

12 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

 

Biały Bór 

Międzybórz 

104 

17 

 

ks. Józef Ulicki 

s. Nadzieja Kowalczyk 

 

 

1995–1996 Koszalin 

Drzewiany 

Bobolice 

91 

5 

9 

ks. Włodzimierz Pyrczak 
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s. Melania Kuzio 

 

Biały Bór 

Międzybórz 

90 

16 

 

ks. Józef Ulick 

s. Nadzieja Kowalczyk 

 

 

s. Melania Kuzio 

 

1996–1997 Koszalin 

Drzewiany 

Bobolice 

87 

5 

11 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

 

Biały Bór 

Międzybórz 

90 

18 

ks. Józef Ulicki 

 

Kołobrzeg 23 o. Jozafat Osypanko OSBM 

s. Magdalena Ożańska 

 

 

s. Melania Kuzio 

 

1997–1998 Koszalin 

Drzewiany 

Bobolice 

81 

3 

8 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

 

Biały Bór 

Międzybórz 

93 

8 

ks. Bogdan Drozd 

 

Kołobrzeg 26 o. Orest Pidłypczak OSBM 

s. Magdalena Ożańska 

s. Melania Kuzio 

 

1998–1999 Koszalin  

Bobolice 

72 

18 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

Biały Bór 

Międzybórz 

92 

11 

ks. Bogdan Drozd 

 

s. Magdalena Ożańska 

s. Melania Kuzio 

 

1999–2000 Koszalin  

Bobolice 

74 

17 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

Biały Bór 

Międzybórz 

92 

10 

ks. Bogdan Drozd 

 

s. Magdalena Ożańska 

s. Melania Kuzio 

 

2000–2001 Koszalin  

Bobolice 

68 

16 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

Biały Bór 

Międzybórz 

93 

13 

ks. Bogdan Drozd 

 

s. Magdalena Ożańska 

s. Melania Kuzio 

 

2001–2002 Koszalin  

Bobolice 

77 

15 

ks. Włodzimierz Pyrczak 

 

Biały Bór 

Międzybórz 

99 

15 

ks. Piotr Baran 

 

s. Tatiana Kowalczyk 

s. Melania Kuzio 

2002–2003 Koszalin 105 ks. Włodzimierz Pyrczak 

Biały Bór 

Bobolice 

100 

9 

ks. Piotr Baran 

s. Tatiana Kowalczyk 

s. Melania Kuzio 

2003–2004 Koszalin 99 ks. Bogdan Hałuszka 

Biały Bór 

Międzybórz 

87 

18 

ks. Piotr Baran 

s. Tatiana Kowalczyk 

s. Melania Kuzio 

2004–2005 Koszalin 98 ks. Bogdan Hałuszka 

Biały Bór 

Międzybórz 

91 

17 

ks. Piotr Baran 

s. Tatiana Kowalczyk 

s. Melania Kuzio 

2005–2006 Koszalin 95 ks. Bogdan Hałuszka 

Biały Bór 

Międzybórz 

80 

17 

ks. Piotr Baran 

s. Tatiana Kowalczyk 

s. Melania Kuzio 

s. Damiana Wilchowska 

2006–2007 Koszalin 68 ks. Bogdan Hałuszka 

Biały Bór 

Międzybórz 

70 

14 

ks. Piotr Baran 

s. Damiana Wilchowska 

s. Melania Kuzio 

 

2007–2008 Koszalin 65 ks. Bogdan Hałuszka 

Biały Bór 

Międzybórz 

60 

10 

ks. Piotr Baran 

s. Damiana Wilchowska 

s. Melania Kuzio 

2008–2009 Koszalin 48 ks. Bogdan Hałuszka 

Biały Bór 

Międzybórz 

64 

10 

ks. Piotr Baran 

s. Damiana Wilchowska 

s. Melania Kuzio 

2009–2010 Koszalin 

Biały Bór 

34 

64 

ks. Bogdan Hałuszka 

ks. Piotr Baran 

s. Damiana Wilchowska 

s. Melania Kuzio 

2010–2011 Koszalin 

Biały Bór 

28 

39 

ks. Bogdan Hałuszka 

ks. Piotr Baran 

s. Damiana Wilchowska 

s. Melania Kuzio 

2011–2012 Koszalin 

Biały Bór 

31 

39 

ks. Bogdan Hałuszka 

Ks. Piotr Baran 
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s. Anatolia Magura 

s. Melania Kuzio 

2012–2013 Koszalin 

Biały Bór 

34 

35 

ks. Bogdan Hałuszka 

ks. Piotr Baran 

s. Anatolia Magura 

s. Melania Kuzio 

2013–2014 Koszalin 

Biały Bór 

38 

40 

ks. Bogdan Hałuszka 

ks. Piotr Baran 

s. Anatolia Magura 

s. Melania Kuzio 

2014–2015 Koszalin 

Biały Bór 

38 

51 

ks. Bogdan Hałuszka 

ks. Piotr Baran 

s. Anatolia Magura 

s. Melania Kuzio 

2015–2016 Koszalin 

Biały Bór 

36 

45 

ks. Bogdan Hałuszka 

ks. Piotr Baran 

s. Anatolia Magura 

s. Melania Kuzio 

2016–2017 Koszalin 

Biały Bór 

37 

57 

ks. Bogdan Hałuszka 

ks. Mariusz Dmyterko 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zgromadzonych w APSS, AGSS. 

 

W latach 1974–1998 siostry dojeżdżając do 4–9 miejscowości, oddalonych do 100 km 

od Koszalina, obejmowały katechizacją grupy 190–330 dzieci. Gdy sytuacja większości grec-

kokatolickich parafii ustabilizowała się, od 1998 r. służebnice katechizowały tylko w czterech 

miejscowościach – Koszalinie, Białym Borze, Bobolicach i Międzyborzu, gdzie grupy znacz-

nie zmalały, łącznie obejmując od 193 do 122 dzieci. Od 2009 r. siostry prowadziły zajęcia 

tylko w Koszalinie i Białym Borze. Ze względu na niż demograficzny, asymilację znacznej 

części rodzin oraz migrację wewnętrzną i do krajów UE w 2016 r. grupy dzieci w dwóch pa-

rafiach łącznie obejmowały od 98 do 81 dzieci. Widoczny był więc wyraźny spadek liczby 

dzieci wyznania greckokatolickiego. 

Warto zauważyć, iż długoletnią katechetką w Koszalinie i Białym Borze była s. Mela-

nia Kuzio (ponad 30 lat), która współorganizowała Festiwal Twórczości Sakralnej dla dzieci, 

odbywający się corocznie od 1992 r. w Zespole Szkół im. Tarasa Szewczenki w Białym Bo-

rze. Jako doświadczony pedagog zainicjowała spotkania i rekolekcje dla młodzieży, organi-

zowane w miarę możliwości i potrzeb w domu sióstr w Koszalinie. Ponadto od 2004 r. była 

współorganizatorką spotkań modlitewno-formacyjnych kobiet Kościoła greckokatolickiego 

eparchii wrocławsko-gdańskiej w Polsce. Zjazdy organizowane były w różnych parafiach 

eparchii pod przewodnictwem ordynariusza bp. W. Juszczaka. Inicjatywa ta miała na celu nie 

tylko integrację kobiet, ale również wzajemne ubogacenie poprzez dzielenie się doświadcze-

niem. W zjazdach brało udział ok. 250 kobiet
655

. Były to jedyne w swoim rodzaju formy 

duszpasterstwa kobiet, które są kontynuowane do dzisiaj. 

Bardzo ważnym elementem życia greckokatolickiej wspólnoty w Koszalinie było wy-

budowanie świątyni, do której od momentu poświęcenia 24 VI 2006 r. przeniesione zostało 

centrum życia parafialnego. Służebnice NPM kontynuują posługę w cerkwi oraz katechizację 

dzieci w Koszalinie i Białym Borze. 

                                                           
655

 Eparchialne zjazdy kobiet były organizowane w parafiach: Koszalin, Legnica, Człuchów, Wałcz, Szprotawa, 

Słupsk, Wrocław, Bytów, Zamienice, Przemkowie, Miastku, Stargardzie, Międzyrzeczu, Skwierzynie, Patoka, 

Zielona Góra. 
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Tabela 36. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Koszalinie w latach 1974–2017. 

Dom zakonny w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 299 

Data otwarcia domu zakonnego 
1 I 1974 r. 

Przełożona prowincjalna s. Wira Władysława Bobińska 

    

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Teresa Helena Łukowicz 1 I 1974 15 VIII 1977  

s. Romana Nadzieja Paszkowiak 12 IX 1977 20 VIII 1983  

s. Teresa Helena Łukowicz 20 VIII 1983 24 I 1990  

s. Anatolia Krystyna Magura  24 I 1990 23 VIII 1995  

s. Nadzieja Anna Kowlaczyk 23 VIII 1995 15 VIII 1997  

s. Melania Józefa Kuzio  15 VIII 1997 1 IX 2012  

s. Anatolia Krystyna Magura 1 IX 2012   

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Teresa Helena Łukowicz 1 I 1974 15 VIII 1977 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

5 VIII 1983 18 III 1991 Przemyśl, ul. Wysockiego 

26 VIII 2008   

s. Melania Józefa Kuzio 2 I 1974 28 VII 1985 Olsztyn 

26 VIII 1995   

s. Damiana Anna Czepil 4 II 1974 10 VII 1987 Kruklanki 

s. Zofia Sławomira Łebedowicz 1 IX 1975 25 II 1983 Warszawa 

s. Romana Nadzieja Paszkowiak 1 IX 1977 20 VIII 1983 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

s. Monika Maria Lisowska 9 IX 1978 17 V 1986 Olsztyn 

s. Josafata Anna Bodnar 1 VIII 1981 1 IX 1982 Kruklanki 

s. Wiktoria Katarzyna Biłas 20 VIII 1983 8 X 1984 Słupsk 

s. Anatolia Krystyna Magura 20 VIII 1983 23 VIII 1995 Olsztyn 

1 IX 2012   

s. Wira Władysława Bobińska 2 IV 1985 28 XII 2003 zmarła 

s. Oksana Zofia Waszczur 30 VIII 1985 1 VIII 1991 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

s. Lubomira Olesława Wacura 16 VII 1986 11 IX 2006 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

s. Tadeja Tekla Rudko 22 VII 1987 24 IX 1993 zmarła 

s. Nadzieja Anna Kowalczyk 28 VIII 1990 25 IX 1997 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

s. Magdalena Maria Ożańska 15 VIII 1997 17 VIII 2002 Bartoszyce 

s. Leontia Maria Łozińska 26 X 2001 15 V 2014 Prałkowce 

s. Tatiana Maria Kowalczyk 12 VIII 2002 14 VII 2008 Kruklanki 

s. Joanna Maria Bunda 21 X 2007 1 VII 2008 Świdwin 

s. Damiana Beata Wilchowska 28 VIII 2006 1 IX 2012 Paryż 

s. Sozonta Maria Biłas 1 X 2013 15 VIII 2014 Olsztyn 

s. Areta Antonia Pidłypczak 28 XI 2017   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w APSS, AGSS. 

 

3. Działalność sióstr na Śląsku i Mazowszu 

 

3.1 Halemba 

 

Siostry Służebnice NPM, które zostały 27 IX 1949 r. zwolnione z więzienia w Sosnowcu, 

dzięki wsparciu ordynariusza bp. Stanisława Adamskiego otrzymały tymczasowy pobyt i pra-
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cę u sióstr rzymskokatolickich
656

. Niestety, nie wiedziały nic o losach i dalszej sytuacji pozo-

stałych greckokatolickich służebnic. W Szpitalu Miejskim w Chorzowie, przy ul. Zjednocze-

nia 10, pracę wśród chorych dzieci na oddziale szkarlatyny otrzymały s. Krystyna Delawska i 

s. Daria Kwiatkowska
657

. Opiekując się chorymi, siostry nawiązywały nowe znajomości, a 

pacjenci w zamian za troskliwość i opiekę okazywali wdzięczność i życzliwość. Wśród pa-

cjentów znalazł się syn Pani Heleny Nowakowej z Halemby, leczony na oddziale zakaźnym i 

wymagający szczególnej opieki. Mama chorego chłopca, w dowód wdzięczności, po wyjściu 

chłopca ze szpitala zarekomendowała siostry w swojej parafii w Halembie. Była zorientowa-

na, iż obok plebanii znajduje się nieużywany budynek, gdzie siostry mogłyby zamieszkać. 

Zależało jej, aby w parafii pracowały właśnie takie siostry, pełne troskliwości i oddania dla 

drugiego człowieka. Zwróciła się w tej sprawie do proboszcza parafii pw. Matki Bożej Ró-

żańcowej w Halembie ks. Józefa Garusa
658

, który zgodził się zaprosić służebnice do pracy w 

parafii, udostępniając im dawny budynek parafialny. 

Na początku z Chorzowa do Halemby dojeżdżała od kwietnia 1951 r. s. Krystyna De-

lawska, która uporządkowała i przygotowała na piętrze trzy pomieszczenia do zamieszkania. 

Do Halemby 1 VI 1951 r. przyjechały s. Krystyna Delawska, s. Jurija Dumak, s. Ewnykia 

Pidburaczyńska
659

. Początki były bardzo trudne, gdyż musiały nie tylko poznać parafię, ale 

również dostosować się do obrządku rzymskokatolickiego, z którym do tej pory nie miały do 

czynienia. Ich krótki pobyt wśród rzymskokatolickich sióstr zakonnych po wyjściu z więzie-

nia okazał się wspaniałą lekcją i przygotowaniem do nowego zadania. W porozumieniu z 

proboszczem parafii w Halembie ks. J. Garusem przełożona s. Amalia wyraziła zgodę na 

utworzenie wspólnoty sióstr w Halembie. Na ręce bp. Stanisława Adamskiego 1 X 1954 r., 

przesłała do Kurii Diecezjalnej w Katowicach oficjalny wniosek z prośbą o erygowanie nowej 

wspólnoty Sióstr Służebnic NPM. W odpowiedzi Kuria Diecezjalna dekretem nr LH II – 

340/54 z dnia 19 XI 1954 r. wyraziła zgodę na utworzenie domu lokalnego zgromadzenia 

przy probostwie w Halembie. Siostrom powierzono zarządzanie plebanią oraz realizację pod-

stawowych zadań – dbałości o świątynię, prowadzenie katechizacji, troskę o chorych i samot-

nych w parafii. 

Pracą pastoralną zajmowała się s. Ewnykia Pidburaczyńska, która przez 34 lata tej po-

słudze bezinteresownie poświęcała swój czas, zdrowie i siły. Katechizację dla przedszkola-

                                                           
656

 Na prośbę ordynariusza Stanisława Adamskiego wsparcia udzieliły rzymskokatolickie zgromadzenia Siostry 

Służebniczki NMP NP oraz Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. 
657

 APSSSK, Kronika Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej domu zakonnego w Katowicach, s. 34. 
658

 Proboszczowie ks. Józef Garus (1950–1969), ks. Alojzy Brzezina (1970–1998). 
659

 APSS, CC, Галемба, спомини с. Теофілакти Остюк, s. 1. 
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ków i dzieci klas I–IV prowadziła s. Krystyna Delawska, dbając o przygotowywanie ich do 

przyjęcia sakramentów. Salka katechetyczna znajdowała się na parterze budynku zamieszki-

wanego przez siostry. 

Ponadto służebnice, zgodnie z charyzmatem, zajmowały się opieką nad chorymi, od-

wiedzając ich w domach, otaczając troską i opieką medyczną. Często zdarzało się, że trzeba 

było zanieść chorym ciepły posiłek, podać lekarstwa lub wykonać zabiegi pielęgniarskie. Sio-

stry wykorzystywały wszystkie możliwości i zdolności, aby zarobić na własne utrzymanie, 

dlatego s. Jurija podjęła się prac dziewiarskich
660

. Proboszcz doceniał wkład i zaangażowanie 

sióstr w życie parafii, był zaskoczony ich przedsiębiorczością i zaradnością. Widząc ich sta-

rania, pomógł nawet siostrom kupić maszynę dziewiarską. Dzięki temu mogły nie tylko zaro-

bić na życie, wykonując swetry lub inne ubrania, ale przy tym pomóc osobom samotnym i 

ubogim. 

 

Tabela 37. Katechizacja dzieci wyznania rzymskokatolickiego w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Halem-

bie w latach 1951–1985. 

 

Katechetka 

Klas I–IV 

 

Lata 

Ogólna liczba 

dzieci 

(w tym dzieci do I 

Komunii Świętej) 

 

Proboszcz 

s. Krystyna Delawska 1951–1959   

ks. Józef Garus 

 

 

s. Teofilakta Ostiuk 1959–1961  

s. Maria Kusznir 1961–1963  

s. Teofilakta Ostiuk 1963–1970  

s. Teofilakta Ostiuk 1970–1979 

1979–1980 

1980–1981 

1981–1982 

1982–1983 

1983–1984 

1984–1985 

 

360 (117)  

400 (170)  

380 (110)  

410 (127)  

360 (145)  

400 (160) 

 

ks. Alojzy Brzezina  

ks. Zygmunt Długajczyk 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w AGSS i APSS. 

 

Siostry prowadziły katechizację dla grupy ok. 400 dzieci, w tym każdego roku przygo-

towywały nawet do 160 dzieci do pierwszej Komunii Świętej. Gdy w 1959 r. wyjechała z 

Halemby s. Krystyna Delawska, pracę z dziećmi objęła s. Teofilakta Ostiuk. Siostry same 

przygotowywały materiały do katechezy, uczyły dzieci modlitwy, śpiewu oraz zaangażowania 

podczas uroczystości kościelnych. Katechetki przez kilka lat prowadziły nowatorskie zajęcia 

dla przedszkolaków, podczas których przygotowywały dzieci przedszkolne i ich rodziców do 

przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. Były to wspaniałe doświadczenie prowadzenia kateche-
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 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 119. Za pierwsze zarobione pieniądze siostry kupiły stół do poko-

ju, a naczynia podarowała im jedna z parafianek. 
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zy rodzinnej, która przynosiła bardzo pozytywne efekty w ich życiu. Nie zdarzało się, aby 

dzieci unikały uczestnictwa w katechizacji czy zaangażowania na rzecz parafii. Siostra Teofi-

lakta wspominała parafię w Halembie z wielkim sentymentem, doceniając życzliwość księży, 

dobroć parafian i zaangażowanie dzieci uczęszczających na katechezę
661

. Ludzie doceniali 

pracę sióstr, oddanie oraz ofiarność. Współpraca z proboszczami układała się bardzo dobrze. 

Księża byli zadowoleni, parafianie wdzięczni, a siostry spokojne, iż mogą spełniać posługę. Z 

tego względu, iż lata 80. XX w. umożliwiały zgromadzeniu podejmowanie pracy wśród wier-

nych obrządku greckokatolickiego, w prowincji podjęto decyzje o otwarciu nowych domów 

zakonnych na Mazurach. 

Zarząd prowincjalny zwrócił się do ordynariusza diecezji katowickiej z prośbą o 

zwolnienie sióstr z parafii w Halembie i likwidację domu zakonnego. Ordynariusz nie chciał 

nawet słuchać. Namawiał proboszcza ks. Alojzego Brzezinę, aby za wszelką cenę nie odpusz-

czał „ruskich sióstr, bo takich oddanych i ofiarnych już nigdzie nie znajdzie”
662

. Biskup kato-

wicki Herbert Bednorz w piśmie z 2 IX 1976 r. wyraził wielkie ubolewanie z powodu za-

mknięcia placówki w Halembie. Prosił równocześnie o ponowne rozpatrzenie decyzji, biorąc 

pod uwagę gotowość proboszcza do podniesienia siostrom wynagrodzenia i zapewnienia 

wszelkich zabezpieczeń socjalnych
663

. 

Ostatecznie zarząd prowincjalny był zmuszony zwrócić się do prymasa kard. Stefana 

Wyszyńskiego z prośbą o wydanie dekretu na zamknięcie domu zakonnego w Halembie, któ-

ry ostatecznie został wydany 16 V 1977 r.
664

, jednak ksiądz proboszcz nie zgodził się zwolnić 

sióstr z parafii. Sprawa ciągnęła się kilka lat. W 1977 r. wyjechała s. Tatiana Kowalczyk, a 

pozostały służebnice s. Ewnykia i s. Teofilakta, które jednak nie były w stanie podołać 

wszystkim obowiązkom. Ostatecznie placówkę zamknięto 7 X 1985 r. 

 

Tabela 38. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Halembie w latach 1951–1985. 

Dom zakonny w Halembie, ul. 1 Maja 36 

Data otwarcia domu zakonnego 
1 VI 1951 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
7 X 1985 r. 

Przełożona prowincjalna s. Bazylia Eugenia Czykało 

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

                                                           
661

 APSS, CC, Галемба, спомини с. Теофілякти Остюк, s. 1. W katechizacji pomagała s. Teofilakcie Ostiuk – 

s. Tatiana Kowalczyk, która przyjechała we wrześniu 1974 r., a wyjechała w sierpniu 1977 r. Kiedy 20 XII 1981 

r. poświęcono nowy kościół w Halembie, erygowano przy nim nową parafię pw. Bożego Narodzenia. Katechi-

zację dzieci prowadziła tam również s. Teofilakta Ostiuk. 
662

 Ibidem, s. 3. 
663

 APSS, Доми Сестер Служебниць в Польщі (закриті), Галемба, List bp. Herberta Bednorza z dnia 2 IX 

1976 r., s. 1. 
664

 AAW.SPP/II.20A.94, k. 177. 
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s. Krystyna Melania Delawska 2 IV 1951 18 VI 1955  

s. Jurija Nadija Dumak 18 VI 1955 18 VIII 1958  

s. Eugenia Maria Łukowicz 21 VI 1959 8 IV 1961  

s. Rodiona Barbara Łuków 8 IV 1961 8 X 1964  

s. Teofilakta Maria Ostiuk 15 II 1965 12 VII 1967  

s. Tadeja Tekla Rudko 12 VII 1967 15 VIII 1973  

s. Teofilakta Maria Ostiuk 15 VIII 1973 7 X 1985  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Krystyna Melania Delawska 2 IV 1951 20 VI 1959 Piątek 

s. Ewnykia Pidburaczyńska 4 VIII 1951 7 X 1985 Chełm Lubelski 

s. Jurija Nadija Dumak 16 VIII 1951 18 VIII 1958 Goleniów 

s. Eugenia Maria Łukowicz 21 VI 1959 8 IV 1961 Piątek 

s. Teofilakta Maria Ostiuk 4 VII 1959 10 IX 1960 Świdwin 

15 IX 1963 16 X 1985 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Maria Katarzyna Kusznir 15 II 1961 25 IX 1963 Stare Kurowo 

s. Rodiona Barbara Łuków 6 IV 1961 8 X 1964 Matczyn 

s. Olga Karolina Kutiańska 10 X 1963 30 III 1965 Miastko, ul. Rybacka 

s. Tadeja Tekla Rudko 15 IV 1965 15 VIII 1973 Świdwin 

s. Joanna Maria Bunda 10 X 1969 28 VII 1970 Stare Kurowo 

s. Leokadia Mirosława Biłas 28 VII 1970 1 VIII 1972 At statum laicatum 

s. Konstantyna Maria Żerebko 15 VIII 1973 1 VIII 1975 Matczyn 

s. Tatiana Maria Kowalczyk 8 XI 1974 17 VIII 1977 Stare Kurowo 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w APSS, AGSS. 

 

3.2 Piątek 

 

Decyzja o podjęciu pracy sióstr w parafii pw. Trójcy Świętej w Piątku została podjęta 

w specyficznej sytuacji. Podczas podróży pociągiem s. Amalia spotkała Kazimierza Kaniow-

skiego, naczelnika Wydziału Ochrony i Konserwacji Zabytków z Warszawy, któremu bardzo 

zależało, aby w jego rodzinnej parafii w Piątku
665

 pracowały siostry zakonne. Po kolejnych 

kilku rozmowach w siedzibie przy ul. Miodowej w Warszawie przełożona zgodziła się wysłać 

służebnice do Piątku. Do proboszcza 25 IX 1953 r. zgłosiły się s. Hliba Bojczuk i s. Eugenia 

Łukowicz. Jak się później okazało, proboszcz zgodził się przyjąć siostry niechętnie i zrobił to 

tylko ze względu na K. Kaniowskiego
666

. Gdy przybyły na plebanię parafii, przywitała je sio-

stra proboszcza i zaprowadziła do budynku naprzeciwko kościoła, w którym zamieszkały. 

Najbardziej przyjazną osobą w tamtym momencie okazała się gospodyni wikariusza, która 

zapoznała siostry z sytuacją w parafii. Siostry objęły pracę w kościele i opiekę nad chorymi i 

samotnymi osobami. 

Zakrystianka s. Hliba zajęła się porządkowaniem oraz wystrojem kościoła. Na święta 

Bożego Narodzenia siostry pięknie udekorowały kościół. Proboszcz składając życzenia świą-

teczne na pasterce – jak wspominają parafianie – przyznał, iż nie był zadowolony na początku 

                                                           
665

 Piątek – obecnie wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Piątek. 
666

 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 141. 
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z obecności sióstr, jednak szybko zmienił zdanie. Był zaskoczony zaangażowaniem, pracowi-

tością i ich zaradnością w pracy pastoralnej
667

. Siostra Eugenia zajęła się chorymi і samotny-

mi w parafii. Odwiedzała ich w domach, a mając doświadczenie pielęgniarskie, udzielała po-

mocy medycznej – wykonywała zastrzyki, stawiała bańki, leczyła ziołami i sama przygoto-

wywała maści
668

. Zdobywała sobie zaufanie i szacunek, a parafianie okazywali wdzięczność, 

dzieląc się żywnością lub drobnymi datkami, dzięki czemu siostry mogły się utrzymać. Zmie-

niała się wspólnota sióstr, ale praca wykonywana była solidnie, tak iż w ciągu 11 lat pracy 

siostry cieszyły się szacunkiem i zaufaniem wśród społeczności lokalnej. 

Jesienią 1963 r. przełożona generalna s. Jeronima Chimy, wizytując wspólnotę, 

stwierdziła, iż służebnice w Piątku mieszkają w bardzo trudnych warunkach, chociaż w ciągu 

tych wielu lat pracy w parafii wiele się zmieniło. Poza tym, siostry nie prowadziły tam kate-

chizacji, a najwięcej czasu poświęcały chorym i pracy w kościele. Zdecydowała więc o za-

mknięciu placówki w Piątku. Drugim powodem jej decyzji było objęcie pracy w Domu Po-

mocy Społecznej w Matczynie, gdzie siostry objęły opieką chore i niepełnosprawne dzieci, co 

wymagało odpowiedniej kadry. Informacja o planowanym odejściu sióstr rozeszła się bardzo 

szybko
669

. Parafianie zdecydowali się stanąć w ich obronie, próbując zatrzymać służebnice w 

parafii, a pod ich naciskiem sam proboszcz zwrócił się z prośbą do sióstr o pozostanie, jednak 

było już za późno. Proboszcz interweniował u ordynariusza bp. Michała Klepacza, który w 

tym czasie przebywał w Rzymie i skontaktował się z przełożoną generalną w celu zatrzyma-

nia sióstr przy parafii
670

. Niestety, wszelkie próby nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 

Siostry wyjechały z Piątku 18 XI 1964 r. Oficjalny dekret zamknięcia placówki otrzymały 

dopiero w 1965 r. (dekret № 26/1965). 

 

                                                           
667

 Por. ibidem, s. 142. We wspomnieniach zapisano: „На жаль парох був дуже скупий і мало що платив 

Сестрам за працю, а з одержаних грошей потрібно було купити ще середники до праня. Сестри 

практично утримувалися з праці біля хворих та з жертвенності парафіян. Хата, в які мешкали сестри була 

дуже занедбана. Була там велика вогкість та гриб на стінах. Це впливало на здоров’я сестер, і на жаль      

с. Гліба захворіла на запалення ставів.”  
668

 Por. ibidem, s. 144. We wspomnieniach zapisano: „Першим пацієнтом с. Євгенії, якого мама принесла на 

плечах, був пізніше славний коляр М’єчислав Новицький”. 
669

 Przełomowym momentem, w którym siostry poinformowały proboszcza o swoim odejściu, było postawienie 

przez niego kolejnych wymagań, a mianowicie proboszcz zażyczył sobie, aby siostry w czasie wakacji zajęły się 

wyżywieniem seminarzystów oraz gości w czasie rekolekcji, odpustu i innych uroczystości parafialnych. To 

było ponad możliwości nie tylko finansowe, ale również kadrowe. W tak małym składzie siostry nie były w 

stanie podjąć się dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem kuchni i pełną obsługą gości, dlatego 

poinformowały proboszcza o swoim odejściu. Proboszcz w porywie zdenerwowania przyjął rezygnację sióstr, 

jednak później bardzo żałował tak gwałtownej decyzji. 
670

 AGSS, Листи Генеральної Настоятельки с. Єроніми Хімій до сестер в Польщі, telegram. Po jego inter-

wencji przełożona generalna s. Jeronima Chimy uległa prośbom ordynariusza i wysłała telegram do sióstr w 

Piątku z decyzją o pozostaniu w parafii. Jednak przyszedł on jeden dzień za późno. Siostry dzień wcześniej wy-

jechały z parafii. 
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Tabela 39. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym w Piątku w latach 1953–1964. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w APSS, AGSS. 

 

4. Odrodzenie życia zakonnego służebnic NPM w Przemyślu 

 

Likwidacja struktur Kościoła greckokatolickiego w USRR i PRL bardzo mocno do-

tknęła również placówki Sióstr Służebnic NMP w Przemyślu, gdzie znajdowały się główne 

struktury diecezjalne. Ośrodki prowadzone przez siostry – Szkoła im. św. Mikołaja, bursa dla 

dziewcząt, sierociniec, ochronka zostały zamknięte, a siostry posługujące w seminarium, re-

zydencji bp. Jozafata Kocyłowskiego i cerkwi ojców bazylianów na Zassaniu musiały opuścić 

miejsca pracy. W 1948 r. władze zlikwidowały również sierociniec prowadzony przez służeb-

nice, co było swego rodzaju symbolicznym zwieńczeniem skutków akcji likwidacyjnej struk-

Dom zakonny w Piątku, ul. Kościelna 3 

Data otwarcia domu zakonnego 
25 IX 1953 r.  

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
16 X 1964 r.  

Przełożona wiceprowincjalna s. Wira Władysława Bobińska 

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Hliba Paraskewia Bojczuk 25 IX 1953 6 XI 1958  

s. Eugenia Maria Łukowicz 6 XI 1958 8 VI 1959  

s. Krystyna Melania Delawska 20 VI 1959 8 IV 1961  

s. Eugenia Maria Łukowicz 8 IV 1961 8 IV 1964  

s. Olena Anna Czech 8 IV 1964 16 X 1964  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Hliba Paraskewia Bojczuk 25 IX 1953 6 XI 1958 Warszawa 

s. Partenia Maria Kurylak 25 IX 1953 26 VIII 1955 Wałcz 

s. Eugenia Maria Łukowicz 25 IX 1953 21 VI 1959 Halemba 

8 IV 1961 18 XI 1964 Matczyn 

s. Minodora Maria Bożemska 20 IX 1955 17 IX 1957 Maszewo 

s. Olena Anna Czech 1 IX 1957 16 XI 1964 Goleniów 

s. Emilia Stefania Paszkowiak 16 IX 1957 11 XI 1958 Świdwin 

s. Jurija Natalia Hawrylaka 1 XI 1957 9 IV 1958 Miastko, ul. Rybacka 

s. Laurencja Maria Bojczuk 10 IV 1958 9 X 1958 Warszawa 

s. Kekylia Katarzyna Szmigielska 27 IX 1958 18 VI 1962 Maszewo 

15 II 1963 29 XII 1964 Matczyn 

s. Josafata Zofia Nowosad 26 X 1958 16 I 1961 Janów Lubelski 

s. Krystyna Melania Delawska 20 VI 1959 1 V 1961 Maszewo 

s. Jurija Nadzieja Dumak 28 VIII 1960 20 IV 1961 Miastko, ul. Rybacka 

s. Margareta Olena Dyczko 16 IX 1960 10 VII 1961 Wałcz 

s. Wiktoria Katarzyna Biłas 7 II 1961 1 IX 1961 Warszawa 

s. Sewastiana Agata Szymańska 10 II 1961 1 VII 1962 Miastko, ul. Rybacka 

1 XII 1963 9 IV 1964 Chełm 

s. Weronika Maria Hamulewicz 18 VI 1961 1 XII 1963 Maszewo 

s. Damiana Anna Czepil 1 VII 1962 1 XII 1963 Stare Kurowo 

s. Chryzanta Maria Kuśpiś 11 IV 1964 18 XI 1964 Wałcz 
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tur kościelnych i deportacyjnych ludności. Wikariusz generalny ks. B. Hrynyk
671

 powrócił do 

Przemyśla dopiero w 1969 r., podejmując obowiązki proboszcza parafii do swojej śmierci w 

1977 r., a jego następcą został mitrat ks. Stefan Dziubina. 

 

4.1 Dom zakonny pw. św. Jozafata 

 

Po upaństwowieniu i likwidacji sierocińca w Przemyślu s. Manujiła Kowalczuk i s. 

Partenia Kosyna zamieszkały, zgodnie z nakazem kuratorium, u sióstr felicjanek przy ul. Pel-

czara 5. Nie pomogły zażalenia złożone do Rady Państwa w 1953 r., 30 III 1957 r. i 18 I 1958 

r., które pozostały bez odpowiedzi
672

. Okoliczności zmuszały siostry do pozostania w Prze-

myślu, gdyż było to bardzo ważne dla nich miejsce. Zgromadzenie było związane z tym mia-

stem, gdzie przez wiele lat służebnice pracowały najpierw w Greckokatolickim Seminarium 

Duchownym, Szkole św. Mikołaja, a później z wielkim oddaniem, a nawet narażeniem życia, 

zajmowały się sierotami. Pomimo iż przeżycia wojenne odcisnęły niezatarte piętno, nie zwa-

żając na podeszły wiek i zły stan zdrowia, siostry, które pozostały, nadal utrzymywały kon-

takty z osobami, z jakimi wspólnie dzieliły trudny los. Wspierały ks. Sylwestra Krupę, który 

potajemnie odprawiał nabożeństwa w Przemyślu w kaplicy ojców albertynów lub ojców sale-

zjanów
673

. Po śmierci s. Parteni Kosyny 24 V 1964 r. s. Manujiła została przeniesiona 12 VI 

1967 r. do Chełma i zamieszkała razem z siostrami w podeszłym wieku. 

Potrzeba pozyskania domu w Przemyślu stawała się coraz bardziej nagląca, a zmiana 

polityki władz w latach 60. XX w. dawała nadzieję na odnowienie działalności służebnic. 

Siostry rozproszone po całej Polsce odczuwały silną więź emocjonalną z miastem tuż przy 

samej granicy, które przed wojną było stolicą greckokatolickiej eparchii przemyskiej, gdzie 

funkcjonowało najwięcej prężnie działających placówek zgromadzenia. W lutym 1967 r. 

przełożona wiceprowincjalna s. Wira Bobińska, przy wsparciu finansowym zarządu general-

nego, zdecydowała się na zakup dwupiętrowego budynku przy ul. Popiela. Ze względu na 

utrudnienia przez władze komunistyczne w nabywaniu nieruchomości przez instytucje ko-

ścielne, a tym bardziej greckokatolickie, dom został zapisany na siostry jako osoby fizyczne – 

(s. Wirę) Władysławę Bobińską, (s. Weronikę) Annę Wołoszyńską i (s. Partenię) Marię Kury-

                                                           
671

 Por. I. Hałagida, Szpieg Watykanu, op. cit., s. 56. Wikariusz generalny ks. B. Hrynyk osobiście był zaanga-

żowany w pomoc dla osób pochodzenia żydowskiego. Wystawiał metryki chrztu dla dzieci żydowskich, ratując 

w ten sposób od zagłady co najmniej 24 dzieci z przemyskiego sierocińca. 
672

 Por. APSS, CC, Перемишль, спомини с. Партенії Куриляк, s. 3. 
673

 Por. I. Hałagida, Greckokatolicki kapłan ks. Włodzimierz Boziuk (1913–1969) i jego skomplikowane losy w 

PRL, „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie”, Nr 3:2009, s. 328. 
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lak. Służebnice s. Partenia Kurylak, s. Anna Prociw, s. Terentia Hyk 3 II 1967 r. zamieszkały 

na parterze domu, a na pierwszym piętrze mieszkali lokatorzy. 

Służebnice od samych początków były nieodłącznie związane z życiem przemyskiej 

parafii greckokatolickiej, która niestety po przesiedleniach i przymusowej deportacji w ra-

mach akcji „Wisła” oraz likwidacji struktur została liczebnie ograniczona i pozbawiona oso-

bowości prawnej. Siostry podjęły więc starania o odnowienie pracy pastoralnej w parafii, któ-

ra działała nieoficjalnie wbrew wszelkim zakazom, wspierały niezłomnych duchownych ks. 

Sylwestra Krupę, a później ks. Bazylego Hrynyka, wikariusza generalnego dla grekokatoli-

ków w Polsce. Wykonywały ważne zadania, często podejmując ryzyko – prowadziły pracę 

duszpasterską wraz z katechizacją, opiekę nad osobami samotnymi i chorymi, a ich dom za-

konny stał się miejscem spotkań i wymiany myśli duchowieństwa i świeckich, również dla 

tych przyjeżdżających zza żelaznej kurtyny, z USRR. 

Katechizacja dzieci i młodzieży oraz posługa przy nabożeństwach odbywała się w 

Przemyślu od 1957 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Zdarzały się nieprzy-

jemne sytuacje, gdy gospodarze miejsca przeszkadzali w prowadzeniu zajęć z dziećmi, a ka-

płanom utrudniali odprawianie nabożeństw dla wiernych obrządku wschodniego
674

. Wika-

riusz generalny ks. Bazyli Hrynyk, aby wyeliminować takie precedensy, w 1970 r. kupił dom 

przy ul. Chopina, gdzie zamieszkał i urządził kaplicę wraz z salką do katechizacji. Dzięki 

temu wierni mogli spokojnie uczestniczyć w codziennych Liturgiach, organizować parafialne 

spotkania, a nauka religii dla dzieci i młodzieży odbywała się regularnie i bez zakłóceń. Sio-

stry zajmowały się również zakrystią, dbały o estetykę świątyni, dekoracje okolicznościowe, 

szyły, naprawiały, haftowały szaty liturgiczne
675

. Posługę tę z pełnym oddaniem i poświęce-

niem pełniła s. Partenia Kurylak (1967–1978; 1993–2004)
676

. 

W miarę możliwości służebnice odwiedzały i wspierały rodziny, którym udało się 

uniknąć przesiedlenia lub po latach powróciły do Przemyśla. Starały się nawiązywać z nimi 

kontakty, zachęcając dzieci i młodzież do udziału w katechezie i nabożeństwach. Od 1973 r. 

s. Partenia dodatkowo dojeżdżała do miejscowości Mokre, Komańcza i Kulaszne
677

, w któ-

rych prowadziła katechizację dzieci i młodzieży obrządku greckokatolickiego. Najczęściej 
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 Por. APSS, CC, Перемишль, спомини с. Партенії Куриляк, s. 7. 
675

 Ibidem. 
676

 Po s. Partenii zakrystiankami były również s. Elżbieta Głuszyk (2004–2014) i s. Tatiana Kowalczyk (od 2014 r.). 
677

 APSS, CC, Перемишль, спомини с. Партенії Куриляк, s. 7. „В Мокрім (с. Партенія) вчила дітей у 

Панства Пашков’яків (родичів наших двох сестер) і там ночувала. На другий день раненько їхала до 

Команьчи де мала дві групи дітей (молодших і старших). В перерві, чекаючи на дітей, не мала де 

подітися і найчастіше змушена була чекати на дворі. Коли була гарна погода, то все добре, але коли 

прийшли осінні дні та зима то було дуже важко. Дітей в Команьчі було біля 40. Всі дуже радо вчилися. 

Наступного дня с. Партенія їхала до Куляшного. Дітей було 30”. 
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zatrzymywała się na nocleg u znajomej rodziny, gdzie prowadziła zajęcia, gdyż nie zawsze 

miała możliwość powrotu tego samego dnia do domu. Wyjeżdżała w niedzielę po południu, a 

wracała we wtorek. Najtrudniejsze bywały okresy zimowe, gdyż ze względu na opóźnienia 

autobusów musiała długo czekać na przystankach lub nawet iść pieszo, aby dotrzeć do celu. 

Nic jednak nie stanowiło dla niej przeszkody. Chęć dotarcia do każdej rodziny była silniejsza 

niż wszelkie niedogodności. Siostra Partenia nie zwracała uwagi na utratę zdrowia, brak sił-

czy wydatki na dojazdy
678

. W 1975 r. w domu zakonnym służebnic erygowana została kaplica 

pw. św. Jozafata
679

. 

Utworzenie kolejnych placówek w Przemyślu – w 1973 r. przy ul. Kochanowskiego, 

a w 1991 r. przy ul. Wysockiego – sprawiło, iż katechizacja była prowadzona przez siostry 

naprzemiennie, w zależności od miejsca zamieszkania katechetki
680

. 

 

Tabela 40. Katechizacja greckokatolickich dzieci w parafii pw. św. J. Chrzciciela w Przemyślu w latach 1967–

1996 prowadzona przez siostry z domu zakonnego św. Jozafata. 

Katechetka Lata Liczba dzieci Proboszcz 

s. Partenia Kurylak 1967–1968 

1968–1978 

55 

65 

o. Andrzej Szagała, OSBM 

ks. Teodor Majkowicz 

s. Wiktoria Biłas 1978–1980 

1980–1981 

1981–1982 

1982–1983 

67 

90 

96 

106 

 

ks. Teodor Majowicz 

s. Romana Paszkowiak 

Przemyśl (Jarosław) 
1983–1984 115 

(9) 

ks. Teodor Majkowicz 

o. Jan Bałyk OSBM 

s. Augustyna Kaczor 1984–1985 

1985–1986 

1986–1987 

1987–1988 

104 

120 

125 

91 

 

ks. Teodor Majkowicz 

s. Augustyna Kaczor (Przemyśl) 

s. Jarosława Hałenda (Jarosław) 

1988–1989 87 

10 

ks. Teodor Majkowicz 

o. Jan Bałyk OSBM 

s. Krystyna Delawska (Przemyśl) 

s. Jarosława Hałenda (Przemyśl,  

Chotyniec; Jarosław) 

1989–1990 108 

34 

16; 3 

 

ks. Teodor Majkowicz 

 

s. Krystyna Delawska  

s. Jarosława Hałenda  

1990–1991 110 (29) 

90 

s. Oksana Waszczur 1991–1992 172 (21) 

1992–1993 184 (25) 

1993–1994 195 (26) 

1994–1995 200 (25) 

                                                           
678

 Por. ibidem, s. 8. „За навчання дітей неможливо було одержати дім і тому Сестри почали шукати інших 

середників, щоб запрацювати на прожиток. С. Партенія розпочала халупничо-трикотарську працю. Сама 

постаралася про відповідню машину та робила одяг. С. Терентія шила колпаки для священиків”.  
679

 Por. ibidem, s. 9. Liturgię u sióstr odprawiali księża: ks. Bazyli Czerwińczak (do 1986 r.), mitrat ks. Teodor 

Majkowicz (1986–1989), ks. Michał Wudkiewicz (1989–1997). Siostry zapraszały kapłanów greckokatolickich 

do odprawiania Liturgii w swojej kaplicy, w tym również ojców bazylianów, którzy powrócili do Przemyśla do 

dawnego monasteru po jego odnowieniu 1 IX 1997 r.  
680

 Siostry katechetki: Wiktoria Biłas, Romana Paszkowiak, Jarosława Hałenda, Oksana Waszczur zamieszkiwa-

ły w tym czasie w domu zakonnym pw. św. Włodzimierza i Olgi w Przemyślu. 
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s. Oksana Waszczur 

s. Magdalena Ożańska (przedszkole) 

1995–1996 206 (23) 

10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w APSS, AGSS. 

 

Na podstawie danych w tabeli widać, iż najdłuższy staż katechetyczny w parafii prze-

myskiej miały służebnice s. Partenia Kurylak (10 lat), s. Wiktoria Biłas (5 lat) i s. Augustyna 

Kaczor (5 lat). Od 1989 r. katechizację objęły s. Krystyna Delawska (klasy I–III) oraz s. Jaro-

sława Hałenda (klasy IV–VIII). Dodatkowo s. Jarosława dojeżdżała do niewielkiej grupy 

dzieci do Jarosławia. Niestety, po przymusowej deportacji w ramach akcji „Wisła”, pozostało 

tam tylko kilka rodzin, a domy zgromadzenia zostały skonfiskowane. Przy okazji posługiwała 

w miejscowej wspólnocie jako zakrystianka w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego. Katechi-

zacja w przemyskiej parafii prowadzona była do 1991 r. Po reformie oświaty, gdy lekcje reli-

gii weszły do szkół, nauczanie przejęła s. Oksana Waszczur mieszkająca w domu zakonnym 

pw. św. Włodzimierza i Olgi, a od 1996 r. katechizację przejęła s. Anna Irena Drozd, za-

mieszkująca w domu zakonnym pw. Opatrzności Bożej. 

Domy sióstr, ze względu na lokalizację Przemyśla blisko granicy (14 km), pełniły rolę 

swoistego łącznika z działającymi w konspiracji księżmi, siostrami i wiernymi w USRR. Grecko-

katolickie służebnice chętnie przyjmowały na nocleg lub posiłek duchownych i świeckich udają-

cych się na Ukrainę lub przyjeżdżających stamtąd do Polski. Spotkania te były okazją nie tylko do 

wymiany informacji, doświadczenia, ale także przekazania literatury, możliwością uzyskania da-

nych o rodzinie czy bliskich, odnajdywania kontaktów do najbliższych rozdzielonych na skutek 

akcji przesiedleńczych. Kontakty i współpraca nasiliły się po przemianach ustrojowych w Polsce 

po 1989 r. oraz odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1991 r.
681

 

Szczególnym wydarzeniem dla wspólnoty Kościoła greckokatolickiego w Przemyślu 

była wizyta papieża św. Jana Pawła II w czerwcu 1991 r.
682

, która została poprzedzona reak-

tywacją dawnej eparchii przemyskiej poprzez nominację na ordynariusza bp. Jana Martynia-

ka. Ingres odbył się 13 IV 1991 r. w Przemyślu. Na spotkanie z papieżem 2 VI 1991 r. przyje-

chał ze Lwowa kard. Myrosław Lubacziwśkyj oraz wielu biskupów i wiernych Kościoła 

greckokatolickiego z Polski, Ukrainy i diaspory. 

 

Tabela 41. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym pw. św. Jozafata w Przemyślu w latach 1967–2017. 

Dom zakonny pw. św. Jozafata w Przemyślu, ul. Popielów 6 

Data otwarcia domu zakonnego 
3 II 1967 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Wira Władysława Bobińska 

                                                           
681

 APSS, CC, Перемишль, спомини с. Партенії Куриляк, s. 10. Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 184. 
682

 Por. P. Kowal, Kwestia ukraińska podczas IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, „Przegląd Religioznaw-

czy”, Nr 3 (269):2018, s. 119–141. 
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Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Partenia Maria Kurylak 3 II 1967 1 I 1973  

s. Anna Maria Prociw 1 I 1973 10 VI 1974  

s. Partenia Maria Kurylak 10 VI 1974 24 VIII 1978  

s. Jurija Nadija Dumak 24 VIII 1978 8 X 1984  

s. Auksentia Anastazja Seniuta  8 X 1984 8 X 1985  

s. Jurija Nadija Dumak 8 X 1985 8 X 1992  

s. Krystyna Melania Delawska 1 XII 1992 12 X 1993  

s. Jurija Nadija Dumak 12 X 1993 1 VII 1997  

s. Sozonta Maria Biłas  15 VIII 1997 25 X 1999  

s. Wiktoria Katarzyna Biłas 25 X 1999 18 I 2001  

s. Teresa Helena Łukowicz 18 I 2001 1 IX 2004  

s. Włodzimiera Maria Hrabyk 1 IX 2004 1 VIII 2008  

s. Andrzeja Irena Magura 15 VIII 2008 1 II 2016  

s. Oksana Zofia Waszczur 1 II 2016 15 VIII 2017  

s. Jarosława Alina Hałenda 15 VIII 2017   

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Partenia Maria Kurylak 3 II 1967 24 VIII 1978 Goleniów 

6 X 1993 22 X 2004 Olsztyn 

s. Anna Maria Prociw 3 II 1967 10 VI 1974 Warszawa 

s. Terentia Katarzyna Hyk 3 II 1967 12 IV 1982 zmarła 

s. Josafata Zofia Nowosad 30 VIII 1968 6 VIII 1974 Stare Kurowo 

s. Fewronia Anna Boruszczak 1 I 1971 21 IV 1976 zmarła 

s. Eugenia Maria Łukowicz 1 IX 1972 1 VIII 1973 Matczyn 

18 I 2001 1 IX 2004 Prałkowce 

s. Salomija Stanisława Burak 1 X 1974 20 IX 1975 Miastko 

s. Lubomira Olesława Wacura 15 VIII 1975 20 IX 1975 Chełm 

s. Adriana Aniela Jaśniewicz 1 IX 1975 25 VIII 1978 Miastko 

15 IX 1983 13 XII 1983 Paryż 

s. Minodora Maria Ripołowska 16 VIII 1978 17 XI 1984 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

s. Jurija Nadija Dumak 24 VIII 1978 1 VII 1997 zmarła 

s. Auksentia Anastazja Seniuta   10 X 1978 8 II 2004 zmarła 

s. Konstantyna Maria Żerebko 1 I 1982 13 XI 1984 Słupsk 

s. Augustyna Aleksandra Kaczor 6 X 1984 25 XII 1989 Świdwin 

s. Teofilakta Maria Ostiuk 16 X 1985 19 XI 1996 Janów Lubelski 

s. Krystyna Melania Delawska 6 X 1988 18 I 2001 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

20 IV 2005   

s. Sozonta Maria Biłas 20 I 1993 16 X 1993 Olsztyn 

4 XI 1996 25 X 1999 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

s. Wiktoria Katarzyna Biłas 15 VIII 1997 18 I 2001 Przemyśl, ul. Kochanowskiego  

s. Teresa Helena Łukowicz  18 I 2001 16 IX 2004 Olsztyn 

s. Hliba Paraskewia Bojczuk 15 III 2002      

s. Marta Irena Pidłypczak 26 X 2002 1 IX 2007 Goleniów 

s. Włodzimiera Maria Hrabyk 1 IX 2004 1 VIII 2008 Przemyśl, ul. Wysockiego 

s. Elżbieta Zofia Głuszyk 15 X 2004 31 VII 2014 Prałkowce 

s. Justyna Ewa Kowalczyk 18 X 2007 30 VII 2008 Prałkowce 

s. Tarsykia Maria Czornobaj 18 X 2007 8 VII 2013 Przemyśl, ul. Wysockiego 

s. Andrzeja Irena Magura 1 VIII 2008 1 II 2016 Prałkowce 

s. Oksana Zofia Waszczur 7 VIII 2010 15 VIII 2017 Olsztyn 

s. Tatiana Maria Kowalczyk 4 VIII 2013   

s. Tadeja Halyna Czwak 1 II 2016   

s. Jarosława Alina Hałenda 15 VIII 2017   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w APSS, AGSS. 
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4.2 Dom zakonny św. Włodzimierza i św. Olgi 

 

Podczas wizytacji kanonicznej przełożonej generalnej s. Jeronimy Chimy w 1972 r. słu-

żebnice w Polsce otrzymały od zarządu generalnego, z okazji obchodzonego jubileuszu 25-lecia 

prowincji, wsparcie finansowe na zakup domu. Decyzję o wyborze miejsca pozostawiono zarzą-

dowi prowincjalnemu. Po 1947 r. tylko dwa budynki – w Chełmie i Przemyślu – były własnością 

zgromadzenia. Zarząd po rozpatrzeniu kilku wariantów zdecydował o zakupie domu w Przemy-

ślu. Należał on do państwa Kazimiery i Stefana Polaków i był położony na niewielkiej działce z 

ogrodem w spokojnej części miasta przy ul. Kochanowskiego 56. Zakupu dokonano 15 VIII 

1973r.
683

 i po adaptacji budynku oraz urządzeniu w nim kaplicy pw. św. Włodzimierza i św. Olgi, 

zamieszkały w nim s. Teresa Łukowicz, s. Sozonta Biłas і s. Lubomira Wacura. 

W nowo utworzonym domu zakonnym powstała pracownia haftu, w której s. Sozonta 

Biłas, jedyna w prowincji zajmująca się tą specyficzną techniką wyszywania, miała możli-

wość wykonania wielu arcydzieł. Najczęściej haftowała ornaty (fełony), mitry, obrusy i do-

datki do posługi przy ołtarzu oraz chorągwie. Na specjalne zamówienie wykonała chorągwie 

dla szkół w Białym Borze i Przemyślu, z okazji 1000-lecia chrztu Rusi – Ukrainy do katedry 

w Paryżu, a także na uroczystości jubileuszowe do Częstochowy oraz do greckokatolickiej 

parafii w Szczecinie. Wykonała również techniką haftu całun (płaszczanyciu) dla metropolii 

UKGK w Filadelfii oraz kilka innych dzieł
684

. 

Od września 1978 r. katechizację greckokatolickich dzieci w Przemyślu po s. Partenii 

przejęła s. Wiktoria Biłas
685

 zamieszkująca we wspólnocie św. Włodzimierza i Olgi. Prowadziła 

                                                           
683

 Por. APSS, CC, Перемишль, спомини с. Партенії Куриляк, s. 4. „Дім куплено дня 15 VIII 1973 року від 

пана Стефана і Казимири Поляків на двох Сестер: с. Авксентію Сенюту і с. Вероніку Волошинську. До 

підписання умови Сестри йшли в світському одязі і дуже осторожно, бо були це важкі часи, коли жодна 

церковна установа не могла купувати дому на власність, а особливо українці в Перемишлі. Дня 27 I 1982 

року дім переписано на власність Згромадження”. 
684

 APSS, Доми Сестер Служебниць в Польщі (закриті), Дім в Перемишлі, вул. Кохановського 56, Хроніка 

Т. 2, s. 34. S. Sozonta wykonała sztandary do Międzyzakłądowego Klubu Sportowego Pogoń w Lubaczowie 

(1987), Hufca ZHP w Starym Dzikowie oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych im. Prof. J. 

Groszkowskiegow Przemyślu (1987), KKS „Czuwaj” w Przemyślu (1991), Szkoły Podstawowej im. M. Rataja w 

Wyszatycach (1993), Cerkwi pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu (1994), Bieszczadzkiego Oddziału Straży 

Granicznej (1998), Szkoły z Ukraińskim Językiem Nauczania im. M. Szaszkiewicza w Przemyślu (1998), Gimna-

zjum im. Królowej Jadwigi w Jarosławiu (1999), Cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu (1999). 
685

 APSS, CC, Перемишль, спомини с. Вікторії Білас, s. 1–3. Fragment listu „Wielebna i Droga Matko Gene-

ralna! Zwracają się z gorącą prośbą, a równocześnie z zażaleniem siostry wschodniego obrządku do Wielebnej 

Matki Generalnej. Sprawa się tyczy s. Zakrystianki Waszego Zgromadzenia w Przemyślu. Przez tyle lat, te cią-

głe konflikty zmuszają nas zwrócić się do najwyższego autorytetu Zgromadzenia, jaką jest właśnie osoba M. 

Generalnej. Postępowanie tej Siostry względem nas jest niewiarygodne […] Spróbujemy wymienić chociaż kilka 

faktów: codziennie rano, szczególnie od jesieni do wiosny, kiedy o godz. 6.00 jest jeszcze ciemno, nasza Msza 

św. odprawia się zupełnie w ciemnym kościele, chociaż za światło płacimy. Ksiądz trzyma w jednej ręce Ewan-

gelię, a w drugiej świecę, bo nie widzi czytać. […] Ludzie kupują i przynoszą kwiaty na ołtarz, gdzie nasz ksiądz 

odprawia, błagają ją i nawet płacą, ale niestety nawet wody nie da z zakrystii i muszą przynosić z domu w butel-
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regularne spotkania, gromadząc dzieci w różnym wieku. Katechizacja greckokatolickich dzieci 

w Przemyślu odbywała się w godzinach popołudniowych, po zajęciach szkolnych w salce przy 

ul. Chopina. W 1989 r., ze względu na zwiększającą się liczbę dzieci (ok. 100 uczniów), zajęcia 

z religii realizowane były w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Basztowej 13 w Przemyślu. 

Szkoła ta mieściła się w budynku dawnego Greckokatolickiego Seminarium Duchownego. 

Wiosną 1990 r. podjęto starania o utworzenie w Przemyślu szkoły z ukraińskim językiem nau-

czania, których inicjatorem był dr Jerzy Stabiszewski. Dzięki jego zaangażowaniu Kurator 

Oświaty i Wychowania Piotr Idzikowski 1 VI 1991 r. powołał Szkołę Podstawową Nr 17 w 

Przemyślu z ukraińskim językiem nauczania, która mieściła się przy ul. Smolki 10 w Przemy-

ślu. Gdy we wrześniu 1991 r. naukę religii włączono w szkolny system edukacji katechizację 

dzieci w tej szkole objęła s. Oksana Waszczur. Naukę religii prowadziła do czerwca 1996 r. 

Gdy w latach 90. XX w., po upadku ZSRR, zostały reaktywowane struktury Kościoła 

greckokatolickiego w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, siostry aktywnie włą-

czyły się w pomoc siostrom na Ukrainie, które potrzebowały wsparcia w różnej formie – lite-

ratury duchowej, modlitewników, prasy, dewocjonaliów. Masowo napływały książki druko-

wane w Europie, USA i Kanadzie, które były przesyłane na Ukrainę do sióstr i parafii. Słu-

żebnice w Polsce, zwłaszcza w Warszawie i Przemyślu, wielokrotnie zajmowały się pakowa-

niem i przekazywaniem darów na Ukrainę, a w czasie wakacji wyjeżdżały do Lwowa, Tru-

skawca, Stryja, Kołomyji i innych parafii, gdzie prowadziły przez dwa miesiące katechizację 

dla różnych grup wiekowych, przygotowując dzieci, młodzież oraz dorosłych do sakramen-

tów inicjacji chrześcijańskiej. Katechizacją objęto również wojsko, milicję oraz inne służby 

mundurowe, którą prowadziła s. Wiktoria Biłas. 

Siostry odwiedzały również chore i starsze osoby, niosąc im pomoc materialną oraz 

dobre słowo. Opiekowały się mitratem ks. Bazylim Czerwinczakiem w ostatnich dniach jego 

życia, otaczając go opieką medyczno-pielęgnacyjną
686

. 

                                                                                                                                                                                     
kach. Stoimy pod drzwiami kościoła tak długo, aż ona raczy go odemknąć, nie zależnie od pogody: deszcz, 

śnieg, mróz. To nic, że ona spóźni się z otwieraniem, bądź zapomniała, ale niech my przedłużymy swoje nabo-

żeństwo, to wtedy wyładuje swoją złość na księdzu. Nie ma żadnego szacunku do naszych nabożeństw, kiedy 

największa uroczystość, wtedy najbardziej przeszkadza, czyści świece albo chodzi jak milicjant po kościele, 

nawet w czasie przeistoczenia, albo oparta o stół śpi, "bo ona nie rozumie". Dziwne to, my pracujemy w oby-

dwóch obrządkach – rozumiemy i nie robimy żadnej różnicy. Teraz to już szczyt wszystkiego. Jest remont w 

kościele, boczne ołtarze są porozbierane, pokopane rowy itd... przy głównym ołtarzu nam nie nakryje do Mszy 

św. tylko przesuwa ołtarz z kąta w kąt, tak że ksiądz ma przed sobą tylko ścianę, a wierni nie widzą księdza. […] 

Zwracałyśmy się do Sióstr Przełożonych Waszych w Przemyślu, ale one wobec niej są, jak powiedziały, „bez-

radne”. Boli nas to bardzo: czekamy przynajmniej na tą ludzką tolerancję. Liczymy na to, że Droga Matka Gene-

ralna znajdzie radę na obecnie istniejące zło. Serdecznie pozdrawiamy Czcigodną Matkę Generalną i życzymy 

„Aby wszyscy byli jedno...” z głębokim szacunkiem, Siostry Służebnice NPM, Przemyśl, 5 XI 1979 r.” 
686

 APSS, Доми Сестер Служебниць в Польщі (закриті), Дім в Перемишлі, вул. Кохановського 56, 

Хроніка Т. 2, s. 14. Zapis z dnia 16 XI 1985 r. 
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Z czasem w domu przy ul. Kochanowskiego pozostały siostry w podeszłym wieku. Gdy 

w grudniu 2003 r. zgromadzenie wybudowało Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prał-

kowcach, zostały do niego przeniesione siostry wymagające stałej opieki ze względu na wiek. 

Dom zakonny pw. św. Włodzimierza i św. Olgi w Przemyślu został zamknięty 15 II 2008 r. 

 

Tabela 42. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym pw. św. Włodzimierza i św. Olgi w Przemyślu w latach 

1973–2008. 

Dom zakonny pw. św. Włodzimierza i Olgi w Przemyślu, ul. Kochanowskiego 56 

Data otwarcia domu zakonnego 
15 VIII 1973 r. 

Przełożona prowincjalna s. Anna Maria Prociw 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
15 II 2008 r. 

Przełożona prowincjalna s. Zofia Sławomira Łebedowicz 

Przełożone domu zakonnego: Od kiedy Do kiedy  

s. Teresa Helena Łukowicz 15 VIII 1973 1 I 1974  

s. Sozonta Maria Biłas 1 IV 1974 1 IX 1977  

s. Wiktoria Katarzyna Biłas 1 IX 1977 1 IX 1980  

s. Sozonta Maria Biłas 1 IX 1980 1 XII 1992  

s. Teresa Helena Łukowicz 19 XII 1992 18 I 2001  

s. Krystyna Melania Delawska 18 I 2001 20 IV 2005  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Teresa Helena Łukowicz 15 VIII 1973 1 I 1974 Koszalin 

19 XII 1992 18 I 2001 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Sozonta Maria Biłas 15 VIII 1973 18 XII 1992 Nuncjatura w Kijowie 

s. Lubomira Olesława Wacura 12 X 1973 15 VIII 1975 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Melania Józefa Kuzio 1 IX 1973 2 I 1974 Koszalin 

s. Atanazja Stefania Nediłka 1 VI 1974 27 X 1980 Chełm 

s. Hiacenta Jarosława Zapołuch 23 IX 1975 1 II 1978 Warszawa 

14 III 1985 26 V 1988 At statum laicatum 

s. Wiktoria Katarzyna Biłas 1 IX 1977 20 VIII 1983 Koszalin 

18 I 2001 1 VI 2004 Prałkowce 

s. Areta Antonina Pidłypczak 20 X 1980 1 XI 1983 Janów Lubelski 

s. Romana Nadzieja Paszkowiak 20 VIII 1983 13 XI 1984 Paryż 

s. Miriam Lidia Baltorowicz 29 VIII 1984 10 X 1984 Goleniów 

s. Minodora Maria Ripołowska 17 XI 1984 24 V 2004 zmarła 

s. Jarosława Alina Hałenda 2 IX 1988 18 III 1991 Przemyśl, ul. Wysockiego  

s. Oksana Zofia Waszczur 1 VIII 1991 1 VIII 1996 Bartoszyce 

s. Bogdana Maria Repetyło 15 VIII 1997 9 X 2000 Przemyśl, ul. Wysockiego  

s. Krystyna Melania Delawska 18 I 2001 20 IV 2005 Przemyśl, ul. Popielów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w APSS, AGSS. 

 

5. Posługa sióstr poza granicami Polski 

 

W 1968 r. Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM w Polsce otrzymało status prowincji, 

który upoważniał do pełnego udziału w kapitułach generalnych zgromadzenia odbywających 

się w Rzymie. Zarząd generalny, pod przewodnictwem przełożonej generalnej s. Marii Kor-

czagin, zwołał do Rzymu zarządy prowincjalne z Kanady, Brazylii, USA i Polski na specjalne 

posiedzenie w dniach 25 IV-7 V 1977 r. Oprócz spraw bieżących poruszono również kwestię 
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obsady placówek misyjnych zgromadzenia, w tym Ukraińskiego Papieskiego Kolegium św. 

Jozafata w Rzymie i parafii św. Włodzimierza w Paryżu. Oba ośrodki 15 VIII 1977 r. zostały 

oddane pod opiekę prowincji Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce, która przejęła od-

powiedzialność za posługę i zmiany personalne sióstr w tych placówkach
687

. Placówki misyj-

ne w Anglii, we Francji, w Niemczech pozostały pod jurysdykcją pozostałych prowincji, 

głównie kanadyjskiej i brazylijskiej. 

 

5.1 Ukraińskie Papieskie Kolegium św. Jozafata w Rzymie 

 

Siostry Służebnice NPM z Galicji zostały zaproszone do pracy w Ukraińskim Papie-

skim Kolegium św. Jozafata w Rzymie jeszcze przed wojną, we wrześniu 1932 r.
688

. Po dru-

giej wojnie światowej było to jedyne w Europie seminarium greckokatolickie, w którym stu-

denci mieli możliwość kształcenia w zakresie wschodniej duchowości, liturgiki, obrzędów 

oraz przedmiotów ukrainoznawczych
689

. We wrześniu 1977 r. przyjechały do Rzymu z Polski 

do pracy w seminarium s. Teresa Łukowicz i s. Irena Kozij, które objęły posługę w kolegium. 

Rektorem od 1974 r. był bazylianin o. Sofron Mudryj
690

. Siostry w porozumieniu z rektorem 

                                                           
687

 Od początku istnienia tych placówek posługę w nich pełniły siostry, które należały do przedwojennej prowin-

cji europejskiej zgromadzenia. Po zakończeniu drugiej wojny światowej przynależały one do grupy sióstr współ-

tworzących prowincję w Polsce. 
688

 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 225. Na początku do pracy w Kolegium wyjechało 7 służebnic s. 

Monika Bolesta, s. Irynarcha Dytiuk, s. Ilaria Swerhun, s. Kalista Szczur, s. Modesta Krysa, s. Pimena Jacyszyn, 

s. Ewdokima Wołoszyn. „Початки були дуже тяжкі […] все треба було виконувати ручно. Питомців було 

бaгато. Зокрема тяжке було прання. […] Колегія не мала авта, тому всі продукти Сестри носили самі з 

міста. До великих подій, які тут Сестри пережили, це: перенесення мощей Священомуч. Йосафата з 

Відня до Базиліки св.Петра у Римі 25 ХІ 1963 р., Собор Ватиканський ІІ у чотирьох сесіях (11 Х 1962 – 8 

ХІІ 1965) та прибуття до Риму, після 18 років сибірського ув’язнення Митрополита Львівського Йосифа 

Сліпого (9 ІІ 1963 р.) [...] До Колегії прийшли нові Сестри з ріжних Провінцій і часто їх зміняли. 

Настоятелькою стала Генеральна Дорадниця с. Томія Гриневич (Америка), потім с. Аркадія Корбан 

(Канада), с. Дениса Кекіс (Бразилія), с. Катерина Михайлишин (Бразилія) і Генеральна Дорадниця с. 

Павля Шеремета, (Польща) до 22 ІХ 1977 р.” Por. С. Мудрий, Нарис історії Української Папської Колегії 

св. Йосафата в Римі, Rzym 1984, s. 24. „Від осені 1932 р. Папська Українська Колегія Святого Йосафата 

діє в новому осідку на пагорбі Джаніколо, її провід здійснюють ієромонахи василіяни, а працю в кухні, 

пральні, догляд за ризницею тощо виконують сестри Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви 

Марії з Галичини, а після війни – з Польської Провінції цього Згромадження. За увесь 120-літній час 

діяльності Папської Української Колегії Св. Йосафата у ній навчалися більше тисячі українських 

студентів-богословів з різних країн, багато з яких стали єпископами або визначними церковними 

діячами, а також представники різних інших Церков з різних частин світу. Те, що Колегія виконує гідно 

те завдання, яке ставив перед нею засновник, Папа Лев ХІІІ, може свідчити і той факт, що її студентами 

були у свій час і деякі із блаженних священномучеників УГКЦ, як єпископ Йосафат Коциловський, 

ЧСВВ, чи священик Омелян Ковч”. 
689

 Por. С. Мудрий, Нарис історії Української Папської Колегії св. Йосафата в Римі, Rzym 1984, s. 194. Rekto-

rami Seminarium od 1932 r. do 2017 r. byli: o. Dionisij Hołowećkyj (1925–1934), o. Josyf Łabaj (1935–1948), o. 

Josyf Zajaczkiwśkyj (1948–1952), o. Irynej Nazarko (1955–1966), o. Jeronim Chymij (1966–1974), o. Sofron Mudry 

(1974–1994), o. Henezij Wiomar (1994–2009), o. Stefan Stareprawo (2009–2015), o. Luis Kasjan (od 2015). 
690

 W posłudze w seminarium pracowała rodzona siostra rektora s. Sofija Mudra, służebnica NPM, której udało 

się w 1969 r. uciec z Czechosłowacji do Rzymu. 
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zajmowały się sprawami gospodarczymi, prowadzeniem kuchni, pralni, prowadzeniem pra-

cowni krawieckiej szat liturgicznych. Pracowały każdego dnia, nawet w niedziele i święta. 

Często zwyczajny dzień był lżejszy niż świąteczny, gdyż różne uroczystości wymagały o wie-

le więcej przygotowań i pracy niż w ciągu tygodnia. Do dzisiaj jest to miejsce szczególnie 

odwiedzane przez biskupów greckokatolickich na czele ze zwierzchnikiem UKGK przy oka-

zji ich wizyt w Wiecznym Mieście. W pomieszczeniach kolegium mają oni możliwość odby-

wania spotkań, narad oraz rozmów dotyczących bieżących spraw UKGK. 

Dzięki pracy w kolegium siostry mogły uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach, 

które odbywały się w Rzymie. Były świadkami zwołania przez papieża św. Jana Pawła II w 

1980 r. pierwszego nadzwyczajnego synodu biskupów UKGK, na którym został zatwierdzony 

wybór abp. Myrosława Lubacziwśkoho na koadiutora, z prawem bycia następcą zwierzchnika 

kard. Josyfa Slipyja, co zapewniło ciągłość władzy metropolii lwowskiej. W 1981 r. zwołany 

został pierwszy zwyczajny synod biskupów UKGK, a już w 1982 r. biskupi zjechali się do 

Rzymu, aby uczcić 90-lecie życia kard. Josyfa Slipyja i obchodzić złoty jubileusz kolegium. 

Na tę okoliczność przybyło wielu gości. Siostry musiały być przygotowane na każdą okolicz-

ność, gdyż uroczyste poczęstunki odbywały się oczywiście w seminarium. Biskupi i księża 

doceniali codzienną niełatwą pracę wymagającą dyspozycyjności, a za wkład w życie kole-

gium siostry otrzymały słowa podziękowania od ówczesnego prefekta studentów ks. Jurija 

Dziudziara
691

. Na zakończenie jubileuszu 16 I 1983 r. do seminarium przybył papież św. Jan 

Paweł II w towarzystwie kard. Władysława Rubina, prefekta Kongregacji do Spraw Kościo-

łów Wschodnich i sekretarza Kongregacji abp. Myrosława Marusyna. Po kolacji Ojciec Świę-

ty poprosił o spotkanie z Siostrami Służebnicami NMP, na którym podziękował im osobiście 

za posługę wśród kleryków, udzielając im błogosławieństwa.  

Z inicjatywy Jana Pawła II 8 i 17 X 1987 r. w Polskim i Ukraińskim Kolegium w 

Rzymie przedstawiciele Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Konferencji Episkopatu 

Polski podpisali historyczne deklaracje o przebaczeniu i pojednaniu między Polakami i Ukra-

ińcami. Spotkania odbywały się pod czujnym okiem papieża, w obecności kard. Józefa Glem-

pa prymasa Polski i Myrosława Lubacziwśkoho zwierzchnika ukraińskich grekokatolików. 

Głównym powodem tego historycznego wydarzenia były przygotowania do obchodów jubile-

uszu 1000-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej w 1988 r. Tydzień wcześniej św. Jan Paweł II w 
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 В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 226. Fragment przemówienia prefekta studentów ks. Jurija Dziudziara: 

„Зі щирою подякою відносимося до Преподобних Сестер Служебниць, які від тяжких самих 

первопочатків прийняли провід кухні і пральні, та по нинішний день вміло провадять цю жертвенну 

працю в Семiнарії. Дня 13 листопада в Колегії була відслужена подячна Літургія в наміренні Сестер, які 

від самих початків та до нині провадять адміністрацію домашнього господарства в Семiнарії”. 
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przemówieniu na zakończenie synodu biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego 

29 IX 1987r. wspomniał, iż będąc biskupem krakowskim brał udział w uroczystościach ty-

siąclecia Kościoła w swojej ojczyźnie, a po 20 latach, już jako papież, z całym Kościołem 

powszechnym, przy grobie św. Piotra i św. Jozafata, pragnie podczas obchodów milenijnych 

Rusi-Ukrainy zaśpiewać w języku ukraińskim hymn pochwalny „Ciebie Boga wysławiamy”. 

Jak się później okazało, wydarzenie to miało charakter profetyczny, gdyż w ciągu następnych 

kilku lat dokonały się ogromne zmiany religijno-społeczno-polityczne, zarówno na Ukrainie, 

jak i w Polsce. Kościół greckokatolicki został zalegalizowany, nastąpił rozpad Związku Ra-

dzieckiego, powstało niezależne państwo ukraińskie, a w Polsce nastąpiła transformacja ustro-

jowa
692

. Po uroczystej kolacji 17 X 1987 r. kard. Myrosław Lubacziwśkyj i kard. Józef Glemp 

spotkali się z siostrami, dziękując za pracę w kolegium, a kard. Józef bardzo się ucieszył, gdy 

usłyszał, iż siostry pochodzą z Polski. 

W 30. rocznicę tego wydarzenia 12 X 2017 r. z inicjatywy sekretariatu kapituły pod 

egidą sióstr służebnic odbyło się wręczenie nagrody pojednania polsko-ukraińskiego w Papie-

skim Kolegium św. Jozafata, które miało swój udział w historycznym spotkaniu z przed lat. 

Nagrodę otrzymali: Kongregacja do Spraw Kościołów Wschodnich, którą reprezentował pre-

fekt kard. Leonardo Sandri, Sekretariat do Spraw Komunikacji, Radio Watykańskie: sekcje 

polska, słowacka i ukraińska, reprezentowani przez dyrektora sekretariatu prof. Natasa Gove-

kar oraz o. Pawła Pasierbka (sekcja polska), o. Józefa Bartkovjaka (sekcja słowacka), o. Ty-

moteja Kocura i s. Lidię Korotkową (sekcja ukraińska). 

Siostry pracujące w seminarium są w stałym kontakcie z zarządem generalnym. Przy 

okazji świąt, różnych uroczystości odwiedzają i wspierają się nawzajem
693

. 

 

Tabela 43. Siostry Służebnice NPM na wspólnocie w Ukraińskim Papieskim Kolegium św. Jozafata w Rzymie 

w latach 1977–2017. 

Ukraińskie Papieskie Kolegium Św. Jozafata, via Gianicolo 7, Rzym 

Data objęcia placówki przez Siostry Służeb-

nice NPM prowincji Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy  

15 VIII 1977 r. 

Siostry prowincji europejskiej pracujące w Kolegium w czasie reorganizacji zgromadzenia
694

 

s. Ilaria Sofija Swerhun (1932-1982) 

s. Irynarcha Olena Dytiuk (1932-1969) 

s. Modesta Maria Krysa (1932-1962) 

Przełożona generalna s. Maria Korczagin 
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 Por. S. Batruch, Współpraca między Kościołem greckokatolickim i rzymskokatolickim na rzecz pojednania 

polsko-ukraińskiego, „Перемиські Архиєпархіяльні Відомості”, R. 14:2017, Nr 23, s. 50–55. 
693

 Od 2001 r. w kolegium zamieszkał abp Myrosław Marusyn, którym siostry opiekowały się w czasie jego 

choroby. Dnia 22 II 2001 r. w kolegium uroczyście przywitano abp. Lubomyra Huzara z okazji nadania mu 

kardynalskiego paliusza. 
694

 Siostry należały do prowincji europejskiej i pracowały w Kolegium w czasie reorganizacji struktur zgroma-

dzenia. Zostały przypisane do wiceprowincji w Polsce w 1947 r., chociaż do 1977 r. podlegały bezpośrednio pod 

zarząd generalny. Od 1977 r. zarząd prowincjalny objął jurydycznie placówkę pod opiekę. 
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s. Kalista Ksenia Szczur (1932-1968) 

s. Doroteja Agrypina Makuch (1949-1952) 

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Teresa Helena Łukowicz 22 IX 1977 08 II 1983  

s. Irena Daria Kozij 8 II 1983 08 II 1985  

s. Lubomira Olesława Wacura 8 II 1985 16 VII 1986  

s. Lidia Weronika Kozar 8 IX 1986 20 IX 1989  

s. Irena Daria Kozij 3 XI 1989 15 VII 1993  

s. Rodiona Barbara Łuków 15 VII 1993 20 X 1997  

s. Nadzieja Anna Kowalczyk 20 X 1997 12 X 2004  

s. Bernadetta Bronisława Wiktor 25 X 2004 15 VIII 2006  

s. Antonia Maria Kuzio 15 VIII 2006 15 VIII 2009  

s. Lidia Weronika Kozar 15 VIII 2009   

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Leontia Maria Łozińska
695

 12 IX 1969 30 IV 1976 Janów Lubelski 

s. Teresa Helena Łukowicz 22 IX 1977 5 VIII 1983 Koszalin 

s. Irena Daria Kozij 22 IX 1977 16 II 1985 Olsztyn 

3 IX 1989 25 X 1993 Paryż 

s. Lubomira Olesława Wacura  23 X 1982 16 VII 1986 Koszalin 

11 IX 2006 15 VIII 2013 Olsztyn 

15 VIII 2015   

s. Elżbieta Zofia Głuszyk 28 XI 1983 30 VII 1999 Olsztyn 

s. Emilia Stefania Paszkowiak 7 II 1985 23 XI 1986 Janów Lubelski 

s. Lidia Weronika Kozar 8 IX 1986 20 IX 1989 Bartoszyce 

1 IX 1993 5 X 2013 Przemyśl, ul. Wysockiego 

15 VIII 2015   

s. Rodiona Barbara Łuków 15 VII 1993 25 X 1997 Rzym, Dom Generalny 

s. Nadzieja Anna Kowalczyk 25 IX 1997 12 X 2004 Paryż 

s. Sozonta Maria Biłas 25 X 1999 1 IX 2008 Świdwin 

s. Bernadetta Bronisława Wiktor 25 X 2004 11 IX 2006 Olsztyn 

s. Antonia Maria Kuzio 3 XI 2005 5 X 2013 Prałkowce 

15 VIII 2015   

s. Areta Pidłypczak 28 I 2010 14 VII 2010 Janów Lubelski 

s. Andrzeja Irena Magura 20 X 2010 24 XI 2010 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Weronika Ewa Kocan 9 XII 2010 1 IX 2013 Goleniów 

15 VIII 2015 15 VIII 2016 Bartoszyce 

s. Jeremija Eugenia Pidłypczak 4 XII 2017   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w APPSS, AGSS. 

 

5.2 Parafia św. Włodzimierza w Paryżu 

 

W trudnej powojennej sytuacji pomoc służebnicom w Polsce zaoferowały siostry z 

prowincji kanadyjskiej. Przełożona prowincjalna s. Elżbieta Kasjan poczyniła starania, aby za 

pośrednictwem belgijskiego konsulatu pomóc 16 siostrom wyjechać z  Polski do Kanady. W 

Belgii zaopiekował się nimi redemptorysta o. Ryszard Costenoble, umieszczając je w klaszto-

rach belgijskich sióstr św. Józefa. Grupa służebnic s. Monika Bolesta, s. Olena Dykun, s. Olga 
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 Przed objęciem placówki przez prowincję Matki Bożej Nieustającej Pomocy s. Leontia wspierała pracę sióstr 

w Kolegium św. Jozafata. 
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Dykun, s. Teofila Wandżura, s. Josyfa Łewyćka, s. Teodozja Warecka, zamieszkały w 

d’Eyserigen, gdzie przełożona Matka Lamberta troskliwie zaopiekowała się nimi. 

W tym czasie akcję pomocy dla emigrantów z Ukrainy na zachodzie Europy prowa-

dziła organizacja United Ukrainian American Relief Committee
696

 z siedzibą w Filadelfii. 

Przewodniczącym komitetu był Włodzimierz Halan, który w porozumieniu z bazylianinem o. 

Jozafatem Jean – sekretarzem komitetu – i przełożoną prowincjalną Kanady s. Elżbietą Ka-

sjan zdecydowali skierować siostry do pracy wśród emigracji ukraińskiej we Francji. Chętnie 

przyjęły one propozycję posługi duszpasterskiej w Paryżu. Do Kanady wyjechały służebnice 

s. Maria Głogowska, s. Borysa Horecza, s. Fotynia Sucha, s. Leontia Szott i s. Rozalia Kich. 

Natomiast s. Monika Bolesta i s. Teodozja Warecka, po uzyskaniu odpowiednich dokumen-

tów, 6 I 1947 r. wyjechały z Brukseli, a dalej pociągiem do Paryża. W krótkim czasie dołą-

czyły do nich s. Josyfa Łewyćka i s. Teofila Wandżura. Dwóm z nich s. Olenie i Oldze Dykun 

udało się wyjechać od razu do Rzymu, gdzie zamieszkały tymczasowo w Papieskim Kole-

gium św. Jozafata, a następnie dotarły do siedziby zarządu generalnego. 

Na dworzec w stolicy Francji wyjechał po siostry bazylianin o. Jozafat Jean. Na po-

czątku zamieszkały u francuskich sióstr urszulanek, które przyjęły je bardzo rodzinnie oraz 

wyposażyły w niezbędne rzeczy materialne. Następnie o. Jean pokazał siostrom budynek 

Domu Ukraińskiego oraz przedstawił oczekiwania odnośnie pracy wśród sierot i emigrantów. 

Otrzymały one do dyspozycji trzy pomieszczenia oraz pokój na kaplicę. Z wielką nadzieją 

patrzyły w przyszłość, gotowe do pracy wśród emigracji. W celu spisania umowy współpracy 

i ustalenia szczegółów wynagrodzenia oczekiwano na przedstawiciela UUARC – Włodzimie-

rza Halana. W międzyczasie siostry uporządkowały pomieszczenia i urządziły kaplicę. Ojciec 

Jean odprawił pierwszą Mszę św. 14 I 1947 r. – z prośbą o Boże błogosławieństwo dla sióstr. 

W lutym 1947 r. przyjechał W. Halan. Spotkanie z nim polegało jedynie na przedstawieniu 

siostrom przewodniczącego Ukrainśkoji Hromadskoji Opiky S. Sozontowa, z którym widzia-

ły się po raz pierwszy. Został on wyznaczony do zarządzania pomocą humanitarną przycho-

dzącą od UUARC. Siostry były nastawione na samodzielne i odpowiedzialne zarządzanie, bez 

pośrednika, jednak w tej sytuacji nie miały wyboru. 

Posługa służebnic w Paryżu była bardzo urozmaicona. Początkowo zajmowały się 

pracą socjalną wśród osób chorych i starszych. Starały się nawiązywać szerokie kontakty z 

emigracją, które pozwoliły na sprawne przekazywanie im pomocy humanitarnej UUARC, a 

                                                           
696

 UUARC – Zjednoczony Ukraińsko-Amerykański Komitet Pomocy został założony w 1944 r., aby zapewnić 

pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Organizacja udzieliła wsparcia wielu tysiącom uchodźców, 

którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych po drugiej wojnie światowej, a także Ukraińcom na całym świecie. 
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szczególnie darów (odzieży, artykułów spożywczych, środków chemicznych). Przydzielanie 

ich wiązało się z dowiezieniem darów dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych pod 

konkretny adres. Każdego dnia pomocą obejmowano coraz większą grupę potrzebujących. 

Według wspomnień sióstr w 1947 r. opieką socjalną siostry obejmowały 82 osoby, natomiast 

w latach 1948–1952 pomoc humanitarną otrzymywało 335 osób
697

. Działalność socjalną kon-

tynuowały s. Josyfa Łewyćka, s. Krystyna Delawska, s. Elżbieta Hołubiec i s. Irena Kozij. 

Współpraca z S. Sozontowem układała się coraz trudniej, tym bardziej że w 1953 r. 

organizacja UUARC wycofała się z przesyłania dalszego wsparcia. Ostatecznie siostrom wy-

powiedziano zakwaterowanie. Był to bardzo trudny moment, gdyż poszukiwania lokalu w 

Paryżu nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Po wielu rozmowach z przełożoną generalną 

zdecydowano o wyjeździe sióstr z Paryża
698

. Sytuacja zmieniła się, gdy nowa przełożona ge-

neralna s. Jeronima Chimy przyjechała do Paryża w celu dokładniejszego rozeznania sytuacji 

służebnic i przebywała tam w dniach 22–27 X 1956 r. Na prośbę wizytatora apostolskiego bp. 

Iwana Buczki
699

, który nalegał, aby siostry pozostały, znaleziono odpowiednie mieszkanie. 

Ostatecznie 15 II 1958 r, siostry przeprowadziły się do domu przy ul. Lacoste, w którym 

mieszkają do dzisiaj
700

. W 1961 r. Kongregacja do Spraw Kościołów Wschodnich wsparła 

finansowo zakup budynku na rezydencję nowego ordynariusza, którym został prowincjał re-

demptorystów w Kanadzie o. Włodzimierz Małanczuk, a jego ingres w cerkwi św. Włodzi-

mierza odbył się w 1961 r. 

Służebnice, oprócz wsparcia socjalnego emigrantów, zajmowały się pracą pedago-

giczno-wychowawczą wśród sierot i dzieci pozostawianych przez rodziców
701

. Prowadziły 

specjalne zajęcia dostosowane do ich wieku. Uczyły języka ukraińskiego, tradycji i kultury 

oraz prowadziły zajęcia edukacyjno-integracyjne. W 1959 r. ukraiński dom został sprzedany, 

a tym samym siostry zostały pozbawione lokalu do prowadzenia zajęć. Poszukując nowego 
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 AGSS, CC, Париж, (mps), s. 4. 
698

 AGSS, CC, Париж, (mps), s. 2. „Збереглася в історії паризького дому болюча документація, в якій 

голова Допомогового Комітету різними видуманими, неправдивими аргументами хоче позбутися сестер і 

ставляє їм щораз новий реченець, до якого повинні залишити свої дві маленькі кімнатки. Сестри жили в 

крайньму убожестві, не маючи жодного соціального забезпечення (брак кухні, огрівання, основних 

санітарних умовин) під моральним і психічним тиском з боку властей, які немилосердно протягом 

довгих 12-ти літ просто викидали сестер на вулицю. Вони однак повні місійного духа мужньо зносили 

всі невигоди і від самого початку розвинули широкий апостолят серед наших емігрантів і втікачів”. 
699

 W 1939 r. bp Jan Buczka został mianowany apostolskim wizytatorem dla grekokatolików w zachodniej Eu-

ropie, dokonując podziału na 4 wikariaty: Włochy, Niemcy, Francja i Anglia. 
700

 AGSS, ХЗССНДМ, Т. 2, s. 746. 
701

 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 233. Warto wspomnieć, iż część ludzi wyjechała do Francji jeszcze 

w latach 30. XX w. Były to osoby, które szukając pracy za pośrednictwem różnych agencji, stali się ofiarą wy-

zysku systemu. Obiecano im pracę i zarobki, a w rzeczywistości znaleźli się pozostawieni sami na wielkich 

francuskich gospodarstwach, bez znajomości języka i terenu. Druga emigracja – to fala wyjazdów powojennych 

ludzi biednych lub uciekających przed władzą komunistyczną. Bardzo często żyli ubogo i skromnie. 
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pomieszczenia do prowadzenia nauki dzieci na tzw. czwartkową szkołę
702

, wsparcie znalazły u 

francuskich sióstr św. Klotyldy. Udostępniły one lokal na zajęcia do 1964 r., w następnych la-

tach służebnice korzystały z gościnności sióstr św. Wincentego à Paulo. Szkołę w każdy czwar-

tek prowadziły na zmiany s. Josyfa Lewyćka, s. Teofila Wandżura lub s. Teodozja Warecka. 

Katechezą zajmowali się również ks. Mychajło Łeweneć, następnie ks. Josyf Andrijiszyn. 

Siostry w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych korzystały z różnego rodzaju metod 

aktywizujących w postaci ćwiczeń edukacyjnych, filmów, przygotowywania scen biblijnych. 

Pragnąc jak najbardziej zaangażować dzieci, przygotowywały koncerty okolicznościowe z okazji 

świąt Bożego Narodzenia, kolejnej rocznicy urodzin poety Tarasa Szewczenki czy Dnia Matki. 

Poza lekcjami religii dzieci pod kierownictwem sióstr brały udział w procesjach religijnych, w 

spotkaniach kółek biblijnych oraz w pielgrzymkach do Lourdes i innych miejscowości odpusto-

wych. W 1984 r. przy paryskiej katedrze greckokatolickiej zostały uporządkowane pomieszcze-

nia, w których prowadzona jest katechizacja oraz zajęcia z języka ukraińskiego. 

 

Tabela 44. Katechizacja w greckokatolickiej parafii św. Włodzimierza w Paryżu w latach 1947–2017 prowadzo-

na przez Siostry Służebnice NPM. 

Siostry Lata Proboszcz 

s. Monika Bolesta 

s. Teodozja Warecka 

s. Josyfa Łewyćka 

s. Teofila Wandżura 

1947–1948 

1948–1949 

1949–1950 

1950–1952 

 

s. Romana Paszkowiak 

s. Elżbieta Hołubiec 

s. Bernadetta Wiktor 

1987–1988 

1988–1989 

1989–2004 

 

ks. Jarosław Salewicz 

s. Nadzieja Kowalczyk 2004–2017 ks. Mychajło Romaniuk 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w APSS. 

 

Służebnice przez 70 lat troszczyły się o wychowanie religijne młodego pokolenia. Na 

przestrzeni lat liczba dzieci zmieniała się, zależnie od nasilenia emigracji. W latach 1947–1949, 

gdy emigracja powojenna ustabilizowała się, liczba dzieci uczestniczących w nauce z czasem 

stopniowo malała. Od 2010 r., gdy fala emigracyjna ponownie nasiliła się, uwidocznił się 

wzrost liczby dzieci objętych katechizacją. W związku z tym do zajęć z młodzieżą zostali rów-

nież zaangażowani wikariusze parafii. Do dzisiaj s. Nadzieja Kowalczyk prowadzi zajęcia dla 

młodszych dzieci oraz zajmuje się ich przygotowaniem do sakramentu spowiedzi i Eucharystii. 

Dodatkowo w czasie wakacji siostry angażowały się w organizowanie dla dzieci i młodzieży 
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 Por. APSS, CC, Париж, s. 4. Zajęcia odbywały się w każdy czwartek. 
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wraz z o. Pawłem Kohutem obozów wypoczynkowych i wyjazdów wakacyjnych. Brały w nich 

udział dość liczne grupy, w 1952 r. – 80 dzieci, a w latach 1953–1963 – od 120 do 160 dzieci. 

Służebnice oprócz pracy socjalno-wychowawczej opiekowały się cerkwią w Paryżu, 

odpowiadając za wystrój, estetykę, szaty liturgiczne oraz prowadzenie śpiewu liturgicznego   

z udziałem dzieci podczas niedzielnych nabożeństw. 

Siostry żyły bardzo skromnie, z pełnym zaangażowaniem poświęcały swój czas dla 

gości, księży i emigrantów, którzy szukali noclegu, pomocy w załatwianiu formalności i in-

nych spraw. W lipcu 1970 r. siostry zamieszkujące przy rue Ernest Lacoste odwiedzili: kard. 

Josyf Slipyj, ordynariusz bp Włodzimierz Małanczuk, bp Augustyn Horniak OSBM i ks. Lu-

bomyr Huzar. 

W 1983 r. egzarchą Francji i Beneluksu został redemptorysta bp Mychajło Hrynczy-

szyn, który zwrócił się do przełożonej generalnej o pomoc sióstr w prowadzeniu rezydencji. 

Na jego prośbę oddelegowana została z Polski s. Adriana Aniela Jaśniewicz, która pełniła 

posługę w rezydencji, aż do śmierci biskupa. 

W dniach 1–3 V 1987 r. odbyło się 40-lecie misji sióstr służebnic we Francji, na które 

przyjechała przełożona generalna s. Franciszka Bybliw. Proboszcz mitrat ks. Mychajło Ro-

maniuk doceniając pracę sióstr, podkreślał ich zasługi nie tylko w pracy pastoralnej na rzecz 

parafii, ale przede wszystkim w pracy socjalno-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, 

osób chorych i samotnych. Ofiarna, pełna oddania i odpowiedzialności działalność sióstr 

przyczyniła się do powstania w Paryżu szkoły, która od 1984 r. została zalegalizowana jako 

Ukraińska Szkoła św. Włodzimierza Wielkiego, gdzie oprócz języka ukraińskiego dzieci i 

młodzież mają możliwość poznania duchowości, tradycji, kultury i literatury Ukrainy. Zapo-

czątkowały ją właśnie Siostry Służebnice NMP s. Josyfa Łewyćka, s. Kalista Szczur i s. Elż-

bieta Hołubiec w latach 50. XX w. Początkowo zajęcia były prowadzone w pomieszczeniach 

przy cerkwi, a od 20 II 2007 r. lekcje odbywają się w pomieszczeniach przy parafii pw. św. 

Tomasza z Akwinu. Dzieci podzielone są na grupy wiekowe, dla których przygotowywane są 

odpowiednie zajęcia. W roku 2015 do szkoły zapisanych było ponad 300 dzieci w wieku od 4 

lat do 16, a dyrektorem szkoły była Nadija Mygal. 

Obecnie praca wśród emigracji kształtuje się podobnie jak przed laty. Siostry wspierają 

osoby przyjeżdżające do Paryża, które potrzebują pomocy w poszukiwaniu noclegu, załatwieniu 

dokumentów, znalezieniu pracy. Bardzo często potrzebują tłumacza, pomocy medycznej oraz 

wsparcia materialnego. Rozbudowana struktura Kościoła greckokatolickiego w Paryżu przyczyni-

ła się do utworzenia odpowiednich komitetów, zajmujących się sprawami emigrantów. 
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Tabela 45. Siostry Służebnice NPM domu zakonnego pw. Matki Bożej Wspomożycielki wiernych w Paryżu     

w latach 1947–2017. 

Dom zakonny pw. Matki Bożej Wspomożycielki wiernych w Paryżu 

Data rozpoczęcia posługi przez Sio-

stry Służebnice NPM prowincji Mat-

ki Bożej Nieustającej Pomocy 

15 VIII 1973 r. (początki 7 I 1947 r.) 

 Przełożona prowincjalna s. Anna Maria Prociw 

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Teodozja Katarzyna Warecka 17 VI 1949 12 III 1951  

s. Teofila Josyfa Wandżura 12 III 1951 18 III 1954  

s. Teodozja Katarzyna Warecka 18 III 1954 2 XI 1957  

s. Chrystofora Teodozja Kaczkowska 2 XI 1957 28 II 1963  

s. Doroteja Agrypina Makuch 28 II 1963 18 VIII 1975  

s. Bazylia Eugenia Czykało 15 VIII 1975 26 VIII 1979  

s. Krystyna Melania Delawska 27 VIII 1979 15 II 1985  

s. Romana Nadzieja Paszkowiak 15 II 1985 30 V 1988  

s. Hliba Paraskewia Bojczuk 1 VI 1988 14 VII 1991  

s. Bernadetta Bronisława Wiktor 14 VII 1991 11 VI 1998  

s. Irena Daria Kozij 11 VI 1998   

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Monika Katarzyna Bolesta  7 I 1947 1955 Rzym, Dom Generalny 

s. Teodozja Katarzyna Warecka 7 I 1947 11 XI 1954 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

9 IX 1963 8 III 1975 Rzym, Dom Generalny 

s. Josyfa Daria Łewyćka 1 X 1947 14 X 1957 Anglia, Makwiler 

6 VII 1965 9 VII 2002 zmarła 

s. Teofila Josyfa Wandżura 1 X1947  11 III 1964 Rzym, Dom Generalny 

s. Doroteja Agrypina Makuch 28 VI 1957 30 VIII 1975 Rzym, Dom Generalny 

s. Chrystofora Teodozja Kaczkowska 2 XI 1957 4 XI 1962 Rzym 

s. Waleria Olga Mrychin 20 VII 1960 23 IX 1963 Makwiler 

28 VII 1964 19 IX 1965 Monachium 

s. Irynarcha Olena Dytiuk 1 IV 1960 1980 Rzym, Dom Generalny 

s. Kalista Ksenia Szczur 14 IX 1968 10 IX 1969 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

10 III 1970 22 I 2006 zmarła 

s. Elżbieta Maria Hołubiec 31 VIII 1971 15 XII 2000 Olsztyn 

s. Bazylia Eugenia Czykało 14 VIII 1975 25 VIII 1979 Warszawa 

s. Krystyna Melania Delawska 31 IX 1975 19 II 1985 Monachium, Makwiler 

s. Adriana Aniela Jaśniewicz 13 XII 1983 17 V 2013 Bartoszyce 

s. Romana Nadzieja Paszkowiak 13 XI 1984 1 VI 1988 Bartoszyce 

s. Hliba Paraskewia Bojczuk 30 V 1988 14 VII 1991 Janów Lubelski 

8 II 2003 28 IV 2003 Janów Lubelski 

s. Bernadetta Bronisława Wiktor 6 X 1989 25 X 2004 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

s. Irena Daria Kozij 25 X 1993   

s. Oresta Maria Kozij 6 V 2002 24 VII 2002 Janów Lubelski 

s. Antonia Maria Kuzio 3 V 2003 3 VII 2003 Janów Lubelski 

s. Nadzieja Anna Kowalczyk 12 X 2004   

s. Damiana Beata Wilchowska 1 IX 2012 1 IX 2013 Kruklanki 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w APPSS, AGSS.   
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ROZDZIAŁ IV 

Działalność prowincji Matki Bożej Nieustającej Pomocy Zgromadzenia Sióstr Słu-

żebnic NPM po transformacji ustrojowej w Polsce 

 

W latach 80. XX w. proces odradzania i stabilizacji struktur Kościoła greckokatolic-

kiego w Polsce związany z częściową modyfikacją oficjalnej polityki wyznaniowej nabrał 

dynamiki. Prymas Polski 22 XII 1981 r. wyznaczył dwóch wikariuszy generalnych dla greko-

katolików w Polsce. Południową część kraju powierzył ks. mitratowi Janowi Martyniakowi, 

północną – prowincjałowi bazylianów o. Jozafatowi Romanykowi
703

. W obu wikariatach w 

1985 r. liturgia bizantyjska regularnie była sprawowana w 80 placówkach przez 47 kapłanów. 

W dużej mierze placówki położone były w północnej i zachodniej Polsce (62 ośrodki). W 

ciągu trzech lat do 1988 r. liczba placówek wzrosła do 84, a kapłanów przybyło 14
704

. 

Ważnym wydarzeniem dla grekokatolików w Polsce była kolejna wizyta duszpaster-

ska abp. Myrosława Marusyna z Rzymu sekretarza Kongregacji do Spraw Kościołów 

Wschodnich
705

. Spotykał się z duchowieństwem i wiernymi swego Kościoła oraz prowadził 

rozmowy z przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego i władzami państwowymi w 

sprawie odnowienia struktur Kościoła greckokatolickiego w Polsce. W okresie PRL-u komu-

niści tolerowali działalność męskiego zakonu ojców bazylianów oraz żeńskich zgroma-

                                                           
703

 Z. Wojewoda, Zarys historii Kościoła greckokatolickiego w Polsce, op. cit. s. 43. Wprowadzony podział był 

dostosowany do podziału diecezjalnego Kościoła rzymskokatolickiego – w wikariacie południowym znaleźli się 

grekokatolicy z metropolii wrocławskiej i krakowskiej, archidiecezji przemyskiej i Administracji Apostolskiej w 

Lubaczowie. Wikariat północny objmował obszar metropolii gnieźnieńskiej, poznańskiej oraz warszawskiej, 

archidiecezji białostockiej, diecezji drohiczyńskiej i łomżyńskiej. Wikariat południowy dzielił się dodatkowo na 

dekanaty wrocławski i przemyski, północny – na dekanaty olsztyński i koszaliński 
704

 J. Krętosz, Wschodnie obrządki katolickie w Polsce, Katowice 2008, s. 83. 
705

 Pierwsza wizyta abp. M. Marusyna w Polsce odbyła się pomiędzy 21 VI – 6 VII 1984 r. 
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dzeń
706

, w tym sióstr służebnic
707

, ale utrudniali nadanie Kościołowi osobowości prawnej
708

. 

Kanoniczne usamodzielnienie się Kościoła greckokatolickiego nastąpiło 16 I 1991 r. poprzez 

odnowienie diecezji przemyskiej i nominację pierwszego po drugiej wojnie światowej ordy-

nariusza. Wydarzenia te stanowiły ważne kroki do pełnego odrodzenie struktur tego Kościoła 

i otworzyły nowe możliwości pracy wśród wiernych wyznania greckokatolickiego. Zwień-

czeniem przemian była decyzja papieża Jana Pawła II w 1996 r. o podniesieniu diecezji prze-

myskiej do rangi metropolii o nazwie przemysko-warszawska. Została ona podzielona wzdłuż 

rzeki Wisły na dwie jednostki kościelne – archidiecezję przemysko-warszawską z siedzibą 

metropolity Jana Martyniaka w Przemyślu i diecezję wrocławsko-gdańską z siedzibą bp. Teo-

dora Majkowicza we Wrocławiu. 

Siostry Służebnice NMP dzięki odnowieniu struktur Kościoła miały większe możli-

wości i sukcesywnie podążały drogą przemian. W 1980 r. prowincja liczyła 90 sióstr w 11 

domach zakonnych
709

. Zarząd prowincjalny pod kierownictwem s. Bazylii Eugenii Czykało 

(1979–1989) w latach 80. XX w. rozwinął posługę katechetyczno-pastoralną wśród wiernych 

obrządku greckokatolickiego, tworząc trzy nowe domy zakonne przy największych greckoka-

tolickich parafiach na Warmii i Mazurach – w Olsztynie, Bartoszycach i Kruklankach. Zmia-

ny te wymusiły zamknięcie placówek, w których siostry pracowały jeszcze przy parafiach 

rzymskokatolickich
710

. W latach 90. XX w. pod kierownictwem przełożonej prowincjalnej s. 

Mirosławy Ireny Skiby dokonano zmiany miejsca siedziby zarządu oraz powstały kolejne trzy 

największe ośrodki zgromadzenia – w Przemyślu (dom nowicjacki i ośrodek rekolekcyjny 

Centrum Effatha) i Prałkowcach (Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej wraz z Centrum 

Rehabilitacji im. Bł. s. Josafaty i Ośrodkiem Szkolenia). Nowe placówki pozwoliły na rozwi-

nięcie przez służebnice działalności duszpasterskiej wśród młodzieży i rodzin oraz duszpa-

sterstwa chorych. Zwrócono również uwagę na formację permanentną sióstr, która dzięki do-

brej współpracy z zarządem generalnym objęła całe zgromadzenie oraz junioraty prowincji 
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 Ibidem, s. 84. W Polsce oprócz greckokatolickich sióstr służebnic pracowały siostry bazylianki i siostry św. 

Józefa Oblubieńca NPM. 
707

 Por. AIPN Wr, 037/63, Pismo płk. Lucjana Stasikowskiego do naczelnika Wydziału IV WUSW w Legnicy, 3 

X 1986 r., k. 98–99. I. Hałagida, Raport Departamentu IV MSW dotyczący katolickich obchodów milenium 

chrztu Rusi w Polsce w 1988 r. Pierwsza wizyta abp. Mirosława Marusyna w Polsce odbyła się w dniach od 21 

VI do 6 VII 1984 r. Dokumentuje ją pamiątkowa publikacja wydana w Rzymie. Hierarcha był w Polsce później 

jeszcze dwukrotnie – w 1985 r. i 1986 r. Wizyty te były oczywiście obserwowane przez SB.  
708

 Do rangi symbolu urosła wówczas Msza św. w Podkowie Leśnej 3 VI 1984 r., w trakcie której modlono się o 

pojednanie polsko-ukraińskie. Pomimo różnych przeszkód wzięli w niej udział katolicy obu obrządków greckoka-

tolickiego i łacińskiego. Informacja na ten temat i dokumenty wystosowane przez uczestników owego nabożeństwa 

do hierarchów obydwu obrządków ukazały się drukiem 3 lata później. Por. Spotkania, 33–34 (1987), s. 9–19. 
709

 Domy zakonne w Warszawie, Świdwinie, Goleniowie, Koszalinie, Halembie, Chełmie, Matczynie, Przemy-

ślu (Dom św. Jozafata i św. Włodzimierza i Olgi), Paryżu, Rzymie (Kolegium św. Jozafata). 
710

 Zamknięto placówki w Starym Kurowie (1978), Miastku (1980), Węgorzewie (1980), Matczynie (1983), 

Halembie (1985), Słupsku (1987). 
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europejskich. Zarząd prowincjalny podjął nową formę działalności na rzecz dialogu i poro-

zumienia polsko-ukraińskiego poprzez zaangażowanie w działalność Kapituły Pojednania, 

powołanej przy Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach. 

Wszystkie te inicjatywy świadczą o dynamice rozwoju prowincji Matki Bożej Nieu-

stającej Pomocy, dyspozycyjności sióstr, gotowych podejmować kolejne nowe wyzwania. 

 

1. Posługa katechetyczno-pastoralna na Warmii i Mazurach 

 

Na Warmii i Mazurach w wyniku powojennych zmian granic i akcji przesiedleńczych na-

stąpiła niemal całkowita wymiana ludności. Po 1945 r. na tym terenie mieszkali Mazurzy i 

Warmiacy
711

, osadnicy z województw Polski centralnej, przesiedleńcy z Kresów Wschodnich 

RP, Ukraińcy, a także mniejsze grupy ludności białoruskiej, litewskiej i niemieckiej. Takie 

zróżnicowanie – etniczne i religijne – niosło ze sobą wiele trudności integracyjnych, gdyż 

nastąpiło zetknięcie kultur o odmiennych tradycjach i wartościach, zarówno w odniesieniu do 

kultury materialnej, jak i duchowej. Był to obszar wielokulturowego pogranicza
712

. 

Znalazło się na nim ok. 60 tys. przymusowo wysiedlonej ludności ukraińskiej z terenów 

południowo-wschodnich, najwięcej w powiatach górowskim (42%), węgorzewskim (36,8%) i 

braniewskim (27,5%)
713

. Deportowanych wyrwano z ich rodzinnych stron, odbierając możli-

wość swobodnego kultywowania rodzimej kultury i języka, podejmowania jakichkolwiek 

form życia religijnego, oświatowego i społecznego. W nowym miejscu zamieszkania, atei-

styczny aparat państwowy PRL-u wprowadził zakaz odprawiania nabożeństw w obrządku 

greckokatolickim
714

. Pojawiały się jednak inicjatywy, takie jak duszpasterska działalność ks. 

Mirosława Ripeckiego, który zaraz po przymusowej deportacji z Lisek w powiecie hrubie-

szowskim i przyjeździe do wsi Chrzanowo (niedaleko Ełku), nie zważając na zagrożenie 

aresztowaniem, rozpoczął regularną posługę dla wiernych z całej Warmii i Mazur. Do nie-
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 Dawniej obywatele niemieccy po weryfikacji narodowościowej uznani za Polaków. 
712

 Por. M. Bieniek, Wielokulturowe dziedzictwo oraz losy ludności Warmii i Mazur po 1945 roku – przegląd 

tematyki literatury przedmiotu pod kątem nauczania dziejów regionu w: Przegląd Wschodnioeuropejski 1 

(2010), s. 267–296; B. Domagała, Z problematyki tożsamości obszarow pogranicza, w: Tożsamość kulturowa 

społeczeństwa Warmii i Mazur, red. B. Domagała, A. Sakson, Olsztyn 1998, s. 18; I. Lewandowska, Historyczna 

świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur, Olsztyn 2003; S. Łodziński, Struktura 

narodowościowa Polski i polityka państwa wobec mniejszości w latach 1989–1992 w: Kultura i Społeczeństwo, 

T. 36 (1992), nr 3, s. 85; R. Traba, Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci, Olsztyn 2003, s. 19–20. 
713

 Por. A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945–1997, Poznań 1998, s. 138; A. Ko-

rzeniewska-Lasota, Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947–1970, Olsztyn 2007, s. 55. 
714

 Por. A. Korzeniewska-Lasota, Ukraińcy na Warmii i Mazurach…, op. cit., s. 56. Oto fragment wypowiedzi 

nauczyciela M.P. z Braniewa z poł. lat 60. XX w.: „Polacy [...] tu nas wszystkich traktują jako wrogów, podej-

rzewają na każdym kroku o organizowanie jakichś band, tajnych schadzek. Zmuszona do życia w rozproszeniu, 

dotknięta represyjną polityką władz kraju, w którym negatywny stereotyp Ukraińca był powszechny, ludność 

ukraińska kultywowała swą tradycję w ukryci”. 
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złomnego kapłana przybywali grekokatolicy z odległych nieraz o setki kilometrów miejsco-

wości, aby przystąpić do sakramentów oraz wziąć udział w nabożeństwach. Nie odbywało się 

to bez przeszkód ze strony służb specjalnych, które bacznie śledziły rozwój sytuacji
715

. 

Od samego początku istnienia zgromadzenia możliwość posługi wśród wiernych ob-

rządku greckokatolickiego była silnym pragnieniem służebnic oraz jednym z głównych ele-

mentów ich tożsamości duchowej. W tej tradycji wyrastały i były formowane w celu prowa-

dzenia działalności pastoralno-charytatywnej wśród osób przynależących do Kościoła grec-

kokatolickiego. Zarząd prowincjalny, gdy tylko zaistniały sprzyjające okoliczności, zdecydo-

wał o powołaniu wspólnot zakonnych w największych nowo powstałych parafiach zlokalizo-

wanych na Warmii i Mazurach. Domy zakonne były zakładane w ważnych miejscach tego 

regionu – w 1982 r. w Olsztynie i Kruklankach, a 1986 r. w Bartoszycach. Ze względu na 

duże rozproszenie rodzin były to optymalne lokalizacje pozwalające objąć głównie działalno-

ścią katechetyczną jak największy obszar. Siostry dojeżdżały do najbardziej odległych zakąt-

ków mazursko-warmińskich wsi i kolonii, gdzie nawiązywały kontakty i zachęcały do udziału 

w życiu religijnym odradzających się wspólnot parafialnych. Zdarzały się sytuacje, że kate-

chetki z jednej wspólnoty dojeżdżały aż do 16 miejscowości, prowadząc zajęcia nawet dla 

małych, 2-, 3-osobowych grup dzieci. Po dokładnym zdiagnozowaniu przez siostry potrzeb     

i możliwości starano się tworzyć liczniejsze audytoria. Niestrudzone poszukiwania przez sio-

stry tak bardzo rozproszonych po mazurskich zakątkach wiernych wschodniego obrządku 

wpływały na zwiększanie się liczby uczniów biorących udział w nauczaniu religii oraz wier-

nych uczestniczących w nabożeństwach przy parafiach. W wielu sytuacjach, przemierzając 

setki kilometrów, stawały się pionierkami posługi pastoralnej w oddalonych od głównych 

szlaków koloniach czy leśnych bezdrożach. 

 

1.1 Dom zakonny pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Olsztynie 

 

Okazjonalna posługa pastoralna Sióstr Służebnic NPM w Olsztynie była prowadzona 

jeszcze przed założeniem domu zakonnego. Po erygowaniu greckokatolickiej parafii przez 

kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1979 r. na prośbę prowincjała bazylianów o. Jozafata 

Romanyka siostry, razem z ojcami bazylianami, przyjeżdżały do Olsztyna z Warszawy. Du-

chowni odprawiali niedzielne nabożeństwa, a siostry zbierały na katechizację dzieci i mło-

dzież, nawiązując przy okazji kontakty z rodzicami. Takie okolicznościowe wyjazdy pozwa-
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 Por. М. Лесів, Душпастирська і популярно-наукова діяльність о. Мирослава Ріпецького у світлі його 

листів (1954–1973 рр.) w: Kalendarz Błahowista 2005, Górowo Iławeckie 2005, s. 93–119. 
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lały poznać w pełni środowisko, trapiące je trudności, obawy i oczekiwania. Nabożeństwa 

odprawiane były w kościele pw. Chrystusa Króla przy klasztorze zakonu Braci Mniejszych 

przy ul. Wyspiańskiego. 

Dzięki wcześniejszemu doświadczeniu i rozeznaniu odnośnie rozmieszczenia wier-

nych obrządku wschodniego w tym regionie, zarząd prowincjalny podjął decyzję o zakupie 

nieruchomości w Olsztynie przy ul. Karłowicza. Dom z małym ogrodem znaleziono z ogło-

szenia w prasie. O jego wyborze zdecydowała lokalizacja przy mało ruchliwej ulicy, niedale-

ko dworca PKP i PKS, co miało również istotne znaczenie
716

. Dom znajdował się w pobliżu 

kościoła pw. św. Józefa. Właściciele nieruchomości planowali wyjazd na stałe do Niemiec i 

byli zainteresowani sprzedażą domu, a siostry pilnie poszukiwały odpowiedniego budynku do 

zamieszkania.
 
Przełożona prowincjalna s. Bazylia Czykało razem z ekonomką s. Wirą Bobiń-

ską, zgodnie z ówczesnymi wymaganiami prawa kanonicznego, udały się do miejscowego or-

dynariusza bp. Józefa Glempa w celu poinformowania go o nowo powstającej placówce zakon-

nej. Siostra Bazylia, za poradą adwokata sekretariatu Episkopatu Polski, otrzymała z minister-

stwa zgodę na kupno domu na zgromadzenie jako na kościelną osobę prawną. Wszystkie nie-

zbędne dokumenty zostały złożone w urzędzie w Olsztynie 20 XI 1981 r. i wydawało się, że 

sprawa zostanie szybko załatwiona. Tymczasem 13 XII 1981 r. ogłoszony został stan wojenny i 

kupno domu zrealizowano na początku nowego roku 27 I 1982 r. u notariusza w Warszawie, a 

dom zakonny został oficjalnie otwarty 1 III 1982 r. Pojawienie się greckokatolickich służebnic 

na tym terenie było dla wielu zaskoczeniem
717

. Siostry zostały życzliwie przyjęte przez bp. po-

mocniczego Juliana Wojtkowskiego, który na spotkaniu zaproponował siostrom pracę w kurii, 

szpitalach, katechizację w rzymskokatolickich parafiach. Jednak oferta nie została przyjęta, 

gdyż głównym celem sióstr służebnic była praca wśród grekokatolików. 

Po remoncie i zaadoptowaniu do potrzeb zakonnych domu urządzono w nim kaplicę 

pw. Matki Bożej Dobrej Rady, która była wykorzystywana na potrzeby duszpasterskie do 

momentu wybudowania cerkwi. Bazylianin o. Piotr Kuszka odprawił w niej pierwszą Liturgię 

w wigilię święta Bożego Narodzenia zgodnie z kalendarzem juliańskim 6 I 1983 r. Wspólnota 
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 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 239. Na początku planowano utworzenie placówki w Dobrym Mie-

ście, gdyż od 1958 r. odprawiane były tam nabożeństwa w obrządku wschodnim i wierni byli częściowo zgrupo-

wani. Jednak po wielu rozmowach i dyskusjach stwierdzono, iż strategicznie lepszym miejscem będzie Olsztyn. 
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 APSS, CC, Ольштин, спомини с. Василії Чикало, s. 1. «Ксьондз Декан Бронислав Секєрский, парох 

поблизького костела св. Йосифа на першій стрічі зі с. Пров. Василією, сказав: „Ви купили дім, який я через 

три роки наставлявся купити. Кажуть люди, що Вам купив Його Еміненція кс.Примас Ґлемп? Чи це 

правда»? 
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sióstr nie była duża, a jej życie było ściśle powiązane z życiem parafialnym
718

. Siostry od 

początku zajęły się głównie pracą pedagogiczno-wychowawczą, zbierając dzieci i młodzież w 

różnym wieku – od przedszkola do klas VIII. Prowadziły dla nich katechizację, w ramach 

której przygotowywały je do spowiedzi i przyjęcia Komunii Świętej. Nie mając innych moż-

liwości, początkowo korzystały gościnnie z dostępu do salek katechetycznych przy parafii 

rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Odkupiciela
719

. Liczba dzieci uczęszczających na lekcje 

religii wciąż wzrastała. 

W domu sióstr odbywały się wydarzenia związane z życiem parafialnym – narady, 

próby śpiewu, uroczyste obiady okazjonalne, przyjmowanie gości parafii, jak również spotka-

nia z rodzicami dzieci do spowiedzi i pierwszej Komunii Świętej. oraz nabożeństwa „białego 

tygodnia”, majówki. Od 1991 r. s. Melania Kuzio zapoczątkowała we wspólnocie spotkania 

powołaniowe dla dziewcząt. Kilka razy w roku siostry zapraszały dziewczęta chętne do po-

głębienia swego życia duchowego do zapoznania się z życiem zakonnym. Formację młodzie-

ży kontynuowała s. Daniela Szumna. 

Dzięki staraniom proboszcza ks. Jarosława Moskałyka olsztyńska parafia w 1991 r. 

otrzymała w bardzo dobrej lokalizacji przy ul. Lubelskiej, tuż obok dworca PKP, działkę pod 

budowę nowej świątyni. W kwietniu 1994 r. rozpoczęła się akcja zbierania funduszy, a po 

przejęciu parafii przez ks. Stanisława Tarapackiego jesienią 1995 r. ordynariusz Jan Marty-

niak dokonał poświęcenia placu i wiosną 1997 r. ruszyła budowa cerkwi. W Roku Jubileu-

szowym 2000, w dzień odpustu Pokrowy Przenajświętszej Bogurodzicy, 14 października, 

metropolita przemysko-warszawski abp Jan Martyniak dokonał poświęcenia nowo zbudowa-

nej świątyni. Z czasem przy parafii powstał również wielofunkcyjny dom parafialny. Od tego 

momentu wszystkie nabożeństwa odbywały się w cerkwi, a spotkania i uroczystości w para-

fialnej świetlicy. 

W 1991 r. zgodnie z reformą oświaty, po przejściu katechezy do szkół, siostry rozpo-

częły prowadzenie zajęć dla greckokatolickich dzieci w olsztyńskim gimnazjum. Od tego 

momentu spotkania w domu zakonnym odbywały się sporadycznie, gdyż albo szkoła udo-

stępniała pomieszczenia na różne uroczystości, albo odbywały się one w parafialnej świetlicy. 

Siostry oprócz katechizacji pełniły również funkcję zakrystianek w olsztyńskiej para-

fii, w Dobrym Mieście, Lidzbarku Warmińskim lub w miarę potrzeb w innych okolicznych 
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 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 239. Pierwsze siostry, które zamieszkały we wspólnocie w Olszty-

nie to: s. Oksana Waszczur, s. Hiacenta Zapołuch, a do nich dojechały s. Józefa Pidłypczak i s. Nadzieja Kowal-

czyk. Ojcowie bazylianie przyjeżdżając z Warszawy, zatrzymywali się u sióstr na katechizację, posiłki i noclegi. 
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 Por. ibidem, s. 240. Niestety proboszczowie najbliższych parafii pw. św. Józefa i ojcowie bernardyni odmó-

wili udostępnienia pomieszczeń na potrzeby katechetyczne dzieci wyznania greckokatolickiego. 
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cerkwiach. Były otwarte na potrzeby duszpasterskie, mając świadomość, że kształtowanie 

każdej nowej wspólnoty parafialnej jest trudne i wymagające. Dbały o wystrój świątyń, przy-

gotowywały chleb eucharystyczny tzw. prosforę, porządkowały szaty liturgiczne i cerkiewne 

obrusy. Parafianie dzięki wsparciu sióstr angażowali się w śpiew liturgiczny podczas Mszy 

św., mołebni, akafistów, nabożeństw żałobnych oraz okolicznościowych uroczystości.  

Do najważniejszych parafii i punktów katechetycznych objętych posługą duszpaster-

ską i katechetyczną Sióstr Służebnic NPM z Olsztyna w latach 1984–2017 należały: 

– parafia w Górowie Iławeckim – parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego erygowana w 

1957 r., gdzie w 1968 r. zostały utworzone szkolne klasy z ukraińskim językiem nauczania. 

Oprócz podstawowej wiedzy katechizmowej uczniowie poznawali duchowość i obrzędowość 

bizantyjską, poznawali kulturę, tradycje i zwyczaje oraz integrowali się, uczestnicząc w życiu 

Kościoła greckokatolickiego
720

. Katechizację dzieci i młodzieży od 1982 r. prowadziła: s. 

Nadzieja Kowalczyk (1982–1986), a od września 1986 r. zajęcia przejęły służebnice dojeż-

dżające ze wspólnoty z Bartoszyc. 

– parafia pw. św. Mikołaja w Dobrym Mieście
721

 – początkowo siostry dojeżdżały tylko w 

okresie wakacyjnym, a od 1984 r. zajęcia odbywały się już systematycznie w ciągu roku 

szkolnego. W okresie zimowym ze względu na zbyt niskie temperatury w świątyni proboszcz 

rzymskokatolickiej parafii udostępniał salkę katechetyczną. Od 1990 r. katechizacja została 

przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 2. Oprócz katechizacji siostry posługiwały również   

w cerkwi, dbając o jej wystrój estetyczno-liturgiczny. Niestety ze względu na procesy migra-

cyjne i asymilacyjne liczebność grup malała, dlatego siostry musiały zakończyć posługę we 

wrześniu 2003 r. Do tego czasu pracę wychowawczo-pedagogiczną prowadziły służebnice    
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 Szkoła stała się kuźnią kadry inteligencji środowiska ukraińskiego. W tamtym okresie powstał najbardziej 

znany w województwie warmińsko-mazurskim ukraiński zespół pieśni i tańca „Dumka” istniejący do dzisiaj. 

Założycielem był lubiany przez uczniów nauczyciel – Teofil Szczerba. 
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 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 241; APSS, CC, Ольштин, спомини с. Василія Чикало, s. 2. Na 

Warmii, w okolicach Dobrego Miasta, w 1947 r. w ramach akcji „Wisła” została wysiedlona ludność głównie z: 
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nych miejscowości. Były to rodziny świadome swojej tożsamości i przynależności do Kościoła greckokatolickiego, 

dlatego pragnienie kultywowania własnej tradycji zmotywowała ich do napisania listu 18 XII 1957 r. do bp. Toma-

sza Wilczyńskiego z prośbą o umożliwienie odprawiania nabożeństw w obrządku wschodnim. List podpisało wte-

dy ponad 200 rodzin. Starania przyniosły oczekiwany rezultat. Wydany został 22 IV 1958 r. dekret i zgoda na od-

prawianie nabożeństw w obrządku wschodnim. Pierwszym duszpasterzem został ks. Piotr Hardybała. Społeczność 

ukraińska zmobilizowała się bardzo szybko. Odrementowano kościół pw. św. Mikołaja w Dobrym Mieście i 6 VII 

1958 r. została odprawiona pierwsza Liturgia w rycie wschodnim. Od tego czasu świątynia była centrum życia 

religijnego i społeczno-kulturalnego społeczności ukraińskiej na Warmii. Proboszczowie greckokatolickiej parafii 

w Dobrym Mieście: ks. Piotr Hardybała (1958–1961), ks. Eustachy Charchalis (1961–1962), ks. Teodor Majkowicz 

(1962–1967), ks. Włodzimierz Pyrczak (1967–1968), ks. Mikołaj Zając (1968–1969), ks. Konrad Jackiw (1969–

1984), o. Piotr Kuszka OSBM (1985–1990), o. Melecjusz Biliński OSBM (1990–1991), ks. Jarosław Moskałyk 

(1991–1995), ks. Stanisław Tarapacki (1995–2003), ks. Bogdan Sytczyk (od 2003). 
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s. Oksana Waszczur (1984–1985), s. Melania Kuzio (1985–1995), s. Anatolia Magura (1995–

1997), s. Jarosława Hałenda (1997–2003). 

– parafia pw. św. Cyryla i Metodego w Lidzbarku Warmińskim – początkowo dzieci dojeż-

dżały na lekcje religii do Dobrego Miasta, z czasem ze względu na zwiększającą się liczbę 

chętnych we wrześniu 1987 r. utworzono dwie grupy i zajęcia przeniosły się do Lidzbarka 

Warmińskiego. Katechizacja odbywała się w salce katechetycznej udostępnionej przez pro-

boszcza parafii rzymskokatolickiej, gdyż greckokatolicka parafia została erygowana dopiero 

21 IX 1992 r. Nabożeństwa początkowo odprawiane były w kaplicy przy kościele pw. św. 

Piotra i Pawła, a od 1996 r. w cerkwi powstałej z zaadoptowanego budynku przy ul. Wyszyń-

skiego. Siostry oprócz prowadzenia katechizacji posługiwały również w cerkwi. Od 1990 r. 

lekcje religii odbywały się w Szkole Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim. Ze wzglę-

du na niż demograficzny, migrację do większych miast i asymilację ludności grupy stawały 

się coraz mniejsze, dlatego siostry musiały zakończyć posługę we wrześniu 2003 r. Do tego 

czasu, pracę wychowawczo-katechetyczną prowadziły s. Melania Kuzio (1987–1995), s. Ana-

tolia Magura (1995–1997), s. Jarosława Hałenda (1997–2003). 

– Morąg – miejscowość w powiecie ostródzkim skąd początkowo rodziny greckokatolickie w 

niedziele i święta dojeżdżały na nabożeństwa w obrządku wschodnim do Pasłęka lub Olszty-

na. Rodzicom zależało, aby ich dzieci miały możliwość poznania własnej tradycji, a przy 

okazji uczyły się również języka ukraińskiego. Do prowadzenia katechizacji siostry zaproszo-

no we wrześniu 1985 r., a ze względu na brak pomieszczenia zajęcia odbywały się do wrze-

śnia 1992 r. w prywatnym mieszkaniu i prowadziły je s. Józefa Pidłypczak (1985–1987), s. 

Tatiana Kowalczyk (1987–1992). 

– parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Reszlu – pierwsza Liturgia w obrządku greckokato-

lickim została odprawiona 4 XII 1963 r. przez ks. Teodora Majkowicza w kościele pw. św. 

Krzyża
722

. Działalność duszpasterską wspierały poprzez posługę katechizacyjną s. Józefa Pi-

dłypczak (1982–1987), s. Monika Lisowska (1987–1991). 

– parafia pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie – została erygowana w 

1993 r. Katecheza była początkowo prowadzona w szkole ojców salezjanów, a później przy 

rzymskokatolickiej parafii pw. NP Matki Bożej. Zajęcia prowadziły służebnice s. Melania 

Kuzio (1994–1995), s. Anatolia Magura (1995–1997), s. Jarosława Hałenda (1997–2003). 

                                                           
722

 Świątynia została przekazana na własność grekokatolikom w 1992 r. 
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– parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Bartoszycach – erygowana w 1982 r., na początku za 

katechizację odpowiedzialna była do 1986 r. s. Nadzieja Kowalczyk. W kolejnych latach za-

jęcia prowadziły siostry mieszkające w domu zakonnym pw. bł. s. Josafaty w Bartoszycach. 

– parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrym Bardzie
723

 – erygowana w 

1957 r., katechizację w latach 1982–1986 prowadziła s. Nadzieja Kowalczyk, która w tym 

czasie również w innych miejscowościach zajmowała się nauczaniem religii (1982–1986) w 

Sępopolu
724

, Kandytach
725

, Sągnitach
726

. 

– parafia pw. św. Jana Apostoła w Iławie, erygowana w 1990 r., gdzie katechizację prowadzi-

ła s. Melania Kuzio (1991–1994). 

 

Tabela 46. Katechizacja dzieci wyznania greckokatolickiego prowadzona na Warmii przez Siostry Służebnice 

NPM ze wspólnoty Matki Bożej Dobrej Rady w Olsztynie w latach 1982–2017. 

 

Katechetka 

 

 

Lata 

 

Miejscowości 

 

Liczba 

dzieci 

 

Proboszcz  

s. Oksana Waszczur 

s. Nadzieja Kowalczyk 

 

 

 

s. Józefa Pidłypczak 

1982–1983 

 

 

 

Olsztyn 51 o. Piotr Kuszka OSBM 

Górowo Iławeckie 

Sępopol 

Kandyty 

Sągnity 

105 

35 

26 

24 

ks. Julian Gbur SVD 

 

 

 

Reszel 11 ks. Grzegorz Czernega 

s. Oksana Waszczur 

s. Nadzieja Kowalczyk 

 

 

 

 

 

s. Józefa Pidłypczak  

1983–1984 

 

Olsztyn 50 o. Teodozjusz Janków OSBM 

Górowo Iławeckie 

Kandyty 

Sągnity 

104 

27 

18 

ks. Julian Gbur SVD 

 

Bartoszyce 

Sępopol 

Ostre Bardo 

47 

31 

23 

o. Włodzimierz Juszczak OSBM 

 

Reszel 13 ks. Grzegorz Czernega  

s. Oksana Waszczur 

 

s. Nadzieja Kowalczyk 

 

 

 

 

s. Józefa Pidłypczak 

1984–1985 

 

Olsztyn 58 o. Teodozjusz Janków OSBM 

Dobre Miasto 19 o. Bogdan Krupka OSBM 

Górowo Iławeckie 

Kandyty 

Sągnity 

101 

26 

13 

ks. Julian Gbur SVD 

 

 

Bartoszyce 

Sępopol 

59 

25 

o. Włodzimierz Juszczak OSBM 

 

Reszel 11 ks. Grzegorz Czernega 

s. Melania Kuzio 

 

s. Nadzieja Kowalczyk 

 

 

 

 

s. Józefa Pidłypczak 

1985–1986 

 

Olsztyn 

Dobre Miasto 

70 

20 

o. Piotr Kuszka OSBM 

 

Górowo Iławeckie 

Kandyty 

Sągnity 

101 

27 

10 

ks. Julian Gbur SVD 

 

Bartoszyce 

Sępopol 

62 

22 

o. Włodzimierz Juszczak OSBM 

 

Reszel 11 ks. Grzegorz Czernega 

                                                           
723

 Ostre Bardo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Sępopol. 
724

 Sępopol – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w pow. Bartoszyckim. 
725

 Kandyty – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie. 
726

 Sągnity – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, powiat bartoszycki, gmina Górowo Iławeckie.  
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Morąg 22 o. Piotr Kuszka OSBM 

s. Melania Kuzio 

 

s. Józefa Pidłypczak 

1986–1987 

 

Olsztyn 

Dobre Miasto 

Morąg  

62 

28 

14 

o. Piotr Kuszka OSBM 

 

 

Reszel 10 ks. Grzegorz Czernega 

s. Tatiana Kowalczyk 

 

s. Melania Kuzio 

 

s. Monika Lisowska 

1987–1988 Olsztyn 

Morąg 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

66 

15 

24 

16 

o. Piotr Kuszka OSBM 

 

 

 

Reszel 12 ks. Grzegorz Czernega 

s. Tatiana Kowalczyk 

 

s. Melania Kuzio 

 

s. Monika Lisowska 

1988–1989 Olsztyn 

Morąg 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

62 

19 

26 

16 

o. Piotr Kuszka OSBM 

 

 

 

Reszel 14 ks. Grzegorz Czernega 

s. Tatiana Kowalczyk 

 

s. Melania Kuzio 

 

s. Monika Lisowska 

1989–1990 Olsztyn 

Morąg 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

70 

26 

29 

29 

o. Piotr Kuszka OSBM 

 

 

 

Reszel 18 ks. Grzegorz Czernega 

s. Tatiana Kowalczyk 

 

s. Melania Kuzio 

 

s. Monika Lisowska 

1990–1991 Olsztyn 

Morąg 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

72 

28 

29 

16 

o. Melecjusz Biliński OSBM 

 

 

 

Reszel 11 o. Mirosław Pidłypczak OSBM 

s. Tatiana Kowalczyk 

 

s. Melania Kuzio 

 

 

1991–1992 Olsztyn 

Morąg 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

79 

30 

33 

16 

ks. Jarosław Moskałyk 

 

 

 

Iława 18 ks. Eugeniusz Kuźmiak 

s. Tatiana Kowalczyk 

s. Melania Kuzio 

 

 

1992–1993 Olsztyn 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

79 

32 

28 

ks. Jarosław Moskałyk 

 

 

Iława 18 ks. Eugeniusz Kuźmiak 

s. Tatiana Kowalczyk 

s. Melania Kuzio 

 

 

1993–1994 Olsztyn 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

80 

23 

21 

ks. Jarosław Moskałyk 

 

 

Iława 23 ks. Eugeniusz Kuźmiak 

s. Tatiana Kowalczyk 

s. Melania Kuzio 

 

 

1994–1995 Olsztyn 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

82 

25 

26 

ks. Jarosław Moskałyk 

 

 

Ostróda 18 ks. Eugeniusz Kuźmiak 

s. Jarosława Hałenda  

s. Anatolia Magura 

 

 

1995–1996 Olsztyn 86 ks. Jarosław Moskałyk 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

30 

34 

ks. Stanisław Tarapacki 

 

Ostróda 20 ks. Eugeniusz Kuźmiak 

s. Jarosława Hałenda  

s. Anatolia Magura 

 

 

1996–1997 Olsztyn 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

85 

28 

30 

ks. Stanisław Tarapacki 

 

 

Ostróda 20 ks. Eugeniusz Kuźmiak 

s. Daniela Szumna 

s. Jarosława Hałenda  

 

 

1997–1998 Olsztyn 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

91 

18 

33 

ks. Stanisław Tarapacki 

 

 

Ostróda 14 ks. Eugeniusz Kuźmiak 

s. Franciszka Sałama-

szek 

s. Jarosława Hałenda  

1998–1999 Olsztyn 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

87 

20 

31 

ks. Stanisław Tarapacki 
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Ostróda 12 ks. Eugeniusz Kuźmiak 

s. Franciszka Sałama-

szek 

s. Jarosława Hałenda  

 

 

1999–2000 Olsztyn 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

96 

18 

30 

ks. Stanisław Tarapacki 

 

 

Ostróda 10 ks. Eugeniusz Kuźmiak 

s. Franciszka Sałama-

szek 

s. Jarosława Hałenda  

 

 

2000–2001 Olsztyn 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

88 

16 

33 

ks. Stanisław Tarapacki 

 

 

Ostróda 16 ks. Eugeniusz Kuźmiak 

s. Franciszka Sałama-

szek 

s. Jarosława Hałenda  

 

 

2001–2002 Olsztyn 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

97 

22 

36 

ks. Stanisław Tarapacki 

 

 

Ostróda 10 ks. Eugeniusz Kuźmiak 

s. Franciszka Sałama-

szek 

s. Jarosława Hałenda  

 

 

2002–2003 Olsztyn 

Dobre Miasto 

Lidzbark Warm. 

82 

18 

37 

ks. Stanisław Tarapacki 

 

 

Ostróda 11 ks. Eugeniusz Kuźmiak 

s. Franciszka Sałama-

szek 

 

2003–2004  

 

Olsztyn 

 

77 ks. Stanisław Tarapacki 

 
2004–2005 77 

s. Magdalena Ożańska 

 
2005–2006 78 

2006–2007 80 

2007–2008 79 

s. Oksana Waszczur 

 
2008–2009 79  

2009–2010 87 

s. Magdalena Ożańska 

 
2010–2011 84 

2011–2012 96 

2012–2013 89 

2013–2014 96 

s. Daniela Szumna 

 
2014–2015 102 ks. Stanisław Tarapacki 

ks. Jan Hałuszka 

2015–2016 106 ks. Jan Hałuszka 

 
2016–2017 110 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS, AGSS. 

 

Siostry starały się ogarnąć katechizacją jak największą grupę dzieci, dlatego w latach 

1982–1986 dojeżdżały w tygodniu do 6–9 miejscowości w okolicach Olsztyna, gdzie obej-

mowały nauką religii grupę 250–345 dzieci. Od 1987 r. zmniejsza się liczba punktów naucza-

nia katechezy z powodu asymilacji oraz emigracji za granicę lub do większych aglomeracji. 

Powstawały w tym czasie również parafie, w których katechezę prowadzili sami proboszczo-

wie. W latach 1987–1992 dwie siostry miały zajęcia w 4–5 miejscowościach dla ogółem   

110–176 dzieci. W związku z niżem demograficznym i znacznym spadkiem liczby podo-

piecznych uczęszczających na zajęcia od 2003 r. służebnice ograniczyły prowadzenie kate-

chizacji tylko do Olsztyna, grupa liczba dzieci sięgała 77–110 osób. 
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Tabela 47. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym Matki Bożej Dobrej Rady w Olsztynie w latach 1982–
2017. 

Dom zakonny pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Olsztynie, ul. Karłowicz 8 

Data otwarcia domu zakonnego 
1 III 1982 r. 

Przełożona prowincjalna s. Bazylia Eugenia Czykało 

  

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Nadzieja Anna Kowalczyk  24 V 1982 16 II 1985  

s. Irena Daria Kozij 16 II 1985 20 V 1986  

s. Melania Józefa Kuzio 20 V 1986 15 VIII 1992  

s. Tatiana Maria Kowalczyk 15 VIII 1992 26 VIII 1995  

s. Anatolia Krystyna Magura 26 VIII 1995 15 VIII 1997  

s. Jarosława Alina Hałenda 15 VIII 1997 15 XII 2003  

s. Teresa Helena Łukowicz 16 IX 2004 01 IX 2005  

s. Magdalena Maria Ożańska 1 IX 2005 23 VIII 2008  

s. Bernadetta Bronisława Wiktor 23 VIII 2008 15 VIII 2016  

s. Daniela Helena Szumna 15 VIII 2016 15 VIII 2017  

s. Oksana Zofia Waszczur 15 VIII 2017   

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Oksana Zofia Waszczur 1 III 1982 30 VIII 1985 Koszalin 

26 VIII 2008 7 VIII 2010 Przemyśl, ul. Popielów 

15 VIII 2017   

s. Hiacenta Jarosława Zapołuch 1 III 1982 14 III 1985 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

s. Nadzieja Anna Kowalczyk 24 V 1982 1 VI 1986 Bartoszyce 

s. Józefa Julia Pidłypczak 24 VII 1982 2 IX 1987 Janów Lubelski 

s. Irena Daria Kozij 16 II 1985 1 VI 1986 Bartoszyce 

s. Melania Józefa Kuzio 28 VII 1985 26 VIII 1995 Koszalin 

s. Monika Maria Lisowska 17 V 1986 2 IX 1991 Bartoszyce 

s. Tatiana Maria Kowalczyk  4 VII 1987 26 VIII 1995 Bartoszyce 

s. Lidia Weronika Kozar 30 VIII 1991 15 VIII 1992 Przemyśl, ul. Wysockiego 

s. Josafata Zofia Nowosad 20 VIII 1992 6 XII 1998 zmarła 

s. Sozonta Maria Biłas 16 X 1993 5 VIII 1994 Rzym, Dom Generalny 

15 VIII 2014   

s. Anatolia Krystyna Magura 23 VIII 1995 15 VIII 1997 Przemyśl, ul. Wysockiego 

s. Jarosława Alina Hałenda 26 VIII 1995 15 XII 2003 Prałkowce 

s. Daniela Helena Szumna 19 VIII 1997 15 VIII 1998 Przemyśl, ul. Wysockiego 

18 VIII 2014 22 VIII 2017 Przemyśl, ul. Wysockiego 

s. Rodiona Barbara Łuków 3 IV 1998 1 IX 2012 Prałkowce 

s. Franciszka Oresta Sałamaszek 15 VIII 1998 28 VIII 2005 Bartoszyce 

s. Elżbieta Zofia Głuszyk 30 VII 1999 15 X 2004 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Elżbieta Maria Hołubiec 15 XII 2000 13 III 2002 Warszawa 

s. Teresa Helena Łukowicz 16 IX 2004 29 VIII 2006 Świdwin 

s. Partenia Maria Kurylak 22 X 2004 1 VII 2008 Prałkowce 

s. Magdalena Maria Ożańska 26 VIII 2005 23 VIII 2008 Przemyśl, ul. Wysockiego 

16 VIII 2010 15 VIII 2014 Kruklanki 

s. Bernadetta Bronisława Wiktor 11 IX 2006 15 VIII 2016 Kruklanki 

s. Lubomira Olesława Wacura 15 VIII 2013 15 VIII 2015 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

s. Miriam Lidia Bałtorowicz 1 X 2013   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS. 
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1.2 Dom zakonny pw. Opieki Matki Bożej w Kruklankach 

 

Parafia greckokatolicka pw. św. Jozafata Kuncewicza w Kruklankach została erygo-

wana w 1962 r., a jej pierwszym duszpasterzem był ks. Bazylii Czerwinczak
727

. Nabożeństwa 

były odprawiane w rzymskokatolickim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-

ny. Pierwsi duszpasterze, a następnie ojcowie bazylianie, którzy sprawowali opieką duchową 

nad wspólnotą parafialną, korzystali z gościnności rodziny Państwa Anastazji i Mikołaja Łe-

bedowicz, którzy bardzo zabiegali o odnowienie i kultywowanie własnej tradycji i obrządku 

wśród miejscowych wiernych. Przymusowo deportowani w ramach akcji „Wisła”, z Lublińca 

Nowego w powiecie lubaczowskim, bardzo boleśnie odczuwali utratę możliwości uczestnic-

twa w nabożeństwach obrządku wschodniego, dlatego podejmowali różne starania, aby w 

nowym miejscu pobytu odnowić posługę duszpasterską w rodzimym obrządku, mając za 

wzór niestrudzonego kapłana z Chrzanowa ks. Mirosława Ripeckiego. 

Na prośbę wiernych pismem z 18 XII 1970 r. o. Jozafat Romanyk OSBM zwrócił się 

do prymasa Stefana Wyszyńskiego z wnioskiem o wydanie dekretu na posługę w greckokato-

lickiej placówce duszpasterskiej w Kruklankach
728

. Odpowiedź nadeszła już 22 XII 1970 r. i 

od tego momentu o. Andrzej Szagała OSBM zaczął dojeżdżać z Warszawy do Kruklanek, 

zabierając ze sobą Siostry Służebnice NPM do pomocy przy katechizacji dzieci. Pionierkami, 

które przygotowywały dzieci do sakramentu spowiedzi i pierwszej Komunii Świętej, były s. 

Miriam Bałtorowicz i s. Weronika Wołoszyńska
729

. Niestety w 1974 r. ze względu na braki 

kadrowe siostry musiały zrezygnować z tych wyjazdów, nad czym bardzo ubolewała A. Łe-

bedowicz, która w tej sprawie interweniowała osobiście u kardynała Stefana Wyszyńskiego 

pismem z 14 I 1974 r.
730

. Widząc ogromne potrzeby, samodzielnie zaczęła prowadzić zajęcia 

z katechizmu i uczyć najmłodsze dzieci śpiewu pieśni religijnych, które znała z rodzinnego 

domu oraz z parafii. Anastazja Łebedowicz była gotowa oddać ojcom bazylianom część swo-

jego domu, aby w Kruklankach odprawiane były nabożeństwa w obrządku greckokatolickim, 

a siostry mogły zająć się wychowywaniem dzieci. W tej sprawie udała się 1982 r. do zarządu 

prowincjalnego służebnic, prosząc o przydzielenie sióstr do pracy duszpasterskiej w Kruklan-

kach. Złożyła siostrom obietnicę, którą w późniejszym czasie spełniła, że zapewni im miesz-

                                                           
727

 Wykaz duszpasterzy w parafii w Kruklanakach: ks. Bazyli Czerwinczak (1962–1963), ks. Włodzimierz Bo-

ziuk (1962–1963), o. Jozafat Romanyk OSBM (1964–1965), o. Rodion Barabasz OSBM (1964–1965), ks. Grze-

gorz Czernega OSBM (1965–1967), o. Andrzej Szagała OSBM (1967–1973), ks. Piotr Kryk (1973–1976), o. 

Mirosław Pidłypczak OSBM (1976–1983), o. Paweł Malinowski OSBM (1983–1986), o. Wasyl Medwit OSBM 

(1986–1989), o. Grzegorz Stołycia OSBM (1991–1992), o. Dymitr Harasim OSBM (1992–2003). 
728

 AAW.SPP/II.20B.8, k. 136. 
729

 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 250. 
730

 AAW.SPP/II.20B.8, k. 201. 
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kanie oraz pełne utrzymanie. Po rozmowach przeprowadzonych w domu prowincjalnym w 

Warszawie 1 IX 1982 r. do pracy w Kruklankach zostały delegowane pierwsze służebnice s. 

Partenia Kurylak i s. Josafata Bodnar. W związku z tym, iż dom państwa Łebedowicz był 

niewielki, pojawiła się konieczność jego rozbudowy. Piwnicę zagospodarowano na salkę ka-

techetyczną i urządzono w niej kaplicę, gdzie do 1999 r. odprawiane były w tygodniu nabo-

żeństwa, organizowano spotkania rekolekcyjne i narady. Poświęcenie kaplicy sióstr pw. 

Opieki Matki Bożej z uroczystą oprawą odbyło się 1 XI 1983 r. w obecności przełożonej ge-

neralnej z Rzymu s. Franciszki Bybliw oraz przełożonej prowincjalnej s. Bazylii Czykało. 

Dzięki staraniom rodziny Łebedowicz, udało się stworzyć kolejną placówkę duszpasterską w 

Polsce, w której podstawowym zadaniem była praca pastoralna wśród wiernych wschodniego 

obrządku. Siostry na początku zajęły się poszukiwaniem rozproszonych wiernych, nawiązy-

waniem kontaktów, integrowaniem w niewielkie wspólnoty rodzin zamieszkałych na Mazu-

rach. Jednym z następstw przesiedlenia i dyskryminacyjnej polityki władz komunistycznych 

PRL-u, była izolacja i zamknięcie się w sobie społeczności greckokatolickiej, co dawało tym-

czasowe poczucie bezpieczeństwa i chroniło przed wpływami z zewnątrz prowadzącymi do 

asymilacji. Wśród przesiedlonych na Mazury, znalazły się osoby z głęboko zakorzenioną sa-

moświadomością religijną, która stała się naturalną drogą do zachowania tożsamości i odręb-

ności narodowej i kościelnej. Dzięki temu siostry spotkały się ze środowiskiem, któremu bar-

dzo zależało na pielęgnowaniu własnej duchowości, kultury i tradycji. To ogromne pragnienie 

przekazania dziedzictwa pielęgnowanego przez wieki następnemu pokoleniu spowodowało, 

że społeczność greckokatolicka nie została zepchnięta na margines życia w nowym otoczeniu 

oraz uchroniło przed bezkrytycznym przyjmowaniem elementów nowej, obcej kultury. Mimo 

jednak ogromnych wysiłków wiele osób ulegało postępującej asymilacji i traciło poczucie 

przynależności do Kościoła greckokatolickiego. 

Siostry docierając do wielu miejscowości, gromadziły wokół siebie znaczne grupy 

dzieci i ich rodzin oraz rozwijały posługę katechizacyjną. We wspólnocie w Kruklankach 

najczęściej pracowały trzy, cztery katechetki, które dojeżdżały w ciągu tygodnia nawet do 

16 miejscowości. Korzystały z transportu publicznego oraz miały do dyspozycji dwa sa-

mochody, wykorzystywane na zmianę. Siostry służebnice praktycznie całymi dniami była 

poza domem, przemierzając dziesiątki kilometrów drogi do kolejnych miejscowości. Spo-

tkania z dziećmi odbywały się w różnych warunkach. Często w zimnych kościołach albo 

salkach katechetycznych lub w domach prywatnych. Kiedy w 1990 r. nauka religii stała 

się częścią programu nauczania w szkołach, siostry przeszły do klas szkolnych, spełniając 

wszystkie wymagania placówek oświatowych. Zazwyczaj lekcje religii połączone były z 
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nauką języka ukraińskiego, w celu pogłębienia świadomości tożsamości młodego pokole-

nia poprzez przekazanie tradycji, kultury, znajomości literatury i historii. Zaangażowanie 

dzieci było bardzo ważnym elementem procesu wychowawczego, gdyż dzięki temu sio-

strom łatwiej było docierać do rodziców, przełamując bariery izolacji, zaaktywizować 

dorosłych do uczestnictwa w życiu wspólnoty. 

Do pracy katechetycznej siostry wykorzystywały pomoce dydaktyczne opracowane 

przez s. Bazylię i s. Zofię. Były to zebrane tematycznie konspekty katechez dla różnych grup 

wiekowych, od I do VI klasy, w których oprócz metod aktywizujących znalazły się teksty 

biblijne, wiersze, opowiadania z morałem lub inne pomoce. Katechetki ze względu na brak 

podręczników w języku ukraińskim samodzielnie przygotowywały teksty dla dzieci, przepisu-

jąc je na maszynie do pisania. 

Specyfiką obszaru Warmii i Mazur, na skutek przekroczenia tzw. limitów osadniczych 

podczas przesiedlenia w ramach akcji „Wisła”, było pojawienie się miejscowości w całości 

lub w 50% zamieszkałych przez ludność ukraińską przynależącą do Kościoła greckokatolic-

kiego lub prawosławnego. Miało to ogromne znaczenie w zaangażowaniu tych środowisk na 

rzecz nowo powstających wspólnot parafialnych. Na ponowne zintegrowanie rozproszonej i 

wyrwanej z pierwotnego rodzimego kręgu społeczności miały wpływ przede wszystkim kul-

tywowanie rodzinnych zwyczajów przekazywanych dzieciom w domu, pozytywne relacje 

sąsiedzkie, podtrzymywanie świadomości narodowej, działalność kulturalna, zaangażowanie 

społeczno-religijne, które uaktywniło się na przełomie lat 70. i 80. XX w.
731

. Siostry wprowa-

dzały w wychowanie młodego pokolenia nie tylko elementy religijne, ale również kulturowe   

i zwyczajowe, organizując wieczory poezji i muzyki ukraińskiej, poświęcone m.in. T. Szew-

czence, festiwale twórczości religijnej, wspólne kolędowanie, spotkania mikołajkowe i inne 

okazjonalne uroczystości. 

Od 1990 r. siostry rozpoczęły również systematyczną pracę z młodzieżą. Początkowo 

były to rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt organizowane w domu zakonnym sióstr. 

Pierwsze dni skupienia zorganizowała s. Josafata Bodnar w czerwcu 1990 r., zbierając 25 

dziewcząt z okolicznych miejscowości. Były to spotkania głównie o tematyce religijnej mają-

                                                           
731

 Por. B. Domagała, Między zachowaniem tożsamości językowej a językową asymilacją. Ukraińcy na Warmii i 

Mazurach, w: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 2007; Z. Tracewicz, Oświata a proce-

sy asymilacyjne wśród mniejszości ukraińskiej, Toruń. 2000; E. Nowicka, Etniczność na sprzedaż i/lub etnicz-

ność domowa, w: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. 

L. Adamczuk, S. Łodziński, Warszawa 2006, s. 285–301; W. Mokry, Polaków i Ukraińców wczoraj, dziś, jutro, 

„Znak”, Nr 413–415:1989, s. 155–183; M. Łesiów, Pogranicze słowa polskiego i ukraińskiego, w: Dziedzictwo 

polsko-ukraińskie, red. S. Chazbijewicz, K. Szulborski, Olsztyn 2006, s. 28–37; G. Babiński, Tożsamość na 

pograniczach, w: Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, red. E. Budakowska, Warszawa 2005, s. 99–

117. 
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ce na celu zapoznanie ze specyfiką życia sióstr oraz pogłębienie życia duchowego. Najczę-

ściej odbywały się w weekendy lub wolne dni w czasie ferii zimowych czy wakacyjnych. 

Inną formą działalności formacyjnej stały się warsztaty kulinarne, terapii zajęciowej oraz iko-

nopisarskie. Praca z młodzieżą zaowocowała licznymi powołaniami właśnie z tego regionu,   

a w szczególności z parafii w Kruklankach i Węgorzewie, gdyż z tych miejscowości do 

zgromadzenia wstąpiło 15 sióstr. 

 

Tabela 48. Rekolekcje i spotkania formacyjne dla dziewcząt i młodzieży organizowane we wspólnocie w Kru-

klankach w latach 1990–2017.  

Rok Forma i data Liczba uczestników Osoby prowadzące 

1990 Rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt 

24–27 VI 1990 
25 

s. Josafata Bodnar 

s. Melania Kuzio 

 30 VI – 2 VII 1990 r. 9 

1991 Rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt 

3–6 VII 1991 r. 

 

17 

s. Melania Kuzio 

 

1993 Rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt 

1–3 II 1993 r. 

5 

 

s. Romana Paszkowiak 

s. Daniela Szumna 

1994 Spotkania formacyjne dla dziewcząt 

(weekendowe spotkania) 

15 s. Olena Mańkut 

s. Daniela Szumna 

1995 Spotkania formacyjne dla dziewcząt 

(weekendowe spotkania) 

16 s. Olena Mańkut 

s. Daniela Szumna 

1996 Spotkania formacyjne dla dziewcząt 

(weekendowe spotkania) 

20 s. Olena Mańkut 

s. Daniela Szumna 

1997 Rekolekcje dla młodzieży 

5–7 XII 1997 r. 

11 s. Olena Mańkut 

s. Natalia Macina 

s. Daniela Szumna 

1998 Rekolekcje dla młodzieży 

21–22 II 1998 r. 

19 s. Olena Mańkut 

s. Natalia Macina 

 Spotkanie dla dziewcząt 

30 XI 1998 r. 

14  

s. Olena Mańkut 

s. Anna Drozd 

s. Damiana Wilchowska 
1999 Rekolekcje dla dziewcząt 

2–4 VII 1999r. 

18 

Spotkanie dla dziewcząt 

17 XII 1999 r. 

9 

2006 Rekolekcje dla młodzieży 

24–26 XI 2006 r. 

9  

 

s. Natalia Macina 

s. Olga Dykyj 

 

15–17 XII 2006 r. 7 

2007 Spotkanie dla dziewcząt 

23 III 2007 r. 

10 

12–14 X 2007 r. 7 

16–18 XI 2007 r. 4 

2008 Spotkania dla dziewcząt 

2 III 2008 r. 

5 s. Natalia Macina 

s. Olga Dykyj 

s. Tatiana Kowalczyk 

24–26 X 2008 r. 8 s. Olena Mańkut 

s. Olga Dykyj 

s. Tatiana Kowalczyk 
19–20 XII 2008 r. 4 

2010 Spotkania dla dziewcząt (warsztaty 

malowania na szkle) 

26–27 I 2010 r. 

5  

 

 

s. Olena Mańkut 

 
Warsztaty pisania ikon  

19 IX 2010; 16 IX 2010; 27 XI 2010  

5 

2011 Warsztaty pisania ikon  

21 II 2011; 5 III 2011; 13.III.2011;  

5 
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4 XII 2011; 4 

2012 Warsztaty pisania ikon 

23–31 I 2012 r. 

 

9 

s. Olena Mańkut 

s. Romana Paszkowiak 

s. Olga Dykyj 

3 III 2012;  

2 V 2012;  

6 

3 

 

s. Olena Mańkut 

s. Olga Dykyj 7–9 VI 2012;  

22 IX 2012; 29 IX 2012; 27 X 2012;  

30 XI 2012; 15 XII 2012 

6 

5 

2013 Warsztaty pisania ikon 

23 II 2013; 2 III 2013; 28 III 2013;  

13 IV 2013 r. 

6  

 

s. Olena Mańkut 

23 XI 2013 r. 

27–29 XII 2013 r. 

2 

5 

Zajęcia kulinarne 

28.09.2013 r. 

26.10.2013 r. 

23.11.2013 r. 

14.12.2013 r. 

 

2 

7 

4 

7 

s. Olga Dykyj 

s. Damiana Wilchowska 

s. Olena Mańkut 

2014 Warsztaty pisania ikon 

IV–VI 2014 r. 

4  

 

 

s. Olena Mańkut 
Zajęcia kulinarne 

1 III 2014 r. 

5 IV 2014 r. 

 

5 

6 

2017 Warsztaty pisania ikon 

X–XII 2017 r. 

21–26 VIII 2017 r. 

6 

 

10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w APSS.  

 

Dzięki aktywności i samoorganizacji wspólnoty parafialnej w Kruklankach została 

wybudowana cerkiew według projektu architekta Bohdana Boberskiego, w której pierwsze 

nabożeństwo zostało odprawione 25 XII 1999 r., a uroczystej konsekracji dokonał 14 IX 2002 

r. metropolita przemysko-warszawski abp Jan Martyniak. 

Do najważniejszych parafii i punktów katechetycznych objętych posługą duszpaster-

ską i katechetyczną Sióstr Służebnic NPM z Kruklanek w latach 1982–2017 należały: 

– parafia pw. św. Jozafata Kuncewicza w Kruklankach – katechizację prowadziły: s. Partenia 

Kurylak (1982–1983) (1986–1993), s. Josafata Bodnar (1983–1986), s. Daniela Szumna 

(1993–1997), s. Damiana Wilchowska (1997–2006) (2013–2014), s. Olga Dykyj (2006–2008), 

s. Tatiana Kowalczyk (2008–2013), s. Franciszka Sałamaszek (od 2014 do chwili obecnej). 

Siostry dojeżdżały również do okolicznych miejscowości: Kuty, Jeziorowskie, Boćwinka, 

Gawlik, Jurkowo. 

– parafia pw. Świętego Krzyża w Węgorzewie
732

 – obowiązki duszpasterskie od 1976 r. pełni-

li ojcowie bazylianie, a od września 1982 r. katechizacją zajmowały się siostry dojeżdżające z 

                                                           
732

 Pierwsze Msze św. dla grekokatolików były celebrowane w świątyni rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów 

Piotra i Pawła w latach 1965–1983. W 1983 r. grekokatolikom został wydzierżawiony kościół ewangelicko-
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Kruklanek. Była to jedna z najliczniejszych parafii na Mazurach, gdzie rodziny bardzo chęt-

nie angażowały się w organizację życia wspólnoty parafialnej, dbając, aby dzieci miały moż-

liwość uczestniczenia w katechizacji w obrządku wschodnim. Ponadto s. Partenia Kurylak 

wykorzystując umiejętności pedagogiczno-wychowawcze i mając bardzo dobry kontakt z 

młodzieżą szkolną, przygotowywała wiele inscenizacji okolicznościowych, akademii i spo-

tkań modlitewno-artystycznych. Dzięki nim dzieci poznawały duchowość wschodnią, uczyły 

się języka ukraińskiego, rozwijały swoją religijność oraz poznawały literaturę i historię Ukrainy. 

Siostry dojeżdżały również do niewielkich okolicznych miejscowości wokół Węgorzewa – Perły, 

Pasternak, Biedaszki, Sobiechy, gdzie zbierały 10-osobowe grupy dzieci i przygotowywały je do 

sakramentu spowiedzi oraz pierwszej Komunii Świętej. Katechetkami węgorzewskiej parafii były 

służebnice s. Partenia Kurylak (1982–1988), s. Josafata Bodnar (1988–1990), s. Stefania Bucz-

kowska (1990–1998), s. Olena Mańkut (1998–2002), s. Oksana Waszczur (2002–2008), s. Olga 

Dykyj (2008–2014), s. Franciszka Sałamaszek (od 2014 do chwili obecnej). 

– parafia pw. Trójcy Świętej w Giżycku – to druga co do liczby wiernych parafia greckokato-

licka na Mazurach. Naukę religii Siostry Służebnice NPM rozpoczęły w 1984 r. w prywatnym 

mieszkaniu jednej z rodzin. Na początku frekwencja wynosiła 20–40 dzieci, jednak z każdym 

rokiem liczba ta się zwiększała. W związku z wejściem religii do szkół katechizacja przenio-

sła się do Szkoły Podstawowej nr 2, a później nr 7. W miejscowościach Jagodne, Czyprki, 

Miłki niedaleko Giżycka siostry prowadziły katechizację w prywatnych mieszkaniach. Kate-

chetkami były: s. Josafata Bodnar (1984–1990), s. Magdalena Ożańska (1990–1991), s. Stefa-

nia Buczkowska (1991–1995), s. Olena Mańku (1995–1998) (2008–2014) (od 2016 do chwili 

obecnej), s. Anna Irena Drozd (1998–2001), s. Natalia Macina (2001–2008), s. Magdalena 

Ożańska (2014–2016). 

– parafia pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Bajorach
733

 – w miejscowości podzie-

lonej na dwie części Bajory Wielkie i Małe w powiecie kętrzyńskim gminie Srokowo nabo-

żeństwa dla grekokatolików były odprawiane od 1958 r. Katechizację prowadziły służebnice 

od 1982 r. w prywatnym mieszkaniu jednej z rodzin, z czasem siostry przeniosły naukę do 

Szkoły Podstawowej w Srokowie oraz w Jegławkach. Jadąc do Bajor, siostry wstępowały na 

katechizację do miejscowości Guje (1982–1990) oraz Srokowo (1986–1989). Dzieci i mło-

                                                                                                                                                                                     
augsburski przez pastora Janusza Jaguckiego, późniejszego biskupa i zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Polsce. 4 VI 1998 r. świątynia została przekazana na własność grekokatolików. 
733

 Pierwsze zapisy w kronice greckokatolickiej parafii w Bajorach Małych zaczynają się od 1958 r. Na początku 

wierni nieoficjalnie jeździli do Chrzanowa koło Ełku, gdzie działalność duszpasterską prowadził ks. Mirosław 

Ripecki, a następnie dzięki ks. Włodzimierzowi Boziukowi założyli własną parafię pod koniec lat 50. XX w. 

Początkowo parafianie modlili się przed niewielką kapliczką zbudowaną własnymi możliwościami. Na początku 

lat 70. XX w. wspólnota, dzięki ofiarności parafian, wybudowała własną cerkiew.  
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dzież bardzo chętnie brała udział w zajęciach, które prowadziły: s. Partenia Kurylak (1982–

1986), s. Josafata Bodnar (1986–1990), s. Stefania Buczkowska (1990–1991). 

– parafia pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Asunach – to miejscowość oddalona od 

Kruklanek 70 km, gdzie nabożeństwa były odprawiane od kwietna 1958 r. w starym XV-

wiecznym kościele gotyckim, który z czasem został zaadaptowany na cerkiew i dostosowany 

do obrządku wschodniego. Pierwszym duszpasterzem był ks. Włodzimierz Boziuk
734

. Od 

1982 r. katechizację dzieci rozpoczęła s. Partenia Kurylak. Siostry dojeżdżając do Asun, 

wstępowały na lekcje religii do Mołtajn, a wracając – do Barcian, a gdy była potrzeba, zajeż-

dżały do Harszu. Nauczanie katechizmu dla dzieci i młodzieży klas 0–VIII we wszystkich 

miejscowościach odbywało się w prywatnych mieszkaniach. Niedaleko zabytkowego kościoła 

w budynku byłej szkoły zorganizowana został izba pamięci i Ośrodek Kultury Ukraińskiej. 

Katechetkami były: s. Partenia Kurylak (1982–1983), s. Josafata Bodnar (1983–1985), s. 

Magdalena Ożańska (1985–1991), s. Jeremija Pidłypczak (1991–1992). 

– parafia pw. św. Włodzimierza i Olgi w Wydminach – erygowana została w 1976 r., a pierw-

szym duszpasterzem był ks. Piotr Kryk (1976–1977). Parafią opiekowali się ojcowie bazylia-

nie, a katechizację w 1983 r. rozpoczęła s. Josafata Bodnar. Spotkania dla dzieci i młodzieży 

odbywały się w prywatnym mieszkaniu do 1995 r. Z Wydmin siostry dojeżdżały na katechi-

zację do Mazuchówki. Katechetkami były: s. Josafata Bodnar (1983–1987), s. Magdalena 

Ożańska (1987–1991), s. Jeremija Pidłypczak (1991–1992; 1993–1995), s. Daniela Szumna 

(1992–1993). 

– Pozezdrze – to miejscowość oddalona od Kruklanek 10 km, gdzie nauka religii rozpoczęła 

się zimą w 1987 r. Do szkoły w Pozezdrzu uczęszczały dzieci z greckokatolickich rodzin z 

pobliskich wsi Przerwanki, Wyłudy, Pieczarki, Stręgielek, Stręgiel. Początkowo zorganizo-

wano dla nich lekcje religii w prywatnym mieszkaniu, a od 1990 r. zajęcia odbywały się w 

Szkole Podstawowej. Do gminy Pozezdrze należała wieś Jakunówko w powiecie węgorzew-

skim, gdzie siostry dla dzieci z kilku rodzin greckokatolickich od 1987 r. prowadziły katechi-

zację w prywatnym mieszkaniu. Katechetkami były: s. Magdalena Ożańska (1987–1991), s. 

Jeremija Pidłypczak (1991–1992; 1993–1995), s. Daniela Szumna (1992–1993; 1995–1997), s. 

Stefania Buczkowska (1997–1998), s. Damiana Wilchowska (1998–2006),      s. Olga Dykyj 

(2006–2007), s. Natalia Macina (2007–2008), s. Olena Mańkut (2008–2014, 2016–2017), s. 

Magdalena Ożańska (2014–2016). 

                                                           
734 Na temat ks. W. Boziuka zob. I. Hałagida, Greckokatolicki kapłan ks. Włodzimierz Boziuk (1913–1969) i 

jego skomplikowane losy w PRL, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Nr 3:2009, s. 325–350. 
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– Harsz – miejscowość niedaleko Pozezdrza, gdzie s. Magdalena Ożańska (1995–1990) pro-

wadziła katechizację dla niewielkiej grupy dzieci (3–5) w prywatnym mieszkaniu. 

– parafia pw. św. Piotra i Pawła w Chrzanowie – miejscowość oddalona od Kruklanek 50 km 

była wyjątkowym miejscem dla grekokatolików Warmii i Mazur, ze względu na niezłomną 

postawę wobec ateistycznego reżimu komunistycznego PRL i gorliwą pracę duszpasterską ks. 

Mirosława Ripeckiego. Dzięki jego wszechstronnej aktywności społeczno-religijnej rozpoczął 

się proces stopniowego tworzenia greckokatolickich placówek, a później parafii w całym re-

gionie. Siostry, które prowadziły tam katechizację, to s. Josafata Bodnar (1984–1985), s. 

Magdalena Ożańska (1989–1991), s. Jeremija Pidłypczak (1991–1992) (1993–1995), s. Danie-

la Szumna (1992–1993). 

 

Tabela 49. Katechizacja dzieci wyznania greckokatolickiego przez Siostry Służebnice NPM w Kruklankach i 

okolicach w latach 1982–2017. 

 

Katechetka 

 

Lata 

 

Miejscowości 

Liczba 

dzieci 

 

Proboszcz  

s. Partenia Kurylak 

 

 

 

s. Josafata Bodnar 

 

 

 

1982–1983 

 

 

 

Bajory 30 o. Mirosław Pidłypczak OSBM 

Węgorzewo 

Guje 

Asuny 

22 

19 

13 

o. Melecjusz Biliński OSBM 

 

 

Kruklanki 

Miłki 

Kuty 

Stręgielek 

63 

14 

22 

12 

o. Mirosław Pidłypczak OSBM 

 

s. Partenia Kurylak 

 

 

 

s. Josafata Bodnar 

 

 

 

1983–1984 

 

 

 

Węgorzewo 

Bajory 

Guje 

Sobiechy 

22 

38 

22 

15 

o. Melecjusz Biliński OSBM 

 

 

 

Asuny 25 o. Włodzimierz Juszczak OSBM 

Miłki 

Wydminy 

14 

22 

o. Mirosław Pidłypczak OSBM 

 Kruklanki 

Kuty 

Stręgielek 

62 

16 

10 

o. Paweł Malinowski OSBM 

 

s. Partenia Kurylak 

 

 

 

s. Josafata Bodnar 

 

 

 

1984–1985 

 

 

 

Bajory 

Węgorzewo 

Guje 

Sobiechy 

36 

14 

25 

14 

o. Melecjusz Biliński OSBM 

 

 

 

Asuny 

Mołtajny 

Barciany 

18 

9 

3 

o. Włodzimierz Juszczak OSBM 

Wydminy  

Czyprki 

Jagodne 

Chrzanowo 

Giżycko 

30 

8 

5 

9 

23 

o. Mirosław Pidłypczak OSBM 

 

 

 

 

Kruklanki 

Kuty 

Stręgielek 

60 

18 

9 

o. Paweł Malinowski OSBM 

 

s. Partenia Kurylak 

 

1985–1986 

 

Węgorzewo 

Sobiechy 

21 

5 

o. Bogdan Krupka OSBM 
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s. Josafata Bodnar 

 

 

 

 

s. Magdalena Ożańska 

 

 

 

 

 

Bajory 

Guje 

Giżycko 

Wydminy 

32 

28 

20 

26 

o. Mirosław Pidłypczak OSBM 

 

 

 Kruklanki 

Kuty 

Stręgielek 

61 

20 

11 

o. Paweł Malinowski OSBM 

 

Asuny 

Mołtajny 

Barciany 

12 

12 

3 

o. Włodzimierz Juszczak OSBM 

 

Harsz 6 o. Bogdan Krupka OSBM 

s. Partenia Kurylak 

 

s. Josafata Bodnar 

 

 

 

 

 

s. Magdalena Ożańska 

 

 

 

1986–1987 

 

 

 

Kruklanki 60 o. Wasyl Medwit OSBM 

Węgorzewo 

Bajory 

Guje 

Srokowo 

29 

36 

21 

5 

o. Tymoteusz Fesz OSBM 

 

 

 

Giżycko 

Wydminy  

Mazuchówka 

38 

14 

10 

o. Mirosław Pidłypczak OSBM 

 

 

Harsz 5 o. Tymoteusz Fesz OSBM 

Asuny 

Mołtajny 

Barciany 

29 

13 

4 

o. Włodzimierz Juszczak OSBM 

 

 

Kuty 

Stręgielek 

Jeziorowskie 

17 

13 

7 

o. Wasyl Medwit OSBM 

s. Partenia Kurylak 

 

s. Josafata Bodnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. Magdalena Ożańska 

 

 

 

1987–1988 

 

 

 

Kruklanki 50 o. Wasyl Medwit OSBM 

Węgorzewo 

Bajory 

Guje 

Srokowo 

Giżycko 

Perły 

Biedaszki 

Radzieje 

29 

30 

18 

4 

35 

6 

9 

8 

o. Tymoteusz Fesz OSBM 

 

 

 

 

 

 

 

Kuty 

Jasieniec 

15 

9 

o. Wasyl Medwit OSBM 

Wydminy  

Mazuchówka 

15 

9 

o. Mirosław Pidłypczak OSBM 

 

Harsz 

Pozezdrze 

5 

11 

o. Tymoteusz Fesz OSBM 

 

Asuny 25 o. Włodzimierz Juszczak OSBM 

Stręgielek 12 o. Wasyl Medwit OSBM 

s. Partenia Kurylak 

 

 

s. Josafata Bodnar 

 

 

 

 

s. Magdalena Ożańska 

 

 

 

1988–1989 

 

 

 

Kruklanki 

Jasieniec 

Jakunówka 

41 

16 

11 

o. Wasyl Medwit OSBM 

 

 

Węgorzewo 

Bajory 

Guje 

Srokowo 

Giżycko 

Perły 

Biedaszki 

Radzieje 

Pozezdrze 

Harsz 

53 

30 

16 

5 

49 

3 

8 

8 

8 

3 

o. Tymoteusz Fesz OSBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazuchówka 22 o. Mirosław Pidłypczak OSBM 
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Asuny 

Mołtajny 

Barciany 

11 

36 

7 

o. Włodzimierz Juszczak OSBM 

 

s. Partenia Kurylak 

 

 

s. Josafata Bodnar 

 

 

 

 

 

 

 

s. Magdalena Ożańska 

 

 

 

1989–1990 

 

 

 

Kruklanki 

Jasieniec 

Jakunówka  

Giżycko 

40 

13 

11 

53 

o. Marek Skórka OSBM 

 

 

 

Węgorzewo 

Bajory 

Guje 

Perły 

Biedaszki 

Radzieje 

Leśny Rów 

Pozezdrze 

Harsz 

Czyprki 

59 

27 

16 

5 

6 

8 

3 

37 

3 

7 

o. Teodozjusz Janków OSBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydminy  

Chrzanowo 

Gawliki 

18 

12 

8 

o. Mirosław Pidłypczak OSBM 

 

 

Asuny 

Mołtajny 

Barciany 

10 

32 

8 

o. Tymoteusz Fesz OSBM 

 

 

s. Stefania Buczkowska 

 

s. Magdalena Ożańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. Partenia Kurylak 

 

1990–1991 

 

 

 

Bajory 20 o. Dymitr Harasim OSBM 

Węgorzewo 

Giżycko 

Pozezdrze 

Wydminy  

Czyprki 

Chrzanowo 

Gawlik 

60 

57 

34 

15 

8 

16 

8 

o. Piotr Kuszka OSBM 

 

 

 

 

 

 

Asuny 

Mołtajny 

Barciany 

11 

15 

8 

o. Tymoteusz Fesz OSBM 

 

 

 Kruklanki 

Jeziorowskie 

Kuty 

Jakunówka  

34 

5 

9 

4 

o. Marek Skórka OSBM 

 

s. Stefania Buczkowska 

 

s. Jeremija Pidłpypczak 

 

 

 

 

 

 

s. Partenia Kurylak 

 

 

1991–1992 

 

 

 

Węgorzewo 61 o. Piotr Kuszka OSBM 

Giżycko 

Pozezdrze 

105 

28 

o. Marek Skórka OSBM 

 

Wydminy  

Chrzanowo 

Gawliki 

21 

13 

7 

o. Piotr Kuszka OSBM 

 

 

Asuny 

Mołtajny 

Barciany 

11 

33 

8 

o. Tymoteusz Fesz OSBM 

 

 

Kruklanki 

Kuty 

Jeziorowskie 

48 

15 

2 

o. Grzegorz Stołycia OSBM 

 

s. Stefania Buczkowska 

 

s. Daniela Szumna 

 

 

 

s. Partenia Kurylak 

 

1992–1993 

 

 

 

Węgorzewo 56 o. Piotr Kuszka OSBM 

Giżycko 72 o. Grzegorz Stołycia OSBM 

Pozezdrze 

Wydminy  

Chrzanowo 

Gawliki 

30 

22 

13 

7 

o. Piotr Kuszka OSBM 

 

 

Kruklanki 

Kuty 

46 

14 

o. Dymitr Harasim OSBM 

s. Stefania Buczkowska 1993–1994 Węgorzewo 58 o. Piotr Kuszka OSBM 
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s. Jeremija Pidłypczak 

 

 

 

 

s. Daniela Szumna 

 

 

 

Giżycko 

Pozezdrze 

80 

28 

o. Grzegorz Stołycia OSBM 

 

Wydminy  

Chrzanowo 

Gawliki 

Kuty 

23 

15 

7 

18 

o. Piotr Kuszka OSBM 

 

 

 

 Kruklanki 47 o. Dymitr Harasim OSBM 

s. Stefania Buczkowska 

 

s. Jeremija Pidłypczak 

 

 

 

 

s. Daniela Szumna 

1994–1995 

 

 

 

Węgorzewo 61 o. Oleh Harasim OSBM 

Giżycko 87 o. Grzegorz Stołycia OSBM 

Pozezdrze 

Wydminy  

Chrzanowo 

Gawliki 

Kuty 

30 

23 

14 

6 

18 

o. Oleh Harasim OSBM 

 

 

 

 

 Kruklanki 50 o. Dymitr Harasim OSBM 

s. Stefania Buczkowska 

s. Olena Mańkut 

s. Daniela Szumna 

1995–1996 

 

 

 

Węgorzewo 68 o. Oleh Harasim OSBM 

Giżycko 92 o. Grzegorz Stołycia OSBM 

Pozezdrze 

Kuty  

Kruklanki 

Boćwinka 

28 

13 

36 

14 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

 

 

s. Stefania Buczkowska 

s. Olena Mańkut 

s. Daniela Szumna 

1996–1997 

 

 

 

Węgorzewo 66 o. Grzegorz Stołycia OSBM 

Giżycko 95 o. Paweł Staruch OSBM 

Pozezdrze 33 o. Grzegorz Stołycia OSBM 

Kuty  

Kruklanki 

Boćwinka 

11 

31 

15 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

 

s. Stefania Buczkowska 

 

s. Olena Mańkut 

s. Damiana Wilchowska 

1997–1998 

 

 

 

Węgorzewo 

Pozezdrze 

Giżycko 

Kuty  

Kruklanki 

Boćwinka 

62 

29 

97 

10 

26 

9 

o. Grzegorz Stołycia OSBM 

 

o. Paweł Staruch OSBM 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

s. Olena Mańkut 

s. Damiana Wilchowska 

 

 

 

s. Anna Drozd 

1998–1999 

 

 

 

Węgorzewo 

Pozezdrze 

63 

26 

o. Grzegorz Stolica OSBM 

 

Kuty  

Kruklanki 

Boćwinka 

Giżycko 

10 

26 

9 

102 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

s. Olena Mańkut 

s. Damiana Wilchowska 

 

 

 

s. Anna Drozd 

1999–2000 

 

 

 

Węgorzewo 

Pozezdrze 

64 

28 

o. Grzegorz Stołycia OSBM 

 

Kuty  

Kruklanki 

Boćwinka 

Giżycko 

11 

24 

11 

100 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

s. Olena Mańkut 

s. Damiana Wilchowska 

 

 

 

 

s. Natalia Macina 

2000–2001 

 

 

 

Węgorzewo 

Pozezdrze 

61 

24 

o. Grzegorz Stołycia OSBM 

 

Kuty  

Kruklanki 

Boćwinka 

Jurkowo 

Giżycko 

14 

21 

7 

7 

100 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

s. Olena Mańkut 

s. Damiana Wilchowska 

2001–2002 

 

Węgorzewo 

Pozezdrze 

68 

14 

o. Grzegorz Stołycia OSBM 
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s. Natalia Macina 

 

 

Kuty  

Kruklanki 

Boćwinka 

Jurkowo 

Giżycko 

12 

14 

6 

5 

100 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

s. Oksana Waszczur 

s. Damiana Wilchowska 

 

 

 

 

s. Natalia Macina 

2002–2003 

 

 

 

Węgorzewo 

Pozezdrze 

81 

27 

o. Grzegorz Stołycia OSBM 

 

Kuty  

Kruklanki 

Boćwinka 

Jurkowo 

Giżycko 

11 

28 

5 

6 

91 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

s. Oksana Waszczur 

s. Natalia Macina  

s. Damiana Wilchowska 

 

 

 

2003–2004 

 

 

 

Węgorzewo 

Giżycko 

87 

91 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

 Pozezdrze 

Kuty  

Kruklanki 

Boćwinka 

24 

10 

27 

11 

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM 

s. Oksana Waszczur 

s. Natalia Macina  

s. Damiana Wilchowska 

 

 

 

2004–2005 

 

 

 

Węgorzewo 

Giżycko 

93 

87 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

 Pozezdrze 

Kuty  

Kruklanki 

Boćwinka 

18 

13 

21 

4 

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM 

s. Oksana Waszczur 

s. Natalia Macina  

s. Damiana Wilchowska 

 

 

 

2005–2006 

 

 

 

Węgorzewo 

Giżycko 

73 

73 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

 Pozezdrze 

Kuty  

Kruklanki 

Boćwinka 

17 

10 

32 

5 

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM 

s. Oksana Waszczur 

s. Natalia Macina  

s. Olga Dykyj 

 

 

 

2006–2007 

 

 

 

Węgorzewo 

Giżycko 

71 

64 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

 Pozezdrze 

Kuty  

Kruklanki 

Boćwinka 

18 

11 

22 

1 

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM 

s. Oksana Waszczur 

 

s. Natalia Macina  

 

s. Olga Dykyj 

 

2007–2008 

 

 

 

Węgorzewo 

Kuty 

73 

10 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

Giżycko  

Pozezdrze 

Kruklanki 

Boćwinka 

73 

17 

32 

5 

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM 

s. Olga Dykyj 

 

s. Olena Mańkut 

 

s. Tatiana Kowalczyk  

2008–2009 

 

 

 

Węgorzewo 

Kuty 

Giżycko  

Pozezdrze 

Kruklanki 

Boćwinka 

71 

11 

64 

18 

22 

1 

o. Dymitr Harasim OSBM 

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM o. 

Dymitr Harasim OSBM 

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM 

s. Olga Dykyj 

s. Olena Mańkut 

 

s. Tatiana Kowalczyk  

2009–2010 

 

 

 

Węgorzewo 

Pozezdrze 

63 

16 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

Giżycko  

Kruklanki 

66 

23 

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM  

o. Paweł Staruch OSBM 

s. Olga Dykyj 

 

s. Olena Mańkut 

 

s. Tatiana Kowalczyk  

2010–2011 

 

 

 

Węgorzewo 

Kuty 

Pozezdrze 

54 

9 

11 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

 

Giżycko  

Kruklanki 

75 

22 

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM  

o. Paweł Staruch OSBM 

s. Olga Dykyj 

s. Olena Mańkut 

2011–2012 

 

Węgorzewo 

Pozezdrze 

57 

18 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 



310 

 

 

 

s. Tatiana Kowalczyk 

 

 

Giżycko  

Kruklanki 

73 

23 

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM  

o. Paweł Staruch OSBM 

s. Olga Dykyj 

s. Olena Mańkut 

 

s. Tatiana Kowalczyk 

2012–2013 

 

 

 

Węgorzewo 

Pozezdrze 

51 

16 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

Giżycko  

Kruklanki 

70 

25 

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM  

o. Paweł Staruch OSBM 

s. Olga Dykyj 

s. Olena Mańkut  

 

s. Damiana Wilchowska 

2013–2014 

 

 

 

Węgorzewo 

Pozezdrze 

47 

17 

o. Dymitr Harasim OSBM 

 

Giżycko  

Kruklanki 

75 

28 

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM  

o. Paweł Staruch OSBM 

s. Franciszka Sałamaszek 

 

s. Magdalena Ożańska 

2014–2015 

 

 

 

Węgorzewo 

Kruklanki 

Giżycko  

Pozezdrze 

38 

24 

69 

17 

o. Dymitr Harasim OSBM 

o. Paweł Staruch OSBM 

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM  

o. Dymitr Harasim OSBM 

s. Franciszka Sałamaszek 

 

s. Magdalena Ożańska 

 

2015–2016 

 

 

 

Węgorzewo 

Kruklanki 

Giżycko  

Pozezdrze 

38 

25 

59 

14 

o. Dymitr Harasim OSBM 

o. Paweł Staruch OSBM 

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM  

o. Dymitr Harasim OSBM 

s. Olena Mańkut 

 

s. Franciszka Sałamaszek 

 

2016–2017 

 

 

 

Węgorzewo 

Kruklanki 

Giżycko  

Pozezdrze 

34 

18 

57 

15 

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM  

o. Paweł Staruch OSBM 

o. Bazyli Parasyuk OSBM  

o. Bazyli Kepeshchuk OSBM 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS. 

 

 Od 1982 r. zostało utworzonych osiem punktów nauczania religii, w których zbierało 

się łącznie 195 dzieci. Jak na początek była to dosyć pokaźna liczba. W 1984 r. siostry pro-

wadziły katechizację już w 15 miejscowościach dla 271 dzieci. W latach 1987–1990 nauka 

religii była prowadzona w 17–20 miejscowościach i obejmowała grupę 327–376 dzieci oraz 

młodzieży. Był to okres największej aktywności grekokatolików, którym zależało na wycho-

waniu młodego pokolenia we wschodnim obrządku i tradycji. Od 1991 r. zajęcia z katechezy 

stały się częścią programu szkolnego, co wpłynęło na reorganizację miejscowości, w których 

siostry prowadziły lekcje religii, ale również na liczbę dzieci i młodzieży biorącej w nich ak-

tywny udział. W 1992 r. katechetki dojeżdżały do 12 miejscowości, obejmując katechizacją 

łącznie 260 dzieci. Od 2009 r. zajęcia odbywały się w czterech miejscowościach, gdzie na 

lekcje przychodziło łącznie 168 dzieci. Procesy demograficzne, migracja ludności z małych 

miejscowości mazurskich do dużych aglomeracji miejskich oraz asymilacja to główne przy-

czyny spadku liczby uczniów uczestniczących w zajęciach. Katechizacja wymagała ciągłego 

motywowania do nauki, dlatego siostry chętnie angażowały dzieci i młodzież do udziału w 

archidiecezjalnych festiwalach oraz konkursach wiedzy biblijnej. 

 Poza katechizacją siostry pełniły posługę zakrystianek w parafii pw. św. Jozafata w 

Kruklankach oraz pomagały w Węgorzewie, Giżycku, Bajorach. Pamiętały również o oso-

bach chorych i samotnych, które odwiedzały w miarę potrzeb. Szczególnie w okresie świąt 
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Bożego Narodzenia czy Wielkanocy siostry przygotowywały specjalne posiłki i poczęstunki 

dla osób samotnych, odwiedzając ich w domach. 

 

Tabela 50. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym Opieki Matki Bożej w Kruklankach w latach 1982–

2017. 

Dom zakonny pw. Opieki Matki Bożej w Kruklankach, ul. Wodna 9 

Data otwarcia domu zakonnego 
1 IX 1982 r. 

Przełożona prowincjalna s. Bazylia Eugenia Czykało 

  

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Partenia Maria Kurylak 23 XI 1982 31 VIII 1990  

s. Stefania Alina Buczkowska 31 VIII 1990 15 VIII 1997  

s. Olena Danuta Mańkut 15 VIII 1997 25 XI 2001  

s. Natalia Krystyna Macina 25 XI 2001 24 VII 2008  

s. Olga Ewa Dykyj  24 VII 2008 15 VIII 2014  

s. Magdalena Maria Ożańska 15 VIII 2014 15 VII 2016  

s. Franciszka Oresta Sałamaszek 15 VII 2016   

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Josafata Anna Bodnar  1 IX 1982 29 VIII 1990 Bartoszyce 

s. Partenia Maria Kurylak 1 IX 1982 6 X 1993 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Leontia Maria Łozińska 1 I 1984 12 VIII 1987 Świdwin 

s. Magdalena Maria Ożańska 18 VIII 1985 15 VIII 1991 Przemyśl, ul. Wysockiego 

15 VIII 2014 22 VIII 2016 Warszawa 

s. Damiana Anna Czepil 10 VII 1987 25 X 2010 zmarła 

s. Stefania Alina Buczkowska 31 VIII 1990 31 VIII 1998 Janów Lubelski 

s. Jeremija Eugenia Pidłypczak 20 VIII 1991 30 VIII 1992 Janów Lubelski 

1 VIII 1993 20 VII 1995 Janów Lubelski 

s. Daniela Helena Szumna 5 IX 1992 19 VIII 1997 Olsztyn 

s. Olena Danuta Mańkut 26 VIII 1995 17 VIII 2002 Bartoszyce 

26 VIII 2008 18 VIII 2014 Bartoszyce 

1 IX 2016   

s. Damiana Beata Wilchowska 15 VIII 1997 28 VIII 2006 Koszalin 

1 IX 2013 18 VIII 2014 Bartoszyce 

s. Anna Irena Drozd 15 VIII 1998 15 II 2001 Warszawa 

s. Natalia Krystyna Macina 15 II 2001 24 VII 2008 Prałkowce 

s. Oksana Zofia Waszczur 15 VIII 2002 26 VIII 2008 Olsztyn 

s. Oresta Maria Kozij 5 IX 2003   

s. Olga Ewa Dykyj 25 VIII 2006 27 VIII 2014 Przemyśl, ul. Wysockiego 

s. Tatiana Maria Kowalczyk 14 VII 2008 4 VIII 2013 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Franciszka Oresta Sałamaszek 18 VIII 2014   

s. Bernadetta Bronisława Wiktor 15 VIII 2016   

s. Józefa Julia Pidłypczak 20 XI 2017   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS. 

 

1.3 Dom zakonny pw. Bł. S. Josafaty Hordaszewskiej w Bartoszycach 

 

Bartoszyce to miasto o wielowiekowej historii i tradycji, łączące w sobie różne wpły-

wy strefy przygranicznej, położone w krainie historycznej Prusy Dolne kilkanaście kilome-

trów na północ od granic Warmii. Na skutek przymusowej deportacji w ramach akcji „Wisła” 

w samej miejscowości i jej okolicach osiedlona została znaczna i dosyć aktywna grupa mniej-
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szości ukraińskiej związanej z Kościołem greckokatolickim, która konsekwentnie dążyła do 

kultywowania własnej obrzędowości i tradycji
735

. Dzięki jej zaangażowaniu już w 1957 r. 

zorganizowano ukraińskie klasy w Liceum Pedagogicznym, a na początku lat 90. XX w. Ze-

spół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania. Podejmowano wiele inicjatyw kulturalno-

społecznych mających na celu integrowanie społeczności lokalnej oraz pokonywanie stereo-

typów i wzajemnych uprzedzeń. Po rozwinięciu przez służebnice działalności w Olsztynie i 

Kruklankach Bartoszyce stały się kolejnym punktem, gdzie została podjęta praca kateche-

tyczno-wychowawcza wśród dzieci i młodzieży z rodzin ukraińskich identyfikujących się z 

Kościołem greckokatolickim. Tym bardziej że w okolicach Bartoszyc od 1957 r. Liturgie 

wschodnie były odprawiane w Górowie Iławeckim i Ostrym Bardzie
736

, co pozytywnie 

wpływało na ożywienie i zaktywizowanie środowiska. Mając świadomość, iż znaczna część 

osób wciąż pozostawała anonimowa, służebnice od 1982 r. podjęły poszukiwania dzieci z 

rodzin greckokatolickich w tamtych okolicach, dojeżdżając z Olsztyna. Dzięki determinacji 

sióstr udało się zorganizować grupy katechetyczne w Sępopolu, Kandytach, Sągnitach oraz 

Bartoszycach. Wymagały one częstej obecności sióstr, aby prowadzić systematyczną pracę 

dydaktyczno-wychowawczą. Pokonywanie znacznych dystansów, ponieważ miejsca pracy 

znajdowały się w dużych odległościach, stawało się bardzo uciążliwe. 

W 1982 r. ordynariusz diecezji warmińskiej Jan Obłąk pozytywnie odniósł się do ini-

cjatywy rozpoczęcia sprawowania nabożeństw greckokatolickich w Bartoszycach w kościele 

pw. św. Brunona przez o. Włodzimierza Juszczaka OSBM. Początkowo s. Nadzieja Kowal-

czyk ze wspólnoty w Olsztynie dojeżdżała od 1983 r. trzy razy w tygodniu do Bartoszyc, 

prowadząc katechizację dzieci oraz spełniając posługę zakrystianki. W zaistniałych warun-

kach kupno domu dla sióstr stało się sprawą priorytetową. 

Pozytywnie wpłynęła na rozstrzygnięcie tej kwestii wizyta w Polsce abp. Myrosława 

Marusyna, sekretarza Kongregacji do Spraw Kościołów Wschodnich, który odwiedzając para-

fie na Warmii i Mazurach, zagościł również do Bartoszycach. Był pod wielkim wrażeniem 

zaangażowania wiernych w odbudowę wspólnoty parafialnej. Podczas spotkania z przełożoną 

                                                           
735

 W Bartoszycach w latach 1956–1970 istniało Liceum pedagogiczne z klasą dwujęzyczną. Był to jedyny w 

powojennej PRL zakład oświatowy kształcenia nauczycieli szkoł podstawowych, w tym także specjalistów języ-

ka ukraińskiego. Wspomniane liceum było jedyną szkołą średnią w powojennej Polsce, w której kształcili się 

żyli zgodnie kandydaci na nauczycieli dwóch narodowości – polskiej i ukraińskiej. Por. S. Łaszyn, Liceum pe-

dagogiczne nr 2 w Bartoszycach. Klasy ukraińskie 1956–1970, Olsztyn 2018. 
736

 Ostre Bardo to miejscowość w powiecie bartoszyckim, w gminie Sępopol, która w 1947 r. została zasiedlona 

około dwustu ukraińskimi rodzinami w ramach przymusowej akcji „Wisła”. Oficjalnie greckokatolicka placów-

ka w Ostrym Bardzie została erygowana 17 X 1958 r., a pierwszym duszpasterzem został ks. Bazyli Oszczypko, 

który w 1957 r. powrócił do Polski z zesłania na Syberii. 12 XI 1991 r. parafia rzymskokatolicka pw. św. Micha-

ła Archanioła w Sępopolu przekazała na własność dla parafii greckokatolickiej budynek świątyni wraz z placem. 
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prowincjalną s. Bazylią Czykało wspomniał o ogromnych potrzebach wiernych w Bartoszy-

cach, przekonując o konieczności wsparcia ich aktywności przez służebnice. Siostry widziały 

ogromną potrzebę utworzenia domu zakonnego w tej parafii, jednak nie dysponowały w tym 

momencie odpowiednimi funduszami, aby podjąć to wyzwanie. Arcybiskup Marusyn zade-

klarował pomoc w znalezieniu środków na zakup budynku i rzeczywiście słowa dotrzymał. 

Dzięki wsparciu sponsorów 27–28 II 1986 r. zarząd nabył dom w Bartoszycach przy ul. Bema 

26, w którym zamieszkały Siostry Służebnice NPM
737

. 

Parafię początkowo obsługiwali ojcowie bazylianie
738

, a od czerwca 2001 r. probosz-

czem został diecezjalny kapłan Juliusz Krawiecki. Katechizację siostry prowadziły w salce 

parafialnej i równocześnie dojeżdżały do kilkunastu okolicznych miejscowości: Kandyt, Są-

gnit, Sępopola, Łabędnika, Trosin, Wiatrowca, Rogielkajm, Turcza, Wodukajmów, Ponik, 

Lisek
739

, Toprzyn
740

, Wojciechów
741

 oraz Ostrego Bardo. Wraz z posługą w Bartoszycach 

służebnice objęły katechizacją parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iła-

weckim
742

. Zajęcia były prowadzone w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania dla 

uczniów, którzy tworzyli najliczniejszą grupę, co przedstawia poniżej zamieszczona tabela. 

 

Tabela 51. Katechizacja dzieci wyznania greckokatolickiego przez Siostry Służebnice NPM w Bartoszycach i 

okolicach w latach 1986–2017. 

 

Katechetka 

 

 

Lata 

 

Miejscowości 

 

Liczba 

dzieci 

 

Proboszcz  

s. Nadzieja Kowalczyk 

 

 

 

 

1986–1987 

 

 

 

Bartoszyce 

Sępopol 

71 

21 

o. Włodzimierz Juszczak OSBM 

 

Górowo Iławeckie 

Sągnity 

Kandyty 

98 

6 

25 

ks. Julian Gbur SVD 

 

 

                                                           
737

 Dom zapisany został początkowo na osoby fizyczne (s. Józefę) Julię Pidłypczak i (s. Magdalenę) Marię 

Ożańską, a następnie 17 I 1987 r. został przepisany na Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM. 
738

 Duszpasterze w parafii w Bartoszycach: o. Włodzimierz Juszczak OSBM (1983–1989), o. Melecjusz Biliński 

OSBM (1989–1990), o. Mirosław Pidłypczak OSBM (1990–1991), o. Tymoteusz Fesz OSBM (1991–1992), o. 

Igor Harasim OSBM (1992–1998), o. Paweł Staruch OSBM (1998–2001). W 1996 r. grekokatolicy odkupili od 

miasta budynek dawnej straży pożarnej przy ul. Poniatowskiego i zaadaptowali go na cerkiew. 
739

 Trosiny, Wiatrowiec, Rogielkajmy, Turcz, Poniki, Liski – wsie położone w województwie warmińsko-

mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Sępopol. 
740

 Toprzyny – wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie 

Górowo Iławeckie. 
741

 Wojciechy – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Miłakowo. 
742

 W 1956 r. w Górowie Iławeckim wierni domagali się objęcia ich duchową opieką. W tym czasie w Kandy-

tach – miejscowości oddalonej 10 km od Górowa Iławeckiego – rzymskokatolickim proboszczem był ks. Jan 

Bułat (były greckokatolicki duszpasterz z Bartnego na Łemkowszczyźnie, więzień obozu w Jaworznie), który 

wyraził gotowość nieść duszpasterską posługę dla grekokatolików. Pierwszą Liturgię w obrządku wschodnim 

odprawił on w święto Zwiastowania według kalendarza juliańskiego 7 IV 1957 r. w kościele rzymskokatolickim 

w Górowie Iławeckim. Deportowani z miejscowości południowo-wschodniej Polski rozpoczęli dzieło budowa-

nia nowej eklezjalnej wspólnoty. 
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s. Nadzieja Kowalczyk 

 

s. Irena Kozij 

 

 

1987–1988 

 

 

 

Bartoszyce 

Sępopol 

68 

20 

o. Włodzimierz Juszczak OSBM 

 

Górowo Iławeckie 

Sągnity 

Kandyty 

111 

13 

22 

ks. Julian Gbur SVD 

 

 

s. Nadzieja Kowalczyk 

 

s. Romana Paszkowiak 

 

 

1988–1989 

 

 

 

Bartoszyce 

Sępopol 

76 

17 

o. Włodzimierz Juszczak OSBM 

 

Górowo Iławeckie 

Sągnity 

Kandyty 

90 

8 

19 

ks. Julian Gbur SVD 

 

 

s. Nadzieja Kowalczyk 

 

s. Romana Paszkowiak 

 

 

1989–1990 

 

 

 

Bartoszyce 

Sępopol 

71 

15 

o. Melecjusz Biliński OSBM 

 

Górowo Iławeckie 

Kandyty 

124 

15 

ks. Julian Gbur SVD 

Kętrzyn 32 o. Tymoteusz Fesz OSBM 

s. Josafata Bodnar 

 

s. Lidia Kozar 

 

 

s. Romana Paszkowiak 

 

 

1990–1991 

 

 

 

Bartoszyce 

Ostre Bardo 

Sępopol 

Rogielkajmy 

Trosiny 

103 

15 

10 

5 

7 

o. Mirosław Pidłypczak OSBM 

 

 

 

 

Górowo Iławeckie 

Kandyty 

Sągnity 

Toprzyny 

80 

23 

10 

24 

ks. Julian Gbur SVD 

 

 

 

Kętrzyn 48 o. Tymoteusz Fesz OSBM 

s. Josafata Bodnar 

 

 

s. Monika Lisowska 

 

s. Romana Paszkowiak 

 

 

1991–1992 

 

 

 

Bartoszyce 

Sępopol 

Rogielkajmy 

Reszel 

Turcz-Liski 

109 

17 

7 

10 

3 

o. Tymoteusz Fesz OSBM 

 

 

 

 

Górowo Iławeckie 

Kandyty 

Sągnity 

Toprzyny 

78 

20 

10 

25 

ks. Julian Gbur SVD 

 

 

 

Kętrzyn 52 o. Tymoteusz Fesz OSBM 

s. Jarosława Hałenda 

 

 

s. Monika Lisowska 

 

 

 

s. Romana Paszkowiak 

 

1992–1993 

 

 

 

Bartoszyce 71 o. Igor Harasim OSBM 

Kętrzyn 

Łabędnik 

40 

4 

o. Tymoteusz Fesz OSBM 

 

Reszel 

Sępopol 

Wodukajmy 

Liski 

12 

17 

6 

6 

o. Igor Harasim OSBM 

 

 

 

Górowo Iławeckie 

Toprzyny 

121 

23 

ks. Julian Gbur SVD 

 

s. Jarosława Hałenda 

 

 

s. Monika Lisowska 

 

 

 

 

s. Romana Paszkowiak 

1993–1994 

 

 

 

Bartoszyce 77 o. Igor Harasim OSBM 

Kętrzyn 

Łabędnik 

34 

15 

o. Tymoteusz Fesz OSBM 

 

Sępopol 

Wodukajmy 

Liski 

Ostre Bardo 

12 

18 

7 

6 

o. Igor Harasim OSBM 

 

 

 

 Reszel 32 o. Orest Pidłpyczak OSBM 

Górowo Iławeckie 162 ks. Julian Gbur SVD 

s. Jarosława Hałenda 

 

s. Romana Paszkowiak 

1994–1995 

 

 

Bartoszyce 

Kętrzyn 

Górowo Iławeckie 

103 

40 

171 

o. Igor Harasim OSBM 

o. Tymoteusz Fesz OSBM 

ks. Stanisław Tarapacki 
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s. Tatiana Kowalczyk 

 

s. Tymoteja Giza 

 

 

s. Romana Paszkowiak 

1995–1996 

 

 

Bartoszyce 

Sępopol 

Turcz 

Wodukajmy 

110 

24 

8 

4 

o. Igor Harasim OSBM 

 

 

 

Kętrzyn 

Górowo Iławeckie 

Łabędnik 

36 

154 

4 

o. Tymoteusz Fesz OSBM 

ks. Stanisław Tarapacki 

o. Igor Harasim OSBM 

s. Tatiana Kowalczyk 

 

 

 

s. Tymoteja Giza 

 

 

 

s. Oksana Waszczur 

1996–1997 

 

 

Bartoszyce 

Sępopol 

Turcz 

Wojciechy 

Łabędnik 

Wodukajmy 

111 

21 

8 

4 

5 

4 

o. Igor Harasim OSBM 

 

 

 

 

 

Kętrzyn 

Reszel 

64 

16 

o. Julian Kowal OSBM 

 

Górowo Iławeckie 172 ks. Jan Łajkisz 

s. Oksana Waszczur  

 

s. Tatiana Kowalczyk 

 

 

s. Tymoteja Giza 

 

 

1997–1998 

 

 

Górowo Iławeckie 148 ks. Jan Łajkisz 

 Wojciechy 

Bartoszyce 

Sępopol 

Liski 

Łabędnik 

Wodukajmy 

4 

138 

20 

7 

5 

5 

 o. Igor Harasim OSBM 

 

 

 

 

 

 Górowo Ił. 41 ks. Jan Łajkisz 

s. Oksana Waszczur  

s. Anatolia Magura 

 

 

s. Tatiana Kowalczyk 

 

 

 

1998–1999 

 

 

Górowo Iławeckie 

Górowo Iławeckie 

163 

75 

ks. Jan Łajkisz  

 

Wojciechy 

Wodukajmy  

Bartoszyce 

Sępopol 

Łabędnik 

Turcz 

4 

6 

100 

23 

6 

6 

o. Paweł Staruch OSBM 

 

 

 

 

s. Oksana Waszczur  

s. Anatolia Magura 

s. Tatiana Kowalczyk 

 

 

1999–2000 

 

 

Górowo Iławeckie 

Górowo Iławeckie 

169 

81 

ks. Jan Łajkisz  

 

Bartoszyce 

Sępopol 

Łabędnik 

Poniki 

101 

8 

5 

18 

o. Paweł Staruch OSBM 

 

 

 

s. Oksana Waszczur  

s. Anatolia Magura 

s. Tatiana Kowalczyk 

 

 

2000–2001 

 

 

Górowo Iławeckie 

Górowo Iławeckie 

159 

70 

ks. Jan Łajkisz  

 

Bartoszyce 

Sępopol 

Łabędnik 

Poniki 

137 

6 

3 

18 

o. Paweł Staruch OSBM 

 

 

 

s. Oksana Waszczur  

s. Anatolia Magura 

 

s. Tatiana Kowalczyk 

 

 

2001–2002 

 

 

Górowo Iławeckie 

Górowo Iławeckie 

167 

81 

ks. Jan Łajkisz  

 

Łabędnik 

Bartoszyce 

Sępopol 

Poniki 

Wiatrowiec 

8 

140 

5 

17 

4 

ks. Juliusz Krawiecki 

 

 

 

s. Olena Mańkut 

s. Anatolia Magura 

s. Magdalena Ożańska 

 

 

2002–2003 

 

 

Górowo Iławeckie 

Górowo Iławeckie 

174 

90 

ks. Jan Łajkisz  

 

Bartoszyce 

Sępopol 

Wiatrowiec 

131 

7 

7 

ks. Juliusz Krawiecki  

 

 

s. Olena Mańkut 

s. Anatolia Magura 

2003–2004 

 

Górowo Iławeckie 

Górowo Iławeckie 

172 

82 

ks. Jan Łajkisz  
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s. Magdalena Ożańska 

 

 

 Ostre Bardo 

Bartoszyce 

Sępopol 

Wiatrowiec 

13 

148 

6 

7 

ks. Juliusz Krawiecki  

 

 

s. Olena Mańkut 

s. Anatolia Magura 

s. Magdalena Ożańska 

 

2004–2005 Górowo Iławeckie 

Górowo Iławeckie 

170 

82 

ks. Jan Łajkisz  

 

Bartoszyce 

Sępopol 

Wiatrowiec 

158 

6 

7 

ks. Juliusz Krawiecki  

 

 

s. Olena Mańkut 

s. Anatolia Magura 

s. Franciszka Sałamaszek 

2005–2006 Górowo Iławeckie 

Górowo Iławeckie 

195 

50 

ks. Jan Łajkisz  

 

Bartoszyce  

Sępopol 

Poniki 

Wiatrowiec 

125 

11 

9 

2 

ks. Juliusz Krawiecki  

s. Olena Mańkut 

s. Anatolia Magura 

s. Franciszka Sałamaszek 

2006–2007 Górowo Iławeckie 

Górowo Iławeckie 

165 

40 

ks. Jan Łajkisz  

 

Bartoszyce 

Ostre Bardo 

121 

25 

ks. Juliusz Krawiecki 

s. Olena Mańkut 

s. Anatolia Magura 

s. Franciszka Sałamaszek 

2007–2008 Górowo Iławeckie 

Górowo Iławeckie 

155 

42 

ks. Jan Łajkisz  

 

Bartoszyce 

Ostre Bardo 

118 

22 

ks. Julian Krawecki 

s. Daniela Szumna 

s. Anatolia Magura 

 

 

s. Franciszka Sałamaszek 

2008–2009 Górowo Iławeckie 

Górowo Iławeckie 

140 

31 

ks. Jan Łajkisz  

 

Poniki 

Sępopol 

Bartoszyce 

5 

5 

109 

ks. Juliusz Krawiecki 

 

s. Daniela Szumna 

s. Anatolia Magura 

s. Franciszka Sałamaszek 

2009–2010 Górowo Iławeckie 

Górowo Iławeckie 

135 

33 

ks. Jan Łajkisz  

 

Bartoszyce 107 ks. Juliusz Krawiecki 

s. Daniela Szumna 

s. Anatolia Magura 

s. Franciszka Sałamaszek 

2010–2011 Górowo Iławeckie 

Górowo Iławeckie 

108 

33 

ks. Jan Łajkisz  

 

Bartoszyce 120 ks. Juliusz Krawiecki 

s. Daniela Szumna 

s. Franciszka Sałamaszek 

2011–2012 Górowo Iławeckie  

Bartoszyce 

69 

126 

ks. Jan Łajkisz  

ks. Juliusz Krawiecki 

s. Daniela Szumna 

s. Franciszka Sałamaszek 

2012–2013 Górowo Iławeckie  

Bartoszyce 

72 

114 

ks. Jan Łajkisz  

ks. Juliusz Krawiecki 

s. Daniela Szumna 

s. Franciszka Sałamaszek 

2013–2014 Górowo Iławeckie  

Bartoszyce 

74 

126 

ks. Jan Łajkisz  

ks. Julian Krawecki 

s. Damiana Wilchowska 

s. Olena Mańkut 

2014–2015 Górowo Iławeckie  

Bartoszyce 

76 

96 

ks. Jan Łajkisz  

ks. Juliusz Krawiecki 

s. Damiana Wilchowska 

s. Olena Mańkut 

2015–2016 Górowo Iławeckie  

Bartoszyce 

61 

103 

ks. Jan Łajkisz  

ks. Juliusz Krawiecki 

s. Damiana Wilchowska 2016–2017 Górowo Iławeckie  55 ks. Jan Łajkisz  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS.  

 

 Służebnice NPM w 1986 r. podejmując katechizację dzieci z rodzin greckokatolickich 

w okolicach Bartoszyc, zebrały w pięciu miejscowościach aż 221 dzieci. Dzięki wytężonym 

poszukiwaniom, zaangażowaniu i determinacji katechetek liczba ta stopniowo wzrastała i w 

1990 r. ogarnęła dziesięć miejscowości, w których opieką zostało objętych 325 dzieci i mło-

dzieży. W latach 1993–2002 siostry każdego roku prowadziły grupy liczące 363–426 osób, a 
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w 2004 r. na zajęcia przychodziło 428 dzieci i młodzieży w pięciu szkołach. Warto zauważyć, 

iż w latach 1998–2011 w Górowie Iławeckim za katechizację odpowiadały dwie siostry, or-

ganizując zajęcia dla uczniów szkoły średniej i podstawowej. Ze względu na zmiany duszpa-

sterskie w parafii od września 2011 r. lekcje religii siostry prowadziły tylko w szkole podsta-

wowej. Ponadto od 2005 r. nastąpił stopniowy spadek liczby dzieci, spowodowany migracją 

wewnętrzną, jak i zagraniczną oraz asymilacją. Zgodnie z decyzją proboszcza parafii od 

czerwca 2016 r. służebnice NPM nie prowadziły katechizacji w Zespole Szkół z Ukraińskim 

Językiem Nauczania w Bartoszycach, mając dalej pod swoją opieką uczniów ze Szkoły Pod-

stawowej w Górowie Iławeckim. 

Siostry katechetki wszystkich mazurskich wspólnot były współorganizatorkami przeglądu 

twórczości religijnej odbywającego się od 1999 r. w Górowie Iławeckim. Przygotowywały na tę 

okoliczność razem z dziećmi i młodzieżą ze wszystkich warmińsko-mazurskich parafii programy 

artystyczne zgodnie z tematyką festiwalu. Zjazd połączony z prezentacją umiejętności muzycz-

nych i recytatorskich młodego pokolenia był okazją do wzajemnego poznania i możliwością 

uczestnictwa w jednym z największych przedsięwzięć tego typu w tym regionie. 

Należy zaznaczyć, iż służebnice oprócz katechizacji i apostolstwa modlitwy we 

wspólnotach parafialnych prowadziły również aktywną działalność na rzecz osób starszych i 

chorych, odwiedzając ich w domu oraz organizując dla nich przynajmniej raz w miesiącu 

spotkania modlitewno-integracyjne. 

Tabela 52. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym pw. bł. s. Josafaty Hordaszewskiej w Bartoszycach w 

latach 1986–2017. 

Dom zakonny pw. bł. s. Josafaty Hordaszewskiej
743

 w Bartoszycach, ul. Bema 26 

Data otwarcia domu zakonnego 
1 VI 1986 r. 

Przełożona prowincjalna s. Bazylia Eugenia Czykało 

  

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Irena Daria Kozij 1 VI 1986 2 XI 1989  

s. Romana Nadzieja Paszkowiak 2 XI 1989 1 VIII 1996  

s. Oksana Zofia Waszczur 1 VIII 1996 20 XI 2001  

s. Anatolia Krystyna Magura  20 XI 2001 25 VIII 2008  

s. Daniela Helena Szumna 25 VIII 2008 18 VIII 2014  

s. Olena Danuta Mańkut 18 VIII 2014 15 VIII 2015  

s. Romana Nadzieja Paszkowiak 15 VIII 2015 15 VIII 2016  

s. Damiana Beata Wilchowska 15 VIII 2016   

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Irena Daria Kozij 1 VI 1986 3 IX 1989 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

s. Nadzieja Anna Kowalczyk 1 VI 1986 28 VIII 1990 Koszalin 

s. Konstantyna Maria Żerebko 16 VII 1987 20 XII 2000 Goleniów 

s. Romana Nadzieja Paszkowiak 1 VI 1988 1 VIII 1996 Janów Lubelski 

15 VIII 2015   

                                                           
743

 Na początku kaplica domu zakonnego w Bartoszycach była pw. Włodzimierskiej Matki Bożej. Po przepro-

wadzonym procesie beatyfikacyjnym współzałożycielki zarząd podjął decyzję o zmianie na kaplicę pw. Błogo-

sławionej s. Josafaty Hordaszewskiej. 
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s. Lidia Weronika Kozar 20 IX 1989 30 VIII 1991 Olsztyn 

s. Josafata Anna Bodnar 29 VIII 1990 15 VI 1992 At statum laicatum 

s. Monika Maria Lisowska 2 IX 1991 8 XI 1995 Janów Lubelski 

s. Jarosława Alina Hałenda 15 VIII 1992 26 VIII 1995 Olsztyn 

s. Tatiana Maria Kowalczyk 26 VIII 1995 12 VIII 2002 Koszalin 

s. Tymoteja Elżbieta Giza 22 VIII 1995 15 VIII 1998 At statum laicatum 

s. Oksana Zofia Waszczur 1 VIII 1996 15 VIII 2002 Kruklanki 

s. Anatolia Krystyna Magura  15 VIII 1998 1 IX 2012 Koszalin 

s. Teodora Maria Oczkuś   26 X 2001 30 XI 2004 zmarła 

s. Emilia Stefania Paszkowiak 23 III 2002 13 V 2013 Prałkowce 

s. Olena Danuta Mańkut 17 VIII 2002 26 VIII 2008 Kruklanki 

18 VIII 2014 1 IX 2016 Kruklanki 

s. Magdalena Maria Ożańska 17 VIII 2002 26 VIII 2005 Olsztyn 

s. Franciszka Oresta Sałamaszek 28 VIII 2005 18 VIII 2014 Kruklanki 

s. Daniela Helena Szumna 25 VIII 2008 18 VIII 2014 Olsztyn 

s. Adriana Aniela Jaśniewicz 17 V 2013 25 VII 2015 Goleniów 

s. Joanna Maria Bunda 1 X 2013   

s. Damiana Beata Wilchowska 18 VIII 2014   

s. Weronika Ewa Kocan 15 VIII 2016   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych w APSS, AGSS. 

2. Działalność zarządu prowincjalnego w Warszawie 

 

Właściwe funkcjonowanie wspólnot zakonnych w Polsce wymagało miejsca – siedzi-

by, w której prowadzona będzie administracja oraz podejmowane będą najważniejsze decyzje 

zarządu. Bazylianin o. Paweł Puszkarski
744

, związany od dawna ze Zgromadzeniem Sióstr 

Służebnic NPM, zaproponował wynajem pomieszczeń pod siedzibę wiceprowincji w klaszto-

rze przy ul. Miodowej 16 w Warszawie, oddając do dyspozycji sióstr pierwsze piętro. Pod-

czas wojny budynek został poważnie uszkodzony, w związku z tym prace remontowe wyma-

gały ogromnych nakładów finansowych. W 1948 r. s. Amalia Czaban w porozumieniu z prze-

łożoną generalną s. Weroniką Gargil podjęła prace związane z odbudową prawego, zniszczo-

nego w 70% skrzydła nieruchomości
745

. Wszystkie środki sióstr uzyskane z pracy w szpita-

lach, sanatoriach czy domach pomocy społecznej przekazywane były na niezbędne roboty 

budowlane. Siostry pracujące przy parafiach nie były w stanie wesprzeć finansowo odbudowy 

siedziby w Warszawie. Największy wkład wnosiły wspólnoty z Chełma i Nowogardu oraz 

Adampola i Gościeradowa, przeznaczając na remont w całości swoje wynagrodzenia. Dzięki 

ich wsparciu prace budowlano-remontowe zakończono pomyślnie w 1950 r. Między zakonem 

ojców bazylianów reprezentowanym przez o. P. Puszkarskiego a Zgromadzeniem Sióstr Słu-

żebnic NPM na czele z wiceprowincjalną s. Amalią Czaban zawarta została umowa potwier-

                                                           
744

 Wiceprowincja ojców bazylianów Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Polsce została erygowana w 1982 r. 

Ojciec Paweł Puszkarski w korespondencji do prymasa Stefana Wyszyńskiego używał tytułu „pełniący obo-

wiązki prowincjała”. Jego następca o. Jozafat Romanyk nazywany był przez zakonników prowincjałem. 
745

 AGSS, Листи сестер з Польщі до Генеральної Настоятельки с. Веронікі Ґарґіль, List s. Amalii Czaban 

do przełożonej generalnej s. Weroniki Gargil, Warszawa 29 VIII 1948 r., Chełm Lubelski 3 X 1948 r. 
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dzająca przekazanie w użytkowanie na 25 lat pomieszczeń na pierwszym piętrze
746

 o łącznej 

powierzchni 190 m
2747

. Uroczyste poświęcenie odremontowanej części budynku miało miej-

sce 30 X 1950 r. Na tę okoliczność do Warszawy przyjechały siostry z innych wspólnot roz-

proszonych po całej Polsce. Najbardziej wzruszającym momentem było przekazanie przez o. 

Puszkarskiego s. Amalii kluczy do nowych pomieszczeń
748

. Przełożona s. Amalia zwróciła się 

w piśmie 5 XII 1950 r. do prymasa Stefana Wyszyńskiego o pozwolenie na utworzenie nowe-

go domu zakonnego w Archidiecezji Warszawskiej. Po tygodniu, 12 XII 1950 r., siostry 

otrzymały oficjalną zgodę
749

, dzięki czemu uzyskały pewną stabilność i poczucie, iż posiadają 

przestrzeń, w której mogą spokojnie decydować o dalszych losach instytucji. 

Użyczenie klasztoru trwało do marca 1992 r., czyli przez 42 lata. Wypowiedzenie 

umowy wynajmu spowodowane było wewnętrznymi zmianami w klasztorze bazylianów. W 

zaistniałej sytuacji służebnice przy wsparciu zarządu generalnego kupiły nieruchomość przy 

ul. Rajców 11 w Warszawie, gdzie została przeniesiona siedziba zarządu. Na potrzeby nowi-

cjatu została pozyskana posiadłość w Przemyślu przy ul. Wysockiego 59, gdzie oprócz domu 

formacyjnego utworzono ośrodek rekolekcyjny o nazwie Centrum Effatha. 

 

2.1 Administrowanie prowincją 

 

Po zakończeniu wojny w 1945 r. rozpoczął się proces reorganizacji wspólnot zgroma-

dzenia na terenie PRL, który koordynowała wiceprowincjalna s. Amalia Czaban. Na początku 

odbywało się to w uproszczonych strukturach wiceprowincji, a od października 1968 r. zgod-

nie z dekretem przełożonej generalnej s. Jeronimy Chimy Siostry Służebnice NPM otrzymały 

status Prowincji Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Najwyższą władzę wykonawczą, zgodnie 

z konstytucją, pełniła przełożona prowincjalna wraz ze swoim zarządem. Reprezentowała ona 

zgromadzenie nie tylko przed władzą kościelną, ale również państwową. W skład zarządu 

                                                           
746

 Siostry służebnice miały do dyspozycji 8 pokoi, kuchnię, łazienkę i korytarz o łącznej powierzchni 190 m
2
. 

747
 APSS, Доми Сестер Служебниць в Польщі (закриті), Warszawa, ul. Miodowa 16, umowa między zgro-

madzeniem a zakonem ojców bazylianów. Zgodnie z umową najmu w trakcie trwania dzierżawy zgromadzenie 

było zobowiązane do comiesięcznego ponoszenia kosztów eksploatacyjnych za adminstrację domu oraz media 

(woda, gaz, energia elektryczna itp.) w wysokości 15% całości kosztów. Z czasem zostały zamontowane liczni-

ki, na podstawie których były wyliczane koszty eksploatacyjne. Ojcowie bazylianie zobowiązali się w przypadku 

rozwiązania umowy ze swojej strony, zapewnić siostrom bezpłatnie inne mieszkanie o powierzchni zbliżonej do 

użyczanej, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów ze strony zgromadzenia wraz ze zwrotem kosz-

tów przeprowadzki. Po wypowiedzeniu umowy w 1992 r. siostry służebnice za własne środki finansowe zakupi-

ły dom i zorganizowały przeprowadzkę. 
748

 Por. APSS, CC, Варшава, спомини с. Василії Чикало, s. 4. W 1954 r. przydzielone zostały przez władze 

komunistyczne do budynku przy ul. Miodowej nowe lokatorki siostry elżbietanki, które zostały wysiedlone z 

własnych budynków szpitala. Od tego czasu mieścił się tutaj również ich dom prowincjalny. 
749

 AAW.SPP/II.20A.94, k. 5–6. 
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wchodziły cztery asystentki, sekretarka i ekonomka. Przełożona prowincjalna wyznaczała 

siostry odpowiedzialne za formację nowicjatu. Najwyższą władzę ustawodawczą spełniała 

kapituła generalna. 

Do głównych zadań przełożonej prowincjalnej oraz jej zarządu należało: 

 kierowanie prowincją prowadzące do ożywienia życia duchowego, intelektualnego i apo-

stolskiego służebnic; 

 korespondencja z władzami kościelnymi, państwowymi oraz wewnętrzna; 

 wyznaczanie przełożonych lokalnych oraz sióstr do poszczególnych wspólnot; 

 troska o dom formacyjny oraz właściwe wychowanie młodych sióstr; 

 zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom zarządu; 

 wizytacja wspólnot lokalnych; 

 organizowanie spotkań formacyjnych w prowincji w celu omówienia spraw o charakterze 

duchowym, apostolskim i ekonomicznym; 

 wyznaczanie spowiednika i kierownika duchowego nowicjatu; 

 troska o formację sióstr oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych; 

 przyjmowanie ślubów sióstr z upoważnienia przełożonej generalnej; 

 erygowanie kaplic w domach zakonnych po uzyskaniu zgody lokalnego hierarchy; 

 prowadzenie archiwum prowincji, w tym gromadzenie danych statystycznych; 

 stabilność materialna wspólnot zakonnych. 

Przełożona prowincjalna w niektórych sprawach potrzebowała również zgody przeło-

żonej generalnej i jej zarządu. Do tych spraw należały – złożenie ślubów czasowych i wieczy-

stych sióstr, otwieranie lub zamykanie domów prowincji, zmiana siedziby zarządu czy nowi-

cjatu, wybór mistrzyni nowicjatu. Od 1968 r. siostry w Polsce systematycznie, co 5 lat, zwo-

ływały kapitułę prowincjalną, podczas której odbywały się wybory na przełożoną prowincjal-

ną zgodnie z konstytucją zgromadzenia. 

Siostra Amalia Czaban jako pierwsza wiceprowincjalna w pierwszej kolejności zajęła 

się poszukiwaniem sióstr rozproszonych po Polsce w okresie powojennym oraz formowaniem 

wspólnot, zapewniając stabilność materialną poprzez poszukiwanie im pracy. Było to trudne 

zadanie, gdyż Kościół greckokatolicki wraz ze wspólnotami zakonnymi został zdelegalizo-

wany i pozbawiony prawa własności, w związku z tym zmuszona była podejmować odważnie 

działania, nawiązując szerokie kontakty z proboszczami rzymskokatolickimi. W 1946 r. sio-

stry pracowały w czterech placówkach, szczególnie w charakterze pielęgniarek i opiekunek 

dla chorych. Dzięki dalszym krokom udało się siostrze prowincjalnej nie tylko zapewnić sio-
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strom mieszkanie, ale również pracę w rzymskokatolickich wspólnotach parafialnych, w któ-

rych po wojnie brakowało sióstr zakonnych, zakrystianek i katechetek. W latach 1949–1953 

służebnice pełniły posługi już w 10 placówkach, mając zapewnione zamieszkanie, pracę i 

utrzymanie
750

. Były to jednak miejsca wybierane spontanicznie, w wyniku zaistniałej sytuacji, 

najczęściej ze względu na ich ówczesną lokalizację. Największe wspólnoty znajdowały się w 

Warszawie, Chełmie, Adampolu i Gościeradowie. Ważnym momentem w funkcjonowaniu 

wiceprowincji było utworzenie siedziby zarządu zgromadzenia w trudnym okresie PRL-u. 

Dom przy ul. Miodowej stał się miejscem nie tylko strategicznym, ale również ze względu na 

obecność nowicjatu ośrodkiem formacyjnym służebnic NPM, gdzie najczęściej odbywały się 

spotkania przełożonych i rekolekcje.  

Warto zauważyć, iż po 1945 r. służebnice NPM w PRL-u znajdowały się pod szcze-

gólną obserwacją władz komunistycznych. Utrzymywały konspiracyjnie kontakty z zarządem 

generalnym w Rzymie, co narażało je na intensywniejszą inwigilację. Z drugiej strony ich 

międzynarodowe powiązania stanowiły swoisty parasol ochronny. W korespondencji do za-

rządu generalnego informacje były szyfrowane. W szczególnym polu zainteresowania znaj-

dował się oczywiście zarząd oraz siostry pracujące w Chełmie i Janowie Lubelskim. Rozpra-

cowywano je przy użyciu różnych środków i metod. Monitorowano ich działania, śledzono 

przesyłki i korespondencję, badano predyspozycje i kwalifikacje, charakter i temperament, 

oceniano postawy. Sporządzano wnikliwe charakterystyki, koncentrując się na informacjach 

istotnych z punktu widzenia operacyjnego. Szczególne zainteresowanie resortu bezpieczeń-

stwa obejmowało siostry, które wydawały się być cennym źródłem informacji oraz placówki 

kluczowe z punktu widzenia prowincji i bezpieki. Pod nadzorem znajdowały się również do-

my w Świdwinie i Goleniowie. Nie odbyło się w nich bez rewizji, przesłuchiwania sióstr i 

obserwacji
751

. 

W 1952 r. w klasztorze służebnic w Warszawie dokonano rewizji, która wywołała pa-

nikę wśród sióstr i sprowokowała je do zniszczenia części dokumentów
752

. Na krótko aresz-

towano i przetrzymywano w więzieniu na Mokotowie s. Amalię Czaban, która część doku-

mentów ukryła w gruzach leżących obok budynku
753

. Niestety zostały one przez bezpiekę 

znalezione. Siostry miały ogromne trudności z zameldowaniem w Warszawie na pobyt cza-

sowy kandydatek czy nowicjuszek, gdyż władze ograniczały możliwości zamieszkania no-

                                                           
750

 Nowe miejsca pracy sióstr: Goleniów, Wałcz, Warszawa, Świdwin, Halemba, Stare Kurowo, Karlino, Miast-

ko, Piątek, Maszewo. 
751

 AIPN Lu, 01/34, T. 1–4.  
752

 Por. I. Hałagida, Działania komunistycznych organów bezpieczeństwa, op. cit., s. 155. Dokonano zaresztowania 

protoihumena o. Pawła Puszkarskiego, o. Emiliana Jaworskiego oraz braci Ignacego Oleśków i Benedykta Hassaja. 
753

 Por. APSS, CC, Варшава, спомини с. Василії Чикало, s. 3; В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 241.  
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wych osób. W tej sytuacji w 1955 r. nowicjat został przeniesiony do wspólnoty zakonnej w 

Goleniowie. Kiedy w 1957 r. sytuacja uległa zmianie, nowicjat powrócił do Warszawy. 

Na pisemną prośbę s. Amalii z 6 II 1951 r. prymas S. Wyszyński wyznaczył, począt-

kowo na rok, wizytatora zgromadzenia w osobie o. Pawła Puszkarskiego OSBM, którego 

urzędowanie zostało przedłużone do 31 XII 1953 r.
754

. Decyzja prymasa była podyktowana 

jego wcześniejszą rozmową i korespondencją z o. P. Puszkarskim, który w piśmie z 26 IX 

1949 r. naświetlił arcybiskupowi sprawę Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM, iż „przygląda-

jąc się ich życiu [sióstr służebnic] w różnych domach, tak pod względem duchowym jak ma-

terialnym, uważam, że bardzo byłoby pożytecznym by miały kogoś w charakterze wizytatora 

lub komisarza, który by nie tylko z własnej inicjatywy, ale urzędowo jako władza kościelna 

nimi się zajął”
755

. Warto przypomnieć, iż praktyka wizytatora lub komisarza istniała w zgro-

madzeniu od samego początku. Do jego obowiązków, jak wspomina w swoim piśmie o. Pa-

weł, należałoby: „ustalenie porządku w każdym domu odpowiednio do lokalnych potrzeb i 

okoliczności, dać możliwość wypowiedzenia się siostrom w trudnościach swojego życia we-

wnętrznego […] uwzględnienie praktyczne obrz. łać. w modlitwach, nabożeństwach przy 

zachowaniu swojego obrządku”
756

. Ostatecznie funkcję tę spełniał on do 24 VIII 1957 r.
757

. 

Ważnym wydarzeniem w życiu zgromadzenia był 21 IV 1957 r., w którym ojcowie bazylianie 

otrzymali dekret prymasa Stefana Wyszyńskiego zezwalający na odprawianie nabożeństw w 

obrządku wschodnim. Wspólnota w Warszawie była dzięki temu uprzywilejowanym miej-

scem, gdzie po latach od likwidacji struktur Kościoła greckokatolickiego oficjalnie wznowio-

no w stolicy odprawianie Liturgii w języku starocerkiewnosłowiańskim. 

 Po rezygnacji o. Puszkarskiego z funkcji wizytatora sióstr służebnic
758

 prymas Wy-

szyński dekretem nr 4992/59/P z dnia 31 VIII 1959 r.
759

, na prośbę przełożonej generalnej s. 

Jeronimy Chimy, wyznaczył do tego zadania prałata ks. dr Jana Nowickiego, dziekana Wy-

działu Prawa Kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
760

. Wiceprowincja w 
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 AAW.SPP/II.20A.94, k. 6–7. 
755

 Ibidem, k. 1–2. 
756

 Ibidem.  
757

 Ibidem, k. 38. 
758

 Ibidem, k. 40. 
759

 AGSS, Візитації Провінції Матері Божої Неустанної Помочі в Польщі, Rok 1959–1960, Dekret Prymasa 

Polski Kard. S. Wyszyńskiego nr 4992/59/P z dnia 31 VIII 1959 r.; AAW.SPP/II.20A.94, k. 42. 
760

 Ksiądz Jan Nowicki (1894–1973) – urodził się 24 XII 1894 r. w Kołomyi, w rodzinie Emila i Sabiny z Gąsio-

rowskich. Wykształcenie zdobywał w szkołach w Kocmaniu na Bukowinie, a po maturze w 1914 r. wstąpił do 

Seminarium Duchownego we Lwowie. W latach 1915–1919 studiowała na Wydziale Teologicznym Uniwersyte-

tu Lwowskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 29 V 1919 r., a w 1924 r. wyjechał na studia do Rzymu, gdzie na 

Uniwersytecie Gregoriańskim ukończył prawo kanoniczne. Po obronie doktoratu w 1927 r. powrócił do pracy 

duszpasterskiej. Pracował jako wikariusz we Lwowie, wykonywał obowiązki nauczyciela religii w szkołach 

lwowskich, a od 1931 r. był wicerektorem Seminarium Duchownego. Pracował również w kurii archidiecezjal-
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tamtym okresie składała się z 14 domów, które prałat odwiedził w okresie od 13 XI 1959 r. do 

21 IV 1960 r. We wstępie sprawozdania z wizytacji do prymasa S. Wyszyńskiego stwierdził 

„fakt wielkiej pracowitości sióstr jaką spotkał we wszystkich domach. Siostry nie usuwają się 

od najcięższych nawet i najpospolitszych prac, […], posłuszne, lojalne, ofiarne i mało wyma-

gające dla siebie. Są to wielkie i prawdziwe zalety zakonne”
761

 – zauważył wizytator. 

W dekrecie powizytacyjnym sam prymas Wyszyński podkreślił, iż sytuacja greckoka-

tolickiego zgromadzenia, które znalazło się w trudnych warunkach powojennych, była wyjąt-

kowa. Ogromne straty materialne poniesione w okresie drugiej wojny światowej, jak również 

„utrata duchowego bliskiego środowiska”
762

 miały ogromny wpływ na dalszą sytuację zgro-

madzenia w Polsce. Hierarcha docenił, iż siostry ze względu na pragnienie wypełniania swo-

jej misji w takich warunkach w jakich postawił je Bóg, „poświęcają się pracy nawet ponad 

siły”
763

, co nie powinno jednak prowadzić do zaniedbywania życia duchowego. W protokole 

z troski o nie przypomniał siostrom podstawowe zasady życia duchowego, w tym przestrze-

ganie reguł, dbanie o czas na modlitwę wspólnotową i indywidualną. Zgromadzenie według 

prymasa powinno być aktywnie zaangażowane w życie Kościoła katolickiego w Polsce, po-

przez uczestnictwo służebnic NPM w krajowych, diecezjalnych i lokalnych zjazdach, konfe-

rencjach, kursach i dniach skupienia organizowanych przez Wydział Spraw Zakonnych lub 

miejscowego ordynariusza
764

. Dzięki temu siostry zdobyły większe doświadczenie w spra-

wowaniu nabożeństw w obrządku łacińskim, o co postulował hierarcha
765

. Przełożona wice-

prowincji została zobowiązana do częstszego wizytowania wspólnot i osobistego z nimi kon-

taktu, dbając o rozwój ich życia duchowego. Nad realizacją postulatów czuwał do końca   

1961 r. wizytator ks. dr Jan Nowicki. 

Prymas w dekrecie powizytacyjnym zwrócił również uwagę na stan materialny sióstr, 

który wciąż nie był zadowalający. Siostry utrzymywały się wyłącznie z własnej pracy, dlate-

go każda wspólnota liczyła się z każdym groszem zdobytym na utrzymanie. Siostry prowadzi-

                                                                                                                                                                                     
nej, wykładał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego. Gdy w 1945 r. w ramach repatriacji lwow-

skie seminarium przeniesiono do Kalwarii Zebrzydowskiej, ks. Nowicki objął w nim funkcję rektora. Od 1950 r. 

współpracował z KUL jako profesor nadzywczajny na Wydziale Prawa Kanonicznego. Niestety władze pań-

stwowe w 1951 r. nie zatwierdziły wyboru ks. Nowickiego na rektora KUL, dlatego został przeniesiony do pracy 

w Sądzie Biskupim w Lublinie jako audytor. Jednocześnie prowadził wykłady w Prymasowskim Studium Spo-

łeczno-Prawnym dla zakonnic w Lublinie. W latach 1955–1965 ponownie został profesorem KUL-u. 15 VI 1964 

r. został wybrany na wikariusza kapitulnego archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Dnia 28 III 1968 

r. otrzymał nominację Pawła VI na biskupa, a 18 XII 1968 r. na administratora apostolskiego admiistratury apo-

stolskiej z siedzibą w Lubaczowie. Zmarł 14 VIII 1973 r. i został pochowany w Lubaczowie. 
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ły oszczędne, skromne życie codzienne, bez dodatkowego zabezpieczenia, a Opatrzność Boża 

ewidentnie czuwała nad nimi
766

. 

W wyniku przeprowadzonej wizytacji prymas „na mocy szczególniejszych uprawnień, 

nadanych przez Stolicę Apostolską
767

” mianował 8 XII 1960 r. nowy zarząd, pomimo iż 

Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM od 1934 r. funkcjonowało na prawie papieskim, czyli 

podlegającym bezpośrednio i wyłącznie władzy Stolicy Apostolskiej w zakresie wewnętrzne-

go zarządu i dyscypliny. Nową przełożoną wiceprowincji na mocy dekretu nr 6449/60 z dnia 

8 XII 1960 r. została s. Wira Władysława Bobińska, a jej asystentkami mianowano służebnice 

s. Bazylię Czykało, s. Weronikę Wołoszyńską, s. Wisarionę Ołeksyn. Siostra Amalia Czaban 

przejęła funkcję mistrzyni nowicjatu
768

. Przed nowym zarządem stało trudne zadanie skonso-

lidowania prowincji pod względem duchowym, organizacyjnym i ekonomicznym. W czasie 

swojej kadencji s. Wira utworzyła kilka nowych placówek w: Matczynie (1964), Przemyślu 

przy ul. Popielów (1967) oraz przy ul. Kochanowskiego (1973) i Koszalinie (1974). Zamknię-

te zostały domy w Maszewie i Piątku (1964), Wałczu (1968) oraz zabrano siostry z pracy w 

szpitalu w Miastku (1965). W tym czasie Siostry Służebnice NPM w Polsce uzyskały status 
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Лебедович, op. cit., s. 274–275. 
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prowincji, a dzięki wsparciu finansowemu zarządu generalnego zakupione zostały na wła-

sność dwa domy w Przemyślu. 

Pod koniec kadencji przełożonej prowincjalnej s. Wiry prymas Wyszyński dekretem 

752/73/P z dnia 27 III 1973 r. zarządził przeprowadzenie wizytacji domu zakonnego w Warsza-

wie przez redemptorystę o. Edwarda Juniewicza
769

. Na podstawie sprawozdania powizytacyjnego 

z 18 V 1973 r. stwierdzono znaczący postęp od poprzedniej wizytacji. Wizytator w sprawozdaniu 

do prymasa podkreślił, iż siostry służebnice „[…] z zamiłowaniem do swego powołania, gorliwie 

dążą do miłości doskonałej, chętnie i dużo się modlą, żyją w zgodzie, mają właściwy pogląd na 

powszechność Kościoła świętego, nie zasklepiając się tylko w swoim obrządku, gotowe służyć 

pomocą w duszpasterstwie bez względu na obrządek”
770

. Prymas w dekrecie powizytacyjnym 

1356/73/P z dnia 19 V 1973 r. wyraził „wdzięczność Czcigodnym Siostrom za budujący przykład 

zrozumienia jedności Kościoła pomimo różnicy obrządków i ustosunkowania się do tego, za po-

moc Kościołowi, za wzorowe życie zakonne, modlitwę i pracę”
771

. Urząd przełożonej prowin-

cjalnej s. Wira pełniła przez 13 lat do czerwca    1974 r. Warto dodać, iż za kadencji s. Wiry Bo-

bińskiej w 1961 r. w siedzibie zarządu w Warszawie urządzono dla sióstr kaplicę. W jej central-

nym miejscu ustawiona została statua Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodząca z nowicjackiej 

kaplicy w Krystynopolu
772

. Statua była dla służebnic symbolem ich korzeni i kolebki zgromadze-

nia, które powstało w Żużelu, a rozrosło się w Krystynopolu, gdzie przeżyło najpiękniejszy okres 

rozkwitu i przetrwało najtrudniejsze czasy wojenne. 

Prowincja Matki Bożej Nieustającej Pomocy pełniła również funkcję łącznika pomię-

dzy zarządem generalnym a siostrami z USRR i Czechosłowacji, które wciąż działały pota-

jemnie. W dniach 17–22 VII 1971 r. wizytę w PRL złożyła przełożona generalna s. Jeronima 

Chimy z Rzymu, która potajemnie spotkała się w Warszawie z przełożoną sióstr z USRR s. 

Josafatą Iwaszczuk. Dzięki temu siostry miały możliwość nie tylko wzajemnego wsparcia, ale 

również uzyskania informacji o sytuacji za „żelazną kurtyną”. Przełożona generalna wykorzy-

stywała różne możliwości, aby podtrzymywać kontakty z siostrami, które znalazły się  w kra-

jach komunistycznych. Dlatego 25 V 1972 r. przyjechała do Polski na trzytygodniową wizy-
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tację, podczas której zapoznała się bliżej z działalnością prowincji. W sierpniu 1973 r. s. Je-

ronima w towarzystwie asystentki s. Kasjany Sływka przyjechała do Polski na specjalne spo-

tkanie przełożonych, w którym wzięły udział z USRR s. Josafata Iwaszczuk, Czechosłowacji 

s. Josafata Malcowśka i Jugosławii s. Wira Pap
773

. 

W czerwcu 1974 r. na urząd przełożonej prowincjalnej została powołana s. Anna Ma-

ria Prociw, która pełniła swą funkcję do 4 IX 1979 r. W czasie jej kadencji służebnice w Pol-

sce otrzymały pod jurysdykcję placówki misyjne w Paryżu i Rzymie. Zlikwidowana została 

placówka w Starym Kurowie, skąd dwie siostry przejechały razem z ojcami bazylianami do 

Węgorzewa, gdzie nadal opiekowały się chorym o. W. Hajdukiem. 

Pierwszą przełożoną prowincjalną, która została wybrana przez siostry według nowych 

reguł, a następnie zatwierdzona przez zarząd generalny była s. Bazylia Eugenia Czykało. Urząd 

rozpoczęła 24 V 1979 r. i pełniła tę funkcję przez 10 lat do 20 VIII 1989 r. Warto zauważyć, iż 

s. Bazylia w latach 1965–1975 będąc asystentką generalnej s. Jeronimy Chimy, uczestniczyła z 

nią w wielu delegacjach i wyjazdach zagranicznych. Dzięki temu miała możliwość zapoznania 

się z działalnością prowincji w Kanadzie i Brazylii, co dało jej szersze pole widzenia misji 

zgromadzenia w całości. Podczas pobytu w Rzymie nawiązała liczne kontakty zagraniczne, 

które później okazały się pomocne na stanowisku przełożonej w Polsce. Wyróżniała się sta-

nowczością w dążeniu do celu i szczególną troską o rozwój zgromadzenia. Otwarta na nowe 

wyzwania szukała możliwości rozwoju charyzmatu. Nieprzeciętna osobowość i talent organiza-

torski s. Bazylii były już wcześniej zauważone przez wizytatora ks. dr J. Nowickiego, który w 

liście z 11 IX 1961 r. do przełożonej generalnej s. Jeronimy napisał: „nie mogłem wysunąć na 

pierwsze miejsce s. Bazylii, którą bardzo cenię i której przepowiadam jeszcze nie jedno przeło-

żeństwo, ale jest jeszcze za młoda, potrzebuje więcej doświadczenia […]”
774

. Być może dzięki 

rekomendacjom wizytatora została ona wybrana w 1965 r. na asystentkę generalnej. 

Pierwszych 5 lat kadencji jako przełożonej prowincjalnej wykorzystała przede wszyst-

kim na przeprowadzenie reformy oraz ujednolicenie reguł i zasad w prowincji, które obowią-

zywały w pozostałych prowincjach. Dbała o właściwy skład wspólnoty, wybór przełożonej 
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lokalnej, ustalenie porządku dnia odpowiednio do potrzeb sióstr i wykonywanych prac. W 

pierwszej kolejności usprawniła pracę sekretariatu oraz utworzyła i usystematyzowała archi-

wum prowincji, które praktycznie do tej pory nie istniało. Wprowadziła ujednolicony strój 

zakonny, który na przestrzeni ostatnich lat ulegał modyfikacjom. Gdy w latach 80. XX w. 

nastąpiło odrodzenie Kościoła greckokatolickiego, który coraz odważniej podejmował pracę 

duszpasterską wśród wiernych obrządku wschodniego, dzięki staraniom s. Bazylii zostały 

utworzone trzy nowe domy zakonne na Warmii i Mazurach (Olsztyn, Kruklanki i Bartoszy-

ce). Zależało jej, aby służebnice w Polsce powróciły do swej pierwotnej misji, czyli posługi 

wśród wiernych wyznania greckokatolickiego. Posiadając zdolności artystyczne i wyczucie 

piękna s. Bazylia projektowała razem z artystą Jerzym Machajem wystrój kaplic w domach 

zakonnych według wymogów tradycji wschodniej. Pisała ikony, którymi ozdabiała wnętrza 

pomieszczeń zakonnych. 

Dzięki jej staraniom przy ścisłej współpracy z zarządem generalnym w 1982 r. udało 

się dokonać translokacji relikwii współzałożycielki zgromadzenia s. Josafaty Hordaszewskiej 

z USRR do Polski, a następnie do Rzymu. Było to przełomowe wydarzenie w historii nie tyl-

ko prowincji, ale całego zgromadzenia, które zapoczątkowało proces beatyfikacyjny pierw-

szej Siostry Służebnicy NPM, współzałożycielki zgromadzenia. 

W czasie jej drugiej kadencji w latach 1984–1989, gdy do składu zarządu weszły mło-

de służebnice s. Zofia Łebedowicz i s. Mirosława Skiba, podejmowała kolejne wyzwania 

istotne dla dalszego rozwoju prowincji w Polsce. Mając na uwadze potrzeby sióstr katechetek, 

opracowała wspólnie z s. Zofią cykl książek do katechezy dla klas 0–VI szkoły podstawowej 

na potrzeby katechizacji dzieci z rodzin greckokatolickich. Była to nie tylko podstawa pro-

gramowa, ale metodyczne podręczniki dla katechetów i uczniów, do których wykonywała 

osobiście ilustracje. 

Ważnym elementem życia zakonnego sióstr była ich formacja. W 1988 r. po raz 

pierwszy s. Bazylia zorganizowała rekolekcje dla sióstr w ośrodku rekolekcyjnym w Magda-

lence koło Warszawy. Do tej pory nauki rekolekcyjne odbywały się najczęściej w ciasnocie 

warszawskiego klasztoru i głosili je najczęściej ojcowie bazylianie. Długoletnim kaznodzieją 

był o. Paweł Puszkarski (1947–1964). W latach 1965–1974 do głoszenia nauk rekolekcyjnych 

zapraszani byli rzymskokatoliccy ojcowie redemptoryści, a od 1971 r. najczęściej głosił je dla 

sióstr o. Jozafat Romanyk. W maju 1989 r. s. Bazylia zaprosiła po raz pierwszy na rekolekcje 

dla sióstr do ośrodka rekolekcyjnego w Magdalence koło Warszawy archimandrytę ojców 

studytów o. Lubomyra Huzara, co zapoczątkowało nową formację służebnic. 
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Po zakończeniu kadencji prowincjalnej długie lata pracowała jako sekretarka i archi-

wistka prowincji, dzięki czemu zachowało się wiele cennych materiałów archiwalnych, 

wspomnień sióstr, dokumentów zebranych i uporządkowanych w archiwum prowincji.  

Następczynią s. Bazylii została wybrana s. Mirosława Irena Skiba, która pełniła urząd 

przełożonej prowincjalnej od 21 VIII 1989 r. do 15 VII 2000 r. Warto zauważyć, iż jej eko-

nomką oraz pierwszą asystentką była s. Zofia Łebedowicz, a sekretarką s. Bazylia Czykało. 

Ścisła współpraca tych sióstr będących w ciągłości zarządu odpowiedzialnych za administra-

cję przyczyniła się do gruntownej stabilizacji prowincji w Polsce oraz pozytywnie wpłynęła 

na dalszy jej dynamiczny rozwój. 

 

Tabela 53. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym pw. Świętej Rodziny w Warszawie w latach 1952–1992. 

Dom prowincjalny pw. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Miodowa 16 

Data otwarcia domu zakonnego 
1 VI 1952 r. 

Przełożona wiceprowincjalna s. Amalia Olena Czaban 

  

Data zamknięcia domu zakonnego 
1 III 1992 r. 

Przełożona prowincjalna s. Mirosława Irena Skiba 

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Tadeusza Tekla Rudko 1 VI 1952 1 VI 1958  

s. Bazylia Eugenia Czykało 1 VII 1959 3 II 1961  

s. Laurencja Maria Bojczuk 3 II 1961 3 II 1964  

s. Bazylia Eugenia Czykało 3 II 1964 8 IV 1965  

s. Weronika Wołoszyńska 4 II 1967 22 VII 1971  

s. Laurencja Maria Bojczuk 22 VII 1971 10 VI 1974  

8 X 1975 22 VII 1977  

s. Anna Maria Prociw 22 VII 1977 26 VIII 1979  

s. Bazylia Eugenia Czykało 26 VIII 1979 1 III 1992  

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Amalia Olena Czaban 30 X 1950 6 II 1979 zmarła 

s. Tadeusza Tekla Rudko 11 XI 1950 26 VIII 1951 Adampol 

6 VIII 1952 1 I 1961 Wałcz 

s. Jurija Nadzieja Dumak 25 VIII 1950 16 VIII 1951 Halemba 

s. Augustyna Aleksandra Kaczor 22 XI 1950 15 XI 1952 Wałcz 

s. Damiana Anna Czepil  8 XII 1950 1 II 1954 Chełm 

s. Leonida ParaskewiaWardęga 12 XI 1950 12 VI 1952 zmarła 

s. Wira Wasyłyna Łukiw 1949 17 VI 1951 zmarła 

s. Eupraksja Sofija Krutowska 15 V 1951 14 IX 1951 zmarła 

s. Teodozja Teresa Dyczko 18 IX 1951 15 III 1953 Goleniów 

s. Petronela Szkirpan 31 XII 1951 16 I 1953 Karlino 

s. Maria Katarzyna Kusznir 8 XII 1951 10 IX 1957 Świdwin 

s. Włodzimiera Maria Mozol 8 XII 1951 1 IX 1955 Stare Kurowo 

s. Dominika Zofia Muż 30 XI 1951 6 VIII 1952 Miastko, ul. Rybacka 

s. Josyfa Mychajłyna Melnycka 28 VIII 1952 26 IX 1953 Wałcz 

s. Teresa Helena Łukowicz 2 IX 1952 12 X 1958 Wałcz 

16 II 1962 8 X 1964 Matczyn 

s. Margareta Olena Dyczko 10 III 1953 12 II 1956 Goleniów 

s. Olena Anna Czech 1 IX 1953 20 IX 1954 Maszewo 

s. Emilia Stefania Paszkowiak 16 XI 1954 17 II 1955 Goleniów 

1 IV 1957 16 IX 1957 Piątek 

2 IX 1960 8 VII 1961 Świdwin 

s. Bazylia Eugenia Czykało 7 XII 1954 8 IV 1965 Rzym, Dom generalny 
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25 VIII 1979 1 III 1992 Warszawa, ul. Rajców 

s. Jeremija Iwanna Kucab 29 X 1955 5 V 1956 Goleniów 

1 IV 1957 1 VI 1958 Miastko 

s. Tarsykia Julia Sokołyk 1 IV 1957 25 VIII 1959 Świdwin 

s. Wiktoria Katarzyna Biłas 10 VII 1958  7 II 1961 Piątek 

1 IX 1961 8 X 1964 Matczyn 

s. Sozonta Maria Biłas 10 VII 1958 15 VIII 1973 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

s. Laurencja Maria Bojczuk 28 IV 1958 10 V 1958 Piątek 

9 X 1958 1 III 1992 Warszawa, ul. Rajców 

s. Sewastiana Ahafia Szymańska 19 VII 1958 10 II 1961 Piątek 

s. Hliba Paraskewia Bojczuk 6 XI 1958 5 V 1960 Goleniów 

s. Marta Irena Pidłypczak 2 XII 1958 1 VI 1963 Janów Lubelski 

s. Joanna Maria Bunda 19 III 1959 29 III 1960 Stare Kurowo 

s. Mirosława Irena Skiba 25 VI 1959 2 IX 1962 Kraków – studia 

2 IX 1962 6 VII 1966 Matczyn 

6 IX 1984 1 III 1992 Warszawa, ul. Rajców 

s. Andrzeja Maria Chomiak 8 II 1960 2 IX 1962 Kraków – studia 

3 VIII 1967 5 VIII 1978 zmarła 

s. Wira Władysława Bobińska 28 XII 1960 28 VIII 1984 Chełm Lubelski 

s. Miriam Lidia Bałtorowicz 22 XII 1968 29 VIII 1984 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

s. Romana Nadzieja Paszkowiak 9 IX 1962 15 III 1965 Matczyn 

s. Zenobia Halina Wilchowska 30 XII 1962 12 VII 1965 Matczyn 

20 VIII 1978 6 IX 1991 Przemyśl, ul. Wysockiego 

s. Irena Daria Kozij 19 II 1963 2 IX 1965 Matczyn 

s. Leokadia Mirosława Biłas 21 IX 1963 20 VI 1964 Nowy Sącz – studia 

20 VI 1964 11 III 1967 Stare Kurowo 

s. Adriana Aniela Jaśniewicz 6 VIII 1964 15 II 1967 Świdwin 

s. Oresta Maria Kozij 1 VI 1965 18 VII 1967 Matczyn 

s. Weronika Anna Wołoszyńska 3 VIII 1966 5 II 1974 zmarła 

s. Teresa Zofia Zapołuch 10 VII 1967 17 IX 1970 Goleniów 

s. Antonia Maria Kuzio 27 VII 1967 15 VIII 1970 Matczyn 

5 X 1979 1 VIII 1981 Matczyn 

s. Bernadetta Bronisława Wiktor 5 VIII 1967 15 VIII 1970 Matczyn 

s. Lubomira Olesława Wacura 2 II 1968 1 IX 1970 Goleniów 

1 II 1976 1 IX 1977 Matczyn 

s. Salomija Stanisława Burak 30 IV 1968 8 X 1972 Stare Kurowo 

15 VIII 1973 1 X 1974 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Lidia Weronika Kozar 4 VII 1968 16 III 1971 Goleniów 

1 IX 1977 8 IX 1986 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

s. Melania Józefa Kuzio 10 VIII 1969 8 IX 1972 Goleniów 

s. Tatiana Maria Kowalczyk 14 VI 1970 5 I 1973 Matczyn 

s. Zofia Sławomira Łebedowicz 17 VI 1970 23 VIII 1973 Miastko 

25 II 1983 1 III 1992 Warszawa, ul. Rajców 

s. Anatolia Krystyna Magura 15 VIII 1970 23 VIII 1973 Matczyn 

s. Nadzieja Anna Kowalczyk 21 IX 1970 23 VIII 1973 Świdwin 

s. Hiacenta Jarosława Zapołuch 21 VIII 1971 23 IX 1975 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

1 II 1978 1 III 1982 Olsztyn 

s. Areta Antonina Pidłypczak 15 IX 1971 1 IX 1975 Stare Kurowo 

s. Elżbieta Zofia Głuszyk 2 VII 1973 1 IX 1977 Stare Kurowo 

20 VI 1980 28 XI 1983 Rzym, Kolegium św. Jozafata 

s. Anna Maria Prociw 10 VI 1974 5 IX 1979 Goleniów 

s. Monika Maria Lisowska 31 VIII 1974 9 IX 1978 Koszalin  

s. Stefania Alina Buczkowska  12 VII 1976 31 VIII 1990 Kruklanki 

s. Oksana Zofia Waszczur  22 VIII 1978 1 III 1982 Olsztyn 

s. Josafata Anna Bodnar  21 VIII 1978 1 VIII 1981 Koszalin 

s. Józefa Julia Pidłypczak  14 X 1978 24 VII 1982 Olsztyn  

s. Andrzeja Irena Magura  4 IX 1980 7 X 1983 Janów Lubelski 

s. Weronika Ewa Kocan  1 III 1981 7 X 1983 Janów Lubelski 
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s. Magdalena Maria Ożańska  6 VIII 1981 18 VIII 1985 Kruklanki 

s. Jeremija Eugenia Pidłypczak  24 X 1981 6 IX 1984 Janów Lubelski 

s. Jarosława Alina Hałenda  1 X 1983 2 IX 1988 Przemyśl, ul. Kochanowskiego 

15 VIII 1991 15 VIII 1992 Bartoszyce 

s. Justyna Ewa Kowalczyk  13 I 1984 2 IV 1987 Janów Lubelski 

s. Olena Danuta Mańkut  7 IX 1986 28 VIII 1989 Janów Lubelski 

s. Włodzimiera Maria Hrabyk  17 VIII 1987 3 VIII 1991 Janów Lubelski 

s. Tymoteja Elżbieta Giza  4 X 1987 1 III 1992 Warszawa, ul. Rajców 

s. Olga Ewa Dykyj  11 X 1987 1 III 1992 Warszawa, ul. Rajców 

s. Natalia Krystyna Macina  5 XII 1988 1 III 1992 Warszawa, ul. Rajców 

s. Daniela Helena Szumna  22 VI 1989 6 IX 1991 Przemyśl, ul. Wysockiego 

s. Doroteja Anna Boczyluk  24 VIII 1991 25 IX 1991 Przemyśl, ul. Wysockiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w APSS, AGSS. 

 

Prowincja Sióstr Służebnic NPM w Polsce w 1989 r. rozpoczęła nowy etap rozwoju, 

który charakteryzował się zainicjowaniem pogłębionej formacji zakonnej, podwyższeniem 

wykształcenia i kwalifikacji sióstr oraz zmianą siedziby zarządu. Zostały podjęte różne formy 

formacji zakonnej sióstr nowicjuszek, juniorystek i profesek. Organizowane były nie tylko 

coroczne rekolekcje dla sióstr, ale również systematyczne spotkania w czasie formacji po-

czątkowej, katechetek, przełożonych wspólnot oraz sióstr profesek. 

Ze względu na wewnętrzne przemiany w klasztorze ojców bazylianów siostrom zosta-

ła wypowiedziana umowa wynajmu pomieszczeń przy ul. Miodowej. Wszystkie zamieszkują-

ce pod tym adresem zgromadzenia żeńskie, zarówno służebnice, jak siostry bazylianki i elż-

bietanki, opuściły wynajmowane pomieszczenia
775

. Nowicjat został przeniesiony 24 IX 

1991r. do nowo zakupionego domu w Przemyślu przy ul. Wysockiego 59, natomiast poszu-

kiwania domu pod siedzibę zarządu zakończyły się w listopadzie 1991 r. kupnem nierucho-

mości w Warszawie przy ul. Rajców 11. Przy wsparciu finansowym zarządu generalnego pod 

kierownictwem s. Franciszki Bybliw i ekonomki generalnej s. Justyny Kowal 15 XI 1991 r. 

podpisano akt notarialny z właścicielem budynku dr. Włodzimierzem Zielińskim i dokonano 

zakupu. Przeprowadzka była trudnym momentem, gdyż siostry były emocjonalnie bardzo 

związane z siedzibą przy ul. Miodowej, gdzie zaczynały wszystko od początku, tworząc na 

nowo struktury prowincji zgromadzenia w Polsce w niestabilnym okresie powojennym. Re-

mont nowego domu i przeprowadzka trwały do końca lutego 1992 r. Oficjalnie siedziba 

władz prowincjalnych Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w Polsce została przeniesiona     

1 III 1992 r. do nowej placówki pw. Świętej Rodziny przy ul. Rajców 11
776

. W trzeci dniu 

                                                           
775

 Dnia 2 VIII 1991 r. z wizytą do sióst przybył protoihumen o. Wasyl Medwit razem z o. Włodzimierzem Jusz-

czakiem. Wręczono siostrom wypowiedzenie umowy użyczenia na zamieszkaną przez nich część klasztoru przy 

ul. Miodowej 16, gdzie mieszkały od 1950 r.  
776

 Siostry, kupując dom przy ul. Rajców 11, nie posiadały żadnej informacji, iż nieruchmość wcześniej był 

własnością ppłk. Ryszarda Kuklińskiego. W 1971 r. podjął on współpracę z amerykańską Centralną Agencją 
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Świąt Wielkanocnych 21 IV 1992 r. przełożona prowincjalna s. Mirosława Skiba zwróciła 

klucze od dotychczas zajmowanych pomieszczeń przy ul. Miodowej 16 prowincjałowi bazy-

lianów o. W. Medwitowi. Wydarzenie te zbiegło się symbolicznie z rokiem, w którym zgro-

madzenie przeżywało jubileusz stulecia istnienia, wchodząc w kolejny etap swojej historii. 

Zarządy prowincjalne w latach 1989–2011 pod kierownictwem s. Mirosławy Ireny 

Skiby (1989–2000), a następnie s. Zofii Sławomiry Łebedowicz (2000–2011) prowadziły kon-

sekwentnie strategiczny plan rozwoju prowincji, który doprowadził do: 

– stworzenia stabilnej bazy materialnej w prowincji, gdyż dzięki pozyskaniu środków 

na zakup nieruchomości wszystkie domy w Polsce (11 domów), w których zamieszkiwały 

siostry były własnością zgromadzenia (wyjątkiem była placówka w Janowie Lubelskim);  

– prowadzenia przez siostry formacji duchowej i osobistej nie tylko w zgromadzeniu, 

ale również w innych ośrodkach; 

– uzyskania w latach 80.–90. odpowiedniego wykształcenia umożliwiającego podjęcie 

pracy na pełnych etatach w szkołach, placówkach pomocy społecznej i ochrony zdrowia, co 

wypłynęło na stabilność wspólnot; 

– podniesienia kompetencji i objęcia przez siostry stanowisk kierowniczych w pla-

cówkach pomocy społecznej i ochrony zdrowia, placówkach kształcenia ustawicznego, dzięki 

czemu ośrodki pod ich kierownictwem spełniały wymagane standardy; 

– przygotowania całego szeregu profesjonalnych sióstr katechetek, nie tylko w wymia-

rze teoretycznym, ale również praktycznym. 

W prowincji w latach 1993–2011 powstały bardzo ważne ośrodki, które zapewniły 

zgromadzeniu kontynuację misji, a mianowicie: ośrodek rekolekcyjno-formacyjny Centrum 

Effatha w Przemyślu oraz Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej wraz z Centrum Rehabili-

tacji im. Bł. s. Josafaty i Ośrodek Szkolenia w Prałkowcach. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Wywiadowczą (CIA). Jako agent o pseudonimie Jack Strong przekazywał ściśle tajne dokumenty. Gdy sprawa 

wyszła na jaw, potajemnie uciekł do USA. 23 V 1984 r. J. Kukliński został skazany zaocznie przez sąd wojsko-

wy w Warszawie na karę śmierci, a jego majątek został skonfiskowany. Po 1989 r. podjął on starania o odzyka-

nie swego majątku, skonfiskowanego przez władze komunistyczne i przekazanego na Skarb Państwa. W związ-

ku z tym rozpoczęło się postępowanie sądowe o zwrot majątku, a tym samym nieruchomości przy ul. Rajców 

11, która należała w tym czasie do SSłużebnic. Siostry zatrudniły adwokata, który prowadził tę sprawę w ich 

imieniu. Dzięki temu, iż zakupiły one nieruchomość prawnie od kolejnego już właściciela, a nie bezpośrednio od 

Skarbu Państwa, sąd wydał decyzję, iż dom pozostaje własnością sióstr. Ppłk. Kukliński otrzymał w zamian 

rekompensatę. Zmarł 11 II 2004 r. w USA. Po jego śmierci w 2004 r. s. Zofia Łebedowicz, ówczesna przełożona 

prowincjalna, spotkała się przed budynkiem przy ul. Rajców 11 z żoną Joanną Kuklińską, która wyraziła zado-

wolenie, iż w ich byłym domu mieszkają siostry zakonne. Joanna Kuklińska zmarła 2 VI 2013 r. 
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Tabela 54. Zarządy prowincji Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce w latach 1946–2017 

 PRZEŁOŻONE  

WICEPROWINCJALNE  

I PROWINCJALNE 

 

ZARZĄDY 

1 Przełożona wiceprowincjalna 

s. Amalia Ołena Czaban 

1946 r. – 31 XII 1960 r. 

 

 1947 r. – 31 XII 1948 r. s. Manujiła Mychajłyna Kowalczuk – I asystentka 

s. Wisariona Olga Ołeksyn – II asystentka 

s. Wira Władysława Bobińska – III asystentka 

s. Olena Anna Czech – IV asystentka 

 1 I 1949 r. – 31 XII 1952 r.  s. Wisariona Olga Ołeksyn – I asystentka 

s. Ewpraksja Zofia Krutowska – II asystentka 

s. Akyłyna Anastazja Horyneć – III asystentka 

s. Suzanna Stefania Iwatiw – IV asystentka 

 1 I 1953 r. – 31 XII 1959 r. s. Tadeja Tekla Rudko – I asystentka 

s. Anna Maria Prociw – II asystentka 

s. Maria Rozalia Werbeneć – III asystentka 

s. Paula Zofia Szeremeta – IV asystentka 

2 Przełożona wiceprowincjalna 

s. Wira Władysława Bobińska  
1 I 1960 r. – 10 VI 1974 r. 

 

  

1 I 1960 r. – 31 XII 1964 r. 

s. Bazylia Eugenia Czykało – I asystentka, sekretarka 

s. Weronika Anna Wołoszyńska – II asystentka 

s. Wisariona Olga Ołeksyn – III asystentka i ekonomka 

  

1 I 1965 r. – 28 X 1968 r. 

s. Amalia Olena Czaban – I asystentka 

s. Anna Maria Prociw – II asystentka  

s. Weronika Anna Wołoszyńska – III asystentka 

s. Andrzeja Maria Chomiak – IV asystentka 

s. Laurencja Maria Bojczuk – ekonomka 

 Przełożona prowincjalna 

s. Wira Władysława Bobińska  

29 X 1968 r. – 9 VI 1974 r. 

s. Amalia Olena Czaban – I asystentka 

s. Anna Maria Prociw – II asystentka 

s. Weronika Anna Wołoszyńska – III asystentka 

s. Andrzeja Maria Chomiak – IV asystentka 

s. Laurencja Maria Bojczuk – ekonomka 

3 Przełożona prowincjalna 

s. Anna Maria Prociw  
10 VI 1974 r. – 24 V 1979 r. 

 

  s. Amalia Olena Czaban – I asystentka 

s. Paula Zofia Szeremeta – II asystentka (1974–1975) 

s. Andrzeja Maria Chomiak – II asystentka (197–1978) 

s. Daria Kornelia Kwiatkowska – II (1978–1979) 

s. Partenia Maria Kurylak – III asystentka 

s. Eugenia Maria Łukowicz – IV asystentka 

s. Miriam Lidia Bałtorowicz – sekretarka 

s. Wira Władysława Bobińska – ekonomka 

4 Przełożona prowincjalna 

s. Bazylia Eugenia Czykało  
24 V 1979 r. – 20 VIII 1989 r. 

 

  

24 V 1979 r. – 20 VIII 1984 r. 

s. Bogdana Maria Repetyło – I asystentka 

s. Anna Maria Prociw – II asystentka 

s. Daria Kornelia Kwiatkowska – III asystentka 

s. Laurencja Maria Bojczuk – IV asystentka 

s. Miriam Lidia Bałtorowicz – sekretarka  

s. Wira Władysława Bobińska – ekonomka 

  

21 VIII 1984 r. – 20 VIII 1989 r. 

s. Bogdana Maria Repetyło – I asystentka 

s. Teresa Helena Łukowicz – II asystentka 

s. Laurencja Maria Bojczuk – III asystentka 

s. Jurija Nadzieja Dumak – IV asystentka 

s. Zofia Sławomira Łebedowicz – sekretarka 
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s. Mirosława Irena Skiba – ekonomka 

5 Przełożona prowincjalna 

s. Mirosława Irena Skiba  
21 VIII 1989 r. – 15 VII 2000 r. 

 

  

21 VIII 1989 r. – 21 VIII 1995 r. 

s. Teresa Helena Łukowicz – I asystentka 

s. Zenobia Halina Wilchowska – II asystentka 

s. Makaria Stefania Chomyszyn – III asystentka 

s. Zofia Sławomira Łebedowicz – IV asystentka i ekonomka 

s. Bazylia Eugenia Czykało – sekretarka 

  

21 VIII 1995 r. – 15 VII 2000 r. 

s. Zofia Sławomira Łebedowicz – I asystentka i ekonomka 

s. Anatolia Krystyna Magura – II asystentka 

s. Romana Nadzieja Paszkowiak – III asystentka 

s. Antonia Maria Kuzio – IV asystentka 

s. Bazylia Eugenia Czykało – sekretarka 

6 Przełożona Prowincjalna 

s. Zofia Sławomira Łebedowicz  

15 VII 2000 r. – 12 VI 2011 r. 

 

  

15 VII 2000 r. – 15 VIII 2005 r. 

s. Melania Józefa Kuzio – I asystentka 

s. Zenobia Halina Wilchowska – II asystentka 

s. Anatolia Krystyna Magura – III asystentka 

s. Stefania Alina Buczkowska – IV asystentka 

s. Anna Irena Drozd – sekretarka 

s. Mirosława Irena Skiba – ekonomka 

  

15 VIII 2005 r. – 12 VI 2011 r. 

s. Melania Józefa Kuzio – I asystentka 

s. Daniela Helena Szumna – II asystentka 

s. Natalia Krystyna Macina – III asystentka 

s. Stefania Alina Buczkowska – IV asystentka 

s. Anna Irena Drozd – sekretarka 

s. Mirosława Irena Skiba – ekonomka 

7 Przełożona prowincjalna 

s. Natalia Krystyna Macina  

12 VI 2011 r. – 12 VI 2016 r. 

 

  

12 VI 2011 r. – 12 VI 2016 r. 

s. Magdalena Maria Ożańska – I asystentka 

s. Daniela Helena Szumna – II asystentka 

s. Tatiana Maria Kowalczyk – III asystentka 

s. Jarosława Alina Hałenda – IV asystentka 

s. Anna Irena Drozd – sekretarka 

s. Zofia Sławomira Łebedowicz – ekonomka 

  

12 VI 2016 r. – 12 VI 2021 r. 

s. Magdalena Maria Ożańska – I asystentka, sekretarka 

s. Melania Józefa Kuzio – II asystentka 

s. Olga Ewa Dykyj – III asystentka 

s. Zofia Sławomira Łebedowicz – IV asystentka  

(12 VI 2016-25 VII 2017 r.)
777

 

s. Franciszka Oresta Sałamaszek – IV asystentka (od IX 2017 r.) 

s. Daniela Helena Szumna – ekonomka 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w APSS. 

  

Przedstawione powyżej zestawienie ilustruje, iż Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM 

w latach 1947–1968 było zarządzane przez dwie przełożone wiceprowincjalne. Od momentu 

uzyskania statusu prowincji w latach 1968–2017 prowincją zarządzało sześć przełożonych 

prowincjalnych. Okres największego rozwoju prowincji przypada na lata 1990–2011, który 

charakteryzuje pogłębiona formacja zakonna sióstr, stabilność materialna wspólnot, harmo-

                                                           
777

 Siostra Zofia Łebedowicz została wybrana na Przełożoną Generalną Zgromadzenia podczas Kapituły Gene-

ralnej w Rzymie w lipcu 2017 r. 
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nijna współpraca oraz strategicznie wyważony, jednoznaczny kierunek rozwoju kontynuowa-

ny przez kolejne przełożone. 

Właściwe zarządzanie prowincją zostało zauważone i docenione przez współsiostry 

całego zgromadzenia podczas kapituły generalnej w Rzymie w 2017 r. poprzez wybór długo-

letniej przełożonej prowincji polskiej s. Zofii Łebedowicz na stanowisko przełożonej general-

nej 25 VII 2017 r. Wyjątkowość tego momentu wyraża się również w tym, iż po drugiej woj-

nie światowej administracja całego zgromadzenia została ponownie powierzona siostrze z 

prowincji, którą tworzyły od podstaw 79 sióstr dawnej prowincji europejskiej z siedzibą w 

Stanisławowie. 

 

Tabela 55. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym pw. Świętej Rodziny w Warszawie w latach 1992–2017. 

Dom prowincjalny pw. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Rajców 11 

Data otwarcia domu zakonnego 
1 III 1992 r. 

Przełożona prowincjalna s. Mirosława Irena Skiba 

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Bazylia Eugenia Czykało 1 III 1992 15 VIII 2007  

s. Zofia Sławomira Łebedowicz 15 VIII 2007 12 VI 2011  

s. Natalia Krystyna Macina 12 VI 2011   

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Bazylia Eugenia Czykało 1 III 1992 20 XI 2012 zmarła 

s. Laurencja Maria Bojczuk 1 III 1992  zmarła 

s. Mirosława Irena Skiba 1 III 1992   

s. Zofia Sławomira Łebedowicz 1 III 1992 12 VI 2011 Prałkowce 

s. Olga Ewa Dykyj 1 III 1992 25 VIII 1998 Przemyśl, ul. Wysockiego 

s. Tymoteja Elżbieta Giza  1 III 1992 22 VIII 1995 Bartoszyce 

s. Natalia Krystyna Macina 1 III 1992 15 II 2001 Kruklanki 

12 VI 2011   

s. Daniela Helena Szumna 10 III 1992 5 IX 1992 Kruklanki 

s. Jarosława Alina Hałenda 15 VIII 1991 15 VIII 1992 Bartoszyce 

s. Doroteja Anna Boczyluk 20 VIII 1997 6 X 2004 Prałkowce 

1 XI 2009   

s. Anna Irena Drozd 15 II 2001 30 VI 2016 Prałkowce 

s. Elżbieta Maria Hołubiec 13 III 2002 3 I 2005 Prałkowce 

s. Światosława Katarzyna Repetyło 4 I 2004 8 XI 2008 zmarła 

s. Tadeja Halina Czwak 23 IX 2004 10 X 2010 Prałkowce 

s. Winkentia Halina Bursakowska 1 X 2007 1 XI 2009 Prałkowce 

1 IX 2017   

s. Zenobia Halina Wilchowska 19 XII 2008   

s. Romana Nadzieja Paszkowiak 19 VII 2011 15 VIII 2015 Bartoszyce 

s. Magdalena Maria Ożańska 22 VIII 2016   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w APSS. 

2.2 Działalność przy greckokatolickiej parafii pw. Zaśnięcia Matki Bożej w War-

szawie 

 

Siostry od momentu zamieszkania przy ul. Miodowej były zaangażowane w pracę pa-

storalną przy greckokatolickiej parafii Zaśnięcia Matki Bożej w Warszawie. Prowadziły kate-
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chizację, pracę socjalną wśród chorych, starszych i potrzebujących oraz zakrystię dbając i 

szyjąc szaty liturgiczne, obrusy na ołtarze i wystrój liturgiczny.  

Katechizację w warszawskiej parafii od lat 60. XX w. prowadziła s. Amalia Czaban. 

Mając pedagogiczne wykształcenie i doświadczenie pracy w szkole nie tylko jako dyrektorka, 

ale również wychowawca, umiała zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do aktywnego życia 

w parafii. Utrzymywała bardzo dobry kontakt z rodzicami. Zajęcia prowadziła z wielkim po-

święceniem przez 16 lat do 1976 r. Oprócz katechizacji siostry przygotowywały z dziećmi 

przedstawienia okolicznościowe, jasełka, koncerty, inscenizacje mikołajowe oraz angażowały 

je przy okazji różnych świąt kalendarza liturgicznego. Gdy w latach 70. XX w. pojawiła się 

możliwość prowadzenia zajęć dla dzieci z rodzin greckokatolickich w innych regionach Pol-

ski, siostry bez wahania zaangażowały się, dojeżdżając w soboty i niedziele z Warszawy do 

Kruklanek na Mazury lub do Pasłęka i Olsztyna na Warmii
778

. 

 

Tabela 56. Katechizacja dzieci wyznania greckokatolickiego przez Siostry Służebnice NPM w parafii pw. Za-

śnięcia Matki Bożej Warszawie w latach 1960–1991. 

 

Katechetka 

 

Lata 

 

Miejscowość 

Liczba 

dzieci 

 

Proboszcz  

s. Amalia Czaban 1960–1965 Warszawa  o. Rodion Barabasz OSBM 

1965–1970  o. Jozafat Romanyk OSBM 

s. Amalia Czaban 

s. Weronika Wołoszyńska 

1970–1971 Warszawa  o. Jozafat Romanyk OSBM 

Kruklanki 

Jakunówka 

62 o. Andrzej Szagała OSBM 

 

s. Amalia Czaban 

s. Miriam Baltorowicz 

 

s. Weronika Wołoszyńska 

1971–1972 Warszawa 

Kruklanki 

Jakunówka 

 

59 

o. Jozafat Romanyk OSBM 

o. Andrzej Szagała OSBM 

 

Pasłęk  ks. Jan Jaremin 

s. Amalia Czaban 

s. Miriam Baltorowicz 

s. Weronika Wołoszyńska 

1972–1973 Warszawa 

Kruklanki 

Pasłęk 

 

60 

o. Jozafat Romanyk OSBM 

o. Andrzej Szagała OSBM 

ks. Jan Jaremin 

s. Amalia Czaban 

s. Miriam Baltorowicz 

1973–1974 Warszawa 

Kruklanki 

 

57 

o. Jozafat Romanyk OSBM 

o. Piotr Kryk OSBM 

 

s. Amalia Czaban 

s. Miriam Baltorowicz 

1974–1975 

1975–1976 

1976–1977 

1977–1978 

1978–1979 

1979–1980 

1980–1981 

 

 

Warszawa 

15 

14 

14 

15 

15 

18 

18 

 

 

o. Jozafat Romanyk OSBM 

s. Miriam Baltorowicz 

s. Stefania Buczkowska 

1981–1982 

 

16 

 

s. Miriam Baltorowicz 

s. Stefania Buczkowska 

1982–1983 

 

14 

s. Miriam Baltorowicz 

s. Zofia Łebedowicz 

s. Stefania Buczkowska 

1983–1984 19 

s. Miriam Baltorowicz 1984–1985 19 
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 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 283. 
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s. Magdalena Ożańska 

s. Stefania Buczkowska 

s. Zofia Łebedowicz 

s. Stefania Buczkowska 

1985–1986 17 

s. Jarosława Hałenda 

s. Stefania Buczkowska 

s. Symeona Oblawska 

1986–1987 18  

 

o. Melecjusz Biliński OSBM 

 s. Jarosława Hałenda 

s. Stefania Buczkowska 

s. Symeona Oblawska 

1987–1988 23 

s. Stefania Buczkowska 

s. Symeona Oblawska 

1988–1989 20 

s. Stefania Buczkowska 

s. Olga Dykyj 

1989–1990 17  

o. Wasyl Medwit OSBM 

 s. Włodzimiera Hrabyk 

s. Olga Dykyj 

1990–1991 16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w APSS, AGSS. 

 Wspólnotę parafialną tworzyli mieszkańcy stolicy oraz najbliższych miejscowości 

podwarszawskich w większości absolwenci wyższych uczelni i pracownicy ministerialni, 

którzy skupiali greckokatolicką inteligencję z całej Polski. Brakuje danych odnośnie liczby 

dzieci objętych katechizacją w latach 1960–1974, ale nie była to zbyt duża grupa. Od 1975 r. 

na zajęcia uczęszczało 14–23 osób w różnym przedziale wiekowym. Inaczej przedstawiała się 

sytuacja w Kruklankach, gdzie na lekcje religii przychodziło 57–62 uczniów. Siostry z war-

szawskiej wspólnoty przez dwa lata dojeżdżały do Jakunówki koło Olsztyna i Pasłęka koło 

Elbląga, gdzie w ramach katechezy przygotowywały dzieci do sakramentów świętych. 

Przy parafii pojawiało się wiele ciekawych inicjatyw, a wśród nich powstanie w 1977 r. Mło-

dzieżowego Chóru Kameralnego pod kierownictwem Jarosława Polańskiego, który wykony-

wał dawną muzykę cerkiewną i narodową
779

. 

Służebnice NPM w warszawskim domu zakonnym prowadziły w okresie powojennym 

jedyną w PRL-u pracownię krawiecką szat liturgicznych dla duchowieństwa greckokatolic-

kiego, którą kierowała s. Laurencja Bojczuk. Siostry dbały o estetykę i dokładały ogromnej 

staranności w wyborze najlepszych materiałów, gdyż bardzo im zależało, aby kapłani mieli 

dobrze skrojone i odpowiednio uszyte stroje, podczas sprawowania Liturgii. Posługę tę często 

wykonywały bezinteresownie, szyjąc komplety szat dla księży z całej Polski, a nawet zagra-

                                                           
779

 Młodzieżowy Chór Kameralny pod kierownictwem Jarosława Polańskiego występował m.in. na XVII Mię-

dzynarodowym Festiwalu w Międzyzdrojach (1982), na Zamku Książąt Pomorskich, w rezydencji Prymasa 

Józefa Glempa i w wielu miejscowościach Polski. Do niezapomnianych wydarzeń należą: zdobycie tytułu laure-

ata na I Festiwalu Muzyki Religijnej w Rzymie (7–12 XI 1983) za wykonanie koncertu „Pokajania” Artura We-

dela. Podczas tego pobytu chór nagrał kilka płyt ze swoim repertuarem w studiach nagraniowych w Rzymie i 

Castel Gandolfo, turnée artystyczne w 1984 r. po Niemczech i we Francji, udział w obchodach Jubileuszu 1000-

lecia chrztu Rusi – Ukrainy w 1988 r. w Rzymie – w tym czasie prywatna audiencja i koncert u papieża Jana 

Pawła II, turnée (30-dniowe) do Stanów Zjednoczonych i Kanady w 1989 r. (przełom września i października). 

Chór dał ponad 20 koncertów w prestiżowych salach miast USA i Kanady. W chórze śpiewały Ukrainki, Polki i 

Białorusinki, http://fundacjapolanski.pl/biografia/, strona dostępna na dzień 30 I 2019 r. 

http://fundacjapolanski.pl/biografia/
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nicy. Największą trudnością było zdobycie dobrej jakości materiału oraz dodatków, które w 

okresie PRL-u były towarem deficytowym. 

Do zadań sióstr z warszawskiego domu należała troska o czystość i wystrój okoliczno-

ściowy cerkwi, które pochłaniały bardzo dużo czasu. Wszystkie powierzone zadania wyko-

nywały z oddaniem, zarówno prace porządkowe w świątyni, jak i w pralni, czy też w kuchni, 

nie szczędząc sił ani zdrowia. Szczególnie podczas remontów cerkwi siostry pracowały do 

późna w nocy, aby przygotować i uporządkować świątynię na poranne nabożeństwo. W la-

tach 1984–1987 wspierały finansowo remont części klasztoru użytkowanej przez siostry, 

przekazując zaoszczędzone środki wspólnot z całej Polski
780

. Uporządkowanie pomieszczeń 

po remoncie w całym budynku wykonywały służebnice „w ramach dobrej współpracy”. 

Opieka nad wystrojem cerkwi oraz posługa przy parafii i katechizacja dzieci zostały zakoń-

czone wraz z opuszczeniem budynku przy ul. Miodowej, w związku ze zmianą siedziby za-

rządu zgromadzenia w marcu 1992 r. 

 

2.3 Formacja nowicjatu i junioratu 

 

Przełożona s. Amalia Czaban w 1946 r. złożyła wniosek do prymasa kard. A. Hlonda 

na przeniesienie nowicjatu do Adampola, gdyż w okresie powojennym było to jedyne spokoj-

ne miejsce, w którym siostry czuły się bezpiecznie. Zgoda została wydana 21 II 1947 r., a 7 

III 1947 r. powołano nowicjat, gdzie s. Suzanna Iwatiw doświadczona nauczycielka pracująca 

wcześniej w Szkole św. Mikołaja w Przemyślu została naznaczona mistrzynią, a opiekę prze-

kazano bazylianom. W 1946 r. na postulat zgłosiły się dwie osoby Mychajłyna Melnyćka 

(wstąpiła 15 V 1946 r.) i Natalia Hawrylaka (wstąpiła 7 VII 1946 r.), którym wręczono habity 

13 III 1947 r. Jako kolejna zgłosiła się do sióstr Zofia Nowosad, która została przyjęta do 

zgromadzenia 3 IX 1948 r. Od 18 IX 1951 r. nowicjat został przeniesiony do Warszawy, 

gdzie mieścił się do września 1991 r.
781

 

W polskiej prowincji od 1946 r. mistrzyniami nowicjatu było pięć sióstr, które wiernie 

z pełnym oddaniem wypełniały swoją posługę i zmarły w opinii świętości. Podopieczne od-

nosiły się do nich z ogromnym szacunkiem i traktowały je jako osoby wzorowo wypełniające 

swoje zadanie, były to s. Suzanna Iwatiw (1947–1951), s. Amalia Czaban (1951–1957; 1961–

                                                           
780

 Por. В. Чикало, С. Лебедович, op. cit., s. 282. W części budynku użytkowanej przez służbnice, wszystkie 

koszty związane z remontem zostały poniesione przez zarząd zgromadzenia. 
781

 Por. APSS, КЗСС 1988, с. 10. Siedziby nowicjatu w Polsce: Adampol (7 III 1947 – 25 IV 1949), Warszawa 

(18 IX 1951 – 17 X 1955), Goleniów (17 X 1955 – 1 IV 1957), Warszawa (1 IV 1957 – 24 IX 1991), Przemyśl 

(od 24 IX 1991 r.). 
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1971), s. Bazylia Czykało (1957–1961), s. Andrzeja Chomiak (1971–1978), s. Zenobia 

Wilchowska (1978–2002). 

Nowicjat był czasem intensywnego, teoretycznego i praktycznego przygotowania do 

życia zakonnego, podczas którego nowicjuszki pogłębiały znajomość Pisma Świętego, Świętej 

Liturgii, zasad wiary i moralności. W tym szczególnym okresie formacji wprowadzane były w 

zrozumienie i praktykowanie rad ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, w umi-

łowanie życia na wzór Maryi Niepokalanie Poczętej, w duchowość i charyzmat zgromadzenia. 

Nowicjat trwał dwa lata, z których pierwszy rok tzw. kanoniczny, wymagał ścisłego przygoto-

wania do życia duchowego i zakonnego, a kończył się złożeniem pierwszej profesji. 

Po odremontowaniu pomieszczeń klasztornych w Warszawie przy ul. Miodowej 18 IX 

1951 r. do stolicy została przeniesiona siedziba zarządu i nowicjat. Mistrzynią nowicjuszek 

wyznaczono s. Amalię Czaban, która oprócz stanowiska przełożonej wiceprowincji, sprawo-

wała opiekę nad kandydatkami. We wrześniu 1951 r. do służebnic zgłosiły się dwie siostry ze 

Zgromadzenia Sióstr Dzieci Maryi – s. Teodozja Teresa Dyczko i s. Petronela Szkirpan, które 

tułały się po Polsce, gdyż ich wspólnota nie zdołała przetrwać w powojennej zawierusze
782

. 

Po przejściu okresu formacji razem z nowicjuszkami stały się pełnoprawnymi członkiniami 

Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM. 

Siostra Amalia prowadziła nowicjat do 1 III 1954 r., a po niej formację objęła na krót-

ko s. Tadeja Rudko, którą zastąpiła 1 IV 1957 r. s. Bazylia Czykało. Będąc absolwentką stu-

dium nauczycielskiego, które dało jej dobre przygotowanie pedagogiczne, szybko nabierała 

doświadczenia w prowadzeniu najmłodszych sióstr. Chętnie korzystała z rad osób życzliwych 

i kompetentnych. Wielu wskazówek udzielił jej wizytator ks. dr Jan Nowicki profesor prawa 

kanonicznego na KUL-u, który umożliwił jej spotkanie z mistrzynią dobrze zorganizowanego 

nowicjatu sióstr benedyktynek samarytanek Krzyża Chrystusowego w Pruszkowie. Siostra 

Bazylia była osobą bardzo ambitną, odpowiedzialną, pełną inicjatywy co przekazywała mło-
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 AAW, SPP/II.20A.94, k. 11; APSS, CC, спомини с. Теодозії Дичко, s. 1. „В Більчаровей (Bilczarowa 

k/Grabowa) проживало шість Сестер, а їх настоятелькою була Епіфанія. В 1947 p. прийшла Акція Вісла. 

Студити одні вже виїхали, а братів переселили на Україну. Сестри пішли до латинського єпископа в 

Тарнові, що робити і Він скомунікувався з єп. Новіцьким з Ґожова, який радо взяв Сестер, бо в Слупську 

закладав Малу Семинарію. При вул. Шимановського 5 був великий по-німецький дім на 40 кімнат, який 

ремонтували. Чотири Сестрі приїхало до Ґожова, і єпископ автом вислав їх до Слупська. Тут ремонт, то 

багато було спрятування. Сестри працювали також в кухні. Була велика, бо 90 хлопціві і священики. Потім 

приїхало ще дві сестри. В Слупську були польські сестри Уршулянки Шарі, які гарно помагали, та радили, 

як забиратися до нової праці в кухні. Сестра Тереса Дичко була там чотири і пів року, як економка, 

полагоджувала всі справи. В 1951 р. у Полчині був катехитичний курс.  Поїхала на нього с. Тереса Дичко і 

с. Петронеля Шкірпан. На курсі були Сестри Служебниці, з якими вони запізналися і рішили  правно 

перейти до їх Згромадження. Тимчасом в Слупську були ще: дві сестри Йосифа і Христина поїхали до 

Канади, а залишилося ще дві: Епіфанія і Марта, а вони дожили свого віку при Сестрах Василіянках.” Por. S. 

Woźniak, Zakon SS. Sióstr Zgromadzenia Dzieci Marii opieki św. Józefa obrządku bizantyjsko-słowiańskiego na 

terenie diecezji gorzowskiej w latach 1952–1962, „In Gremium”, T. 3:2009, s. 83–93. 
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dym siostrom. W styczniu 1961 r. został powołany nowy zarząd prowincjalny, do którego 

wybrano s. Bazylię, dlatego 1 III 1961 r. musiała przekazać stanowisko mistrzyni nowicjatu s. 

Amalii Czaban, która pełniła tę funkcję przez kolejne dziesięć lat do 1 I 1971 r. Jako osoba 

głęboko wierząca przekazywała nowicjuszkom gorliwość do modlitwy i zachęcała do adoracji 

przed Najświętszym Sakramentem. Bardzo lubiła wspólne nabożeństwa, w czasie których nie 

mogło zabraknąć śpiewu liturgicznego, sama bowiem miała wyjątkowy głos. Wyrażała prze-

konanie, że zgromadzenie ma do spełnienia ważną rolę, dlatego dokładała wszelkich starań, 

dbając o jego odrodzenie i rozwój. Przypominała nowicjuszkom, że muszą być przygotowane 

do wypełnienia misji, do przekazywania dzieciom wiary, tradycji, kultury, podkreślając, że to 

jest właśnie zadanie sióstr. Często wspominano ją, jak osobę bardzo pogodną, dla której naj-

wyższą wartością było dobro zgromadzenia, o które troszczyła się i ceniła jak najdroższy 

skarb. U jej boku wyrosła przyszła mistrzyni nowicjatu s. Andrzeja Maria Chomiak
783

, której 

powierzono prowadzenie nowicjatu od 1 I 1971 r. Zadanie to wypełniała aż do swojej niespo-

dziewanej przedwczesnej śmierci 5 VIII 1978 r. Odeszła w opinii świętości w wieku 43 lat. 

Starała się wychować nowicjuszki na dobre siostry zakonne, dając im osobisty przykład wiary 

i oddania Bogu z ufnością. Była osobą bardzo lubianą przez wszystkie siostry. Umiała szcze-

rze powiedzieć prawdę i zależało jej, aby nowicjuszki były „siostrami pełnymi optymizmu i 

zadowolenia ze swego powołania. Zachęcała, aby doceniały zgromadzenie, traktując je, jak 

rodzinę, a każdą siostrę – jak rodzoną”
784

. W formacji najmłodszych sióstr uczestniczyli rów-

nież ojcowie bazylianie – o. Jozafat Romanyk (1971–1983), o. Bogdan Krupka (1983–

1984)
785

. 

Po śmierci s. Andrzei formację nowicjatu powierzono s. Zenobii Halinie Wilchow-

skiej, która pełniła urząd mistrzyni przez dwadzieścia cztery lata do 14 VI 2002 r. Krótko 

przed objęciem stanowiska ukończyła studium nauczycielskie w Tarnowie, co okazało się 

bardzo pomocne w pracy wychowawczej. Wobec nowicjuszek wyróżniała się indywidualnym 

podejściem, starając się zauważyć każdą, z jej osobowością, talentami i charakterem. Do pro-

blemów i trudnych spraw podchodziła z dystansem, zdrowym rozsądkiem i właściwym roze-

znaniem. Liczyła się dla niej każda osoba, której starała się pomóc pogłębić powołanie i prze-

kazać wiarę w żywego Boga. Z wielkim oddaniem uczyła podstaw życia liturgicznego, za-

siewając miłość do modlitwy i adoracji w ciszy, przekazywała historię zgromadzenia. Osobi-

ście bardzo lubiła kontemplację i medytację nad Słowem Bożym, czego próbowała nauczyć 

                                                           
783

 Siostra Andrzeja Maria Chomiak wstąpiła do zgromadzenia 8 II 1960 r., a zmarła 5 VIII 1978 r. 
784

 APSS, Teczka personalna s. Andrzeji Chomiak, Wspomnienia sióstr nowicjuszek (rkps), s. 5. 
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 APSS, КЗСС 1988, s. 11. 
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również nowicjuszki. W 1991 r. w związku ze zmianą siedziby nowicjatu przejechała wraz z 

nowicjuszkami do Przemyśla, gdzie zorganizowała na nowo wspólnotę najmłodszych sióstr, 

prowadząc ją przez kolejne lata. 

Następny etap formacji zwany junioratem rozpoczynał się złożeniem pierwszych ślubów 

zakonnych. Formacja sióstr z profesją czasową w prowincji polskiej rozpoczęła się w 1984 r. od 

zaplanowanych na okres pięciu lat dodatkowych spotkań. Odpowiedzialną za siostry junioryski 

została s. Zofia Łebedowicz, której bardzo zależało na wsparciu młodych sióstr w procesie dora-

stania do profesji wieczystej. W czasie formacji siostry juniorystki zaangażowane były w działal-

ność apostolską zgromadzenia – katechizację lub posługę chorym. Głównym miejscem spotkań, 

ze względu na centralne położenie umożliwiające łatwy dojazd z każdego domu zakonnego w 

Polsce, była siedziba zarządu w Warszawie. Zjazdy odbywały się raz w miesiącu. Oprócz modli-

twy brewiarzowej, Liturgii czy pogłębionego czytania Pisma Świętego zapraszani byli różni pre-

legenci, księża, profesorowie, wykładowcy do poprowadzenia konferencji tematycznych. Począt-

kowo juniorystki korzystały z posługi ojców bazylianów, w szczególności o. Teodozjusza Janko-

wa (2 II 1985 r. – 26 II 1989 r.) czy o. Włodzimierza Juszczaka (10 III 1989 r. – 30 VI 1991 r.). Po 

przeniesieniu siedziby zarządu w 1991 r. spotkania sióstr juniorystek odbywały się przy ul. Raj-

ców, a na kierownika duchowego od 1 III 1992 r. został wybrany greckokatolicki kapłan Stefan 

Batruch z Lublina. Spotkania były kontynuowane systematycznie raz w miesiącu, na których mo-

dlitwę przeplatano wykładami  z dziedziny biblistyki, duchowości wschodniej, konstytucji zgro-

madzenia oraz wartości życia duchowego. Stałym elementem formacji sióstr juniorystek od 1992 

r. stały się rekolekcje z indywidualnym kierownictwem duchowym prowadzone przez odpowie-

dzialną za tę formację s. Zofię Łebedowicz. 

2.4 Kursy formacyjne przełożonych wspólnot zakonnych 

 

Bardzo ważnym elementem permanentnej formacji sióstr, realizowanym w dwóch 

etapach od 1993 r., były spotkania dla przełożonych wspólnot. Przełożona prowincjalna przy-

najmniej dwa razy w roku organizowała spotkania dla przełożonych, na których oprócz ele-

mentów duchowości poruszane były głównie kwestie organizacyjne wspólnot i sprawy bieżą-

ce prowincji. Drugi etap był przygotowywany dla przełożonych, które podejmowały tę odpo-

wiedzialność po raz pierwszy. Spotkania w formie tygodniowych zjazdów organizowała Kon-

sulta Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych przy Konferencji Episkopatu 

Polski. Były to zajęcia mające na celu pogłębienie życia duchowego oraz zapoznanie z zarzą-

dzaniem i organizacją działalności we wspólnocie zakonnej. 
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Dodatkowo w prowincji organizowane były spotkania formacyjne mające na celu nie 

tylko pogłębienie wiary, ale nabycie umiejętności menadżerskich czy komunikacji interperso-

nalnej. Kolejna seria zjazdów dla przełożonych obejmowała Szkołę Modlitwy Słowem Bo-

żym. Przedstawiona poniżej tabela pokazuje chronologicznie spotkania formacyjne dla prze-

łożonych zrealizowane w latach 1993–2017. 

 

Tabela 57. Spotkania formacyjne dla przełożonych wspólnot Sióstr Służebnic NPM w latach 1993–2017. 

Data Formacja Miejsce Liczba 

uczestniczek 

Osoby prowadzące 

1993 r.     

19–20 VI Formacja zakonna  

 

Dom prowincjalny 

Warszawa 

 

9 s. Mirosława Skiba 

s. Zofia Łebedowicz 

o. Mieczysław Olech, pallotyn 

13–14 XI Formacja zakonna 14 s. Mirosława Skiba 

s. Zofia Łebedowicz 

dr I. Kowalczewska 

1995 r.     

1–5 II Kurs dla przełożo-

nych wspólnot za-

konnych 

Ośrodek Rekolek-

cyjny Ojców Pallo-

tynów w Konstan-

cin Jeziorna 

1 Grupa prowadząca z ramienia 

Konferencji Episkopatu Polski 

dla zakonów żeńskich 

1997 r.     

8–10 XI Formacja zakonna  

Dom prowincjalny 

Warszawa 

 

14 s. Mirosława Skiba 

s. Krystyna Kurasiewicz (ur-

szulanka) 

30–31 XII Formacja zakonna 10 s. Mirosława Skiba 

s. Zofia Łebedowicz 

1998 r.     

2–7 I Kurs dla przełożo-

nych wspólnot za-

konnych 

 

Ośrodek Ojców 

Jezuitów w Otwoc-

ku 

2 Grupa prowadząca z ramienia 

Konferencji Episkopatu Polski 

dla zakonów żeńskich 

16–20 II Kurs dla przełożo-

nych wspólnot za-

konnych 

3 Grupa prowadząca z ramienia 

Konferencji Episkopatu Polski 

dla zakonów żeńskich 

1–3 V Lectio Divina: Jak 

żyć Słowem Bożym 

na co dzień? 

Dom prowincjalny 

Warszawa 

13 s. Zofia Łebedowicz 

1999 r.     

5–10 II Lectio Divina: Jak 

żyć Słowem Bożym 

na co dzień? 

Ośrodek rekolek-

cyjny Centrum 

Effatha w Przemy-

ślu 

23 o. Taras Borszczewśkyj 

2000 r.     

28–30 VIII Znaczenie i misja 

przełożonej według 

wschodniej ducho-

wości na podstawie 

pouczeń św. Teodora 

Studyty 

Ośrodek rekolek-

cyjny Centrum 

Effatha w Przemy-

ślu 

13 o. Bogdan Dziurach CSsR 

11–12 XI Błogosławienie ubo-

dzy w duchu, bo ich 

jest Królestwo Nie-

bieskie 

Dom prowincjalny 

Warszawa 

12 s. Zofia Łebedowicz 

28–30 XII Ubóstwo – źródłem 

optymizmu 

15 
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2001 r.     

19–21 I Szkoła modlitwy 

Słowem Bożym:  

1. Jak żyć Słowem 

Bożym na co dzień? 

Centrum Formacji 

Duchowej Ojców 

Salwatorianów w 

Krakowie 

6 o. Krzysztof Wons SDB 

12–17 II Kurs dla przełożo-

nych wspólnot za-

konnych 

Ośrodek rekolek-

cyjny w Otwocku 

1 Ekipa prowadzących z Konfe-

rencji Episkopatu Polski dla 

zakonów żeńskich 

23–25 III Szkoła modlitwy:  

2. Poznanie siebie w 

świetle Słowa Boże-

go. 

 

CFD Ojców Salwa-

torianów w Krako-

wie 

 

6 

 

o. Krzysztof Wons SDB 

1–3 V 3. Doświadczenie 

grzech i przebaczenia 

w świetle Słowa 

Bożego 

1–3 VI 4. Wprowadzenie w 

Lectio Divina 

30 XI – 2 

XII 

5. Pogłębienie relacji 

z Jezusem. 

19–21 X  Formacja przełożo-

nych  

 

 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

14 s. Zofia Łebedowicz 

 

28–30 XII Głębszy pogląd na 

życie konsekrowane 

w świetle konstytucji 

zgromadzenia 

15 s. Zofia Łebedowicz 

s. Romana Paszkowiak 

2002 r.     

31 I – 1 II Praca nad aktualiza-

cją konstytucji 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

18 s. Zofia Łebedowicz 

11–12 V 15 

28–30 XII 12 

2003 r.     

24–28 I Szkoła komunikacji, 

czyli jak mówić, aby 

być wysłuchanym 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

 

15 

Zofia Śpiewak 

8–12 III 

3–6 VIII 

30 V – 1 VI Rozwój i zamieranie 

wspólnoty zakonnej 

CFD Salwatorianie 

Kraków 

6 o. Krzysztof Wons SDB 

9–10 XI Formacja przełożo-

nych wspólnot 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

14 s. Zofia Łebedowicz 

2004 r.     

11–13 VI Zarządzanie czasem CFD Salwatorianie 

Kraków 

5 Lucyna i Zbigniew Słup 

2005 r.     

28–30 I Formacja przełożo-

nych 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

17 s. Zofia Łebedowicz 

2006 r.     

27–29 X Formacja przełożo-

nych 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

16 s. Zofia Łebedowicz 

28–30 XII 

2007 r.     

18–19 II Formacja przełożo-

nych 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

14 s. Zofia Łebedowicz 

2008 r.     

7–9 III Formacja przełożo-

nych 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

 

15 

s. Zofia Łebedowicz 

4–5 X 

2009 r.     

7–8 III Formacja przełożo-

nych w świetle kon-

stytucji zgromadzenia 

 

 

 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

14 s. Zofia Łebedowicz 

13–14 VI Życie zakonne w 

świetle Słowa Boże-

 

16 

 

ks. Rafał Buchinger 
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go  

12–13 IX Wspólnota źródłem 

radości 

2010 r.      

4–6 II Formacja przełożo-

nych 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

14 ks. Rafał Buchinger 

s. Zofia Łebedowicz 25–26 IX 

2011 r.     

11–12 VI Formacja przełożo-

nych 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

16 s. Zofia Łebedowicz 

2012 r.     

 Życie wspólnoty na 

przykładzie bł. Josa-

faty 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

11 s. Natalia Macina 

 Wzór dobrej przeło-

żonej 

2013 r.     

 Rola przełożonej we 

wspólnocie 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

12 ks. Rafał Buchinger 

2014 r.     

27–28 IX Wartość miłości w 

posłuszeństwie w 

życiu zakonnym 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

11 s. Natalia Macina 

2015 r.     

25–26 V Duchowość bł. s. 

Josafaty 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

12 s. Natalia Macina 

2016 r.     

22–23 X Rok Bożego Miło-

sierdzia 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

10 s. Natalia Macina 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w APSS. 

  

Spotkania odbywały się nie tylko w domu prowincjalnym, ale również w ośrodkach for-

macyjnych ojców jezuitów, salwatorianów, pallotynów. Na te organizowane w siedzibie zarządu 

zapraszano prelegentów obrządku greckokatolickiego i rzymskokatolickiego, duchownych oraz 

doświadczonych psychologów, psychoterapeutów, menadżerów czy wykładowców. 

2.5 Formacja sióstr po profesji wieczystej 

 

Siostry po ślubach wieczystych korzystały z formacji permanentnej, która rozwinęła 

się w prowincji po 1989 r. Ze względu na brak własnego ośrodka szkoleniowego po wojnie 

spotkania z profeskami ograniczały się jedynie do rocznych rekolekcji odbywanych w różnych 

warunkach. Pod koniec lat 80. troska o rozwój życia duchowego stała się zadaniem prioryteto-

wym zarządu prowincjalnego. Odnowa osobista ubogacona została licznymi spotkaniami, na 

które zapraszano ciekawych prelegentów. Zjazdy odbywały się głównie w domu prowincjal-

nym w Warszawie lub w ośrodku rekolekcyjno-formacyjnym Centrum Effatha w Przemyślu. 

Prowadzący podejmowali tematykę życia duchowego, liturgii i tradycji obrządku wschodniego, 

biblistyki, sakramentologii oraz psychologii. Ponadto siostry korzystały z ośrodków formacyj-

nych rzymskokatolickich zgromadzeń zakonnych, w których proponowano program dla sióstr 
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na różnych etapach życia duchowego. Do najbardziej aktywnych należeli jezuici, salwatorianie, 

pallotyni, salezjanie oraz kapłani diecezjalni obu obrządków. Poniżej przedstawiona została 

formacja permanentna Sióstr Służebnic NPM w Polsce w latach 1992–2006. 

 

Tabela 58. Formacja Sióstr Służebnic NPM w latach 1992–2017. 

Data Formacja Miejsce Liczba 

sióstr 

uczestniczek 

Osoby prowadzące 

1992 rok     

5–7 VI  Formacja zakonna Dom rekolekcyjny 

Centrum Effatha w 

Przemyślu 

10 s. Zofia Łebedowicz 

ks. Stefan Batruch 

1993 rok     

27–31 XII Formacja wychowawców 

dzieci i młodzieży 

Częstochowa 1 o. Andrzej Getrych pallo-

tyn 

1994 rok     

6–9 V Dla referentek powoła-

niowych 

Dom Rekolekcyjny 

Ojców Jezuitów w 

Czechowicach-

Dziedzicach 

1 ks. Tadeusz Hajduk 

8–11 XII Rozeznanie woli Bożej Dom rekolekcyjny 

Ojców Jezuitów w 

Gdyni 

1 ks. Ryszard Fridrich 

27–31 XII Formacja wychowawców 

dzieci i młodzieży 

Warszawa 1 o. Andrzej Kuc 

Siostry Salezjanki 

1995 rok     

29 I – 2 II Formacja zakonna Dom prowincjalny 

Warszawa 

9 ks. Stefan Batruch 

2–5 IV Świat ikon Dom rekolekcyjny 

Ojców Jezuitów w 

Kaliszu 

3 o. Aleksander Jacyniak SJ 

29 IV – 3 V Dynamika grupy a roze-

znanie we wspólnocie 

Dom rekolekcyjny 

Ojców Jezuitów w 

Gdyni 

1 o. Tadeusz Kotlewski SJ 

o. Ryszard Fridrich SJ 

29 IV – 1 V Jak zgodzić się na wolę 

Bożą? 

Dom rekolekcyjny 

Ojców Jezuitów w 

Częstochowie 

3 o. Józef Augustyn SJ 

1–3 V Formacja zakonna Dom prowincjalny 

Warszawa 

11 ks. Stefan Batruch 

12–14 V Dla refentek powołanio-

wych 

Dom Rekolekcyjny 

Ojców Jezuitów w 

Czechowicach-

Dziedzicach 

1 o. Kazimierz Trojan SJ 

27 VI – 13 

VII 

Oazowe rekolekcje dla 

wychowawców 

Krościenko 1 o. Łukasz Woźniak SDB 

14–20 VII  Fundament. Wprowadze-

nie do modlitwy 

Dom rekolekcyjny 

Ojców Jezuitów w 

Gdyni 

1 Ojcowie Jezuici 

22–25 VII Świat ikony Dom rekolekcyjny 

Ojców Jezuitów w 

Kaliszu 

1 o. Aleksander Jacyniak SJ 

27–31 XII Formacja zakonna Dom prowincjalny 

Warszawa 

14 ks. Stefan Batruch 

27–31 XII Formacja wychowawców 

dzieci i młodzieży 

Radom 1 ks. Michał Czajkowski 

1996 rok     
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29 I – 2 II Formacja zakonna Dom prowincjalny 

Warszawa 

14 ks. Stefan Batruch 

29–31 III Przygotowanie do modli-

twy 

Dom rekolekcyjny 

Ojców Jezuitów w 

Częstochowie 

1 o. Władysław Gryzło SJ 

1–4 VI Formacja zakonna Dom prowincjalny 

Warszawa 

14 ks. Stefan Batruch 

24–25 VII Formacja zakonna 14 ks. Stefan Batruch 

1997 rok     

26–30 I Formacja zakonna Dom prowincjalny 

Warszawa 

14 ks. Stefan Batruch 

19–22 VII Świat ikon – cz. 2 Dom rekolekcyjny 

Ojców Jezuitów w 

Kaliszu 

2 o. Aleksander Jacyniak SJ 

18–21 XII Biblijne warsztaty Dom rekolekcyjny 

Ojców Jezuitów w 

Gdyni 

2 o. Żmudziński Wojciech SJ 

19–21 XII  Egzystencja Boża a ludz-

ka miłość 

Dom rekolekcyjny 

Ojców Jezuitów w 

Częstochowie 

1 o. Józef Augustyn SJ 

1998 rok     

7–15 V Duch św. pierwszym 

darem dla wierzących 

Dom rekolekcyjny 

Ojców Jezuitów w 

Częstochowie 

1 o. Jacek Pamodnicki SJ 

2000 rok     

21–23 I  Być kobietą będąc za-

konnicą. 

Dom rekolekcyjny 

Ojców Jezuitów w 

Częstochowie 

1 o. Tadeusz Hajduk SJ 

24–25 III Szkoła modlitwy Słowem 

Bożym: Poznanie siebie 

w świetle Słowa Bożego 

Centrum Formacji 

Duchowej Ojców 

Salwatorianów 

1 o. Krzysztof Wons SDB 

2001 rok     

20–22 IV Trójca Św. wzorem 

wspólnoty życia konse-

krowanego 

Dom rekolekcyjny 

Centrum Effatha w 

Przemyślu 

35 o. Dionizji Lachowicz 

OSBM 

26–28 X Tożsamość kobiety i 

mężczyzny 

Centrum Formacji 

Duchowej Ojców 

Salwatorianów 

2 ks. Bogusław Szpakowski 

Małgorzata Mierzwa 

2002 rok     

12–13 X Duchowość wschodnia  

Duchowość wschodnia 

Dom rekolekcyjny 

Centrum Effatha w 

Przemyślu 

35 

35 

ks. prof. Janusz Czerski 

ks. Prof. Janusz Czerski 
8–9 XI 

2003 rok     

8–12 III Szkoła komunikacji, czyli 

jak mówić, aby być wy-

słuchanym 

 

 

Dom rekolekcyjny 

Centrum Effatha w 

Przemyślu 

 

30 Zofia Śpiewak (psycholog) 

1–2 V Duchowość wschodnia – 

modlitwa Jezusowa, 

psalmy i ikony 

35 ks. Prof. Janusz Czerski 

3–6 IX Szkoła komunikacji, czyli 

jak mówić, aby być wy-

słuchanym 

35 Zofia Śpiewak 

2004 rok     

29 XI – 1 

XII 

Formacja dla sióstr  

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

 

13 Zofia Śpiewak 

28–31 XII Rozeznanie duchowe w 

zarządzaniu 

23 o. Dawid Nazar SJ 

2005 rok     

23–25 II Uzdrowienie duchowe  9 o. Dawid Nazar SJ 
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14–15 V Formacja katechetek Dom prowincjalny 

w Warszawie 

14 s. Melania Kuzio 

10–11 IX  

23–24 IX 

Kurs asertywności 18 Grupa INTRA 

29–31 XI Formacja katechetek  14 s. Melania Kuzio 

2006 r.     

29 IV – 3 V Formacja sióstr Dom rekolekcyjny 

Centrum Effatha w 

Przemyślu 

25 s. Zofia Łebedowicz 

16–21 VII Ja i moje relacje Dom prowincjalny 

w Warszawie 

10 Zofia Śpiewak (psycholog) 

7–10 VIII Ja i moje relacje Dom rekolekcyjny 

Centrum Effatha w 

Przemyślu 

25 Zofia Śpiewak (psycholog) 

8–10 XII Wprowadzenie do nowej 

konstytucji zgromadzenia 

30 o. Josyf Maksim (studyta) 

2007 r.     

10 III  

Słowo Boże – słowem 

życia 

 

 

 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

 

 

18 

 

 

 

ks. Rafał Buchinger 

14 IV 

12 V 

9 VI 

10 XI 

20–21 X Formacja katechetek 14 

2008 r.     

19–20 IV Formacja katechetek  

 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

14  

 

 

ks. Rafał Buchinger 

s. Zofia Łebedowicz 

17 V Słowo Boże – fundamen-

tem życia zakonnego 

17 

7 VI 

7–10 XI Formacja katechetek 14 

13 XII Słowo Boże – fundamen-

tem życia zakonnego 

18 

2009 r.     

7–8 II Praca nad konstytucją 

zgromadzenia 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

17 ks. Rafał Buchinger 

s. Zofia Łebedowicz 

14–15 II Konstytucja zgromadze-

nia a życie we wspólno-

cie 

Dom rekolekcyjny 

Centrum Effatha w 

Przemyślu 

22 

20–22 II Formacja sióstr kateche-

tek 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

18 ks. Piotr Pawlukiewicz 

21–22 III Formacja w świetle no-

wej konstytucji 

Dom rekolekcyjny 

Centrum Effatha w 

Przemyślu 

22 s. Zofia Łebedowicz 

1–3 V Śluby zakonne w świetle 

Słowa Bożego 

24  

 

 

ks. Rafał Buchinger 
9 V Słowo Boże – fundamen-

tem życia zakonnego 

 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

 

18 

10 X Słowo Boże a przebacze-

nie 

7–8 XI Wspólnota – radości i 

smutki 

2010 r.     

12–14 II Formacja katechetek Dom prowincjalny 

w Warszawie 

12 ks. Rafał Buchinger 

s. Zofia Łebedowicz 

2011 r.     

11–12 VI Formacja przełożonych Dom prowincjalny 

w Warszawie 

14 s. Zofia Łebedowicz 

2014 r.     

 Umowy konsumenckie. 

Zamówienia realizowane 

w ramach prawa zamó-

wień publicznych 

Dom prowincjalny 

w Warszawie 

20 Jerzy Wysocki 

2015 r.     
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18–19 IV Formacja katechetek Dom prowincjalny 

w Warszawie 

11 s. Magdalena Ożańska 

2016 r.     

27–30 XII Wartość życia we wspól-

nocie 

Dom rekolekcyjny 

Centrum Effatha w 

Przemyślu 

23 o. Pantelejmon Sałamacha 

OSBM 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w APSS. 

 

2.6 Formacja intelektualna i kursy katechetyczne 

 

Siedziba zarządu w Warszawie stała się w latach 90. XX w. domem, w którym każde-

go miesiąca spotykały się siostry podnoszące kwalifikacje na studiach różnych kierunków. Na 

mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 VIII 1990 r. wprowadzone zostały 

do szkół lekcje religii, a siostry zatrudniono na stanowiskach nauczycieli religii. Wobec pra-

cowników oświaty podniesiono wymagania kwalifikacyjne. Z tego względu służebnice podję-

ły wyższe studia teologiczne oraz kursy lub studia podyplomowe z zakresu pedagogiki. Sys-

tematycznie przyjeżdżały do Warszawy na wykłady początkowo na Akademii Teologii Kato-

lickiej, która po zmianie statusu uczelni otrzymała nazwę Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskie-

go. Zjazdy odbywały się raz w miesiącu przez sześć lat. Wyższe wykształcenie wraz z przy-

gotowaniem pedagogicznym uzyskało 14 katechetek. 

Siostry korzystały również z dwu- i trzyletnich kursów katechetycznych organizowa-

nych przy Konferencji Episkopatu Polski, które w latach 1989–1993 ukończyło 16 służebnic, 

a wśród nich cztery z Ukrainy. 

Reforma szkolnictwa wprowadziła wymagania odnośnie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, które miało na celu pogłębienie, uzupełnienie, rozszerzanie wiedzy w zakresie 

metodyki, specjalności pedagogiczno-psychologicznej i wychowawczej. Siostry katechetki 

podejmując pracę w szkołach zdobywały kolejne stopnie specjalizacji, dla usprawniania me-

todyki korzystały z różnego rodzaju warsztatów, które pomagały im udoskonalać prowadze-

nie katechezy oraz wprowadzać nowe techniki aktywizujące. Popularnością cieszyły się zaję-

cia poświęcone organizacji pracy młodego nauczyciela, komunikacji w katechezie, metodom 

aktywizującym w katechezie, pracy z grupą, tańcom integracyjnym oraz metodom pracy z 

trudnym uczniem. W poszczególnych latach udział sióstr był następujący: 1998 r. – 22 siostry 

w 9 warsztatach; 1999 r. – 5 sióstr w 9 warsztatach; 2000 r. – 7 sióstr w 9 warsztatach; 2001 r. 

– 4 siostry w 7 warsztatach; 2002 r. – 2 siostry w 5 warsztatach, 2003 r. – 1 siostra w 1 warsz-

tacie, 2004 r. – 6 sióstr w 5 warsztatach. 
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Wieloletnie doświadczenie katechetyczne Sióstr Służebnic NPM zostało wykorzystane 

przez Przemysko-Warszawską Metropolitalną Komisję Katechetyczną do opracowania podstawy 

programowej oraz programu nauczania religii greckokatolickiej w szkołach. Katechetki weszły w 

skład zespołu redakcyjnego, a także współpracowały przy organizacji różnych form duszpaster-

stwa młodzieży, w tym festiwali twórczości sakralnej oraz konkursów wiedzy biblijnej. 

 

2.7 Rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt i spotkania formacyjne dla młodzieży  

 

Zarząd prowincjalny pod przewodnictwem s. Bazylii Czykało zwrócił szczególną 

uwagę na potrzebę pracy z młodzieżą w ramach działalności formacyjno-wychowawczej. 

Mając na uwadze zmiany zachodzące w świadomości społecznej, podejmowano inicjaty-

wy duszpasterskie ukierunkowane na rozwój i umocnienie wiary oraz formację prowadzą-

cą do poznania tradycji wschodniej. W warszawskiej siedzibie zarządu zainicjowane zo-

stały w 1986 r. rekolekcje powołaniowe i dni skupienia dla dziewcząt, które od 1992 r. 

przekształciły się w spotkania dla młodzieży. Organizowane dla dziewcząt z całej Polski 

zjazdy były nowym dotychczas niepraktykowanym sposobem nawiązania współpracy z 

młodymi osobami. Pomimo odległości, jaką musiały przebyć z Mazur czy Pomorza, chę t-

nych nie brakowało. Do nawiązywania kontaktów wykorzystywano wspólnoty w Koszal i-

nie oraz nowo utworzone w Olsztynie, Bartoszycach i Kruklankach, gdzie organizowane 

były weekendowe dni skupienia. Ich organizacją zajmowały się siostry prowadzące kate-

chizację. Spotkania odbywały się zwyczajnie raz w miesiącu i miały na celu ukazanie za-

interesowanym istoty i piękna życia zakonnego. Osoby chętne z grup regionalnych zapra-

szano do Warszawy na ogólnopolskie spotkania powołaniowe dla dziewcząt. W latach 80. 

wyjazd do stolicy był również atrakcją turystyczną z możliwością zwiedzenia ciekawych 

miejsc i zabytków miasta. Wypracowanie programu formacyjnego pracy z dziewczętami 

zaowocowało rozszerzeniem tej formy na kolejne domy zakonne. 

 

Tabela 59. Spotkania formacyjne dla dziewcząt organizowane przez Siostry Służebnice w latach 1986–1991. 

Data i miejsce 
Liczba 

uczestników 
Osoby prowadzące 

1986r. – dom zakonny w Warszawie 

10–14 II 1986 r.  14  
s. Zofia Łebedowicz, s. Melania Kuzio 

s. Nadzieja Kowalczyk 

2–5 VII 1986 r. 12 s. Zofia Łebedowicz, s. Anatolia Magura 

7–11 VII 1986 r. 

 

24 s. Zofia Łebedowicz, s. Anatolia Magura  

s. Nadzieja Kowalczyk 

1987 r. – dom zakonny w Warszawie 

5–8 II 1987 r. 6  
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10–13 II 1987 r. 8 s. Zofia Łebedowicz 

s. Melania Kuzio 

 
24–27 VI 1987 r. 4 

29 VI – 2 VII 1987 r. 14 

6–8 VII 1987 r. 13 s. Zofia Łebedowicz, s. Tatiana Kowalczyk 

17–20 VIII 1987 r. 32 s. Zofia Łebedowicz, s. Melania Kuzio 

1988 r. – dom zakonny w Warszawie 

7–10 II 1988 r. 18 s. Zofia Łebedowicz 

s. Melania Kuzio 
17–20 VIII 1988 r. 19 

22–25 VIII 1988 r. 19 

1989 r. – dom zakonny w Warszawie 

3–6 II 1989 r. 15 s. Zofia Łebedowicz, s. Melania Kuzio  

26–29 VI 1989 r. 13 s. Zofia Łebedowicz, s. Romana Paszkowiak 

4–7 VII 1989 r. 12 s. Zofia Łebedowicz, s. Melania Kuzio 

17–19 VIII 1989 r. 31 s. Zofia Łebedowicz, s. Melania Kuzio  

s. Romana Paszkowiak 

1990 r. w domach zakonnych w: 

24–27 I 1990 r. – Warszawa 12 s. Zofia Łebedowicz, s. Olena Mańkut  

24–27 VI 1990 r. – Kruklanki 25 s. Josafata Bodnar, s. Melania Kuzio 

30 VI – 2 VII 1990 r. – Kruklanki 9 s. Josafata Bodnar, s. Melania Kuzio 

2–5 VII 1990 r. – Bartoszyce 5 s. Romana Paszkowiak, s. Melania Kuzio 

9–12 VII 1990 r. – Bartoszyce 10 s. Romana Paszkowiak, s. Nadzieja Kowalczyk 

17–20 VIII 1990 r. – Warszawa 10 s. Zofia Łebedowicz, s. Olena Mańkut,  

s. Lubomyra Nadycz (UA) 

1991 r. w domach zakonnych w: 

5–8 II 1991 r. – Olsztyn 10 s. Melania Kuzio, s. Zofia Łebedowicz 

3–6 VII 1991 r. – Kruklanki 17 s. Melania Kuzio 

7–11 VII 1991 r. – Olsztyn 9 s. Melania Kuzio 

31 VII – 2 VIII 1991 r. – Koszalin 9 s. Anatolia Magura, s. Nadzieja Kowalczyk 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w APSS. 

 

 Posługę kapłańską na spotkaniach powołaniowych dla dziewcząt w latach 1986–1991 

prowadzili ojcowie bazylianie o. Teodozjusz Janków, o. Marek Skórka, o. Melecjusz Biliński 

oraz księża diecezjalni ks. Józef Ulicki, ks. Stefan Batruch. Do roku 1990 zjazdy odbywały 

się głównie w warszawskim domu zakonnym, ale ze względu na problemy lokalowe i zmianę 

siedziby zarządu formacja dla dziewcząt w latach 1991–1992 odbywała się we wspólnotach 

na Warmii i Mazurach oraz Pomorzu. Od 1992 r. wszelkie formy pracy z młodzieżą były kon-

tynuowane w nowo utworzonym ośrodku rekolekcyjnym Centrum Effatha w Przemyślu. 

W latach 90. siostry w Warszawie prowadziły spotkania weekendowe dla młodzieży z 

Ukrainy, która przybywała do stolicy coraz liczniej na studia lub do pracy. Przebywając w 

nowym środowisku młodzież z zagranicy szukała również możliwości pogłębienia życia du-

chowego, dlatego w każdą niedzielę po Liturgii organizowano dla nich poczęstunek oraz spo-

tkanie formacyjne. Siostry udzielały im różnych form wsparcia, pomocy w odnalezieniu się w 
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nowej sytuacji i obcym kraju. Odpowiedzialnymi za spotkania były głównie s. Natalia Macina 

(1993–2000) i s. Anna Drozd (2001–2011). 

Ważną formą działalności duszpasterskiej podjętą przez służebnice w latach 1992–

1995 była współorganizacja wakacyjnych obozów młodzieżowych pod nazwą „Sarepta”
786

 

oraz rekolekcji wielkopostnych w szkołach. Inicjatywy te były odpowiedzią zarządu prowin-

cjalnego na zaproszenie ks. Stefana Batrucha poszukującego nowych form pracy wśród mło-

dzieży. „Sarepty” były nie tylko wyjazdem wypoczynkowym w Bieszczady, ale zorganizo-

waną formą wsparcia w postaci spotkań tematycznych połączonych z rekreacją i modlitwą. 

Miały one na celu towarzyszenie młodemu człowiekowi, który poszukiwał w swoim życiu 

głębszego sensu i wartości. Obozy były organizowane dla trzech kategorii wiekowych, 

uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów i młodzieży pracującej. Główne spo-

tkania odbywały się w okresie letnim podczas wakacji. Natomiast w ciągu roku szkolnego, 

miały miejsce spotkania weekendowe dla mniejszych grup regionalnych nazywane „Małą 

Sareptą”. Opiekunami spotkań byli ks. S. Batruch oraz siostry służebnice, na co dzień pracu-

jące z młodzieżą. 

 

Tabela 60. Siostry Służebnice NPM jako współorganizatorki spotkań młodzieżowych SAREPTA w latach 

1992–1995. 

 Termin i miejsce spotkania Liczba  

uczestników 

Współprowadzący 

1992 rok 

 

 

SAREPTA w Komańczy 

28 VI – 9 VII 1992 

76 osób s. Melania Kuzio,  

s. Olena Mańkut 

 

 

SAREPTA w Komańczy 

12 – 24 VII 1992 

30 osób s. Anatolia Magura,  

s. Stefania Buczkowska 

 SAREPTA w Koszalinie 

28 – 29 XI 1992 

45 osób s. Anatolia Magura 

1993 rok 

 

 

SAREPTA w Popradzie (Słowacja) 

28 I – 6 II 1993 

 

76 osób 

s. Zofia Łebedowicz,  

s. Natalia Macina 

 MAŁA SAREPTA w Elblągu 

2–3 IV 1993 

 

27 osób 

s. Romana Paszkowiak 

 MAŁA SAREPTA w Górowie Iławeckim – 

5–6 VI 1993 

 

25 osób 

s. Romana Paszkowiak 

 

 SAREPTA w Komańczy 

28 VI – 9 VII 1993 

 

60 osób 

s. Olena Mańkut,  

s. Stefania Buczkowska 

 SAREPTA w Komańczy 

11–24 VIII 1993 

 

40 osób 

s. Zofia Łebedowicz,  

s. Romana Paszkowiak 

                                                           
786

 Obozy wakacyjne pod nazwą „Sarepta” były organizowane od 1984 r. Na początku były to spontaniczne spo-

tkania, które z czasem stały się w systematyczne (każdego roku w lipcu i sierpniu). Organizatorzy utworzyli z cza-

sem Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”, czyli wspólnotę wiernych Cerkwi greckokatolickiej w Pol-

sce, które w 2003 r. uzyskało osobowość prawną jako organizacja kościelna pod nazwą – Stowarzyszenie Bractwa 

Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”. Każdego roku organizowane są m.in. wakacyjne obozy rekolekcyjne dla 

młodzieży i rodzin, rajdy rowerowe oraz warsztaty pisania ikon w dwóch ośrodkach Nowicy i Komańczy. 
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 MAŁA SAREPTA w Bartoszycach 

27–28 XI 1993 

 

30 osób 

s. Romana Paszkowiak,  

s. Natalia Macina 

1994 rok 

 

 

MAŁA SAREPTA w Przemyślu 

29 IV – 1 V 1994 

 

13 osób 

s. Zofia Łebedowicz,  

s. Natalia Macina 

 SAREPTA w Komańczy 

2–16 VIII 1994 

 

80 osób 

s. Zofia Łebedowicz, s. Natalia Macina,  

s. Daniela Szumna 

 SAREPTA w Komańczy 

17–31 VIII 1994 

 

50 osób 

s. Zofia Łebedowicz, s. Natalia Macina,  

s. Daniela Szumna 

 MAŁA SAREPTA w Przemyślu 

29–31 X 1994 

 

12 osób 

s. Anna Drozd 

s. Franciszka Sałamaszek 

 MAŁA SAREPTA w Górowie Iławeckim – 

2–3 XII 1994 

 

21 osób 

s. Natalia Macina 

 

 MAŁA SAREPTA w Warszawie 

10–11 XII 1994 

 

20 osób 

s. Zofia Łebedowicz,  

s. Natalia Macina  

1995 rok 

 

 

SAREPTA w Komańczy 

17–22 VII 1995 

 

92 osób 

s. Zofia Łebedowicz, s. Natalia Macina  

s. Anna Drozd 

 SAREPTA w Komańczy 

23 VII – 3 VIII 1995 

 

15 osób 

s. Zofia Łebedowicz, s. Natalia Macina  

s. Daniela Szumna 

 MAŁA SAREPTA w Przemyślu 

21–23 IV 1995 

 

10 osób 

 

s. Zofia Łebedowicz,  

s. Natalia Macina   MAŁA SAREPTA w Lublinie 

21–22 X 1995 

 

15 osób 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w APSS. 

 

Inicjatorem i głównym koordynatorem spotkań „Sarepta” był ks. Stefan Batruch, a 

siostry jako współprowadzące w pełni zaangażowały się w pracę z młodzieżą, zajęcia w gru-

pach, spotkania integracyjne przy ognisku, rozmowy indywidualne. Nawiązywane relacje 

były kontynuowane poprzez towarzyszenie i wsparcie w życiu codziennym, z których wiele – 

poprzez korespondencję listowną, spotkania i rozmowy osobiste – przetrwało do dzisiaj. Słu-

żebnice prowadziły śpiew liturgiczny podczas nabożeństw, przygotowywały modlitewniki z 

tekstami Liturgii, nieszporów. Modlitewne czuwania przy wielogłosowym śpiewie kanonów, 

przetrwały do dzisiaj i nadal są chętnie praktykowane przez młodzież na rekolekcjach. Siostry 

były odpowiedzialne za zaplecze gospodarczo-gastronomiczne „Sarepty”, przygotowywały 

posiłki dla uczestników oraz dbały o czystość i porządek, włączając w to również młodzież. Z 

czasem powstała inicjatywa organizowania na przestrzeni roku „Małej Sarepty” przy para-

fiach w różnych regionach Polski. Udało się przeprowadzić kilka takich spotkań, w Koszali-

nie (1992), Elblągu, Górowie Iławeckim, Bartoszycach (1993), Przemyślu, Warszawie 

(1994), Lublinie (1995). Przygotowaniem techniczno-gastronomicznym zajmowały się słu-

żebnice, udostępniając własne domy zakonne, przygotowywały posiłki, drukowały teksty 

liturgiczne i śpiewniki oraz zabezpieczały noclegi. 
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 W 1995 r. ks. Stefan Batruch wraz z siostrami zainicjował program trzydniowych re-

kolekcji wielkopostnych w szkołach z ukraińskim językiem nauczania w Legnicy, Przemyślu, 

Górowie Iławeckim i Białym Borze. W latach 1995–2001 zorganizowano 11 serii takich spo-

tkań, które od 2002 r. w nieco zmienionej formie są nadal prowadzone. Największą frekwen-

cję udało się uzyskać w 1995 r., kiedy rekolekcje obejmowały wszystkie cztery szkoły. W 

pozostałych latach było już różnie. W 1999 r. rekolekcje odbyły się tylko szkole w Białym 

Borze, a w latach 2000–2001 w szkole w Górowie Iławeckim. 

Siostry angażowały się również w organizację wyjazdów na noworoczne spotkania 

przygotowywane przez braci z Taizé, Lwowskie forum Ukraińska Młodzież Chrystusowi, 

Światowe Zjazdy Młodzieży z udziałem Papieży, Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży Ledni-

ca na Polach Lednickich prowadzone przez o. Jana Górę czy debaty młodzieżowe odbywające 

się przy różnych okazjach. Pracę duszpasterską z młodzieżą z całej Polski i Ukrainy zgroma-

dzenie realizowało od 1992 r. we własnym ośrodku Centrum Effatha w Przemyślu. 

 

2.8 Działalność ikonograficzna 

 

Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM stanowiące część Kościoła greckokatolickiego 

zachowało nie tylko duchowość i obrzędowość liturgiczną, ale również inne elementy tradycji 

wschodniej w tym ikonografię. Wczesnochrześcijańskie malarstwo odgrywało bardzo ważną 

funkcję znaku objawiającego się Boga, pełniąc przy tym rolę pedagogiczną i wychowawczą, 

pośrednicząc pomiędzy światem sacrum a profanum. Wykonanie ikony wymaga zachowania 

wzorów, metod i zasad, czyli kanonu – od przygotowania materiału (deski) po formę, treść 

kompozycji, sposób nakładania farby, rodzaj i symbolikę. Kanon zakłada zgodność z pier-

wowzorem i prawdą historyczną, oddanie uduchowienia postaci, dlatego malarstwo ikonowe 

to swego rodzaju modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem za pomocą kolorów. 

Siostry wychowane w duchowości wschodniej pomimo wszelkich przeciwności losu 

starały się zachować jej szczególne elementy w tym ikonopisarstwo. Wykorzystując umiejęt-

ności i talenty udało się tę tradycję nie tylko zachować, ale również przekazać następnym 

pokoleniom. W prowincji polskiej pisaniem ikon zajmowała się s. Bazylia Czykało. 

Ochrzczona i wychowana w obrządku greckokatolickim na co dzień stykała się w cerkwi ze 

śpiewem liturgicznym i treściami biblijnymi w ich ikonograficznym przedstawieniu. Po 

ukończeniu trzyletniego liceum pedagogicznego wstąpiła w czasie wojennej zawieruchy w 

1942 r. na nowicjat do Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w Krystynopolu. Na etapie for-

macji siostry zauważyły jej niezwykły talent malarski, który wykorzystywany był do wyko-
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nywania prostych rysunków, obrazów czy dekoracji. W latach 1954–1957 oraz 1970–1973 

uczestniczyła w zajęciach w szkole malarskiej w Warszawie. 

Gdy w 1965 r. przebywała w Rzymie jako asystentka przełożonej generalnej, miała 

możliwość podjęcia nauki z zakresu malarstwa wschodniego pod okiem znanego ikonopisarza 

studyty o. Juwenalia Mokryćkoho
787

. Uzyskała dzięki temu znajomość techniki i zasady pisa-

nia ikon. Talent uwidocznił się w jej późniejszych pracach. Po powrocie do Polski szczegól-

nie dbała o wystrój w kaplicach i domach zakonnych służebnic poprzez kompozycje ikono-

graficzne. Przy projekcie aranżacji kaplic współpracowała z artystą Jerzym Machajem, który 

miał szczególny talent i wyczucie piękna wnętrza sakralnego. Wspólnie zaprojektowali wypo-

sażenie kaplic w kilku domach zakonnych w Polsce. 

Prace s. Bazylii można podziwiać nie tylko w Polsce, ale również za granicą – w Bra-

zylii, Kanadzie, na Ukrainie, w Rzymie i Nazarecie. Spod jej pędzla wyszła ikona Zwiasto-

wania Matki Bożej podarowana papieżowi św. Janowi Pawłowi II z okazji jubileuszu 100-

lecia Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM. 

Sztukę pisania ikon przekazała młodszym siostrom. Po śmierci s. Bazylii kontynuator-

ką pisania ikon w prowincji została s. Olena Mańkut absolwentka warsztatów ikonopisarskich 

prowadzonych w ramach Studiów Ikonograficznych na Ukraińskim Katolickim Uniwersyte-

cie we Lwowie. Umiejętności ikonopisarskie zdobywała również w ramach szkoły pisania 

ikon im. św. Józefa w Wadowicach oraz Letniej Szkole Ikonograficznej im. Św. Onufrego w 

Ławrowie na Ukrainie. Od 2010 r. prowadziła spotkania nauki pisania ikon dla młodzieży 

organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych lub letnich warsztatów
788

. Czasami przybierały 

one również formę rekolekcji z pisaniem ikony. 

 

Tabela 61. Warsztaty pisania ikon prowadzone przez s. Olenę Mańkut. 

Rok Warsztaty pisania ikon – rekolekcje i terminy Miejsce 

2010 (grupa I – 5 osób) 

19 IX 2010; 16 IX 2010; 27 XI 2010; 

 

 

 

 

 

(grupa II – 5 osób) 

10 IX 2010; 17 IX 2010; 24 IX 2010; 15 X 2010; 22 X 2010;  

3 XII 2010; 17 XII 2010; 

                                                           
787

 Ojciec Juwenaliji Mokryćkyj (Ювеналій Йосип Мокрицький) – (16 X 1911 – 1 V 2002) – urodził się na 

Ukrainie we wsi Chlopiwka, Husiatyńśkyj rajon, niedaleko Tarnopola. Wstąpił do ojców studytów. W latach 30. 

XX w. studiował malarstwo we Lwowie, następnie w Wiedniu na Akademii Malarskiej, a w latach 1944–1947 w 

Pradze. Przebywając od 1964 r. w Rzymie, był wykładowcą sztuki ikonopisarstwa na Uniwersytecie im. Św. 

Papieża Klemensa, skąd wyjechał do Kanady. Zmarł 1 V 2002 r.  
788

 Warsztaty organizowane były w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku, Zespole Szkół w Pozezdrzu, Zepole 

Szkół z ukraińskim językiem nauczania w Bartoszycach, przy greckokatolickiej parafii pw. Trójcy Świętej w 

Giżycku oraz w domach zakonnych Sióstr Służebnic NMP w Kruklankach, Bartoszycach, Przemyślu. Od kilku 

lat s. Olena współpracuje przy realizacji projektów – letnie warsztaty ikonograficzne – organizowanych przy 

greckokatolickiej parafii pw. Narodzenia NMP w Białym Borze. 
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2011 (grupa I – 5 osób) 

21 II 2011; 5 III 2011; 13 III 2011; 4 XII 2011; 

(grupa II – 5 osób) 

10 II 2011; 11 II 2011; 18 II 2011;  

18 III 2011; 22 III 2011; 26 III 2011; 

(grupa III – 5 osób) 

8 IV 2011; 16 IV 2011, V 2011 

Kruklanki 

 

 

 

 

 

 

Rekolekcje z pisaniem ikony Spas Nerukotwornyj (15 osób) 

14–23 VII 2011 – 15 osób  

Międzybórz 

2012 (grupa I – 9 osób) 

23–31 I 2012 

(grupa II – 9 osób) 

3 III 2012; 2 V 2012; 

(grupa III – 6 osób) 

7–9 VI 2012; 

(grupa IV – 5 osób) 

22 IX 2012; 29 IX 2012; 27 X 2012; 30 XI 2012; 15 XII 2012 

(grupa V – 4 osoby)  

10 X 2012; 1 XII 2012; 

Kruklanki 

 

Rekolekcje z pisaniem ikony Archanioł Zołotowłosy (15 osób) 

16–25 VII 2012  

Biały Bór 

2013 (grupa I – 6 osób) 

12 I 2013; 16 II 2013; 23 II 2013; 2 III 2013; 28 III 2013;  

13 IV 2013 

(grupa II – 2 osób) 

23 XI 2013; 27 XII 2013; 29 XII 2013 

Kruklanki 

 

Rekolekcje z pisaniem ikony Włodzimierskiej Matki Bożej (15 osób) 

1–10 VIII 2013 

Międzybórz 

2014 (grupa I – 4 osoby) 

IV–VI 2014 

Giżycko 

Rekolekcje z pisaniem ikony Pantokrator (15 osób) 

21–30 VII 2014  

Biały Bór 

(grupa II – 7 osób)  

4 X 2014; 14 X 2014; 23 XII 2014;  

7 III 2015, 1 IV 2015, 13 VI 2015  

Bartoszyce 

2015 Rekolekcje z pisaniem ikony Bogurodzica z dzieciątkiem Hodygitria 

(10 osób) 

26 VII – 1 VIII 2015 

Biały Bór 

(grupa I – 6 osób) 

25 IX 2015; 18 IX 2015; 3 X 2015; 5 XII 2015;  

23 I 2016; 26 I 2016; 3 IV 2016; 22 V 2016;  

Bartoszyce 

2016 Rekolekcje z pisaniem ikony Brama Miłosierdzia (6 osób) 

14–21 VIII 2016 

Biały Bór 

2017 (grupa I – 6 osób) 

7 X 2017; XI – XII 2017; 

Rekolekcje z pisaniem ikony Pokrow (10 osób) 

21–26 VIII 2017 

 

Kruklanki 

Źródło: Opracowane na podstawie danych zgromadzonych w APSS. 

 

2.9 Translokacja relikwii z Czerwonogradu do Rzymu i otwarcie procesu beatyfi-

kacyjnego s. Josafaty Hordaszewskiej 

 

 Pragnieniem sióstr służebnic było przewiezienie do Rzymu doczesne szczątki współ-

założycielki s. Josafaty Michaliny Hordaszewskiej, której grób pozostał w USRR w Czerwo-
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nogradzie
789

. Ze względu na sytuację polityczno-społeczną i prześladowania Kościoła grec-

kokatolickiego w radzieckiej Ukrainie wydawało się to zupełnie niemożliwe. Niezwykłego 

zadania podjęła się rodzina s. Pauli Szeremeta, państwo dr Jan i Halina Kuczmowie
790

, którzy 

po rozmowie z przełożoną generalną s. Marią Korczagin i zebraniu niezbędnych informacji na 

temat miejsca pochówku s. Josafaty zadeklarowali, iż następnym razem przywiozą ze sobą 

doczesne szczątki współzałożycielki. Po powrocie do Polski pan Jan napisał list do sekretarza 

generalnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego Leonida Breżniewa, z prośbą o 

pozwolenie na ekshumację i sprowadzenie do Polski ciała „cioci” (siostry mamy) Michaliny 

Hordaszewskiej. Niespodziewanie po czterech miesiącach, otrzymał zgodę i przystąpił na-

tychmiast do działania. Mając wszystkie niezbędne dokumenty, w czerwcu 1981 r. dr Kuczma 

odwiedził USRR w celu rozeznania miejsca i zaplanowania działań. Ostatecznie po osobi-

stych trudnościach zdrowotnych 28 IX 1982 r. wyruszył do Lwowa, pokonując różne trudno-

ści pojawiające się po drodze. W dniach 12–13 X 1982 r. dokonano w obecności władz regio-

nu i wymaganych instytucji sanitarno-epidemiologicznych ekshumacji ciała Josafaty Horda-

szewskiej. Zebrane szczątki zostały przewiezione do Wrocławia 15 X 1982 r. do domu pań-

stwa Kuczmów. Przełożona prowincjalna s. Bazylia Czykało po otrzymaniu informacji, iż 

szczątki zostały szczęśliwie przywiezione do Polski, udała się, 1 XI 1982 r. do Wrocławia w 

celu ustalenia dalszej drogi s. Josafaty do Rzymu. Pomimo komunistycznych realiów nowa 

przełożona generalna s. Franciszka Bybliw szybko uzyskała wizę i już 9 XI 1982 r. przybyła 

do Warszawy, aby wziąć udział w spotkaniu z rodziną Kuczmów, w którym uczestniczyły 

siostry z całej Polski. Po skompletowaniu dokumentów i przewiezieniu sarkofagu na lotnisko 

relikwie s. Josafaty odleciały do Rzymu wraz z przełożoną generalną s. Franciszką 15 XI 

1982 r. Podczas oczekiwania na wylot dotarła do sióstr wiadomość o śmierci L. Breżniewa, 

co zostało odczytane, iż nad wszystkim czuwała Opatrzność
791

. Relikwie zostały złożone w 

kaplicy Domu Generalnego, przy via Cassia w specjalnie przygotowanym ołtarzu bocznym. 

 Po dziesięciu latach w 1992 r. w domu zakonnym pw. Opatrzności Bożej w Przemyślu 

został oficjalnie rozpoczęty proces beatyfikacyjny współzałożycielki s. Josafaty Hordaszew-

skiej na poziomie diecezjalnym. Ze strony zgromadzenia prowadziła go s. Dominika Sławuta 

i s. Lubomyra Nadycz. Podczas swojej pielgrzymki na Ukrainę papież Jan Paweł II 27 VI 

                                                           
789

 Obecna nazwa Krystynopola 
790

 Por. Д. Славута, Мандрівка Блаженної Йосафати з Радянської України до Риму, Kanada 2010. Podczas 

odwiedzin kuzynki s. Pauli Szeremeta w Rzymie w 1979 r. podczas zwiedzania Wiecznego Miasta u dr Jana 

Kuczmy zrodziła się inicjatywa przewiezienia relikwii s. Josafaty z USRR do Rzymu. 
791

 Por. Д. Славута, Мандрівка Блаженної Йосафати, op. cit., s. 14–19. 
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2001 r. przewodnicząc uroczystej pontyfikalnej Liturgii na hipodromie we Lwowie, ogłosił 

współzałożycielkę s. Josafatę błogosławioną. 

 

3. Rozwój działalności Sióstr Służebnic NPM w Przemyślu 

 

3.1 Organizacja nowej siedziby nowicjatu w domu zakonnym pw. Opatrzności 

Bożej 

 

W 1989 r. biorąc pod uwagę potrzeby prowincji polskiej odnośnie formacji nowicju-

szek oraz prowadzenia rekolekcji dla sióstr i myśląc o nawiązaniu współpracy z siostrami z 

prowincji ukraińskiej, słowackiej i serbskiej, pojawiła się konieczność znalezienia domu, któ-

ry spełniałby rolę ośrodka formacyjno-rekolekcyjnego. Przełożona prowincjalna s. Mirosława 

Skiba razem z ekonomką s. Zofią Łebedowicz rozpoczęły poszukiwania budynku na pograni-

czu południowo-wschodnim, aby ułatwić kontakty pomiędzy trzema sąsiednimi i graniczący-

mi ze sobą prowincjami. Na zakup nieruchomości wymagana była zgoda zarządu generalne-

go, w związku z tym udały się w tej sprawie 15 XII 1989 r. do Rzymu. Zarząd pod kierownic-

twem s. Franciszki Bybliw znając ograniczone możliwości finansowe sióstr w Polsce, zaofe-

rował pomoc w poszukiwaniu środków na zakup domu. Dzięki wspólnym działaniom 10 VIII 

1990 r. Siostry Służebnice NPM podpisały wstępną umowę na kupno kompleksu budynków 

przy ul. Wysockiego w Przemyślu. Zawierała ona szczegóły dotyczące wykończenia po-

mieszczeń, w których oprócz siedziby nowicjatu znalazło się miejsce dla ośrodka rekolekcyj-

no-formacyjnego. Ostatecznie umowa kupna-sprzedaży została podpisana 18 III 1991 r. w 

dzień imienin współzałożyciela zgromadzenia ks. Cyryla Sieleckiego, od początku zaangażo-

wanego w materialne zabezpieczenie sióstr
792

. W nowej placówce zamieszkały służebnice s. 

Teresa Łukowicz i s. Jarosława Hałenda. W krótkim czasie dojechała mistrzyni nowicjatu s. 

Zenobia Wilchowska wraz z nowicjuszkami oraz przewieziono siostry w podeszłym wieku ze 

zlikwidowanej placówki w Chełmie – s. Makarię Chomyszyn, s. Margaretę Dyczko, s. Teo-

dozję Dyczko. 

Siostry służebnice już 1 VI 1991 r. w nowym budynku przyjęły pierwszych dostojnych 

gości – zwierzchnika UKGK kard. Myrosława Lubacziwśkiego wraz z kanclerzem ks. Iwa-

                                                           
792

 Największymi sponsorami byli Kirche in not, Kongregacja ds. Kościołów Wschodnich, kard. Myrosław Lu-

bacziwśkyj, kanclerz zwierzchnika UKGK ks. Iwan Dacko, metropolita abp Stefan Sułyk, wikariusz generalny 

ks. Wasyl Turkowyd, ojcowie redemptoryści z Kanady, egzarcha apostolski bp Platon Kornylak, metropolita abp 

Maksym Hermaniuk, niemieckie ordynariaty, austriackie organizacje charytatywne, zarząd generalny zgroma-

dzenia i wielu innych indywidualnych sponsorów – przyjaciół Sióstr Służebnic NPM. 
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nem Daćko, egzarchę bp. Mychajiła Hrynczyszyna z Francji, bp. Iwana Marhitycza z Muka-

czewa, 45 sióstr służebnic z Ukrainy oraz grupę młodzieży (60 osób), którzy przyjechali na 

czerwcowe spotkanie papieża św. Jana Pawła II z grekokatolikami w Przemyślu. 

Siedziba nowicjatu oficjalnie została przeniesiona 24 IX 1991 r. i od tego momentu 

kandydatki i nowicjuszki wychowywały się razem, pod czujnym okiem mistrzyni s. Zenobii 

Wilchowskiej. W domu zamieszkały dwie wspólnoty – siostry po profesji wieczystej oraz 

wspólnota postulantek i nowicjuszek razem z mistrzynią. Siostra Zenobia podjęła wyzwanie, 

aby na nowo zorganizować życie codzienne najmłodszych sióstr. Zarząd prowincjalny o opie-

kę duchową i wsparcie w formacji poprosił ks. Stefana Batrucha z Lublina, który od 1 III 

1992 r. raz w miesiącu przyjeżdżał do nowicjatu z posługą kapłańską. Prowadził konferencje 

pogłębiające znajomość Pisma Świętego, modlitwę oraz posługiwał sakramentem pojednania i 

kierownictwem duchowym. Od 1993 r. wprowadzone zostały po raz pierwszy w prowincji 

rekolekcje dla nowicjuszek z indywidualnym kierownictwem. Odbywały się one w pełnym 

milczeniu przez sześć dni. Każdy dzień wypełniony był modlitwą brewiarzową, Liturgią, kon-

ferencjami, czasem na osobistą modlitwę oraz możliwością skorzystania z kierownictwa du-

chowego czy sakramentu pojednania. Młode siostry bardzo ceniły sobie ten czas oraz dosto-

sowanie tematu rekolekcji do etapu ich życia zakonnego. Rekolekcje dla sióstr nowicjuszek 

prowadzili zamiennie ks. Stefan Batruch i s. Zofia Łebedowicz. Z czasem rekolekcje dla no-

wicjuszek były łączone z rekolekcjami dla sióstr juniorystek. W latach 1993–1997 odbyło się 

pięć serii rekolekcji dla nowicjuszek. 

Zgodnie z zamysłem dom formacyjny w Przemyślu spełnił ważną rolę w formacji 

sióstr z innych krajów, gdyż na prośbę przełożonej generalnej zarząd w Polsce przyjął do no-

wicjatu siostry służebnice z Ukrainy. W latach 90. dokonywała się reorganizacja struktur 

prowincji ukraińskiej, brakowało jednak pełnego programu formacyjnego dla sióstr. W 1991 

r. pierwszych siedem sióstr nowicjuszek z Ukrainy przyjechało na roczną formację do Polski. 

Po dwóch latach 10 III 1993 r. pojawiły się kolejne siostry, a w sierpniu tego samego roku 

dojechały jeszcze dwie służebnice na formację przed profesją wieczystą. Łączone nowicjaty 

bardzo pozytywnie wpływały na poczucie przynależności do jednego zgromadzenia, dawały 

możliwość wzajemnego poznania się młodych sióstr i nawiązania relacji. Wkrótce z prośbą   

o pomoc w formacji zakonnej zwróciły się inne zgromadzenia z Ukrainy, które borykały się    

z problemami odpowiedniego przygotowania do życia zakonnego. Zwierzchnik UKGK kard. 

Lubomyr Huzar osobiście rozmawiał z zarządem prowincji w sprawie organizacji szkoleń 

formacyjnych dla sióstr z innych zgromadzeń. Nie było to łatwe zadanie, gdyż każda instytu-

cja w inny sposób realizuje swój charyzmat. Jednak rozumiejąc doskonale problem, służebni-
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ce zgodziły się wesprzeć te instytuty, przyjmując siostry, które podjęły się prowadzenia w 

przyszłości nowicjatów w swoich zgromadzeniach. W ten sposób s. Zenobia prowadziła zaję-

cia nie tylko dla nowicjuszek, ale przygotowywała także przyszłe mistrzynie nowicjatów. W 

1992 r. przyjechały z Ukrainy siostry ze Zgromadzenia Świętej Rodziny, a 31 VIII 1993 r. 

siostry św. Wincentego i św. Jozafata. Siostra Zenobia dzieliła się z nimi swoim doświadcze-

niem posługi w nowicjacie, prowadząc dla nich osobne spotkania. Na początku 2000 r. po 24 

latach pełnienia obowiązków mistrzyni, ze względu na wiek i stan zdrowia, złożyła rezygna-

cję ze stanowiska, a na jej miejsce została wybrana s. Olga Ewa Dykyj, która przejęła tę funk-

cję 15 VI 2002 r. 

Służebnice w Przemyślu aktywnie włączyły się również w odnowę życia modlitewno-

liturgicznego w greckokatolickiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Pomagały w prowadzeniu 

śpiewu podczas nabożeństw niedzielnych, ale również w okresie Wielkiego Postu, Wielkiego 

Tygodnia i Triduum Paschalnego. 

Dom Opatrzności Bożej stał się ważnym miejscem w życiu przemyskiej parafii, który 

odwiedził prefekt Kongregacji do spraw Kościołów Wschodnich kard. Achille Silvestrini 

podczas swojej wizyty w Przemyślu w dniach 15–16 X 1993 r., zwierzchnik Kościoła grec-

kokatolickiego Myrosław Lubacziwśki oraz jego następca kard. Lubomyr Huzar. Zatrzymy-

wali się w nim biskupi i księża obu obrządków, członkowie Kapituły Pojednania Polsko-

Ukraińskiego oraz wiele innych osobistości. 

 

Tabela 62. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym Opatrzności Bożej w Przemyślu w latach 1991–2017. 

Dom zakonny w Przemyślu, ul. Wysockiego 59 

Data otwarcia domu zakonnego 

 

18 III 1991 r. 

Przełożona prowincjalna s. Mirosława Irena Skiba 

  

Przełożone wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Teresa Helena Łukowicz 18 III 1991 19 VIII 1992  

s. Zenobia Halina Wilchowska 19 VIII 1992 19 VIII 1993  

s. Magdalena Maria Ożańska 19 VIII 1993 15 VIII 1997  

s. Anatolia Krystyna Magura 15 VIII 1997 15 VIII 1998  

s. Olga Ewa Dykyj 25 VIII 1998 28 VIII 2001  

s. Daniela Helena Szumna 28 VIII 2001 15 VIII 2008  

s. Kasjana Anna Tychanicz 15 VIII 2008 27 VIII 2014  

s. Olga Ewa Dykyj 27 VIII 2014   

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Teresa Helena Łukowicz 18 III 1991 19 VIII 1992 Nuncjatura w Kijowie
793

 

s. Jarosława Alina Hałenda 18 III 1991 15 VIII 1991 Warszawa, ul. Rajców 

s. Makaria Stefania Chomyszyn 23 III 1991 11 II 2015 zmarła 

s. Teodozja Teresa Dyczko 23 III 1991 11 X 1997 zmarła 

s. Margareta Olena Dyczko 23 III 1991 7 IV 1991 zmarła 

                                                           
793

 Siostra Teresa Łukowicz powróciła z Kijowa 19 XII 1992 r. i zamieszkała we wspólnocie św. Włodzimiera i 

Olgi w Przemyślu. 
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s. Zenobia Halina Wilchowska 6 IX 1991 17 XI 2003 Prałkowce 

s. Magdalena Maria Ożańska 15 VIII 1991 15 VIII 1997 Koszalin 

23 VIII 2008 16 VIII 2010 Olsztyn 

s. Justyna Ewa Kowalczyk 28 VIII 1991 28 VII 1994 Janów Lubelski 

15 XII 2010   

s. Doroteja Anna Boczyluk 25 IX 1991 20 VIII 1997 Warszawa, ul. Rajców 

s. Damiana Beata Wilchowska 21 XI 1991 15 VIII 1997 Kruklanki 

s. Lidia Weronika Kozar 15 VIII 1992 1 IX 1993 Rzym, Kolegium św. Josafata 

5 X 2013 15 VIII 2015 Rzym, Kolegium św. Josafata 

s. Anna Irena Drozd 8 IX 1992 15 VIII 1998 Kruklanki 

s. Franciszka Oresta Sałamaszek 1 VIII 1993 15 VIII 1998 Olsztyn 

s. Symeona Maria Buć 10 II 1995 1 V 2003 Janów Lubelski 

1 VIII 2003 17 XI 2003 Prałkowce 

s. Katarzyna Marta Kaczmar 11 VI 1995 1 IX 2003 Janów Lubelski 

1 VI 2014   

s. Emanuiła Maria Kaczmar 16 VIII 1995 1 III 2002 Janów Lubelski 

s. Kasjana Anna Tychanicz 11 IX 1996 1 IV 2002 Janów Lubelski 

25 XI 2004 30 VI 2017 Prałkowce 

s. Anatolia Krystyna Magura 15 VIII 1997 15 VIII 1998 Bartoszyce 

s. Daniela Helena Szumna 6 IX 1991 10 III 1992 Warszawa, ul. Rajców 

15 VIII 1998 25 VIII 2008 Bartoszyce 

22 VII 2017   

s. Olga Ewa Dykyj 25 VIII 1998 25 VIII 2006 Kruklanki 

27 VIII 2014   

s. Bogdana Maria Repetyło 9 X 2000 2 I 2001 zmarła 

s. Tadeja Halyna Czwak 22 XII 2000 23 IX 2004 Warszawa, ul. Rajców 

s. Jurija Natalia Hawrylaka 25 V 2001 1 I 2013 zmarła 

s. Markijana Oksana Melnyk 12 VII 2001 1 IX 2005 Prałkowce 

s. Winkentia Halyna Bursakowska 25 V 2002 1 X 2007 Warszawa, ul. Rajców 

s. Stefania Alina Buczkowska 15 VIII 2006   

s. Weronika Ewa Kocan 15 VIII 2006 9 XII 2010 Rzym, Kolegium św. Josafata 

25 VII 2015 15 VIII 2015 Rzym, Kolegium św. Josafata 

s. Włodzimiera Maria Hrabyk 1 VIII 2008   

s. Tarsykija Maria Czornobaj 8 VII 2013   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w APSS. 

  

3.1.1 Działalność pastoralno-katechetyczna 

 

Katechizacja dzieci od 1991 r. odbywała się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 

2 im. M. Szaszkiewicza przy ul. Smolki 10
794

. W latach 1996–2010 realizowały ją siostry 

katechetki zamieszkujące w domu zakonnym przy ul. Wysockiego 59 w Przemyślu. 

 

 

 

 

                                                           
794

 Od 1 VI 1991 r. była to Szkoła Podstawowa Nr 17 w Przemyślu z ukraińskim językiem nauczania. Przy niej 

od 1 IX 1995 r. utworzono Liceum Ogólnokształcącego z Ukraińskim Językiem Nauczania. Z 1 IX 1998 r. 

uchwałą Rady Miasta połączono Szkołę Podstawową Nr 17 i Liceum Ogólnokształcące z Ukraińskim Językiem 

Nauczania w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. M. Szaszkewicza. 
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Tabela 63. Katechizacja dzieci wyznania greckokatolickiego w parafii św. Jana Chrzciciela w Przemyślu w la-

tach 1996–2017. 

 

 

Katechetka 

 

 

 

Lata 

Ogólna liczba 

dzieci 

 (w tym dzieci do I 

Komunii Świętej) 

 

 

Proboszcz 

s. Anna Drozd (szkoła) 

s. Magdalena Ożańska (przedszkole) 
1996–1997 201 (21) 

15 

 

 

ks. Eugeniusz  

Popowicz  
1997–1998 203 (20) 

15 

s. Daniela Szumna (szkoła) 

s. Emanuela Kaczmar (przedszkole) 
1998–1999 198 (18) 

15 

s. Daniela Szumna (szkoła) 

(przedszkole) 
1999–2000 208 (16) 

20 

2000–2001 158 (14) 

13 

2001–2002 180 (10) 

15 

2002–2003 185 (18) 

14 

2003–2004 171 (11) 

10 

2004–2005 180 (14) 

10 

2005–2006 165 (10) 

10 

2006–2007 135 (14) 

13 

2007–2008 125 (14) 

16 

s. Magdalena Ożańska (szkoła) 

(przedszkole) 
2008–2009 144 (13) 

16 

2009–2010 129 (13) 

14 

s. Oksana Waszczur
795

 (szkoła) 

(przedszkole) 
2010–2011 124 (6) 

18 

2011–2012 123 (12) 

25 

2012–2013 120 (10) 

25 

2013–2014 132 (10) 

25 

2014–2015 135 (6) 

25 

ks. Bogdan Kruba 

2015–2016 129 (14) 

16 

ks. Bogdan Stepan 

s. Daniela Szumna (szkoła) 

(przedszkole) 
2016–2017 123 (12) 

22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w APSS. 

 

Katechizacja dzieci w latach 1996–2017 realizowana była naprzemiennie przez siostry 

zamieszkujące w dwóch placówkach. Z domu zakonnego pw. Opatrzności Bożej w latach 

1996–2010 katechizację prowadziły służebnice s. Anna Irena Drozd, s. Daniela Szumna, s. 

                                                           
795

 Siostra Oksana Waszczur mieszkała w domu zakonnym pw. św. Jozafata w Przemyślu. 
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Magdalena Ożańska i obejmowały katechizacją ponad 200 dzieci. Od 2010 r. zajęcia prowa-

dziła s. Oksana Waszczur, która przebywała w domu zakonnym pw. św. Jozafata usytuowa-

nym w centrum miasta w związku z czym dojazd do szkoły, szczególnie w okresie zimowym, 

był łatwiejszy. Po sześciu latach w 2016 r. katechizację ponownie przejęła s. Daniela Szumna. 

Ze względu na niż demograficzny oraz procesy asymilacyjne liczba dzieci stopniowo malała. 

Siostry równolegle ze szkołą prowadziły katechizację w przedszkolu, kierowały chórem dzie-

cięcym w parafii, przygotowywały jarmarki wielkanocne oraz biblijne konkursy ogólnopol-

skie, pomagały w nabożeństwach, współorganizowały rekolekcje wielkopostne dla dzieci i 

młodzieży oraz organizowały warsztaty  kulinarne czy tradycji pisania pisanek. 

 

3.2 Ośrodek rekolekcyjno-formacyjny Centrum Effatha 

 

W nowym budynku w sąsiedztwie domu zakonnego Opatrzności Bożej, służebnice 

zorganizowały ośrodek szkoleniowo-edukacyjny Centrum Effatha, w którym rozwinęły sze-

roką działalność formacyjno-wychowawczą, charytatywną i dydaktyczną. Mając do dyspozy-

cji odpowiednio wyposażone pomieszczenia, miejsca noclegowe oraz zaplecze kulinarne zaję-

ły się organizacją rekolekcji dla sióstr, dzieci i młodzieży oraz spotkań formacyjnych dla ka-

płanów, rodzin, a także obozów wakacyjnych dla uczestników z Ukrainy. 

 

3.2.1 Działalność formacyjno-wychowawcza i charytatywna 

 

W czerwcu 1991 r. odbyły się w nowym ośrodku rekolekcyjnym sióstr pierwsze rekolek-

cje służebnic pod przewodnictwem redemptorysty o. Jan Sianchuka z Kanady, który na zakoń-

czenie uroczyście poświęcił nowe budynki i całą posiadłość. Do tego czasu siostry korzystały z 

innych ośrodków lub wykorzystywały ciasne warszawskie pomieszczenia przy ul. Miodowej. 

Obiekt od samego początku pełnił funkcję miejsca spotkań dla różnych grup, które 

odbywały swoje dni skupienia lub szkolenia w różnych formach. Najczęściej korzystały z 

przestrzeni zlokalizowanej w malowniczym krajobrazowo Pogórzu Przemyskim – siostry 

przy różnych okazjach, dzieci i młodzież do prowadzenia warsztatów, rodziny z dziećmi na 

doroczne zjazdy poświęcone tematyce małżeńskiej, kapłani dla pogłębienia życia duchowego, 

katechetki na szkolenia z zakresu metodyki nauczania. 

Działalność formacyjna sióstr polegała głównie na organizacji corocznych rekolekcji 

oraz spotkań weekendowych lub kilkudniowych prowadzonych przez kapłanów diecezjal-

nych, ojców duchownych różnych zgromadzeń zakonnym obu obrządków. W 2001 r. odbyła 
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się seria spotkań poświęconych Lectio Divina na temat „Modlitwy Słowem Bożym”, które 

miały na celu wprowadzenie do lepszego poznania siebie w świetle Słowa Bożego oraz 

uświadomienie znaczenia grzechu i przebaczenia. Na przełomie 2002–2003 zajęcia dotyczące 

duchowości wschodniej poprowadził wykładowca Uniwersytetu Opolskiego prof. ks. Janusz 

Czerski. Siostry miały możliwość korzystania z różnego rodzaju sesji, jednak najbardziej ce-

niły spotkania w ramach Lectio Divina prowadzone w latach 2008–2017 przez ks. Rafała Bu-

chingera, w których wzięły udział wszystkie wspólnoty prowincji. Kilkakrotnie odbywały się 

w ośrodku rekolekcje dla księży greckokatolickich oraz ojców jezuitów. 

Formy działalności ośrodka: 

– działalność wychowawcza – obejmowała prowadzenie dla dzieci i młodzieży spotkań week-

endowych oraz kilkudniowych rekolekcji organizowanych w czasie wakacji zimowych i let-

nich. Przynajmniej dwa razy w roku przyjeżdżała grupa ok. 60 osób młodzieży z całej Polski. 

Siostry katechetki pracujące na Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu organizowały grupy, 

które później łączyły się na wspólnych spotkaniach w przemyskim ośrodku. Spotkania week-

endowe obejmowały mniejsze grupy do 20 osób młodzieży z Przemyśla i okolic. Oprócz mło-

dzieży z Polski w ramach współpracy między prowincjami lub parafiami siostry przyjmowały 

grupy z Ukrainy oraz innych wspólnot duszpasterskich. 

– formacja rodzin – siostry od 1994 r. organizowały wsparcie duchowe dla rodzin, które mia-

ły możliwość przyjazdu na specjalnie dla nich przygotowane rekolekcje. Rodziny wspólnie z 

dziećmi uczestniczyły w modlitwie, refleksji, odpoczynku i rekreacji. Siostry zapewniały nie 

tylko organizację tematycznych spotkań dla dorosłych, ale również opiekę nad dziećmi. 

– działalność charytatywna – siostry rozwinęły pomoc dla ludzi chorych, samotnych i po-

trzebujących. Wielokrotnie organizowały letnie obozy wypoczynkowe z udziałem dzieci i 

młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz uboższych z całej Polski. Ponadto kilkakrotnie 

przyjmowane były grupy z Ukrainy. W latach 2014–2016 były to osoby, które straciły 

rodziców podczas działań wojennych na wschodniej Ukrainie lub podczas demonstracji w 

Kijowie na Majdanie w latach 2013–2014. Grupy przyjeżdżały na dwutygodniowe obozy 

sponsorowane przez różne organizacje w ramach międzynarodowych projektów pomocy 

humanitarnej. 

Tabela 64. Rekolekcje i spotkania formacyjne w latach 1991–2017 w Centrum Effatha w Przemyślu. 

ROK Rekolekcje dla sióstr Rekolekcje dziewcząt,  

młodzieży, rodzin 

Rekolekcje dla kapłanów  

i inne spotkania formacyjne 

1991 r. 21–30 VI 1991 

o. John Sianchuk CSsR 

6–15 VIII 1991 

20–23 VIII  

rekolekcje dla dziewcząt 

(s. Melania Kuzio  

1–3 VI – spotkanie młodych z 

okazji przyjazdu papieża Jana Paw-

ła II do Przemyśla 
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o. Jozafat Romanyk OSBM ks. Stefan Batruch) 2–6 II –formacja sióstr katechetek – 

s. Zofia Łebedowicz, ks. Stefan 

Batruch 

1992 r. 25 VII – 2 VIII  

6–15 VIII 

o. Jarosław Dybka CSsR 

30 I – 2 II  

rekolekcje dla dziewcząt 

16–20 VIII – formacja sióstr kate-

chetek z Polski, Ukrainy i Słowacji 

(s. Zofia Łebedowicz,  

ks. Stefan Batruch) 

1993 r. 30 III – 4 IV 1993  

dla nowicjuszek  

ks. Stefan Batruch 

25 VII – 2 VIII  

o. Hlib Lonczyna (studyta) 

6–15 VIII  

o. Hlib Lonczyna (studyta) 

16–20 VIII  

rekolekcje dla dziewcząt 

 

20–25 VI – rekolekcje dla kapła-

nów (ks. Iwan Dacko) 

 

1994 r. 7–12 III –  

ks. Stefan Batruch  

1–9 VII – 

o. Hlib Lonczyna (studyta) 

6–15 VIII – 

o. Hlib Lonczyna (studyta) 

7–11 II 

rekolekcje dla młodzieży 

16–21 VIII –  

rekolekcje dla młodzieży 

26–30 VIII 

rekolekcje dla rodzin 

 

29–31 X – formacja młodzieży 

2–5 XI – formacja młodzieży 

1995 r. 26 VII – 2 VIII 

bp Inokentii Lotocki  

6–15 VIII 

bp Inokentii Lotocki 

5–9 II 

rekolekcje dla młodzieży 

3–8 VIII 

rekolekcje dla rodzin 

16–21 VIII 

rekolekcje dla dziewcząt 

24–29 V – rekolekcje dla kapłanów 

1996 r. 1–9 V  

o. Jozafat Romanyk OSBM 

12–18 V 

Rekolekcje dla nowicjuszek 

s. Zofia Łebedowicz 

8–16 VI 

o. Grzegorz Płanczak OSBM 

4–9 II 

rekolekcje dla młodzieży 

5–14 VII 

rekolekcje dla młodzieży 

12–18 VIII 

rekolekcje dla młodzieży 

19–25 VIII 

rekolekcje dla rodzin 

25–30 VI – rekolekcje dla kapła-

nów 

(ks. Ivan Muzyczka) 

1997 r. 6–13 VI 

o. Ihor Harasim OSBM 

23–30 VII 

Ks. Stefan Batruch 

2–6 II 

rekolekcje dla młodzieży 

12–19 VIII 

rekolekcje dla młodzieży 

20–26 VIII 

rekolekcje dla rodzin 

 

1998 r. 7–12 VI 

rekolekcje dla nowicjuszek 

s. Zofia Łebedowicz 

6–12 VII 

o. Wojciech Nowak TJ 

19–27 VII 

o. Izydor Patryło OSBM 

9–15 VII 

rekolekcje dla junorystek 

s. Zofia Łebedowicz 

1–9 IX 

o. Izydor Patryło OSBM 

25–30 I 

rekolekcje dla młodzieży 

28 VI – 3 VII  

rekolekcje dla młodzieży 

20–26 VIII 

rekolekcje dla rodzin 

 

22–26 VI – rekolekcje dla kapła-

nów  

1999 r. 30 VII – 6 VIII 

o. Bogdan Dziurach CSsR 

5–10 II 

rekolekcje dla młodzieży 

22–23 V – formacja rodzin 
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29 VIII – 6 IX 

o. Bogdan Dziurach CSsR 

9–16 VIII 

rekolekcje dla młodzieży 

19–26 VIII 

rekolekcje dla rodzin 

2000 r. 27 V – 3 VI 

o. W. Olijnyk OSBM 

25 VI – 2 VII 

o. W. Olijnyk OSBM 

8–15 VIII 

rekolekcje dla juniorystek 

s. Zofia Łebedowicz 

31 I – 4 II 

rekolekcje dla młodzieży 

30 VII – 4 VIII 

rekolekcje dla młodzieży 

18–25 VIII 

rekolekcje dla rodzin 

 

2001 r. 30 VI – 7 VII 

o. Bogdan Dziurach CSsR 

4–12 VIII 

o. Bogdan Dziurach CSsR 

4–8 II 

rekolekcje dla młodzieży 

10–14 VII 

rekolekcje dla młodzieży 

18–25 VIII 

rekolekcje dla rodzin 

 

2002 r. 9–15 VI 

rekolekcje dla juniorystek 

s. Zofia Łebedowicz 

15–22 VII 

o. Oleh Krywoboczok TJ 

28 VII – 6 VIII 

o. Klementii Stasiw OSBM 

4–7 II 

rekolekcje dla młodzieży 

28 VI – 4 VII 

rekolekcje dla młodzieży 

16–24 VIII 

rekolekcje dla rodzin 

 

2003 r. 23–30 VI 

Ks. Janusz Czerski 

21–27 VII 

o. Martyn Chaburski OSBM 

9–16 VIII 

o. Dawid Nazar TJ 

3–7 II 

rekolekcje dla młodzieży 

15–18 VII 

rekolekcje dla młodzieży 

18–25 VIII 

rekolekcje dla rodzin 

 

28 II – 2 III – rekolekcje dla wy-

kładowców Lwowskiej Akademii 

Teologicznej prowadził metropolita 

Jan Martyniak 

28–30 III – rekolekcje dla ukraiń-

skich studentów z Lublina prowa-

dził ks. Stefan Batruch 

2004 r. 14–20 VI 

o. Martyn Chaburśkyj 

OSBM 

27 VI – 4 VII 

o. Grzegorz Stołycia OSBM 

6–15 VIII 

o. Dawid Nazar TJ 

25–30 VII 

rekolekcje dla młodzieży 

16–25 VIII 

rekolekcje dla rodzin 

 

2005 r. 27 VI – 2 VII 

o. Piotr Kuszka OSBM 

23–30 VII 

o. Grzegorz Stołycia OSBM 

5–12 VIII 

o. Dawid Nazar TJ 

24–27 I 

rekolekcje dla młodzieży 

18–22 VII 

rekolekcje dla młodzieży 

16–25 VIII 

rekolekcje dla rodzin 

 

2006 r. 27 VI – 4 VII 

o. Josyf Maksym (studyta) 

30 VII – 6 VIII 

o. Orest Kozak (studyta) 

23–28 VII 

rekolekcje dla młodzieży 

16–25 VIII 

rekolekcje dla rodzin 

 

2007 r. 30 IV – 5 V 

o. Josyf Maksym (studyta) 

5–12 VII 

o. Piotr Kuszka OSBM 

9–15 IX 

Ks. Stefan Batruch 

12–16 II 

rekolekcje dla młodzieży 

22–29 VII 

rekolekcje dla rodzin 

10–20 VIII 

rekolekcje dla młodzieży 

 

2008 r. 30 IV – 6 V 4–8 VIII Spotkania Lectio Divina prowadził 



365 

 

 

o. Josyf Maksym (studyta) 

28 VI – 3 VII 

o. Piotr Kuszka OSBM 

18–23 VIII 

ks. Rafał Buchinger 

rekolekcje dla młodzieży 

20–26 VII 

rekolekcje dla rodzin 

ks. Rafał Buchinger. 

2009 r. 22–27 VI 

ks. Rafał Buchinger 

4–9 VII 

o. Pantelejmon Sałamacha 

OSBM 

1–23 VIII 

ks. Rafał Buchinger 

9–13 II 

rekolekcje dla młodzieży 

19–25 VII 

rekolekcje dla rodzin 

31 VII – 6 VIII 

rekolekcje dla młodzieży 

 

Spotkania Lectio Divina prowadził 

ks. Rafał Buchinger. 

2010 r. 26 IV – 3 V 

ks. Rafał Buchinger 

28 VI – 5 VII 

o. Piotr Kuszka OSBM 

7–14 VIII 

ks. Rafał Buchinger 

18–25 VII 

rekolekcje dla rodzin 

30 VII – 4 VIII 

rekolekcje dla młodzieży 

Spotkania Lectio Divina prowadził 

ks. Rafał Buchinger. 

2011 r. 29 IV – 5 V 

ks. Rafał Buchinger 

24–30 VI  

o. Martyn Chaburśkyj 

OSBM 

8–14 VIII 

ks. Rafał Buchinger 

17–23 VII 

rekolekcje dla rodzin 

31 VII – 4 VIII 

rekolekcje dla młodzieży 

Spotkania Lectio Divina prowadził 

ks. Rafał Buchinger. 

2012 r. 28 IV – 6 V 

ks. Rafał Buchinger 

3–9 VII 

ks. Rafał Buchinger 

7–14 VIII 

bł. Lubomyr Huzar 

22–27 VII 

rekolekcje dla rodzin 

29 VII – 1 VIII 

rekolekcje dla młodzieży 

Spotkania Lectio Divina prowadził 

ks. Rafał Buchinger. 

2013 r. 1–7 VII 

ks. Rafał Buchinger 

10–16 VII 

o. Tymoteusz Fesz OSBM 

5–11 VIII 

ks. Rafał Buchinger 

21–27 VII 

rekolekcje dla rodzin 

20–23 VIII 

rekolekcje dla młodzieży 

Spotkania Lectio Divina prowadził 

ks. Rafał Buchinger. 

2014 r. 10–17 VII 

o. Pantelejmon Herbery 

(studyta) 

2–8 VIII 

bp Bogdan Dziurach CSsR 

9–15 XI  

ks. Rafał Buchinger 

20–26 VII 

rekolekcje dla rodzin 

17–23 VIII 

rekolekcje dla młodzieży 

Spotkania Lectio Divina prowadził 

ks. Rafał Buchinger. 

2015r. 9–15 VII 

o. Iwan Szkołyk OSBM 

1–7 VIII 

o. Jozafat Hajmyk OSBM 

6–12 XI 

ks. Rafał Buchinger 

24–27 I 

rekolekcje dla młodzieży 

19–26 VII 

rekolekcje dla rodzin 

 

2016r. 8–14 VII 

o. Sawa Masnyk (studyta) 

8–14 VIII 

o. Piotr Kuszka OSBM 

19–25 IX 

17–23 VII 

rekolekcje dla rodzin 
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ks. Rafał Buchinger 

2017r. 15–21 V 

o. Stanisław Nuckowski 

OFMConv  

i ks. Mateusz Biedżycki 

OFMConv 

8–14 VII  

o. Alipi Fedun (studyta) 

6–13 VIII  

o. Eliasz Mamczak (studyta) 

22–29 VII 

rekolekcje dla rodzin 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w APSS. 

 

3.2.2 Europejskie spotkania formacyjne 

 

W państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 90. po upadku komunizmu 

działalność Kościoła cieszyła się coraz większą swobodą działania, a wspólnoty zakonne mo-

gły rozwijać swoją działalność bez większych przeszkód. W kontekście rozszerzenia Unii 

Europejskiej, która zagwarantowała organizacjom kościelnym podmiotowość prawną, zaist-

niała również w zgromadzeniu potrzeba i możliwość większej integracji służebnic ze wspól-

not europejskich prowincji Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce, Matki Bożej Współ-

cierpiącej w Ukrainie, Ducha Św. na Słowacji oraz św. Józefa w Serbii. 

Organizacji spotkań formacyjnych europejskich zarządów podjęła się polska prowin-

cja Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 1995 r. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 

w przemyskim Centrum Effatha 25 X – 2 XI 1995 r. Zapoczątkowało ono serię zjazdów. Ra-

da generalna pod przewodnictwem przełożonej s. Teresy Kito wraz z zarządami prowincjal-

nymi Ukrainy, Polski, Słowacji i Serbii uzgodniła cele i zasady spotkań. Udział w spotkaniu 

wzięła również wcześniejsza przełożona generalna s. Franciszka Bybliw z Kanady oraz kie-

rownik duchowy nowicjatu i junioratu ks. Stefan Batruch. Owocem tej narady oprócz omó-

wienia bieżących spraw instytutu i problemów wspólnot europejskich było zapoczątkowanie 

serii szkoleń dla zarządów prowincjalnych, a w przyszłości europejskich zjazdów formacyj-

nych dla sióstr przed profesją wieczystą. 

Na kolejne konsultacje 15–21 X 1996 r. oprócz przełożonych europejskich zarządów i 

zarządu generalnego zaproszone zostały przełożone prowincjalne Kanady, USA i Brazylii. 

Były to pierwsze w powojennej historii zgromadzenia próby integracji wszystkich prowincji. 

Konsylium poświęcone było również sprawie wsparcia w rozwoju duchowym członkiń oraz 

bieżących problemów z jakimi borykało się zgromadzenie. W wyniku wielu rozmów i dysku-

sji nastąpiło poszerzenie składu kolejnych warsztatów, na które zaproszono dodatkowo siostry 

odpowiedzialne za formację nowicjatów i junioratów w poszczególnych prowincjach. Do-
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prowadziło to ostatecznie do wypracowania wspólnego programu formacyjnego uwzględnia-

jącego kontekst historyczno-społeczny i ekonomiczny krajów oraz dążenie do pogłębienia 

współpracy między prowincjami, niezależnie od dzielących je odległości i różnic kulturalno-

społecznych. Zarządy wyraziły przekonanie, iż widoczna jest pilna potrzeba umocnienia       

w wyborze drogi życiowej profesek czasowych oraz stworzenia możliwości wzajemnego po-

znania sióstr z innych krajów. Ostatecznie odbyło się pięć zjazdów zarządów zgromadzenia, 

w wyniku których został wysunięty postulat zorganizowania spotkań dla sióstr przed profesją 

wieczystą z trzech prowincji – polskiej, ukraińskiej i słowackiej. 

 

Tabela 65. Zjazdy zarządów Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w latach 1995–1997. 

l.p. Europejskie zjazdy 

formacyjne 

Uczestnicy Ilość 

uczestniczek 

Prowadzący 

1 25 X – 2 XI 1995 r. 
zarząd generalny i zarządy prowincjalne 

Polski, Ukrainy, Słowacji i Jugosławii 
26 

 

ks. Stefan Batruch 

2 15–21 X 1996 r. 

zarząd generalny i przełożone prowin-

cjalne Polski, Ukrainy, Słowacji, Jugo-

sławii, Kanady, USA i Brazylii 

13 

3 27 XI – 4 XII 1996 r. zarząd generalny i zarządy prowincjalne 

Polski, Ukrainy, Słowacji i Jugosławii 

oraz siostry odpowiedzialne za formację 

w prowincjach 

26 

4 16–22 II 1997 r. 21 

5 30 VI – 6 VII 1997 r. 21 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w APSS. 

 

Na prośbę przełożonych Ukrainy s. Marty Kozak i Słowacji s. Pauli Isztwanyk za 

zgodą rady generalnej w 1996 r. odpowiedzialną za organizację europejskich spotkań forma-

cyjnych sióstr przed profesją wieczystą została wybrana s. Zofia Łebedowicz, a do prowadze-

nia zajęć poproszono ks. Stefana Batrucha proboszcza greckokatolickiej parafii w Lublinie. 

Odbyło się sześć sesji
796

, na których poruszane były między innymi tematy: życie wspólnoty 

a charyzmat zgromadzenia, ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, dialog i przebaczenie we 

wspólnocie, relacje interpersonalne. W szkoleniach uczestniczyło łącznie 19 sióstr z Ukrainy, 

Słowacji i Polski. Europejskie zjazdy były okazją do pogłębienia życia duchowego młodych 

sióstr, ale również stwarzały możliwość integracji członkiń z różnych krajów. Służebnice 

trzech prowincji miały możliwość bliższego poznania, nawiązania kontaktów oraz przyjaźni, 

podzielenia się doświadczeniem, sukcesami i trudnościami, co zaowocowało w przyszłości 

wzrostem poczucia jedności pomiędzy prowincjami w Europie. Siostry na zakończenie ostat-

niego zjazdu napisały w lutym 1997 r. wspólny list wdzięczności do przełożonej polskiej 
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 Spotkania odbywały się w ośrodku Centrum Effatha w Przemyślu przy ul. Wysockiego w terminach: I spo-

tkanie 24 II – 2 III 1996 r., II spotkanie 22–27 IV 1996 r., III spotkanie 28 VII – 4 VIII 1996 r., IV spotkanie 4–

8 XI 1996 r., V spotkanie 9–14 II 1997 r., VI spotkanie 14–20 VII 1997 r. 
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prowincji: „Droga Przełożona Prowincjalna s. Mirosławo, przesyłamy szczere słowa 

wdzięczności ze zjazdu w Przemyślu. Za każdym razem odczuwamy, jak Bóg stuka do drzwi 

naszych serc […] Po pierwszym spotkaniu, byłyśmy zachwycone i gotowe tworzyć wspólno-

ty miłości! Po drugim – zauważyłyśmy, że to nie jest takie proste, że wymaga czystości serca 

[…] Im bardziej każda z nas poznawała siebie osobiście, tym bardziej otwierałyśmy się na 

siebie wzajemnie i stawałyśmy się sobie bliższe”
797

. 

Przełożona generalna s. Teresa Kito przekazała prowadzącemu zajęcia słowa podzię-

kowania, a zarazem prośby, pisząc w lipcu 1997 r.: „Do Czcigodnego ks. Stefana Batrucha, 

Szczerze dziękujemy za Waszą modlitwę, pracę i starania o duchowny wzrost naszych sióstr 

w prowincji Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce oraz innych prowincji. Po przepro-

wadzonej wizytacji, zauważyłam wielką zmianę i rozwój ich duchowego życia. Przełożone 

prowincjalne oraz siostry korzystające z formacyjnych zjazdów dla sióstr juniorystek w 

Przemyślu, zauważają wielką potrzebę kontynuacji formacji. Ze względu na gorącą prośbę 

przełożonych z Ukrainy, Polski, Słowacji i Serbii, bardzo proszę o kolejne spotkania forma-

cyjne dla zarządów prowincjalnych, sióstr odpowiedzialnych za formację oraz kontynuację 

europejskich zjazdów dla sióstr juniorystek w Przemyślu”
798

. 

Niestety pomimo pozytywnych ocen wspólnej inicjatywy spotkań międzynarodowych 

zarząd prowincjalny w Polsce nie podjął się organizacji kolejnych zjazdów. Siostry prowincji 

Matki Bożej Współcierpiącej zorganizowały podobne dni formacyjne dla sióstr juniorystek    

o podobnym charakterze we Lwowie, jednak była to jednorazowa akcja, która nie doczekała 

się kontynuacji. Formacja profesek czasowych w prowincji polskiej od 1998 r. była konty-

nuowana według wcześniejszego schematu, czyli powrócono do zjazdów weekendowych raz 

w miesiącu. 

 

Tabela 66. Europejskie zjazdy sióstr juniorystek w latach 1996–1997. 

L.p. Termin Uczestnicy Liczba 

sióstr 

Osoby prowadzące 

1 24 II – 2 III 1996 r. 

siostry juniorystki z 

Polski, Ukrainy, Słowacji. 
19 

s. Zofia Łebedowicz 

Ks. Stefan Batruch 

2 22–27 IV 1996 r. 

3 28 VII – 4 VIII 1996 r. 

4 4–8 XI 1996 r. 

5 9–14 II 1997 r. 

6 14–20 VII 1997 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w APSS. 
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 APSS, Формація новіцяту і юньорату, Європейські З’їзди.  
798

 Ibidem. 
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4. Powołanie Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej wraz z Centrum Rehabili-

tacji i Ośrodkiem Szkolenia w Prałkowcach 

 

Zmiany polityczne w Polsce odnowienie struktur Kościoła greckokatolickiego oraz 

uregulowanie stosunku państwa do Kościoła katolickiego w 1989 r. umożliwiły siostrom za-

legalizowanie pracy wśród chorych. Mając ogromne doświadczenie i coraz większe możliwo-

ści prowadzenia dzieł charytatywnych, Siostry Służebnice NPM świadomie podjęły działania 

na rzecz osób obłożnie chorych i samotnych bez względu na narodowość, przynależność et-

niczną czy uwarunkowania ekonomiczne. Podjęto więc inicjatywę sformalizowania chary-

zmatu opieki nad ludźmi potrzebującymi opieki medycznej i pielęgnacyjnej na pograniczu, 

gdzie zgromadzenie od początku swego istnienia spełniało szczególną misję. Wschodnia grani-

ca Polski jest przykładem pogranicza, na którym przeplatają się dwie wielkie tradycje bizantyj-

ska i rzymska, gdzie poprzez dowartościowanie różnych konfesji wyznaniowych możliwe jest 

tworzenie modelowego wzoru budowania jedności w różnorodności języków i kultur. 

W 100. rocznicę założenia Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM, czyli w 1992 r., zro-

dziła się idea budowy Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej. Bodźcem do jej realizacji 

był dar Anny i Michała Denysów w postaci niewielkiej działki rolnej w Prałkowcach koło 

Przemyśla oraz świadomość sióstr, iż charyzmatem zgromadzenia powstałego na pograniczu 

jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym w środowisku współistnienia ze sobą ludzi o 

różnych tożsamościach narodowych. 

Prałkowce to miejscowość położona w malowniczym Parku Krajobrazowym Pogórza 

Przemyskiego od wieków zamieszkiwana przez wielokulturową społeczność. Ostatnim właści-

cielem majątku był od połowy XIX w. Eustachy Drużbacki, który w 1842 r. ufundował cerkiew 

greckokatolicką pw. Ofiarowania Matki Bożej oraz ochronkę prowadzoną przez rzymskokato-

lickie Siostry Służebniczki NPMNP. W 1921 r. we wsi było 108 domów i 606 mieszkańców, w 

tym 295 grekokatolików, 300 rzymskich katolików i 11 osób wyznania mojżeszowego. W 1938 

r. liczba ludności wzrosła do ok. 2 tys., w tym 380 grekokatolików, 1570 rzymskich katolików, 

40 osób wyznania mojżeszowego i 7 protestantów. Po drugiej wojnie światowej w związku z 

przesiedleniami i przymusowymi deportacjami ludności ukraińskiej oraz eksterminacją spo-

łeczności żydowskiej skład etniczny miejscowości uległ całkowitej zmianie
799

. 

                                                           
799

 S. Kryciński, Przemyśl i Pogórze Przemyskie, Pruszków 2014, s. 126. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej po 

drugiej wojnie światowej cerkiew wykorzystywana jest jako kościół parafialny rzymskokatolickiej parafii pw. 

Matki Bożej Zbaraskiej z piękną ikoną pochodzącą z Ukrainy. Obok kościoła znajduje się zrekonstruowana w 

1967 r. drewniana dzwonnica z końca XVI w. Obraz Matki Bożej Zbaraskiej datowany na XVI w. pochodzi z 

kościoła parafialnego w historycznym Zbarażu. Stanowi kopię wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Zanim 
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Od 1990 r. siostry zamieszkujące w Przemyślu odwiedzały starsze małżeństwo Annę i 

Michała Denysów. Kilka razy w tygodniu przygotowywały im ciepłe posiłki oraz służyły po-

mocą przy załatwianiu bieżących codziennych spraw. Państwo Denysowie w okresie letnim 

mieszkali w swoim skromnym, ubogim domu, a na zimę zgłaszali się do ośrodka pomocy 

społecznej z prośbą o umożliwienie pobytu w jednym z domów opieki na czas chłodu i zim-

na. Pobyt w tego rodzaju placówkach, jak wspominali, był dla nich traumatycznym przeży-

ciem, nie tylko ze względu na ich ubóstwo, ale dodatkowo ze względu na ich tożsamość naro-

dową i religijną. Byli rozczarowani brakiem tolerancji wśród współmieszkańców, niemożli-

wością swobodnego wypowiadania się w języku ukraińskim, a tym bardziej ograniczeniami w 

kultywowaniu własnej tradycji religijnej i kulturalnej. Po jednym z kolejnych pobytów, pań-

stwo A. i M. Denysowie zaproponowali siostrom darowiznę w postaci działki, z prośbą, aby 

wybudować na niej dom dla ludzi starszych, w którym wszyscy będą mogli się czuć jak u 

siebie. Siostry były zaskoczone propozycją, gdyż wcześniej nie wspominały o swoich planach 

budowy takiego ośrodka, w związku z tym był to dla nich swoisty znak potwierdzający po-

trzebę realizacji takiej idei. Podjęto odpowiednie działania i 16 XII 1992 r. podpisano akt no-

tarialny przekazania gruntów oraz przeprowadzono postępowanie spadkowe, po czym 3 XII 

1993 r. zgromadzenie ostatecznie stało się właścicielem nieruchomości. 

Na początku osobami najbardziej zaangażowanymi w budowę były przełożona 

prowincjalna s. Mirosława Skiba, ekonomka prowincjalna s. Zofia Łebedowicz oraz ks. 

Stefan Batruch proboszcz greckokatolickiej parafii w Lublinie. Po zaakceptowaniu pro-

jektów i uzyskaniu pozwolenia na budowę 5 V 1998 r. przystąpiono do realizacji
800

. Po-

święcenia placu pod budowę Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej nazwanego Do-

mem Bożego Miłosierdzia dokonał metropolita przemysko-warszawski abp Jan Martyniak 

18 IV 1999 r. Wcześniej w greckokatolickiej archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela zo-

stała odprawiona Liturgia z udziałem hierarchy, księży obu obrządków i przedstawicieli 

władz z Polski i Ukrainy oraz wiernych. Podczas uroczystości poświęcono kamień wę-

gielny, cegłę z grobu współzałożyciela zgromadzenia ks. Cyryla Sieleckiego, przywiezio-

                                                                                                                                                                                     
przybył do Prałkowic w 1972 r., wcześniej w 1946 r. ojcowie bernardyni przywieźli go do klasztoru w Leżajsku. 

Autor dzieła jest nieznany, choć przypuszcza się, że malarz wywodził się ze szkoły krakowskiej. Jego fundato-

rem był właściciel Zbaraża Janusz Zbaraski. Obraz namalowany został techniką olejną na ręcznie wyklepywanej 

miedzianej blasze. Por. S. Kłos, Podkarpackie. Przewodnik po województwie, Olszanica 2005, s. 231. 
800

 Głównym projektantem Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej był architekt mgr inż. Jerzy Lewosiuk 

przy współpracy z inż. Zbigniewem Kramarzem, a zespół projektowy stanowili konstruktorzy mgr inż.Wojciech 

Jaśkowski, mgr inż. Andrzej Dombrowski, inżynierowie instalacji elektrycznej mgr inż. Janusz Bator oraz mgr 

inż. Jan Wojnarowicz, projektanci instalacji sanitarnych mgr inż. Bożena i Jerzy Lelek. Projekty domu sponso-

rował ordynariusz diecezji Monachium prałat dr Lothar Waldmüller. 
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ną przez siostry w 1997 r. z miejscowości Cebłów (okolice Żużela), z okazji jubileuszu 

50. istnienia prowincji w Polsce. 

Budowa obiektu była podzielona na etapy. Pierwszy etap zakończono w grudniu 

2003 r. Dzięki wsparciu wielu sponsorów, dofinansowaniu różnych fundacji, w tym za-

granicznych, środków europejskich, indywidualnych darczyńców 10 VI 2011 r. zakończo-

no całość realizacji projektu
801

. Obiekt z pełnym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem 

otoczenia i parkingami był gotowy na przyjęcie pensjonariuszy, których łącznie było 70 

osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż dom jest jedynym w Polsce ośrodkiem, w którym 

osoby wyznania greckokatolickiego mogą swobodnie kultywować swoją tradycję i kulturę. 

Szczególnym wydarzeniem były odwiedziny mieszkańców domu 15 II 2004 r. przez człon-

ków Synodu Stałego UKGK na czele ze zwierzchnikiem kard. Lubomyrem Huzarem, który 

dokonał rok później poświęcenia domu 4 VI 2005 r. 

W obiekcie znajduje się przestrzenna kaplica pw. Bożego Miłosierdzia, w której ma-

lowidła ścienne wykonał artysta ikonopisarz Stepan Juzefiv, a stolarkę – Roman Jabłoński. 

Konsekracji miejsca modlitwy dokonał metropolita przemysko-warszawski abp Eugeniusz 

Popowicz przy współudziale sekretarza Synodu UKGK bp. Bogdana Dziuracha z Kijowa oraz 

duchowieństwa obu obrządków. W uroczystości uczestniczyli wikariusz generalny ks. Bog-

dana Stepana, dziekan mitrat ks. Stefan Batruch, proboszcz greckokatolickiej parafii w Lubli-

nie, ks. Andrij Khimyak z Kijowa, sekretarz, dziekan ks. Jan Tarapacki, ks. Krzysztof Błaże-

jowski, kustosz sanktuarium Matki Bożej Brama Miłosierdzia w Jarosławiu, ihumen klasztoru 

ojców bazylianów w Przemyślu o. Dymitr Harasim OSBM, ks. Paweł Rohuń, kanclerza grec-

kokatolickiej kurii, ks. Stanisław Bartmiński, były proboszcz rzymskokatolickiej parafii w 

Krasiczynie, ks. Dymitr Leszko, kapelan EDPS, ks. Szymon Jankowski, proboszcz greckoka-
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 Całość Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej stanowiły według projektu cztery segmenty. Po wy-

konaniu kosztorysów ze względu na duże koszty inwestycji budowę podzielono na trzy etapy. Na początku 

wykonano i wyposażono dwa segmenty, w których siostry rozpoczęły działalność, a następnie kontynuo-

wano budowę pozostałych. W czerwcu 1999 r. rozpoczęto pierwszy etap budowy, a w listopadzie 2003 r. 

Zakończono dwa segmenty, w których zamieszkały pierwsze siostry i przygotowywały dom na przyjęcie 

jego mieszkańców, ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych. Po dopełnieniu formalności związanych 

z rejestracją działalności, po przejściu niezbędnych kontroli 23 XII 2003 r. zgromadzenie otrzymało p o-

zwolenie Wojewody Podkarackiego Jana Kurpa na otwarcie domu pomocy społecznej i tego dnia dokonano 

podpisania umowy na prowadzenie działalności z władzami lokalnymi Starostwem  Powiatowym w Prze-

myślu reprezentowanym przez Stanisława Bajdę, starostę przemyskiego. Pierwszą dyrektorką domu, w 

którym zamieszkało 40 osób starszych i chorych, została s. Weronika Kocan. W grudniu 2005 r. rozpoczęto 

kolejny etap budowy pozostałych dwóch segmentów, który koordynowali członkowie zarządu prowincja l-

nego – przełożona s. Zofia Sławomira Łebedowicz, ekonomka s. Mirosława Irena Skiba, sekretarka s. Anna 

Irena Drozd oraz współinicjator projektu ks. Stefan Batruch z Lublina.  
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tolickiej parafii w Katowicach, ks. Dariusz Wowk, rezydent, o. Stanisław Prokuski, proboszcz 

rzymskokatolickiej parafii w Prałkowcach. 

W jednym z segmentów budynku funkcjonuje Centrum Rehabilitacji im. Bł. Josafaty, 

które zostało uruchomione 1 I 2005 r., a pierwszym kierownikiem był mgr fizjoterapii Bogu-

sław Wawrzaszek. Dodatkowym atutem jest funkcjonujący od 1 IX 2008 r. Ośrodek Szkole-

nia – placówka kształcenia ustawicznego dla dorosłych, która daje możliwość podnoszenia 

kwalifikacji w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych oraz opiekuńczych. Ośrodek 

współpracuje z wykładowcami z Niemiec, Holandii i znanymi specjalistami z Polski. Siostry 

prowadząc zajęcia, dzielą się własnym doświadczeniem, przekazując nie tylko wiedzę teore-

tyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Placówka sióstr jest jedyną w Przemyślu, która 

kształci młodą kadrę, przygotowując ich nie tylko z zakresu technik i metod pracy, ale rów-

nież wzmacniając ich osobowość i właściwe podejście do osób chorych. 

Wszystkie te działania mają na celu pomoc człowiekowi w trudnym okresie niepełno-

sprawności, choroby, starości. Szeroko prowadzona działalność pozwala siostrom nie tylko 

tworzyć miejsce zamieszkania, warunki do wzajemnej integracji, zrozumienia, ale również 

daje możliwość udzielenia wsparcia zdrowotnego, psychicznego i duchowego. 

 

4.1 Opieka medyczno-duchowa nad chorymi w Domu Bożego Miłosierdzia 

 

Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej pw. Bożego Miłosierdzia jest efektem wielo-

letniej działalności służebnic w obszarze opieki nad chorymi i potrzebującymi pomocy. Ze-

brane na przestrzeni wielu lat doświadczenie pracy umożliwiło stworzenie własnego modelu 

wsparcia osób starszych i obłożnie chorych. Charyzmat, praktykowany ponad 120 lat, zaowo-

cował utworzeniem miejsca, w którym osoby zostają otoczone troską w zakresie zarówno 

medycznym, opiekuńczym, jak i duchowym. Siostry mając świadomość, iż człowiek jest jed-

nością ciała, ducha i psychiki, wypracowały kompleksowe podejście do ludzi chorych, które 

uwzględnia wsparcie nie tylko materialnie, ale również duchowo i psychicznie. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu grupy osób rozumiejących potrzeby ludzi w pode-

szłym wieku mieszkańcy mają do dyspozycji nowoczesny obiekt w pełni przystosowany do 

potrzeb obłożnie chorych i niepełnosprawnych. Zapewnia się im usługi bytowe i opiekuńczo-

wspomagające na poziomie obowiązujących standardów. Ponadto pacjenci są objęci stałą 

opieką medyczną i mają możliwość korzystania z porady lekarskiej, a w razie potrzeby z od-

powiednich zabiegów rehabilitacyjnych. Każdego dnia czuwa nad nimi zespół terapeutyczno-

opiekuńczy, składający się z pracownika socjalnego, psychologa, pielęgniarki i pracownicy 
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pierwszego kontaktu. Oprócz opieki pielęgniarskiej mieszkańcy objęci są wsparciem fizjote-

rapeutów z Centrum Rehabilitacji im. Bł. Josafaty. Świadczone są w nim specjalistyczne 

usługi rehabilitacyjne, z których korzystają nie tylko mieszkańcy domu. Dzięki odpowiednim 

kompetencjom pracowników z zakresu fizjoterapii centrum ma możliwość realizowania 

świadczeń medycznych na podstawie podpisanego kontraktu z NFZ, co daje większe możli-

wości niesienia pomocy osobom w różnym wieku, którzy doświadczają negatywnych skut-

ków dolegliwości chorobowych. 

Wśród mieszkańców są osoby różnych obrządków i wyznań: rzymskokatolickiego, 

greckokatolickiego, prawosławnego, protestanckiego oraz osoby wyznania mojżeszowego, a 

także poszukujące swojej tożsamości religijnej. W gronie były również osoby odnajdujące 

swoją przynależność, którą przez długie lata zmuszeni byli ukrywać ze względu na trudne 

doświadczenia życiowe. W tej mozaice wszyscy doświadczają bogactwa różnorodności tra-

dycji i kultur, przez co dom łączy w sobie aspekt opieki oraz tolerancji wyznaniowej i pojed-

nania narodów. 

 Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w zakresie potrzeb religijnych i kultu-

ralnych, mogą oni uczestniczyć w Liturgii Świętej oraz w innych nabożeństwach w kaplicy 

domu lub w pobliskim kościele, co ubogaca ich duchowo oraz tworzy atmosferę wzajemnej 

życzliwości i miłości. Ponadto organizowane są dla nich obchody świąt i wyjazdy, różne spo-

tkania okolicznościowe i rekreacyjne umożliwiające aktywny udział w różnego rodzaju im-

prezach kulturalnych. Mieszkańcy chętnie angażują się w życie domu, wykorzystując swój 

wolny czas, zdolności i talenty, dzięki czemu, każdy czuje się potrzebny i świadomy, iż dobrą 

atmosferę tworzą wszyscy zarówno personel, jak i mieszkańcy. 

Bardzo ważnym elementem w procesie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia 

jest wolontariat będący wyrazem otwartości środowiska lokalnego. Siostrom udało się zebrać 

grupę młodzieży z pobliskiej szkoły im. Królowej Jadwigi w Krasiczynie. Młodzi ludzie pod 

okiem wychowawców i nauczycieli odwiedzają mieszkańców, przygotowując dla nich spe-

cjalne zajęcia terapeutyczne, zabawy, występy oraz spotkania integracyjne na wesoło. Nieste-

ty w społeczeństwie funkcjonują różne przekonania na temat starości, wynikające przede 

wszystkim z braku wiedzy z zakresu funkcjonowania ludzi w podeszłym wieku. Wyobrażenia 

o niepełnosprawności człowieka będącego w izolacji, samotności, zależności i potrzebie po-

mocy na pewnym etapie życia przeszkadzają w kontakcie z młodym pokoleniem. W ramach 

prowadzonego wolontariatu młodzież może nauczyć się dostrzegać godność osoby niezależ-

nie od wieku, przeżywanej przez nią choroby, stanu fizycznego czy wyglądu, a również 

uświadomić, iż człowiek przeżywający trudny okres życia posiada ogromne bogactwo wie-
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dzy, która może być wykorzystana w innych sytuacjach i traktowana w kategoriach mądrości. 

Wiek szkolny jest więc szczególnym momentem, w którym można kształtować wrażliwość i 

wzmacniać pozytywne postawy oraz relacje między pokoleniami
802

. Działania filantropijne są 

niezwykle istotne, gdyż pomagają odczuć obecność drugiego człowieka w trudnym okresie 

choroby czy niepełnosprawności. 

Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez zgromadzenie, które 

powstało na pograniczu, oprócz opieki medycznej akcent stawia na tworzenie, budowanie 

i umocnienie pozytywnych relacji sąsiednich narodów. W ośrodku zamieszkują obywatele 

Polski różnych narodowości i wyznań, a granice bardzo często są swoistymi „bliznami 

historii”. Obiekt powstał w regionie, gdzie tragiczna historia narodów wciąż przypomina  

o sobie w różnego rodzaju stereotypach i zachowaniach. Niestety trudne przeżycia wojen-

ne i powojenne pozostawiły po sobie niezatarte piętno, które w wielu środowiskach funk-

cjonuje do dzisiaj. Celem Domu Bożego Miłosierdzia jest nie tylko zapewnienie fachowej 

opieki medycznej, ale przede wszystkim zbliżenie ludności zróżnicowanych etnicznie i 

religijnie, pokonywanie barier i eliminowanie konfliktów oraz uprzedzeń spowodowanych 

nietolerancją i fanatyzmem, tworzenie atmosfery porozumienia i wzajemnego poszanowa-

nia pomimo odrębności narodowej. 

 

Tabela 67. Siostry Służebnice NPM w domu zakonnym Bożego Miłosierdzia w Prałkowcach w latach 2003–

2017. 

Dom zakonny w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej, Prałkowce 231, 37–700 Przemyśl 

Data otwarcia domu 
23 XII 2003 r. 

Przełożona prowincjalna s. Zofia Sławomira Łebedowicz 

  

Przełożona wspólnoty: Od kiedy Do kiedy  

s. Zenobia Halina Wilchowska
803

 17 XI 2003 19 XII 2008  

s. Natalia Krystyna Macina 19 XII 2008 12 VI 2011  

s. Zofia Sławomira Łebedowicz 12 VI 2011 1 IX 2017  

s. Kasjana Anna Tychanicz 1 IX 2017   

Dyrektorka Ekumenicznego  

Domu Pomocy Społecznej: 

Od kiedy Do kiedy  

s. Weronika Ewa Kocan 23 XII 2003 9 XII 2010  

s. Natalia Krystyna Macina 9 XII 2010 12 VI 2011  

s. Zofia Sławomira Łebedowicz 12 VI 2011 1 IX 2017  

s. Anna Irena Drozd 1 IX 2017   

Wspólnota sióstr: Od kiedy Do kiedy Wyjechała do 

s. Zenobia Halina Wilchowska 17 XI 2003 19 XII 2008 Warszawa 

s. Symeona Maria Buć 17 XI 2003 14 IV 2004 At statum laicatum 

s. Weronika Ewa Kocan
804

 25 XI 2003 15 VIII 2006 Przemyśl, ul. Wysockiego 
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 A. Rudnik, Wymiary starości i cechy ludzi starych w percepcji dzieci i młodzieży w: Pogranicze. Studia Spo-

łeczne, T. 28:2016, s. 205. 
803

 Wspólnota sióstr zamieszkała w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej 17 XI 2003 r., chociaż oficjalnie 

działalność została zarejestrowana 23 XII 2003 r. 
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s. Jarosława Alina Hałenda
805

 15 XII 2003 15 VIII 2017 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Kasjana Anna Tychanicz
806

 31 XII 2003 25 XI 2004 Przemyśl, ul. Wysockiego 

30 VI 2017   

s. Emanuela Maria Kaczmar 31 XII 2003   

s. Włodzimiera Maria Hrabyk
807

 31 XII 2003 1 IX 2004 Przemyśl, ul. Popielów 

s. Katarzyna Marta Kaczmar
808

 26 IV 2004 1 VI 2014 Przemyśl, ul. Wysockiego 

s. Wiktoria Katarzyna Biłas 1 VI 2004 21 III 2016 zmarła 

s. Klementia Olena Domaradzka 27 VI 2004 18 X 2006 zmarła 

s. Eugenia Maria Łukowicz 1 IX 2004 28 XII 2012 zmarła 

s. Doroteja Anna Boczyluk 6 X 2004 1 XI 2009 Warszawa 

s. Elżbieta Maria Hołubiec 3 I 2005 16 V 2008 zmarła 

s. Markijana Oksana Melnyk 1 IX 2005   

s. Andrzeja Irena Magura
809

 1 X 2005 1 VIII 2008 Przemyśl, ul. Popielów 

1 II 2016   

s. Partenia Maria Kurylak 1 VII 2008   

s. Natalia Krystyna Macina 24 VII 2008 12 VI 2011 Warszawa 

s. Justyna Ewa Kowlaczyk
810

 30 VII 2008 15 XII 2010 Przemyśl, ul. Wysockiego 

s. Winkentia Halina Bursakowska 1 XI 2009 1 IX 2017 Warszawa 

s. Paula Zofia Szeremeta 26 VIII 2010 24 I 2012 zmarła 

s. Tadeja Halyna Czwak 10 X 2010 1 II 2016 Przemyśl, ul. Popiela 

s. Zofia Sławomira Łebedowicz 12 XI 2011 15 IX 2017 Rzym, Dom generalny 

s. Augustyna Aleksandra Kaczor 20 III 2012 24 III 2012 zmarła 

s. Rodiona Barbara Łuków 1 IX 2012 12 XII 2012 zmarła 

s. Emilia Stefania Paszkowiak 13 V 2013   

s. Antonia Maria Kuzio 1 X 2013 15 VIII 2015 Rzym, Kolegium św. Josafata 

s. Leontia Maria Łozińska 15 V 2014 29 XI 2015 zmarła 

s. Elżbieta Zofia Głuszyk 31 VII 2014 23 X 2014 zmarła 

s. Konstantyna Maria Żerebko 6 VII 2015 11 V 2018 zmarła 

s. Anna Irena Drozd 30 VI 2016   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w APSS. 

 

4.2 Współdziałanie na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego 

 

Działalność Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach jest próbą 

połączenia wielu funkcji – medycznej, opiekuńczej i integracyjnej – wzajemnie przenika-

jących się i uzupełniających. Bardzo cenne inicjatywy instytucji kościelnych, a w tym 

Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM, są wspaniałym przykładem troski o budowanie 

                                                                                                                                                                                     
804

 Siostra Weronika Kocan, wyjechała 15 VIII 2006 r. do wspólnoty przy ul. Wysockiego 59 w Przemyślu, 

nadala spełniała urząd dyrektorki domu do 9 XII 2010 r. 
805

 Siostra Jarosława Hałenda, wyjechała 15 VIII 2017 r. do wspólnoty przy ul. Popielów 6 w Przemyślu, nadala 

pracowała w EDPS. 
806

 Siostra Kasjana Tychanicz, wyjechała 25 XI 2004 r. do wspólnoty przy ul. Wysockiego 59 w Przemyślu, 

nadala pracowała w Centrum Rehabilitacji w Prałkowcach. 
807

 Siostra Włodzimiera Hrabyk, wyjechała 1 IX 2004 r. do wspólnoty przy ul. Popielów 6 w Przemyślu, nadala 

pracowała w EDPS. 
808

 Siostra Katarzyna Kaczmar, wyjechała 1 VI 2014 r. do wspólnoty przy ul. Wysockiego 59 w Przemyślu, 

nadala pracowała w EDPS. 
809

 Siostra Andrzeja Magura, wyjechała 1 VIII 2008 r. do wspólnoty przy ul. Popielów 6 w Przemyślu, nadala 

pracowała w EDPS. 
810

 Siostra Justyna Kowalczyk, wyjechała 15 XII 2010 r. do wspólnoty przy ul. Wysockiego 59 w Przemyślu, 

nadala pracowała w EDPS. 
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wspólnej spuścizny dla przyszłych pokoleń. Jak działalność tego ośrodka jest ważna, 

świadczy fakt, iż został zauważony swego czasu przez prezydenta Rzeczypospolitej Alek-

sandra Kwaśniewskiego, który na szczycie gospodarczym Polska-Ukraina odbywającym 

się w Rzeszowie w 2000 r. w swoim wystąpieniu powiedział między innymi: „ta inicjaty-

wa jest ważna i w obecności Prezydenta Kuczmy chcę o niej wspomnieć. Otóż pod Prze-

myślem powstaje Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej, który jest prowadzony przez 

siostry zakonne i którego zadaniem jest zapewnienie fachowej opieki ludziom potrzebują-

cym niezależnie od wyznań i narodowości. Pamiętajmy, takich ludzi w potrzebie na sta-

rość jest sporo. Ta inicjatywa wpisuje się w cały nurt naszej nadzwyczajnej współpracy, 

jaką obserwujemy od wielu lat”
811

. 

Siostry w swojej misji pamiętają o potrzebie harmonijnego współdziałania między 

narodami, nie tylko na płaszczyźnie materialnej, ale przede wszystkim duchowej. Do-

świadczenie historii pokazało, iż wszelkie inicjatywy, które stymulują współpracę , są bar-

dzo cenne, a tym bardziej gdy dotyczą tych obszarów doświadczonych trudną historią. 

Niewątpliwie budujące jest to, iż pomimo trudności, w społeczeństwach jest głębokie i 

prawdziwe zainteresowanie współpracą polsko-ukraińską, która dzisiaj ma nowe wymiary. 

Dzięki dobrym wzajemnym relacjom zyskują oba kraje, wzmacniając swoją pozycję w 

środkowej Europie i na całym kontynencie. W ten sposób stosunki polsko-ukraińskie stają 

się partnerstwem rzeczywistym, codziennym, a podejmowane działania zmierzają do bu-

dowania trwałego pojednania, które wymaga aktywnego zaangażowania, a nie oczekiwa-

nia na to, że problem sam się rozwiąże. Polacy i Ukraińcy nie powinni być zakładnikami 

historii, lecz pokonując przeszkody, podejmować działania z myślą o przyszłości. 

Święty Jan Paweł II podczas Jubileuszowego 2000 Roku wyraźnie podkreślił, że: 

„dzisiaj i w każdej epoce Kościół stara się oczyszczać pamięć o smutnych wydarzeniach  

z wszelkich uczuć gniewu i pragnienia zemsty […] Z przyjęciem przebaczenia Bożego 

wiąże się powinność przebaczenia braciom i dążenia do wzajemnego pojednania
812

”. 

Służebnice świadome tego, że pamięć historyczna naznaczona różnymi emocjami 

wymaga podjęcia kroków ku pełniejszemu wzajemnemu poznaniu, głębszemu zrozumie-

niu, dzięki czemu może być realizowane przesłanie Jana Pawła II wypowiedziane w 

Przemyślu 2 VI 1991 r.: „Jakże serdecznie bym pragnął, bracia i siostry, pojednania i 

prawdziwego braterstwa Ukraińców i Polaków. Dzisiaj dosłownie wszystko, wzywa do 

                                                           
811

 Archiwum Kapituły Pojednania, T. 1. Wypowiedź Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na szczycie go-

spodarczym Polska-Ukraina w Rzeszowie w dniach 25–26 V 2000 r. 
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 Archiwum Kapituły Pojednania: Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszona w Bazylice św. Piotra 12 

III 2000 r. 
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pojednania, braterstwa i wzajemnego szacunku; do szukania tego, co łączy”
813

. Takie 

przekonanie wymaga tworzenia nowych relacji między Polakami i Ukraińcami,  pozwala-

jąc dwóm narodom stawać się społeczeństwami szanującymi odmienność kulturową, ję-

zykową i wyznaniową sąsiadów, ludźmi dzielącymi się swoim dziedzictwem,  obiektywnie 

patrzącymi w przeszłość i odważnie spoglądającymi we wspólną przyszłość. 

Wraz z powstaniem Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w regionie, gdzie 

trudne wątki historyczne wciąż przypominają o sobie, a przeżycia powojenne pozostawiły 

niezatarte piętno bólu, pojawiło się pragnienie, aby inicjatywa ta stała się żywym pomni-

kiem pojednania polsko-ukraińskiego symbolizującym nowe jakości w relacjach dwóch 

sąsiednich narodów. W odpowiedzi na potrzeby czasu Siostry Służebnice NPM przy 

wsparciu i zaangażowaniu wielu środowisk podjęły się powołania Kapituły Pojednania 

Polsko-Ukraińskiego, do której zostali zaproszeni duchowni, działacze społeczni, pracow-

nicy naukowi, dziennikarze z Polski i z Ukrainy, mający poparcie w szerokich kręgach 

ludzi rozumiejących potrzebę tworzenia wspólnoty ducha między narodami. Warto pod-

kreślić, iż w działaniach kapituły uczestniczyli między innymi: Zbigniew Brzeziński, Ta-

deusz Mazowiecki, kardynał Lubomyr Huzar, Jerzy Bahr, Zdzisław Najder, Bohdan 

Osadczuk, Myrosław Popowycz, Michał Łesiów i wiele innych znaczących osób, którym 

idea pojednania była bliska. Kapitułę powołano w celu inspirowania nowych stosunków 

między Polakami i Ukraińcami – doświadczonych trudną wspólną historią, a jej działania 

ukierunkowane były na wzajemne zbliżenie, tolerancję i współpracę pomiędzy sąsiednimi 

narodami. Dzięki poparciu tej inicjatywy przez przełożone generalne sekretariat kapituły 

ma swoją siedzibę w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej (Domu Bożego Miłosier-

dzia) w Prałkowcach. 

Pierwsze spotkanie uczestników kapituły odbyło się 18 III 2000 r. w Arłamowie, 

gdzie przyjęto ramowy program działania, zasady wyłaniania kandydatów i regulamin 

przyznawania nagrody w formie statuetki autorstwa prof. Marii Siuty-Góreckiej. Statuetka 

przedstawiającej złączone ze sobą dwa kwiaty – maku i bławatka, wyrastające z jednego 

korzenia. Rzeźba symbolizuje dwa narody, które żyją obok siebie splecione wspólnym 

losem i historią, pokazując, iż więcej ich łączy niż dzieli. Zadanie, jakie przed sobą po-

stawiła kapituła, polegało na promowaniu działań różnych osób, organizacji czy instytucji, 

których postawy i zachowania mogą stanowić przykład godny naśladowania w budowaniu 

przyjaznych stosunków między Polakami i Ukraińcami, przyczyniając się w ten sposób do 

                                                           
813

 Archiwum Kapituły Pojednania: Przemówienie Jana Pawła II podczas wizyty w Przemyślu w VI 1991 r. 
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wypełnienia słów świętego Jana Pawła II wypowiedzianych we Lwowie: „Niech dzięki 

oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, 

niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na 

braterskiej współpracy i autentycznej solidarności”
814

. 

Pierwszą statuetkę otrzymał w 2001 r. papież św. Jan Paweł II – promotor dialogu 

międzykulturowego i religijnego – podczas audiencji 7 II 2001 r. w Watykanie. Wizyta 

była nie tylko prośbą o błogosławieństwo, ale również wyrazem wdzięczności za podej-

mowane działania św. Jana Pawła II na rzecz pojednania oraz za inspirację wspólnego 

spotkania przedstawicieli Episkopatu Polski i Synodu UKGK w Rzymie 8 i 17 X 1987 r. u 

progu wielkiego Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Rusi-Ukrainy. 

Papież z wielkim uznaniem oraz zainteresowaniem odnosił się do idei porozumie-

nia i współpracy, co zresztą w swojej działalności potwierdzał wielokrotnie, zachęcając 

nieustannie do podejmowania wysiłków na rzecz pojednania. A jako jeden z największych 

autorytetów moralnych XX w. nawoływał, apelował i działał na różne sposoby na rzecz 

dobrosąsiedzkich relacji między Polakami i Ukraińcami. 

 

Tabela 68. Edycje Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego w latach 2001–2017. 

Edycja Data i miejsce  

wydarzenia 

Laureaci  

I 7 II 2001 r. 

Watykan (au-

diencja) 

św. Jan Paweł II 

II 26 VI 2001 r.  

Lwów (spotkanie 

młodzieży z JP II 

na Sychowie) 

Jerzy Kłoczowski – dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w 

Lublinie; 

Ivan Wakarczuk – rektor Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie, spo-

łeczność polska i ukraińska miejscowości Mariampola w obwodzie Iwa-

no-Frankowskim;  

III 19 X 2002 r. 

Krasiczyn (Za-

mek) 

Jacek Kuroń – członek i założyciel Forum Polsko-Ukraińskiego;  

Mykoła Riabczuk – krytyk literacki, publicysta i eseista,  

Polsko-Ukraiński Batalion Pokojowych Sił Zbrojnych, 

IV 25 X 2003 r. 

Lwów (Pałac 

Potockich) 

Paweł Smoleński – dziennikarz, publicysta; 

Borys Woźnicki – dyrektor Lwowskiej Galerii Obrazów; 

V 24 VI 2007 r. 

Sanktuarium 

Bożego Miło-

sierdzia w Ła-

giewnikach 

Jarosław Isajewycz – dyrektor Instytutu Ukrainoznastwa UAN we 

Lwowie; 

Adam Daniel Rotfeld – członek międzynarodowych komitetów dorad-

czych; 

Redakcja „Tygodnika Powszechnego” 

Redakcja „Krytyki”; 

VI 30 VIII 2008 r. 

Dołhobyczów-

Uhrynow  

Jerzy Hoffman – reżyser i scenarzysta,  

Bohdan Stupka – dyrektor Teatru im. I. Franka w Kijowie 

VII 29 VIII 2009 

Kryłów-Krecziv 

Grzegorz Motyka – pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN;  

Ihor Iljuszyn – kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w 
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Kijowskim Uniwersytecie Slawistycznym 

VIII 5 X 2010 r. 

Warszawa  

(Uniwersytet 

Warszawski) 

Marcin Wojciechowski – dziennikarz, publicysta;  

Jurij Makarov – dokumentalista, publicysty;  

Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej   

Instytut Polski w Kijowie 

IX 21 XII 2013 r. 

Prałkowce 

(Ekumeniczny 

Dom Pomocy 

Społecznej)  

Sylwester Porowski – dyrektora Instytutu Wysokich Ciśnień PAN;  

Ivan Wasiunyk – ekonomista;  

Katolicka Agencja Informacyjna 

Uniwersytet Narodowy „Kijowsko-Mohylańska Akademia” 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 

X 9 VI 2015 r. 

Warszawa (Ła-

zienki Królew-

skie) 

Paweł Kowal – publicysta  

Leonid Zaszkilniak – historyk  

Radio WNET  

Hromadske TV 

XI 12 X 2017 r.  

Rzym (Ukraiń-

skie Papieskie 

Kolegium św. 

Jozafata) 

Kongregacja do Spraw Kościołów Wschodnich 

Sekretariat do Spraw Komunikacji  

Radio Watykańskie: sekcja polska, ukraińska i słowacka  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zgromadzonych w APSS . 

 

Działania św. Jana Pawła II były inspiracją dla najwyższych hierarchów Kościołów 

greckokatolickiego i rzymskokatolickiego, którzy w przesłaniu z okazji aktu wzajemnego 

przebaczenia i pojednania – Warszawa – Lwów z 19–26 VI 2005 r. użyli bardzo istotnego 

stwierdzenia: „[…] aby budować jedność narodów i rozwijać wzajemne stosunki w duchu 

zaufania, należy przezwyciężyć dziedzictwo przeszłości, wybaczyć sobie historyczne krzyw-

dy i nieporozumienia, oczyścić naszą pamięć oraz budować cywilizację miłości”
815

. Bez pod-

jęcia konkretnych kroków znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia może okazać się 

bezskuteczne i krótkotrwałe. Wspólne deklaracje Kościołów zarysowują perspektywę, jednak 

jej wypełnienie wymaga zaangażowania struktur państwa, organizacji społecznych, poszcze-

gólnych jednostek, każdego obywatela. Do tego potrzebne jest zaangażowanie jak najszer-

szych kręgów społecznych gotowych realizować drogę pojednania, która stoi przed Polakami 

i Ukraińcami. 

Nagroda, którą wręcza kapituła, jest znaczącym elementem dialogu, który toczy 

się już od dawna z inicjatywy św. Jana Pawła II, który nieustannie zachęcał polskich bi-

skupów do podjęcia bliskiej współpracy z biskupami greckokatolickimi. Nie dziwi więc 

fakt, iż św. Jan Paweł II został ogłoszony przez zwierzchnika UKGK abp. Światosława 

Szewczuka podczas nabożeństwa 11 X 2017 r. przy jego grobie w bazylice św. Piotra w 

Rzymie patronem polsko-ukraińskiego pojednania. Arcybiskup zaznaczył w homilii, że 

św. Jan Paweł II odegrał ogromną rolę w przełamywaniu podziałów między narodami, 
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Kościołami i religiami, w szczególny sposób między narodami Polski i Ukrainy. Dodał 

przy tym, że idea pojednania po drugiej wojnie światowej leży u podstaw zjednoczonej 

Europy. Ogłoszenie patronem pojednania św. Jana Pawła II wynika z potrzeby poszuk i-

wania wstawiennictwa tego, który już w 1991 r. podczas pielgrzymki do Polski w Prze-

myślu zauważył, że „nasze relacje potrzebują balsamu, leku, który ukoiłby ból powstały 

w wyniku konfliktu i zbrodni między Ukraińcami i Polakami”
816

. 

 

Tabela 69. Osoby biorące udział w pracach Kapituły Pojednania Polsko-Ukraińskiego w latach 2000–2017. 

L.p.  

1 kardynał Huzar Lubomyr – zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego 

2 kardynał Gulbinowicz Henryk – metropolita wrocławski  

3 kardynał Stanisław Dziwisz – metropolita Krakowski 

4 abp Światosław Szewczuk – zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego 

5 abp Jan Martyniak – metropolita przemysko-warszawski 

6 abp Eugeniusz Popowicz – metropolita przemysko-warszawski 

7 ks. dr Stefan Batruch – prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza 

8 s. Janice Soluk – Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM 

9 s. Zofia Sławomira Łebedowicz – Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM 

10 s. Mirosława Irena Skiba – Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM 

11 s. Romana Nadzieja Paszkowiak – Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM 

12 s. Anna Irena Drozd – Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM 

13 s. Natalia Krystyna Macina – Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM 

14 Brzeziński Zbigniew – były doradca prezydenta USA 

15 Mazowiecki Tadeusz – premier RP 

16 Onyszkiewicz Janusz – minister Obrony Narodowej RP 

17 Bahr Jerzy – ambasador RP 

18 Deszczycia Andrzej – ambasador Ukrainy w Polsce 

19 Szczerbak Jerzy – ambasador Ukrainy w Kanadzie 

20 Pawłyczko Dmytro – Ambasador Ukrainy 

21 Inglot Wojciech – Honorowy Konsul Ukrainy 

22 Osadczuk Bohdan – profesor Uniwersytetu w Berlinie 

23 Szporluk Roman – dyrektor Naukowego Instytutu w Harvardzie 

24 Popowycz Mirosław – profesor Uniwersytetu Kijowskiego 

25 Kozak Stefan – profesor Uniwersytetu Warszawskiego 

26 Łesiów Michał – profesor Uniwersytetu MCS w Lublinie 

27 Ewa Rybałt – dyrektor Europejskie Kolegium Uniwersytetów polskich i ukraińskich 

28 Bodio Tadeusz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego 

29 Marynowycz Mirosław – profesor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie 

30 Najder Zdzisław – profesor 

31 Szeptycka Maria – profesor Instytutu Problemów Jądrowych w Warszawie 

32 Stępień Stanisław – dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu 

33 Sadowyj Andrzej – dyrektor Instytutu Rozwoju Miasta we Lwowie 

34 Bachmann Klaus – dziennikarz i redaktor  

35 Czech Mirosław – dziennikarz 

36 Marek Cynkar – dziennikarz Radia Rzeszów 

37 Taras Woźniak – redaktor Independent Cultural Magazine Ji we Lwowie 

38 Skaradziński Bogdan – redaktor 

39 Kubicki Antoni – przedsiębiorca 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w AKPPU. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Niniejsze opracowanie jest próbą usystematyzowania dziejów Zgromadzenia Sióstr 

Służebnic Niepokalanej Panny Maryi w Polsce – instytucji, której kolebką były tereny Galicji, 

terytorium, gdzie „Kościół oddycha dwoma płucami tradycji wschodniej i zachodniej
817

”. 

W pierwszym rozdziale pracy omówiono początki Zgromadzenia Sióstr Służebnic 

NPM, które były ściśle powiązane z wydarzeniami historycznymi oraz sytuacją społeczno-

polityczną w zróżnicowanej etniczne i wyznaniowo Galicji. Na początku została przedstawio-

na sytuacja społeczno-wyznaniowa Galicji w drugiej połowie XIX w. oraz wpływ encykliki 

„Rerum novarum” na działalność duszpasterską w wymiarze społecznym. Następnie dokona-

no analizy pozycji Kościoła greckokatolickiego wobec przemian na przełomie XIX i XX w. w 

Galicji oraz znaczenie reformy bazyliańskiego życia zakonnego, którą wspierali polscy jezui-

ci. Ciekawym wątkiem okazało się śledzenie procesu przygotowawczego powołania nowej 

struktury, który dokonywał się przy udziale wielu osób pełnych wrażliwości i zaangażowania 

w sprawy społeczności znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej. Duszpa-

sterska intuicja ks. Cyryla Sieleckiego, połączona z umiejętnościami oratorskimi o. Jeremia-

sza Łomnickiego, bezinteresowność Michaliny (Josafaty) Hordaszewskiej oraz zapał i entu-

zjazm młodych kobiet ze społeczności żużelańskiej i cebłowskiej zaowocowały powstaniem 

pierwszej służebnickiej wspólnoty. Kwerenda źródeł i dotychczasowych opracowań histo-

rycznych potwierdziła, iż troska o wiernych proboszcza z Żużela zmuszała go do szukania 

nowych form pracy wychowawczej. Idea powołania stowarzyszenia, które poprowadzi 

ochronki, dojrzewała w nim przez długie lata. Co dzień stykał się na z brakiem ośrodków wy-

chowawczo-pedagogicznych w wiejskich parafiach, co zmotywowało go do poszukiwania 

nowych rozwiązań w tej beznadziejnej sytuacji. Widział potrzebę podjęcia pracy wśród dzieci 

i młodzieży. Celem jego działań miała być formacja oraz podniesienie poziomu oświaty i 

wychowania młodego pokolenia. Jak wynika z przebadanych dokumentów chęć założenia 

aktywnej wspólnoty zakonnej pojawiła się również u bazylianina o. Jeremiasza Łomnickiego, 

który zauważył, iż daremne będą wysiłki proboszczów i misjonarzy zmierzających do podnie-

sienia świadomości religijnej mieszkańców galicyjskich miejscowości zajętych ciężką pracą 

w walce o przetrwanie, jeśli nie powstanie zgromadzenie, które zajmie się wychowaniem 

dzieci i młodzieży. Cennym doświadczeniem odkrywczym dla autorki opracowania było to, iż 
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pomimo trudności, z jakimi borykało się ówczesne społeczeństwo, wiele młodych osób spra-

gnionych życia duchowego szukało okazji, aby pogłębić swoją tożsamość chrześcijańską i pod-

jąć działalnością filantropijną. Do tej grupy należały nie tylko dziewczęta z żużelańskiej i ce-

błowskiej parafii, ale również siostry Michalina i Anna Hordaszewskie, które brały udział w 

pierwszych rekolekcjach dla młodzieży zorganizowanych we Lwowie w cerkwi św. Onufrego. 

W grupie zreformowanych młodych misjonarzy bazyliańskich o. J. Łomnicki, wyróżniał się 

oryginalnym stylem i formą przepowiadania. Spotkanie Michaliny i o. Jeremiasza było nie tyl-

ko szczęśliwym zbiegiem okoliczności, który sprawił, iż ich drogi powołania zbiegły się, ale 

stało się również inspiracją do realizacji myśli o utworzeniu nowej wspólnoty zakonnej. 

Michalina Hordaszewska zainspirowana planami założenia nowego zgromadzenia do-

łączyła do grona swoich rówieśniczek, młodych kobiet, które stały się fundamentem nowej 

wspólnoty w Żużelu i odważnie podjęła wyzwanie – pomimo niepewności co do przyszłości 

nowej instytucji. Z przeanalizowanych materiałów dotyczących pierwszej wspólnoty wynika, 

iż tworzyły ją osoby pełne zapału, wychowane w ekstremalnych warunkach, które z odda-

niem i ofiarnością zajęły się dziećmi pozbawionymi odpowiedniej opieki oraz osobami ob-

łożnie chorymi i samotnymi. 

Śledząc burzliwe początki zgromadzenia, można było zauważyć, iż instytucja zakonna 

oprócz zaplecza materialnego potrzebowała reguł życia duchowego. Pojawił się w związku z 

tym bardzo oryginalny pomysł, aby za wzór konstytucji dla nowej greckokatolickiej wspólno-

ty zakonnej posłużyły reguły sióstr służebniczek starowiejskich. W ich regułach podstawą 

była misja wychowawcza – pracy z dziećmi – realizowana poprzez zakładanie ochronek. 

Dzięki entuzjazmowi, dynamice i aktywności pierwszej grupy sióstr służebnic zgro-

madzenie bardzo szybko – bo zaledwie w ciągu sześciu lat istnienia – objęło swoją działalno-

ścią całą metropolię lwowską. Na początku XX w. wspólnoty zaistniały w 20 placówkach, 

licząc łącznie ponad 100 sióstr w trzech diecezjach. Ze względu na liczne powołania w 1904 

r. wybudowano w Krystynopolu nowy większy budynek. Nowicjat przez kolejnych 50 lat był 

zawsze pełny kandydatek aż do 1946 r., kiedy został całkowicie zniszczony i spalony w ra-

mach działań zbrojnych podczas drugiej wojny światowej. Ośrodek w Krystynopolu z czasem 

stał się główną siedzibą sióstr i równocześnie centrum formacyjnym zgromadzenia. Począt-

kowo instytucją kierowali współzałożyciele – ks. Cyryl i o. Jeremiasz, każdy z nich w okre-

ślonym wymiarze. Na podstawie ustnego porozumienia między nimi przy tworzeniu zgroma-

dzenia dokonano podziału zadań. Ksiądz Sielecki był odpowiedzialny za utworzenie pierw-

szego domu oraz sprawy majątkowe, a ojcowie bazylianie na czele z o. Łomnickim zajmowali 

się formacją i kierownictwem duchowym młodych sióstr. Zajmujący się kwestiami material-
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nymi ks. Sielecki we wszystkich dokumentach figurował jako założyciel nowej instytucji i w 

związku z tym został jej prokuratorem. W praktyce również dbał o formację młodych sióstr, 

towarzysząc im w życiu codziennym. W 1902 r. s. Josafata Hordaszewska została wybrana na 

Starszą Siostrę, dzięki czemu pełniła funkcję przełożonej całego zgromadzenia. Młoda 

wspólnota pod jej kierownictwem przy wsparciu darczyńców i fundatorów rozwijała chary-

zmat, który wymagał pogłębienia wiedzy, dalszego dokształcania i zdobywania nowych 

umiejętności. Praktycznie każda nowa wspólnota służebnic, która powstawała przy parafii, 

była aktywnie zaangażowana w życie pastoralne, podejmowała opiekę nad chorymi i pracę z 

dziećmi w ochronkach. Siostry organizowały czytanie literatury religijnej, kółka biblijne, 

prowadziły apostolstwo modlitwy oraz spotkania formacyjne dla dziewcząt i kobiet. Ich 

obecność aktywizowała nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorosłych. 

Przełom XIX i XX w. charakteryzuje się masową emigracją ekonomiczną ludności z 

monarchii austro-węgierskiej do Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Brazylii. Dla 

emigrantów pierwsze lata związane z adaptacją były bardzo trudne. Osamotnienie w zetknię-

ciu z nowym środowiskiem, bariera językowa, trudności z uzyskaniem wymaganych doku-

mentów i zgody na pobyt oraz pracę przyczyniało się do poszukiwania wsparcia wśród tych, 

którzy należeli do rodzimej kultury i grupy etnicznej. Sytuacja ta sprzyjała pojawieniu się 

osób duchownych, którzy starali się objąć posługą duszpasterską wszystkich potrzebujących. 

Zgromadzenie dzięki prężnie działającemu ośrodkowi formacyjnemu w Krystynopolu wy-

kształciło misjonarki, które podbiły Kanadę, Amerykę i Brazylię poprzez swoją oddaną pracę 

pełną poświęcenia i ofiarności. Działalność służebnic była pełna ducha apostolskiego, a ich 

wysiłki były skierowane na edukację i rozwój kształcenia przedszkolnego, podstawowego i 

licealnego oraz zapewnienie opieki chorym w szpitalach, domach pomocy społecznej oraz 

pracę duszpasterską, czyli dbanie o piękno nabożeństw liturgicznych i świątyń, nie tylko przy 

parafiach, ale również w oddalonych kapliczkach. 

Bardzo trudnym momentem i równocześnie czasem próby, który zweryfikował auten-

tyczność i wiarygodność zgromadzenia, była śmierć współzałożycieli w przeciągu zaledwie 

czterech lat. W nocy 5 II 1915 r. służby rosyjskie aresztowały, a potem zesłały na Sybir i ska-

zały na śmierć o. Jeremiasza Łomnickiego, który miał 55 lat. Przed zakończeniem pierwszej 

wojny światowej 28 IV 1918 r. odszedł ks. Cyryl Sielecki, a rok później po ciężkiej chorobie 

w 50. roku życia zmarła s. Josafata Hordaszewska. Doświadczenie utraty osób, które zakłada-

ły fundamenty zgromadzenia spowodowało, iż w kolejne trzecie dziesięciolecie swego istnie-

nia siostry weszły osłabione, ale gotowe do podjęcia kolejnych wyzwań, których było na-

prawdę wiele. Wspólnoty w sposób szczególny borykały się z trudnościami z zachowaniem 
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jedności, funkcjonując równocześnie w trzech diecezjach oraz w innych krajach. Trudności te 

zauważał metropolita Andrzej Szeptycki, który osobiście zajął się uporządkowaniem wszyst-

kich spraw kanonicznych. Ważną kwestią było uzyskanie w 1933 r. aprobaty Stolicy Apostol-

skiej dla nowej konstytucji, która stała się gwarantem dalszego rozwoju oraz nadanie instytu-

cji statusu na prawie papieskim. Skutkiem tych decyzji było stworzenie struktury zgromadze-

nia, która pozwoliła zachować jedność sióstr służebnic na świecie. W styczniu 1934 r. nastą-

pił podział w na trzy prowincje – europejską, kanadyjską i brazylijską. 

Po gruntownej reorganizacji kapituła jednogłośnie wybrała na przełożoną generalną   

s. Weronikę Gargil, która poprowadziła zgromadzenie przez kolejną, wydaje się najtrudniej-

szą próbę związaną z doświadczeniem drugiej wojny światowej i lat powojennych. Pełniąc 

urząd przez 22 lata do 1956 r., wykazała się od samego początku dojrzałą osobowością, od-

powiedzialnością wobec powierzonych jej zadań oraz nieprzeciętnym zdroworozsądkowym 

działaniem. Pod jej kierownictwem jeszcze przed wojną utworzono wiele nowych ośrodków 

oraz domów zakonnych o różnorodnym charakterze działalności, co świadczy o umiejętnym 

zarządzaniu instytucją. 

Losy zgromadzenia w Europie Środkowo-Wschodniej podczas drugiej wojny świato-

wej i po jej zakończeniu zostały przedstawione w drugim rozdziale pracy. W okresie mię-

dzywojennym siostry wzmocniły strukturę organizacyjną zgromadzenia i doprowadziły do 

głębszej wewnętrznej integracji, dzięki czemu mogły podążać do wyznaczonych celów. Wy-

buch wojny spowodował zmianę granic państwowych, a tym samym podział prowincji euro-

pejskiej, która znalazła się w dwóch strefach okupacyjnych. W zasięgu strefy okupacji so-

wieckiej znalazły się wspólnoty w diecezjach lwowskiej, stanisławowskiej i większej części 

przemyskiej, czyli 79 placówek. Natomiast na obszarze okupacji niemieckiej pozostały domy 

rozlokowane w Przemyślu i w dziewięciu miejscowościach po zachodniej stronie rzeki San 

oraz na obszarze Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny. Większa część domów za-

konnych, które znalazły się pod okupacją sowiecką zostały praktycznie zlikwidowane i ogra-

bione. Siostry zgrupowane w niewielkie wspólnoty wspierały się wzajemnie, kontynuując w 

miarę możliwości życie zakonne w ukryciu. 

Władze komunistyczne przystąpiły zdecydowanie do zniszczenia zgromadzenia i 

stopniowo ograniczały możliwości prowadzenia działalności przez siostry, wydając nakazy 

zamknięcia sierocińców, przenosząc dzieci do placówek państwowych, tak jak to miało miej-

sce w Przemyślu i Preszowie. Represje polityczne zrujnowały prężnie działającą instytucję i 

zahamowały aktywność wychowawczo-opiekuńczą wspólnot. Zorganizowany pod presją 

władz sowieckich, niezgodny z prawem kanonicznym pseudosynod w marcu 1946 r. dopro-
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wadził do całkowitej likwidacji Kościoła greckokatolickiego w USRR i dał wyraźny sygnał 

władzom komunistycznym w innych krajach do podejmowania podobnych działań. To do-

prowadziło do represji wobec grekokatolików w Rumunii, Czechosłowacji, Jugosławii i Pol-

skiej Rzeczpospolitej Ludowej. Na fali prześladowań władze PRL-u aresztowały biskupa 

przemyskiego Jozafata Kocyłowskiego oraz rozpętały nagonkę propagandową, oskarżając 

duchowieństwo o współpracę z hitlerowcami. W wyniku aresztowania hierarchów, wysiedle-

niu ludności na Wschód oraz przymusowej deportacji w ramach akcji „Wisła” parafie i cer-

kwie opustoszały, a rozproszeni wierni zostali pozbawieni duszpasterzy. Wobec dyskrymina-

cyjnej polityki władz komunistycznych w trudnej sytuacji znalazły się siostry zakonne i du-

chowni, którzy pozbawieni wszelkich praw mogli jedynie podjąć posługę w parafiach rzym-

skokatolickich albo pozostać bez zajęcia. 

Zniszczenie struktur Kościoła greckokatolickiego i akcje przesiedleńcze doprowadziły 

do ruiny praktycznie wszystkie placówki oraz domy zgromadzenia, które udało się utrzymać 

w czasie drugiej wojny światowej. Część sióstr po zamknięciu i uszczelnieniu granicy 

wschodniej pozostała w USRR, podejmując życie zakonne w ukryciu, część ukrywała się w 

Czechosłowacji, a jeszcze inne znalazły się na terenie PRL. Nowa sytuacja polityczna w Eu-

ropie Środkowo-Wschodniej wymusiła dokonanie całkowitej reorganizacji prowincji europej-

skiej zgromadzenia. Po wyjeździe przełożonej generalnej s Weroniki Gargil do Rzymu zaist-

niała pilna potrzeba sformowania na nowo zarządu generalnego. Kontakt sióstr między sobą 

był bardzo ograniczony, a czasami wręcz niemożliwy. Wiele z nich na skutek przesiedlenia 

straciło orientację w sytuacji. Bardzo często brakowało informacji o losach pozostałych sióstr. 

Konieczne było utworzenie nowych struktur, które umożliwiłyby ponowne zgrupowanie roz-

proszonych sióstr oraz zapewnienie im bezpieczeństwa. W tej sytuacji zarząd generalny w 

porozumieniu z Kongregacją ds. Kościołów Wschodnich dokonał podziału instytucji na pro-

wincję galicyjską w USRR i trzy wiceprowincje – polską, czechosłowacką i jugosłowiańską. 

Pierwszą przełożoną zgromadzenia w powojennej Polsce została s. Amalia Czaban. Wicepro-

wincja polska pozbawiona była zaplecza materialnego, gdyż domy na terenie PRL zostały skon-

fiskowane, a jedynymi placówkami państwowymi, w których siostry znalazły schronienie, był 

szpital w Chełmie oraz sanatoria w Adampolu i Gościeradowie. Likwidacja wszystkich struktur 

kościelnych pozbawiła siostry możliwości posługi we własnym obrządku, gdyż wszystkie para-

fie greckokatolickie zostały zamknięte. W tym czasie na terenie Polski powojennej znalazło się 

45 sióstr, do których po kilku latach dołączyło 19 deportowanych z Czechosłowacji. Łącznie 

wiceprowincję polską początkowo tworzyły 64 siostry w sześciu wspólnotach w Chełmie, Ad-

ampolu, Gościeradowie, Przemyślu, Stargardzie Szczecińskim i Nowogardzie Szczecińskim. 
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Tymczasowo siedziba zarządu mieściła się w Chełmie, a nowicjat został przeniesiony z Krysty-

nopola do Adampola. Działania wiceprowincjalnej s. Amalii Czaban wspierała jej zastępczyni 

s. Wisariona Ołeksyn, która utrzymywała ścisły kontakt z przełożoną generalną s. Weroniką 

Gargil oraz zapewniała wsparcie finansowe z funduszy uzyskiwanych za pracę sióstr w szpitalu 

i sanatoriach. Pozyskane w ten sposób środki umożliwiały dalsze poszukiwania przesiedlonych 

sióstr i stanowiły minimalne zabezpieczenie materialne ich potrzeb. 

Dalszy rozwój działalność prowincji Matki Bożej Nieustającej Pomocy w okresie 

PRL-u został przedstawiony w rozdziale trzecim. Totalitarna polityka władz komunistycz-

nych doprowadziła do tego, iż siostry oraz wierni wbrew swojej woli znaleźli się na terenach 

byłych Prus Wschodnich, Pomorza, Ziemi Lubuskiej i Śląska, na których Kościół greckokato-

licki wcześniej nie funkcjonował. Proces reorganizacji wspólnot zgromadzenia na terenie 

PRL-u do 1960 r. koordynowała wiceprowincjalna s. Amalia Czaban, która w pierwszej ko-

lejności zajęła się poszukiwaniem sióstr rozproszonych w okresie powojennym po całym kra-

ju oraz formowaniem wspólnot, zapewniając stabilność materialną poprzez poszukiwanie im 

pracy. Było to trudne zadanie, gdyż Kościół greckokatolicki wraz ze wspólnotami zakonnymi 

został zdelegalizowany i pozbawiony prawa własności, w związku z tym s. Amalia zmuszona 

była podejmować odważnie działania, nawiązując szerokie kontakty z proboszczami rzym-

skokatolickimi. Siostry nie mając możliwości kontynuowania działalności we własnym ob-

rządku, aktywnie włączyły się w pracę duszpasterską i pomoc Kościołowi rzymskokatolic-

kiemu borykającemu się po wojnie z brakiem kadry. Każda nowo powstająca wspólnota po-

dejmowała pracę wychowawczo-katechetyczną wśród dzieci i młodzieży, posługę medyczno-

opiekuńczą dla chorych, starszych, samotnych i najbardziej potrzebujących. Praca duszpaster-

ska przy parafiach polegała na wsparciu pracy pastoralnej księży poprzez apostolstwo modli-

twy, kontakty z parafianami, pomoc w administrowaniu i zarządzaniu kościołem. Siostry po-

mimo trudnych doświadczeń wojennych pozostały otwarte i pełne gotowości do posługi każ-

demu niezależnie od tożsamości narodowości. Podejmując pracę w nowych placówkach, zdo-

bywały sobie zaufanie budowane na życzliwości i chęci niesienia pomocy każdemu, kto jej 

potrzebował. Niewiele wymagały dla siebie. Doświadczone ubóstwem z ogromną wyrozu-

miałością odnosiły się do każdego, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Pracowite        

i odpowiedzialne, oddane i zawsze gotowe do poświęceń zdobywały sobie przychylność spo-

łeczności lokalnej i nowych proboszczów. W 1946 r. siostry pracowały w czterech placów-

kach głównie w charakterze pielęgniarek i opiekunek dla chorych. W latach 1949–1953 słu-

żebnice pełniły posługę już w dziesięciu placówkach, mając zapewnione lokum, pracę i 

utrzymanie. Były to jednak miejsca wybierane spontanicznie w wyniku zaistniałej sytuacji 
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najczęściej ze względu na ich lokalizację. Największe wspólnoty znajdowały się w Warsza-

wie, Chełmie, Adampolu i Gościeradowie. Ważnym momentem było utworzenie w Warsza-

wie siedziby zarządu zgromadzenia w klasztorze przy ul. Miodowej, gdzie znajdował się no-

wicjat oraz odbywały się spotkania dla przełożonych i rekolekcje. Służby specjalne nie pozo-

stawiły służebnic w spokoju, a dokładnie śledziły ich działalność ze względu na kontakty z 

zarządem generalnym w Rzymie. Pomimo wielu trudności do 1960 r. wiceprowincjalnej s. 

Amalii Czaban udało się otworzyć 14 placówek w pięciu województwach – lubelskim, szcze-

cińskim, pomorskim, warszawskim, śląskim. 

Placówki działające na Lubelszczyźnie pozwoliły siostrom przetrwać najtrudniejsze 

momenty czasu powojennego. Był to Szpital św. Mikołaja i dom zakonny przy ul. Engelsa w 

Chełmie oraz sanatoria w Adampolu i Gościeradowie, gdzie siostry po destabilizacji prowin-

cji europejskiej z siedzibą w Stanisławowie znalazły nie tylko schronienie, ale i zabezpiecze-

nie materialne. Z jednej strony pomimo zniszczenia struktur mogły nadal realizować chary-

zmat, a z drugiej otrzymały minimalną stabilność pozwalającą na dalsze funkcjonowanie 

zgromadzenia. Przeniesione w 1954 r. wbrew własnej woli z Chełma do domu pomocy spo-

łecznej w Janowie Lubelskim po raz kolejny zmuszone zostały podjąć pracę w zaniedbanej 

państwowej placówce opiekuńczej, którą dzięki zaangażowaniu i samozaparciu podniosły na 

najwyższy poziom. W podobny sposób tworzyły od podstaw dom pomocy społecznej dla 

dzieci niepełnosprawnych w Matczynie, gdzie zdobywały kolejne doświadczenie. 

Dzięki determinacji sióstr udało się również odnowić działalność domu zakonnego w 

Przemyślu, miejscu z którym siostry odczuwały silną więź emocjonalną. Przed wojną funk-

cjonowało w tej miejscowości najwięcej prężnie działających placówek zgromadzenia. Za-

rząd podjął więc starania o zakupienie domu i odnowienie posługi pastoralnej w parafii, która 

działała nieoficjalnie wbrew wszelkim zakazom. W roku 1967 przy wsparciu finansowym 

zarządu generalnego udało się zakupić dwupiętrowy budynek, dzięki czemu mogły prowadzić 

posługę duszpasterską wraz z katechizacją oraz opiekę nad osobami samotnymi i chorymi. 

Dom zakonny służebnic w Przemyślu stał się miejscem spotkań duchowieństwa i świeckich 

również tych przyjeżdżających z radzieckiej Ukrainy. 

W roku 1968 zgodnie z dekretem przełożonej generalnej s. Jeronimy Chimy siostry w 

Polsce otrzymały status Prowincji Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w której władzę wyko-

nawczą pełniła przełożona prowincjalna wraz ze swoim zarządem. W latach 70. pod opiekę 

polskiej prowincji zarząd generalny przekazał placówkę misyjną Papieskie Kolegium św. 

Jozafata w Rzymie oraz greckokatolicką parafię św. Włodzimierza w Paryżu. 
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Ze względu na położenie prowincja Matki Bożej Nieustającej Pomocy stała się swego 

rodzaju łącznikiem pomiędzy zarządem generalnym a siostrami z radzieckiej Ukrainy i Cze-

chosłowacji, które wciąż funkcjonowały w ukryciu. Dom zakonny w Warszawie stał się miej-

scem, gdzie siostry potajemnie spotykały się, podtrzymywały wzajemne kontakty i wymienia-

ły informacje. 

O tym, jak po latach ograniczeń i represji przyszedł czas odwilży oraz transformacji 

ustrojowej w Polsce i prowincja Matki Bożej Nieustającej Pomocy Zgromadzenia Sióstr Słu-

żebnic NPM mogła sukcesywnie na nowo rozpocząć posługę w parafiach greckokatolickich, 

mówi czwarty rozdział niniejszej pracy. Gdy w latach 80. XX w. Kościół greckokatolicki 

coraz odważniej podejmował pracę duszpasterską wśród wiernych obrządku wschodniego. 

Dzięki staraniom przełożonej prowincjalnej s. Bazylii Eugenii Czykało zostały kupione nowe 

domy zakonne na Warmii i Mazurach w Olsztynie, Kruklankach i Bartoszycach. Zarządowi 

polskiej prowincji zależało na tym, aby siostry powróciły do swej pierwotnej misji, czyli po-

sługi wśród wiernych wyznania greckokatolickiego. Zaczęły zwracać uwagę na wystrój kaplic 

w domach zakonnych i wprowadzały elementy ikonograficzne charakterystyczne dla tradycji 

wschodniej. Dzięki staraniom przełożonej prowincjalnej s. Bazylii Czykało przy ścisłej 

współpracy z zarządem generalnym w 1982 r. udało się dokonać translokacji relikwii współ-

założycielki zgromadzenia s. Josafaty Hordaszewskiej z radzieckiej Ukrainy do Polski, a na-

stępnie do Rzymu. Było to przełomowe wydarzenie w historii nie tylko prowincji, ale całego 

zgromadzenia, które zapoczątkowało proces beatyfikacyjny pierwszej siostry służebnicy i 

współzałożycielki zgromadzenia. W latach 80. zarząd prowincji dokonał ujednolicenia reguł i 

zasad, które obowiązywały w pozostałych prowincjach. Ustalono zasady wyboru przełożonej 

lokalnej oraz porządek dnia odpowiedni do potrzeb sióstr i wykonywanych prac. Usprawnio-

no pracę sekretariatu oraz utworzono i usystematyzowano archiwum prowincji, które prak-

tycznie do tej pory nie istniało. Ujednoliceniu uległ również strój zakonny, który na prze-

strzeni ostatnich lat ulegał modyfikacjom. Mając na uwadze potrzeby sióstr katechetek, pro-

wincjalna s. Bazylia Czykało wspólnie z s. Zofią Łebedowicz opracowały cykl książek do 

katechezy dla klas 0–VI szkoły podstawowej na potrzeby katechizacji dzieci z rodzin grecko-

katolickich. Była to nie tylko podstawa programowa, ale jednocześnie podręcznik metodycz-

ny dla katechetów i uczniów. Pod koniec lat 80. prowincja liczyła 90 sióstr, które zamieszki-

wały w 11 domach zakonnych. 

W latach 90. XX w., pod kierownictwem przełożonej prowincjalnej s. Mirosławy Ire-

ny Skiby dokonano zmiany miejsca siedziby zarządu oraz powstały kolejne trzy największe 

ośrodki zgromadzenia – w Przemyślu, dom nowicjacki i ośrodek rekolekcyjny Centrum Effa-
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tha i Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej wraz z Centrum Rehabilitacji im. Bł. s. Josafaty 

i Ośrodkiem Szkolenia w Prałkowcach. Nowe placówki pozwoliły na rozwinięcie działalności 

duszpasterskiej wśród młodzieży i rodzin oraz opieki nad osobami obłożnie chorymi i star-

szymi. Zwrócono również uwagę na formację permanentną sióstr, która dzięki dobrej współ-

pracy z zarządem generalnym objęła całe zgromadzenie oraz junioraty prowincji europej-

skich. Zarząd prowincjalny podjął również nową formę działalności na rzecz dialogu i poro-

zumienia polsko-ukraińskiego poprzez zaangażowanie w działalność Kapituły Pojednania 

powołanej przy Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach. 

Wszystkie te inicjatywy świadczą o tym, iż w okresie transformacji ustrojowej nastą-

piło wiele zmian w sposobie prowadzenia działalności przez prowincję Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy, która przeszła okres próby umocniona i gotowa podejmować kolejne wyzwa-

nia. Zarządy prowincjalne w latach 1989–2011 pod kierownictwem s. Mirosławy Ireny Skiby 

oraz s. Zofii Sławomiry Łebedowicz prowadziły konsekwentnie strategiczny plan rozwoju 

prowincji, który doprowadził do stworzenia stabilnej bazy materialnej, pogłębienia formacji 

duchowej i osobistej, podniesienia kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w szkołach, 

placówkach pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Właściwe zarządzanie prowincją zostało 

zauważone podczas kapituły generalnej w Rzymie przez współsiostry całego zgromadzenia, 

które wybrały długoletnią przełożoną prowincji polskiej s. Zofię Łebedowicz na stanowisko 

przełożonej generalnej. Wyjątkowość tego momentu wyraża się w tym, iż po drugiej wojnie 

światowej administracja całego zgromadzenia została ponownie powierzona siostrze z pro-

wincji, którą odbudowywało z całkowitej ruiny 79 sióstr dawnej prowincji europejskiej z sie-

dzibą w Stanisławowie. 

Opracowanie jest zachętą do odkrycia na nowo charyzmatycznej wizji współzałoży-

cieli zgromadzenia i odpowiedzią na zaproszenie do pogłębionej odnowy instytutu, zgodnie z 

dokumentami Kościoła katolickiego Perfectae caritatis, w którym zachęca się: „Przystoso-

wana do współczesności odnowa życia zakonnego obejmuje zarówno nieustanne powracanie 

do źródeł wszelkiego życia chrześcijańskiego i do pierwotnego ducha stanowiącego natchnie-

nie dla instytutów, jak też ich przystosowanie do zmienionych warunków naszej doby”
818

. 

 Warto zauważyć, iż Siostry Służebnice NMP, których zgromadzenie swoje początki 

ma na terenie byłej Galicji, która, jak zauważył papież św. Jan Paweł II była i jest miejscem, 

gdzie „Kościół oddycha dwoma płucami tradycji wschodniej i zachodniej. Tutaj w braterskim 

dialogu spotykają się ci, którzy czerpią ze źródeł duchowości bizantyjskiej, a także ci, którzy 
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żyją duchowością łacińską. Tu spotyka się i wzajemnie wzbogaca, głębokie poczucie tajemni-

cy, która panuje w świętej liturgii Cerkwi Wschodu, oraz mistyczna istota obrzędu łacińskie-

go. Życie i przynależność do jedynego Kościoła z poszanowaniem różnych tradycji obrzędo-

wych daje nam wielką możliwość tworzenia ważnego „laboratorium kościelnego” w celu bu-

dowania jedności przy zachowaniu odmienności. Jest to najodpowiedniejsza droga odpowie-

dzi na liczne i złożone wyzwania duszpasterskie chwili obecnej. Zapraszam do osobistego 

wkładu w to poszukiwanie ścisłej i faktycznej współpracy [...]
819

”. Celem niniejszego opra-

cowania było nie tylko nakreślenie momentu historycznego zaistnienia wspólnoty w Polsce, 

ale również przedstawienie działalności Sióstr Służebnic NPM w ramach obu obrządków – 

łacińskiego i greckokatolickiego na przestrzeni lat 1947–2017. Niestety druga wojna świato-

wa przyniosła ogromne zmiany strukturalne nie tylko państw, ale również instytucji kościel-

nych, doprowadzając do całkowitej ich reorganizacji. Co wpłynęło na młode zgromadzenie, iż 

stało się „mostem” łączącym Kościół wschodni i zachodni, chociaż de facto oba są sui iuris? 

W historii greckokatolickich służebnic NPM uwidacznia się od początku ich istnienia 

element łączący oba obrządki. Źródłem instytucji są dwa Kościoły – wschodni i zachodni. 

Służebnice czerpią z tradycji wschodniej i zachodniej, pracują wśród wiernych obu obrząd-

ków, jednak pozostają wiernymi córkami swego Kościoła. Ten element budowania Kościoła 

powszechnego poprzez pojednanie obu tradycji uwidocznił się również w innych prowincjach 

(Kanady, Ameryki, Brazylii, Serbii i Słowacji). Ewenement Zgromadzenia Sióstr Służebnic 

NPM polega na tym, iż były gotowe wypełnić misję, zachowując własną tożsamość, a równo-

cześnie być otwartymi na innych, nie zatracając własnej tożsamości. Siostry były świadome, 

iż bogactwo obrządków Kościoła katolickiego – jak przypomina Sobór Watykański II – to 

różnorodność, która nie narusza jedności Kościoła, a wręcz przeciwnie, w niej się wyraża. 

Takie działania wpisują się ewidentnie w misję Kościoła greckokatolickiego zgodnie z jego 

najnowszym dokumentem „Missio Oecumenica”, w którym UKGK opowiada się za „eklezjo-

logią inkluzywną”, która nie wyklucza nikogo, a widzi w „bracie odłączonym” – brata, które-

go należy szanować i kochać. „Missio Oecumenica” stawia na horyzonty, które prowadzą do 

dialogu i „oczyszczenia pamięci” tak, aby uleczyć rany z przeszłości. Zwierzchnik UKGK 

abp Światosław Szewczuk uważa ten dokument za „znak dojrzałości ekumenicznej” oraz po-
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twierdzenie, że Kościół greckokatolicki nie jest przeszkodą, ale katalizatorem ekumenizmu
820

. 

Służebnice NPM wpisują się w tę misję i ją kontynuują. 

Ogromną pomocą przy pisaniu pracy były źródła z archiwum prowincjalnego w War-

szawie, które uporządkowała długoletnia archiwistka prowincji s. Bazylia Czykało, dzięki 

czemu zachowało się wiele bardzo cennych materiałów, wspomnień sióstr, dokumentów ze-

branych i uporządkowanych. Autorka zdaje sobie sprawę, iż rozprawa pomimo wielu poru-

szonych wątków i zagadnień nie wyczerpuje tematyki związanej z ponadstuletnią działalno-

ścią Sióstr Służebnic NPM, jednak może być inspiracją do kolejnych opracowań i materiałem 

badawczym dalszej działalności instytucji. Praca powstała jako refleksja historyczna z okazji 

70-lecia działalności służebnic w Polsce. Autorka ma nadzieję, iż posłuży czytelnikom do 

zapoznania się z misją greckokatolickiego zgromadzenia, która przyczyniła się w znacznym 

stopniu do rozwoju Kościoła w Polsce, na trwałe wpisując się w jego historię. 
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