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I. Wstęp

Każdy jubileusz jest okazją do spojrzenia wstecz, sięgnięcia do źródeł, do 
korzeni dzieła, jakim jest Towarzystwo Boskiego Zbawiciela1 oraz jego żeńska 
gałąź, czyli Kongregacja Sióstr Boskiego Zbawiciela (zwana również potocznie 
siostrami salwatoriankami). Bogactwo dokumentacji archiwalnej oraz wyni-
ków badań historycznych opublikowanych z okazji jubileuszu 100-lecia sióstr 
salwatorianek2, 50-lecia3 i 70-lecia posługi córek duchowych bł. Marii od Apo-
stołów w Polsce4 są inspiracją do pogłębienia wiedzy historycznej, ale przede 
wszystkim do pewnej refleksji nad osobistym przeżywaniem i realizowaniem 
na co dzień charyzmatu Sługi Bożego ojca Jordana i bł. Marii od Apostołów. 
Wyruszając w tę podróż w czasie, warto sięgnąć do samego źródła, jakim jest 
Dziennik Duchowy ojca Jordana, na którego pierwszej stronie znajdujemy 
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1 Oficjalna łacińska nazwa brzmi Societas Divini Salvatoris (skrót – SDS).
2 Stulecie Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela (Salwatorianki), red. A. Kiełbasa, 

Trzebnica 1987.
3 Siostry Salwatorianki w Polsce (1929-1979), red. A. Kiełbasa, Rzym – Kraków 1980.
4 Zbawieniem Twoim Jestem Ja. Dzieje Polskiej Prowincji Sióstr Salwatorianek w latach 

1929-1999, red. M. Piela, Kraków 2000.
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takie słowa: „Potwierdzam to, co potwierdza Kościół święty, i odrzucam to, co 
odrzuca Kościół święty. Fr. A Cr.”5.

Były one mottem przewodnim oraz inspiracją wszelkich działań i starań 
ojca Jordana na drodze realizacji swojego powołania założycielskiego. Znamy 
z historii jego ciągłe pragnienie potwierdzania swoich zamysłów i planów 
przed Ojcem Świętym, kardynałami i biskupami. W publikacjach wyników 
badań historycznych ks. A. Kiełbasy SDS i ks. M. Pieli SDS znajdujemy 
liczne przykłady spotkań z dostojnikami kościelnymi, którym ojciec Jordan 
przedstawiał swoje plany apostolskie, prosił o opinię oraz błogosławieństwo6. 
To nawiązanie do całkowitego posłuszeństwa Kościołowi było tak bardzo 
ważne i  istotne w późniejszej relacji pomiędzy ojcem Jordanem i bł. Marią 
od Apostołów.

Nie bez znaczenia dla powołania do życia żeńskiej gałęzi dzieła apostol-
skiego ojca Jordana była ogromna troska Założyciela o popularyzowanie swo-
jego przedsięwzięcia. Nazwałbym to, nawiązując do dzisiejszych realiów, public 
relations ojca Jordana, co przejawiało się w:

– trosce ojca Jordana o możliwie jak największą reklamę swojego dzieła;
– publikowaniu informacji o KTN – ATN – SDS7 w licznych czasopi-

smach;
– założeniu własnej drukarni w Rzymie (1881 r.);
– publikowaniu własnych czasopism: „Il piccolo Monitore Cattolico” 

(1880 r.); „Il Monitore Romano” (1881 r.); „Nuntius Romanus” (1882 r.); „Der 
Missionär” (1882 r.)8.

Dzięki badaniom naukowym ks. A. Kiełbasy SDS9 wiemy, jak ogromną 
rolę w kwestii budzenia powołań u początków zgromadzenia odegrały publi-
kacje prasowe, a w późniejszym okresie periodyki salwatoriańskie kolporto-
wane w językach niemieckim i polskim. Dla wielu kandydatów z Górnego 

5 Franciszek Maria od Krzyża Jordan, Dziennik Duchowy, Kraków 1994, s. 23.
6 A. Kiełbasa, Ksiądz Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918) założyciel Sal-

watorianów. Jego idee, plany i realizacja, Kraków 1994, s. 68-105.
7 Nazwa dzieła apostolskiego ojca Jordana ewoluowała wraz z etapami przekształcania 

dzisiejszego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w zgromadzenie zakonne. Począwszy od 
Apostolskiego Towarzystwa Nauczania (ATN), poprzez Katolickie Towarzystwo Na-
uczania (KTN) aż po obecnie funkcjonującą nazwę Towarzystwo Boskiego Zbawiciela 
(Societas Divini Salvatoris – SDS).

8 M. Piela, Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Dei Servus) Ojciec Franciszek Maria od 
Krzyża Jordan (1848-1918). Życie i dzieło cz. 1, Kraków 2014, s. 175-186.

9 A. Kiełbasa, Salwatorianie z ziem polskich w latach 1881-1903, Wrocław 1998.
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Śląska i Opolszczyzny była to jedyna okazja do poznania dzieła ojca Jordana 
i realizacji swojego powołania. Jak wiemy z historii sióstr salwatorianek, rów-
nież bł. Maria dowiedziała się o istnieniu ATN z ogłoszenia umieszczonego 
w czasopiśmie „Kölnische Volkszeitung”10.

II. Nieudane próby założenia żeńskiej gałęzi dzieła ojca Jordana

Zanim doszło do założenia Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, doszło 
do dwóch, nieudanych prób powołania żeńskiej gałęzi dzieła apostolskiego 
ojca Jordana. Pierwsza z nich miała miejsce w Johannesbrunn w diecezji raty-
zbońskiej, gdzie Tekla Bayer (abonentka „Der Missionär” od 11 kwietnia 1882 
roku) nawiązała kontakt z ks. Bonawenturą Lüthenem i przez niego poznała 
ojca Jordana. Dnia 16 czerwca 1882 roku złożyła ona w Monachium śluby 
zakonne na ręce Założyciela salwatorianów i stała się pierwszą kobietą oficjal-
nie przyjętą do dzieła ojca Jordana. Wobec konfliktu z miejscowym biskupem 
Ignatiusem von Senestrey wspólnota została rozwiązana w 1883 roku, a Tekla 
Bayer została wydalona z Apostolskiego Towarzystwa Nauczania. Mamy tu 
dobitny dowód realizacji tego postanowienia ojca Jordana, aby w pełni pod-
porządkować się Kościołowi katolickiemu i jego osądowi. Nie forsował on na 
siłę swojej woli, lecz poddał się osądowi biskupa, choć zapewne wiele go to 
kosztowało.

Druga próba miała miejsce już w Rzymie, gdzie 18 marca 1883 roku, miały 
miejsce obłóczyny i profesja zakonna Franciszki Streitel. Wobec nieporozu-
mień i przejęcia dnia 17 września 1885 roku kierownictwa nad wspólnotą sióstr 
przez prałata George’a Jacquemin, ojciec Jordan zrezygnował z kierownictwa 
nad tą wspólnotą. Te dwie historie są jedynie zasygnalizowane, bez wchodze-
nia w szczegóły, ponieważ ograniczony zakres naszej refleksji nie pozwala na 
ukazanie szerszej perspektywy tych wydarzeń. Zainteresowanych tą tematyką 
odsyłam do tomu pierwszego Positio11 ks. Michała Pieli SDS, który w roz-
działach 16-18 szczegółowo omówił te wydarzenia12. Jednak, nawiązując do 
zapisu z Dziennika Duchowego ojca Jordana, który przytoczyłem na początku, 

10 Dzienniki Bł. Marii od Apostołów (1875-1907), Grupa Studyjna Marii od Aposto-
łów, Rzym 2002, s. 39-40.

11 Positio, (łac. Positio super Virtutibus) dokument lub zbiór dokumentów w Koście-
le katolickim wykorzystywanych w procesie beatyfikacyjnym, w którym osobie zmarłej 
przysługuje tytuł Sługi Bożego.

12 M. Piela, Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Dei Servus), s. 251-327.
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możemy tutaj znaleźć potwierdzenie bezgranicznego posłuszeństwa Kościo-
łowi, które ojciec Jordan okazywał i realizował w praktyce.

III. Założenie wspólnoty Sióstr Boskiego Zbawiciela

Mimo tych niepowodzeń ojciec Jordan nie ustawał w staraniach o założe-
nie żeńskiej gałęzi przyszłej Rodziny Salwatoriańskiej. Pomyślne uwieńczenie 
jego starań było możliwe dzięki temu, iż tak wytrwale zabiegał o promocję 
swego dzieła w prasie katolickiej. Baronówna Teresa von Wüllenweber miała 
podobne jak on doświadczenia w poszukiwaniach możliwości realizacji swo-
jego powołania. Również ona miała za sobą niepowodzenia i rozczarowania 
w innych wspólnotach13. W Wielkanoc 12 kwietnia 1882 roku przeczytała 
w „Kölnische Volkszeitung” o nowym czasopiśmie „Der Missionär”, redago-
wanym przez ks. B. Lüthena, członka Apostolskiego Towarzystwa Nauczania. 
Tak opisała te wydarzenia w swojej autobiografii: „Wciąż miałam nadzieję 
i modliłam się dalej, aż na Wielkanoc 1882, 12 kwietnia przeczytałam ogło-
szenie o Apostolskim Towarzystwie Nauczania w Monachium. Napisałam do 
Czcigodnego o. B. Lüthena (25.4.1882 r.). Ofiarowałam mój klasztor z zamia-
rem prowadzenia z moimi siostrami domu dla przyszłych misjonarzy…”14.

Widzimy tutaj niesamowitą determinację w realizacji swego powołania, 
ale równocześnie ogromne zaufanie Bogu, któremu w modlitwie powierzała 
swoje radości i niepowodzenia. Konsekwencją tego były kolejne kroki baro-
nówny z Neuwerk. Dnia 20 kwietnia została współpracowniczką Apostol-
skiego Towarzystwa Nauczania, a 5 września 1882 roku wstąpiła do dzieła ojca 
Jordana i złożyła śluby prywatne na jeden rok. 31 maja 1883 roku Teresa złożyła, 
w Neuwerk na ręce ojca Jordana, śluby wieczyste i przyjęła imię Marii Teresy 
od Apostołów15.

Zapewne nie byłoby możliwe rozpoczęcie tego ciągu wydarzeń, które 
doprowadziły do dnia 8 grudnia 1888 roku, kiedy to oficjalnie założono Kon-
gregację Sióstr Boskiego Zbawiciela w Tivoli16, gdyby nie pierwsze spotkanie 
przyszłych założycieli, które miało miejsce 4 lipca 1882 roku w Neuwerk. Jakie 

13 Dzienniki Bł. Marii od Apostołów (1875-1907); M. Piela, Kobieta o apostolskim 
sercu, Błogosławiona Maria od Apostołów (Teresa von Wüllenweber) 1833-1907, Kraków 
1996, s. 92-176.

14 Tamże, s. 128-129.
15 Tamże, s. 135-240.
16 Siostry Salwatorianki w Polsce (1929-1979), s. 88.
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wrażenie wywarł na bł. Marii 34-letni wówczas ojciec Jordan? Możemy je 
poznać, czytając fragmenty jej dziennika: „4 lipca, po wymianie listów, przy-
był tutaj z Rzymu przez Monachium Założyciel Apostolskiego Towarzystwa 
Nauczania, gdzie Towarzystwo ma również dom. Większej radości nie mogłam 
oczekiwać! Zrobił na mnie wrażenie pokornego, prawdziwego, gorliwego 
apostoła. Moim wymarzonym, jedynym życzeniem jest, aby coraz mocniej 
przynależeć do tego Towarzystwa aż do śmierci. Kochany Boże, Tobie niech 
będą wieczne dzięki! (…) On (Jordan) powiedział, że chciał założyć również 
Kongregację żeńską. Wydawał mi się jak święty posłany przez Boga”17.

Mając świadomość kontekstu tego spotkania młodego, niedoświadczonego 
kapłana, do tego pochodzącego z ubogiej, wiejskiej rodziny, z o 15 lat starszą 
Teresą, urodzoną w bogatej, arystokratycznej rodzinie, możemy zrozumieć, 
jak wielkim charyzmatem i zapałem musiał być obdarzony Założyciel salwa-
torianów i salwatorianek.

Studiując materiały archiwalne, dostrzegamy ciekawą analogię, którą warto 
zauważyć. Wydarzenia, które miały miejsce bezpośrednio przed momentem 
założenia Kongregacji Sióstr, żywo przypominają nam te, które wspominamy 
w roku jubileuszowym. Otóż 12 października 1888 roku ojciec Jordan otrzymał 
długo oczekiwaną aprobatę Kurii Rzymskiej na założenie żeńskiej gałęzi swego 
dzieła. Jednak z zastrzeżeniem, iż ma to uczynić poza Rzymem (gdzie żywa 
była jeszcze sprawa Franciszki Streitel)18. Dlatego natychmiast polecił listownie 
bł. Marii, aby wraz z Urszulą Rabis przyjechały do Rzymu. Dnia 21 listopada 
1888 roku, 41 lat przed założeniem domu w Trzebini, opuściły one Neuwerk 
i przez Monachium, gdzie dołączyły do nich 4 kandydatki z diecezji Bamberg, 
udały się do Rzymu19. Studium dzienników bł. Marii oraz korespondencji daje 
nam możliwość zauważenia, iż nie były zachwycone tym, że muszą opuścić 
Rzym i zamieszkać w Tivoli. Jednak posłuszne woli Kurii Rzymskiej i ojca 
Jordana, 27 listopada zamieszkały w wynajętym mieszkaniu w domu przy 
Piazza San Francesco. Tam dwa dni później rozpoczęły rekolekcje przygoto-
wujące kandydatki do złożenia profesji i założenia Kongregacji Sióstr Boskiego 
Zbawiciela20.

17 Dzienniki Bł. Marii od Apostołów (1875-1907), s. 40.
18 Stulecie Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, s. 45.
19 Dzienniki Bł. Marii od Apostołów (1875-1907), s. 67-68.
20 Tamże, s. 71-72.
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IV. Uwarunkowania historyczne początków salwatorianek 
na ziemiach polskich

Nakreślone powyżej tło historyczne daje nam możliwość dostrzeżenia, jak 
wiele było podobieństw pomiędzy początkami sióstr salwatorianek a sytuacją 
pionierek salwatoriańskich w Trzebini w 1929 roku.

4.1. Sytuacja Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela w 1929 roku

Dla Kongregacji Sióstr był to okres dość intensywnego rozwoju pod rzą-
dami trzeciej w kolejności przełożonej generalnej m. Liborii Hansknecht 
SDS (1921-1947). Była ona przepojona duchem bł. Marii oraz ojca Jordana, 
ponieważ jej mistrzynią nowicjatu była Założycielka, a ojca Jordana miała 
okazję często spotykać i osobiście słuchać jego konferencji oraz przemówień. 
Za jej czasów, 2 lutego 1923 roku, zakupiono i następnie rozbudowano dom 
generalny na Monte Verde w Rzymie. Po tym jak Stolica Apostolska 29 kwiet-
nia 1926 roku udzieliła ostatecznej aprobaty Kongregacji Sióstr, koordynowała 
podział na prowincje oraz dbała o rozwój nowych placówek. W tym czasie sal-
watorianki posługiwały w następujących krajach: Włochy, Szwajcaria, Austria, 
Węgry, Belgia, Niemcy i USA. W 1925 roku, 10 lat po zaprzestaniu działalności 
misyjnej w Assam (Indie) z powodu wybuchu I wojny światowej, Kongregacja 
uzyskała znów tereny misyjne w Azji (Chiny)21.

W związku z faktem, iż wiele powołań do Kongregacji Sióstr Boskiego 
Zbawiciela pochodziło z ziem polskich, kwestią czasu wydawało się założenie 
domu w odrodzonej po zaborach II Rzeczypospolitej. Dzięki kwerendzie 
historycznej s. Leticji Urban SDS, która pod kierunkiem ks. A. Kiełbasy SDS 
współtworzyła publikację wydaną w 1979 roku z okazji 50-lecia posługi salwa-
torianek w Polsce, możemy podać, iż w latach 1888-1914 do Kongregacji wstą-
piło 45 dziewcząt i kobiet z ziem polskich. W latach 1914-1929 z samej tylko 
diecezji wrocławskiej liczba powołań wynosiła 53 osoby. Zestaw sporządzony 
na potrzeby tej publikacji na podstawie Księgi personalnej Sióstr Boskiego 
Zbawiciela w Rzymie obejmuje aż 156 nazwisk22. Szczegółowa kwerenda, 
przeprowadzona przez ks. M. Pielę SDS przy okazji publikacji jubileuszowej 
70-lecia Kongregacji Sióstr w Polsce, wykazała, że liczba kandydatek z ziem 

21 Zbawieniem Twoim Jestem Ja, s. 34-51.
22 L. Urban, Powstanie i rozwój prowincji polskiej, w: Siostry Salwatorianki w Polsce 

(1929-1979), s. 97-100, 217-224.
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polskich była większa i wynosiła 168 nazwisk. Szczegółowy wykaz w formie 
tabelek oraz inne analizy personalne znajdują się w księdze jubileuszowej 
wydanej w 2000 roku23.

4.2. Obraz Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela 
w 1929 roku

Mając już zarysowany pewien obraz sytuacji personalnej Kongregacji Sióstr 
w roku 1929, warto spojrzeć również na stan Prowincji Polskiej Salwatorianów 
w tymże roku. To właśnie z tej prowincji wyszło zaproszenie do podjęcia 
posługi w domu rekolekcyjnym w Trzebini. Była to jeszcze raczkująca, dwu-
letnia jednostka administracyjna, erygowana 16 sierpnia 1927 roku24.

Salwatorianie przybyli na ziemie polskie, do Krakowa, w 1900 roku25. 
W grodzie Kraka stawiali swoje pierwsze kroki, działali duszpastersko, ale 
przede wszystkim aktywnie szukali miejsca na założenie pierwszego kolegium. 
W 1903 roku założyli pierwszy dom zakonny w Trzebini, jednak po dwóch 
latach byli zmuszeni zmienić lokum i w 1905 roku zamieszkali w miejscu, 
gdzie obecnie znajduje się bazylika, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
oraz Centrum Formacji Duchowej26. Od 1922 roku istniał również dom na 
Zakrzówku oraz w Lipniku, który salwatorianie otrzymali w pakiecie z bursą 
św. Jacka na Zakrzówku jako warunek sine qua non27 od bp. Sapiehy28.

W Krakowie-Zakrzówku mieścił się nowicjat i klerykat, a alumni stu-
diowali na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Małe 
Seminarium. W 1928 roku prowincjał ks. Benigny Dziadek SDS zakupił par-
celę budowlaną i niewielki dom w Krakowie (przy ul. Biskupiej 20), ponieważ 
miał plan jego rozbudowy i stworzenia domu formacyjnego dla kandydatów 
do zgromadzenia29. Jego nagła śmierć 12 grudnia 1929 roku30 zniweczyła te 

23 Zbawieniem Twoim Jestem Ja, s. 53-81.
24 Archiwum Polskiej Prowincji Salwatorianów w Krakowie (cyt. dalej: APPSK), 

Dokumentacja Prowincjalatu.
25 A. Kiełbasa, Pierwszy rok salwatorianów w Polsce, Trzebnica 1990, s. 17-36.
26 APPSK, Trzebinia, Dokumentacja i dekrety.
27 Pasterz archidiecezji krakowskiej wyraził zgodę na przejęcie bursy św. Jacka w Kra-

kowie-Zakrzówku, pod warunkiem że salwatorianie podejmą się posługi duszpasterskiej 
w parafii w Lipniku k. Bielska-Białej.

28 APPSK, Kraków-Zakrzówek, Dokumentacja i dekrety.
29 Tamże.
30 Tamże, Akta Personalne Zmarłych (cyt. dalej: APZ), Benigny Dziadek.
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plany, gdyż kolejny prowincjał ks. Antonin Michalik SDS31 postawił na Miko-
łów, gdzie w 1931 roku rozpoczęto budowę domu zakonnego32.

Stan personalny młodej polskiej prowincji był następujący: 11 księży, 
12 braci i 10 kleryków. Nowicjat był w tymże roku pusty33. Taka sytuacja 
zdarzyła się w polskiej prowincji jeszcze tylko w okresie okupacji (1940 i 1945) 
oraz obecnie (2019/2020).

V. Starania o przybycie sióstr salwatorianek do Trzebini

W 1927 roku ks. Czesław Małysiak SDS został przeniesiony do Trzebini34, 
gdzie powierzono mu funkcję superiora oraz zadanie dokończenia budowy 
kościoła. Prace budowlane rozpoczęto w 1910 roku i w 1911 roku poświęcono 
prezbiterium, oratorium i zakrystię35. Budowa świątyni została przerwana 
z powodu wybuchu I wojny światowej. Jednak na miejscu ks. Małysiak zaan-
gażował się w rozwój idei rekolekcji zamkniętych i przedstawił zarządowi 
prowincji pomysł utworzenia domu rekolekcyjnego.

Dnia 24 stycznia 1928 roku konsulta prowincjalna zatwierdziła projekt 
ks. Małysiaka, zatem ten natychmiast przystąpił do przebudowy zabudowań 
gospodarczych, czyli stajni i stodoły36. Szybko przygotowano dom rekolek-
cyjny, który mógł pomieścić ok. 50 osób, i oddano pod opiekę św. Józefa. Baza 
rekolekcyjna była bardzo uboga, do dyspozycji było prezbiterium niedokoń-
czonego kościoła, mała kapliczka w domu rekolekcyjnym oraz oratorium nad 
zakrystią. Jednak mimo tak spartańskich warunków pierwsza seria rekolekcji 
odbyła się już w 1928 roku. Początkowo obsługę domu rekolekcyjnego w zakre-
sie gotowania oraz prac porządkowych stanowili dwaj bracia salwatorianie 
z miejscowej wspólnoty. Jednak szybko okazało się, iż przy tak dużej liczbie 
rekolektantów, nie dają rady pogodzić ze sobą wszystkich obowiązków37.

Podczas konsulty prowincjalnej, która obradowała 18 czerwca 1928 roku 
w Lipniku, podjęto decyzję o zaproszeniu sióstr salwatorianek do Trzebini 

31 Tamże, Antonin Michalik.
32 Tamże, Mikołów, Dokumentacja i dekrety.
33 Salwatorianie w Polsce 1900-1975, red. A. Kiełbasa, Rzym – Kraków 1975, s. 157.
34 APPSK, APZ, Czesław Małysiak.
35 Tamże, Trzebinia, Dokumentacja budowy kościoła.
36 Tamże, Trzebinia, Dom rekolekcyjny św. Józefa.
37 J. Wawrzyniak, P. Ślęczka, Salwatoriański Dom Słowa. Historia i współczesność domu 

rekolekcyjnego w Trzebini, Kraków 2015, s. 21-23.
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i powierzeniu im obsługi domu rekolekcyjnego. Ks. Benigny Dziadek SDS 
podkreślał konieczność szerszej współpracy z siostrami z powodu łączącej nas 
więzi zakonnej. Decyzję tę przedstawiono Generalatowi Salwatorianów, który 
zaaprobował te plany i ks. Pankracy Pfeiffer SDS rozpoczął rozmowy w celu 
uzyskania zgody na wysłanie sióstr do Trzebini. Za pozwoleniem przełożonego 
generalnego ks. Małysiak rozpoczął również korespondencję z m. Liborią, 
w celu uzyskania zgody na przyjazd sióstr do Trzebini38.

W liście, z dnia 17 października 1928 roku, przedstawił on matce generalnej 
szczegółowy wykaz obowiązków oraz warunki mieszkania i utrzymania sióstr 
w Trzebini. Siostry miały otrzymać swoje mieszkanie oraz utrzymanie zapew-
nione przez miejscową wspólnotę. Do ich obowiązków należało: gotowanie, 
pranie, przekazywanie uczestnikom rekolekcji porządku dnia. Dwie serie 
rekolekcji w miesiącu. Oprócz tego pranie bielizny miejscowej wspólnoty (ok. 
20 osób), pranie bielizny kościelnej i troska o paramenty liturgiczne39.

Mimo tych ustaleń i pozytywnej reakcji m. Liborii na propozycję sal-
watorianów wyjazd sióstr wciąż się przeciągał z powodu niespodziewanych 
trudności personalnych w Kongregacji Salwatorianek. W liście z 22 marca 
1929 roku m. Liboria informowała ks. Pankracego Pfeiffera SDS, iż z powodu 
choroby kilku sióstr w Lochau i braku zastępstwa dla nich wyjazd do Trzebini 
nie dojdzie na razie do skutku40. Jednak już na początku lipca 1929 roku 
w liście do ks. Cz. Małysiaka SDS m. Liboria napisała, że trudności personalne 
zostały zażegnane i siostry mogą przyjechać jeszcze w tym roku41.

W liście z 2 lipca 1929 roku m. Liboria jasno sprecyzowała swoje oczeki-
wania w stosunku do warunków pracy sióstr. W odpowiedzi na przedstawiony 
zakres prac przez superiora z Trzebini siostry miały mieć zagwarantowane: 
odpowiednie pomieszczenie do mieszkania, wyposażenie, darmowe wyży-
wienie, światło i opał, dla każdej siostry odpowiednia kwotą (dla przykładu 
podała, iż w Niemczech jest to ok. 20 marek); do tego para butów, trzy fartu-
chy i opieka lekarska, i w razie choroby bezpłatna opieka lekarska. Paszporty 
dla sióstr miała opłacić wspólnota w Trzebini. Na końcu dodała, że zdaje sobie 

38 APPSK, Księga Konsult Prowincji Polskiej 1927-1940, Protokół z Konsulty odby-
tej w Lipniku 18 czerwca 1928 r., s. 20-21.

39 Archiwum Prowincji Polskiej Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach (cyt. dalej: 
APPSG), Korespondencja Rzym-Trzebinia 12 X 1928 – 18 XII 1929, Ks. Cz. Małysiak 
do M. L. Hansknecht, Trzebinia, 17 X 1928 r.

40 Tamże, M. L. Hansknecht do Ks. P. Pfeiffera, Wiedeń, 22 marca 1929 r.
41 Tamże, M. L. Hansknecht do Ks. Cz. Małysiaka, Rzym, 2 lipca 1929 r.
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sprawę, że wspólnota w Trzebini dopiero zaczyna swoje dzieło, ale siostry 
również, więc są jeszcze bardziej ubogie.

5.1. Sylwetki pionierek salwatoriańskich

Po ustaleniu wszystkich szczegółów m. Liboria Hansknecht dokonała 
wyboru sióstr, które miały rozpocząć pionierską posługę w naszej ojczyźnie. 
Były to s. Maria Szymborowska i s. Bonfilia Cofałka.

Maria Szymborowska SDS (1890-1952), imię zakonne Sabina. Urodziła 
się 8 marca 1890 roku we Wrzosach k. Torunia w rodzinie Piotra i Wiktorii 
z d. Nideckiej. Po ukończeniu gimnazjum wstąpiła 19 grudnia 1909 roku 
do Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela w Rzymie. Pierwsze śluby złożyła 
10 lipca 1911 roku w Rzymie. Kilka lat spędziła m.in. w Rzymie, Torri, Wied-
niu, Meranie i Euskirchen, pełniąc tam urzędy zakonne. Dnia 20 listopada 
1929 roku wraz z s. Bonfilią Cofałką została skierowana do domu rekolekcyj-
nego w Trzebini. Dzięki jej staraniom udało się zakupić w Goczałkowicach 
budynek, który przeznaczony został na klasztor salwatorianek. Dnia 12 grud-
nia 1935 roku utworzono w Goczałkowicach Polski Komisariat Kongregacji 
Sióstr Boskiego Zbawiciela, a s. Sabina została jego pierwszą przełożoną, urząd 
ten pełniła do 1946 roku. W czasie sprawowania funkcji przełożonej s. Sabina 
zajmowała się organizowaniem katechezy, opieką nad chorymi, prowadzeniem 
kursów dla dziewcząt i kobiet. Ponadto zorganizowała wraz ze związkiem 
diecezjalnym „Caritas” w 1945 roku w Katowicach dwutygodniowe turnusy 
wypoczynkowe dla najbiedniejszych dzieci, ludzi starszych oraz wielodziet-
nych matek. Dzięki jej inicjatywie i zaangażowaniu dekretem Kongregacji 
ds. zakonów z dnia 26 czerwca 1947 roku ustanowiono Polską Prowincję Sióstr 
Salwatorianek w Goczałkowicach. Zmarła 31 stycznia 1952 roku w Goczałko-
wicach i tam została pochowana42.

Bonfilia Cofałka (Franciszka) SDS (1893-1959). Urodziła się 22 kwiet-
nia 1893 roku w Chorzowie w rodzinie Józefa i Franciszki z d. Mucha. Po 
ukończeniu miejscowej szkoły powszechnej, 4 sierpnia 1915 roku, wstąpiła 
do Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela w Meranie. Tam też, 3 stycznia 
1917 roku, złożyła pierwsze śluby zakonne. Następnie została przeniesiona do 
Wiednia, gdzie opiekowała się chorymi dziećmi. Dnia 20 listopada 1929 roku 
wróciła do Polski i rozpoczęła pracę w domu rekolekcyjnym w Trzebini. Dzięki 
jej staraniom zakupiono budynek w Goczałkowicach, który stał się domem 

42 Zbawieniem Twoim Jestem Ja, s. 329.
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zakonnym zgromadzenia. W nim też w 1935 roku został ustanowiony Polski 
Komisariat Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela. W jego skład weszło 
5 sióstr, w tym s. Bonfilia Cofałka pełniąca funkcję zastępcy przełożonej. 
W 1947 roku utworzono w Goczałkowicach Prowincję Sióstr Salwatoria-
nek. Jej przełożoną została s. Bonfilia, pełniąca tę funkcję do 1950 roku. Po 
skończonej kadencji została przeniesiona do Krakowa, gdzie prowadziła dom 
księży salwatorianów na Zakrzówku. Dnia 29 września 1957 roku powróciła 
do Goczałkowic i ponownie została przełożoną domu zakonnego. Zmarła 
20 listopada 1959 roku w Goczałkowicach i tam została też pochowana43. 

VI. Trudne początki salwatorianek w Trzebini

Tak więc nadszedł w końcu dzień, kiedy 20 listopada 1929 roku o godz. 
8:30 siostry: Sabina Szymborowska SDS i Bonfilia Cofałka SDS, wysiadły 
z pociągu w Trzebini. Dzięki kronice sióstr, dość obfitej korespondencji pio-
nierek z m. Liborią oraz wspomnień zanotowanych przez s. Emerię Kuchar-
czyk44 i s. Bertradę Wiśnicką możemy dość szczegółowo odtworzyć pierwsze 
chwile pionierek salwatoriańskich w Trzebini. Na dworcu czekał na nie br. 
Bobola SDS, który serdecznie je przywitał, a następnie dorożką zabrał je do 
pobliskiego klasztoru. W tym okresie w Trzebini oraz w pobliskim Chrzano-
wie dość liczna była ludność żydowska, dlatego jak zaznaczyła s. Emeria, nasze 
pionierki udały się do klasztoru z żydowskim fiakrem. Tam, pod nieobecność 
superiora, przywitali je serdecznie br. Rufin Magiera SDS (były misjonarz 
w Assam)45 oraz ks. Odilon Jakubiec SDS (w 1930 roku przeszedł do prowin-
cji czechosłowackiej)46. Po krótkiej adoracji w kościele i przyjęciu komunii 
świętej, a następnie skromnym śniadaniu zostały oprowadzone po włościach 
salwatoriańskich47. Dzięki zachowanej w archiwum kartce pocztowej (z pro-
jektem kościoła w Trzebini), którą s. Sabina wysłała do m. Liborii oraz listowi, 
wysłanemu 24 listopada 1929 roku48, możemy poznać warunki, jakie zastały 

43 Tamże, s. 329-330.
44 Tamże, Wywiad z s. E. Kucharczyk SDS, s. 92-93.
45 APPSK, APZ, Rufin Magiera.
46 Tamże, Akta personalne byłych członków prowincji (cyt. dalej: APB), Odilon 

Jakubiec.
47 APPSG, Kronika Sióstr Boskiego Zbawiciela, s. 1-2.
48 Tamże, Korespondencja Rzym-Trzebinia 12 X 1928 – 18 XII 1929, S. S. Szymbo-

rowska do M. L. Hansknecht, Trzebinia, 24 XI 1929 r.
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siostry w Trzebini, oraz ich odczucia. Dowiadujemy się z nich, że siostry 
były zaskoczone tym, że w Trzebini powszechnie używany jest język polski, 
co oznaczało dla nich pilną potrzebę podszkolenia się w języku literackim. 
Zapewne wystąpił ten sam problem, co w przypadku pionierów salwatoriań-
skich, którzy posługiwali się gwarą. S. Sabina nie ukrywała rozczarowania 
spartańskimi warunkami, jakie zastały w Trzebini (domek z 5 pokojami, refek-
tarz dla rekolekcjonistów, sala konferencyjna i kuchnia). Brakowało kaplicy, 
rozmównicy, spiżarki, a woda była tylko w studni.

Jakby tego było mało, na samym początku doszło do sytuacji konfliktowej 
sióstr z dotychczasową zarządczynią domu rekolekcyjnego Ireną Parasiewicz, 
która była przyszłą współzałożycielką Sióstr Rodziny Betańskiej49. Po przeka-
zaniu siostrom wszystkich obowiązków poinformowała je, że będą mieszkać 
w jednym pokoju. Dzięki kronice sióstr oraz korespondencji z m. Liborią 
dowiadujemy się, że s. Sabina zareagowała bardzo stanowczo i powołując się 
na wcześniejsze ustalenia m. Liborii z salwatorianami, przypomniała ks. Mały-
siakowi o konieczności klauzury dla sióstr. Jednocześnie zastrzegła, że jeśli 
ten warunek nie zostanie spełniony, siostry powrócą do Wiednia50. Chcąc 
zażegnać sytuację konfliktową, ks. Małysiak SDS odesłał Irenę Parasiewicz 
do Poznania. W Wielki Czwartek, 17 kwietnia 1930 roku, w Puszczykowie 
koło Poznania ks. Czesław Małysiak SDS przy współudziale Ireny Parasiewicz 
założył Zgromadzenie Sióstr Betanek51.

Szczególnie obfity w wydarzenia był grudzień 1929 roku. Oprócz codzien-
nych obowiązków, które siostry wykonywały z niegasnącym zapałem, oraz 
coraz liczniejszych grup rekolekcyjnych, którym siostry musiały zapewnić wikt 
i opierunek, miały miejsce wydarzenia, które, jak wynika z korespondencji 
z m. Liborią, wywarły duże wrażenie na siostrach. Niespodziewanie odwiedził 
je 6 grudnia św. Mikołaj z diabłem oraz ks. superiorem. Podczas tego spotka-
nia św. Mikołaj przemawiał do sióstr i nakazał im rozmawiać tylko po polsku 
(co nie było dla nich łatwe) oraz obdarował je prezentami: każda z sióstr otrzy-
mała różaniec oraz modlitewnik i książkę O naśladowaniu Chrystusa w języku 
polskim52. Następnego dnia siostry znów miały niespodziewane odwiedziny. 

49 A. Kiełbasa, Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej 1930-1980, Kraków 1980.
50 APPSG, Kronika Sióstr Boskiego Zbawiciela, Korespondencja Rzym-Trzebinia 

12 X 1928 – 18 XII 1929, S. S. Szymborowska do M. L. Hansknecht, Trzebinia, 24 XI 
1929 r.

51 A. Kiełbasa, Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej, s. 21-23; A. Różanka, Aby 
odnowić oblicze ziemi, Lublin 1992, s. 51-52.

52 APPSG, Kronika Sióstr Boskiego Zbawiciela, s. 3-4.
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Tym razem przybył do nich książę metropolita Adam Sapieha, który odwiedził 
dom rekolekcyjny i zapragnął przywitać je na terenie swojej diecezji. Sprawił 
on dużą radość siostrom, którym udzielił błogosławieństwa oraz życzył owoc-
nej posługi. Ogromnie wzruszającym przeżyciem była celebracja, wraz z liczną 
grupą wiernych, rocznicy założenia salwatorianów i salwatorianek, kiedy to 
podczas uroczystej Mszy św. siostry odnowiły swoje śluby zakonne53.

Krańcowo odmiennym przeżyciem dla pionierek była informacja o nagłej 
śmierci prowincjała ks. Benignego Dziadka SDS, jaka dotarła 12 grudnia do 
Trzebini. Szok był tym większy, iż jak relacjonowała s. Sabina w liście do 
ks. P. Pfeiffera SDS 18 grudnia 1929 roku54, jeszcze dwa tygodnie wcześniej 
był u nich z posługą spowiednika. Relacjonując dalej, pisała o wzruszają-
cym przeżyciu, jakim był dla sióstr pogrzeb prowincjała w Krakowie. Były 
pod wielkim wrażeniem tłumów ludzi, szczególnie ubogich, którzy ze łzami 
w oczach uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez bp. Rosponda oraz 
pogrzebie poprowadzonym przez abp. Adama Sapiehę.

Dzięki zapisom w kronice sióstr możemy wejść w rodzinny klimat Wigi-
lii oraz Bożego Narodzenia, które córki duchowe bł. Marii przeżywały po 
raz pierwszy w nowym miejscu. Jak zapisały, mimo nawału prac s. Bonfilii 
w kuchni oraz reszty obowiązków, które podejmowała s. Sabina, były pod 
wielkim wrażeniem Wigilii przeżywanej z całą wspólnotą księży, braci oraz 
kandydatów. Zupełną nowością dla nich była możliwość wspólnego kolę-
dowania i składania sobie życzeń ze wspólnotą salwatorianów. Podkreślały 
atmosferę radości oraz wdzięczność najmłodszych członków wspólnoty, którzy 
dla wszystkich odegrali jasełka w dniu św. Szczepana w salce domu reko-
lekcyjnego55. Ciekawostką jest, iż w gronie kandydatów do zgromadzenia 
salwatorianów były przyszłe tuzy polskiej prowincji salwatorianów, jak: ks. Jan 
Drozd SDS (znany biblista i tłumacz ksiąg w Biblii Tysiąclecia), ks. Waw-
rzyniec Bochenek SDS i ks. Grzegorz Czech SDS (salwatoriańscy pionierzy 
na Ziemiach Odzyskanych w 1945 roku). Wszyscy trzej otrzymali święcenia 
12 maja 1940 roku w okresie okupacji niemieckiej56.

53 Tamże, s. 4.
54 Tamże, Korespondencja Rzym-Trzebinia 12 X 1928 – 18 XII 1929, S. S. Szymbo-

rowska do ks. P. Pfeiffera, Trzebinia, 18 XII 1929 r.
55 Tamże, Kronika Sióstr Boskiego Zbawiciela, s. 5-6.
56 APPSK, APZ, Jan Drozd; Wawrzyniec Bochenek; Grzegorz Czech.
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VII. Charakterystyka posługi sióstr salwatorianek w Trzebini

Ograniczone ramy naszej refleksji nie pozwalają nam zbyt szczegółowo 
zagłębiać się w opisywanie ogromu wysiłku i pracy, jaki włożyły siostry sal-
watorianki w propagowanie idei ruchu rekolekcji zamkniętych w Trzebini. 
Jednak mając świadomość, iż odpowiadały one za to, aby wszyscy uczestnicy 
rekolekcji mieli zapewniony wikt oraz miejsce do spania, możemy na podsta-
wie danych statystycznych uświadomić sobie, jaka była skala ich codziennych 
obowiązków. Wydawane w Trzebini czasopisma: „Drogowskaz” i „Dzwonek 
Rekolekcyjny”, zawierają szczegółowe dane dotyczące liczby wygłoszonych 
serii rekolekcji oraz liczby osób w nich uczestniczących. Dzięki tym źró-
dłom możemy przytoczyć dane statystyczne, dotyczące domu rekolekcyjnego 
w Trzebini w pierwszych latach jego działalności:

– 1929 r. – 33 serie rekolekcji – 1201 uczestników,
– 1930 r. – 54 serie rekolekcji – 1858 uczestników,
– 1931 r. – 53 serie rekolekcji – 1801 uczestników,
– 1932 r. – 54 serie rekolekcji – 1664 uczestników,
– 1933 r. – 49 serii rekolekcji – 1709 uczestników,
– 1934 r. – 42 serie rekolekcji – 1104 uczestników57.
Ofiarna posługa sióstr oraz dobre świadectwo, jakie dawały wśród miejsco-

wej ludności oraz uczestników rekolekcji, nie pozostały bez odzewu. Wyrazem 
szczególnego uznania dla postawy salwatorianek była propozycja władz miej-
skich Trzebini, które już w 1930 roku chciały powierzyć siostrom prowadzenie 
przedszkola wraz z placem zabaw. Jednak po konsultacjach z przełożonymi 
ustalono, iż w tej sytuacji personalnej nie podołałyby one aż tylu obowiązkom58.

Ciekawy jest fakt, iż mimo tak wyczerpującej pracy, podejmowanej 
w trudnych warunkach, wśród sodalisek pomagających okresowo siostrom 
w czasie najliczniejszych serii rekolekcji znalazły się dwie, które zgłosiły swoją 
chęć wstąpienia do Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela: Felicja Głogowska 
(s. Ryszardyna) i Karolina Nowak (s. Leopoldyna)59. Był to zapewne efekt 
dobrego świadectwa sióstr, które pracując w domu rekolekcyjnym, głosiły 
Ewangelię nie słowami, ale codzienną, mozolną pracą podejmowaną z miłości 
do Boga i bliźniego.

57 Tamże, „Drogowskaz”; „Dzwonek Rekolekcyjny”; J. Wawrzyniak, P. Ślęczka, Sal-
watoriański Dom Słowa, s. 32-34.

58 Zbawieniem Twoim Jestem Ja, s. 98.
59 APPSG, Kronika Sióstr Boskiego Zbawiciela, Relacje pisemne sióstr salwatorianek.
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Dzięki temu, że salwatorianki każdego dnia dawały dobre świadectwo 
sobie i swojej Kongregacji, znajdowali się dobrodzieje, którzy bardzo chętnie 
je wspierali. Studiując korespondencję sióstr60 oraz zapiski w kronice domowej 
salwatorianek61, widzimy wdzięczność, z  jaką siostry wspominały o wielu 
dobrodziejach i ofiarodawcach, którzy widząc warunki, w jakich posługują 
salwatorianki, często wspierali je datkami oraz najpotrzebniejszymi w codzien-
nym życiu rzeczami. Dobre kontakty z uczestnikami rekolekcji okazały się 
bardzo pomocne w poszukiwaniach miejsca, gdzie siostry mogłyby założyć 
drugi dom w Polsce.

Warto również wspomnieć inne inicjatywy związane z ruchem rekolekcji 
zamkniętych oprócz zwykłych serii rekolekcji dla wszystkich stanów. Ponieważ 
były one również ogromnym wyzwaniem dla sióstr, które dbały zawsze o całą 
logistykę tych spotkań.

Jednym z nich były tzw. Dni rekolekcyjne. Była to wspaniała okazja do 
promocji domu św. Józefa w Trzebini, gdyż zapraszano na nie licznych dusz-
pasterzy oraz dostojników kościelnych. Na pierwszym takim spotkaniu, które 
odbyło się 25 sierpnia 1929 roku w Trzebini, obecny był bp Stanisław Rospond 
z Krakowa. Kolejny taki dzień odbył się, już z udziałem sióstr salwatorianek, 
30 sierpnia 1931 roku w Trzebini. Było to nie lada wyzwanie dla naszych 
pionierek, ponieważ przybyli na nie tacy dostojnicy jak prymas kard. August 
Hlond, abp Adam Sapieha z Krakowa oraz bp Stanisław Adamski z Katowic, 
a także liczne grono duchowieństwa i dobrodziejów domu w Trzebini62.

Ciekawą inicjatywą, kontynuowaną dziś przez Centrum Formacji Ducho-
wej Salwatorianów w Krakowie pod nazwą Szkoły Wychowawców, były 
tzw. kursy instrukcyjne dla rekolekcjonistów. Zachęcany przez dostojników 
kościelnych ks. Małysiak SDS postanowił zorganizować spotkania, podczas 
których dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z kapłanami pragnącymi 
włączyć się w ruch rekolekcyjny w Polsce. Dane statystyczne dotyczące tych 
spotkań wyglądają następująco:

– I Kurs – 26.10.1931 r. – 37 księży,
– II Kurs – 21-23.04.1932 r. – 32 księży,
– III Kurs – 19-20.04.1933 r. – 43 księży.

60 Tamże, Korespondencja Rzym-Trzebinia 24 I 1930 – 7 V 1934.
61 Tamże, Kronika Sióstr Boskiego Zbawiciela. 
62 APPSK, „Drogowskaz”; „Dzwonek Rekolekcyjny”; J. Wawrzyniak, P. Ślęczka, 

Salwatoriański Dom Słowa, s. 40-41.
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Nie możemy pominąć także innych znaczących akcji duszpasterskich, 
które były związane z domem św. Józefa:

– Związek rekolekcyjny – stowarzyszenie założone w 1932 roku dla reko-
lektantów. Miał on na celu konsolidację uczestników rekolekcji oraz promocję 
idei rekolekcji zamkniętych dla wszystkich stanów w Polsce. W 1933 roku 
związek ten obejmował swoją działalnością 718 członków.

– Związek rekolekcjonistów – stowarzyszenie powołane dla kapłanów 
uczestniczących w rekolekcjach oraz promujących idee rekolekcji w swoich 
diecezjach, powołany do życia w 1932 roku.

– Wieniec rekolekcyjny – powołany dla dobrodziejów, wspierających ideę 
rekolekcji. W pierwszych latach funkcjonowania domu św. Józefa był on 
ważnym wsparciem dla nowo powstałego apostolatu salwatorianów i salwa-
torianek63.

W okresie 80-letniej posługi sióstr salwatorianek w Trzebini, w latach 
1929-2009, podejmowały one gorliwie liczne posługi w zakresie obsługi domu 
rekolekcyjnego, kuchni, pralni, pomocy w kancelarii oraz zakrystii i kościele. 
Na szczególną uwagę zasługuje ogromne zaangażowanie sióstr salwatorianek 
w organizowane przez ks. Stanisława Szarka SDS, od 13 maja 1950 roku64, 
nabożeństwa fatimskie w Trzebini. Kościół salwatorianów stał się, drugim 
po Turzy na Górnym Śląsku w Polsce, ośrodkiem szerzenia kultu Madonny 
z Fatimy65. Trzeba także wspomnieć o dużym zaangażowaniu sióstr salwatoria-
nek w posługę duszpasterską, erygowanej 28 marca 1958 roku66 parafii NSPJ 
w Trzebini oraz powołanego do życia, na mocy decyzji prowincjała w 2006 
roku, Centrum Formacji Duchowej67. Omawiając posługę sióstr salwatorianek 
w Trzebini, nie można pominąć s. Stanisławy Kołodziej SDS, która prawie 
całe swoje życie zakonne (w latach 1947-2009) poświęciła gorliwej i oddanej 
posłudze w domu zakonnym w Trzebini68.

63 Tamże, „Drogowskaz”; „Dzwonek Rekolekcyjny”; R. Falkiewicz, Rekolekcje za-
mknięte, w: Salwatorianie w Polsce 1900-1975, s. 225-236.

64 Tamże, APZ, Stanisław Szarek.
65 I. Kiełbasa, Polska Prowincja Salwatorianów w służbie promowania orędzia z Fatimy, 

„Studia Salvatoriana Polonica” 10(2016), s. 83-97.
66 APPSK, Trzebinia, Dekret erygowania parafii pw. NSPJ w Trzebini z dnia 28 marca 

1958 roku.
67 J. Wawrzyniak, P. Ślęczka, Salwatoriański Dom Słowa, s. 67-75.
68 APPSG, S. Stanisława Kołodziej – Curriculum vitae.
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VIII. Zarys rozwoju Polskiej Prowincji Sióstr Salwatorianek

W grudniu 1934 roku s. Sabina Szymborowska SDS prowadziła dość 
ożywioną korespondencję z m. Liborią Hansknecht SDS69. Powodem tych 
wzmożonych konsultacji była okazja kupna hotelu w Goczałkowicach, z moż-
liwością zaadoptowania go na dom zakonny dla wspólnoty sióstr. Siostry 
z Trzebini wskazywały na dogodne położenie domu ze względu na pobliskie 
sanatorium, gdzie mogłyby podjąć się posługi, a także lokalizację w pobliżu 
miejscowego kościoła. Wskazywały na możliwość otwarcia przedszkola oraz 
życzliwość mieszkańców, która daje nadzieję na pozyskanie nowych powołań. 
Nie bez znaczenia był fakt, że pomysł ten podsunęły siostrom osoby uczest-
niczące w rekolekcjach w Trzebini, które nie tylko gorąco popierały pomysł 
osiedlenia się sióstr w Goczałkowicach, ale obiecywały pomoc w znalezieniu 
dobrodziejów wspierających zakup i utrzymanie domu70. Przełożona generalna 
zaaprobowała pomysł kupna domu i rozwoju apostolatów sióstr w Polsce. 
Jednak nie mogła wspomóc tej inicjatywy finansowo, ponieważ Kongregacja 
Sióstr Boskiego Zbawiciela nie posiadała w tym momencie kwoty potrzebnej 
do zakupu domu w Goczałkowicach71.

Po uzyskaniu zgody Generalatu siostry rozpoczęły starania i żmudne pro-
cedury, które doprowadziły do szczęśliwego finału 25 lipca 1935 roku. Wówczas 
to, za pośrednictwem Polskiej Prowincji Salwatorianów w sądzie Grodzkim 
w Pszczynie zakupiono dom w Goczałkowicach za sumę 24 tysięcy złotych. 
Pośrednictwo przełożonego polskiej prowincji salwatorianów było konieczne, 
ponieważ żadna z sióstr nie posiadała polskiego obywatelstwa. Jak wielkie 
było zaufanie w Bożą Opatrzność s. Sabiny, niech świadczy fakt, iż w dniu 
kupna domu w Goczałkowicach miała tylko 50 złotych w gotówce72. Na mocy 
dekretu z 15 października 1935 roku bp. Stanisława Adamskiego z Katowic 
erygowano w Goczałkowicach pierwszy dom sióstr salwatorianek w Polsce73.

69 Archiwum Generalne Sióstr Salwatorianek w Rzymie (cyt. dalej: AGSR), Poland, 
Administration, 1935-1958 (I), S. S. Szymborowska do M. L. Hansknecht, Trzebinia, 
14 grudnia 1934, 15 grudnia 1934.

70 APPSG, Korespondencja Rzym-Goczałkowice 4 I 1934 – 11 XII 1939, S. S. Szym-
borowska do M. L. Hansknecht, Trzebinia, 4 stycznia 1935.

71 Tamże, M. L. Hansknecht do S. S. Szymborowska, Rzym, 11 stycznia 1935.
72 L. Urban, Powstanie i rozwój polskiej prowincji, s. 102-105.
73 APPSG, Kuria Diecezjalna w  Katowicach (od 1935), Kuria Diecezjalna do 

S. S. Szymborowskiej, Katowice, 15 października 1935.
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Dom w Goczałkowicach stał się więc centrum Kongregacji Sióstr Boskiego 
Zbawiciela w Polsce. Kiedy trwały przygotowania do poświęcenia domu, które 
miało miejsce 15 grudnia 1935 roku74, z Rzymu nadeszła radosna wiadomość. 
Na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej, wydanej 12 grudnia 1935 roku75, utwo-
rzono komisariat sióstr salwatorianek w Polsce. Przełożoną pięciu sióstr, które 
weszły w skład tej jednostki administracyjnej mianowano s. Sabinę Szymbo-
rowską SDS. W kolejnych latach trwał rozwój komisariatu sióstr salwatorianek 
w harmonijnej współpracy z polską prowincją salwatorianów. Powstały kolejne 
placówki sióstr: w Krakowie-Zakrzówku (15 lutego 1935 roku76); Mikołowie (od 
3 stycznia 1938 roku do sierpnia 1991 roku77) oraz Zakopanem (lipiec 1939 – maj 
1940; 1969-197178).

Niełatwy okres II wojny światowej był dla sióstr salwatorianek naznaczony 
tragedią męczeńskiej śmierci s. Stanisławy Falkus SDS i s. Leopoldy Ludwig 
SDS79. Kiedy już się wydawało, że czarny okres okupacji niemieckiej dobiega 
końca, zostały one zamordowane przez sowieckich bandytów, broniąc swojej czci 
i honoru. Mimo tych traumatycznych przeżyć komisariat sióstr salwatorianek 
dalej się rozwijał. Przełomowym momentem dla wspólnoty polskich sióstr była 
decyzja konsulty generalnej salwatorianek z dnia 26 czerwca 1947 roku, na mocy 
której powołano do życia Polską Prowincję Sióstr Boskiego Zbawiciela80. Na 
czele prowincji, liczącej wówczas: 13 sióstr profesek i 3 kandydatki, stanęła Matka 
Bonfilia Cofałka SDS a na siedzibę prowincjalatu wyznaczono Goczałkowice81.

W ciągu tych dziewięciu dekad posługi sióstr salwatorianek w Polsce 
podejmowały one wiele różnych apostolatów. Ze względu na ograniczony 
zakres tego opracowania nie można ich szczegółowo omówić. Ograniczę się do 
przedstawienia listy placówek, w których salwatorianki realizowały charyzmat 
ojca Jordana i bł. Marii od Apostołów, począwszy od tych, które już zostały 
zniesione, a kończąc na obecnie istniejących:

– Bielsko-Biała (1998-2012) – posługa na parafii salwatorianów,
– Dobroszyce (1949-1950) – Małe Seminarium Salwatorianów,

74 Tamże, Kronika Sióstr Boskiego Zbawiciela, s. 14-15.
75 Zbawieniem Twoim Jestem Ja, s. 121-122.
76 Stulecie Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, s. 48.
77 Zbawieniem Twoim Jestem Ja, s. 137-139.
78 Tamże, s. 139-142.
79 Represje systemu komunistycznego wobec zakonów w Polsce. Referaty ze spotkania pro-

wincjalnego salwatorianek w Goczałkowicach-Zdroju, red. J. Figiel, Kraków 2016.
80 APPSG, Korespondencja z Rzymem 1928-1950.
81 Zbawieniem Twoim Jestem Ja, s. 195-196.
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– Gary (USA) (1972-1974) – prowadzenie kuchni w domu salwatorianów,
– Kalwaria Zebrzydowska (1970-1978) – posługa pielęgniarek w Zakładzie 

Bonifratrów,
– Kwidzyń (2018-2019) – praca w świetlicy środowiskowej i prowadzenie 

szkoły podstawowej,
– Mikołów (1938-1991) – Małe Seminarium Salwatorianów, kuchnia, kate-

cheza,
– Piastów (1984-1989) – praca na parafii, katecheza, posługa pielęgniarki,
– Racibórz (1971-1972) – zakrystianka i katechetka,
– Trzebinia (1929-2009) – dom rekolekcyjny, troska o dom i kościół, kate-

cheza, Centrum Formacji Duchowej,
– Trzebnica (1961-1972) – prowadzenie domu i kuchni, troska o paramenty 

liturgiczne,
– Wróblowice (1980-1991) – posługa na parafii,
– Warszawa Powązki (do 1990) – posługa na parafii,
– Zakopane (lipiec 1939 – maj 1940; 1969-1971) – prowadzenie kuchni oraz 

troska o kościół salwatorianów,
– Ziemięcice (1965-1983) – katechizacja, kuchnia, zakrystia, organistka,
– Zabrze (1977-1992; 1994-1998) – pielęgniarki, posługa na parafii82.
Obecnie siostry salwatorianki posługują w następujących wspólnotach: 

Goczałkowice-Zdrój (dom prowincjalny, katecheza, prowadzenie żłobka, kate-
chizacja w szkołach specjalnych oraz wśród dzieci niesłyszących); Częstochowa 
(praca w Radiu Jasna Góra); Gaszowice (katechizacja, posługa w kościele, 
opieka nad chorymi); Międzywodzie (dom rekolekcyjno-wypoczynkowy); 
Olsztyn (prowadzenie przedszkola); Zawoja (katechizacja, praca w zakrystii); 
Żywiec (katechizacja, opieka nad chorymi, praca w parafii); Bagno (prowadze-
nie kuchni i pralni w WSD Salwatorianów); Kraków-Zakrzówek (Centrum 
Formacji Duchowej), Warszawa (katecheza w szkole, praca w parafii i praca 
w Radzie Szkół Katolickich); Katowice (praca w szpitalu); Zielona Góra (praca 
w domu biskupim).

Poza granicami naszej ojczyzny polskie salwatorianki pracują w następują-
cych krajach: Kongo (2 siostry), Izrael (1 siostra), Węgry (1 siostra), Włochy –  
Rzym (3 siostry) oraz Niemczech – Berlin (3 siostry)83.

82 Tamże, s. 303-308.
83 Zob. http://www.siostry.pl/wspolnoty/dom-prowincjalny-goczalkowice-zdroj/ 

[dostęp: 30.03.2020]. 
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* * *
Opracowanie to powstało na bazie refleksji oraz prezentacji multimedial-

nej, które piszący te słowa przygotował i poprowadził w listopadzie 2019 roku 
na zaproszenie sióstr salwatorianek podczas jubileuszu w Goczałkowicach. 
Mam nadzieję, że w roku jubileuszu 120 lat obecności i posługi salwatorianów 
na ziemiach polskich stanie się ono impulsem do pochylenia się nad pięknymi 
kartami historii oraz inspiracją do ożywienia harmonijnej współpracy polskich 
salwatorianek i salwatorianów w dziele głoszenia Ewangelii w duchu bł. Marii 
od Apostołów i Czcigodnego Sługi Bożego ojca Franciszka Marii od Krzyża 
Jordana.

90TH ANNIVERSARY OF THE PRESENCE AND PASTORAL WORK  
OF THE CONGREGATION OF THE SISTERS OF THE DIVINE SAVIOR 

IN POLAND (1929-2019)

Summary

The jubilee of the 90th anniversary of the presence and ministry of the salvatorian 
sisters in Poland has become an opportunity to look at historical studies on this sub-
ject and to update the current bibliography. This study is an invitation to reflect on 
the realization of the charism of the Venerable Servant of God Fr. Mary of the Cross 
Jordan and the Blessed Mary of the Apostles in the context of the abundant history 
of cooperation within the Salvatorian Family. For us Salvatorians this is a particularly 
current topic in the year of the 120th anniversary of the presence and ministry of 
Salvatorians on Polish lands. In times of vocational crisis, which painfully affects our 
provinces, the history of the dynamic growth of the retreat house in Trzebinia can be 
an inspiration to revive the harmonious cooperation of our provinces, along the lines 
of the first salvatorian sisters so generously serving together with the Salvatorians in 
the popularization of the idea of closed retreats and other apostolates in such difficult 
conditions of the 1920s.
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