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„Tradycyjny” model kszta³cenia dziewcz¹t

w liberalnym spo³eczeñstwie.

Niepokalañski system pedagogiczny

Wprowadzenie

Wspó³czeœnie rodzice coraz czêœciej staj¹ przed dylematem wyboru szko³y
dla swoich dzieci. Trafnoœæ tego wyboru jest o tyle istotna, ¿e nie tylko rzutuje
na okres kilku lat nauki oraz przebywania w danej placówce i okreœlonym
œrodowisku, lecz tak¿e ma du¿y wp³yw na przysz³oœæ jednostki i jej funk-
cjonowanie w doros³ym ¿yciu. Dlatego na wybór ten, oprócz wysokiego
poziomu kszta³cenia, czêsto maj¹ wp³yw inne czynniki, takie jak organizacja
procesu dydaktycznego, wdro¿ony system wychowawczy czy ogólnie pojêta
atmosfera i tradycje szko³y; krótko mówi¹c, wszystko to, co z jednej strony
umo¿liwia ca³oœciowy rozwój cz³owieka, z drugiej zaœ warunkuje najlepsze
przygotowanie do doros³ego ¿ycia zarówno rodzinnego, zawodowego, jak i spo-
³ecznego. Oznacza to, ¿e coraz czêœciej zwraca siê uwagê nie tylko na na-
uczanie, lecz tak¿e na wychowanie.

W dobie przemian spo³eczno-kulturowych kluczowy wydaje siê problem
przyjêtego przez placówki oœwiatowe systemu edukacji i wychowania. O ile
w zakresie treœci kszta³cenia poszczególne szko³y zasadniczo siê nie ró¿ni¹,
a ewentualne rozbie¿noœci wynikaj¹ albo z profilu szko³y, albo z rozszerzeñ
materia³u w ramach konkretnych przedmiotów i s¹ œciœle okreœlone ró¿nego
rodzaju przepisami prawa (podstawy programowe, zatwierdzone programy
autorskie, wytyczne MEN), o tyle przyjêty system wychowawczy stanowi ju¿
o charakterze szko³y, a czasem nawet staje siê jej wizytówk¹. W tym zakresie



napotykamy jednak spore trudnoœci, gdy¿ generalnie dzia³ania placówek oœwia-
towych skupiaj¹ siê na przekazywaniu wiedzy i na rozwoju intelektualnym
uczniów, marginalizuj¹c kwestie wychowawcze i ich systemowe rozwi¹zania.
Wydaje siê, ¿e wyró¿niaj¹cymi siê w tej materii szko³ami s¹ placówki kato-
lickie, a w szczególnoœci szko³y zakonne z ugruntowanymi tradycjami, a wœród
nich zw³aszcza te ukierunkowane na kszta³cenie wy³¹cznie dziewcz¹t (szko³y
prowadzone przez np. niepokalanki, urszulanki, nazaretanki) b¹dŸ ch³opców
(cystersi, franciszkanie). Choæ istnia³y one ju¿ w czasach PRL, to jednak obec-
nie ciesz¹ siê du¿o wiêkszym zainteresowaniem. Co zatem sprawia, ¿e szko³y te
zyskuj¹ tak du¿¹ popularnoœæ? Wydawaæ by siê bowiem mog³o, ¿e liberalne
spo³eczeñstwo gustowaæ winno raczej w swobodnych formach wychowania,
które stawiaj¹ na rozwój indywidualizmu wyra¿ania siebie, ni¿ w szko³ach
o charakterze religijnym z jasno okreœlonymi zasadami i normami postêpowania
oraz z góry narzuconymi rygorami.

Niepokalañski program kszta³cenia i wychowania dziewcz¹t

Jeden ze znanych amerykañskich poetów, Walt Whitman, rozwa¿aj¹c zagad-
nienie demokracji, stwierdzi³:

To, co Chrystus objawi³ Ludzkoœci w sferze moralno-duchowej, a mianowicie,
szacunek dla absolutnej Duszy, danej ka¿dej indywidualnej osobie, jest czymœ [...],
co stawia wszystkie istoty ludzkie na jednym poziomie, niezale¿nie od ró¿nic
intelektualnych, stanowych b¹dŸ jakiejkolwiek znamienitoœci czy skromnoœci po-
chodzenia – tak w podobny sposób, dziêki zasadzie Demokracji jest wywy¿szony
w innym wymiarze ka¿dy cz³owiek, Naród jako powszechne zespolenie ¿ywych
podmiotów obdarzonych w³asn¹ identycznoœci¹, zapewniaj¹c ka¿demu osobne i pe³ne
prawo do wolnoœci, cywilnej zapobiegliwoœci i szczêœcia, oraz daj¹c wspania³¹
szansê rozwoju i poparcia w prawie obywatelskim [...]1.

Za podstawow¹ zasadê demokracji uzna³ wiêc wolnoœæ wyboru. Kobieta
winna mieæ zatem wybór sposobu realizacji samej siebie. Tymczasem obecnie
trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e na kobietê wywiera siê presjê i wmawia jej, ¿e
kariera zawodowa jest jedynym i najwiêkszym szczêœciem. Nie pozostawia siê
jej zatem wyboru w tej materii. Wiele jednak kobiet, prócz kariery zawodowej,
swoje szczêœcie upatruje w macierzyñstwie i udanym ¿yciu rodzinnym (choæ
byæ mo¿e g³oœno o tym nie mówi¹). Potrzebê realizacji tego aspektu kobiecoœci
dostrzegaj¹ ¿eñskie szko³y zakonne. Dlatego oferuj¹ praktyczn¹ realizacjê
takiego procesu dydaktyczno-wychowawczego, w toku którego dziewczêta
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przygotowywane s¹ nie tylko do odnoszenia sukcesów na polu zawodowym,
lecz tak¿e do wykonywania zadañ zwi¹zanych z pe³nieniem roli ¿ony (funkcja
spo³eczna) i matki (funkcja biologiczna), które to zadania s¹ naturalnymi
predyspozycjami i potrzebami kobiety.

Jednym ze zgromadzeñ zakonnych, którego charyzmat obejmuje realizacjê
zadañ edukacyjno-wychowawczych, jest Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego
Poczêcia NMP. Za³o¿one zosta³o przez Marcelinê Darowsk¹, która w obliczu
dramatycznej sytuacji spo³eczeñstwa polskiego po powstaniu styczniowym
dostrzeg³a rosn¹c¹ rolê kobiety w spo³eczeñstwie. Zachodz¹ce wówczas zmiany
spowodowa³y, ¿e na polskich kobietach spoczê³o wiele obowi¹zków – takich
jak ekonomiczne zabezpieczenie rodziny oraz zapewnienie bytu i wykszta³cenie
m³odego pokolenia – do pe³nienia których nie by³y przygotowane. Dlatego
g³ównym zadaniem, jakie Darowska wyznaczy³a Zgromadzeniu, by³o kszta³cenie
i wychowanie m³odych kobiet do roli „¿on, matek i obywatelek”2. W tym celu
wypracowa³a nowatorsk¹ metodê nauczania i wychowania oraz opracowa³a
koncepcjê niepokalañskiego systemu pedagogicznego, którego podstawowe
za³o¿enia obowi¹zuj¹ po dziœ dzieñ we wszystkich placówkach prowadzonych
przez Zgromadzenie. Sformu³owane w 1872 roku cztery zasady pedagogiczne
stanowi¹ filar ca³ego systemu dydaktyczno-wychowawczego niepokalanek.
Pierwsza z nich („Bóg wszystkim, przez wszystko do Boga”) wyraŸnie okreœla,
¿e w niepokalañskich placówkach realizowane jest wychowanie religijne oparte
na chrzeœcijañskim systemie wartoœci. Druga („Bóg stworzy³ nas Polakami”)
dotyczy obowi¹zków wobec ojczyzny wynikaj¹cych z przynale¿noœci naro-
dowej. Podkreœla koniecznoœæ „wpajania wychowankom poczucia to¿samoœci
narodowej i uczenia patriotyzmu rozumianego jako identyfikowanie siê z chrzeœ-
cijañskimi i humanistycznymi korzeniami narodu i jego najszlachetniejszymi
tradycjami”3. Zgodnie z zasad¹ trzeci¹ („Wiernoœæ obowi¹zkom stanu i miejsca
swego”) istotnym elementem w procesie nauczania i wychowania jest kszta³to-
wanie postaw rzetelnoœci oraz uczciwoœci w wykonywaniu swoich obowi¹zków
i powinnoœci. Zobowi¹zuje te¿ ona do ¿ycia w prawdzie i d¹¿enia do jej
odkrywania. Ostatnia z zasad sformu³owanych przez Darowsk¹ („Nauczyæ
dzieci myœleæ i zdawaæ sobie sprawê z tego, co czyni¹, myœl¹ i mówi¹, aby nic
bez gruntu i nic bez celu – nic w sprzecznoœci z sob¹ nie by³o”) odnosi siê do
rozwoju intelektualnego uczennic i procesu zdobywania wiedzy. Chodzi tu
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przede wszystkim o wszechstronne kszta³cenie umys³u oraz rozwijanie umie-
jêtnoœci twórczego i krytycznego myœlenia, a tak¿e budzenie zainteresowañ4.

Charakterystyczn¹ cech¹ niepokalañskiego systemu pedagogicznego jest
prymat wychowania nad nauczaniem5. Pojmowane jest ono jako proces rozwoju
i kszta³towania postaw, w którym wychowawca jedynie towarzyszy uczniowi
i ukierunkowuje ku samowychowaniu6. Wa¿n¹ rolê odgrywa tu aktywnoœæ
wychowanka i jego wspó³praca z nauczycielem. Przyjêty i realizowany w szko-
³ach zakonnych system wychowania oparty jest na chrzeœcijañskim persona-
lizmie7, w którym cz³owiek postrzegany jest jako osoba, a proces wychowaw-
czy „jest w³aœciwym ustawieniem wychowanka ku zadaniom, jakie go czekaj¹
w przysz³oœci”8 oraz „stanowi pomoc w odkryciu i wype³nieniu jego ¿yciowego
powo³ania”9. Jasne i precyzyjne okreœlenie „osobotwórczych” celów wycho-
wawczych sprzyja rozwojowi ucznia, a tak¿e pomaga w kszta³towaniu jego
charakteru i poczucia odpowiedzialnoœci. W procesie wychowania uwzglêd-
nione wiêc zostaj¹ indywidualne cechy osobowoœci poszczególnych dziewcz¹t,
stosownie do zalecenia Darowskiej: „Jedna potrzebuje wielkiej ³agodnoœci,
drug¹ s³odycz irytuje; jedn¹ trzeba zachêcaæ, a z drug¹ po¿artowaæ [...] do
ka¿dej dobieraæ œrodki najodpowiedniejsze jej istocie, jej potrzebom”10.

G³ównym zadaniem, jakie Marcelina Darowska stawia³a swojej pedagogice,
by³o wychowanie kobiety rozumnej, m¹drej i mê¿nej, zdolnej do wydawania
przemyœlanych s¹dów, wartoœciowania oraz œwiadomego kszta³towania swojej
drogi ¿yciowej i swojego œrodowiska11. Realizacja tego celu implikuje koniecz-
noœæ utrzymywania wysokiego poziomu nauczania. Edukacja oparta jest tu na
twórczej wspó³pracy ucznia i nauczyciela, u podstaw której le¿y d¹¿enie do
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wypracowania osobistej motywacji wychowanka. Cechuje j¹ du¿y stopieñ
indywidualizacji procesu dydaktycznego i dostosowania go do osobistych
uzdolnieñ intelektualnych, zainteresowañ i pasji uczennic. Kwintesencj¹ niepo-
kalañskiego programu nauczania jest bowiem wszechstronne i gruntowne
wykszta³cenie dziewcz¹t12. Dlatego w gimnazjach i liceach prowadzonych przez
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek treœci programowe poszerzone s¹ m.in. o
intensywn¹ naukê jêzyków obcych, dzia³alnoœæ w ko³ach zainteresowañ czy
zagadnienia z zakresu ekonomii, prawa handlowego i small businessu13.

Obok intensywnego kszta³cenia intelektualnego dziewczêta maj¹ te¿ mo¿li-
woœæ praktycznego przygotowania siê do pe³nienia obowi¹zków zwi¹zanych
z prowadzeniem domu w doros³ym ¿yciu. Ucz¹ siê m.in. gotowania, szycia oraz
robót rêcznych – umiejêtnoœci przydatnych w codziennym ¿yciu rodzinnym.
Z pewnoœci¹ jest to element wyró¿niaj¹cy tego typu placówki spoœród innych
szkó³. W tym zakresie niepokalañski system kszta³cenia mo¿na by nazwaæ
„tradycyjnym”. Jednak¿e metody oddzia³ywañ dydaktyczno-wychowawczych
oraz personalistyczne odniesienie do uczniów œwiadcz¹ o aktualnoœci myœli
pedagogicznej Marceliny Darowskiej w nowoczesnym œwiecie i sprawiaj¹, ¿e
system nauczania niepokalanek zbiega siê z najbardziej istotnymi tendencjami
rozwoju wspó³czesnej polskiej szko³y14.

Dzia³alnoœæ edukacyjna niepokalanek w œwietle przemian

spo³eczno-kulturowych

Niew¹tpliwie system pedagogiczny wypracowany przez Darowsk¹ oraz
udoskonalany, modernizowany i dostosowywany przez Zgromadzenie do zmie-
niaj¹cych siê warunków kulturowych i spo³ecznych zachodz¹cych w XX i XXI
wieku by³ przedsiêwziêciem nowatorskim. Stanowi³ swoist¹ promocjê kobiety.
Myœl za³o¿ycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek wyprzedzi³a w praktyce
czasy zmieniaj¹cego siê sposobu patrzenia na kobietê i pojmowania jej roli
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w spo³eczeñstwie15. Ukazuje bowiem „rozwiniêty, logiczny, konsekwentny,
zwarty program stawania siê kobiet¹ [...] nie tylko œwiadom¹ swojej godnoœci,
ale prze¿ywaj¹c¹ swoj¹ godnoœæ i poszerzaj¹c¹ ci¹gle jej przestrzeñ”16. Ponadto
doskonale ³¹czy to, co nazywane jest zwykle „tradycyjnym” modelem kobiety,
z nowoczesnym jej obrazem. W systemie tym odnaleŸæ mo¿na praktyczn¹
realizacjê idei zwi¹zanych z kwesti¹ kobiet, ruchu na rzecz równouprawnienia
w dziedzinie edukacji, praw obywatelskich i pracy zawodowej.

Urbanizacja i proces uprzemys³owienia z prze³omu XIX i XX wieku oraz
dzia³ania zaborców okreœlaj¹cych granice rozwoju polskiego spo³eczeñstwa
warunkowa³y w³¹czenie siê kobiet w formowanie nowego œwiata, równie¿
w zakresie pracy zarobkowej. Edukacja kobiet sta³a siê wówczas podstawow¹
potrzeb¹, poniewa¿ bez gruntownego wykszta³cenia nie mia³y one szans na
pracê w sytuacji, gdy same musia³y zarabiaæ na w³asne utrzymanie lub dorabiaæ
do pensji mê¿ów, jeœli ta by³a niewystarczaj¹ca. Pamiêtaæ bowiem nale¿y, ¿e
w zaborach pruskim i rosyjskim Polacy nie byli dopuszczani do wy¿szych
stanowisk zawodowych17.

Ze wzglêdu na wzmo¿on¹ rusyfikacjê i prusk¹ germanizacjê, przy wzglêdnej
swobodzie w kultywowaniu tradycji narodowych, jaka wystêpowa³a na ob-
szarze Austro-Wêgier, szko³y niepokalañskie pocz¹tkowo powstawa³y jedynie
na terenie Galicji (zak³ad naukowo-wychowawczy, czyli szko³a œrednia dla
dziewcz¹t pochodzenia ziemiañskiego, oraz szkó³ka dla dziewcz¹t z okolicz-
nych wsi w Jaz³owcu od 1863 roku i w Jaros³awiu od 1875 roku, szko³a œrednia
z internatem „dla dzieci z rodzin zubo¿a³ych wskutek nieszczêœæ w kraju” oraz
szko³a elementarna w Ni¿niowie od 1883 roku i w Nowym S¹czu od 1897
roku)18. Jednak¿e uczêszcza³y do nich równie¿ dzieci z pozosta³ych zaborów.
W Ni¿niowie kszta³cono dziewczêta na polskie nauczycielki-wychowawczynie,
które po skoñczonej edukacji zdawa³y pañstwowe egzaminy we Lwowie
i podejmowa³y pracê jako wykwalifikowane nauczycielki. Od 1907 roku siostry
rozpoczê³y pracê edukacyjn¹ równie¿ na terenie zaboru rosyjskiego, gdzie
organizowa³y kursy dokszta³caj¹ce dla dziewcz¹t w zak³adzie naukowo-wycho-
wawczym w S³onimie, a tak¿e otwar³y szkó³kê dla dzieci ch³opskich i szko³ê
œredni¹ w Szymanowie (1908)19. Wszystkie te placówki przetrwa³y do wybuchu
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I wojny œwiatowej, podczas której pe³ni³y zwykle funkcjê szpitali, a nastêpnie
wznowi³y swoj¹ dzia³alnoœæ w okresie miêdzywojennym. W 1945 roku niepo-
kalanki zlikwidowa³y ma³e placówki z okresu okupacji, utrzymuj¹c jedno-
czeœnie niektóre przedwojenne szko³y (np. w Szymanowie czy Nowym S¹czu)
i zak³adaj¹c nowe na Ziemiach Zachodnich (np. w Wa³brzychu)20. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek by³o zgromadzeniem zakon-
nym przeznaczonym dla Polski. WyraŸnie zaznaczy³ to papie¿ Pius IX21.
Dlatego placówki prowadzone przez siostry by³y szko³ami polskimi, a realizo-
wany w nich system edukacyjno-wychowawczy przesi¹kniêty by³ (i jest nadal)
polskimi wartoœciami kulturowymi i patriotycznymi22.

W czasach powojennych ustrój polityczny Polski skutecznie broni³ przed
wp³ywami intensywnie postêpuj¹cych przemian w pañstwach Europy Zachod-
niej, wprowadzaj¹c tzw. równoœæ spo³eczn¹. Podporz¹dkowanie ¿ycia spo³ecz-
nego ideologii marksistowskiej sta³o siê wówczas podstaw¹ kszta³towania
œwiadomoœci historycznej i kulturowej. Mimo wszechobecnej indoktrynacji
dziewczêta w szko³ach niepokalañskich tego okresu mia³y mo¿liwoœæ wycho-
wywania siê w poczuciu to¿samoœci narodowej i szacunku do historyczno-kul-
turowych tradycji naszego kraju. Pielêgnowane i przekazywane bowiem tam
by³o dziedzictwo Polski oraz wzorce obyczajowe i religijne. Oczywiœcie przez
ca³y okres PRL placówki realizowa³y odgórnie nakazane elementy wychowania
socjalistycznego. Jednak¿e podczas gdy w szko³ach pañstwowych dominowa³a
indoktrynacja polityczna, siostry realizowa³y program naukowy pozbawiony
ideologicznej podbudowy23, oparty przede wszystkim na prawdzie.

Obecnie szko³y niepokalañskie mo¿na okreœliæ mianem szkó³ autorskich,
w których prowadzona jest formacja duchowa, intelektualna i patriotyczna.
Kolejne etapy reformowania oœwiaty podejmowane przez MEN od 1990 roku
umo¿liwi³y siostrom tworzenie programów klas autorskich, w oparciu o które
ich placówki kszta³tuj¹ przede wszystkim osobowoœæ i charakter dziewcz¹t przy
jednoczesnym utrzymywaniu wysokiego poziomu nauczania. Sytuacja ta stwa-
rza warunki do kszta³towania ¿eñskich elit intelektualnych24, o czym œwiadczy
chocia¿by indywidualizacja procesu dydaktycznego oraz konsekwentnie reali-
zowane cele wychowawcze25.
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20 M. Motyka, op. cit., s. 10.
21 S. Gra¿yna od Wszechpoœrednictwa NMP, op. cit., s. 8.
22 A. Jarz¹bek, op. cit., s. 36.
23 Problematykê zaanga¿owania œwiata nauki w propagowanie ideologii marksistowskiej

porusza np. J. Tischner, Etyka solidarnoœci oraz Homo Sovieticus, Kraków 2005, s. 173–179.
24 M. Sielicka, M. Ma³olepsza, op. cit., s. 147.
25 S. Gra¿yna do Wszechpoœrednictwa NMP, op. cit., s. 16.



Niepokalañski system dydaktyczno-wychowawczy od pocz¹tku stanowi³
swego rodzaju awangardê postêpu i odpowiada³ na specyficzne potrzeby narodu
w walce o wolnoœæ, a obecnie uwzglêdnia przemiany spo³eczne wspó³czesnoœci,
kszta³c¹c m³odzie¿ do odpowiedzialnego podejmowania wyzwañ dzisiejszego
œwiata. Dlatego w szko³ach œrednich i gimnazjach prowadzonych przez Zgro-
madzenie realizowane s¹ programy z rozszerzon¹ nauk¹ jêzyków obcych
nowo¿ytnych oraz ³aciny. Szko³y zapewniaj¹ udzia³ w konwersacjach z jêzyka
angielskiego prowadzonych przez wolontariuszy z Australii i Nowej Zelandii,
z którymi nawi¹za³y wspó³pracê. W swojej ofercie proponuj¹ te¿ dzia³alnoœæ
w ró¿nych ko³ach zainteresowañ prowadzonych w ramach zajêæ pozalekcyjnych
(np. teatralne, filmowe, poetyckie, PTTK) lub zaanga¿owanie siê w pracê
organizacji szkolnych, takich jak grupa charytatywna czy dru¿yna harcerska.
Oferuj¹ te¿ udzia³ w licznych imprezach kulturalnych, wycieczkach oraz
wakacyjnych obozach naukowych26.

Ró¿norodne mo¿liwoœci rozwoju, jakie proponuj¹ niepokalañskie placówki
swoim uczennicom, niezmiennie podporz¹dkowane s¹ g³ównemu celowi, jakim
jest wszechstronne wykszta³cenie intelektualne dziewcz¹t oraz przygotowanie
do pe³nienia funkcji spo³ecznych poprzez realizacjê zadañ kobiety jako ¿ony
i matki.

Zakoñczenie

Dziœ lansuje siê niejako jeden model kobiety – kobiety aktywnej zawodowo,
i przeciwstawia siê go modelowi tradycyjnemu, w którym widziana jest ona
przede wszystkim w perspektywie macierzyñstwa i rodziny. Wydaje siê, ¿e
niepokalañski system pedagogiczny stanowi pewnego rodzaju kompromis dla
obu skrajnych stanowisk i godzi zawodowe ambicje kobiety z jej naturalnym
powo³aniem. Wskazuje w du¿ej mierze komplementarnoœæ podejmowanych
przez wspó³czesne kobiety dzia³añ. Z jednej strony dostrzega potrzebê i wp³yw
kobiety na kszta³towanie œrodowiska spo³eczno-kulturowego, z drugiej zaœ chroni
j¹ przed utrat¹ w³asnej naturalnej to¿samoœci. Ukazuje wartoœæ kobiety zarówno
w sferach intelektualnej oraz zawodowej, jak i rodzinnej. Rodzi siê wiêc py-
tanie, czy kobiety w liberalnym spo³eczeñstwie zbyt ³atwo nie zrezygnowa³y
z realizacji swoich naturalnych potrzeb? Czy spo³eczeñstwo liberalne nie zgo-
dzi³o siê zby³ ³atwo na marginalizowanie lub brak zrozumienia i dowartoœcio-
wania tej sfery kobiecoœci zwi¹zanej z rodzin¹ i macierzyñstwem?

26 Joanna Popek

26 Por. oferta edukacyjna poszczególnych placówek niepokalañskich (np. w Nowym S¹czu lub
Wa³brzychu): http://www.niepokalanki.pl/walbrzych/index.php?op=szkoly&t=tab1 (19.10.2010).



Przeformu³owanie postrzegania kobiety rodzi konkretne konsekwencje spo³ecz-
ne, które uwidaczniaj¹ siê dziœ w sposobie funkcjonowania m³odego pokolenia,
zw³aszcza w relacjach w œrodowisku szkolnym. Agresja, przemoc i brak sza-
cunku wobec cz³owieka jako osoby staj¹ siê czêsto udzia³em dzieci ju¿ w naj-
m³odszych latach. Podjêcie na nowo antropologicznej dyskusji oraz refleksja
nad wspó³czesn¹ koncepcj¹ cz³owieka umo¿liwiaj¹ ponowne okreœlenie wizji
kobiety w dzisiejszym œwiecie w kontekœcie wci¹¿ dokonuj¹cych siê zmian
spo³eczno-kulturowych, a w efekcie – próbê zastanowienia siê nad kwesti¹
szko³y i realizowanych przez ni¹ zadañ wychowawczych. Doœwiadczenie poka-
zuje, ¿e dyskurs taki jest potrzebny nie tylko z punktu widzenia funkcjonowania
podstawowej komórki spo³ecznej, jak¹ jest rodzina, lecz tak¿e na p³aszczyŸnie
rozwi¹zañ systemowych w celu poprawnego dzia³ania pañstwa i spo³eczeñstwa
w ró¿nych obszarach aktywnoœci.

“TRADITIONAL” EDUCATION MODEL OF GIRLS IN LIBERAL SOCIETY.
PEDAGOGICAL SYSTEM OF SISTERS OF THE IMMACULATE CONCEPTION

OF THE BLESSED VIRGIN MARY “NIEPOKALANKI”

S u m m a r y

Fading the social and cultural changes, the key problem seems to be the education system,
carried out by the educational establishments, and especially the assumptions of the educational
process, which is obligatory in a given school. The subject of this article is the introduction of the
main assumptions of “Niepokalanki’s” education and upbringing system of girls and educational
activity of the Congregation of Sisters of the Immaculate Conception BVM, established by
Marcelina Darowska in 1857 in historical and descriptive frame. To get familiar with this
education and upbringing process, documents of the school in Wa³brzych were examined as well
as source literature concerning “Niepokalanki’s” pedagogical system and personalism. In the light
of the performed analysis, the education and upbringing program, worked out by “Niepokalanki”,
appears as a system which in harmonious way connects the extreme positions in the issue of a role
of women in the contemporary world; because it ensures a versatile intellectual education of girls
and prepares them for performing the tasks of a woman as a wife and mother. So it constitutes
a good compilation of a model of a woman in traditional meaning and a modern vision of
a woman of success.
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