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WPROWADZENIE

  

400 lat temu za przyczyną księżnej Anny Ostrogskiej ówczesnej właści-
cielki naszego miasta przybyły z Pomorza Panny Benedyktynki i osiadły 
na Wzgórzu Św. Mikołaja. 

Tam właśnie, dzięki hojności księżnej w niedługim czasie wzniesiony został 
murowany kościół pw. św. Mikołaja i Stanisława Bpa, a następnie dwa skrzydła 
klasztoru. Całość otoczona została murami z dziewięcioma basztami, które 
przetrwały do dnia dzisiejszego, chociaż opactwo w swej bogatej historii dzie-
liło burzliwe dzieje Polski - liczne najazdy, wojny. Po kasacie klasztoru panien 
benedyktynek w roku 1782, założenie przechodziło w ręce kolejnych właści-
cieli. Siostry benedyktynki powróciły do opactwa dopiero przed dwudziestu 
laty. Od 1994 roku w murach dawnego klasztoru działa prężnie Ośrodek For-
macji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke.
    
 Przez dbałość o pamięć przeszłości, chcąc jednocześnie uczcić ten Wiel-
ki Jubileusz,  oddaję w Państwa ręce niniejsze specjalne wydanie Biuletynu In-
formacyjnego Miasta Jarosławia, które jak mam nadzieję pozwoli zagłębić się  
w historię Benedyktyńskiego Opactwa, przybliży wielkie bogactwo kulturowe 
– materialne i duchowe – jakie ziemia jarosławska wniosła i wnosi w rozwój 
naszego regionu i całej Polski.

Andrzej Wyczawski

Burmistrz Miasta Jarosławia

 

•
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Liczące 400 lat Jarosławskie Opactwo jest miejscem szczególnym – praw-
dziwym centrum duchowym i kulturalnym nie tylko dla mieszkańców 
Jarosławia i okolic, dla osób świeckich, duchownych i konsekrowanych. 

Od 1994 r. na Wzgórzu św. Mikołaja działa Ośrodek Kultury i Formacji Chrze-
ścijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke (jej grób znajduje się w położo-
nym również na wzgórzu kościele) i Dom Rekolekcyjny – Przystań św. Be-
nedykta. Od 20 lat mieszkają tu w swoim klasztorze siostry Benedyktynki,  
od 3 lat siostry Urszulanki SJK, rozwija się mnóstwo modlitewnych i formacyj-
nych wspólnot oraz inicjatyw. A odpowiedzią Boga na wznoszące się stąd usilne 
modlitwy są doznawane przez ludzi łaski. 

Jakże potrzebne są miejsca, w których można nie tylko dobrze wypocząć, ale tak-
że wziąć udział w rekolekcjach, skorzystać z sakramentu spowiedzi, spokojnie 
pomodlić się i przemyśleć swoją życiową sytuację – ośrodki, w których nałado-
wać można swoje „duchowe akumulatory”. Korzystajmy z takich miejsc chętnie  
i często, bo w dzisiejszych „zagonionych” czasach jest to nam szczególnie potrzeb-
ne. Musimy dbać bowiem nie tylko o zdrowie naszych ciał, ale przede wszystkim 
– o zdrowie naszych dusz. 

Jak powiedział o Opactwie Ks. Abp Józef Michalik 12 stycznia b.r.: „Polecam 
to miejsce Panu Bogu i zachęcam wszystkich, aby ten Rok Jubileuszowy był 
czasem wyjątkowej duchowej więzi z Opactwem, żeby kiedyś to miejsce uzna-
no także za nasze dzieło, dzieło naszego pokolenia, przywrócone po latach  
do życia”.

Ks. Marek Pieńkowski

Dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej  
im. Służebnicy Bożej Anny Jenke 

 

•
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HISTORIA

Jarosławskie Opactwo „naszych dziejów koronnym darem”...

MNISZKI ZAKONU ŚWIĘTEGO BENEDYKTA
(siostry benedyktynki)

Zbigniew Zięba

•

Na temat pierwszych klasztorów benedyk-
tynek w Polsce nie ma dokładnych 
wiadomości. Najstarszą znaną 

fundacją był klasztor w Trzebotowie 
na Pomorzu Zachodnim, założo-
ny w 1191 roku. Jedyną średnio-
wieczną fundacją benedyktynek, 
która przetrwała bez przerwy aż 
do czasów współczesnych jest 
klasztor w Staniątkach pod Kra-
kowem, założony około 1250 roku. 
Na początku XVI wieku na tere-
nie Królestwa Polskiego znajdowały 
się tylko trzy klasztory benedyktynek:  
w Staniątkach, Chełmnie i Toruniu. Dwa 
ostatnie opróżniła reformacja protestancka, 
jednakże działalność Magdaleny Mortęskiej, 
która wstąpiła do klasztoru chełmińskie-
go w 1578 roku i była jego ksienią  
w latach 1579-1631, doprowadziła nie 
tylko do odrodzenia obu tych blisko 
siebie położonych klasztorów, ale 
także do powstania dwudziestu 
innych, określanych zbiorową na-
zwą „Kongregacji Chełmińskiej”. 
Wśród nich był również klasztor 
jarosławski. Trzyipółwieczną hi-
storię tej kongregacji, zamykającą 
się w przedziale lat 1579-1933, zasad-
niczo podzielić można na pięć okresów: 
1.  Okres początkowy, będący czasem fundowa-
nia i gwałtownej ekspansji, obejmujący lata od 1579 do 
wojen kozackich i szwedzkich w połowie XVII wieku. 
2.  Okres drugi, obejmujący lata powojenne drugiej poło-
wy XVII wieku, charakteryzujący się trudnościami eko-
nomicznymi i prymatem spraw gospodarczych w życiu 
zgromadzeń. Wówczas to przyjął się zwyczaj posiadania 
przez zakonnice prywatnych sum pieniężnych (pecu-
lium) lub nawet niekontrolowanego rozporządzania nimi, 

Pierwsza wzmianka o medaliku, zwanym też krzyżem 
św. Benedykta, pochodzi z XIV wieku. Wy-

daje się jednak oczywiste, że jego prze-
słanie kształtowało się na przestrzeni 

piętnastu wieków benedyktyńskiej 
tradycji. Głównymi atrybutami 
św. Benedykta są w medaliku 
KRZYŻ I KSIĘGA BOŻEGO 
PRAWA, którą można interpre-
tować zarówno jako Biblię, bądź 

jako napisaną przez Świętego 
Regułę, utkaną zresztą na kanwie 

cytatów biblijnych. Inne symbole 
umieszczone na awersie medalu – za-

truty chleb i kielich z trucizną – nawią-
zują do szczególnego wstawiennictwa Świętego  

W NIEBEZPIECZEŃSTWIE OTRUCIA,  
którego wielokrotnie doświadczył w swo-

im życiu. Niektóre wersje medalika 
posiadają umieszczone na rewer-

sie symbol Imienia Jezus - IHS 
- inne wpisują w to miejsce po-
pularne hasło benedyktyńskie 
- PAX -  pokój, dar Zmartwych-
wstałego Pana. To inskrypcje 
umieszczone ponad krzyżem.

Centrum medalika św. Bene-
dykta stanowi krzyż z wpisanym 

w niego literami: CSSML -Crux sa-
cra sit mihi lux – Krzyż święty niech 

mi będzie światłem; NDSMD – non dra-
co sit mihi dux –  szatan nie będzie mi przewodnikiem.
Na obrzeżu medalika znajdują się inicjały: V.R.S.N.S.M.V. 
– S.M.Q.L.I.V.B. – Vade retro sathana. Numquam su-
ade mihi vana – sunt mala quae libas, ipse venena bibas. 
Hasło to rozpoczyna się od ewangelicznego egzorcy-
zmu: „Idź precz szatanie (Mt 4,10) nie kuś mnie do mar-
ności, złe jest to co podsuwasz, sam pij swoją truciznę”.

Źródło: www.benedyktynki-jaroslaw.org



  NR 8/2011

w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

6 wydanie specjalne
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co w konsekwencji doprowadziło do upadku zakonnego 
ubóstwa. W tym okresie zupełnie ustała akcja fundacyjna. 
3.  Okres trzeci trwający do rozbiorów Polski, zaznaczający 
się w niektórych klasztorach dążeniem do reform, zwłaszcza 
w dziedzinie karności. W tym czasie wzrosła liczba powo-
łań. Trwało jednak nadal peculium, nastąpiły też negatyw-
ne zmiany w życiu duchowym. Asceza wewnętrzna zmie-
niła się na zewnętrzną (mnożyły się dziwaczne niekiedy 
umartwienia, indywidualizm przerastał posłuszeństwo). 
4.  Okres czwarty obejmujący czasy rozbiorowe zazna-
czający się politycznymi represjami i kasatą klasztorów.  
W zmienionej sytuacji politycznej, prawnej i ekono-
micznej życie klasztorów toczyło się w każdym zaborze 
inaczej. W pruskim nastąpiła szybka kasata wszystkich 
klasztorów, pod zaborem rosyjskim, po okresie rzekomej 
przychylności rządu, nastąpiła konfiskata majątków klasz-
tornych, a po powstaniu styczniowym, wyszedł zakaz  
(w 1865 roku) przyjmowania nowicjuszek, po czym za-
częto kasować klasztory i gromadzić wszystkie zakonnice 
w domach zbiorczych (niezależnie od ich przynależności 
do poszczególnych zakonów). Na przyjęcie nielicznych 
kandydatek do istniejących jeszcze klasztorów zezwolono 
dopiero w 1905 roku (ostały się wówczas jedynie klasz-
tory w Łomży, Wilnie i Kownie). W zaborze austriackim 
„reforma Kościoła”, której próbował dokonać cesarz Józef 
II, przyniosła wprawdzie kasatę jednego tylko klasztoru 
benedyktynek (w 1782 w Jarosławiu), lecz pozostałe zre-
dukowała do mało znaczącej roli zgromadzeń szkolnych 
(przez przeszło pół wieku szkoły klasztorne wykorzysty-
wane były do akcji germanizacyjnej poprzez zmuszanie 
do prowadzenia w nich nauki w języku niemieckim). 
Większości klasztorów wyznaczono limit liczebności, 
po czym ich majątki poddano rabunkowej „kontroli”. 
 Odbudowa życia zakonnego benedyktynek na-
stąpiła dopiero po odzyskaniu niepodległości, w latach 
1918-1933. W tym czasie w granicach międzywojennej 
Polski funkcjonowało sześć klasztorów benedyktynek 
obrządku łacińskiego: we Lwowie, Łomży, Nieświeżu, 
Przemyślu, Staniątkach i Wilnie. W 1933 roku doszło do 
utworzenia i prawnego zatwierdzenia nowej kongrega-

cji pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Jej rozwój przerwała jednak II wojna 
światowa. Po 1945 roku na terenie Polski istniało siedem 
klasztorów kongregacji: w Drohiczynie, Łomży, Krzeszo-
wie, Przemyślu, Sierpcu, Staniątkach i Żarnowcu. Jako 
ósmy przyłączył się, w 1959 roku, klasztor w Wołowie 
Śląskim, gdzie osiedliło się dawne zgromadzenie lwow-
skich benedyktynek ormiańskich. Do tej grupy w 1991 
roku dołączyły benedyktynki jarosławskie. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że w Polsce istnieją następujące kon-
gregacje i zgromadzenia benedyktynek: Mniszki Bene-
dyktynki, Mniszki Kamedułki, Benedyktynki Sakrament-
ki-Mniszki, Benedyktynki Misjonarki, Benedyktynki 
Loretanki, Benedyktynki Samarytanki, Benedyktynki Ob-
latki ze Zbuczyna oraz Siostry Benedyktynki Obliczanki. 
 Pierwsze powojenne lata upłynęły na naprawia-
niu zniszczeń, odbudowie obiektów klasztornych i przy-
stosowaniu się do zmienionych warunków życia. Ponie-
waż pozostałe jeszcze niewielkie majątki ziemskie uległy 
upaństwowieniu i zarazem znikła też możliwość zajmo-
wania się szkolnictwem, zaczęto szukać środków utrzy-
mania w rękodziele i we wszelkich zajęciach do jakich 
posiadano przygotowanie. Od 1964 roku Kongregacja 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na-
leży do ogólnoświatowej Konfederacji Benedyktyńskiej. 
Duchowość benedyktynek wywodzi się z reguł świę-
tego Benedykta, których dewizą stały się słowa Ora et 
labora (Módl się i pracuj). Zakłada ona harmonijne łą-
czenie wspólnej modlitwy z pracą fizyczną i umysłową. 
Głównym jej celem jest szukanie Boga poprzez kult li-
turgiczny i wspólne życie. Benedyktynki składają ślub 
stałości miejsca. Aktualnie głównymi celami zakonu jest 
działalność katechetyczna i parafialna. Siostry sprawu-
ją opiekę nad kościołami, pomagają w pracy parafialnej 
jako organistki, kancelistki i zakrystianki. Trudnią się 
też rękodzielnictwem (między innymi wyszywają i ha-
ftują ornaty oraz szaty liturgiczne). Prowadzą również 
działalność charytatywną pomagając potrzebującym.
Mniszki Benedyktynki noszą czarne habity z szero-
kimi rękawami, szary szkaplerz oraz czarny welon na 



  NR 8/2011

w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

7wydanie specjalne

HISTORIA

białym kapturze okrywającym czoło i podbródek.
* * *

 Do Jarosławia siostry benedyktynki, w liczbie 12, 
przybyły w 1611 roku. Sprowadzone z Chełmna przez 
ówczesną właścicielkę miasta, Annę Ostrogską, osadzo-
ne zostały na wzgórzu św. Mikołaja, jako pierwszy żeński 
klasztor w diecezji przemyskiej. Panny zakonne począt-
kowo zamieszkały w zamku księżnej Anny Ostrogskiej, 
następnie w dworze „nad zwierzyńcem”, w 1614 roku 
zbudowany dla nich drewniany klasztor przy starym, 
drewnianym kościółku św. Mikołaja. W latach 1615-1624 
wzniesiony został nowy, murowany kościół śś. Mikołaja 
i Stanisława Biskupa (w 1757 roku biskup Wacław Hie-
ronim Sierakowski wydał polecenie rozebrania starej, 
drewnianej świątyni), zaś w latach 1614-1635 przyległy 
do kościoła klasztor. Po przybyciu do Jarosławia mniszki 
uposażone zostały przez swoją dobrodziejkę wsią Mo-
rawsko z 22 kmieciami, 12 zagrodnikami i pożytkami 
płynącymi z tej wsi, a po 10 latach wsią Kidałowice wraz  
z lasem dębowym. Hojna księżna podarowała im ponadto 
centralną część Wzgórza św. Mikołaja ze wszystkimi do-
mami, prawo wolnego wyrębu w lasach oraz wiele innych 
dochodowych przywilejów i nieruchomości po obu stro-
nach Sanu. Dzięki innym darczyńcom, posagom wno-
szonym przez zakonnice oraz należytym gospodarowa-
niem posiadanymi włościami, uposażenie benedyktynek 
ciągle się zwiększało (również po śmierci fundatorki). 
Wpływ na stan majątkowy klasztoru miały także docho-
dowe prace wykonywane przez siostry, takie jak szycie, 
haftowanie, prowadzenie apteki, pasieki i sadów. O roz-
machu, z jakim siostry gospodarowały, świadczyć mogą 
zabudowania gospodarcze posadowione przy murach 
klasztornych, między innymi: młyn, spichlerz, browar, 
słodownia, olejarnia, stajnie, chlewy, kurnik i rzeźnia, 
zabudowania dla służby klasztornej, łaźnia dla zakonnic, 
duża studnia. Posiadały też siostry własne ogrody. Całe 
założenie otoczone zostało murami obronnymi z baszta-
mi, w których benedyktynki pozwalały mieszkać ubogim 
studentom jezuickiego kolegium. Żaków tych również 
dokarmiały. Mniszki prowadziły także szkołę klasztorną, 
przeznaczoną dla kilkunastu dziewcząt stanu szlacheckie-
go i mieszczańskiego. Nauka obejmowała prawdopodob-
nie czytanie, pisanie, rachunki, katechizm oraz robótki 
niewieście. Klasztor pełnił ponadto rolę przytuliska dla 
starych i samotnych kobiet, które w zamian za wniesiony 
wkład materialny obejmowały przy klasztorze tzw. rezy-
dencje (najbardziej znanym rezydentem jarosławskiego 
klasztoru był węgierski książę Jerzy Rakoczy, który zna-
lazł tutaj schronienie w 1711 roku po upadku powstania 
węgierskiego). Zakonnice posiadały bardzo bogato wypo-
sażoną, liczącą kilka tysięcy tomów, bibliotekę klasztorną, 
która została jednak zniszczona w 1637 roku podczas na-
jazdu szwedzkiego, tak, że w połowie XVIII wieku znaj-

dowało się w niej już tylko około 800 tomów. Obok dzieł 
przeznaczonych dla spowiedników i kapelanów, ascetycz-
nych książek dla mniszek oraz modlitewników i różnych 
wydań pism świętych, w zbiorach bibliotecznych znaj-
dowały się również książki o tematyce świeckiej, głów-
nie z dziedziny historii, geografii, prawa filozofii i poezji.
Pobożne i pracowite życie klasztorne jarosławskich 
mniszek przeakcentowane zostało z czasem przesadną 
pobożnością zewnętrzną, co wytknięte zostało przez bi-
skupa Sierakowskiego w dokumencie powizytacyjnym. 
Raziła biskupa między innymi mnogość ołtarzy i figur, 
które przystrajane były według ówczesnej mody, nie 
wyłączając nawet futer. Akceptacji nie uzyskały też ru-
chome figury Matki Bożej przy grobie Pańskim, ubrane 
w habity benedyktyńskie. Do tego dochodziły liczne na-
bożeństwa wynikające z indywidualnej pobożności. Poza 
modlitwami nakazanymi regułą, w klasztorze odprawia-
no rocznie około 850 mszy świętych za dobrodziejów. 
Odciągało to zakonnice od pracy, które aby wywiązać się  
z zaciągniętych zobowiązań przesiadywały całymi dniami  
w kościele. Wizytatorzy zabronili posiadania w klasztorze 
prywatnych ołtarzyków, prywatnych sum pieniężnych, 
własnych zwierząt i prywatnej służby. Zdarzały się nawet 
tak humorystyczne przypadki, jak popychanie lub cofanie 
wskazówek zegara dla skrócenia czasu pracy lub wydłu-
żenia rekreacji. Do tego dochodziły zabobonne praktyki 
w stosunku do zmarłych pochowanych w kościelnych 
kryptach oraz łamanie klauzury poprzez opuszczanie 
klasztoru i przyjmowanie w jego murach osób świeckich. 

* * *
 Jarosławskim klasztorem kierowały ksienie wy-
bierane przez wszystkie, obecne w klasztorze mniszki. 
Pełniące swe funkcje dożywotnio ksienie były przede 
wszystkim matkami duchowymi swoich podopiecznych, 
ale podlegały im również sprawy gospodarcze klasztoru. 
Pod ich przewodnictwem raz w tygodniu odbywały się 
zebrania zwane kapitułami. Dwa razy do roku (2 marca 
i 24 grudnia) odbywały się kapituły generalne, podczas 
których odczytywano regułę i podejmowano uchwały, 
które spisywano i przechowywano. Do pomocy w spra-
wowaniu rządów domowych ksieni miała przeoryszę, 
która zastępowała ją w sprawach duchowych, takich jak: 
porządek nabożeństw, medytacja, śpiew i realizacja ubó-
stwa. Trzecią w hierarchii klasztornej była sekretarka, 
spełniająca obowiązki mistrzyni nowicjatu i czuwająca 
nad pobożnością zakonnic. Ważną osobą była także ku-
stoszka, która jako pomocnica przeoryszy czuwała nad 
zewnętrznym ładem w klasztorze, czyli nad klauzurą, 
porządkiem dnia oraz sprawowała nadzór nad furtą klasz-
torną i kościelną. Sprawami materialno-gospodarczymi 
zajmowała się subprzeorysza, która zarządzała gospodar-
stwem klasztoru i zewnętrznymi folwarkami oraz inny-
mi nieruchomościami. Dziewczętami wychowywanymi 
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w klasztorze zajmowała się mistrzyni panien świeckich. 
Kantorka kierowała chórem i pilnowaniem porządku 
świąt zakonnych, zakrystianka dbała o ład w kościele, 
furtianka pilnowała furty klasztornej, zaś szafarka nad-
zorowała refektarz, czyli miejsce wspólnego spożywania 
posiłków, decydując przy tym o ich rodzaju i obfitości. Za-
konnice dzieliły się na siostry chórowe, obowiązane znać 
sztukę czytania i pisania po polsku oraz po łacinie oraz 
na konwerski, które poza modlitwą podejmowały także 
prace ręczne w gospodarstwie klasztornym (w domach 
zakonnych było ich zaledwie po kilka). Służba klasztorna 
była bardzo liczna. W dokumentach z wizytacji przepro-
wadzonej przez biskupa Sierakowskiego wymienieni są: 
organista, kantor i zarazem muzykant, kościelny, pisarz, 
wrotny, dwóch pachołków, ogrodnik z parobkiem, cieśla, 
piwowar, rębacz i młyński oraz 22. dziewki do posługi. 
Do tego dochodziła czeladź folwarczna na tzw. piechow-
skim i łazowym. Klasztor otaczany był duchową opie-
ką przez księdza spowiednika i księży kapelanów, któ-
rzy tworzyli, jak gdyby oddzielne, zamknięte kolegium  
w rezydencji zlokalizowanej przy południowej bramie.
W okresie od 1611 do 1782 roku, czyli do czasu kasaty 
klasztoru przez austriackich zaborców, przez jarosławski 
klasztor przewinęło się 241 zakonnic, przy czym naj-
więcej powołań odnotowano w pierwszych latach jego 
funkcjonowania. Najlepszym pod tym względem był rok 
1650, kiedy to w jarosławskim opactwie przebywały 82 
zakonnice, jednak od tego czasu zaczął się regularny spa-
dek ich liczebności. Warto podkreślić, że w latach 1640-
1740 opactwo jarosławskie było liczebnie najsilniejsze 
wśród wszystkich 24 klasztorów kongregacji chełmińskiej. 

 Pomimo wielu przeszkód i zawirowań dziejo-
wych benedyktynki jarosławskie wiodły swój pobożny 
żywot na podarowanym im Wzgórzu Św. Mikołaja przez 
171 lat, aż do czasów rozbiorowych, kiedy to nastąpi-
ła kasata klasztoru. Dekretem cesarskim z 24 czerwca 
w 1782 roku, mniszkom pozwolono mieszkać w jego 
wnętrzach jeszcze tylko przez 5 miesięcy. W tym czasie 
musiały one złożyć pisemne oświadczenia, co do swoje-
go przyszłego życia. Spośród 37. sióstr, jakie w tym cza-
sie przebywały w Jarosławiu, dwie przeszły do opactwa 
przemyskiego, dziewięć do Staniątek, a pozostałe obrały 
życie w stanie świeckim. Austriacy za bezcen zlicytowali 
majątek ruchomy i nieruchomości należące do klasztoru. 
W budynkach opactwa w 1784 roku urządzono warsztaty 
i magazyny wojskowe, po czym w 1870 roku obiekt za-
mieniony został na koszary. Podczas I wojny światowej 
budynki pobenedyktyńskie uległy poważnym uszkodze-
niom. W okresie międzywojennym obiekty poklasztor-
ne użytkowane były przez Wojsko Polskie, a po części, 
w latach 1930-1939, przez Zgromadzenie Salezjanów, 
które zamierzało założyć w tym miejscu zakład oświato-
wo-wychowawczy. Podczas II wojny światowej na terenie 
klasztoru Niemcy urządzili więzienie i miejsce straceń. 
Teren założenia wraz z poważnie zniszczonym i w części 
spalonym budynkiem klasztornym, w 1947 roku przeka-
zany został Państwowej Szkole Budownictwa, po czym  
w jego wnętrzach urządzony został internat dla młodzieży 
szkolnej. W 1988 roku zabudowania objął w posiadanie 
Kombinat Rolno-Przemysłowy „Igloopol” z zamiarem 
ich adaptacji na cele hotelowo-rekreacyjne, jednak do re-
alizacji tego chybionego pomysłu szczęśliwie nie doszło. 
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 Ostatecznie w 1990 roku zespół klasztorny prze-
kazany został przez władze miejskie siostrom benedyk-
tynkom z Przemyśla, które powróciły do Jarosławia rok 
później po ponad dwustuletniej przerwie. Trzy pierwsze 
siostry zamieszkały w parterowym budynku dawnego in-
ternatu żeńskiego (aktualnie w jarosławskim klasztorze 
przebywa dziewięć sióstr). Ponieważ w 1629 roku bene-
dyktynki przybyły do Przemyśla z Jarosławia, rzec by moż-
na, że spłaciły one tym samym zaciągnięty w XVII wieku 
dług wdzięczności w stosunku do klasztoru jarosławskiego. 
 Mniszki benedyktynki włączają się w pracę reko-
lekcyjną poprzez modlitwę liturgiczną, cichą pracę i apo-
stolstwo w ramach klauzury monastycznej, czyli „mniszej” 
(obejmuje ona miejsce zamieszkania sióstr, czyli teren 
przeznaczony tylko dla nich, do którego wejście i wyjście 
zastrzeżone są przepisami Konstytucji). Duchowość be-
nedyktyńska, która towarzyszy mniszkom, nacechowana 
jest szukaniem Boga i trwaniem w jego obecności. Treścią 
życia monastycznego jest uwielbienie Boga wraz z Ko-
ściołem w liturgii i codzienna kontemplacja oraz solidna 
praca wykonywana w ciszy i spokoju. Wszystko to ujęte 
zostało w skrócie myślowym: „Módl się i pracuj i nie bądź 
smutny”. Zgodnie z tą regułą siostry prowadzą pracow-
nię szat liturgicznych, wykonują ręcznie zdobione kartki 
świąteczne i okolicznościowe, pracują w kościelnej zakry-
stii na terenie opactwa oraz wykonują wszystkie niezbęd-
ne prace związane z prowadzeniem swojego domu. Ak-
tualnie siostry prowadzą remont budynków klasztornych. 
Dzięki pozyskaniu środków unijnych i wsparciu darczyń-
ców w ramach zainicjowanej przed kilku miesiącami akcji 
internetowej, w 2011 roku wyremontowany został obec-
ny klasztor (dawny internat żeński wybudowany w 1947 
roku) oraz podjęto remont drugiego obiektu przy murze 
od strony zachodniej, przeznaczonego dla kilkudziesię-
ciu gości, głównie turystów, pielgrzymów oraz młodzie-
ży szukającej ciszy i modlitewnego spotkania z Bogiem.

* * *
 Siostry, które zmarły w Jarosławiu przed kasatą 
zakonu pochowane zostały w podziemiach klasztorne-
go kościoła (zarówno w kościele św. Mikołaja, jak rów-
nież w kościele klasztornym św. Mikołaja i Stanisława 
Biskupa urządzone były krypty grzebalne). Sensacyjne 
wręcz, aczkolwiek kontrowersyjne, informacje dotyczą 
rzekomego odnalezienia około 1732 roku w podzie-
miach kościoła św. Mikołaja grobu hetmana Jana Karo-
la Chodkiewicza. Trumnę hetmana wraz z trumną jego 
małżonki, wojewodziny Anny Alojzy, miano przenieść 
do nowego kościoła sióstr benedyktynek i umieścić pod 
kaplicą św. Krzyża. Wzmianka o istnieniu grobu het-
mana zawarta jest w aktach z przeprowadzonej w 1757 
roku wizytacji klasztoru. Spory, czy był to faktycznie 
grób hetmana, czy też tylko pamiątkowa płyta umiesz-
czona w kościele z inicjatywy owdowiałej Anny Alojzy 

Chodkiewiczowej, trwają do czasów współczesnych.
W 1997 roku ze Starego Cmentarza zostały przeniesione 
i złożone w kościele klasztornym doczesne szczątki Słu-
żebnicy Bożej Anny Jenke. Prochy zmarłej wraz z resztka-
mi odzieży umieszczone zostały w dwóch trumienkach, 
które po zalakowaniu i opieczętowaniu ulokowano w spe-
cjalnie przygotowanej na tę okoliczność krypcie w bocz-
nej kaplicy. Tym samym szczątki kandydatki na ołtarze 
(mogące posłużyć w przyszłości za relikwie) zabezpieczo-
ne zostały przed zniszczeniem, profanacją lub kradzieżą. 
Anna Jenke (1921-1976) urodziła się w Błażowej koło 
Rzeszowa. W 1927 roku wraz z rodziną przeniosła się do 
Jarosławia. Uczęszczała do czteroletniej szkoły powszech-
nej, potem przez jeden rok do Prywatnego Gimnazjum 
Żeńskiego im. J. Słowackiego, a następnie przez cztery 
lata do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Sióstr Niepo-
kalanek i Liceum Ogólnokształcącego. W czasie okupacji 
opiekowała się przebywającymi w jej rodzinie dziećmi. 
Rodzice zaangażowani byli w tym czasie w tajne naucza-
nie. W 1945 roku rozpoczęła studia na Wydziale Humani-
stycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończyła 
w 1950 roku. Od tego czasu pracowała jako nauczyciel i wy-
chowawca jarosławskiej młodzieży. W latach 1959-1966 
pełniła funkcję dyrektora Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych. Głównym celem jej posługi pedagogicznej 
było kształtowanie osobowości ucznia, postawy szacun-
ku dla drugiego człowieka oraz sumiennej i rzetelnej pra-
cy. W 1993 roku rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny.
 Dawne cmentarze rzymskokatolickie lokowane 
były w sąsiedztwie kościołów farnych, czyli parafialnych. 
Przed wybudowaniem kościoła Wszystkich Świętych 
na terenie nowej lokacji miasta rolę taką pełnił kościół 
św. Mikołaja. O istniejącym przy nim cmentarzu wspo-
mniano w dokumentach wizytacyjnych z 1757 roku. Od 
1743 roku obowiązywał wydany przez biskupa Siera-
kowskiego zakaz grzebania zmarłych na cmentarzu przy 
klasztorze benedyktynek, jednak chowano tam zmar-
łych jeszcze podczas wizytacji klasztoru w 1757 roku.
Dwie jarosławskie benedyktynki, zmarłe w czasach współ-
czesnych, pochowane zostały wśród innych mniszek na 
zasańskim cmentarzu w Przemyślu. Pierwsza, zmarła  
w 2006 roku siostra Scholastyka Wanda Wit, była jedną 
spośród trzech benedyktynek, przybyłych do jarosław-
skiego opactwa w 1991 roku, zaś zmarła w 2010 roku Mat-
ka Maria Teleśnicka, pełniła funkcję przeoryszy klasztoru 
w Jarosławiu, a następnie ksieni klasztoru w Przemyślu. 
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DOBRODZIEJE, REZYDENCI I UŻYTKOWNICY 
OPACTWA BENEDYKTYŃSKIEGO W JAROSŁAWIU

•

Księżna Anna Ostrogska (1575-1635) – właścicielka Jarosławia, fun-
datorka i najhojniejsza spośród donatorów jarosławskiego opactwa.  
W 1611 sprowadziła z Chełmna do Jarosławia panny benedyktynki  

i bardzo bogato je uposażyła. Z funduszy księżnej wybudowany został kościół 
pw. śś. Mikołaja i Stanisława bpa oraz dwa skrzydła klasztoru, zakupione liczne 
sprzęty kościelne i klasztorne. Księżna nadała siostrom wiele przywilejów, prze-
znaczyła dochody na utrzymanie kapłanów.

Magdalena Mortęska (1554-
1631) – ksieni klasztoru bene-
dyktynek w Chełmnie i przeło-

żona kongregacji benedyktynek polskich. 
Wyposażyła konwent jarosławskich pa-
nien w liczne księgi i rzeczy potrzebne do 
klasztoru. Poczyniła szereg starań nie tylko  
o wprowadzenie reguły reformowanej za-
konu (reguła chełmińska), ale także o uzna-
nie jej na terenie biskupstwa przemyskiego.

Dobrodzieje, rezydenci i użytkownicy opactwa benedyktyńskiego w Jarosławiu – to wystawa zorganizowana 
w ramach obchodów jubileuszu 400-lecia istnienia opactwa w naszym mieście.   Obejmuje ona wizerunki 
donatorów i rezydentów najbardziej zasłużonych dla konwentu. Ich portrety wraz z portretami dwóch be-

nedyktynek i objaśniającymi tekstami wyeksponowano na korytarzu górnego piętra południowego skrzydła klasz-
toru, natomiast niewyremontowane jeszcze pomieszczenia znajdujące się po obu stronach korytarza zaadoptowano 
na małe sale ekspozycyjne, w których przypomniano użytkowników opactwa. Urządzono celę sióstr benedyktynek, 
ekspozycję poświęconą wojsku (z czasów austriackich i polskich do 1939 roku) oraz pokój internatu przypominający 
o latach, kiedy klasztor służył szkole budowlanej. W dwóch salkach zobrazowano ostatni etap w dziejach założenia, 
okres remontów i konserwacji jakie prowadzono od 1991 roku – czyli od roku przejęcia wzgórza św. Mikołaja przez 
Archidiecezję Przemyską oraz Klasztor ss. Benedyktynek.
 Wystawa zorganizowana została przez Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Sł. Bożej Anny Jenke 
oraz Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Kurator wystawy Krystyna Kieferling. Zgromadzone eksponaty oraz 
materiały pochodzą ze zbiorów: Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Kresów Wschodnich w Lubaczowie, Kurii 
Metropolitalnej w Przemyślu, Muzeum Sakralnego w Zamościu, Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Klasztoru 
oo. Bernardynów w Leżajsku, Klasztoru ss. Benedyktynek w Przemyślu, Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Przemyślu, Archiwum Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkie-
go w Jarosławiu oraz Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu.

Jadwiga Stęchły

WYSTAWA
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Stanisław Sieciński – biskup przemyski w latach 1608-1619. W 1612 r. 
wydał dekret zostawiający klasztor benedyktynek w Jarosławiu przy no-
wej regule chełmińskiej, trzy lata później na prośbę księżnej Anny Ostrog-

skiej położył kamień węgielny pod budowę kościoła pw. śś. Mikołaja i Stanisława 
bpa na terenie opactwa. W 1618 r. oddał jarosławskim benedyktynkom kapli-
cę Świętej Trójcy w Przemyślu nad Sanem, celem założenia filii (filia ta istniała 
pod zarządem ksieni jarosławskich do 1694 r., później jako konwent samoistny).

Wacław Sierakowski – bi-
skup przemyski w latach 
1741-1760. W 1748 r. za-

rządził generalną wizytację jarosław-
skiego klasztoru i kościoła; „dekreta 
z wizyt” stanowią fundament wiedzy 
na temat stanu zachowania założenia 
benedyktyńskiego, zasobów dóbr nie-
ruchomych i ruchomych, praw i obo-
wiązków panien benedyktynek oraz ich 
życia wewnątrz klasztoru.

WYSTAWA

Kazimierz Bokum – biskup 
przemyski w latach 1701-1718, 
wcześniej sekretarz króla Jana 

III Sobieskiego. Ufundował do kościo-
ła benedyktynek ołtarz Najświętszej 
Marii Panny Pocieszenia z woskową 
figurą.

Jan Sobiepan Zamoyski (1627-1665) 
– syn Jana Zamoyskiego i Katarzyny  
z Ostrogskich, wnuk Anny Ostrogskiej,    

   współwłaściciel Jarosławia. W 1658 r.  
poślubił Marię Kazimierę d’Arquien. Darował  
pp. benedyktynkom m.in. łąkę zwaną Rubi-
nówka.

Maria Kazimiera de La Grange d'Arquien (1641-
1716) – żona Jana Sobiepana Zamoyskiego, po jego 
śmierci żona Jana Sobieskiego, współwłaścicielka 

Jarosławia,  królowa Polski. Częsta rezydentka i hojna dona-
torka opactwa. W 1679 zatwierdziła wszystkie wcześniejsze  
przywileje, jakie posiadał zakon.
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Konstanty Jacek Lubomirski (ok. 1618-1663) – syn Stanisława Lu-
bomirskiego i Zofii z Ostrogskich, wnuk Anny Ostrogskiej, współ-
właściciel Jarosławia. Darował klasztorowi m.in. grunt na Garba-

rzach nad Sanem, na którym wybudowano młyn.

Anna Opalińska z Pileckich (1572-
1631) – marszałkowa koronna, 
żona Łukasza Opalińskiego, rezy-

dentka i donatorka. Z jej funduszy został 
m.in. zakupiony zegar, który umieszczono 
na wieży kościoła.

Franciszek II Rakoczy (1676-1735) 
– książę siedmiogrodzki, przywódca 
wielkiego powstania antyhabsbur-

skiego na Węgrzech. Po jego upadku przybył 
do Polski, współwłaściciel Jarosławia. Rezy-
dował na opactwie. Współcześnie uważany 
za węgierskiego bohatera narodowego. 

WYSTAWA

OPISANIE KOŚCIOŁA ŚŚ. MIKOŁAJA I STANISŁAWA BPA 
W ŚWIETLE WIZYTACJI  

BPA WACŁAWA SIERAKOWSKIEGO  

•

W 1615 r. dnia 30 maja, na prośbę Anny Ostrog-
skiej fundatorki opactwa benedyktyńskiego w 
Jarosławiu, bp przemyski Stanisław Sieciński 

położył kamień węgielny pod budowę kościoła. W prze-
ciągu dziewięciu lat wybudowano kościół z dwoma wy-
niosłymi kaplicami i z jedną wieżą, w której zawieszono 
trzy dzwony. Kościół, wraz z trzema ołtarzami (Wielkim, 
NPM Anielskiej i św. Krzyża) poświęcił 28 kwietnia 1624 
r. bp Jan Wężyk. W 1635 r. do zachodniej ściany kościoła 
dobudowano drugą wieżę. Wraz z budową kościoła roz-
poczęto „fabrykę” klasztoru, wiążąc go z kościołem od 
strony zachodniej. Pierwotne, główne wejście do świą-
tyni przeniesiono wówczas na stronę południową. Prze-

niesiono też z dotychczasowego frontu portal „wspaniałej 
kompozycji, prześlicznej roboty, ręki bardzo wprawnej, 
wielkiej wartości artystycznej” - najwspanialszy renesan-
sowy zabytek Jarosławia.
Sklepienia kościoła i kaplic ozdobione było bogato „gip-
saturą i malowidłami, a tęcza bogato rozetowana”. 
Ołtarzy w kościele i w kaplicach (oprócz tych, które były 
w chórku za klauzurą i nad kaplicami) było 15.
Najwspanialszym był ołtarz wielki – cały rzeźbiony i wy-
złocony z obrazem św. Mikołaja w stroju biskupim z infu-
łą ze wstęgą, suknią i sandałami srebrnymi, tylko pastorał 
był mosiężny, ale cały pozłacany. Cyborium, było czar-
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no malowane i „obficie srebrnymi blachami i aniołkami 
ozdobione”.
Drugi ołtarz Najświętszej Panny Marii Aniel-
skiej z sukienką srebrną w kwiaty pozłacaną, i z ko-
ronami na głowach Marii i Pana Jezusa. Obok  
znajdowało się wiele „wotów srebrnych i sztuczek szczero-
złotych szmelcowanych rubinami, perłami i diamentem”. 
W ołtarzu tym, w drugiej kondygnacji, umieszczony był 
obraz Koronacji Najświętszej Panny Marii, z sukienkami  
i koronami srebrnymi, dar ks. Rogalskiego.  
Kolejny ołtarz św. Krzyża, bardzo bogato zdobiony, ufun-
dowała księżna Anna Ostrogska.
W kaplicach dolnych św. Piotra i św. Zofii stały dwa ołta-
rze staraniem ks. Snopkowieckiego wystawione, a w ka-
plicach św. Anny i św. Benedykta dwa ufundowane przez 
ksienię Annę Kostczankę I.

Ołtarz Najświętszej Panny Maryi Pocieszenia  zdobiła 
woskowa figura NMP ufundowana przez bpa Jana  Bo-
kuma.
Ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej ufundowany został 
przez ksienię Ludwikę Tarłównę.
Ołtarz Serca Pana Jezusa  „chińsko malowany i złocony” 
był darem ksieni Anny Mniszchówny, wzbogacały go licz-
ne wota. 
W kaplicach górnych św. Jana umieszczone były dwa,  
a w kaplicy św. Stanisława Kostki aż trzy ołtarze.  
W chórze umieszczony był ołtarz Najświętszej Panny Ma-
rii z Dzieciątkiem na ręku, niezwykle bogaty, z sukienka-
mi srebrnymi i złoconymi, z koronami złotymi, otoczony 
bardzo licznymi wotami. 
Po wizytacji bp Sierakowski nakazał część ołtarzy usunąć, 
tak by tylko dziewięć pozostało w kościele, a obrazy, te 
najpiękniej malowane, polecił umieścić w zakrystii. Ścia-
ny w kościele poza obrazami, zdobiły płyty marmurowe  
ku pamięci fundatorki, dobrodziejów i kapłanów.

 na postawie: Ignacy Rychlik, Kościół i klasztor P.P. Benedyktynek  
w Jarosławiu, Jarosław 1893

Przez 170 lat klasztor w Jarosławiu był domem dla ponad 200 panien benedyktynek. Konwent jarosławski 
należał do najliczniejszych i najbogatszych wśród zakonów benedyktyńskich, należących do kongregacji 
chełmińskiej. Na uwagę zasługuje działalność wydawnicza, a przede wszystkim ich działalność pedagogicz-

na. Prowadzona przez benedyktynki szkoła dla panien świeckich była pierwszą tego typu placówką w diecezji prze-
myskiej. Przez te wszystkie lata, pod rządami dziewięciu ksień konwent przeżywał lata dobre i złe, ucieczki przed 
wrogiem, i powroty, chwile radości i smutku, a wszystko to przerwane zostało „zimną” decyzją władz austriac-
kich kasującą zakon w Jarosławiu. Dla mieszkających tam mniszek klasztor w Jarosławiu przestał być domem.

Krystyna Kieferling  

 
PANNY BENEDYKTYNKI

WYSTAWA
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KSIENIE OPACTWA BENEDYKTYŃSKIEGO 

Joanna Gołyńska czwarta ksieni w latach 
1692-1725, w zakonie od 1677 r. Pochodziła  
z zamożnej szlachty. W 1694 r. ksieni zrzekła się 

władzy nad klasztorem przemyskim. Wojna północna 
spowodowała, że mimo jej starań opactwo popadło nie-
mal w ruinę, a siostry utraciły liczne dobra i folwarki. 

Dorota Kamińska – starsza, czyli tymczasowa prze-
łożona.  W 1611 roku pod  jej opieką 12 panien bene-
dyktynek z klasztoru w Chełmnie przybyło do Jaro-
sławia by tu założyć nowy dom.  Początkowo mniszki 
mieszkały w zamku książnej Anny Ostrogskiej, na-
stępnie w dworze „nad zwierzyńcem”, a od 1614 roku   
w nowowybudowanym, drewnianym klasztorze,  przy 
drewnianym kościółku św. Mikołaja. Przez cały okres 
swego przełożeństwa zmagała się z trudnościami organi-
zacyjnymi konwentu.

Anna Kostczanka I wojewodzianka po-
morska, ksieni w latach 1615 -1642. Córka 
Krzysztofa wojewody pomorskiego i Katarzy-

ny Konopackiej, wychowanka Magdaleny Mortęskiej, 
stryjeczna siostra  Anny Ostrogskiej. Śluby zakon-
ne złożyła w 1598 r.  Ściśle współpracowała z księżną 
Anną przy wznoszeniu nowego murowanego kościoła, 
wschodniego skrzydła klasztoru oraz przy ich wystro-
ju i wyposażeniu. Za jej rządów, zgodnie z regułą cheł-
mińską, rozpoczęto w klasztorze nauczanie panien 
świeckich. Dzięki donacji bpa Stanisława Siecińskiego 
ksieni otworzyła filię zakonu w Przemyślu. Dbała o roz-
wój intelektualny sióstr. Księgozbiór założonej przez  
nią biblioteki klasztornej był największy wśród księgozbio-
rów benedyktynek polskich. Prowadziła także działalność 
wydawniczą. 

Anna Kostczanka II starościanka kościerzyń-
ska, ksieni w latach 1642-1656. Córka Krzysz-
tofa starosty kościerzyńskiego i Anny Pileckiej, 

bratanica pierwszej ksieni i jej wychowanka. W 1648 r.,  
w obawie przed napadem kozackim, wraz z 63 mniszkami 
i 4 kapłanami opuściła klasztor i udała się na Pomorze. 
W 1650 r. powróciła ze zgromadzeniem do Jarosławia. 
W latach 1650-1664 siostry aż cztery razy opuszcza-
ły klasztor szukając schronienia w Prusach, na Węgrzech  
i w Dukli. Mimo ogromnych trudności usiłowała dokoń-
czyć prace budowlane przy kościele i klasztorze. 

Anna Kostczanka III starościanka lipińska, 
ksieni w latach 1656-1692. Córka Jana  starosty 
lipińskiego i Barbary Rozrażewskiej, wychowan-

ka Anny Alojzy Chodkiewiczowej, od  1637 r.  w zakonie 
jarosławskim. W 1657 r. wraz z całym zgromadzeniem 
opuściła opactwo uciekając przed wojskami węgierski-
mi. Po powrocie przystąpiła do usuwania ogromnych 

Ludwika Tarłówna kasztelanka zawichoj-
ska, piąta ksieni w latach 1725-1741. Córka 
Aleksandra Tarły kasztelana zawichojskiego  

i Joanny Kostczanki, śluby zakonne złożyła w 1691 r. 
W trakcie swoich opackich rządów przeprowadziła 
gruntowną restaurację kościoła i klasztoru. Rozpoczęła  
budowę nowych murów od strony południowej i od Pa-
sieki. Dla poddanych  klasztoru wprowadziła sądy zwane 
„Mikołajowymi”. 

•

Helena Łozińska ósma ksieni w latach 1768-
1781. Po I rozbiorze Polski musiała dosto-
sować kierowanie opactwem do wymogów  
panujących w monarchii habsburskiej.

Anna Mniszchówna marszałkówna wielka 
koronna, szósta ksieni w latach 1741-1743, 
córka Józefa marszałka wielkiego koronne-

go i Eleonory Ogińskiej, w zakonie od 1715 r. Kon-
tynuowała dzieła swojej poprzedniczki, ale jej przed-
wczesna śmierć przeszkodziła w pełnej ich realizacji.  
W czasie jej opackich rządów w klasztorze przebywało 
41 mniszek.

Katarzyna Sołtykówna cześniczanka, siódma 
ksieni w latach 1743-1766. Córka Aleksandra 
cześnika bracławskiego, w klasztorze od 1714 r.   

Benedykcję otrzymała z rąk biskupa Wacława Sierakow-
skiego, który w 1748 r. rozpoczął gruntowną wizytację 
opactwa. Z powodu wieloletnich nieurodzajów zmagała 
się z ogromnymi kłopotami aprowizacyjnymi klasztoru.
 

zniszczeń spowodowanych przez wojska szwedzkie  
i węgierskie. Rewindykowała zatrzymane dobra klasztor-
ne i wprowadziła nowy sprawniejszy ich zarząd. Wznowiła 
działalność edytorską klasztoru. Po 36 latach energicz-
nych rządów umarła z mianen „panny mądrej”. 

WYSTAWA
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Franciszka Sołtykówna stolniczanka, dzie-
wiąta ksieni w latach 1781-1782. Córka Mi-
chała Aleksandra stolnika sandomierskiego  

i N. Makowieckiej. Ostatnia ksieni jarosławskich bene-
dyktynek. Krótko sprawowała rządy gdyż na mocy de-
kretu ogłoszonego 6 września 1782 r. nastąpiła kasata  

Po kasacie zakonu pp. benedyktynek władze au-
striackie w 1784 roku w opuszczonych budynkach 
klasztornych umieściły c.k. Komisję Mundurową 

z jej warsztatami i składami. Warsztaty, w których szyto 
mundury wojskowe były ogromnym - jak na owe czasy 
zakładem przemysłowym - dającym zatrudnienie 800 
osobom. Działająca prawie 100 lat „Komisja” odegra-
ła bardzo wielką i bardzo pozytywną rolę w historii mia-
sta. W 1870 roku rząd rozwiązał „Komisję”, a opróżniony 
klasztor pobenedyktyński został natychmiast zajęty przez 
wojsko - co dało powód do nazwania byłego opactwa 
„koszarami Anny”. Ulokowana tam została artyleria 
konna. Ponieważ w nieczynnym kościele w dalszym 
ciągu znajdowały się składy wojskowe, władze miejskie 
w 1900 roku wystąpiły z petycją o restaurację kościo-
ła i przeznaczeniu go na kościół garnizonowy. Sytuacja 
prawna nie zmieniła się do wybuchu I wojny światowej. 
Budynki pobenedyktyńskie, jako obiekty wojskowe już  

 
„WOJSKOWE” OPACTWO

•

w pierwszym roku wojny uległy poważnym uszkodze-
niom. Po zakończeniu wojny byłe opactwo stało się wła-
snością Wojska Polskiego, które miało tam magazyny 
mobilizacyjne 39 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich,  
w tym kuchnie polowe, biedki do ciężkich karabinów,  
biedki amunicyjne i taczanki. Mieszkał tam też kapelan  
garnizonu. W 1925 roku Inspektorat Zgromadzenia  
Salezjańskiego zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Robót 
Publicznych o długoterminowe wydzierżawienie części 
obiektów dawnego opactwa, w których planowano utwo-
rzyć zakład wychowawczo – oświatowy dla młodzieży.  
W latach 1931-1934 salezjanie prowadzili prace remontowe  
w klasztorze, ale narastające trudności spowodowały 
wycofanie się przez nich z dzierżawy. Wojsko ponow-
nie stało się jedynym użytkownikiem dawnego opactwa 
i stan taki przetrwał do wybuchu II wojny światowej.

Krystyna Kieferling
 

jarosławskiego opactwa. Ponad 30 sióstr  musiało szukać 
schronienia w innych domach zakonnych, u życzliwych 
krewnych czy u dobrodziejów opacta. W 1783 r. za-
mknięto kościół, a w 1784 r. w klasztorze umieszczo-
no komisję mundurową z jej warsztatami i składami. 
Dobra klasztorne i folwarki sprzedano na licytacji.

Krystyna Kieferling , Jadwiga Stęchły

 
SZKOŁA BUDOWLANA  

W OPACTWIE BENEDYKTYŃSKIM 1947-1988

12 września 1947 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki 
przekazało dawne opactwo benedyktyńskie Państwo-
wej Szkole Budownictwa w Jarosławiu. Jarosławska  
„budowlanka” stała się gospodarzem całego założenia 
podejmując równocześnie trud  odbudowy klasztoru po 
zniszczeniach wojennych. Prace remontowe prowadził Od-
dział Robót Budowlanych PSB w Jarosławiu przy olbrzy-
mim zaangażowaniu i udziale pracowników oraz uczniów 
szkoły. Skrzydła dawnego klasztoru zaadoptowano  
na internat dla chłopców. W latach 1947-49 wybudowa-
no nowy budynek, który przeznaczono na internat dla 
dziewcząt (obecny klasztor ss. benedyktynek). 

W wyremontowanych basztach zamieszkali nauczyciele  
i pracownicy obsługi internatu. By nowa placówka opie-
kuńczo-wychowawcza mogła prawidłowo funkcjonować  
zbudowano na fundamentach dawnej rezydencji kape-
lanów - przy murze obronnym od strony południowej 
- pralnię i łaźnię. Ponadto w obrębie murów utworzono  
gospodarstwo pomocnicze (hodowano zwierzęta, upra-
wiano ogród warzywny i sad). 

Wszystkie te dokonania możliwe były dzięki  ogromnemu 
zaangażowaniu dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego. 

Jadwiga Stęchły
 

WYSTAWA
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PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE 
W DAWNYM OPACTWIE PANIEN BENEDYKTYNEK 

w latach 1991-2011

Jadwiga Stęchły

Kiedy w 1991 r. opactwo benedyktyńskie powróciło 
na własność Kościoła - przemyskich Sióstr Bene-
dyktynek, a w 1994 r. Archidiecezji Przemyskiej 

– widok całego założenia nie przypominał wczesnobaroko-
wego splendoru. Mocno zawilgocone i zagrzybiałe ściany 
kościoła i klasztoru, brak tynków i okien, zniszczona stolar-
ka, wnętrza pozbawione wystroju i wyposażenia – chociaż 

•

nadal wyglądały malowniczo wraz z otaczającymi je mura-
mi, wołały o pomoc. Podobnie jak pierwsi administrato-
rzy tutejszego założenia. Po 20 latach trudno uwierzyć, że  
w tak krótkim czasie, udało się doprowadzić zarówno  
mury budynków jak i ich wystrój, wyposażenie kościoła  
do tak dobrego stanu zachowania i wyglądu.

Widok na absydę kościoła i wnętrze prezbiterium, stan z pocz. lat 90. XX wieku.

REMONTY I KONSERWACJE
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1. PRACE REMONTOWE W KOŚCIELE I KLASZTORZE

Do renowacji dawnego opactwa benedyktyńskie-
go w Jarosławiu przymierzył się  już pod koniec 
lat osiemdziesiątych potężny i słynny wówczas w 

całej Polsce Kombinat Rolno-Przemysłowy "IGLOOPOL" 
w Dębicy. Skończyło się jednak tylko na inwentaryzacji 
oraz wyburzeniu spychaczami kilkudziesięciu metrów 
siedemnastowiecznego muru obronnego. Właściwe prace 
remontowe, już z błogosławieństwem bpa Ignacego Tokar-
czuka, rozpoczęło w 1990 r. Stowarzyszenie Wspierające 
międzynarodowy Ruch Moral Re-Armament, opierając się 
na funduszach przekazywanych z centrali Ruchu w Caux 
w Szwajcarii. Owocem ich wysiłków była wymiana więźby 
dachowej i pokrycia na budynku poklasztornym. Przybyłe 
rok później z Przemyśla siostry benedyktynki zamieszkały 
w dawnym budynku internatu dla dziewcząt Zespołu Szkół 
Budowlanych w Jarosławiu. Na własne potrzeby, także dzię-
ki wsparciu finansowemu bpa Ignacego, adaptowały część 
wnętrza na mieszkanie i kaplicę. Największym zastrzykiem 
finansowym w tym czasie była decyzja Księdza Biskupa, 
aby na remont jarosławskiego opactwa przekazać wszyst-
kie ofiary zebrane w Rzeszowie 2 czerwca 1991 r., podczas 
Mszy Świętej beatyfikacyjnej biskupa Sebastiana Józefa Pel-

Budowa klasztoru rozpoczęła się wraz z budową kościoła za czasów I ksieni Anny Kostczanki od skrzydła wschodniego, 
południowe powiązane ze ścianą frontową kościoła dobudowano za czasów II ksieni Anny Kostczanki co, spowodowało 
przeniesienie portalu na jego południową stronę. 

czara, na błoniach, przy obecnej Katedrze Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Zebrane środki o wartości równej dzisiaj 
ok. 1 miliona złotych, przy ówczesnych cenach materiałów 
oraz systemie prawnym, systemie pracy pozwoliły na pod-
stawowy remont kościoła (uzupełnienie podziurawionych 
ścian, otynkowanie wewnątrz i na zewnątrz, założenie po-
sadzek i najkonieczniejszej stolarki otworowej). Z ramienia 
diecezji prace te nadzorował ks. prał. Stanisław Krzywiński. 
W tej trosce zastąpił go wkrótce ks. Michał Błaszkiewicz,  
a od 1994 r. ks. prał. Franciszek Rząsa.  

 Ks. prałat Rząsa skoncentrował się na dalszym 
gruntownym remoncie i wyposażeniu świątyni. Po upo-
rządkowaniu zdewastowanego wnętrza kościoła wyremon-
towano jego więźbę, pokrycie dachu i wież. Wymieniono 
stolarkę okienną, wykonano nową marmurową posadzkę 
wraz z grzewczym systemem podłogowym. Zrekonstru-
owano chór wsparty na potężnych filarach. Wykonano też 
najbardziej konieczne prace przy murach i basztach obron-
nych. Remont baszty bramnej polegał na wymianie tyn-
ków i stolarki okiennej wraz z adaptacją wnętrz na studio 
RADIA AVE MARIA. 

REMONTY I KONSERWACJE
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FO
T.

 J.
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LU
SA

RZ

Jednocześnie dzięki kolejnym dużym nakładom finanso-
wym ks. prałat Rząsa adaptował budynek poklasztorny na 
miejsca noclegowe dla pielgrzymów i sale spotkań wyposa-
żając je w podstawowe sprzęty. Wykonano wówczas m.in. 
instalacje grzewcze i wodno kanalizacyjne. Dodatkowo  
w roku 2000 zamontowano instalację do ogrzewania wody 
użytkowej energią słoneczną. W 2003 r. zamontowano 
windę dla niepełnosprawnych. Budynek poklasztorny 
mógł coraz lepiej służyć powołanemu w 1994 r. Ośrodko-
wi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. sł. Bożej Anny 
Jenke. 
 W 2005 roku staraniem ks. Marka Pieńkowskiego 
– kolejnego kustosza dawnego opactwa benedyktyńskiego 
– rozpoczęto prace związane z osuszeniem ścian funda-
mentowych i przyziemia południowego skrzydła klasztor-
nego oraz prace remontowe pomieszczeń mieszkalnych, 
tj. naprawę zniszczonych tynków oraz wymianę części sto-
larki okiennej i drzwiowej.  W kolejnych latach dokonano 
przebudowy kuchni i zamontowano nowy piec centralnego 
ogrzewania na biomasę. W 2008 roku prace objęły remont 
pomieszczeń północnej wieży kościoła a następnie połu-
dniowej wraz z adaptacją na pokój organisty, pokój prób 

W połowie XVIII wieku w wieży południowej znajdowały się trzy dzwo-
ny oraz zegar ofiarowany przez Annę Opalińską Koniecpolską. Do dzisiaj  
we wnętrzu zachowała się malowana na tynku tarcza zegara.

dla chóru i pokój gościnny. 
 W 2009 wymieniono część stolarki okiennej 
i drzwiowej w dolnej kondygnacji wieży południowej, 
kontynuowano prace izolacyjne. W 2010 roku w budyn-
ku klasztoru wykonano remont tynków wewnętrznych  
w korytarzach oraz wymianę posadzki, wykonano remont 
pomieszczeń pod wieżą południową kościoła, wymienio-
no kolejne okna. W baszcie bramnej wykonano izolację 
następnego odcinka murów fundamentowych oraz nowe 
wrota w bramie, które zawsze stoją otworem dla wszyst-
kich pielgrzymów i turystów. Już dzisiaj mogą oni podzi-
wiać majestatyczne wnętrze  klasztoru. Na remont czekają 
w nim jeszcze cele po bokach korytarza. 

Prace remontowe w kościele i klasztorze prowadzone są pod kie-
runkiem Pana Edwarda Makowieckiego z Jarosławia, od 2005 
roku przez firmę HYDROTECH Piotr Sereda z Przeworska. 

REMONTY I KONSERWACJE
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2. PRACE KONSERWATORSKIE PRZY WYPOSAŻENIU  
I WYSTROJU KOŚCIOŁA 

Oryginalne wyposażenie i wystrój kościoła – nie-
zwykle bogate – znane nam z opisów w sprawoz-
daniach z wizytacji bpa. Wacława Sierakowskiego 

przeprowadzonej w latach 1748-1757 uległo całkowitemu 
niemal zniszczeniu i rozproszeniu. Jedynie część sztuka-
terii (większość to rekonstrukcja) oraz ślady malowideł  
w absydzie i wieży południowej kościoła sięgają swą histo-
rią czasu jego powstania. Obecne wyposażenie pochodzi  
z pojezuickiego kościoła w Przemyślu, który w 1991 roku 
decyzją papieża Jana Pawła II został przekazany na wła-
sność diecezji przemysko-warszawskiej ob. bizantyjsko-
ukraińskiego. Staraniem ks. dr Franciszka Rząsy w 1997 r. 
kościół rektoralny zyskał nowe wyposażenie (ołtarz głów-
ny, dwa boczne, prospekt organowy i chrzcielnicę), które 
zostało poddane sukcesywnie pracom konserwatorskim.
 Prace przy wystroju wnętrza kościoła rozpoczęły 
się od ścian i sztukaterii na sklepieniu. Konserwacja po-
legająca w dużej mierze na rekonstrukcji detali i scaleniu 
kolorystycznym, przebiegała dwuetapowo. I etap w latach 

1992-93 obejmował skucie zniszczonych i przepalonych 
pożarem tynków kościoła i sztukaterii, wykonanie nowych 
tynków, rekonstrukcję elementów wystroju sztukatorskie-
go w kaplicach bocznych oraz części prezbiterium. Wyko-
nawcą prac przy sztukateriach był zespół konserwatorski 
kierowany przez Adama Jasiewicza z Krakowa, przy fre-
skach Mariusz Makowiecki z Jarosławia. W II etapie  prac, 
w 1999 r., dokonano uzupełnień wykonanych dotychczas 
detali i zrekonstruowano wystrój sztukatorski całej nawy  
w oparciu o przekazy ikonograficzne i zachowane oryginal-
ne fragmenty dekoracji sztukatorskiej. Odtworzono zawa-
lony w części chór muzyczny. Sklepienie i ściany kościoła 
pomalowano. Wykonawcą II etapu była Pracownia Kon-
serwacji Dzieł Sztuki Elżbiety i Zdzisława Wróblewskich  
z Jarosławia. Prace przy chórze prowadziła firma Ars Re-
stauro Romana Dawidziaka z Rzeszowa.
 Jednocześnie wykonane zostały prace przy orga-
nach i prospekcie organowym z 1 poł. XX w.

Pierwotnie pomiędzy dekoracyjnymi ramami sztukatorskimi występowały malowidła. Do rekonstrukcji nie było niestety podstaw ikonogra-
ficznych, lecz wiadomo, że ich renowacją w latach 1921-1922 zajmowały się art. mal. Zofia Baudouin de Courtenay razem z Heleną Schra-
mówną, zaś renowacją sztukaterii art. rzeźb. Pliszewski ze Lwowa. Warto o nich wspomnieć by odzwierciedlić bogactwo tej misternej deko-
racji sklepienia.

REMONTY I KONSERWACJE
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 W latach 1996-1998 pełnej konserwacji podda-
no również jeden z najcenniejszych zabytków Jarosławia, 
prowadzący do kościoła późnorenesansowy portal z 1622 
roku, wykonany na wzór łuku triumfalnego, prawdopo-
dobnie przez rzeźbiarza Jana Pfistera. Obiekt wymagał 
kompleksowej konserwacji i sporej rekonstrukcji detalu. 
Wykonawcą była firma Ars Restauro Romana Dawidziaka 
z Rzeszowa.
 Następnie przyszła kolej na ołtarz główny wykona-
ny do kościoła pojezuickiego w Przemyślu w Pracowni Fer-
dynanda Majerskiego z Przemyśla. Ołtarz wraz obrazem 
patronalnym Serca Pana Jezusa pędzla Tadeusza Popiela 
(ucznia Jana Matejki)  ufundowany został przez bp. Seba-
stiana Pelczara.  Rzeźby świętych: Piotra i Pawła, Ignacego 
Loyoli – patrona jezuitów i Stanisława Kostki - patrona Pol-
ski, ustawione w osiach bocznych nastawy, zostały sprowa-
dzone z tyrolskiego warsztatu w Grőden.  
 Ołtarz Serca Pana Jezusa ustawiony był pierwot-
nie w kościele przemyskim w linii prostej. W nowych wa-
runkach montażu, koniecznym było załamanie go po obu 
bokach obrazu w celu dostosowania do łuku prezbiterium.  
Podczas konserwacji dokonano również skrócenia o kil-
kanaście centymetrów każdej kondygnacji montażowej 
obiektu. Zrekonstruowano krzyż w zwieńczeniu, zmniej-
szając go proporcjonalnie o ponad połowę wysokości. 
Wszystkie elementy obiektu zostały poddane  starannej, 
pełnej konserwacji.

Pierwowzorem zwieńczenia ołtarza z figurą Matki Bożej Tronującej 
jest zwieńczenie ołtarza z  kościoła  jezuitów w Atwerpii dłuta Hansa 
Mindarta, wykonane według projektów mistrza Petera Paula Rubensa.

REMONTY I KONSERWACJE
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 Prawie trzy lata trwały prace konserwatorskie przy 
ołtarzu Matki Bożej Ostrobramskiej - niezwykle cennym 
pod względem historycznym, artystycznym, zabytko-
wym, a przede wszystkim duchowym.   Ołtarz wykonany 
został około 1658 roku do kościoła paraf. pw. Św. Michała 
Archanioła w Starej Soli. Pierwotnie z obrazami: Wnie-
bowstąpienia Matki Bożej, Koronacji Marii i Chrystusa 
Ukrzyżowanego pomalowany był na czarno, częściowo 
złocony i srebrzony. W 1933 r. został zakupiony do kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przemyślu i odnowio-
ny ku pamięci Józefa Piłsudskiego z inicjatywy wojskowe-
go Koła Przemyślan. Wymieniono wówczas oryginalne 
obrazy na nowe: Matki Bożej Ostrobramskiej, św. Teresy  
i św. Józefa pędzla Juliusza Studnickiego z Przemyśla. Oł-
tarz pomalowano na zielono, dostosowując jego estetyczny 
wygląd do istniejącego wyposażenia kościoła. W trakcie 
prowadzonej konserwacji w latach 2001-2004 powrócono 
do II warstwy historycznej, w tonacji czerwieni i brązów, 
wtapiając w barokową estetykę elementy XX - wieczne  
– w kolorze zielonym. Ołtarz ustawiony w kaplicy św. Anny, 
a przede wszystkim obraz Matki Bożej Ostrobramskiej 
skupia na modlitwie coraz większą liczbę wiernych. 
 Wraz z konserwacją ołtarza Matki Bożej prowa-
dzone były prace przy ambonie fundowanej do kościo-
ła pojezuickiego w Przemyślu przez pana Drużbackiego  
z Prałkowiec. Ambona wykonana została także przez Pra-
cownię Ferdynanda Majerskiego z Przemyśla. Obok pro-

gramowej konserwacji obiektu zostały przy niej wykonane 
prace skomplikowane pod względem konstrukcyjnym.  
W związku z nowym miejscem montażu nastąpiła koniecz-
ność przełożenia dotychczasowych schodów z prawej stro-
ny na lewą i zmiana lewego boku korpusu ambony.  Pier-
wotnie była ona usytuowana po przeciwnej stronie filara.
 Mimo znacznie krótszej metryki i odmiennych 
walorów artystycznych i plastycznych nie można pominąć 
historii ołtarza bocznego Chrztu Chrystusa. Ołtarz powstał 
ok. 1911 r. do kaplicy „domowej” w siedzibie Arcybisku-
pa Ostrzyhomskiego w Budzie na Węgrzech. 19 stycznia 
1912 roku ołtarz konsekrował bp Samosaty Medard Kohl 
umieszczając w nim relikwie świętych Aurelii i Walerii. Nie 
wiadomo jak znalazł się w kościele przemyskim.  Pewnym 
jest, że staraniem ks. Antoniego Miodońskiego dziekana 
Wojska Polskiego zamówiono do ołtarza nowy obraz, któ-
ry namalował Stanisław Mościciki z Wołynia, były legioni-
sta I-go Korpusu  Wschodniego, chorąży 4 Baonu Saperów. 
Obraz z datą  8.V. 1936 r. jest sygnowany. Po pełnej kon-
serwacji ołtarz został ustawiony w kaplicy św. Benedykta. 
Ostatnie realizacje konserwatorskie wyposażenia objęły 
chrzcielnicę oraz lichtarz pochodzące z 1 poł. XX wieku. 

 Wszystkie prace przy obiektach ruchomych wy-
konała w latach 1999-2010 Pracownia Konserwacji Dzieł 
Sztuki Elżbiety i Zdzisława Wróblewskich z Jarosławia. 

REMONTY I KONSERWACJE
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3. PRACE REMONTOWE KLASZTORU SS. BENEDYKTYNEK  
ORAZ PROJEKTOWE DAWNEJ REZYDENCJI KAPELANÓW  

I DOMU GOŚCINNEGO  

Kiedy siostry benedyktynki przybyły do opactwa 
zamieszkały w zniszczonym budynku wzniesio-
nym jako internat dla dziewcząt w latach 1949-52. 

Z czasem wnętrza internatu zaadoptowały na mieszkanie 
i kaplicę. W późniejszym okresie wyremontowały kolejne 
pomieszczenia z przeznaczeniem na stancje dla ubogich i 
potrzebujących, dokonały wymiany pokrycia dachowego i 
stolarki okiennej. Od 2009 roku prowadzą kompleksowy 
remont budynku, łącznie z instalacjami grzewczą, kanaliza-
cyjną, elektryczną.
 W 2010 roku staraniem siostry przełożonej Barba-
ry Dendor rozpoczęto działania zmierzające do remontu 
dwóch budynków przy murze od południowej strony zało-

żenia, przy dawnej bramie gospodarczej. Wykonana została 
już dokumentacja techniczna - projekt remontu budynków 
dawnej rezydencji kapelanów i dewotek wraz z ich adapta-
cją na cele oświatowe. 
 Prace projektowe poprzedzone zostały badaniami 
architektonicznymi, które stanowiły bazę do sformułowa-
nia wytycznych konserwatorskich oraz sporządzenia pro-
jektu budowlanego. 
 Badania architektoniczne i wytyczne konserwator-
skie przeprowadził i opracował zabytkoznawca Pan Hen-
ryk Iłowski z Jarosławia; projekt budowlany - INWEST 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Leszek Kaczmarczyk s.j. 
z Mielca. 
  

Wykonanie wszelkich robót w obrębie opactwa możliwe było także dzięki środkom finansowym pochodzącym  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Kościelnego, Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Podkarpackiego - pozostających w dyspozycji Podkarpac-
kiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Miejskiej Jarosław, Fundacji EkoFundusz oraz składek wiernych. 

REMONTY I KONSERWACJE
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BILDERKREUZ - KRZYŻ Z OBRAZÓW

•

 

Pan Michail Posin artysta malarz (ur. 1948), zam.  
w Berlinie namalował to dzieło w latach 1996-
1998 wystawiając je następnie w różnych miejsco-

wościach na terenie Niemiec. W międzyczasie, poruszony 
osobą naszego Wielkiego Rodaka, zadedykował je Janowi 
Pawłowi II i ofiarował 10 marca 2004 r. podczas audiencji 
generalnej w Rzymie - wystawiając je w częściach w auli 
Pawła VI.
Ponieważ papież był Polakiem, artysta postanowił to dzie-
ło przekazać do Polski. Skontaktował się z polską amba-
sadą w Berlinie prosząc o wskazanie stosownego miejsca  
w naszej Ojczyźnie.
Ambasada podała adres naszego Metropolity jako prze-
wodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wymie-
niając korespondencję z autorem nasz Arcypasterz z ko-
lei postanowił przekazać je do Jarosławskiego Opactwa 
(Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Słu-
żebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu).
Tutaj Bilderkreuz - Krzyż z obrazów ma być eksponowa-

ny na stałe i udostępniany do kontemplacji dla wszyst-
kich chętnych. Całość „Krzyża z obrazów″ składa się z 17 
elementów malowanych w konwencji neoekspresjoni-
zmu. Jest to malarstwo olejne na płótnie. Mierzy blisko 
osiem metrów wysokości i cztery i pół metra szerokości. 
Oprócz sceny Ukrzyżowania zawiera inne sceny biblijne: 
od Zwiastowania do Wniebowstąpienia. Kompozycję do-
pełniają dwaj żołnierze, dwa krajobrazy i dwa płótna abs-
trakcyjne.
Poruszeni przykładem swego brata, do darczyńców do-
łączyli pan Semjon Posin, który podarował nam portret 
Jana Pawła oraz pan Evgenij Posin, od którego otrzyma-
liśmy wizerunek Ukrzyżowanego z wyciągającymi się ku 
Niemu ludzkimi rekami.
Obecny jest wśród nas od tygodnia sam pan Michail Po-
sin, ze swoim asystentem panem Wilfriedem Winzerem 
oraz ze swoją studentką panią Aleksandrą Eibl. Na week-
end przyjechał także pan Evgenij Posin z panią Marion. 
Trzeci brat musiał pozostać w Berlinie, gdzie prowadzą 
wspólny salon sztuki.
Dziękujemy ofiarodawcom i ich przyjaciołom za usku-
tecznienie tych niecodziennych darów.

PRZEMÓWIENIE KS. MARKA PIEŃKOWSKIEGO  
PODCZAS UROCZYSTOŚCI PRZYJĘCIA  
KRZYŻA Z OBRAZÓW - 1 kwietnia 2007 r.

WSPOMNIENIA
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Bardzo pomocna jako tłumaczka okazała się pani Alek-
sandra Eibl mieszkająca w Berlinie, której matka jest Po-
lką z Gdańska, a ojciec Austriakiem z okolic Graz.
Państwu Krystynie i Jerzemu Ślanda dziękujemy za po-
krycie kosztów transportu dzieł sztuki z Niemiec do Pol-
ski.
Pan Adam Sereda patronował budowie drewnianej kon-
strukcji pod obrazy, a także jej transportowi na spotkanie 
młodych w Starej Wsi koło Brzozowa. Skierował też do 
różnych prac swoich ludzi panów Lucjana, Marka i Tade-
usza.
Głównym twórcą konstrukcji jest pan Zbigniew, który 
pracował przy niej wiele godzin przez cały tydzień ko-
rzystając z wydatnej pomocy pana Piotra Lepy. Wiele 
cennych rad i posług wykonał przy tym pan Zdzisław 
Wróblewski zaprzyjaźniony konserwator dzieł sztuki. 
Pamiętajmy, że jemu i jego żonie Elżbiecie zawdzięczamy 
cały wystrój naszej świątyni.

Panu Jerzemu, ślusarzowi z Pełkiń 
i jego pomocnikom dziękujemy za 
precyzyjne przygotowanie elemen-
tów metalowych, natomiast pani 
Teresie Piekarz z Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków dzięku-
jemy za profesjonalną konsultację  
w kwestii tymczasowej i stałej eks-
pozycji Krzyża (...)
I na koniec wyrazy wdzięczności 
kieruję do Księdza Arcybisku-
pa Józefa Michalika. Nie tylko za 
nieustanną życzliwość dla Opac-
twa, za spotkanie z artystą i jego 
przyjaciółmi i za dzisiejszą obec-
ność, ale przede wszystkim za 
pierwszą decyzję. Krzyż mógł po-
wędrować wszędzie, a znalazł się  
u nas w Opactwie.
Bóg zapłać. Wszystkim za wszystko.

Ks. Marek Pieńkowski

Michail Posin - artysta, malarz, 
autor Krzyża z obrazów.

WSPOMNIENIA
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JUBILEUSZOWY ROK 
•

„Dnia 8 września 2010 roku Penitencjaria Apostolska na mocy specjalnego upoważnienia Ojca Świętego bardzo chęt-
nie przyznaje odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (tzn. przystąpienie do Spowiedzi Świętej, przyjecie Komunii 
Eucharystycznej i modlitwa według intencji Ojca Świętego) wiernym prawdziwie skruszonym, którzy jako pielgrzy-
mi nawiedzą jubileuszowy kościół Świętych Mikołaja i Stanisława i tam  pobożnie przeżyją jakąkolwiek jubileuszową 
celebracje lub przynajmniej poświęcą odpowiedni czas na pobożne rozważanie połączone z odmówieniem Modlitwy 
Pańskiej. Wyznania Wiary oraz wezwań do Najświętszej Maryi Panny i Świętych Mikołaja i Stanisława. Pobożni wierni, 
którzy z powodu choroby lub innych poważnych przyczyn nie są w stanie nawiedzić kościoła należącego do Opactwa, 
mogą także zyskać odpust zupełny w miejscu, w którym zastały ich te przeszkody, o ile wyrzekną się przywiązania do ja-
kiegokolwiek grzechu, powezmą decyzję wypełnienia jak najszybciej trzech zwykłych warunków odpustu i pragnieniem 
serca duchowo nawiedzą Opactwo oraz odmówią przy tym wspomniane powyżej modlitwy, ofiarują Bogu przez Maryje 
swoje cierpienia i trudności życiowe […]
Powyższe dotyczy roku jubileuszowego…”

JUBILEUSZOWY ROK
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Co już za nami...
2010-12-31 Inauguracja odpustu Roku Jubileuszowego połączo-
na z jubileuszowym błogosławieństwem papieskim udzielonym 
przez J.E. Ks. Bpa Mariana Rojka.
2011-01-02 Inauguracja publikacji jubileuszowych w edycji 
przemyskiej czasopisma Niedziela.
2011-01-02 Inauguracja cotygodniowych Nieszporów Jubile-
uszowych (niedziela 16.30).
2011-01-06 Inauguracja artystyczna Wielkiego Jubileuszu  
- Koncert kolęd chóru i orkiestry Nicolaus w ramach cyklu „Sta-
rosta Jarosławski zaprasza..."
2011-01-06 Jubileuszowe Spotkanie Opłatkowe grup i wspólnot 
związanych z Jarosławskim Opactwem.
2011-01-07 Jubileuszowa pielgrzymka do Tyńca - centrum pol-
skiej rodziny benedyktyńskiej.
2011-01-07 Inauguracja comiesięcznych jubileuszowych piel-

SKŁAD KOMITETU HONOROWEGO OBCHODÓW JUBILEUSZU 
400 LAT JAROSŁAWSKIEGO OPACTWA

 
Przewodniczący Komitetu:
1. J. E. Ks. Abp Józef Michalik Metropolita Przemyski
2.  Dr Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego 
 
Członkowie (w porządku alfabetycznym):
1. Ksiądz Prałat Józef Bar Wikariusz Biskupi ds. zakonnych
2.  Jerzy Batycki Starosta Jarosławski
3. Ksiądz Prałat Marian Bocho Proboszcz Parafii p.w. Bożego Ciała
4. Ksiądz Prałat dr Edward Chmura Proboszcz Parafii p.w. NMP Królowej Polski
5. Małgorzata Chomycz Wojewoda Podkarpacki
5. Ksiądz Sekretarz Roman Chowaniec Wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego
6. Dr Andrzej Ćwierz Poseł Prawa i Sprawiedliwości
7. Mieczysław Golba Poseł Prawa i Sprawiedliwości
8. Ojciec Józef Kiełbasa OFM Proboszcz Parafii p.w. Świętej Trójcy
9. Teresa Kubas-Hul Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego
10. Tomasz Kulesza Poseł Platformy Obywatelskiej
11. Ksiądz Infułat Stanisław Mac – Proboszcz Katedry Rzeszowskiej
12. Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Makieła Rektor PWSZ
13. Ksiądz Prałat Marian Nabrzyski Proboszcz Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego
14. Jarosław Pagacz Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
15. Ksiądz Prałat Bartosz Rajnowski Kanclerz Kurii Metropolitalnej
16. Ksiądz Prałat Henryk Rykała Rektor Kościoła p.w. Świętego Ducha
17. Piotr Sereda Prezes Firmy Hydrotech
18. Damian Sereda Prezes Firmy Budamex
19. Ojciec Jacek Skupień OP Proboszcz Parafii p.w. MB Bolesnej
20. Ksiądz Prałat Edward Sobolak Ekonom Archidiecezji Przemyskiej
21. Dr Grażyna Stojak Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków
22. Leszek Szczybyło Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego
23. Józef Szkoła Wicestarosta Jarosławski
24. Andrzej Wyczawski Burmistrz Miasta Jarosławia

ROCZNE KALENDARIUM OBCHODÓW JUBILEUSZU

grzymek na nabożeństwa o uzdrowienie i uwolnienie wewnętrz-
ne (1. piątek miesiąca 19.30-24.00).
2011-01-12 Inauguracyjne spotkanie Komitetu Honorowego 
Obchodów Jubileuszu pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Józe-
fa Michalika oraz dr. Mirosława Karapyty.
2011-01-23 Jubileusz Opactwa w kościele Ojców Franciszka-
nów Reformatów w Jarosławiu.
2011-01-25 Pielgrzymka Związku Sybiraków z Jarosławia i oko-
lic.
2011-01-29 Pielgrzymka przemyskich neoprezbiterów RP 2010 
połączona z jubileuszowym błogosławieństwem papieskim 
udzielonym przez J.E. Ks. Bpa Adama Szala.
2011-01-29 Inauguracja comiesięcznych jubileuszowych piel-
grzymek na całonocne adoracje (29. dzień miesiąca w godz. 
17.00-5.00).

JUBILEUSZOWY ROK
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2011-02-07 Pielgrzymka jarosławskiego Duchowieństwa . 
2011-02-13 Miesięcznik „Cuda i łaski Boże" (luty 2011) poświę-
cony w całości Jubileuszowemu Opactwu w Jarosławiu (45 000 
egz.).
2011-02-15 Pielgrzymka jarosławskich Przyjaciół Anny Jenke - 
35. rocznica śmierci Służebnicy Bożej.
2011-02-16 Inauguracja comiesięcznego cyklu wieczornych 
audycji jubileuszowych w Radio Fara (1. środa miesiąca 21.30-
22.15).
2011-02-27 Jubileusz Opactwa w kościele p.w. Matki Bożej Po-
cieszenia w Gwizdowie.
011-03-05 Pielgrzymka przemyskich neoproboszczów RP 
2009-2010 połączona z jubileuszowym błogosławieństwem pa-
pieskim udzielonym przez J.E. Ks. Abpa Józefa Michalika. 
2011-03-09 Pielgrzymka z Ośrodka Rehabilitacyjno - Eduka-
cyjno - Wychowawczego w Jarosławiu.
22011-03-12 Inauguracyjne spotkanie Komitetu Organizacyj-
nego Obchodów Jubileuszu.
2011-03-13 Jubileuszowy artykuł w czasopiśmie Gość Niedziel-
ny (140 000 egz.).
2011-03-14 Pielgrzymka Organistów Archidiecezji Przemyskiej 
2011-03-14 Pielgrzymka uczniów klas piątych i szóstych Szkoły 
Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.
2011-03-17 Inauguracja comiesięcznego cyklu przedpołudnio-
wych audycji jubileuszowych w Radio Fara (3. czwartek miesią-
ca 9.30-10.00). 
2011-03-21 Pielgrzymka grupy uczniów z Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
2011-03-22 Pielgrzymka kuracjuszy z  Ośrodka Profilaktyczno-
Rehabilitacyjnego im. o. Pio w Radawie. 
2011-03-22 Pielgrzymka grupy słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku z Tarnowa. 
2011-03-25 Spotkanie sekcji strategiczno-organizacyjnej Komi-
tetu Jubileuszowego. 
2011-03-26 Pielgrzymka z parafii p.w. św. Józefa Robotnika  
z Wydrzy. 
2011-03-27 Jubileusz Opactwa w parafii p.w. Miłosierdzia Boże-
go w Jarosławiu.
2011-03-30 Pielgrzymka uczniów Prywatnego Gimnazjum 
Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej z Jarosła-
wia. 
2011-03-31 Jubileuszowe spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia 
Miłośników Jarosławia. 
2011-04 Wystawa fotografii Opactwa (Zespół Szkół Plastycz-
nych w Jarosławiu). 
2011-04-02 Spotkanie sekcji społeczno-kulturalnej Komitetu 
Jubileuszowego.
2011-04-02 Spotkanie inicjatywne „Podkarpackiego klastra kul-
turowo-turystycznego im. Jana Pawła II". 
2011-04-02 Ogólnomiejska Jarosławska Droga Krzyżowa - Piel-
grzymką do Jubileuszowego kościoła św. bpów Mikołaja i Stani-
sława (20.00). 
2011-04-03 Pielgrzymka członków i sympatyków Towarzystwa 
Przyjaciół Anny Jenke połączona z jubileuszowym błogosła-
wieństwem papieskim udzielonym przez J.E. Ks. Bpa Adama 
Szala (11.30). 
2011-04-14 Pielgrzymka jarosławskiego Stowarzyszenia Akade-
mia Trzeciego Wieku. 
2011-04-29 Finał konkursu „Zlot Gwiaździsty Śladami Prze-

szłości". 
2011-04-29 Finał konkursu „Dzieje dawnego opactwa sióstr 
benedyktynek we wspomnieniach na przestrzeni XX wieku". 
2011-05 Konkurs plastyczny i poetycki „Jarosławskie miejsce 
niezwykłe - Opactwo pobenedyktyńskie" (Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Aleksandra Fredry). 
2011-05-10 Pielgrzymka Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
2011-05-14 Jarosławska Noc Muzeów w Jarosławskim Opactwie 
(Stowarzyszenie Muzyka Dawna i in.). 
2011-05-15 Jubileusz Opactwa w parafii p.w. Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski w Jarosławiu. 
2011-05-19 Pielgrzymka jarosławskich członków i sympatyków 
Polskiego Związku Niewidomych - 55. rocznica działalności 
koła PZN. 
2011-05-21 Pielgrzymka przełożonych wspólnot centrum war-
szawskiego Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego 
2011-05-28 Pielgrzymka osób konsekrowanych z Archidiecezji 
Przemyskiej. 
2011-05-29 Jubileusz Opactwa w Jarosławskiej Kolegiacie. 
2011-06 Otwarcie poplenerowej wystawy malarstwa (Zespół 
Szkół Plastycznych w Jarosławiu). 
2011-06 Ubogacenie florystyczne jubileuszowego lata („Mar-
pol" Gospodarstwo Ogrodnicze). 
2011-06-04 Pielgrzymka duchowieństwa z archiprezbiteratu ja-
rosławskiego. 
2011-06-26 Jubileusz 50 lat kapłaństwa ks. prał. Mariana Rajchla 
i 25 lat kapłaństwa ks. prał. Marka Pieńkowskiego. 
2011-07-24 Pielgrzymka uczestników XV  Światowego Festiwa-
lu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2011. 
2011-07-26 Imieniny Anny - Kobiety zasłużone dla jarosław-
skich dziejów (m.in. Towarzystwo Literackie imienia Adama 
Mickiewicza, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia). 
2011-07-30 Jubileuszowe ośmiodniowe Rekolekcje Ignacjań-
skie. 
2011-07-30 Koncert organowy p. Marka Stefańskiego w ramach 
XX Jubileuszowego Rzeszowskiego Festiwalu Muzyki Organo-
wej. 
2011-08-10 Jubileuszowy pięciodniowy Fundament Ćwiczeń 
Duchowych Św. Ignacego. 
2011-08-13 Wernisaż wystawy zbroi husarskich. 
2011-08-16 Rekolekcje jubileuszowe rzeszowskich neoprezbi-
terów. 
2011-08-18 Warsztaty śpiewu gregoriańskiego dla kobiet 2011-
08-21 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Pieśń Naszych 
Korzeni (w Opactwie Msza inauguracyjna z Opatem Tynieckim, 
codzienne jutrznie i nieszpory oraz eucharystie posoborowe  
i trydenckie, wigilijne czuwanie, seminarium o tradycjach mo-
nastycznych Wschodu i Zachodu, noclegi i wyżywienie itd). 
2011-08-26 Adam Strug (śpiew), Bartosz Izbicki (organy), Mo-
nodia Polska; Pieśni o rzeczach ostatecznych. XVIII-wieczne 
polskie pieśni pokutne i pasyjne. 
2011-09 Poremontowe prace pielęgnacyjno-porządkowe  
w ogrodzie benedyktyńskim (Zespół Szkół Ogrodniczych i Li-
cealnych im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie). 
2011-09-01 Jubileuszowe Jerycho Różańcowe (siedmiodniowe 
rekolekcje nieustannej modlitwy). 
2011-09-02 Metropolitalna pielgrzymka Arcybractwa Straży 
Honorowych NSPJ z błogosławieństwem jubileuszowym J.E. 
Ks. Bpa Mariana Rojka. 

JUBILEUSZOWY ROK
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2011-09-08 Finisaż wystawy malarstwa (poplenerowa uczniów 
Jarosławskiego Plastyka - ZSP). 
2011-09-10 Ognisko seniorów harcerskich z okazji 100 lat pol-
skiego harcerstwa; Otwarcie wystawy przyrodniczo – łowiec-
kiej. 
2011-09-11 Koncert organowy Marka Stefańskiego z Akademii 

Co przed nami...

Muzycznej w Krakowie „Kamienie milowe europejskiej muzyki 
organowej”.
2011-09-14 Wernisaż wystawy „Kamienie milowe polskich i eu-
ropejskich dziejów na wzgórzu św. Mikołaja w Jarosławiu”.
-2011-09-15 Wernisaż pokonkursowej wystawy plastycznej „Ja-
rosławskie miejsca niezwykłe - Opactwo Benedyktynek".

SOBOTA, 17 WRZEŚNIA

9.00 - Wycieczka autokarowa „W poszukiwaniu kamieni milowych naszego regionu”,
9.30 - Pierwsze pokazy Turnieju Rycerskiego,
11.00 - 13.45  czynne przedszkole dla dzieci (3-8 lat), 
11.30 - Msza Święta pod. przew. Metropolity Przemyskiego z udziałem Mieszkańców, Komitetu   
Honorowego i zaproszonych Gości,
13.00 - Otwarcie i poświęcenie zmodernizowanego i zaadaptowanego na ośrodek kultury  
zabytkowego Opactwa,
13.45 - Otwarcie miasteczka zabaw dla dzieci (5-15 lat),
14.00 - Rozpoczęcie dwudniowego Jarmarku Benedyktyńskiego, 
- stoiska z rękodziełem artystycznym, produktami benedyktyńskimi, klasztornymi i regionalnymi,
14.00 - Początek zwiedzania Wzgórza św. Mikołaja w zorganizowanych grupach  z przewodnikiem 
(co 30 min.),
14.15 - Muzyka regionalna – występy zespołów i solistów:
- Zespołu „Chłopaki ze Starej Paki” z Tryńczy,
- Zespołu Piosenki Biesiadnej „Śpiewające Zośki” z Gniewczyny Łańcuckiej,
- Kapeli Ludowej „Gacoki” z Gaci,
- Solistów z Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu ,
- Zespołu „Złoty Potok” z Jelnej,
17.00 - Bitwa rycerska i zabawy plebejskie,
19.00 - Występ Lwowskiej Kapeli Podwórkowej „TA JOJ” im. Kazimierza „Kija” Galikowskiego  
z Przemyśla,
20.00 - Koncert gwiazdy wieczoru: „IWO DIXIE JAZZ BAND”,
- Teatr ognia (ok. 21.00 w przerwie koncertu).

CENTRALNE UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE 
17-18 WRZEŚNIA 2011

JUBILEUSZOWY ROK
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2011-09-17 Pielgrzymka jubileuszowa z parafii M.B. Często-
chowskiej w Piastowie.
2011-09-20 Pielgrzymka Związku Sybiraków z Jarosławia i oko-
lic z okazji 72. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. 
2011-09-24 100 lat Szkoły Budowlanej w Jarosławiu i 400 lat Ja-
rosławskiego Opactwa, w którym mieścił się internat. 
2011-09-24 Kongres Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Przemyskiej. 
2011-09-25 Rekolekcje jubileuszowe dla maturzystów z Rzeszo-
wa – pierwsza tura. 
2011-10-01 Jubileusz 90 lat życia pani Elizy Baran - ppor WP 
oraz 70 lat Jej działalności w ZHP. 
2011-10-02 Rekolekcje jubileuszowe dla maturzystów z Rzeszo-
wa – druga tura. 
2011-10-09 Dożynki Winiarskie. 

2011-10-09 Rekolekcje jubileuszowe dla maturzystów z Rzeszo-
wa – trzecia tura. 
2011-10-17 Pielgrzymka polskich Przełożonych Rodziny Bene-
dyktyńskiej. 
2011-10-19 Spotkanie z redaktorem p. Tomaszem Terlikowskim 
i prezentacja filmu „Eugenika". 
2011-11-19 Warsztaty Dzieła Biblijnego. 
2011-11-25 Rekolekcje jubileuszowe zelatorów Arcybractwa 
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
2011-12-23 Wernisaż wystawy „Dotknij Afryki!”. 
2011-12-31 Zakończenie Roku Odpustu Jubileuszowego. 
2012-01-06 Uroczyste Dziękczynienie za Łaski Roku Jubile-
uszowego z udziałem abp. Celestino Migliore Nuncjusza Apo-
stolskiego w Polsce oraz inauguracja piątego stulecia Jarosław-
skiego Opactwa.

 NIEDZIELA, 18 WRZEŚNIA

10.00 - Złożenie kwiatów pod pomnikiem Przyjaźni Polsko – Węgierskiej i Kopijnikiem ( przy 
ulicy Opolskiej),
10.45 - Złożenie kwiatów na terenie Opactwa pod tablicą  poświęconej ks. Franciszkowi II Rako-
czemu,
11.00 - Otwarcie wystawy poświęconej ks. Franciszkowi II Rakoczemu,
11.00 - 13.45  czynne przedszkole dla dzieci (3-8 lat),
11.30 - Msza Święta z okazji 300 lat od pobytu w Opactwie Węgierskiego Bohatera Narodowego ks. 
Franciszka II Rakoczego z udziałem Ambasadora Republiki Węgierskiej w Warszawie, Węgierskich 
Stowarzyszeń i Instytucji Kulturalnych, Samorządowych, Stowarzyszeń Polonijnych, 
13.00 - Jarmarku Benedyktyńskiego ciąg dalszy,    
- stoiska z rękodziełem artystycznym, produktami benedyktyńskimi, klasztornymi i regionalnymi,
13.15 - Muzyka regionalna-występy zespołów:
- Stowarzyszenie Muzyczne „Laudate Dominum”, Jarosławska Orkiestra Dęta im. Antoniego Kuli-
kowskiego z Jarosławia,
- Zespołu Śpiewaczego „Pawłosiowianie” wraz z Kapelą Ludową z Pawłosiowa, 
15.00 - Spotkanie z o. Leonem Knabitem OSB z Tyńca,
16.30 - Benedyktyńska liturgia godzin – Siostry Benedyktynki z Jarosławia i Przemyśla,
17.00 - Eucharystia z liturgii Benedyktyńskiej pod przewodnictwem Opata  Tynieckiego,
18.00 - Koncert organowo-wokalny w wykonaniu Opata i Braci Benedyktynów z Tyńca.

Czy w dzieciństwie nigdy nie marzyłeś o odwiedzeniu św. Mikołaja? Czy nie chciałeś podziwiać rycerzy w lśnią-
cych zbrojach? Teraz możesz spełnić swoje marzenia. Jak? Przyjdź 17 i 18 września do Opactwa Benedyktynek i 

weź udział w Jarmarku. Szukaj z nami kamieni milowych naszego regionu. Potańcz przy Teatrze Ognia. Dopinguj 
rycerzy w prawdziwym turnieju i odwiedź z nami Wzgórze św. Mikołaja. Do tego umil sobie czas wysłuchując kon-

certu wokalno-organowego w wykonaniu Opata i Benedyktów z Tyńca.

JUBILEUSZOWY ROK
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JAROSŁAWSKIE OPACTWO PO 400 LATACH

- CO DALEJ?

•

 

W pierwszej połowie 2011 r. rozpoczęła się 
dyskusja grupy osób, zaproszonych przez 
ks. Marka Pieńkowskiego, na temat strate-

gii dalszego funkcjonowania i rozwoju Jarosławskiego 
Opactwa. Dyskusja została zainicjowana przy okazji 
przygotowań do obchodów 400 lat istnienia Opactwa. 
Opactwo od dwudziestu lat prowadzi swoją podstawo-
wą działalność religijno-formacyjną, podejmuje wiele 
inicjatyw oraz odnawia w miarę możliwości wewnętrz-
nych i zewnętrznych swoje obiekty (prowadzenie re-
montów i modernizacji obiektów z udziałem środków  
z Unii Europejskiej). Założenia do opracowywanej strate-
gii obejmują dłuższy horyzont czasowy tj. lata 2011-2024.
W zawiązanej grupie kilkunastu osób dokonana została 
analiza obecnej sytuacji w oparciu o dostępne informacje 
(czyli w jakim punkcie jest teraz Jarosławskie Opactwo). 
Ponadto zastosowano klasyczną analizę SWOT pod wzglę-
dem silnych i słabych stron widocznych od wewnątrz oraz 
szans i zagrożeń w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, 
jakie warto wykorzystać bądź zminimalizować. Grupa ro-
boczo – dyskusyjna uznała, że warto zwrócić się w kierunku 
strategii nowatorskiej, która  będzie wyróżniała się czymś 
szczególnym i da jak największe szanse osiągnięcia sukcesu.
Biorąc pod uwagę dwie opcje: ,,staraj się prześcignąć naj-
lepszych” lub ,,idę własną ścieżką” - drugie podejście wyda-
wało się być korzystniejsze. Związane jest to z kreatywnym 
tworzeniem nowego pola, na którym jego twórca szybciej 
pozna i opanowuje reguły działania. Sprzyja to również 
większej kreatywności w szukaniu nowych rozwiązań. 
Strategia nowatorska daje możliwość wygenerowania 
wartości unikatowej; możliwość uzyskania i dostarczenia 

wartości przełomowej; szansę na dostarczenie warto-
ści zaskakującej; dostarczenie wartości spersonalizowa-
nej; stworzenie wartości inspirowanej przez wszystkich, 
            Planowanie strategiczne jest ciągłym poszukiwa-
niem i odkrywaniem koncentrującym się na aktywnym 
dostosowaniu instytucji do zmieniających się warun-
ków zewnętrznych i wewnętrznych. W wyniku szerokiej 
i bardzo aktywnej dyskusji udało się wstępnie sformu-
łować brzmienie misji Jarosławskiego Opactwa o treści:
Szanując i zachowując sięgającą blisko dwóch tysięcy 
lat tradycję Wzgórza Św. Mikołaja, jako miejsca spotkań 
Boga i ludzi, Jarosławskie Opactwa ma ambicje być nie-
zwykłym, ubogacającym i otwartym ośrodkiem formacji 
chrześcijańskiej, turystyki, kultury i spotkań dla wszyst-
kich tu przybywających poprzez oferowanie komplekso-
wych, innowacyjnych i wyjątkowych form działalności.
 Jako filary strategiczne proponowanej strate-
gii określono dwie ich grupy. Misyjna to filar formacji 
chrześcijańskiej i społecznej, filar zachowania tradycji 
i obiektów w coraz lepszym stanie oraz filar w zakre-
sie oferty w sferze kultury, edukacji i turystyki. Nato-
miast, jako filary pomocnicze, których głównym celem 
jest promocja Opactwa oraz dostarczania środków na 
działalność misyjną, przyjęto filar marketingu i pro-
mocji oraz filar pod nazwą działalność gospodarcza. 
            Ostatnią inicjatywą Opactwa jest aktywny udział 
w idei utworzenia innowacyjnego Klastra Kulturowo-
Turystycznego Polski Wschodniej im. Bł. Jana Pawła II 
„KLASTER JP2”. Ponadto Jaroslawskie Opactwo jest 
również inicjatorem i koordynatorem powstania Trans-
granicznego klastra współpracy przedsiębiorstw branży 
turystyczno-kulturowej: „Klaster Via Regia″, który swo-
im zasięgiem obejmowałaby region całego województwa 
podkarpackiego oraz obwodu lwowskiego, a w przyszło-
ści mogłaby rozszerzyć sieć swoich powiązań na pozostałe 
województwa przygranicznych regionów Polski i Ukrainy. 

w imieniu grupy roboczej                              
                        dr Włodzimierz Rząsa

   mgr Zbigniew Możdżeń
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