
Jubileusz 25 - lecia Szkoły Sióstr 

Zmartwychwstanek  
28.11.2017 o godzinie 9.30 pod przewodnictwem 

 pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława 

Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego w kościele 

parafialnym p.w. Chrystusa Sługi koncelebrowana 

była uroczysta Eucharystia dziękczynna z 25 lat 

istnienia katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 

Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Jadwigi 

Borzęckiej.   

 

Eucharystia miała uroczystą oprawę  muzyczną  

i liturgiczną. Śpiew inicjowała schola złożony  

z uczniów, absolwentów szkoły i studentów 

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego  

w Poznaniu, pod dyrekcją p. Huberta 

Kowalskiego. Siostra dyrektor Ewa Bernadeta 

Knopik CR powitała gości, wśród których była 

Przełożona Generalna Matka Dorota Zygmunt 

wraz z Radną Generalną s. Marią Donatą 

Wołowiec oraz m. in. zaprzyjaźnieni dyrektorzy 

szkół katolickich z Poznania, siostry dyrektorki 

naszych zmartwychwstańskich placówek 

oświatowych, osoby z Kuratorium Oświaty, 

dobroczyńcy i sympatycy szkoły, jej inicjatorzy: s. 

Eleonora Henschke, jej pierwsza dyrektorka i  p. 

Helena Dzikiewicz współpracownica, nauczyciele i 

uczniowie i ich rodzice. 

 

 Ks. Arcybiskup Stanisław w homilii poruszył  

temat wychowania katolickiego w tego typu 

placówce i zadań stojących przed zarówno 

gronem pedagogicznym jak i rodzicami 

wychowanków szkoły, między którymi musi 

istnieć wzajemna współpraca we wspólnym 

dziele wychowania i wykształcenie młodego 

pokolenia. 

 

Po Eucharystii odbył się koncert dziękczynny  

w kościele, po którym nastąpiła oficjalna 

uroczystość jubileuszowa  z programem 

artystycznym, w domu zakonnym.  

 

Uczestnicy uroczystości obejrzeli przedstawienie 

historii szkoły w humorystycznej pigułce,  

w wykonaniu uczniów należących do kółka 

teatralnego "Carpe Diem". 

 



Następnie wystąpiła maturzystka, Weronika 

Wojtkowska z piosenkami Louisa Armstronga 

"What A Wonderful World" i Peggy Lee  „It's A 

Good Day” oraz zespół wokalny "Bel Suono" 

utworzony przez absolwentów szkoły. 

 

Następnie wszystkim zasłużonym w ciągu 25 lat 

istnienia szkoły zostały wręczone przez 

długoletnią dyrektorkę tej placówki, a obecnie 

przełożoną prowincji poznańskiej s. Hannę 

Słodzinkę  wyróżnienia w postaci statuetki – Róży 

Jadwigi. Otrzymali ją s. Eleonora Henshke  

i p. Helena Dzikiewicz, zaangażowane w 

tworzenie szkoły przed 25. laty, długoletni  

nauczyciele i pracownicy szkoły oraz s. Maria 

Bernadeta Majchrzak i s. Iwona Stasik.  

 

Drugą część spotkania zainicjowała Przełożona 

Generalna Matka Dorota Zygmunt, kierując słowa 

podziękowania Panu Bogu, siostrom 

odpowiedzialnym za prowadzenie szkoły przez 

okres jej istnienia oraz życzliwym osobom, dzięki 

którym to dzieło mogło rozwijać się i służyć 

społeczeństwu. 

Następnie poproszono o kilka słów z historii 

powstawania szkoły jej pierwszą dyrektorkę -  

s. Eleonorę, która przypomniała zaproszonym 

gościom i młodemu pokoleniu uczniów  

o niełatwych początkach tego dzieła. 

 

Wśród osób które skierowały do uczestników 

swoje słowo była także wieloletnia dyrektor 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej p. Zofia 

Hryhorowicz oraz s. Agnieszka Paulina Wilmanska 

– dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Bł. s. Alicji 

Kotowskiej w Wejherowie.  

Na zakończenie zabrała głos jeszcze Przełożona 

Prowincji s. Hanna Słodzinka, dziękując wszystkim 

zaproszonym gościom za przybycie i trud 

tworzenia szkoły, której dewizą jest Miłość  

i Prawda. 

 

 

Zaproszono także gości  do wzięcia udziału  

w poczęstunku przygotowanym w oratorium. 

Jesteśmy wdzięczne Bogu, świątobliwej Patronce 

szkoły sł. Bożej Jadwidze Borzęckiej i życzliwym 

ludziom za pomyślność tego dzieła, które ma już 

25 lat. 

 

red. S. Agnieszka Augustyna Przytarska CR 


