
Wspomnienia  

o śp. Siostrze Terezji 

Gołębiewskiej 

 

Urodziła się w 1920 roku w 

Warszawie. Tam spędziła swą 

młodość i ukończyła średnią 

szkołę. W czasie wojny została 

aresztowana przez Niemców, 

osadzona na Pawiaku skąd przewieziono ją do obozu na 

Majdanek. Otrzymała numer 2446. Były to bardzo 

ciężkie czasy, nikt nie wiedział czy dożyje dnia 

następnego. Więźniowie  byli maltreatowani, zmuszani 

do ciężkiej pracy przy minimalnych porcjach jedzenia. 

Było to piekło na ziemi. Ona młoda, pragnąca żyć 

złożyła przyrzeczenie Panu Bogu, że jeżeli przeżyje, to 

wstąpi do klasztoru. Zwolniona z obozu wstępuje do 

Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek na Żoliborzu.  

W drugiej połowie lat 40-tych podejmuje pracę w 

szkole jako nauczycielka. Dwie jej byłe uczennice z 

tego czasu mieszkają w Kanadzie. Na początku lat 50-

tych w wyniku zarządzenia Ministerstwa Oświaty, 

osoby duchowne zostają pozbawione pracy w 

szkolnictwie.  

Rozpoczyna studia psychologiczne na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. Pod koniec studiów jej 

wykładowcą był Karol Wojtyła. Z dumą podkreślała, że 

urodziła się w tym samym roku co błogosławiony Jan 

Paweł II. 

W lipcu 1967 roku przyjeżdża do Montrealu. We 

wrześniu zaczyna pracę w szkole podstawowej im. 

Królowej Jadwigi. Zaczyna organizować kursy licealne, 

które otrzymują nazwę wyżej wymienionej szkoły. 

Uczy na kursach licealnych oraz religii w całej szkole. 

Zostaje kierownikiem szkoły podstawowej i liceum. 

Udziela się również poza szkołą. W parafii św. Michała 

przez wiele lat przygotowywała dzieci i młodzież do 

sakramentów świętych.  

Była jedną z założycieli Polskiej Fundacji Społeczno-

Kulturalnej w Quebecu, gdzie przez kilka kadencji 

wchodziła w skład Rady Administracyjnej.  

Razem z paniami Marią Strońską i śp. Jadwigą Van 

Spall opracowały program nauczania dla kursów 

licealnych, który został przetłumaczony na język 

francuski i zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty w 

Quebecu. Kursy licealne stały się Kursami 

Kredytowymi. Młodzież po skończeniu Kursów 

Kredytowych otrzymuje na swoim świadectwie średniej 

szkoły dziennej francuskiej lub angielskiej 4 kredyty.  

Zorganizowała zespół teatralny Dialog składający się z 

młodzieży Kursów Licealnych im. Królowej Jadwigi i 

im. Adama Mickiewicza.  

Na terenie szkoły organizowała Jasełka oraz 

przedstawienia z okazji świąt narodowych. 

Przez cały czas pracy w szkole była aktywną członkinią 

Zarządu Polskiej Rady Szkolnej w Montrealu.  

W szkole była lubiana i szanowana, oddana pracy z 

młodzieżą. Miała bardzo dobre kontakty z rodzicami 

uczniów. Kochała to co robiła. Odeszła ze szkolnictwa 

po 30 latach.  

Za długoletnią pracę w szerzeniu i krzewieniu oświaty 

wśród najmłodszych, za godną postawę Polki, za 

zasługi dla dobra Polonii montrealskiej, za całokształt 

pracy w szkolnictwie polonijnym otrzymała wiele 

odznaczeń i dyplomów. 

Srebny Krzyż Kawalerski przyznany przez prezesa 

Rady Ministrów w Londynie w 1977 roku ( Rząd 

Londyński na Emigracji). 

Medal Komisji Edukacji Narodowej w 1991 roku. 

Srebny Krzyż Orderu Zasługi RP w 1994 roku. 

Srebna i Złota Honorowa Odznaka Kongresu Polonii 

Kanadyjskiej. 

Dyplomy za długoletnią pracę w szkolnictwie od 

Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Kanadzie. 

Na zdjęciu Siostra Terezja w otoczeniu nauczycieli 

swojej szkoły w Dniu Nauczyciela w 1994 roku. 

 

Siostra Terezja Gołębiewska przegrała walkę z chorobą 

rakową. Zmarła 13 listopada 2013 roku. 

 

Wspomnienia o śp. Siostrze Terezji przygotowała 

Weronika Schab, która miała zaszczyt znać Ją przez 

wiele lat, pracować wspólnie i przyjaźnić się. 

 


