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KLASZTORY KONTEMPLACYJNE - DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2017 
 

Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce 

funkcjonuje od 1994 roku. Jej członkiniami są 83 przełożone klasztorów 

kontemplacyjnych, należących do 13 rodzin zakonnych: Benedyktynki (9 domów), 

Benedyktynki Sakramentki (3), Bernardynki (9), Dominikanki (3), Kamedułki (2), 

Karmelitanki (28), Klaryski Kapucynki (6), Klaryski (7), Klaryski od Wieczystej Adoracji 
(8), Norbertanki (2), Redemptorystki (1), Wizytki (4), Anuncjatki (1).  

Liczebność mniszek żyjących w klasztorach, które należą do Konferencji klauzurowej w ciągu 

ostatnich kilku lat przedstawia tabela niżej: 

 

Oprócz uwzględnionych wyżej, jest w Polsce kilka Klasztorów, które formalnie nie należą do Konferencji  

– żyje w nich ponad 50 mniszek. Ogółem więc żyje i działa w naszym kraju ponad 1330 mniszek.  

Jak wynika z zestawienia ogólna liczba sióstr powoli, ale systematycznie maleje. Widać to, 

gdy porównamy zestawienia z kilku lat. Różnice nie są duże, niemniej jednak ilość zgonów 

nieznacznie przewyższa liczbę wstąpień. Rzuca się w oczy mniejsza niż w poprzednim roku liczba 

postulantek, które rozpoczęły formację w roku 2017, co wskazywałoby na faktyczny spadek 

powołań. Niewykluczone, że jest to zjawisko chwilowe, bo np. w 2012 roku było ich jeszcze mniej, 

wkrótce jednak liczba dość wydatnie wzrosła.  

Z drugiej strony, do zbytniego optymizmu nie zachęcają procesy obserwowane w całym 

społeczeństwie, takie jak: mniejsza liczba urodzin, rozbicie rodzin, emigracja, kryzys religijny i – co 

najważniejsze – kryzys osobowy człowieka. Bóg wybiera niezmiennie, ale aby usłyszeć głos Boży 

trzeba otworzyć ucho serca, potrzeba modlitwy i odwagi w podejmowaniu decyzji. Doświadczenie 

wszystkich Klasztorów kontemplacyjnych uczy, iż do furty puka wiele młodych osób poszukujących 

głębszych wartości duchowych. Jednak tylko bardzo niewielki procent tych osób faktycznie wstępuje do 

klasztoru i w nim pozostaje. Duża część odchodzi w pierwszych etapach formacji, nie mogąc 

sprostać wymaganiom życia w klauzurze. Inne dochodzą do momentu, gdy trzeba podjąć 

zobowiązanie na całe życie i wycofują się ze strachu przed ostateczną decyzją. Wydaje się, że ta 

obawa przed stałym zaangażowaniem jest cechą charakterystyczną naszych czasów i dotyczy w 

równym stopniu zobowiązań zakonnych, jak też rodzinnych, czy zawodowych. My jednak ufamy, że 

Pan Bóg, jeśli uzna za stosowne, poradzi sobie ze wszystkimi ludzkimi ograniczeniami. Na razie 

więc z ufnością patrzymy w przyszłość, próbując jednocześnie czynić nasze kontemplacyjne 

powołanie i życie w klauzurze coraz bardziej wiarygodnym i zrozumiałym dla współczesnej młodzieży. 

Statystyczna mniszka w Polsce w r. 2017 ma 55 lat.  

W tym roku zbadaliśmy też wykształcenie sióstr. Wykształcenie podstawowe ma 129 sióstr; 

zawodowe – 167; średnie – 494; studium pomaturalne – 87; licencjat zawodowy – 35; magisterskie 

– 340; studium podyplomowe – 15; licencjat podyplomowy – 5; doktorat– 9. 

s. Weronika Sowulewska – Przewodnicząca KPŻKK 

Rok Domy Wiecz. Czas. Nowic. Postul. Razem 

2012 84 1224 67 40 24 1355 

2013 84 1220 63 38 28 1349 

2014 83 1189 65 35 31 1320 

2015 83 1180 55 41 34 1310 

2016 83 1159 58 46 40 1303 

2017 83 1149 56 47 29 1281 

         


