
 

Fragmenty wspomnień Małgorzaty Ciurys z Garbowa nad Prosną 

 

Byłej wychowanki Przedszkola Sióstr Salezjanek w Garbowie nad Prosną,  

Uczestniczki kursu kroju i szycia,  

Uczennicy katechezy,  

Współpracownicy Salezjańskiej 

 

Gdy ukończyłam 3 lata zaczęłam uczęszczać do Przedszkola Sióstr Salezjanek.  

W mojej pamięci zachowała się wspaniała osobowość S. Mieczysławy Kopczyńskiej. 

Pamiętam jasełka przygotowywane w Przedszkolu przez Siostry, był to magiczny czas, 

wszystkie dzieci brały udział w tym ważnym wydarzeniu, a ja odgrywałam rolę Aniołka  

z ogromnymi skrzydłami z piór. W przedszkolu była możliwość odpoczynku po obiedzie  

tzw. „leżakowanie”, dzieci miały własną pościel i wypoczywały na składanych łóżeczkach. 

W mojej pamięci na trwałe zachował się smak i widok galaretki, którą S. Mieczysława 

nakładała dzieciom na talerze, ten smak, zapach, iskrzące się drobne kawałeczki galaretki – 

„kryształki” pamiętam do dzisiaj. Opowiadałam te wspomnienia moim córkom,  

bo te wspomnienia są w mojej pamięci jak „żywe”. 
 

Oprócz Przedszkola Siostry prowadziły dla młodych dziewcząt kursy kroju i szycia, 

uczestniczki kursu nazywane były „Panienkami”. Pamiętam pewne zdarzenie, kiedy to 

nieznajoma, 16 – letnia dziewczyna zabrała mnie do swojego domu, aby się ze mną jeszcze 

pobawić. Czas na zabawie się przedłużył, a moja zaniepokojona mama zaczęła mnie szukać. 

Z tego przypadkowego zdarzenia nawiązała się znajomość naszych mam i wieloletnia 

przyjaźń między nami, aż do śmierci Marylki W. (zmarła 30.12. 2018 r.) 
 

W Szkole Podstawowej religii uczyła nas S. Alicja w salce katechetycznej przy Kościele 

Klasztornym. Do Pierwszej Komunii Świętej przygotowywała nas Siostra Alicja, w starszych 

klasach religii uczył nas Ksiądz Wikariusz, Ks. Płóciennik. 

 

S. Irena Iwanek i S. Marianna Gawryluk szyły dla mnie i dla mojej Mamy sukienki, 

suknię na moją Studniówkę szyła Siostra Irena, mam zachowaną ją do dzisiaj  

(moja kilkunastoletnia córka też była w nią ubrana na uroczystość rodzinną). 
 

Bardzo bliski kontakt z Siostrami Salezjankami utrzymywała moja Matka Chrzestna. 

Ciocia Ola I. uczestniczyła w modlitwach w Kaplicy Sióstr i spędzała czas z Siostrami. W latach 

1960-1980 codziennie posługę duszpasterską sprawował Ksiądz Kapelan  

„od Sióstr”, odprawiał codziennie Mszę świętą i inne modlitwy w Kaplicy. Ksiądz mieszkał w 

Grabowie nad Prosną w wynajmowanym mieszkaniu od osób prywatnych. 
 

Pamiętam, że na przełomie lat 1967/1968 przybyła do domu Sióstr S. Zofia Kot, która 

aż do swojej śmierci (19.05.2014 r.) przebywała w domu w Grabowie nad Prosną. Jej 

aktywność została szczególnie zapamiętana przez nas parafian jako Siostry Zakrystianki, 

posługującej w Kościołach naszej Parafii. S. Zofia ozdabiała kwiatami ołtarze, które 

pozyskiwała z ogrodów kwiatowych życzliwych parafian. Ksiądz Eugeniusz Niedzielski (zmarły 

w 2003 r. Proboszcz naszej Parafii) mówił o S. Zofii, Siostra „Flakonia”. 



 

Nasze córki związane były z ruchem Oazowym, który prowadziła S. Lucyna Nasiłowska 

(z S. Lucyną utrzymuję do dzisiaj kontakt telefoniczny i listowny). Z Siostrami Salezjankami 

zawsze mieliśmy bliskie relacje, w okresie letnim spotykaliśmy się w naszym ogrodzie, miło 

wspominam ten czas.(…) 
 

W dniu 24.05.2007 r. w Bazylice Matki Bożej Wspomożenia Wiernych  

w Twardogórze wraz z innymi czcicielami MB Wspomożycielki złożyłam Przyrzeczenia 

Salezjańskie, wraz z moją Mamą przystąpiłyśmy do Stowarzyszenia Współpracowników 

Salezjańskich i Współpracownic Salezjańskich. 
 

Rodzinnie uczestniczyliśmy w Mszach Świętych i innych nabożeństwach w Kaplicy 

Sióstr bardzo nam ich brakuje, od 1 lipca 2015 r. codzienne Msze Święte w Kaplicy Sióstr nie 

odbywają się z udziałem wiernych. 
 

Nie sposób nie wspomnieć o Współpracownicy Salezjanki Pani Pelagii Stawirek. Pani 

Pela, bo tak się do Niej zwracaliśmy, uśmiechem i radością witała każdą spotkaną osobę. 

Moim zdaniem była legendą domu Sióstr Salezjanek. Aż do swojej śmierci (14.03.2020 r.) 

mieszkała w domu Sióstr, była jedną z nich, pracowała i modliła się wspólnie z Siostrami. 

Pamiętam, że w latach 1970-1990 w domu Sióstr były piece kaflowe. Pani Pela m.in. paliła 

w piecach, aby ogrzać pomieszczenia domu, uprawiała ogród warzywny, aby mieć swoje 

warzywa w trudnych życiowo-ekonomicznych czasach (nie było sklepów z warzywami). 

Siostry opiekowały się Panią Pelą, otaczały Ją wielką troską, pod koniec życia schorowana 

Pani Pela wymagała szczególnej opieki, którą w szczególności otrzymała od S. Moniki Kanafa  

i pozostałych Sióstr. Pani Pelagia była najstarszą wiekiem i stażem Współpracownicą 

Salezjańską. Zmarła w wieku 95 lat. We Wspólnocie Współpracowników była od 1972 r. czyli 

48 lat. Początkowo nazwa stowarzyszenia brzmiała „Salezjańscy Pomocnicy Kościoła” i do tej 

wspólnoty wstępowała Pani Pelagia.Pani Pelagia Stawirek ufundowała za swojego życia 

figurę Matki Bożej Wspomożycielki w ogrodzie frontowym domu Sióstr od strony ul. 

Ostrzeszowskiej. 
 

Moje wspomnienia rozpoczęłam od mojej edukacji przedszkolnej w Przedszkolu 

Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną, chcę się podzielić radością, że do Przedszkola 

Sióstr Salezjanek uczęszczała moja wnuczka Michalinka, a obecnie w grupie „Radosnych 

Aniołków” jest mój wnuczek Kubuś.  
 

Szczęść Boże wszystkim Siostrom Salezjankom, które przebywały i obecnie 

przebywając w domu w Grabowie nad Prosną, który jest jednym z najstarszych domów Sióstr 

Salezjanek utworzonym przez Matkę Laurę Meozzi w dniu 8 czerwca 1938 r. 

Maryjo Wspomożenie Wiernych Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. 

 

Wspomnienia spisała: 

Współpracownica Salezjańska 

Małgorzata Ciurys 

Grabów nad Prosną, dnia 25 kwietnia 2021 r. 

 


