
 

Z Kroniki domu Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną  
lata 1945-2002 

Opis zamknięcia kursów zawodowych i przejęcie przez Państwo przedszkola  

 

Budynek sióstr w Grabowie nad Prosną podczas wojny był zajmowany przez 

lokatorów. Podczas działań wojennych uległ częściowemu zniszczeniu. Salezjanki wróciły do 

domu przy ul. Ostrzeszowskiej  24 listopada 1945 r. i na własny koszt przeprowadziły 

gruntowny remont. W odnowionych pomieszczeniach ponownie rozpoczęły prowadzenie 

kursów przysposobienia zawodowego: kurs kroju i szycia pod kierownictwem s. Wandy 

Ziółkowskiej i od 3 lipca 1946 r. kurs gotowania dla dziewcząt, za który odpowiedzialną była 

s. Władysława Kierzkowska.  

 

24 stycznia 1946 r. po uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym z udziałem dzieci, 

wznowiono działalność ochronki parafialnej (przedszkola), która powstała jeszcze przed 

wojną. Tym razem wychowawczynią dzieci została s. Ludwika Józefik. Dzieci przeszły  

z ochronki parafialnej do domu sióstr na stałe 14 czerwca 1947 r. Ks. proboszcz Jan 

Stachowiak poświęcił pomieszczenia przedszkolne.  

Siostry rozwijały swoją działalność do pamiętnego 1 września 1961 r., kiedy to  

z użyciem przemocy upaństwowiono przedszkole.  

 

Dwa dni wcześniej, 30 sierpnia 1961 r. około godziny 14.00 do przedszkola przybyli 

inspektor szkolny obywatel Adam Ogrodowicz i referent do Spraw Wyznań obywatel 

Kurpiel. Przedstawiając się Siostrze furtiance oświadczyli, iż przychodzą w celu 

skontrolowania przygotowań poczynionych w przedszkolu w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego. Tymczasem jak się okazało w późniejszej rozmowie z Przełożona domu  

s. Stanisławą Młodzińską i z kierowniczką przedszkola s. Mieczysławą Kopczyńską 

(konkretnie rozmowa ta miała charakter wywiadu o stanie i kwalifikacjach personelu) 

przybyli wymówić siostrom pracę w prowadzonym przez nie przedszkolu, a tym samym 

przekazać je personelowi świeckiemu, powołując się na ustawę o świeckości szkół. Na mocy 

tego oświadczenia – wyłącznie słownego – zabronili kierowniczce rozpoczynań zajęcia  

z dniem 1 września 1961 r. Równocześnie obiecali Siostrom pracę, środki utrzymania, dach 

nad głową w nieistniejącym dotychczas zakładzie specjalnym dla chorych psychicznie w 

Kobylej Górze.  

 

Z całej dyskusji wynikało, iż panowie ci mieli zamiar usunąć całkowicie Siostry  

z domu. Siostra Przełożona zorientowawszy się w sytuacji, oświadczyła wyraźnie, iż 

zbyteczną jest troska o mieszkanie dla Sióstr, gdyż mamy je w posiadanym zakładzie. Zakład 

ten bowiem przysługuje nam na mocy zawartej i aktualnej umowy z Państwem o wieczystej 

dzierżawie tegoż domu. Co do przejęcia przedszkola przez Wydział Oświaty i zwolnienie 

Sióstr z pracy, zażądała odnośnego pisma urzędowego, opartego na podstawach prawnych. 

Zaznaczyła przy tym, że Siostrom wychowawczyniom jako pełnoprawnym obywatelkom 

przysługuje prawo przestrzegania art. dotyczącego umowy z pracownikiem. Pisma takiego nie 

otrzymała. Powoływano się jedynie i tylko słownie na wzmiankowaną ustawę o świeckości 

szkół. Wobec tego z braku takich pism Siostry odmówiły przekazania przedszkola.  

Urzędnicy zwiedzili jeszcze pomieszczenie przedszkola, które zajmowało dwie sale, 

umywalką i szatnię w korytarzu. Po skończonej wizycie orzekli, że potrzebują jeszcze 

kuchnię, szatnię i kancelarię. Po czym odjechali.  

 



31 sierpnia 1961 r. przed południem przybyli ponownie: kierownik szkoły grabowskiej 

p. Leon Piłaciński, Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Leon Skrobański, 

by dokończyć rozpoczętą w dniu poprzednim sprawę i omówić niby to przewidziane pensje 

dla Sióstr w przypadku zatrudnienia ich we wzmiankowanym zakładzie specjalnym. Również 

i tym razem, z braku pisemnego upoważnienia ze strony „Caritas” – Siostry nie powzięły 

żadnej decyzji.  

Po południu tegoż dnia przybyła zwielokrotniona grupa nowych urzędników: 

wzmiankowany kierownik szkoły, inspektor szkolny, adwokat powiatowy, referent do Spraw 

Wyznań, Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Kontynuowali 

przedpołudniowe rozmowy. Pan adwokat interpretował  §1 umowy, dotyczący dzierżawy 

budynku, który brzmiał:  

„Skarb Państwa… wynajmuje obywatelowi SS. Salezjankom… w celu prowadzenia 

przedszkola, szkoły krawiecko-bieliźniarskiej i gotowania”, zaznaczył, iż § ten jest nieważny 

z chwilą przejęcia przedszkola przez Wydział Oświaty. Tymczasem jak logicznie wyjaśniła 

Siostra Przełożona – charakter umowy nie ma podstaw ulegnięciu zmianie, gdyż nie dotyczy 

osób, lecz domu. Przedszkole zaś pozostaje nadal, bez względu na to, kto je prowadzi 

(milczenie). Kończąc swoją dyskusję, urzędnicy zabronili prowadzić Siostrom przedszkole – 

chyba, że zdejmą habity. Wobec takiego postawienia sprawy, Siostra Przełożona zażądała raz 

jeszcze pisma i umożliwienia jej porozumienia z własnymi Władzami Nadrzędnymi 

(milczenie), gdyż dyskutować do rzeczy mogą jedynie równomierne siły. Nie uzyskała na to 

pozwolenia.  

Najprawdopodobniej, pod wpływem tych awanturniczych zajść, Siostra Kierowniczka 

ciężko zachorowała i w nocy z dnia 31 sierpnia na 1 września została przewieziona,  

z polecenia lekarza, do szpitala w Kępnie.  

 

1 września 1961 r. siostry dorocznym zwyczajem rozpoczęły zajęcia w swoim 

przedszkolu. Około godziny 8.30 miała miejsce zbiórka dzieci i zajęcia na podwórku. Pomoce 

i zabawki przygotowano wcześniej. Przedszkole – jak zwykle w takich wypadkach – bywało 

zamknięte. Około godziny 9.30 przybyli – zgodnie z zapowiedzią – inspektor szkolny, 

Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i kierownik szkoły. Na wiadomość  

o tym, że Kierowniczka w szpitalu, poproszono Siostrę Przełożoną. Wręczono jej żądane 

pismo z Zrzeszenia Caritas, upoważniające do oddania przedszkola. Do namysłu dali 5 minut. 

W przeciwnym razie – zagrozili użyć innych – terrorystycznych środków.  W między czasie – 

obecne na podwórku matki – poczęły zabierać dzieci do siebie, wołając „My chcemy Siostry! 

My chcemy, by nasze dzieci wychowywały się w duchu katolickim!”  

Pomimo wręczonego pisma, siostra Przełożona oświadczyła, że sama nie może zdać 

przedszkola, gdyż bez upoważnienia Kierowniczki, nie ma prawa wkroczyć w zakres jej 

kompetencji, a tym samym nie może bez jej wiedzy dokonać aktu zdania.  

Wobec tak postawionej sprawy, zdezorientowani urzędnicy uciekli się do argumentu 

groźby: „Chodźmy i weźmy ją (Przełożoną) na komisariat”. Rodzice widząc, że sprawy biorą 

taki obrót, stanęli w obronie S. Przełożonej. Urzędnicy odeszli więc sami… Wzburzenie 

wśród matek spotęgowało się. Siostry, ze względów ostrożnościowych starały się unikać 

kontaktu z nimi.  

Wychowawczyni s. Zofia Gądek przy pomocy jednej z Sióstr, prowadziła w tym czasie 

normalnie zajęcia z dziećmi w ramach wytyczonego z góry w planu – oczywiście z dodatkiem 

ciągłej i czujnej asystencji matek. Do przedszkola, które choć było otwarte, żaden z obecnych 

urzędników nie usiłował wejść. Dzieci w otwartym przedszkolu zjadły także obiad.  

Po południu rozpoczęły się nowe nalegania ze strony Przewodniczącego Prezydium Miejskiej 

Rady Narodowej i inspektora szkolnego o oddanie przedszkola. Nastała kolejna długotrwała 

dyskusja oparta na jedynym argumencie (świeckości wychowania). Choć prowadzona  



w atmosferze rażącego zdenerwowania „agresorów” i perfidnych chwytów (np. rzekomo dla 

rozładowania napięcia nerwowego, odważono się nawet częstować S. Przełożoną papierosem 

na publicznym miejscu) skończyła się na niczym, ze względu na nieobecność  

S. Kierowniczki. Sytuacja stawała się coraz bardziej bez wyjścia. Przełożona poprosiła 

kategorycznie o czas na porozumienie się ze swoją Władzą zakonną. Po długiej debacie stało 

się zadość jej życzeniu. Oczywiście musiała najpierw zdać dokładnie relacje o szczegółach 

swej podróży (co do kierunku, czasu i środków lokomocji).  

Sprawa przejęcia przedszkola miała być rozstrzygana 2 września o godzinie 9.00,  

po powrocie S. Przełożonej. Na zakończenie rozmowy proszono, aby Siostry rozkazały 

matkom rozejść się, lecz te nie dawały nikomu dojść do głosu. Domagały się przyczyny 

usunięcia Sióstr z pracy, wyrzucały bezprawne pozbawienie Sióstr środków do życia. 

Urzędnicy zapewnili matki, że Siostrom żadna krzywda się nie stanie. Wkrótce wszyscy się 

rozeszli.  

 

Zanim jednak S. Przełożona doszła do autobusu, w towarzystwie S. Ireny Iwanek, 

spotkała się z bardzo przykrym ekscesem, sprzecznym z uzyskanym pozwoleniem. Na ulicy 

zatrzymała je nagle taksówka. Wyskoczył z niej Ob. Janowiak – Przewodniczący Prezydium 

Rady Narodowej w towarzystwie innego jeszcze urzędnika i usiłowali na różne sposoby (nie 

brakło przy tym nieskoordynowanych ruchów, zakrawających na gest aresztowania Sióstr) 

zmusić S. Przełożoną do powrotu i rozstrzygnięcia sprawy przedszkola na miejscu.  

W przeciwnym razie oświadczyli, że dziś jeszcze zajmą przedszkole. Widząc jednak, że ich 

słowne naleganie staje się bezskuteczne, tym bardziej, gdy S. Przełożona oświadczyła 

zdecydowanie, iż tak dalece ważnych spraw nie załatwia się na ulicy i ruszyła na przód, 

wówczas jeden z nich podstawił bezczelnie nogę Siostrze Iwanek, by w ten sposób 

uniemożliwić S. Przełożonej przybycie na czas do autobusu, który stał opodal, spóźniwszy 

swój odjazd o 10 minut, ponieważ  obywatel Janowicz spisał z tego powodu protokół, 

zarzucając kierowcy, iż celowo opóźnił odjazd autobusu, czekając na Siostry. Przechodnie 

ulicy i ludzie stojący na przystanku przypatrywali się ze zdziwieniem i oburzeniem tej tak 

niekulturalnej scenie i przykremu napadowi. Siostra Dyrektorka, pilnie strzeżona przez 

odnośne czynniki, zdołała jednak dojechać do Przełożonych.   

 

Tymczasem w przedszkolu spokój trwał niedługo. Po telefonicznym upewnieniu się 

o wyjeździe Przełożonej, dwóch mężczyzn zjawiło się na podwórku, pytając: czy  

S. Przełożona wyjechała i czy mogą skorzystać z telefonu? Około godziny 17.00 dały się 

słyszeć energiczne pukania do drzwi przedszkola i do Sióstr. Po kilku minutach rozpoczęto 

szturm – wyłamywania drzwi. Siostry, które były w domu, przerażone tym zajściem, wyszły 

zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz domu. Przy drzwiach i na ulicy stała grupa mężczyzn w 

cywilu i milicji, rozpędzająca zbierające się, jak na alarm, matki. Na pytanie o powód takiego 

postepowania, odpowiedzieli groźnym „proszę otworzyć”! Siostry nie otworzyły drzwi, które 

– jak zwykle po zajęciach – były zamknięte na klucz i sztabę.  

 

W odpowiedzi na to urzędnicy podstawili drabinę, wybili szybę i weszli oknem od 

klatki schodowej. Wszystkie drzwi wewnętrzne, pozamykane na klucz, otwarli wytrychem.  

W tenże sposób otworzyli również kuchnię, która nie należała do przedszkola. Zrzucono 

zaraz krzyże i obrazy religijne. Nie zabrakło przy tym uwłaczających żartów naszej wierze. 

Siostry zabrały krzyże i inne emblematy religijne, by nie uległy profanacji. Początkowo na 

prośbę Sióstr, obiecano chwilową możliwość korzystać z kuchni i łazienki. Pod koniec jednak 

tej ofensywy zaplombowano wszystkie wejścia, prowadzące na teren przedszkola i kuchni.  

W ten sposób zaplombowano również mieszkania Sióstr, należące do klauzury, znajdujące się 

po stronie przedszkola. Z powodu zabrania kuchni, Siostry nie miały dostępu do wody  



i żywności. Stąd też w drodze „łaski” wyniesiono im dwa garnki wody i pozwolono zabrać 

pożywienie na kolację i śniadanie (kolacja miała stanowić zarazem obiad dla Sióstr, gdyż cały 

ów dzień były bez posiłku). Sam zastępca Inspektora wyrzucał naczynia z kuchni. Padło przy 

tym wiele kpin pod adresem Sióstr.  

Siostrze wychowawczyni i kucharce zabroniono w następnych dniach stawić się do 

pracy, ponieważ Siostry te nie otrzymały zwolnienia na piśmie od władz Caritas, przeto 

Inspektor – tytułem rzekomo posiadanej władzy nad wychowawczynią – polecił, by w dniu 

następnym przygotowała się do zdania przedszkola. Z poczynionych zajść nie spisano 

żadnego protokołu, choć Siostry o to prosiły. Dopiero o godzinie 20.00 urzędnicy opuścili 

przedszkole, zostawiając straż i milicję wokół domu.  

 

2 września 1961 r. rano na podwórku zebrało się dwanaścioro dzieci. Były same bez 

wychowawczyni. Około godziny 8.30 powróciła S. Przełożona. W tym czasie  

S. kierowniczka i inne Siostry zatrudnione w przedszkolu otrzymały – najprawdopodobniej 

poleconym ekspresem – zwolnienie z pracy. O godzinie 9.10 przybył znów Inspektor  

i zastępca inspektora. Dokonany akt włamania się tłumaczył wykonaniem tylko nakazu władz 

wojewódzkich. W ten sposób usiłował usprawiedliwić niedotrzymanie wczorajszej umowy 

odnośnie wyjazdu i powrotu S. Przełożonej. Wobec krytycznych warunków lokalnych Sióstr, 

władze pozwoliły do godziny 11.00 skorzystać z zajętej przez nich kuchni. W międzyczasie 

przybyli Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i wychowawczyni świecka. 

Inspektor zaproponował, by Siostra jeszcze w tym dniu ugotowała obiad dla Sióstr i dzieci. 

Przedtem jednak dzieci pozbawione opieki rozeszły się do domu. Pozostało tylko kilkoro. 

Inspektor szkolny, zastępca inspektora i Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady 

Narodowej i dwóch innym urzędników oraz S. Przełożona w towarzystwie innej Siostry 

weszli przez teren przedszkola do kuchni. Następnie na prośbę Siostry Przełożonej zerwano 

wszystkie plomby z wyjątkiem strychu. Żadną miarą władze nie zgodziły się na zwrócenie 

Siostrom kuchni, a nawet jej części, choćby kosztem rezygnacji z klauzury, mieszczącej się 

po stronie przedszkola. Z kuchni Siostry mogły korzystać ostatecznie tylko do 4 września. 

Żądano, by Siostry opuściły także i klauzurę (w tamtej chwili już zajętej). W obecności 

dwóch Sióstr rozpoczęto spisywać aktualny stan rzeczy w przedszkolu.  Oprócz pomieszczeń 

odebrano siostrom wszelkie wyposażenie i urządzenia. 

 

26 stycznia 1963 r. siostry otrzymały następne pismo z Kuratorium Poznańskiego,  

w którym powiadomiono, że Ministerstwo Oświaty likwiduje Kursy Przysposobienia 

Zawodowego. Decyzja ta była ostateczna. Siostry zostały zmuszone zamknąć szkołę  

w połowie roku i pożegnać 76 uczennic, które z żalem i ze łzami opuszczały dom sióstr. 

W tej trudnej sytuacji, ludzie z miasta, parafii i uczennice codziennie spieszyli 

siostrom z pomocą materialną w naturze i w gotówce, dzieląc się tym, co mieli. Siostry 

dziękowały Opatrzności Bożej za dobroć i hojność ludzi.  

W późniejszych miesiącach 1963 r. siostry otworzyły Zakład Krawiecki damski,  

by służyć w ten sposób ludności i przyuczając do zawodu 3 – 4 uczennice.  

 

12 czerwca 1964 r. siostry otrzymały kolejne pismo z Rady Ministrów w sprawie 

zakazu prowadzenia Kursów Przysposobienia Zawodowego. Rada Ministrów podtrzymała 

decyzję Kuratorium Poznańskiego, które 30 września 1962 r. zakazało prowadzenia przez 

Zgromadzenie jakichkolwiek kursów dla osób niezakonnych i cofnęło wydane Zarządowi 

Zgromadzenia Sióstr Salezjanek orzeczenie zezwalające na otwarcie kursów przysposobienia 

zawodowego z dnia 4 marca 1947 r. 

 



Po uniemożliwieniu prowadzenia przedszkola i kursów w 1967 roku decyzją Sadu 

Wojewódzkiego w Kaliszu siostry w ciągu 14 dni miały opuść dom. Trwały jednak na 

modlitwie, ufały i nie poddawały się, a na otrzymywane pisma kierowały odwołania do 

odpowiednich urzędów państwowych. Sytuacja ta zmieniła się dopiero po roku 1990.  

Dzieci i młodzież to salezjańskie posłannictwo i dziedzictwo, dlatego siostry swój 

charyzmat realizowały w katechezie parafialnej, a później także w szkole. Prowadziły 

również wspólnie z osobami świeckimi zakrystię przy parafii (wystój świątyń oraz pranie 

bielizny kościelnej).  

 

Dnia 23 maja 1989 r. decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu budynek i działka, 

którą siostry otrzymały od miasta w 1938 roku, przeszła na własność Zgromadzenia Córek 

Maryi Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek). 9 lipca 1990 r. burmistrz miasta pan Stanisław 

Ofierski  zaproponował siostrom przejęcie przedszkola zajmującego ich dawne pomieszczenia 

zabrane salezjankom we wrześniu 1961 r.  

3 lipca 1991 r. przedszkole zostaje przekazane ponownie siostrom jako 

niepaństwowe. Zwrócone pomieszczenia były całkowicie wyeksploatowane i wymagały 

kapitalnego remontu.  

1 września 1991 r. placówka mogła wznowić swoją działalność (45 miejsc). 

Funkcjonalność przedszkola stopniowo zmieniała się i przechodziła ewolucję i tak 29 czerwca 

1992 roku decyzją Kuratorium Oświaty w Kaliszu uznało przedszkole za publiczne.  

 

Od tego czasu głównym dziełem wspólnoty sióstr w Grabowie nad Prosną były: 

publiczne przedszkole (dwa oddziały 45-65 dzieci), katecheza w szkole podstawowej – pełny 

etat, troska o kwiaty i bieliznę kościelną w parafii, grupa SWS i BWS oraz oratorium i grupy 

młodzieżowe: oaza, grupa salezjańskiej pielgrzymki ewangelizacyjnej. 

Działalność Sióstr Salezjanek w Grabowie przeszła kolejny burzliwy etap w swej 

historii w roku 2001/2002. Tym razem siostry zdecydowany się opuścić miasto i ludność. 

Czujne środowisko zabrało się do pracy i siostry usłyszały – „JESTEŚCIE NAM 

POTRZEBNE”. Przełożone podjęły więc decyzję – MUSIMY ZOSTAĆ, jednak muszą 

bezwzględnie ulec poprawie warunki funkcjonowania głównego dzieła, którym było 

publiczne przedszkole.  

 

Podobnie jak w roku 1938 przed otwarciem domu tak teraz kurz, gruzy... stały się dla sióstr 

dwuletnią codziennością (2003/2004) przy normalnym funkcjonowaniu przedszkola – nie 

mając środków finansowych zmierzały do celu, przeprowadzając sukcesywnie remont. 

Opatrzność dała namacalne ślady swojej działalności. Siostry powróciły do dawnych dzieł – 

przedszkole o zwiększonej liczbie oddziałów, katecheza, grupy młodzieżowe – oaza, 

oratorium oraz SSW, BWS.  

 

 


