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Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek 
w Rejowcu. (maj1945r. - sierpień1947r.) 

 
Głównym celem Zgromadzenia było: kształcenie, wychowanie dzieci i młodzieży 
        W trudnym czasie powojennym społeczność rejowiecka nie zapomniała o przygotowaniu 
najmłodszych pociech do czekających ich obowiązku nauki szkolnej. Ówczesne władze samorządowe 
wspólnie z ks. Proboszczem Bronisławem Zakrzewskim parafii Rejowiec podjęli decyzję o potrzebie 
utworzenia pod patronatem organizacji kościelnych przedszkola w Rejowcu, do którego przyjmowani by 
byli wszyscy chętni z miasteczka. Ksiądz proboszcz nawiązał kontakt z Zgromadzeniem Sióstr 
Benedyktynek Misjonarek, które w swojej regule miały zapisane między innymi tworzenie przedszkoli i 
opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Do tworzenia i pracy w placówce przedszkolnej zostały skierowane 
trzy siostry, które prowadziły zajęcia przez dwa lata tj. 1945 – 1947. Z tego przedszkola korzystało około 
sześćdziesięcioro dzieci. Wychowaniem ich zajmowały się: s. Alfonsa Rozalia Szczurowska1 , s. Elżbieta 
Wolanicka i s. Hildegarda Zeńka (1905 – 1984) Pracę zaczynano zupełnie od podstaw.  
Podjęły także katechizację w szkole, prowadziły też bursę2 w pałacu Budnego. 
                           W czasie pobytu w Rejowcu s. Hildegarda Zeńka jedna pomagała dr med. 
Wsiewołodowi Brojakowskiemu w prowadzeniu Ośrodka Zdrowia i wykonywaniu zastrzyków. Ośrodek 
mieścił się w jednym z budynków przy fabrycznych nazywanym „Pod Tygrysem” należącym do 
Cukrowni Rejowiec. 
 

Siostry ze Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek prowadziły przedszkole w Rejowcu 
w latach 1945 – 1947 

 

 
s. Hildegarda Zeńka 

1 s. Alfonsa Rozalia Szczurowska (1907-1966) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W latach 1927-
1934 była w klasztorze w Łucku. Od 1934 - 1937 pracowała w Mizoczu, Wraz z innymi siostrami prowadziła 
przedszkole. Pracowały przy parafii i prowadziły działalność charytatywną. Zmarła w Kwidzynie 19 maja 1966 
roku. 
2 W protokóle z posiedzenia Gminnej Rady Narodowej w Rejowcu w dniu 16 czerwca 1947 roku w obecności: - 
przewodniczącego ob. Władysława Pędzińskiego, wójta gminy ob. Tomasza Czuluka oraz 27 radnych, 
protokólanta (sekretarza gminy) Stanisława Przychoda podjęto uchwałę Nr. 188, w, której czytamy (…) „ Szkoła 
tutejsza jest szkołą zbiorczą, w której w klasach starszych gromadzi się młodzież z terenu całej gminy. Dla 
młodzieży nie zamożnej a mieszkającej w znacznym oddaleniu od szkoły Gminna Rada Narodowa przy 
współudziale Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej otwarła bursę w byłym pałacu, w której 4-ro dzieci mieściło się 
bezpłatnie …….  „. Nie wspomniano, że taką bursę wcześniej prowadziły w tymże pałacu s. benedyktynki. 
Zgodnie z wytycznymi władz wszelki ślad po mich miał zaginąć. 
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s. Alfonsa Rozalia Szczurowska                  s. Antonina Elżbieta Wolanicka 

       Siostry były bardzo zaangażowane i wkładały wiele serca w czasie opieki wychowawczej i 
pedagogiczno - dydaktycznej. Pracę przedszkola nadzorował i wizytował ks. prefekt Piotr Sadowski 
Przykładowy dzienny rozkład zajęć, który był dostosowywany w zależności od potrzeb: 
8.00 – 8.30           Zbiórka dzieci; 
9.00 – 10.30         Modlitwa i pogadanki (religijne, przyrodnicze lub o zjawiskach i przedmiotach z  
                             najbliższego otoczenia). Następnie samodzielna interpretacja pogadanek  
                             w rysunku, lepieniu z gliny lub przez wycinanki; starszaki poznawanie liter, proste  
                             liczenie, próby czytania. 
10.30 – 11.00        Śpiew i rytmika; 
11.00 – 12.00        Mycie się, drugie śniadanie; 
12.00 – 13.00        Spacer;   
13.00 – 14.30       Zajęcia dowolne.  
                             Obiad powrót do domu.  
 

 
Grupa predszkolna 36 dzieci przed budynkiem szkoły powszechnej w Rejowcu wraz z opiekunkami. 
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Od lewej I szereg od góry: 9 – Krystyna Parada, s. , ks. Piotr Sadoski, s. , 13 – Irena Zając, 15 – Danuta 
Czerniak, 19 – Wiesława Kalinowska. 

Od lewej II szereg: 1 – Jadwiga Kalinowska, 5 – Krystyna Kalinowska, 7 – Wanda Machel, 12 – Helena 
Posturzyńska, 18 – Jadwiga Pyc. 

 

 
Grupa dzieci z przedszkola w Rejowcu wraz z rodzicami. Wśród nich siostry zakonne, które prowadziły 
placówkę i sprawowały pieczę opiekuńczo – wychowawczą. Fotografię wykonano przy budynku Urzędu 

Gminy – strona południowa. 
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                                s..Antonina Elżieta Wolnicka                   s. Alfonsa Rozalia Szczurowska 

 
Fotografię wykonano w dniu 30.03.1946r. 

 
Organizowały również różnorodne gry i zabawy oraz interesujące zajęcia, którymi wychowawczynie 
wraz z dziećmi chwalili się nie tylko przed rodzicami, środowiskiem lokalnym, ale swoje umiejętności 
prezentowali w Lublinie na scenie teatru im.J. Osterwy.  
 

 
Zdjęcie zostało wykonane przed wyjazdem do Lublina. Od lewj: 1- Lucyna Okoń, 2- Wiesława 
Kalinowska, 3- ?, 4- Krystyna Mazurek, 5- Maria Kwiatkowska, 6- Maria Hołysz, 7- Stefania 
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Czuryszkiewicz, 8- Irena Żukowska, 9- Irena Kudyń, 10- Krystyna Parada, 11- Irena Zając, 12- Danuta 
Czerniak. 

 

 
Małe artystki z zespołu tanecznego w strojach krakowskich w ogrodzie pałacowym. Od lewej: 1 – Eliza 
Kołodyńska, 2 –Stefania Czuryszkiewicz,3 –Wiesława Kalinowska, 4 – ?Wójcik, 5 –Halina Sapiecha, 6 - 

?. 
 
                  Przedszkolaki otrzymywały posiłek, gotowany pod nadzorem sióstr w pomieszczeniach 
kuchennych pałacu Budnych lub w szkole w Rejowcu. Posiłek dość skromny ale zaspokajał potrzeby  
kaloryczne młodych organizmów.  
 

5 

 



Copyright © 2014 Zdzisław Kalinowski 

 
Przedszkolaki w czasie obiadu w szkole powszechnej w Rejowcu. Przy oknie i tablicy: dwie siostry 

Posturzyńskie. Z dużą kokardą – Danuta Czerniak. W mundurku marynarskim Wiesława Kalinowska. Od 
lewej na pierwszym planie Sylwia Gruszka i Halina Sapiecha. 
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Zbuntowany kandydat na przedszkolaka Zdzisław Kalinowski wraz z siostrą Wiesławą na tle budynku 
szkolnego. 

 

 
Lipiec 1947 roku. Ostatnie półkolonie dla dzieci pracowników cukrowni „Rejowiec” prowadzone przez 
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek Fotografię wykonano na schodach pałacu Budnych od 

strony południowej, wśród siedzących od lewej: Paweł Uszko – nauczyciel, Władysław Kowalski – 
gospodarz placu, Feliks Poliszewski – szef biura ( pion dyrekcji cukrowni), ks. proboszcz Bronisław 

Zakrzewski, Eugeniusz Kukulewski –inż. Dyr. Cukrowni Rejowiec, Kozłowska z Piotrowskich – 
pracownica cukrowni, Wiatr – kierownik kadr. W głębi wśród dzieci jedna z sióstr benedyktynek, które 

prowadziły zajęcia z dziećmi i młodzieżą. 
 
                Pod koniec roku 1947 powoli prawie niezauważalnie przedszkole w Rejowcu przechodziło 
systematycznie pod nadzór i kontrolę służb państwowych. Instytucje oświatowe miały własną wizję 
wychowania i nauczania3 Na wszystkie możliwe sposoby utrudniano pracę sióstr. Zmuszano właścicieli 
wcześniej wynajętych stancji, aby odmawiali realizacji zobowiązania. Inne oferowane lokale nie spełniały 
nawet minimalnych oczekiwań sióstr. Przez jakiś czas mieszkały w drewnianym budynku naprzeciw tzw. 
„parku” przy ulicy Piłsudzkiego. W dalszej kolejności siostry zostały pozbawiane możliwości 

3 Efektywnie rozwijająca się praca wychowawcza sióstr została przerwana na skutek zarządzeń komunistycznych 
władz państwowych. Już w listopadzie 1947 r. Biuro Polityczne KC PPR wydało memoriał, w którym zawarta była 
instrukcja laicyzowania "szerokich mas ludowych". 
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kontynuowania pracy z dziećmi zgodnie z rozkładami materiałów4. Z bólem rozstały się z 
wychowankami i Rejowcem.  
                Brak odpowiednich warunków mieszkaniowych i ciągłe szykany wymusiło na Zgromadzenie 
do odwołania sióstr. Proces laicyzacji placówki postępował bardzo szybko. Inspektorat Oświaty 
wyznaczył świecką obsadę przedszkola. Pracę z dziećmi na początku 1948 roku podjęły:  
                 Alicja Winiarczyk, Kazimiera Lipińska, Stefania Kaptur i Feliksa Karpińska.   
           Po tych zmianach przedszkole przestało pełnić funkcję środowiskową a stało się przedszkolem 
zakładowym cukrowni Rejowiec, która partycypowała w jego utrzymaniu. Pracownicy zakładu zgłaszali 
taką potrzebę na utrzymywanie takiej placówki. Z przedszkola znikły symbole religijne, które zastąpiono 
portretami przywódców socjalistycznego kraju. Uczono innych inscenizacji, pieśni i wartości. Inne 
rocznice czczono. Wyrugowano ze słownictwa i świętowania z okazji Świąt Bożego Narodzenia ze św. 
Mikołajem na rzecz Dziadka Mroza itp. 
           Należy podkreślić, że siostry w swojej pracy stosowały najnowsze osiągnięcia pedagogiki, 
psychologii i dydaktyki. Wielu państwowych nauczycieli nie mogło pochwalić się takimi wiadomościami 
i umiejętnościami, jakie posiadały siostry. Po latach potwierdza się fakt, że praktyka wychowawcza Sióstr 
Benedyktynek Misjonarek była na najwyższym poziomie. Siostry zawsze postrzegały człowieka, jako 
osobę stworzoną na obraz i podobieństwo Boga, obdarowaną rozumem i wolną wolą, osobę przez Boga 
umiłowaną, a jednocześnie słabą i grzeszną. Ta chrześcijańska wizja człowieka była podstawą 
wypracowanego własnego systemu wychowawczego, który z czasem stał się na tyle zwarty, że nosił 
znamiona koncepcji wychowawczej zawierającej określone zasady, cele, metody i środki oraz świadome i 
celowe oddziaływanie na młodego człowieka.  

 

4 W maju 1948 roku wydano instrukcję mówiącą o przejmowaniu szkół i przedszkoli zakonnych. W szkołach 
publicznych wymuszano na księżach i katechetach rezygnację z prowadzenia religii poprzez zastraszanie ich. 
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Dzieci z grupy predszkolnej przed wejściem do szkoły powszechnej z nowymi opiekunkami. Siostry ze 
Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek zostały zmuszone do wyjazdu z Rejowca. 

 
                                          Założenia Zgromadzenia Sióstr Bernardynek Misjonarek; 

Dla Zgromadzenia, które za główny cel przyjęło kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, a 
szczególnie sierot posiadanie takiego systemu miało ogromne znaczenie w organizowaniu świadomego i 
celowego oddziaływania na młodego człowieka.  Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek zostało 

założone w 1917 roku w Białej Cerkwi k/ Kijowa. Istotnym i znaczącym dla przyszłego kształtu 
Zgromadzenia był fakt, iż jego Założycielka Matka Jadwiga Kulesza rozpoczęła tworzenie nowej 

wspólnoty zakonnej od organizowania opiekuńczo-wychowawczej pracy wśród bezdomnych i 
osieroconych dzieci z Podola. Na tereny te przybyła z Rzymu, jako członkini założonego przez Janinę 
Kolumbę Gabriel OSB (beatyfikowaną przez Jana Pawła II 16 maja 1993 roku) Zgromadzenia Sióstr 

Benedyktynek Miłosierdzia. Rzymska przełożona kilkakrotnie wysyłała s. Jadwigę na wschodnie kresy 
Rzeczpospolitej, aby przy okazji kwesty na rzecz włoskiej wspólnoty zbadała możliwości zorganizowania 

polskiej jego filii. Za pośrednictwem swego krewnego ks. Jana Wűstenberga, s. Jadwiga poznała w 
Derebczynie Jadwigę Aleksandrowicz, która wyraziła chęć współpracy w realizacji planu przeszczepienia 
rzymskiego Zgromadzenia na tereny polskie i Podole. Współpraca ta zaowocowała założeniem "ochrony 

dla sierot" 

W roku 1945, po ustaleniu nowej granicy polsko-radzieckiej, Zgromadzenie nie widząc żadnych 
perspektyw rozwoju opuściło swoje domy na Wschodzie. Na nowych terenach Polski siostry stanęły nie 
tylko wobec nowych warunków społeczno-politycznych, ale i wobec ogromnych potrzeb na polu 
opiekuńczo-wychowawczym. Będąc wierne swojemu charyzmatowi już w roku 1945 (zaraz po repatriacji 
z Wołynia) utworzyły domy dziecka w Puławach i Zagórowie. Kolejne dwa domy powstały w Kwidzynie 
i w Ełku (1946). Wszędzie pracę zaczynano zupełnie od podstaw. Zgromadzenie zorganizowało i 
prowadziło także przedszkola: w Rejowcu, Stawiszynie, Końskowoli, Zagórowie, Kwidzynie, Ełku, 
Puławach, Kurowie, Markuszowie i Borkowicach. Podjęto także katechizację w szkołach, prowadzenie 
burs (Kwidzyn i Rejowiec) i pracowni kroju i szycia (Kwidzyn). Efektywnie rozwijająca się praca 
wychowawcza sióstr po raz drugi została przerwana - tym razem na skutek zarządzeń komunistycznych 
władz państwowych. Już w listopadzie 1947 r. Biuro Polityczne KC PPR wydało memoriał, w którym 
zawarta była instrukcja laicyzowania "szerokich mas ludowych". W maju 1948 roku wydano instrukcję 
mówiącą o przejmowaniu szkół zakonnych. Wiązało się to z usunięciem w tych szkołach lekcji religii. W 
szkołach publicznych wymuszano na księżach i katechetach rezygnację z prowadzenia religii poprzez 
zastraszanie ich. W styczniu 1950 r. odebrano Kościołowi organizację charytatywną "Caritas", 
przekazując ją stowarzyszeniu PAX. Na mocy tej decyzji Kościół utracił setki zakładów dobroczynnych: 
sierocińców, żłobków, przedszkoli, świetlic, internatów, schronisk, domów opieki, przychodni lekarskich 
(w sumie było to około 20 000 instytucji). Proces laicyzacji placówek wychowawczych objął również 
dzieła prowadzone przez Siostry Benedyktynki. Sukcesywnie zaczęto odbierać Zgromadzeniu kolejne 
ośrodki wychowawcze. 

19 maja 1966 r. – w Kwidzynie zmarła s. Alfonsa Rozalia Szczurowska (1907-1966) ze Zgromadzenia 
Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W l. 1927-1934 była w klasztorze w Łucku. W l. 193401937 pracowała 
w Mizoczu, gdzie siostry prowadziły przedszkole, pracowały przy parafii i prowadziły działalność 
charytatywną.  
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek - zgromadzenie zakonne, habitowe. 
Siostry pracowały w Rejowcu w latach 1945-47 (od maja 1945). 
Przedszkole zostało zorganizowane dla 60 dzieci – pomimo braków w urządzeniu i pomocach. 
Oprócz tego był prowadzony internat dla dzieci dojeżdżających do starszych klas szkoły podstawowej. 
S. Hildegarda Zeńka, jako pielęgniarka prowadziła ośrodek zdrowia przy cukrowni. 
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Latem były organizowane kolonie dla dzieci pracowników cukrowni. 
Placówka istniała do wakacji 1947 r. Została zlikwidowana z powodu braku mieszkania dla sióstr i 
braków personalnych w innych dziełach Zgromadzenia prowadzonych przez siostry. 
Informacje o pracy sióstr w Rejowcu znajdują się w Archiwum Zgromadzenia w aktach personalnych s. 
Hildegardy. 
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