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„Pod koniec XIX wieku w

małym miasteczku Osieczna od-
czuwano dotkliwy brak sytuacji do-
broczynnej. Wówczas to ks.
proboszcz i dziekan R. Leszczyń-
ski rzucił śmiały projekt założenia
domu o charakterze społeczno-
charytatywnym. Myśl jego podjął
szambelan papieski Hans Hasche
z Jeziorek i mimo najrozmaitszych
szykan ze strony władz pruskich
prowadzono niestrudzenie stara-
nie o zezwolenie na budowę przy-
tułku. Otrzymano takowe dnia 8
czerwca 1900 roku. Ksiądz pro-
boszcz podarował na ten cel jedną
morgę ziemi, na której państwo
Hasche zbudowali skromny dom
przy ul. Kościuszki 36.

Do tegoż domu dnia 9 listo-
pada 1900 r. wprowadzono uro-
czyście dwie siostry ze
Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek.
Siostry zajęły się gorliwie, z całym
oddaniem pracą wśród chorych.
Po krótkim czasie pierwsza funda-
cja okazała się za mała”

Tak w kronice Zgromadzenia
Sióstr Elżbietanek w Osiecznej
zrelacjonowane jest sprowadzenie
zakonnic na teren naszej gminy.
Wydarzenie sprzed 110 lat.

Dziś siostry zakonne widujemy
rzadko, trudno też nawet skoja-
rzyć wszystkie mieszkanki za-
konu. Kiedyś siostry były
prawdziwym motorem napędo-
wym tego miejsca. Ich głównym
zadaniem było pielęgnowanie
chorych w ich własnych domach.
Ale to nie wszystko, po rozbudo-
wie domu św. Józefa w 1906 roku
powstał tam zakład dla upośle-
dzonych dziewcząt, gdzie przeby-
wało nawet kilkadziesiąt chorych.
W czasie walk powstańczych w
1919 roku w zakonie była ko-
menda powstańcza, gdzie stacjo-
nowało 250 żołnierzy, przez
dziewięć miesięcy w domu zakon-
nym mieścił się przeniesiony z
Leszna Urząd Starostwa, potem
był tam szpital polskiej armii i przy-
tułek dla dzieci z Kresów Wschod-
nich. Krótko po I wojnie światowej
do zakonu wróciły upośledzone
umysłowo dziewczęta. W 1921
roku przy zakonie otwarte zostało
przedszkole. Prowadzone było aż
do drugiej wojny światowej. W
1946 roku oprócz dwuoddziało-
wego przedszkola założono rów-
nież Stację Opieki nad Matką i
Dzieckiem. Od 1950 roku w domu
sióstr zaczął działać Ośrodek
Zdrowia.

Przez lata siostry elżbietanki w
Osiecznej służyły ludziom. Niosły

Rysunek domu św. Józefa. U góry zmieniający się przez lata strój zakonny
pomoc w chorobie, opiekowały się
upośledzonymi, wychowywały i
uczyły dzieci. W listopadzie minęło
110 lat od kiedy są z nami. Dziś
otaczają nas opieką duchową, a
mieszkańcy nie zapominają speł-
nionych przez lata przez siostry
dobrych uczynków. Dlatego też na
grobach zmarłych pochowanych
na cmentarzu w Osiecznej zapa-
lają znicze, uczestniczą w poran-
nej mszy świętej odprawianej w
kaplicy u sióstr, odwiedzają za-
konnice i pomagają im w codzien-
nych obowiązkach. A pomoc ta
teraz bardzo się przydaje, bo
większość mieszkanek domu św.
Józefa to osoby starsze, czasem
schorowane. A jest ich w domu
osiem:

s. M. Eufemia – przełożona
domu

s. M. Sylwina
s. M. Wojciecha
s. M. Wacława
s. M. Telesfora
s. M. Elwira
s. M. Augustyna

s. M. Cyryla - katechetka
Założony przed laty zakon

sióstr elżbietanek w Osiecznej
wzbudził w mieszkankach gminy
wiele powołań. Do Zgromadzenia
Sióstr Elżbietanek wstąpiły:

Śp. S. M. Zuzanna Pawłowska
z Łoniewa

Śp. S. M. Jukundyna Pa-
włowska z Łoniewa

s. M. Emerencja Pawłowska z
Łoniewa – obecnie Przełożona
Prowincjonalna w Poznaniu

s. M. Donata Cyprian z Osiecz-
nej – obecnie w Gnieźnie

s. M. Kazimiera Barczyńska z
Drzeczkowa – obecnie w Między-
chodzie

Na osieckim cmentarzu para-
fialnym w przeciągu 110 lat po-
chowano zmarłe siostry:

s. M. Leonida (zm. 1931)
s. M. Simona (zm. 1931)
s. M. Juwenalis (zm. 1941)
s. M. Katarzyna (zm. 1986)
s. M. Tadea (zm. 1994)
s. M. Bogdana (zm. 1995)
s. M. Joachima (zm. 1996)
s. M. Floryda (zm. 1996)

s. M. Kajetana (zm. 1999)
s. M. Melchiora (zm. 2003)
s. M. Gerarda (zm. 2003)
s. M. Eustachia (zm. 2007)
s. M. Zdzisława (zm. 2009)
s. M. Hermana (zm. 2009)
Siostry elżbietanki, które pra-

cowały w Osiecznej i zostały
szczególnie zapamiętane przez
mieszkańców gminy:

Śp. s. M. Mechtylda
Śp. s. M. Róża
Śp. s. M. Ludwika
Śp. s. M. Prakseda
Śp. s. M. Klara
s. M. Asumpta – obecnie Prze-

łożona Prowincjonalna w Oslo w
Norwegii

s. M. Lioba (Krystyna)
s. M. Dominika – obecnie prze-

łożona w Strzelnie
s. M. Katarzyna – obecnie w

Strzelnie
s. M. Bernardyna – obecnie w

Lesznie
s. M. Perpetua – obecnie w

Międzychodzie
s. M. Łukasza – obecnie w

Karwi


