
Zdzisław Spychała

Dr Danuta Grabczak (1951-2002)
Rocznik Wieluński 3, 147-148

2003



DR DANUTA GRABCZAK (1951 -  2002)

Dnia 25 marca 2002 roku zmarła dr Danuta 
Grabczak. Była członkiem założycielem Wieluń

skiego Towarzystwa Naukowego. Nikt nie przypuszczał, że osoba tak ener
giczna, nieustannie zabiegająca o zdrowie najbliższych, sama zostanie do
tknięta śmiertelną chorobą.

Danuta Natalia Grabczak, z domu Pieńkowska, urodziła się 21 kwietnia 
1951 roku w Gaszynie. Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1970 w Przed
szkolu nr 1 w Praszce. Po ośmiu latach przeniosła się do pracy w Studium 
Nauczycielskim w Wieluniu, a po jego likwidacji w 1992 uzyskała zatrud
nienie w Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu. W latach 1982-1995 peł
niła funkcję zastępcy dyrektora szkoły, w październiku 2001 roku awanso
wała na kierownika dwóch specjalności: wczesna edukacja dziecka oraz 
nauczanie początkowe z muzyką i weszła w skład Rady Programowej Ko
legium. W grudniu tegoż roku została wpisana na listę ekspertów Minister
stwa Edukacji Narodowej w zakresie wychowania przedszkolnego.

Kariera zawodowa była konsekwencją jej ciągłego doskonalenia warsz
tatu pracy.

Szkołę średnią -  Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli 
-  ukończyła w Wieluniu. W Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach 
otrzymała dyplom magistra pedagogiki w zakresie wychowania przedszkol
nego. W 1994 roku przedłożyła w Instytucie Badań Edukacyjnych w War
szawie dysertację na temat Wychowanie przez pracę a uspołecznienie dzieci 
w wieku przedszkolnym, za którą Rada Instytutu nadała jej stopień doktora 
nauk humanistycznych. Już w czasie choroby złożyła w Ministerstwie Edu
kacji dokumenty potwierdzające jej dorobek zawodowy i 14 stycznia 2003



148 Pro memoriam - dr Danuta Grabczak

roku otrzymała awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
O swojej chorobie dowiadywała się stopniowo, poprzez niedomówie

nia, starała się jednak jak najdłużej wierzyć, że jest zdrowa. Nie rozpacza
ła, nie chciała przytłaczać nikogo swoimi problemami. Mimo cierpienia, 
którego doznawała w okresie choroby, walczyła o każdy dzień, o każdą 
chwilę życia. Była u szczytu kariery zawodowej, miała jeszcze wiele pra
gnień, planów i tak dużo do zrobienia. Niestety, w pierwszym dniu Wiel
kiego Tygodnia odeszła od nas na zawsze.
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