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s. Stanisława Gurkowska

hIStORIa OChRONKI  
IM. bł. E. bOJaNOWSKIEGO W PLESZEWIE

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny (NP NMP) decyzją Matki Generalnej M.Borgji Płaczek w dniu 4. 03. 1919 r. otwarło 
Ochronkę przy ul. Prokopowskiej 3 dla 70 dzieci, nazywaną potocznie szkółką. Patronem 
był Św. Kazimierz Królewicz, ze względu na swoje pobożne i oddane służbie Polski życie. 
Dlatego w wychowankach szczególnie kształtowano patriotyzm, miłość do Boga i Ojczyzny. 

Opiekę nad dziećmi sprawowały s.  M. Róża Woźniak, s.  M. Edyta Żółtowska, 
s. M. Jolanda Błajet. W latach 1919 – 1939 otoczono opieką ogółem 2000 dzieci. Po wybuchu 
wojny zostają zamykane wszystkie Ochronki prowadzone przez Zgromadzenia. W Plesze-
wie zawieszono działalność Ochronki 15 maja 1940 r. Rządy niemieckie obawiały się zbyt 
patriotycznego wychowania młodych Polaków.

W trudnym dla Polski okresie wojny w latach 1940 – 45, kiedy Ochronka była 
zamknięta, dzieci nie zostawały jednak bez opieki. W tym okresie zajęcia odbywały się 
w Domu Parafialnym nadal pod opieką sióstr zakonnych, ale pod nazwą Katechizacji 
Parafialnej. Zakazano nauczania i wychowania w duchu patriotycznym, spotkania miały 
mieć charakter tylko czysto opiekuńczy i religijny. 

Wznowienie pracy wychowawczej w Ochronce nastąpiło z dniem 01. 03. 1945  r. 
dla 170 dzieci. Zajęcia odbywały się przed i po południu. W tym czasie dziećmi opiekowały 
się s. M. Lilioza Benenowska, s. M. Szymona Gil i s. M. Trojana Szymańska.

Nad Polską przeszła jeszcze jedna burza, która z większą siłą uderzyła we wszystko 
co nazywało się polskie i we wszystko co nazywało się wolnością. Nastały rządy komuni-
styczne, czasy bardzo trudne nie tylko dla naszej Ochronki, ale dla wszystkich ochronek, 
przedszkoli, szkół, świetlic, szpitali prowadzonych przez Siostry. 

Decyzją Wydziału Oświaty przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jaroci-
nie dnia 23.06.1951  r. nastąpiła likwidacja Ochronki. Jak w czasie wojny tak i tym razem 
rozproszone dzieci mogły znaleźć schronienie w Domu Parafialnym wśród swoich Sióstr. 

Dnia 03.08.1990  r. Ochronka została zgłoszona w Kuratorium i  mogła działać 
oficjalnie jako Niepubliczne Przedszkole, w wymiarze 8-godzinnym. Ponownego otwarcia 
dokonała Siostra Prowincjalna Agnieszka Malcher sł. M. z pomocą siostry Juliuszy Chuda, 
byłej prowincjalnej.

Uroczystego poświęcenie Ochronki dokonał dnia 26.08.1990  r. ks. Biskup Bogdan 
Wojtuś. Pieczę nad dziećmi sprawowały siostry s. M. Zacharia Niemiec sł. M i s. M. Beata 
Olenderek sł. M.
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Do roku 1997 w Ochronce pracowały następujące siostry:
s. M. Elżbieta Schmidt sł. M 
s. M. Jozuela Kosicka sł. M 
s. M. Stanisława Gurkowska sł. M 
s. M. Ludmiła Sieracka sł. M
s. M. Bernadeta Poterek sł. M
s. M. Benedykta Szczepańska sł. M
s. M. Eleonora Rogacka sł. M

Od dnia 01.09.1997 r. zmniejszono liczbę godzin, prowadzono zajęcia w wymiarze 
5-godzinnym. Opiekę nad dziećmi sprawowały kolejne siostry:
s. M. Stanisława Gurkowska sł M
s. M. Patrycja Ślusarczyk sł. M.
s. M. Anna Kosmacz sł. M.
s. M. Monika Kucińska sł. M.
s. M. Maria Basiewicz sł. M.
s. M. Flawia Bulczyńska sł. M.
s. M. Wenancja Matuszczak sł. M.

Obecnie zajęcia w Ochronce prowadzą:
s. M. Stanisława Gurkowska sł. M.
s. M. Sancja Dutczak sł. M.
oraz Pani Anna Kowańska

Tu w tym miejscu ciśnie się na usta pytanie: Czy można zamknąć coś, co z Woli 
samego Pana Bóga zostało otwarte?

Otwarcie Ochronki nastąpiło z Woli Bożej i choć przeszło wiele burz dzięki czło-
wiekowi, to dzięki Woli Bożej przetrwało i trwa do dziś. Właśnie w tym roku obchodzimy 
90-lecie działalności Ochronki. Jak na samym początku tak i dziś „Najważniejszy cel 
wychowania jest, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi”. 
Do dziś w Ochronce i w Domu Parafialnym prowadzona jest opieka nad dziećmi. 

Obchody związane z 90 rocznicą otwarcia Ochronki  
przy ul. Prokopowskiej 3 w Pleszewie

Uroczystości zostały poprzedzone spotkaniem dzieci z osobami chodzącymi do 
Ochronki w latach 1919  –  1940 oraz w latach 1945  –  1951. W atmosferze radości, wspo-
mnień i wspólnej zabawy przeżywały to spotkanie zarówno dzieci jak i dorośli, którzy 
pełni żywotności opowiadali swoje przeżycia z  lat ochronkowych. Spotkanie zakończono 
wręczeniem kwiatów absolwentom i poczęstunkiem.

Dnia 15 marca 2009 o godz. 930 w kościele parafialnym p.w. Ścięcia Św. Jana 
Chrzciciela została odprawiona MSZA ŚW. której przewodniczył ks. Prałat Henryk Szymiec, 
a homilię wygłosił ojciec Eugeniusz Hanas ze Świętej Góry z Gostynia.

Następnie w Domu Parafialnym o godz. 1600 miało miejsce okolicznościowe przed-
stawienie pt. „Okularnik Boży”, w wykonaniu dzieci i rodziców obecnie uczęszczających do 
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Ochronki z udziałem Chóru Męskiego „Harmonia” wraz z Chórem Chłopięcym „Schola 
Cantorum Pleseviensis” oraz solistki – Dagny Masłowskiej, grającej na skrzypcach.

O całej uroczystości wspomina pani Dorota Żychlewicz w piśmie Akcji Katolickiej 
„Orędowniku Pleszewskim”.

90 lat dobroci – takich słów użył Kapłan podczas dziękczynnej Mszy świętej z okazji 
jubileuszu 90-lecia Ochronki im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Pleszewie. 

„Kto to był?
Ten wychudzony nad wyraz pan z gęstą brodą  z zapadłymi policzkami ze spojrzeniem poety?
To był człowiek wewnętrznego ognia, którego wieki wyziębić nie zdołają Wrażliwy na bez-
radne cierpienie dziecka, na wielki głód miłości małego serca pogardzanego i odrzuconego 
przez życie. Taki jaki był – taki też jest i taki wrócił i taki już pozostanie...”

Założył pierwszą na ziemiach polskich ochronkę. Uważał, że „odrodzenie ludzkości 
należy zacząć od dzieci”. Założył Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NP NMP. 
Toteż Msza święta 15 marca rozpoczęła się najpiękniej – zaśpiewaniem „Bogurodzicy” – 
pierwszego polskiego hymnu narodowego. 

W kościele p.w. Ścięcia świętego Jana Chrzciciela zgromadziły się pokolenia – naj-
starsi wychowankowie, którzy wspominali i młodsi, którzy przeżywali. 

W homilii Kapłan wspominał dzieje pleszewskiej Ochronki, postać błogosławio-
nego E. Bojanowskiego, ale przede wszystkim Jego dzieło miłości. Padły słowa prawdziwe, 
skłaniające do refleksji: „Nie ma Ojczyzny – domu bez Boga. Żyjemy w czasach, kiedy każdy 
chce być gwiazdą, chce być zauważany, doceniany, uznawany. Czasy są takie, jacy są ludzie, 
a ludzie są tacy, jakiego Boga mają w swoim sercu i w swoim życiu. Oby to był Bóg, który 
dał człowiekowi Dekalog. Na szczęście w tym interesownym świecie istnieje bezinteresow-
ność i ludzie, dla których jest ono sensem życia. W dniu Jubileuszu dziękujemy Bogu, ale 
dziękujemy też ludziom– siostrom, które kontynuując dzieło Bojanowskiego, nie pytają „co 
można z tego mieć”.

W procesji z darami do stóp ołtarza dzielnie kroczyły maluchy – aktualni wychowan-
kowie Ochronki. Oprócz tradycyjnych, przyniosły dar szczególny – serce – symbol miłości.

Dalsze uroczystości odbyły się w Domu Parafialnym. Na scenie pod hasłem:
„Aby Jego duch wzrastał w nas” też spotkały się pokolenia. Edmund Bojanowski 

pojawił się „jak żywy”. 
Sala wypełniona była po brzegi. To było święto Wychowanków, Ochronki i Sióstr, 

które od lat ją prowadzą. Ochronki, które przetrwały wszelkie burze dziejowe, były nie 
tylko bezpiecznym miejscem dla dzieci, ale także ostoją polskości i patriotyzmu. Czy dziś 
są tak samo ważne i potrzebne? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w słowach:
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Dziś też
jest wiele dzieci niepotrzebnych nikomu
bez serc 
bez miłości
bez domu
choć chleba na półkach nie brakuje
i aut wiele
mieszkanie jest z bajki
książek dużo
lecz po co to komu
skoro nie kocha się dzieci?
„Dlatego ktoś musi stanąć
w obronie najmniejszych
w obronie dziecięcych uśmiechów
których nawet ci najdoroślejsi
nie mają żadnego prawa niszczyć”.

To szczęście, że Tacy są wśród nas. 

W salach Domu Parafialnego zorganizowana została wystawa zdjęć z życia Ochronki 
przed i po wojnie oraz prac rodziców i dzieci pt. „Nasza Ochronka”. Wystawa była dostępna 
do zwiedzania, obecnie przeniesiona do Ochronki.

Na zakończenie odczytano słowa uznania i podziękowania od starosty pleszewskiego, 
który przekazał dla dzieci zabawki. Odczytano również list od Pani ambasador Hanny 
Suchockiej, wychowanki Ochronki z roku 1951. Osobiście przekazał życzenia i podzięko-
wania Pan burmistrz i dyrektorki przedszkoli pleszewskich.

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali okolicznościowe pamiątki, a następnie goście 
przeszli do Ochronki. Tam przygotowana była wystawa na temat: „Najwyższym celem 
wychowania jest, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi”, oraz 
poczęstunek. Całą uroczystość uwieńczył koncert Katarzyny i Marii Rutkowskich, byłych 
wychowanek Ochronki z lat dziewięćdziesiątych.
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Na zdjęciu, dzieci z siostrami we wspólnych zabawach w „Ogródku Dzieciątka Jezus”. (1930r.)
W tle „dzwonnica”, która wzywała na Anioł Pański o godz. 12. Dzwon zwoływał też dzieci 
do zakończenia zabawy i powrotu do Ochronki.
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Obchody 90-lecia Ochronki (15 marca 2009r.) 
Msza Św. w Kościele p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela.
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Obchody 90-lecia Ochronki. 
Przedstawienie teatralne „Okularnik Boży” w Domu Parafialnym.
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Widownia w Domu Parafialnym.

Wystawa obrazująca 90-lecie działalności Ochronki przy ul. Prokopowskiej 3.


