
Historia powstania Ochronki 

Placówka w Konstancinie – Jeziornie jak podaje Kronika została założona dnia 8 grudnia 
1984r.Dom ten przekazała nam pani Irena Ronikier z myślą, że ta mała posiadłość przydatna 
będzie Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek, a przez ich pracę sprawie Kościoła. Obiekt ten 
wymagał dużego remontu a także dobudowy jeszcze jednego gmachu. Siostry wzięły się do 
ciężkiej i mozolnej pracy. W miarę jak stabilizowało się życie w tym domu, a pospólstwo 
sióstr w środowisku miasta zataczało szersze kręgi. Siostry aktywnie uczestniczyły w życiu 
parafii, w katechizacji dzieci a także w pracy w tutejszym szpitalu. Wspólnota otwiera się na 
potrzeby mieszkańców miasta, odpowiadając na prośby pracujących matek, które już w maju 
1988 roku „nachodziły dom sióstr, by w tym domu mogło znaleźć się miejsce dla ich małych 
dzieci”. Ewangeliczna „wytrwałość” matek osiągnęła dobry skutek. Od 1 października 1988 
roku powierzona siostrze M. Lukrecji Rachelskiej przyjmowanie dzieci i zajmowanie się 
nimi. Do przygotowywania posiłków została zaangażowana siostra M. Mederyka Ankowska. 

Ochronka została poświęcona przez Ojca Dzierzgowskiego i nadano jej imię Edmunda 
Bojanowskiego, założyciela naszego Zgromadzenia. 

Z każdym rokiem do ochronki przybywa nowych dzieci, tym bardziej, że to była pierwsza 
placówka na tym terenie prowadzona przez siostry. 

Na utrzymanie dzieci rodzice składali skromne datki a także żywność po uprzednim 
porozumieniu się, co mają przynieść. Siostra Lukrecja, która była pionierką w tej Ochronce z 
zapałem wzięła się do pracy. Pomimo różnorodności wiekowej dzieci (od 3 do 6 lat w tym 
także ośmioro dzieci w zerówce), siostra dzielnie sobie radziła. Z pomocą szli jej rodzice, 
którzy chętnie pomagali w pracach ochronkowych, czy to w przygotowaniu wystroju sal z 
okazji uroczystości, w porządkach wiosennych na placu zabaw. Siostra była bardzo 
zadowolona z tego, że rodzice tak chętnie włączają się w pracę Ochronki. Każde święto, czy 
uroczystość była poprzedzana przedstawieniem np.: Jasełka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień 
Babci i Dziadka, święto Patrona Ochronki, a także wspólnym spotkaniem z rodzicami, co jest 
praktykowane po dzień dzisiejszy. 

Do Ochronki były przyjmowane wszystkie dzieci w zależności od miejsca zamieszkania, ale 
pierwszeństwo miały dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych. 

Z upływem lat Ochronka bardzo się rozwinęła, nabrała prężności ale w dalszym ciągu żyje i 
działa zaleceniami swego patrona Edmunda Bojanowskiego. 

Od samego początku, aż do tej pory Ochronka działa jako placówka niepubliczna, a od 1999r. 
Posiada Statut zatwierdzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek. 

                                                                                            s. M. Damaris Włodarek sł. M. 

Od 7 października 2013r. Ochronka funkcjonuje w nowej części domu Sióstr 
Służebniczek Maryi. Uroczyste poświęcenie nowej Ochronki odbyło się 17.11.2013r. 



 

   
 


