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Historia przedszkola zaczyna się wraz z przyjazdem Sióstr Miłosierdzia 

do Gorzowa tj. 1947 r. Przedszkola powstają stopniowo, przy ul. Mieszka, 

30 Stycznia i Warszawskiej, cieszą się uznaniem ludności. 

Sytuacja tamtych lat jest niekorzystna dla działalności instytucji prowadzonych przez kościół. 

Decyzją ówczesnych władz przedszkola są zamykane stopniowo, ostatnie zamknięto w 1962 

przy ul. 30 stycznia. 

Nie mamy dokładnych danych, ponieważ z nieznanych nam dziś powodów, kronika domu zostaje 

przepisana w 1969-1970 r. z dużymi skrótami.

Dziś istniejące przedszkole zaczyna swą działalność w 1988 r., jako świetlica dla dzieci z rodzin 

potrzebujących wsparcia. S. Eugenia Czekańska inicjatorka tamtego przedsięwzięcia dostrzegła 

ten problem. Podjęcie tej decyzji ułatwiła jej okoliczność opuszczenia salek katechetycznych 

w domu Sióstr, przez Ojców Kapucynów, którzy po wybudowaniu klasztoru przenieśli salki 

katechetyczne na swój teren. 



Po roku pracy w świetlicy 3.09.1989 r. Siostra decyduje się na otwarcie przedszkola.

Przedszkole zajmuje dwie salki. Duża ok.60m2 i mniejsza obok 

od strony podwórka. Liczba dzieci wynosi 50. O istnieniu przedszkola władze miasta 

zostały poinformowane, choć oficjalnie nie ma rejestracji. 

Od tej pory jest to Katolickie Przedszkole Sióstr Miłosierdzia.

Utrzymanie przedszkola opiera się przede wszystkim na dobrowolnych wpłatach rodziców, 

tych którzy mogą takie uiścić oraz na dopłatach Zgromadzenia. 

Ponieważ liczba dzieci stale wzrasta, do pracy w 1997 r. przychodzi S. Janina Czekańska. 

Uruchomiono kolejną salkę od strony podwórka 

dla najmniejszych dzieci 3-latków. Do pracy jako wychowawczyni przyjeżdża 

z Krakowa s. Zenobia Wit. W tym też czasie s. A. Rupka-przełożona domu podejmuje 

decyzję o uporządkowaniu podwórka: od państwa Rusakiewiczów otrzymujemy bezpłatnie 

huśtawki, podwórko w dużej części zostaje wyłożone trawą 180m2, zainstalowano od strony 

skarpy kolorowy płotek, pozostałą część podwórka wyłożono polbrukiem. 

W domu zamontowano nowy piec gazowy, poprawia się komfort ogrzewania. 



W 1999 r. do pracy zostaje przysłana s. Monika Pomykała. W tym samym roku kończy pobyt 
s. A. Rupka, dotychczasowa przełożona, na jej miejsce zostaje wyznaczona przez władze 
Zgromadzenia S. Janina Zalewska. W przedszkolu dzieci przybywa, dlatego by rozwiązać

tę sytuację, spowodowaną brakiem miejsc, Siostry podejmują decyzję przygotowania drugiej 
dużej sali, którą dotychczas zajmowały siostry. W tym celu przeprowadzono remont pokoi na 

pierwszym piętrze. 
Dzieci są umieszczone w dwóch dużych salach i w dwóch mniejszych.  

W roku 2002 do Krakowa zostaje przeniesiona s. Zofia Bartoszewska długoletnia kucharka oraz 
s. Eugenia Czekańska i s. Janina Czekańska. Odpowiedzialność za przedszkole przejmuje 

s. Zenobia Wit. Prace w przedszkolu podejmuje s. Maria Michalik, 
a od 2003 r. s. Elżbieta Cholewa.

W tym czasie sukcesywnie wymieniano okna, które były w bardzo złym stanie, wymiana 
trwała do 2004 r. W sumie wymieniono 56 okien, przeprowadzono remont generalny drzwi 

wejściowych od ulicy i podwórka, tym samym dom staje się cieplejszy.



Trwają dalsze prace nad uporządkowaniem podwórka: postawiono ogrodzenie od strony 

Muzeum oraz bramą wjazdową. 

Dotychczasowe pomieszczenia kuchenne usytuowane na pierwszym piętrze sprawiają duże 

utrudnienia w przygotowaniu posiłków dla coraz większej liczby dzieci, dlatego Siostry 

rozpoczynają przygotowania do remontu piwnic w celu dostosowania ich na potrzeby kuchni 

i zaplecza kuchennego. 

Bardzo duży wkład w to przedsięwzięcie zostaje nam ofiarowany prze Pana 

inż. Michałowskiego.: Pracę rozpoczęto 2005 r. w lutym a zakończona w maju tegoż roku. 

Wymieniono całą kanalizacje podziemną. Podłoga zostaje wyłożona kafelkami i ściany w większości 

pomieszczeń. Kafelki otrzymujemy jako darowiznę z zakładów ceramicznych Opoczno-Paradyż. 

Po zakończeniu prac przygotowawczych w piwnicy, kuchnia zostaje przeniesiona.

Rozpoczęto pracę oczyszczania elewacji całego budynku oraz w październiku 2005 rozpoczęto 

remont dachu, na ten cel zostały przydzielone nam środki z Ministerstwa , pozostałą część

dokłada Zgromadzenie. Do remontu dachu przyjechała ekipa górali z Łącka i Ochotnicy. 



Strych został ocieplony, kominy zewnętrzne wymurowane , wnętrze strychu  pokryte regipsem
ognioodpornym, wymieniono całą elektryczność zgodnie z wymogami P.Poż. 

Wstawione zostały okna dachowe oraz wymienione rynny.
Te wszystkie prace zostały podjęte w celu powiększenia powierzchni dla dzieci 

i zapewnienia im bezpieczeństwa oraz by uzyskać oficjalną rejestrację przedszkola. 

Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń wraz z nową s. przełożoną
s. Bożeną Rupą złożono prośbę w Urzędzie Miasta o dokonanie wpisu naszego przedszkola 

w rejestr ewidencji . Od września 2005r. przedszkole otrzymuje oficjalną rejestrację, 
a od stycznia 2006 r., otrzymujemy dotacje. Od tej pory jest to już :

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
„Wincentyńskie Dzieci”

Wypełniając zalecenia sanepidu w celu zwiększenia powierzchni 
sanitarnej tzw. mała sala zostaje przerobiona na kuchnię podręczną i toalety. Zamontowano 
umywalki i kabinę natryskową. Dotychczasowe toalety po remoncie zostają przeznaczone na 

szatnię dla dzieci. 



Sale przedszkolne otrzymują nowe wyposażenie, również do szatni zostają zamontowane nowe 

szafki. Dalszy ciąg prac to konieczność remontu całości ogrzewania, kotłowni, wymiana kanalizacji 

w całym domu. Przy tej modernizacji przeprowadzono niezależne ogrzewanie przedszkola od 

domu. Całość remontu zostaje przeprowadzona bardzo szybko. 

W 2007 r. pracę przy dzieciach w przedszkolu podejmuje s. Anna Widzyk i s. Marzena Cygert. 

A rok później do przedszkola przybywa s. Małgorzata Pasiut.

W 2010 r. zamontowano windę o nośności 50kg do przewożenia posiłków 

na potrzeby tego przedsięwzięcia przeznaczono starą kotłownię.

Coraz liczniejsze prośby o przyjęcie dzieci do przedszkola, zmuszają nas 

do podjęcia decyzji dobudowy salki, a przy okazji do przerobienia garażu wolnostojącego 

i dobudowy do niego pomieszczenia dla bezdomnych. 

Po zatwierdzeniu planów przez Urząd Miejski - Wydział Budowlany pracę rozpoczynamy w roku 

2010 r. Wykopy w części łączącej z domem są do głębokości fundamentów domu ponieważ

przewidziane jest przejście do pomieszczeń piwnicznych. 



Po zakończeniu budowy w 2011 r. przeprowadzona zostaje renowacja podwórka, powierzchnia 
zostaje przygotowana według obowiązujących norm sanepidu, plac ściśle przeznaczony dla dzieci 

zostaje ogrodzony. Zakupiono nowe sprzęty terenowe. 
W 2011 r. przedszkole ma już 3 duże sale dydaktyczne, gabinet dyrektora, logopedy. 

Od tego roku przedszkolem kieruje s. Joanna Wawrzyńczyk. 
Po 2 latach na stanowisko dyrektora zostaje mianowana s. Monika Bałasz, 

a do pracy w przedszkolu przysłano s. Justyne Urban. Od 2013 r. przełożoną domu jest 
s. Barbara Waligóra, która jednocześnie pracuje w przedszkolu jako pracownik administracyjny. 

Rozpoczyna się kolejny etap remontowy . 

W 2014 r. podjęto decyzje o remoncie klatki schodowej i holu, na betonowe schody położono 
płytki ceramiczne oraz wykonano lamperie płatkową na ścianach w holu  i w korytarzu przy 
gabinecie dyrektora. W 2015 roku dokonano remontu sali Maluszków oraz sali Średniaków, 

wymieniono podłogę, instalacje elektryczną, wykonano w wymienionych salach jak i na szatni na 
ścianach lamperię kamyczkową, pomalowano sale, szatnie, kuchenkę , łazienkę. 

Remontowi został poddany gabinet dyrektora w którym założono panele, pomalowano, 
wyposażano w nowe meble. W tym samym roku remont przeszła również kuchnia, którą 

pomalowano, wyposażano w nowe meble, kuchenkę gazową oraz odpowiednie sprzęty kuchenne.  



W 2016 r. uroczyście poświęcono figurę św. Wincentego 

i postawiono przy wejściu przedszkolnym. Od 2017 r. funkcję dyrektora przedszkola przejęła 

s. Justyna Urban, a pracę w przedszkolu podejmuje s. Sabina Dębek. 

W czerwcu 2017 roku nastąpiła wymiana ogrodzenia na placu zabaw,

a w październiku 2017r. - podjęto decyzję o utworzeniu salki gimnastycznej

w pomieszczeniu piwniczny, na ten cel wybito drzwi, pomalowano, zmieniono oświetlenie, 

wyposażono w sprzęt gimnastyczny, to wszystko dzięki zaangażowaniu i pomocy finansowej 

rodziców. W Grudniu 2017r. odbyło się gruntowne malowanie pomieszczeń piwnicznych 

( magazyny, szatnie, pralnie, hol oraz ich wyposażenie). W lutym 2018 r. utworzono garderobę 

ze strojami w pomieszczeniach piwnicznych. 

W kwietniu 2018 r., ze względu na dużą ilość zgłaszających się dzieci podjęto decyzje 

o powstaniu nowej salki dla gr. Straszaków na 12 osób. 

Przekształcono gabinet logopedyczny na salkę dydaktyczną , natomiast pokój gościnny Sióstr 

zamieniono na gabinet logopedyczny i nauczycielski, poszerzono łazienkę dla personelu, co 

wiązało się z całkowitym remontem.



W sierpniu 2018r. zamontowano 3 pary drzwi przesuwnych ( łazienka dziecięca, sala zerówki 

i sala starszaków). W 2019r. na miejsce s. Sabiny przyszła s. Monika Pomykała, jak również swoją 

posługę Służebnej oraz pracownika administracji ukończyła s. Barbara Waligóra.  

0dbył się remont sali Zerówki, a w 2020 zamontowano monitoring i wideodomofon oraz 

wyremontowano hol przedszkola. 

W tym samym roku modernizowano kuchnie zakupując nową kuchenkę gazową gastronomiczną 

oraz zmywarko- wypażarkę. We wrześniu 2020 r. zdemontowano kostkę brukową na placu 

zabaw, by zamienić ją na bezpieczne i certyfikowane wylewane podłoże. 

Każdego roku przedszkole jest wyposażane w nowe sprzęty multimedialne 
( laptopy, kserokopiarki, projektor multimedialny), pomoce i zabawki dydaktyczne, 

a przede wszystkim doposażana jest garderoba ze strojami.   
Dziś przedszkole liczy ok. 90 dzieci oraz 17 pracowników.


