
KRÓTKA HISTORIA NASZEGO 
PRZEDSZKOLA

Jak wynika z przedszkolnych kronik, historia naszego przedszkola sięga roku 
1961, czyli dokładnie 50 lat temu. Budynek przedszkola został przejęty dnia 
31 sierpnia 1961r od Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, po byłym przedszkolu 
„Caritas” i początkowo mieścił się przy ul. Lwowskiej.
Wówczas na stanowisko dyrektora powołano panią Władysławę Ceglarską, 
którą przeniesiono do naszego przedszkola z Przedszkola Publicznego Nr 1. 
Kierowała naszym przedszkolem przez 9 lat. Zmarła mając zaledwie 47 lat.
W 1970 roku dyrektorem została pani Krystyna Zagórska, która pełniła tę 
funkcję przez kolejne 19 lat, a teraz jako emerytka odwiedza nas co roku ,
z okazji „Imienin Przedszkola”. Zastępcą dyrektora była wówczas pani Grażyna 
Mąka.
Z dniem 1 lipca 1991r., po wygranym konkursie na stanowisko dyrektora, 
placówką zaczęła kierować pani Joanna Rauch. Dyrektorem była przez 15 lat. 
W roku 2006 funkcję dyrektora przejęła pani Aleksandra Smolec, która pełniła 
tę funkcję najkrócej, bo tylko przez dwa lata.
Od 2008 roku do chwili obecnej przedszkolem kieruje pani Teresa Adamik, a 
pomaga jej w tym zastępca dyrektora – pani Marta Turek. 

W czasie istnienia placówki bardzo dużo pracowników w nim pracowało,wielu z 
nich nie żyje lub przebywa na emeryturze. Lista nazwisk jest bardzo długa 
dlatego nie wymieniamy ich, aby nikogo przez przypadek nie pominąć.

W 1973 roku, w kwietniu, została podpisana umowa o współpracy naszego 
przedszkola z zakładem opiekuńczym, to jest Zakładem Mechanicznym 
„Łabędy”. Już od dawna zakład ten nam nie pomaga, gdyż sam właściwie od 
wielu lat chyli się ku upadkowi, ale w tamtym okresie był dla naszego 
przedszkola dużym wsparciem. 
Pomagała nam również Jednostka Wojskowa ”Podhalanin” mająca swoją 
siedzibę przy ulicy Wojska Polskiego. Współpraca skończyła się w chwili 
rozwiązania jednostki i przeniesienia siedziby do Radoczy.

Ważną datą w historii naszego przedszkola, odnotowaną w kronice, był dzień 
15 grudzień 1983r, kiedy to nastąpiło oficjalne zdjęcie tablicy informacyjnej ze 
starego budynku przy ulicy Lwowskiej, wówczas ulicy 1Maja i przeniesiono do 
nowo wybudowanego budynku, na osiedlu Kopernika czyli, tego, w którym 
obecnie się znajdujemy.
3 lutego 1984r zostało dokonane oficjalne otwarcie obecnego budynku .
18 grudnia 1985r wystosowana została prośba o nadanie imienia Kornela 



Makuszyńskiego naszej placówce.
Trzy lata później, 18 października 1986r otrzymaliśmy akt nadania imienia 
Kornela Makuszyńskiego i byliśmy bardzo dumni z tego powodu.

Na początku istnienia przedszkola liczba dzieci przyjętych do grona 
przedszkolaków wynosiła 80. Obecnie bawi się i uczy w naszym przedszkolu aż 
150 dzieci.

Dawniej, tak jak dzisiaj ,organizowane były wycieczki.
W latach siedemdziesiątych organizowana była np. wycieczka do kopalni 
Mysłowice, do Katowic, pod Pomnik Powstańców Śląskich, na Wawel do 
Krakowa, do Pszczyny,Cieszyna czy Koniakowa.
Dawniej, podobnie jak dzisiaj przedszkolaki wyjeżdżały do Bielska-Białej, do 
teatru „Banialuka”.Kiedyś zwiedzały jeszcze znajdującą się tam wytwórnię 
filmów „ Bolka i Lolka”. 
Największą atrakcją tamtych lat były kuligi organizowane w Kaczynie, albo 
wyjazdy nad Skawę do Świnnej Poręby czy do Ponikwi.
Obecnie organizujemy dzieciom wycieczki m.in. straszakom - do Zakopanego - 
zgodnie z tradycją przedszkola, gdzie zwiedzamy Muzeum Kornela 
Makuszyńskiego, Muzeum Tatrzańskie, wyjeżdżamy kolejką na Gubałówkę i 
tam podziwiamy panoramę Tatr, spacerujemy po Krupówkach, kupujemy 
pamiątki i oglądamy Wielką Skocznię znaną z mistrzowskich skoków 
narciarskich Adama Małysza. 
Młodsze dzieci wyjeżdżą do Zalesia, gdzie mają organizowane zabawy 
plenerowe, spacery po lesie i pieczenie kiełbasek.
Wyjeżdżamy też do „Mini Zoo” do Inwałdu, do Dinozatorlandu do Zatora oraz 
do teatry „Groteska” w Krakowie. W dalszym ciągu jeździmy do teatru 
„Banialuka”, do Bielska-Białej.

Jak donoszą kroniki ,bale karnawałowe odbywały się w remizie strażackiej, w 
Kleczy Dolnej. Tam też odbywały się spartakiady sportowe. 
Dzisiaj też organizujemy bale i olimpiady sportowe , ale na terenie placówki. 
Mamy duże sale , piękny ogród – tak, że nie musimy korzystać z gościnności 
innych instytucji.
Trzeba przyznać, że właściwie tak dawniej, jak i dzisiaj, nasze przedszkole stara 
się o to, żeby dzieci miło spędzały tutaj czas.
O tym, że dobrze było… i nadal jest w naszym przedszkolu świadczy fakt iż do 
przedszkola przychodzą dzieci naszych byłych przedszkolaków…
Jest nam przyjemnie, kiedy pamiętają swoje panie… 
Za kolejne 50 lat, ktoś pewno będzie wspominał dzisiejszą uroczystość, bo 
przecież historia kołem się toczy…



Pan Adam Dec

twórca hymnu naszego przedszkola



15 grudzień 1983r

zdjęcie tablicy informacyjnej z byłego 
budynku przedszkola

( dokonał tego przedstawiciel 
Komitetu Rodzicielskiego,
pan Mieczysław Kowalski )



3 luty 1984r

uroczyste odsłonięcie tablicy 
informacyjnej na nowym budynku 

przedszkola
( dokonał tego Dyrektor Gminny 
Oświaty pan Andrzej Bliźniak )

Nowy budynek naszego przedszkola


