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Kalendarium historyczne Przedszkola Miejskiego Nr 1  

w Gostyniu 

 Pierwsze miesiące po zakończeniu drugiej wojny światowej, to trudny okres organizowania 

oświaty na terenie powiatu gostyńskiego. Władze samorządowe, instytucje społeczne oraz zakłady 

pracy w sposób Ŝywiołowy powoływały do Ŝycia placówki przedszkolne. Jedną z nich było 

funkcjonujące do dnia dzisiejszego Przedszkole Miejskie nr 1, które załoŜone zostało 10 maja 1945 

roku przez księdza Bronisława Siczyńskiego – proboszcza gostyńskiej Fary, a prowadzone przez 

kierowniczkę Michalinę Kołomłocką. Pierwotna nazwa brzmiała: „Przedszkole Św. Ducha”, 

prawdopodobnie ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z kościołem pod wezwaniem Świętego 

Ducha. W październiku 1945 roku przejęte zostaje przez Inspektorat Szkolny w Gostyniu i odtąd 

figuruje jako Publiczne Przedszkole. Była  to pierwsza tego typu placówka w powojennej historii 

naszego miasta. Pionierskie grono pedagogiczne tworzyły: Michalina Kołomłocka, p. Dworniczak 

oraz p. Winiarska. 7 marca 1946 roku swoją działalność rozpoczyna powołany Komitet 

Rodzicielski, który aktywnie włącza się w organizację  przedszkola oraz akcję doŜywiania dzieci. 

 Fot. 1.  ks. Bronisław Siczyński - załoŜyciel przedszkola 

 Źródło: www.muzeum.gostyn.pl 

    

 Przedszkole zorganizowane zostało w budynku naleŜącym do kościoła ewangelickiego,  

przejętym przez władze po II wojnie światowej. Jego siedziba  od początku istnienia, mieściła się 

przy ulicy Marchlewskiego 255, obecnie Wrocławskiej 255. Dwukondygnacyjny budynek 
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przedszkola, usytuowany wśród parkowej zieleni, posiadał 435 m2 powierzchni uŜytkowej. 

Początkowo zorganizowano dwie sale zabaw oraz zaplecze kuchenne i sanitarne. Natomiast w 

latach 60-tych funkcjonowały juŜ cztery sale zabaw, gdzie metraŜ największej wynosił 67.5 m2, a 

najmniejszej 25 m2. Zabytkowy budynek z początku XX wieku wymagał remontów aby podnosić 

standard opieki. Corocznie odnawiano część przedszkola oraz wyposaŜano je w zabawki oraz 

pomoce dydaktyczne dla nauczycieli. W salach powstały bogate kąciki zabaw, które przedstawione 

są na poniŜszych zdjęciach.  

 Fot. 2. Kącik lekarski                                         Fot. 3. Kącik lalek 

 

Fot. 4. Kącik domowy                                                  Fot. 5. Kącik fryzjerski                         

 Źródło: Kroniki Przedszkola Miejskiego Nr1 w Gostyniu, www.pm1.gostyn.pl 

   

 W sierpniu 1961 roku po przejściu na emeryturę Michaliny Kołomłockej, obowiązki 

kierownika przedszkola przejmuje Helena Mielcarek. 

 Przedszkole w latach 1945-1961 podlegało Ministerstwu Oświaty, ale nie posiadało statutu, 

który określałby warunki funkcjonowania. Dopiero rok 1961 jest przełomowy dla wychowania 
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przedszkolnego, gdyŜ Ustawa o Rozwoju Systemu Oświaty i Wychowania z dnia 15 lipca tego 

roku, włączyła go do systemu edukacji narodowej jako jego integralny element. Koniec lat 60 – 

tych i początek lat 70 – tych  to wzrost liczby dzieci w przedszkolu. Wpływ na to miał rozwój 

gospodarczy miasta, w wyniku czego wzrastał odsetek kobiet pracujących zawodowo. Liczba dzieci 

w oddziałach przekraczała 30, gdyŜ przedszkole wychodziło naprzeciw potrzebom pracujących 

rodziców, lecz zmniejszało to warunki pracy dla dzieci i nauczycieli. Dlatego 15 czerwca 1972 roku 

rozpoczęto remont i przebudowę przedszkola, który ukończono w grudniu. Praca z dziećmi 

prowadzona wtedy była w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3, a od 1 października w sali klubowej 

Powiatowego Domu Kultury. Zajęcia z wszystkimi dziećmi prowadzone były w jednej sali. 

Wreszcie 23 grudnia 1972 roku, przedszkole zostało oddane do uŜytku. Remont ten 

przeprowadzony był głównie przez pracowników gostyńskiego zakładu „Deksolit”. Architektura 

zabytkowego budynku została nie zmieniona do dnia dzisiejszego. Dobudowane zostało zachodnie 

skrzydło przedszkola, w wyniku czego powierzchnia uŜytkowa placówki zwiększyła się do 542,3 

m2. Placówka posiadała wówczas 4 sale zabaw, pomieszczenia gospodarcze, pokój nauczycielski, 

kancelarię, 2 kuchnie, zmywalnię oraz mieszkanie słuŜbowe, które w roku 1986 zamieniono na salę 

zabaw.  

 W owym czasie była to jedna z największych placówek przedszkolnych w Gostyniu o 

wysokim standardzie pracy opiekuńczo – wychowawczej a takŜe dydaktycznej.  

Fot. 6. Przedszkole po remoncie – widok z przodu 

 

 

 

 

 

 

   Źródło: Kronika Przedszkola 

Miejskiego Nr1 w Gostyniu, 

www.pm1.gostyn.pl 

  

 

Fot.7. Tylna część budynku przedszkolnego po remoncie 
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Źródło: Kroniki Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu, www.pm1.gostyn.pl 

 W roku szkolnym 1975/76 zmieniono organizację oddziałów przedszkolnych, gdyŜ 

utworzono jeden oddział dzieci 6-letnich. JednakŜe z moŜliwością uzyskania przez nie  

przygotowania do szkoły w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 

zlikwidowano ten oddział w roku 1976 i ponownie funkcjonowały dwa oddziały dla dzieci 5 

letnich. Słaba baza lokalowa w szkołach i przyrost demograficzny w latach 80-tych, spowodował, 

Ŝe w roku szkolnym 1984/85 ponownie otwarto oddział dla dzieci 6 letnich a w roku szkolnym 

88/89 następny. Powstały oddział funkcjonował w zaadaptowanym lokalu naleŜącym do Wydziału 

Rolnictwa Miasta i Gminy, połoŜonego w sąsiedztwie przedszkola.  

 W lipcu 1976 roku dyrektorem przedszkola zostaje Zofia Wiśniewska a trzy lata później, we 

wrześniu 1979 roku jej obowiązki przejmuje Irena Andrzejewska. 

 Na początku lat osiemdziesiątych, jak wskazują obszerne zapiski w kronikach przedszkola, 

duŜy nacisk połoŜono na wychowanie patriotyczne. Zwracano uwagę, aby w związku z trudną 

sytuacją w kraju, na kaŜdym zajęciu, spacerze, wycieczce realizować załoŜenia z tego obszaru. Przy 

kaŜdej nadarzającej się okazji naleŜało dzieciom pokazywać wyniki dobrej, rzetelnej pracy ludzi 

roŜnych zawodów. W okresie stanu wojennego  na kaŜdego wychowawcę nałoŜono obowiązek 

dobrej znajomości warunków domowych tych dzieci, których rodzice zostali zmobilizowani. 

Zobowiązano ich do wyjaśnienia dzieciom przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, oczywiście 

na poziomie danego wieku, a takŜe zarządzono wyeksponowanie kącika patriotycznego w 

przedszkolu, zalecono poświęcić jedno zajęcie w grupach na wysłuchanie hymnu narodowego, 

omówienie jego znaczenia oraz przeprowadzić pogadanki o znaczeniu symboli narodowych. 

 W związku z przejściem na emeryturę Ireny Andrzejewskiej, dyrektorem przedszkola 

zostaje Barbara Dudziak, dotychczasowa nauczycielka tej placówki.  

 W wyniku reformy administracji publicznej, organem prowadzącym przedszkole zostaje 

gmina Gostyń a placówka zmienia nazwę na Przedszkole Miejskie Nr1. 

 W roku szkolnym 1992/93 zlikwidowano oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 
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szkołach podstawowych, w związku z czym w przedszkolu utworzono dwa dodatkowe oddziały dla 

dzieci 6 letnich. Funkcjonowało wówczas 7 oddziałów, w tym 2 w dzierŜawionych 

pomieszczeniach w Szkole Podstawowej nr 2, a do placówki uczęszczało 154 dzieci. Lata 

osiemdziesiąte  i początek lat dziewięćdziesiątych to okres zwiększonego napływu młodej kadry 

pedagogicznej, spowodowanego przechodzeniem na emeryturę nauczycieli z duŜym staŜem pracy. 

Pod koniec lat 90 – tych moŜna było zauwaŜyć juŜ zbliŜający się niŜ demograficzny, który 

spowodował likwidację początkowo dwóch oddziałów, a w roku 2000 kolejnego. DuŜą szatnię dla 

dzieci wyremontowano i przekształcono w salę gimnastyczną, a na szatnię zaadaptowano jedną z 

sal zabaw, która ze względu na mniejszą ilość dzieci uczęszczających do przedszkola była 

bezuŜyteczna. 

Fot.8,9. Zabawy w sali gimnastycznej 

Źródło: Kroniki Przedszkola Miejskiego Nr1 w Gostyniu, www.pm1.gostyn.pl 

 W sierpniu 2000 roku nowym dyrektorem wybranym w drodze konkursu zostaje Bogna 

Dolatowska, która w październiku ze względów zdrowotnych  zrezygnowała z tej funkcji, a jej 

obowiązki przejęła GraŜyna Malińska. 

 W kwietniu 2005 roku przedszkole obchodziło 60 -  tą rocznicę swojego istnienia. Z tej 

okazji 16 kwietnia zorganizowana została w sali widowiskowej GOK „Hutnik” jubileuszowa 

uroczystość.  Wśród zaproszonych gości obecne były władze samorządowe, oświatowe, byli  i 

obecni pracownicy, przedstawiciele instytucji samorządowych, dzieci przedszkolne wraz z 
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rodzicami a takŜe byli wychowankowie. Z tej okazji opracowana została monografia placówki od 

1945 do 2005 roku, która była do wglądu podczas uroczystości. 

 W końcu pierwszej dekady XXI wieku wychowanie przedszkolne dosięga wyŜ 

demograficzny. RównieŜ Przedszkole Miejskie Nr 1 nie jest w stanie objąć opieką wszystkich 

chętnych dzieci, zwłaszcza 3-4 letnich. W związku z tym organ nadzorujący placówkę nakazuje 

zorganizowanie dodatkowego oddziału, niestety kosztem sali gimnastycznej. Od tego momentu w 

przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów: dla dzieci 3 letnich, 4 letnich, 5 letnich oraz dwa oddziały 

dla dzieci 6 letnich. Zatrudniono takŜe dwie nauczycielki. Zmiana ustawy o systemie oświaty 

umoŜliwiająca podjęcie nauki w szkole przez dzieci 6 letnie nie spotkała się z zainteresowaniem 

rodziców, dlatego nadal brakowało miejsc w przedszkolu dla dzieci najmłodszych. 

 W 2009 roku uruchomiona zostaje strona internetowa placówki: www.pm1.gostyn.pl 

umoŜliwiająca większą promocję placówki w lokalnym środowisku. 

 Przedszkole systematycznie podnosi jakość swojej pracy poprzez modernizację budynku, 

wzbogacanie bazy dydaktycznej oraz stałe podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną.  

 JuŜ czwarte pokolenie mieszkańców Gostynia wychowuje się w Przedszkolu Miejskim Nr 1, 

przedszkolu o niepowtarzalnym klimacie, z tradycjami, na stałe wrośniętym w krajobraz ulicy 

najpierw Marchlewskiego, a obecnie ulicy Wrocławskiej. Zmieniano nazwy ulic, zmieniano 

włodarzy miasta, zmieniała się kadra w przedszkolu zmieniono nawet ustrój w Polsce, ale nie 

zmienił się rodzaj działalności naszej placówki. Od ponad 60 lat wychowujemy najmłodszych 

obywateli naszego miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


