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Pierwszym dyrektorem była Pani Jadwiga Kańczewska. W 1977 roku nowym dyrektorem
przedszkola została Pani Halina Bartoszyńska. Kronika z tamtych czasów uwieczniła udział dzieci
w wielu przeglądach artystycznych, konkursach plastycznych i zawodach sportowych. Nie
zabrakło także uroczystości z udziałem żołnierzy, górników, babć, dziadków, rodziców        
i krewnych. 
W 1989 roku obowiązki dyrektora przedszkola przejęła Pani Maria Lamparska-Borowicz,         
przez 24 lata pracując na dobre imię naszej placówki w środowisku oświatowym. Niestety        
w kwietniu 2013 roku musieliśmy Ją niespodziewanie i przedwcześnie pożegnać. Bez wątpienia
jednak, na zawsze pozostanie w pamięci i w sercach wszystkich pracowników        
oraz wychowanków przedszkola. 
             

Od 1 września 2013 roku funkcję dyrektora piastuje Pani Jolanta Szkopińska. 

Na przestrzeni lat zmieniały się twarze, kadra, wygląd sal i samego przedszkola. 
W 1991 roku na skutek przejęcia przedszkoli przez Miasto Toruń nasze przedszkole zmieniło
nazwę na Przedszkole nr 40, a w związku z przekształceniami części przedszkoli w przedszkola
niepubliczne w 1993 roku, otrzymało nową nazwę i numer – Przedszkole Miejskie nr 16. 

Dnia 1 września 1994 r. z inicjatywy Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Toruniu utworzono        
w naszym przedszkolu oddział specjalny dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących,        
w założeniu z częściową integracją z dziećmi pełnosprawnymi.

Historia przedszkola
Nasze przedszkole rozpoczęło pracę 1 marca 1972 roku jako Przedszkole nr 2 Z.W.Ch.„Elana”. 

W czerwcu 2000 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej powzięto decyzję, że patronem
naszego przedszkola zostanie Kornel Makuszyński. Jego motto „Stracony jest każdy dzień bez
uśmiechu" przyświeca nam w codziennej pracy. Uroczystość nadania przedszkolu imienia
odbyła się 12 maja 2001 r. i zawsze chętnie obchodzimy rocznicę tego wydarzenia.

W tej chwili w przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów:
- 4 ogólnodostępne dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich, 
- 1 integracyjny dla dzieci 3-6-letnich,
- 1 specjalny dla dzieci 3-6-letnich niesłyszących i słabosłyszących.



Urodził się 8.01.1884 roku w Stryju k/Lwowa. We Lwowie studiował polonistykę. Po wybuchu I wojny
światowej został zesłany wraz z żoną w głąb Rosji, ale za poręką przyjaciół został zwolniony         
z zesłania. Z Warszawy przeniósł się do Kijowa, gdzie objął kierownictwo Teatru Polskiego Stanisławy
Wysockiej i funkcję prezesa Towarzystwa Literatury i Dziennikarzy.  W 1926 r. otrzymał Państwową
Nagrodę Literacką za poemat „Pieśń o Ojczyźnie”, zaś w 1929 roku honorowe obywatelstwo
Zakopanego, w którym często przebywał, angażując się w życie miasta. W 1966 roku otwarto, w jego
mieszkaniu, muzeum biograficzne Kornela Makuszyńskiego.

Władze komunistyczne skazały go na zapomnienie, bo w swych książkach dawał świadectwo istnienia
Boga, który jest źródłem tego, co w człowieku dobre i szlachetne. Jego książki znalazły się na
powstałej w 1951 roku tajnej liście książek nazwanych ideologicznie szkodliwymi i przeznaczonymi do
likwidacji. Po przełomie politycznym w 1956 roku, zaczęto drukować jego książki, powróciły one
również do kanonu lektur szkolnych.

Kornel Makuszyński był poetą, powieściopisarzem, felietonistą, recenzentem teatralnym, ale
największą popularność zdobył jako autor książek dla dzieci i młodzieży. Pierwszą książką dla dzieci był
„Szewc Kopytko i kaczor Kwak”, potem przyszły następne m. in.: „O dwóch takich, co ukradli księżyc”,
„Panna z mokrą głową”, „Przyjaciel wesołego diabła”, „Szaleństwa panny Ewy”. Dla najmłodszych we
współpracy z rysownikiem Marianem Walentynowiczem napisał cykl historyjek słowno-obrazkowych:
„Przygody Koziołka Matołka” oraz „Przygody Małpki Fiki-Miki”.

Cechą wyróżniającą, nadającą jego twórczości niepowtarzalny, indywidualny ton była umiejętność
śmiałego łączenia elementów realistycznych z baśniowymi. Potrafił wiarygodnie uzasadnić reakcje
psychologiczne swych bohaterów, a ich losy ułożyć według konwencji baśniowej, gdzie dobro
zwycięża zło, szlachetność zostaje nagrodzona, a uśmiech „czyni cuda”. Autor w naturalny sposób
przekazywał idee moralne i podstawowe wartości etyczne. Chciał nauczyć małych czytelników
dobroci, życzliwości, wrażliwości na sprawy ludzkie, a także czegoś więcej - filozofii życiowej, u której
podstaw leży wiara w człowieka. Utwory nasycone są wyśmienitym humorem i dowcipem, a także
pierwiastkami moralnymi. Wzbogacają przeżycia i wyobraźnię dzieci, kształtują pozytywne cechy
charakteru, rozwijają otwartość dzieci wobec siebie i innych ludzi, świata, wobec życia, a także
pobudzają aktywność twórczą dzieci. Był pisarzem, który wierzył w człowieka, w to, że w każdej
ludzkiej duszy jest wiele dobra i miłości. 

Kornel Makuszyński
8.01.1884 - 31.07.1953

Nasz Patron



Przedszkolaki o patronie i jego twórczości

„Kornel Makuszyński zapisywał książki.” - Helena S.
„Bo Kornel Makuszyński lubiał Koziołka i zwierzątka.” - Magda P.

„Napisał Przygody Koziołka Matołka.” - Basia R.
„Kornel Makuszyński pisał bajki dla dzieci.” - Mia K.

„Pisał różne książki, Koziołka Matołka, 
o Murzynku Goga-Goga, Małpce Fiki-Miki i o Jacku i Placku.” - Zosia B.

„Kornel Makuszyński był pisarzem, 
stworzył Koziołka Matołka i inne bajki.” - Jaś Z.

„Napisał mnóstwo bajek, znam przygody Jacka i Placka.” - Antek K.
„Jego książki to śmieszne przygody.” - Ala G.

„On chyba napisał coś o mnie.” - Basia R. (Awantura o Basię :))
„Niektóre książki były komiksowe.” - Lilka G.

„Książki były napisane na dole, a u góry były obrazki. 
Napisał Szatana z siódmej klasy.” - Igor O.

„Ta książka o szatanach jest o niemiłej młodzieży.” - Ala G.
„Wszystkie książki się dobrze kończyły.” - Basia R.

„Kornel Makuszyński - osoba, która pilnuje porządku.” - Nikodem Cz.
„Pisze on, żeby jadły dzieci jedzonko.” - Lena O.-W.

rys. Zosia B.
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Przedszkole dawniej i dziś









Przedszkolaki tłumaczą – co to jest jubileusz?

„To są urodziny, przygotowujemy prezenty.” - Wojtek Ł.
„Lubijeusz to... to nie wiem.” - Franek B.

„Lubijeusz to taka impreza, przygotowujemy prezenty i dekoracje.” - Maja R.
„Jubileusz to urodziny i robi się prezenty.” - Basia Z.

„Jubileusz pisze książki.” - Mikołaj W.
„Coś, co można zrobić zdjęcia.” - Julia K.

„To są książki z obrazkami.” - Agnieszka H.
„Bo obchodzimy święto i jest jubileusz.” - Magda P.

„Jubileusz to urodziny.” - Igor C. 
„Wtedy składa się życzenia i pojawia się tort ze świeczkami.” - Wojtek W.

„Wtedy jest impreza.” - Pola S. 
„Jest śpiewanie sto lat i są słodycze.” - Lukrecja 

„Daje się prezenty komuś kto ma urodziny.” - Igor B.
„Można śpiewać hymn przedszkola.

Kiedy są urodziny to puszcza się confetti.” - Tymek T.
„Jest to święto, że przedszkole ma 50 urodziny.” - Mia K.

„To urodziny, takie święto które obchodzimy.” - Wiktoria Z.
„Jubileusz jest wtedy, kiedy się ma 10, 20, 30, 40 i 50 lat.” - Antek K.

„Lubijeusz to są urodziny całego przedszkola,
wszystkich przedszkolaków i pań.” - Bartek Ch.

„Kiedy jest jubileusz to trzeba się ładnie ubrać.” - Zosia B.
„Jubileusz to tam, gdzie świętujemy i  najstarsza grupa występuje.” - Lila G.

„Jubileusz jest jak śpiewamy sto lat, wręcza się prezenty 
i wiesza się różne ozdoby w przedszkolu.” - Jaś Z.

„Na jubileusz można przygotować dekoracje - zrobić stół na prostokątnej powierzchni,
1, 2, 3 krzesła; białe eleganckie obrusy muszą być.” - Mikołaj Cz.

„To taki ładny dzień, kiedy wywieszamy napis.” - Wiktoria J.
„Można jeść tort urodzinowy na jubileusz.” - Lena O.-W.

„Można przygotować ciasto. Ja zrobię czekoladowe.” - Wojtek K.



Dużo aut.
- Olek

Dużo królików 

kolorowych, 

fioletowych i niebieskich.

- Eliza

Życzenia składają dzieci z grupy „Żuczki”

Dużo imprez.
 - Franek

Dużo cukierków.- Ida

Ja bym życzał

zabawek. 

 - Wojtek

Dużo nowychzabawek.- Basia Z.

Żeby wszyscy mieli
cukierasy.
- Amelia

Dużo lalek.
- Lenka Dużo prezentów.

- Łucja i Bellamy



Życzenia składają dzieci z grupy „Biedronki”

Dużo uśmiechów
kiedy pada deszcz.

- Janek B.

Żeby przedszkole 

miało dużo

dziewczynek i kolegów.

- Lidia

Dużo wesołych dni.
 - Kornel

Dużo miłości i szczęścia,
i zabawek.
- PatrycjaDużo zabawek,

dużo zdrówka
i dużo imprez.

- Adam

Żeby przedszkoledługo żyło.- Magda P.
Dużo baloników.

- Janek K.

Tortów i prezentów.- Brunon

Żeby zawsze było pięknie.- Helena

Żeby przedszkole miało dużo zdjęć.- Jadzia



Żeby przedszkole
nie splajtowało, żeby 

dzieci nie przychodziły smutne -

maluszki, żeby się grzecznie

zachowywały.
- Grześ

Wszystkiego
najlepszego, żeby dzieci

były grzeczne i zdrowe.
- Hubert

Życzenia składają dzieci z grup  „Mrówki” i „Motyle”

Żeby panie nie musiały sięzłościć na dzieci i żeby dziecibyły grzeczne.
- Czarek

Żeby bardzo długo stało, 

żeby dzieci chodziły uśmiechnięte,

żeby były szczęśliwe, 
a nie smutne.

- Igor B.

Żeby dzieci przychodziłyuśmiechnięte i wesołe,i żeby smutki i złości znikały.- Lukrecja



Dużo szczęścia.
- Basia

Żeby długo stało

na tym miejscu

i żeby w przedszkolu dalej

pracowały same miłe panie.

- Zosia

Dużo
uśmiechniętych dni.

 - Mia

Żeby dzieci
w przedszkolu 
nie chorowały.

- Marcel

Żeby przychodziło tu jeszczedużo dzieci i żeby było tu
jeszcze dużo lat.

- Igor

Żeby było tu
więcej dzieci.

- Lila

Żeby nigdy się
nie zestarzało.

- Jaś Z.

Żeby dzieci były
grzeczne.
- Bartek B.

Życzenia składają dzieci z grupy „Świerszcze”

Żeby nigdy niezostało zburzone.- Staś

Żeby przedszkole było zdrowei szczęśliwe.- Mateusz Wr.

Żeby do przedszkola
chodziło dużo dzieci

i było radośnie.
- Sara



Chciałbym na jubileusz
tort, żeby miał świeczki.

Był liliowy, a na dole złoty.
- Nikodem

Żeby dzieci jadły śniadanko

drugie, żeby mieli dużo

koleżanek i kolegów.

- Lena

Życzenia składają dzieci z grupy „Pszczółki”

Żeby ciasteczka były kolorowe na
stole, jak tęcza. Pogoda ma być 

taka wesoła, słońcowa.- Viktoriia S.

Żeby dzieci

były grzeczne.

- Mikołaj Cz.

Żeby były balony,
a tort szary, a na

torcie ogień.
- Igor K.

Słońce balonowe,3-piętrowy torti babeczki na stole.- Damian Z.



Kiedy smutno Ci, gdy za oknem deszcz,
   takie miejsce znajdź, gdzie wesoło jest.

Najlepiej będzie w przedszkolu gdzie,
jak w domu czujesz się.

 
Ref.: Na nosie 16 wesołych piegów mam,

16 pierogów na obiad zjadam sam,
bez moich 16 kolegów ani rusz,
bo Szesnastka super jest i już!

 
Wiele liczb już znam, liczyć umiem też,

jednak tylko ta, tak niezwykła jest,
oto jest numer przedszkola, co

wie co to radość, bo…
 

Ref.: Na nosie 16 wesołych piegów mam...
 

Co takiego jest, w tym przedszkolu, że
tak radośnie tu, jemu, jej i mnie?

Każdy się może przekonać sam
jak dobrze tutaj nam.

 
Ref.: Na nosie 16 wesołych piegów mam…

 

Hymn Przedszkola Miejskiego nr 16

słowa: Elżbieta Chmielewska
muzyka: Izabela Bielicka

„Super Szesnastka”


