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Szanowni Państwo

Tylko pozornie istnienie takich placówek, jak 
obchodzące właśnie trzydziestą rocznicę powstania  
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Bydgoszczy, wydaje się być paradoksem. Jak to? - 
mógłby ktoś zapytać. - To nauczycieli, którzy mają 
uczyć nasze dzieci trzeba jeszcze edukować? Czyżby 
nie byli odpowiednio przygotowani do wykonywania 
swojego zawodu?

W rzeczywistości działalność bydgoskiego KPCEN, 
oraz innych tego typu jednostek, jest sednem edukacji. 
Każdy, kto choć trochę zetknął się z pedagogiką, wie, 

że aby nauczanie było skuteczne, musi składać się z dwóch członów: uczenia (czyli 
relacji nauczyciel-uczeń) oraz uczenia się (samodzielnego wysiłku poznawczego 
ucznia). Zjawisko to dotyczy nie tylko uczniów, ale także, a  może przede wszystkim, 
nauczycieli. 

Zwłaszcza w naszych czasach, gdy rozwój nauki i techniki mierzony jest już 
nie w latach, a wręcz miesiącach, by nadążyć za zmieniającym się w takim tempie 
światem, a bywa i za uczniami, którzy w sposób naturalny przyswajają sobie nowinki 
technologiczne, pedagodzy nie tylko powinni, ale wręcz muszą zdobywać nową 
wiedzę i umiejętności.

Rozwój techniki niesie z sobą jednak nie tylko wartości pozytywne. Powszechny 
dostęp do nieograniczonej liczby, bardzo różnych informacji (choćby za 
pośrednictwem Internetu) bez umiejętności ich analizy, umiejętności dotarcia do 
źródeł rodzi niebezpieczeństwo manipulacji, wręcz dezinformacji. 

Dlatego, składając z okazji jubileuszu wszystkim pracownikom KPCEN 
w  Bydgoszczy podziękowanie za ich trudną i odpowiedzialną pracę, chciałbym 
przypomnieć słowa Jana Pawła II, patrona naszego regionu. 13 września 1998 roku 
w Castel Gandolfo Ojciec Święty powiedział do nauczycieli: Szkoła nie może jedynie 
dostarczać uczniom informacji z różnych dziedzin wiedzy, musi im także pomagać 
w  poszukiwaniu we właściwym kierunku sensu życia. Na tym polega jej odpowiedzialność, 
zwłaszcza w epoce takiej jak nasza, w której wielkie przemiany społeczne i kulturowe 
zdają się zagrażać nawet najbardziej podstawowym wartościom moralnym. Szkoła musi 
pomagać młodym w przyswajaniu sobie tych wartości, tworząc warunki sprzyjające 
harmonijnemu rozwojowi wszystkich wymiarów ich osobowości, wymiaru fizycznego 
i  duchowego, kulturalnego i społecznego.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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Szanowni Państwo

Jubileusz 30-lecia istnienia Kujawsko-Pomorskiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy to 
niepowtarzalna okazja do wspomnień, refleksji 
i  podsumowań.  

Jest to  placówka  z ogromnym dorobkiem, która 
wrosła w historię i klimat środowiska oświatowego 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

W przestrzeni edukacyjnej jej funkcjonowanie  ma  
szczególne znaczenie. Przygotowana i realizowana ofer-
ta, ukierunkowana na doskonalenie nauczycieli, daje 
pedagogom solidną wiedzę zawodową i ma ogrom-

ny wpływ na skuteczność ich działań. W okresie 30 lat wszystkie przedsięwzięcia 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy służyły po-
prawie efektywności oraz jakości kształcenia w szkołach. Harmonijna współpraca 
placówki  doskonalenia nauczycieli z organem nadzoru pedagogicznego – kuratorem 
oświaty stwarzała  m.in. możliwość diagnozowania potrzeb nauczycieli i skuteczne 
ich zaspokajanie. Wspólne inicjatywy wspomagające szkoły we wdrożeniu dwóch 
trudnych reform oświaty (1999 oraz 2017)  stanowiły dla obu instytucji niezwykły 
sprawdzian wzajemnego zrozumienia i  porozumienia oraz poziomu skuteczności.  
We współpracy projektowane były nowe formy edukacyjne dla nauczycieli i kadry 
kierowniczej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Prowadzono szeroki wa-
chlarz profesjonalnych  szkoleń, kursy nadające kwalifikacje pedagogiczne oraz nowe 
kwalifikacje do nauczania przedmiotów. Kursy z zakresu zarządzania oświatą, m.in. 
w ramach Doskonalenia Zarządzania Oświaty – TERM (ang. Training for Education 
Reform Management). Efektem ścisłej współpracy placówki z Kuratorium Oświaty  
w Bydgoszczy w zakresie wspomagania szkół było opracowanie i realizacja Programu 
kompleksowego wspomagania szkół w rozwoju jakościowym, co przełożyło się na udo-
skonalenie kompetencji nauczycieli i  ewaluowanie szkół w kierunku organizacji 
uczących się. Ważnym okresem w historii placówki był czas organizowania postę-
powań na stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli. Na trwałe w historię i teraź-
niejszość placówki wpisuje się redagowanie czasopism: Wiadomości, Głosy, Rozmowy 
o Szkole, obecnie UczMy oraz publikacje w Biuletynie Informacyjnym Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy. 
Niezwykle ważne były bezpośrednie działania placówki na rzecz uczniów,  m. in. opra-
cowywanie zadań maturalnych dla kilku roczników absolwentów wszystkich typów 
szkół. Niekonwencjonalną,  wspólną inicjatywą  było przygotowanie Bydgoskiego 
Dyktanda o Złote Pióro Pelikana dla uczniów szkół różnego typu, a  także Dyktando 
o  Złote Pióro Wotermana dla nauczycieli. Merytoryczne przygotowanie przez pla-
cówkę doskonalenia  konkursów przedmiotowych,  których od kilku lat organiza-
torem jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, to również przykład efektywnej 
współpracy.
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Ogromnym wsparciem dla rozwoju nowoczesnego kształcenia jest zaangażowanie 
pracowników placówki w realizację projektów unijnych, w tym projektów rozwijają-
cych kompetencje kluczowe uczniów, a w szczególności kompetencje informatyczne. 

 Profesjonalizm i zaangażowanie wielu wspaniałych ludzi w przedsięwzięcia  
podejmowane na rzecz podnoszenia efektów nauczania i wychowania, w tym 
działania realizowane we współpracy z placówką nadzoru pedagogicznego, wpisały 
się na trwałe w historię oświaty i nie pozostają bez wpływu  na kształt  edukacji 
naszego regionu. 

Mijające 30 lat współpracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli 
z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy to  z pewnością systematyczne jej pogłębianie    
i wzmacnianie. To wzajemna inspiracja do poszukiwania niekonwencjonalnych 
rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych,   to wspólna dbałość i troska o właściwą 
rangę oświaty w regionie. 

Z okazji Jubileuszu kieruję do wszystkich pracowników związanych z placówką, 
zarówno w przeszłości, jak i w chwili obecnej, słowa szczerych podziękowań 
i  prawdziwego uznania. Wyrażam przekonanie, że nowatorstwo, profesjonalizm 
i  gotowość do wdrażania zmian będą zawsze towarzyszyły zespołowi nietuzinkowych 
pracowników tej placówki.  Życzę Państwu zadowolenia i satysfakcji z realizacji 
wszystkich zamierzeń i celów.

    

         

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
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Szanowni Państwo

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce niniejszą 
publikację. Chcemy nią uczcić nie tylko jubileusz 30-lecia 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli 
w  Bydgoszczy, ale także opisać losy ludzi i budynku znaj-
dującego się przy ulicy Jagiellońskiej 9 od 1863 do 2019 
roku. 

Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tylko małą cząstką 
wielkiej historii tego miejsca. Mamy szczególną okazję, 
by zaprezentować  osiągnięcia całej społeczności eduka-

cyjnej, która przez 155 lat stanowiła fundament bydgoskiej oświaty.  
Chcemy pozostawić trwały ślad o czasach przeszłych dla przyszłych pokoleń. Na-

szą publikacją zabieramy Państwa w niezwykłą podróż do szkół, instytucji, placówek 
edukacyjnych, które w większości już nie istnieją, a odegrały dużą rolę dla oświaty 
Bydgoszczy, naszego regionu, a także województwa kujawsko-pomorskiego. 

Warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawą historię budynku, który został 
zaprojektowany przez miejskiego radcę budowlanego Friedricha Müllera w marcu 
1863 roku jako obiekt dla StÜdtische Bürgerschule (Miejskiej Szkoły Obywatelskiej). 
Od czasu zaprojektowania, to jest ponad półtora wieku, obiekt służył nieustannie 
edukacji. Niemal 104 lata (1864-1968) kształcono tu dzieci i  młodzież. Właśnie 
dlatego wiele miejsca poświęcamy także ludziom, którzy się tu uczyli i  pracowali. 
Wśród nich było wielu wybitnych pedagogów i wychowawców, np. R.  Kuczma, 
J.  Witek, dr J. Dembski, M. Ślusarski, M. Piątkiewicz, M. Kamieński, A. Kijek, 
I.  Karls, B.  Pilinkiewicz, nauczycieli akademickich, np. prof. Włodzimierz Jastrzębski, 
prof.  Edmund Trempała, prof. Heliodor Muszyński.  Tu uczyli się przyszli znani 
architekci, inżynierowie, np.  Edmund Obiała (budowniczy stadionów w Sydney 
i  Londynie), nauczyciele akademiccy, np. prof. dr hab. inż. Marcin Barlik (członek 
PAN), dr inż. Bolesław Antoni Krystowczuk, prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, 
dr  inż.  Ryszard Preuss, mgr inż. Jerzy Albin (Główny Geodeta Kraju i  Prezes 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii). 

W 1968 roku w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 9 rozpoczęto kształcenie i do-
skonalenie nauczycieli. Najpierw powołano Okręgowy Ośrodek Metodyczny, potem 
In stytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, następnie Oddział Doskona-
lenia Nauczycieli, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzki Ośrodek Meto-
dyczny, a obecnie mieści się tutaj Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli. 

W naszej pracy zamieściliśmy także informacje o pięciu najbardziej znanych 
i  zaangażowanych w edukację dyrektorach: Józefie Witku, Tadeuszu Tarkowskim, 
Kazimierzu Koniecznym, Zbigniewie Węgierskim i Jerzym Zastempowskim. Dzięki 
ich kreatywności i otwartości na zmiany instytucje, którymi kierowali, nieustannie 
się rozwijały, a zadania były realizowane na najwyższym poziomie. 
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Można powiedzieć, że obiekt przy ul. Jagiellońskiej 9 to mały budynek z wielką 
historią. 

Działalność oświatowa prowadzona w budynku była wspierana bibliotekami, czy-
telniami, a potem księgarniami pedagogicznymi. W opisywanym przez nas obiek-
cie swoje źródła ma Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Bydgoszczy, Tu także 
w  okolicach 1924 roku należy szukać rodowodu obecnego Zespołu Szkół Handlo-
wych w Bydgoszczy.

Kontynuatorem edukacyjnej tradycji budynku jest Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, które obchodzi w tym roku swoje trzydzieste uro-
dziny. W naszej publikacji poświęciliśmy temu wydarzeniu kilka rozdziałów. Opisali-
śmy w nich ważne działania, opowiedzieliśmy o kreatywnych nauczycielach i pracow-
nikach oświaty, którzy na przestrzeni trzydziestu lat wyróżniali się swoją pracą. 

Świadkiem zmian, które zachodziły na Jagiellońskiej 9, jest rzadki, jedyny pomni-
kowy okaz męski miłorzębu dwuklapkowego w Bydgoszczy. Wyróżnia go niezwykle 
bujna i gęsta korona. Rośnie przed budynkiem i patrzy na niego od ponad stu lat.

Publikacja, do przeczytania której Państwa zachęcamy, nie jest pisana przez histo-
ryków1, wynajęte, wyspecjalizowane do tego celu osoby. Jest pisana przez nauczycieli 
konsultantów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, 
którzy przez rok w iście detektywistyczny sposób gromadzili materiały i skrzętnie 
je notowali, by nadać całości ostateczny kształt i uratować od zapomnienia miejsce 
i  ludzi. 

Jesteśmy przekonani, że opracowanie stanie się ważnym przesłaniem dla przy-
szłych pokoleń pod względem edukacyjnym, historycznym i społecznym, a  także 
źródłem cennych informacji. 

  Mamy nadzieję, że naszą publikację przyjmą Państwo z życzliwością.

1 Wyjątkiem jest rozdział napisany przez Bognę Drozdowską-Kostkowską historyka sztuki, kierownika 
Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy 

dyrektor KPCEN w Bydgoszczy
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podziękoWania
Ostateczny kształt publikacji zawdzięczamy dużemu zaangażowaniu i pomocy 

kilkudziesięciu osób i instytucji państwowych. To dzięki nim pozyskaliśmy infor-
macje, niezwykle cenne materiały zdjęciowe, rysunki, projekty, przeprowadziliśmy 
wywiady, które wykorzystaliśmy w naszym opracowaniu. 
Dziękujemy:
• Piotrowi Całbeckiemu Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego za po-
moc w sfinansowaniu publikacji
• Jackowi Rutkowskiemu Prezesowi Zarządu Komplementariusza Komandytariusz 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią Sp.K. za przekazanie środków finansowych na publikację
• Bognie Derkowskiej-Kostkowskiej kierownikowi Pracowni Dziedzictwa Kultu-
rowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy za wsparcie 
merytoryczne, wskazanie kierunków poszukiwań historycznych oraz opracowanie 
historii budynku i opisanie jego architektury
• Eugeniuszowi Borodij Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Bydgoszczy za 
udostępnienie zbiorów oraz digitalizację materiałów historycznych
• dr hab. Michałowi F.  Woźniakowi, prof. UMK Dyrektorowi  Muzeum Okręgowego 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy za pomoc w pozyskaniu materiałów 
historycznych i zdigitalizowanych fotografii
• Annie Nadolskiej kustoszowi kierownikowi Działu Historii oraz Tomaszowi Koss 
z  Działu Inwentaryzacji Zbiorów za pomoc w digitalizacji oraz udostępnienie 
materiałów zdjęciowych budynku przy ulicy Jagiellońskiej 9
• Ewie Stelmachowskiej Dyrektorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. dr. Witolda Bełzy za digitalizację i  udostępnienie fragmentów  tekstów o budynku 
przy ul. Jagiellońskiej 9 z gazety Bromberger Zeitung
• Romualdowi Chalamońskiemu za udostępnienie ciekawych informacji o Tadeuszu 
Tarkowskim i rozmowy, które poszerzyły wiedzę piszących o artyście malarzu
• Danucie Bejnarowicz za dostarczenie zdjęcia pracowników Okręgowego Ośrodka 
Metodycznego z 1969 roku oraz ciekawych historii tamtych lat
• Justynie Olszewskiej z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Bydgoszczy za dostarczenie i ofiarowanie materiałów dotyczących 
miłorzębu japońskiego (pomnika przyrody) rosnącego przed budynkiem
• Halinie Tarkowskiej za dostarczenie zdjęć, materiałów, notki autobiograficznej 
o  swoim ojcu oraz dzielenie się pięknymi historiami rodzinnymi 
• Beacie Dolczewskiej i Grażynie Węgierskiej-Wolniewicz za dostarczenie informacji 
biograficznych i zdjęć ojca Zbigniewa Węgierskiego dyrektora IKNIBO
• Ewie Pronobis-Sosnowskiej Dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
za udostępnienie Kroniki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej z lat 1968-1978
• Bożenie Zastempowskiej za dostarczenie ciekawych informacji o mężu Jerzym 
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Zastempowskim dyrektorze Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego i Kujawsko- 
-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
• Andrzejowi Koniecznemu starszemu wizytatorowi Wydziału Edukacji Przedszkolnej 
i Podstawowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy za dostarczenie informacji oraz 
zdjęć o ojcu Kazimierzu Koniecznym dyrektorze Instytutu Kształcenia Nauczycieli 
i  Badań Oświatowych w Bydgoszczy
• Barbarze Daroń, Mieczysławowi Ruszkowskiemu, Andrzejowi Nyderkowi, 
Jadwidze Ejsmont, Mirosławie Śmiglewskiej, Barbarze Zielińskiej, Jadwidze Łojek,  
Jadwidze Pakulskiej, Elżbiecie Brzozowskiej, Julianowi Ochenduszko, Ryszardowi 
Szczerbanowi, Felicji Bajkowskiej, Gabrieli Stefańskiej, Marioli Zmaczyńskiej 
za udzielenie wywiadów do rozdziałów o placówkach kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli
• Marii Klarkowskiej, Helenie Ryngwalskiej, Janowi Drygasowi, Ryszardowi Krzyża-
nowskiemu, Teresie Żołnierczyk, Janowi i Krystynie Preus absolwentom Technikum 
Geodezyjnego  za dostarczenie informacji oraz zdjęć z okresu ich nauki
• Henrykowi Pączkowi i Tadeuszowi Kmiecikowi za dostarczenie informacji o szko-
łach budowlanych funkcjonujących w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 9
• Hannie Sowińskiej dziennikarce Gazety Pomorskiej za pozyskanie zdjęć Józefa Wit-
ka dyrektora szkół kupieckich
• Katarzynie Karskiej-Rasmus za pomoc w tłumaczeniu tekstów niemieckich.



ryS hiStoryczny
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niezWykłe drzeWo

Przed budynkiem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w  Bydgoszczy 
przy ul. Jagiellońskiej 9 rośnie rzadki okaz miłorzębu dwuklapkowego (Ginkgo biloba L.) 
o  obwodzie pnia 210 cm. Jego pień rozgałęzia się bardzo nisko, ok. 70 cm nad powierzchnią 
gruntu. Jest to jedyny pomnikowy okaz męski miłorzębu w Bydgoszczy. Wyróżnia go niezwykle 
bujna i gęsta korona1. Jest pomnikiem przyrody wpisanym do rejestru wojewódzkiego pod 
numerem 792 z uwagi na rzadkość występowania. Obecnie ma 108 lat. Drzewo należy do 
Skarbu Państwa i jest chronione przez Urząd Miejski w Bydgoszczy.

1 Pomniki Przyrody Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016, s. 73
2 Rozporządzenie nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomni-
ki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego.
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Robert Grzybowski

Początek edukacyjnej drogi

 Jest w Bydgoszczy u zbiegu ulic Konarskiego i Jagiellońskiej, pod numerem 9, 
gmach. Chyba nie przesadzę pisząc, że niepozorny. Szczególnie na tle innych budynków, 
które wniesiono na przełomie XIX i XX wieku. Jednopiętrowy. O  klasycystycznej 
fasadzie. Symetrycznym układzie drzwi i okien. Zadbał o to architekt  Müller, który 
swoje dzieło wycenił na 20 000 talarów. Czy mógł przewidzieć, że wystawił sobie 
pomnik trwalszy od państwa, które reprezentował? Nie ma dziś Królestwa Prus, a 
także miasto przestano urzędowo nazywać się „Bromberg”, a  od 99 lat (z przerwą 
na wcielenie go w latach 1939-1945 w granice III Rzeszy) znowu jest „Bydgoszczą”. 
Gmach stoi, gdzie go wystawiono, ale zmieniały się nazwy ulic: najpierw była 
to Wilhelmstraße, potem Jagiellońska, kiedy administracyjnie wcielono je do 
nazistowskiej Rzeszy, czyli nazwano ją Göringstraße, po wojnie przywrócono dawną 
nazwę i Jagiellońska wróciła na swoje miejsce. Ale w  1950 roku ktoś postanowił 
przypodobać się ludowej władzy i na tablicach pojawił się Generalissimus Stalin. Ten 
stan rzeczy utrzymał się do przełomowego w historii Polski i Bydgoszczy 1956 roku. 
Stalin zniknął raz na zawsze, a na dobre powróciła Jagiellońska. Aby nie demolować 
narracji daruję sobie opowieść o tym, jak zmieniała się… numeracja budynku.1 

Bez godzin spędzonych w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy ta publikacja 
byłaby tylko odtwórczym dziełem pasjonatów, którzy chcieli uczcić jubileusz 30-lecia 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Niezwykłością 
bowiem tej monografii (trudu pracy całego Zespołu Autorskiego)  jest to, że bardzo 
poważnie podeszliśmy do jej opracowania. Kwerendy zasobów archiwalnych 
zaprowadziły nas do świata, który dla większości z nas jest po prostu zamknięty. Oto 
mogliśmy wniknąć do dokumentów, akt, pism, które nie tylko wzbogaciły tę pracę, 
ale przede wszystkim wróciły nam ludzi, którzy swoją drogę zawodową związali 
z  tym wyjątkowym gmachem. Wyjątkowym? Bo od początku był i pozostał placówką 
oświatową. Przybierał różne „formy”, służył różnym typom szkół, spełniał różne role 
edukacyjne, ale zawsze związane one były z oświatą. Zdajemy sobie sprawę, że temat 
nie został przez nas wyczerpany. Na jego pogłębienie musielibyśmy pracować kilka 
mozolnych lat.  Tego luksusu nie mieliśmy. Jestem jednak zdania, że nawet z tych 
okruchów, scen, obrazków układa się ciekawy obraz dziejów. Wydobyty przy okazji 
30-lecia powinien stanowić zaczyn szerszej pracy, którą może podejmą kiedyś kolejne 
pokolenia.

Przeglądając rysunki techniczne, natrafiamy na autentycznie czas przeszły 
dokonany. Bo kiedy Müller pochylał się nad kalką techniczną, budynek był tylko w… 
jego głowie. Odnajdujemy m. in. „ENTWURF ze einer Bürgerschule in Bromberg”2 
1 Bardzo utrudniło to prowadzenie kwerend w  Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Nieocenioną pomoc w tym 
zakresie udzieliła piszącemu historyk sztuki, pani Bogna Derkowska-Kostkowska, kierownik Pracowni Dziedzictwa 
Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.  
2 APB, 6_189_0_9_60_005  jpg.
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z podpisem architekta i na kilku rysunkach wskazówkę chronologiczną: Bromberg in 
März 1863. Mamy więc choć miesiąc, kiedy na papierze powstawały mury, piętra, 
klatka schodowa, sale, gabinet rektora, mieszkanie woźnego, piwnice. 

Bezcenne i podstawowe dla skreślenia początków Städtische Bürgerschule są anon-
se, jakie ukazywały się w lokalnej prasie, czyli Bromberger Zeitung.  W  numerze 232 
z  3 X 1864 roku pojawił się anons z  punktu widzenia naszej pracy bardzo interesu-
jący. Mówiąc szczerze, mógłby on umknąć uwadze poszukiwacza. Pojawił się bowiem 

pośród... reklam miejsco-
wych kupców. Tak, wrzu-
cono go w  miejscu, gdzie 
ogłaszał się  L. Arnold, 
który prowadził sklep 
kolonialny, Max Breiden-
bach sprzedawał produk-
ty drogeryjne (w tym far-
by),  Oscar Stiller zapra-
szał do zakupów u niego 
papierosów, S. Schendel 
oferował Herren- und 
Damengarderoben, dok-
tor A. Funck proponował 
elektroterapię w Toruniu. 
I w takim towarzystwie 
pojawiło się Schul-Unze-

ige, czyli Ogłoszenie Szkolne. Bardziej przypomina ono… nekrolog. Rektor Kaehler 
informował o przeniesieniu z dniem 1 X 1864 roku Städtische Bürgerschule do no-
wego budynku. Poprzednio ta sama szkoła mieściła się w  byłych zabudowaniach 
klasztoru Karmelitów (obecny plac Teatralny). Ciekawe, że podano, kiedy rozpocz-
nie się semestr zimowy (czwartek 13 X o godzinie 900), a  rektor zainteresowanych 
edukacją przyjmować będzie we wtorek 11 X między godziną 900 a  1200, ale nie ma 
wzmianki o lokalizacji nowej szkoły. W ostatnim zdaniu pojawia się enigmatyczne: 
...in dem neuen Schulhause zu sprechen sein3. 

Zaglądamy do nr 241 Bromberger Zeitung z 14 X na stronę 5. W rubryce 
pt.  Locales und Provinzielles (w dosłownym tłumaczeniu: Lokalne i prowincjonalne), 
w  której zamieszczano informacje dotyczące miasta i regencji. Trzy bezcenne akapity 
zatrzymały dla nas informacje na temat tego, co się wydarzyło 13 X 1864 roku.  
Serdecznie w tym miejscu chcę podziękować pani Katarzynie Karskiej-Rasmus za 
pomoc w tłumaczeniu gotyckiego w druku tekstu: Dzisiaj przed południem miała 
miejsce inauguracja, a tym samym uroczyste oddanie do użytku nowego budynku 
Bürgerschule. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, radcy miejscy, 
Deputacji Szkolnej, Komisji Budowlanej oraz grono pedagogiczne. Królewską Regencję 
reprezentował prezydent regencji, pan Naumann, i tajny radca regencji, a  zarazem 
wizytator szkolny, pan Runge. Obecny był też pan Gerhard, regencyjny radca do spraw 
3 http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=121280&from=publication (data dostępu 28 II 2019)
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budowlanych4. Liczba zebranych oficjeli chyba określa też rangę nowo otwartej 
placówki oświatowej nad Brdą. 

Uroczystość rozpoczęła się krótką przemową radcy spraw budowlanych, pana 
Müllera, który […] wręczył panu nad-burmistrzowi klucz do budynku, po czym 
uczniowie zaśpiewali dwie 
zwrotki pieśni religijnej. Na-
stępnie nadburmistrz, pan 
von Foller [tj. Karl Wilhelm 
Theodor Ernst von Foller, 
pełnił swoją funkcję w latach 
1857-1869, przyczynił się do 
rozwoju miasta – przyp. R.G.]5  
przekazał budynek na stosowny 
cel, przedstawiając krótki rys 
historyczny budowy budynku. 
Z omówienia tegoż wystąpienia 
dowiadujemy się, że w 1860 
roku oddano do użytku w 
Bydgoszczy Szkołę Realną (niem. 
Realschule). Wcześniej istniała 
Szkoła Elementarna (niem. 
Elementarschule), a właśnie 
otwierana Szkoła Obywatelska 
(niem. Bürgerschule). Widać, 
jak bardzo zadbano, aby 
powstała średnia szkoła techniczna. Mimo upływu tylu lat od tej przemowy robi 
na mnie wrażenie użycie pompatycznego określenia celu powołania nowej placówki 
oświatowej: … której szczególnym celem jest kształcenie dzielnych i myślących obywateli 
dla dobra miasta i Ojczyzny. Pięknie brzmi fragment tego zdania w oryginale: zum 
Wohle der Stadt und des Vaterlandes heranzubilden. Jakże mylą się ci, co uważają, 
że język niemiecki nie ma swojej poetyki.  Następnie mówca przekazał klucz do 
budynku rektorowi placówki, panu Kählerowi. Po krótkim występie chóru głos zabrał 
rektor, pan Kähler, który w przekonującym i treściwej przemowie w  imieniu nauczycieli 
i uczniów wyraził podziękowanie przedstawicielom miasta oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania i wyposażenia budynku.  Żałować należy, że Bromberger 
Zeitung nie zamieścił żadnego cytatu. Widać, jednak, że tak właśnie wyglądały relacje 
w  tym okresie. Pozostaje nam tylko zawierzyć omówieniu: Na koniec zwrócił się do 
Opatrzności z prośbą o udzielenie tej nowej placówce kształcenia, nauczycielom i uczniom 
błogosławieństwa teraz i po wsze czasy. Ta podniosła uroczystość zakończyła się śpiewami.

Następnego dnia Bromberger Zeitung w numerze 242, na stronie 5, również 

4 http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=121289&from=publication (data dostępu 1 III 2019)
5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Foller (data dostępu 1 III 2019); tu cenne informacje na 
temat działań administracyjnych w Bydgoszczy, roli jaką odegrał w czasie 12-letniej kadencji
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w  rubryce Locales und Provinzielles, powrócił do tematu Bürgerschule. O ile 
wcześniejszy artykuł skupił się tylko na uroczystości związanej z inauguracją roku 
szkolnego, to tym razem zainteresowany czytelnik mógł poznać ciekawe szczegóły 
dotyczące choćby lokalizacji gmachu: ... leży na lewym brzegu Brdy przy Wilhelmstraße, 
na wschód od gmachu regencji, przy placu, który przed dwoma laty został nabyty przez 
miasto za 8000 talarów. Plac jest obszerny, że można tam założyć boisko do gimnastyki, 
a pozostałą część, o ile miasto nie chce jej wykorzystać, można sprzedać6.  Nie dość 
na tym. Możemy poznać wnętrze budynku, a przy okazji sprawdzić, czy po 155  
latach architekt Müller odnalazłby się w stworzonym przez siebie gmachu: Budynek 
mieści sześć pomieszczeń klasowych Szkoły Obywatelskiej, cztery mniejsze pomieszczenia 
Szkoły Elementarnej mieszczącej się w innym budynku oraz, możliwe do wykorzystania 
w przyszłości, dwa pomieszczenia rezerwowe, aulę, sale konferencyjną, pokój rektora, 
oprócz tego w suterenie mieszkanie dla woźnego. Budynek został wybudowany w  nowym 
stylu, posiada przybudówkę oraz stosownie urządzoną klatkę schodową. Ujmuje mnie 
dziennikarska narracja XIX-wieczna. Nieznany z nazwiska autor kończył w taki 
sposób: Zarówno wewnątrz, jak i  z  zewnątrz robi bardzo dobre wrażenie. Nowa 
Szkoła Obywatelska jest piątym co do wielkości budynkiem użyteczności publicznej, które 
powstały w ostatnim czasie w  tej dzielnicy. Budowa pochłonęła ponad 20 000 talarów. 

W 1882 roku Bürgerschule opuściła gmach, a na jej miejscu zaczęła funkcjonować  
Städtische mittlere Mädchenschule (zwana także Städtische mittlere Töchterschule), 
czyli Miejską Szkołą Średnią dla Dziewcząt. Wcześniejsze dzieje tej placówki 
można poznać po lekturze książki/broszury z  1871, napisanej przez Karla Henkla 
pt.  Achter Bericht über die Städt. mittlere Mädchenschule in Bromberg. Całość można  
przestudiować, korzystając z bezcennych zasobów Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej7. Jednak w 1871 Städtische mittlere Mädchenschule nie było przy obecnej 
ulicy Jagiellońskiej 9. Na temat Städtische mittlere Töchterschule powinno się 
poświęcić oddzielną publikację. Obawiam się, że gdybyśmy chcieli teraz tu prześledzić 
jej losy (nawet w  drobnym zarysie), to rozdział  zamieniłby się w oddzielny zapis 
tematyczny. Sprawę pozostawiam otwartą sygnalizując, jak należy kontynuować ową 
wędrówkę z  historią jednego edukacyjnego miejsca w Bydgoszczy.

6 http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=121290&from=publication (data dostępu 5 III 2019)
7 http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=206964&from=publication (data dostępu 7 III 2019)
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dyrektorzy Szkół W latach 1875-1929

Carl Eduard Heinrich Berger (1844-1905)
Dyrektor Städtische Bürgerschule

Z zachowanej fotografii spogląda na nas stateczny 
mężczyzna w wieku więcej niż dojrzałym. Łysawy. Siwa 
broda bez wątpienia dodaje majestatyczności i powagi. 
Okulary. Obraz nauczyciela z przełomu XIX i XX 
wieku. Oto przed nami Carl Eduard Heinrich Berger. 
Przez ostatnie trzydzieści lat życia i pracy (1875-1905) 
związany z Bürgerschule. 

Dla poznania sylwetki tego zasłużonego i, jak się 
okazuje, zacnego pedagoga oraz  sprawnego organizatora 
oświaty w Bydgoszczy najprościej jest sięgnąć do noty 
biograficznej, jaka ukazała się w tomie IV Bydgoskiego 
Słownika Biograficznego  autorstwa dra hab. Marka 
Romaniuka8. Ja jednak postanowiłem skorzystać ze 

wskazówek biograficznych tam zawartych i przeprowadzić dodatkową kwerendę 
Bromberger Zeitung. Zebrane treści zaskoczyły mnie. Nagle można było nieomal 
dotknąć życiorysu poznawanego bohatera. To zasługa bydgoskich dziennikarzy, 
którzy bardzo plastycznie opisywali śledzone wydarzenia. Podstawę wiedzy, którą 
się tu dzielę, stanowią artykuły związane z jubileuszem 25-lecia pracy pana Bergera 
w  Bydgoszczy.  Cennym śladem, jaki pozostawił po sobie rektor Heinrich Berger, są 
też zachowane w  prasie… nekrologi.

Kiedy skonfrontujemy treści prasowe z zapisem biograficzny w BSB, to zauważymy 
dwie nieścisłości. Za drem M. Romaniukiem powinny nam wystarczyć wiadomości, 
że Urodzony 11 III 1844 r. w Konotopie (Konotopp) w b. powiecie zielonogórskim 
(Grünberg). […] 1 IV 1875 r. objął funkcję rektora Miejskiej Średniej Szkoły dla 
Chłopców w Bydgoszczy. W artykule z 1905 roku czytamy: Der Verstorbene  war 
am. 11. September 1844 in Konton, Kreis Grünberg Schlesien geboren [...]9. (Zmarły 
urodził się 11 IX). Warto zauważyć, że oficjalnie używał tylko trzeciego ze swoich 
imion. Stąd w artykułach prasowych i nekrologach pojawia się jako Heinrich Berger. 

Zapis w BSB może zaskoczyć, oprócz oczywistych faktów dotyczących drogi 
zawodowej autor przemycił kilka uwag charakteryzujących rektora Bergera, choćby 
pod względem zdrowotnym: Zapewne przeciążenie pracą spowodowało kłopoty B. ze 
zdrowiem. Często popadał w rozdrażnienie nerwowe. Cierpiał również na bezsenność. 
Dr Romaniuk wieńczy swoją notkę stwierdzeniem: Cechowała go sumienność 
w  pracy. Dla uczniów miał wiele zrozumienia i serdeczności. Pomimo nękającej go 
choroby zachował pogodę ducha. I chyba zdanie/opinia, którego nie powstydziłby się 
współczesny belfer: Zaskarbił sobie zaufanie władz miejskich i  szkolnych, uznanie oraz 
szacunek rodziców i uczniów.

8 Romaniuk M. hasło Berger Carl Eduard Heinrich, [w:] Bydgoski Słownik Biograficzny, pod red. 
J.  Kutty, tom IV,  s. 25 (kolejne cytowania z tej samej strony)
9 Bromberger Zeitung, nr 256, 1905, s. 7
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Cenną wskazówką okazała się informacja zawarta właśnie w biogramie z BSB 
dotycząca obchodów 25-lecia pracy na stanowisku rektora szkoły.  5 kwietnia 1900 
roku Bromberger Zeitung już na stronie 3, w kolumnie Aus Stadt und Land,  zamieścił 
obszerny opis tych uroczystości. Nie przesadzę mówiąc, że czytamy nieomal laurkę, 
co słowo to zachwyt nad Szacownym Jubilatem! Podkreślano zasługi Heinricha 
Bergera tak dla rozwoju szkoły, jak i wdzięcznego miasta. Już w pierwszym 
zdaniu czytamy: 25-letni jubileusz kierownika naszej Szkoły, pana rektora Bergera, 
któremu liczne grono uczniów wyrażało swoje podziękowanie, wdzięczność i uznanie. 
Uroczystości rozpoczęły się 4 kwietnia o godzinie 20.30 (dosłownie napisano: „1/2 
9 Uhr”). Nie tylko zebrali się miejscy i oświatowi oficjele (dr Romaniuk wymienia 
bydgoskiego inspektora szkolnego dra Otto Nemitza, zapis prasowy pozbawiony jest 
tego szczegółu, za to jest wspomniany Herr Weinschenk, trudno określić, czy chodzi 
o  Adolfa Weinschencka, nikt inny o takim nazwisku w Bydgoszczy nie występował10), 
ale także bardzo liczne grono byłych i ówczesnych uczniów rektora Bergera. 
Początkowo Jubilat był chyba nieobecny, bo jak zrozumieć uformowanie pochodu 
w Ogrodach Dickmanna (Dickmannschen Garten), przy ówczesnej Wilhelmstarsse 
(obecna Focha i  Jagiellońska), i przemarsz go aż na Thornerstrasse 57, gdzie mieszkał 
Berger11. Widok musiał być przedni. Uczniowie przygotowali okolicznościowe banery 
i  transparenty. Na czele pochodu szła orkiestra 129 Regimentu (3. Westpreußisches 
Infanterie-Regiment Nr. 129)12. To ona wykonywała pod oknami kamienicy, w której 
mieszkał Berger, wiązankę różnych pieśni. Wznoszono okrzyki i toasty na tegoż cześć 
i zdrowie. Przemówił również wzruszony Jubilat. Chciałoby się zobaczyć, jak ten 
pochód (Jubilat wraz z synami) wracał Kaiserstrasse (obecna Bernardyńska), żeby na 
powrót zagościć u Dickmanna. Proponuję wejść na stosowną stronę, aby odnaleźć 
zdjęcia z tego okresu i obejrzeć sobie ów lokal13. Restauracja została rozebrana w  1930 
roku.  To obecne okolice Opery Nova. 

Na tym nie koniec obchodów. Kontynuowano je 5 kwietnia. O godzinie 1100 
zebrano się w auli szkoły (nie wiemy, czy chodzi o obecną Jagiellońską czy Konarskiego). 
Nie zmienia to faktu, że podjęto Bergera iście po królewsku! Delegacje władz innych 
szkół. Uczniowie ofiarowali rektorowi: biurko (eine Schreibtisch), fotel (ein Seffel) 
oraz zegar (eine Stußuhr). Życzenia zresztą napływały również spoza Bydgoszczy. Czy 
chodzi m. in. o  Lubin/Lüben, Legnicę/Liegnitz, Toruń/Thorn czy Ścinawę/Steinau - 
miasta, w których onegdaj pracował i zdobywał cenne pedagogiczne doświadczenie?  
Nie wiemy. Wszystkie te oznaki uwielbienia chyba są równoznaczne z uznaniem 
zasług, jakie były skutkiem pracy, którą w rozwój szkoły włożył rektor. Tak to określił  
dr M. Romaniuk: Największą zasługą B.  był jednak dynamiczny rozwój kierowanej 
przez niego placówki. […] Absolwenci szkoły cieszyli się opinią dobrych fachowców. Trud 
pracy musiał odbić się na zdrowiu. 29 X 1905 roku przyszło przegrać walkę o życie...

10 Adressbuch Nebst Allgemeinem Geschäftsanzeiger von Bromberg mit Vororten für  1904, s. 216
11 op. cit., s. 11
12 http://genwiki.genealogy.net/IR_129; także https://sites.google.com/site/polognepolandpolska 
1900 1914/allemagne---germany---niemcy-2 (data dostępu 5 VII 2019)
13 https://kujawsko-pomorskie.fotopolska.eu/Dickmann%E2%80%99s_Etablissement_Bydgoszcz?f= 
976811-foto (data dostępu 5 VII 2919)
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Bromberger Zeitung 31 X tego roku, w numerze 256, na stronie 7 informował 
swych wiernych czytelników: W nocy z soboty na niedzielę zmarł nagle, w  wyniku 
udaru, wieloletni rektor Miejskiej Szkoły dla Chłopców Heinrich Berger. Przypomniano 
całą drogę życia zmarłego. Zwrócono uwagę, że przez równe 30 lat, aż do nagłej 
śmierci, przepracował jako rektor jednej szkoły. Opłakiwano zasłużonego pedagoga: 
Jego nieoczekiwane odejście odczuwamy boleśnie. Zawsze był gotowy wspierać nas radą. 
Sympatyczny, miły, służył nam pomocą. Na zawsze pozostanie w naszych wspomnieniach. 
Żegnano nie tylko nauczyciela i rektora, ale przyjaciela młodzieży, w której wdzięcznej 
pamięci miał pozostać. Cieszę się, że choć w ten sposób można przywrócić pamięci 
potomnym tak zasłużonego dla miasta i oświaty człowieka. 

W Bromberger Zeitung ukazały się nekrologi. Ciekawe, że bez względu na to, czy 
autorstwo ich przypadło rodzinie (Familie Berger), władzom (Der Magistrat und 
die Schul-Deputation), czy uczniom (Knaben-Mittelschule), to w każdym z nich 
pojawiło się piękne określenie: Herztensgüte. Chyba nawet nie trzeba go tłumaczyć. 
O uroczystościach żałobnych, które odbyły się 1 listopada o godzinie 1400 w sali 
gimnastycznej przy ul. Schulstrasse (obecna ul. S. Konarskiego), powiadomiła 
w  prasie rodzina14. Kondukt odszedł na pobliskie cmentarz ewangelicki? Nie 
wiadomo. Ciekawe, że ówczesne nekrologi pozbawione są jakichkolwiek akcentów 
religijnych. W BSB brak również informacji o ewentualnym pochówku.

Odnalazłem w Bromberger Zeitung podziękowanie rodziny śp. Heinricha Bergera 
(Herzlichen Dank), w którym czytamy: Serdeczne Podziękowanie składamy tą drogą 
wszystkim za oznaki czci i miłości, które okazano mojemu zmarłemu mężowi, naszemu 
kochanemu ojcu i które złagodziły nasz ból. W szczególności za słowa pociechy Pana 
Pastora Assmanna, szczery udział przełożonych władz, ogromne, serdeczne dowody 
miłości ze strony nauczycieli miejskiej Bürgerschule oraz wierność stowarzyszenia byłych 
uczniów Bürgerschule okazaną zarówno w tej ostatniej drodze,  jak i zawsze15.

Carl August Emil Wilske (1841-1906)
Dyrektor Städtische mittlere Mädchenschule

Bromberger Zeitung 29 III 1906 roku, w numerze 74, na s. 3 informował: Rektor 
Wilske. Gestern vormittag verstarb nach schwerem Leiden der Rektor der städtischen  
mittleren Mädchenschule Karl Wilske im Alter von 64 ½  Jahren16. Krótko przypomniano 
sylwetkę pedagogiczną zmarłego, zasługi dla bydgoskiej oświaty. Zapewniano, że 
odejście jego jest bardzo przeżywane. Uroczystości żałobne odbyły się w szkole. Zwrócono 
uwagę na tragiczny ciąg zdarzeń, gdyż miasto w  krótkim okresie czasu straciło trzech 
wybitnych pedagogów: Unsere Stadt hat binnen weniger Monate die Leiter dreier 
ihrer Lehranstalten verloren: Dr. Wappenhans, den Director der  städtischen Realschule, 
Rektor Berger von den Bürgerschule und jetzt Rektor Wilske.  Faktycznie, śmierć trzech 
dyrektorów znaczących szkół nad Brdą musiała być odbierana jako hiobowe wieści.

Ponownie sięgam po Bydgoski Słownik Biograficzny. Hasło dotyczące Carla 
Augusta Emila Wilskego (1841-1906) odnajdujemy w tomie VII. I tym razem 

14 Bromberger Zeitung, nr 257, 1905, s. 8
15 Bromberger Zeitung, nr 259, 1905, s. 8
16 Bromberger Zeitung, nr 74, 1906, s. 3
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autorem interesującego nas biogramu był dr Marek Romaniuk17. Carl Wilskie nie 
był bydgoszczaninem z urodzenia. Bydgoszcz pojawiła się w jego biografii w  1876 
roku, kiedy stanął do konkursu na stanowisko rektora. Akurat zwalniało się miejsce 
w   mittlere Töchterschule/Mädchenschule. Był już wówczas pedagogiem dysponującym 
zarówno gruntownym wykształceniem, jak i dwunastoletnią praktyką zawodową - 
znajdujemy w „BSB“. Droga zawodowa wiodła od Malborka/Marienburga (gdzie 
kształcił się w tamtejszym Królewskim Ewangelickim Seminarium Nauczycielskim), 
poprzez Nowe Miasto Lubawskie/Neumark, Człuchów/Schloppe, Królewiec/ 
Königsberg  (gdzie stawał „przed komisją kwalifikacyjną przy Regencji”) i tak 
dotarł do Bydgoszczy/Bromberg. Rada Miejska Bydgoszczy postanowiła powierzyć mu 
pełnienie tej funkcji [tj. rektora – przyp. RG] 30 IX 1876 r. 

Zerkamy do księgi adresowej z 1878 roku i odnajdujemy, gdzie zamieszkał pan 
rektor Wilske, (tu zapis imienia w formie „Karl”, w 1903 pojawi się „Carl”). Oto 
ówczesny adres: Hoffmannstrasse 10 (obecna ul. P. Skargi). W księdze adresowej 
z  1903 roku pojawia się adres: Kaiserstrasse 1 (obecna ul. Bernardyńska) oraz adres 
szkoły czyli Wilhelmstrasse 24 (obecna ul. Jagiellońska)18.  Zaskakujące jest, że nie 
ma żadnej adnotacji w księgach za lata 1904-1905. Rektor Carl Wilske znika? Nie 
wzmiankuje się nikogo o tym nazwisku spod nr 1 przy Kaiserstrasse. Występuje 
w  tych dwóch księgach dwóch Karlów Wilske, ale żaden z nich raczej nie był tym, 
który nas tu interesuje. 

Pan doktor M. Romaniuk wzmiankuje m. in. o podupadaniu na zdrowiu rektora 
i częstych wyjazdach do kurortów. Poznajemy nazwiska zastępców, pragnę zwrócić 
uwagę, że po raz pierwszy pojawia się na czele kierowanej szkoły kobieta: doktor 
Margarete Riemer. Szkoda, że ów zapis w BSB nie zaspakaja mojej ciekawości 
w  jednej materii: odznaczenia. 

Dowiadujemy się o nich, czytając… nekrolog. W tym, wystawionym m. in. 
przez Der Magistrat und die Schul-Deputation, jest napisane: Ritter Königlichen 
Kronenordens IV Klasse. To jedno z wyższych (piąte w kolejności) odznaczeń, które 
nadawano wcześniej w Królestwie Prus, później w II Rzeszy. Z zasłużonych dla 
Bydgoszczy na pewno wyróżniono nim architekta, miejskiego radcę budowlanego: 
Carla Meyera, autora wielu gmachów użytkowych nad Brdą. Czym zasłużył się 
Carl Wilske? Nie wiadomo. Nie zmienia to faktu, że stawia go w rzędzie bardzo 
zasłużonych dla miasta pedagogów. Z nekrologu wystawionego przez żonę (die 
Erfrau Luise Wilke geb. Hiller) dowiadujemy się za to, gdzie i kiedy odbędzie się 
pożegnanie zmarłego męża: 30 marca o godzinie 1500 w von der Leichenhalle des 
neuen ewangelischen Kirchofes aus statt.19 Zapewne chodziło o wzniesioną w 1903 roku 
ewangelicką farę pod wezwaniem Świętego Krzyża przy Hann von Weyhernplatz 
(obecny plac Kościeleckich). 

17 Romaniuk M., hasło Wilska Carl August Emil /w:/ Bydgoski Słownik Biograficzny, pod red. 
J.  Kutty, tom VII, Bydgoszcz
18 Wohnungs-Anzeiger nebst Adress- und Geschäfts-Handbuch für Bromberg und Umgebung: auf 
das Jahr 1878,  s. 129; Adressbuch Nebst Allgemeinem Geschäftsanzeiger von Bromberg mit Vororten 
für  1903, s. 208
19 Bromberger Zeitung, nr 74, 1906, s. 8
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Maria Kowalska (1864- ?)
Dyrektor Miejskiej Szkoły Handlowej

W Archiwum Państwowym w Bydgoszczy zachowała 
się teczka personalna opatrzona sygnaturą: 189/3953. 
AKTEN des Magistrats zu Bromberg betreffend die 
Lehrerin Marie Kowalska - czytamy na niej. Czyjaś 
ręka przekreśliła trzy ostatnie słowa i  dopisano: 
Maria Kowalska emeryt. Dyrektorka Miejskiej Szkoły 
Handlowej. Mamy przed sobą 51 lat życia zawodowego. 
Zachowane dokumenty mogłyby posłużyć za kanwę 
cennej opowieści.

Jak żadne z tych, które przeglądałem na potrzeby 
publikacji, odsłaniają nam obraz życia polskiej 
nauczycielki z przełomu XIX i XX wieku. Oto 
poznajmy drogę zawodową Marii Kowalskiej – 

nauczycielki, dyrektora, zasłużonego człowieka. Bardzo żałuję, że nie mogę tu ukazać 
w pełni sylwetki tej niezwykłej kobiety. Z takim przekonaniem, po kilku godzinach 
kwerendy „akten...”, odkładałem personalne dokumenty. To była naprawdę niezwykła 
kobieta. Zerknijmy, jak toczyły się pierwsze lata jej pedagogicznej drogi, a dokładniej 
ujmując  - jej swoistej tułaczki do momentu powrotu do rodzimej Bydgoszczy. 

Najstarszy zachowanym dokumentem jest ten potwierdzony pieczęcią bydgoskiego 
magistratu z 20 lipca 1888 roku: to Lebenslauf, czyli Życiorys spisany odręcznie przez 
Marię Kowalską. Bezcenne źródło. I dla poznania kim była pani Maria (wtedy  
młoda kobieta na początku swej kariery zawodowej), i jaką przeszła niezwykłą 
drogę. Urodziła się tu, nad Brdą, w Bydgoszczy 25 stycznia 1864 roku. Egzamin 
nauczycielski (załączono odpis z wykazem ocen) złożyła w 1883 roku, z wynikiem 
zadowalającym i  umożliwiającym podjęcie pracy w zawodzie nauczycielskim.  
Ciekawe, że nie zdawała egzaminu z języka polskiego, choć taka możliwość istniała 
(oceny z francuskiej i angielskiego są). Droga, która ją czekała, nie była usłana 
różami. Czy wyboista? Z perspektywy 130 lat wydaje się nawet ciekawa. Najpierw 
była praca w majątku pod Poznaniem. Pannie Kowalskiej powierzono rolę domowej 
nauczycielki (guwernantki) trzech dziewcząt („drei Mädchen“): 13-, 14- i 15-letniej. 
Jej rolą było przygotwanie ich do dalszej edukacji szkolnej. Z analizy kolejnych 
dokumentów (niestety też tylko odpisów) wiemy, u kogo  pracowała między 5 XI 
1883 a 25 IX 1884 roku. Miejscem była Lednogóra, a rekomendacje wystawiła pani 
Zofia Brudzewska (Sophie von Brudzewska). Nie miejsce, aby pisać tu monografię 
o polskim ziemiaństwie w Wielkopolsce, ale w dobie Internetu znalezienie pani na 
Lednogórze nie sprawia żadnych kłopotów: chodzi o Zofię Katarzynę z Moraczewskich 
Brudzewską (1838-1908)20.  Kolejnym miejscem zatrudnienia był Dolny Śląsk. 
Maria Kowalska wzmiankuje (bez podawania szczegółów) w spisanym życiorysie, że 
krótko przebywała w okolicach Wrocławia (Breslau).  Widać wystarczało, że dołączała 
rekomendację/świadectwa pracy zainteresowanym osób. Pobyt pod Wrocławiem 
20 http://www.barbarafamily.eu/webtrees/individual.php?pid=I31929&ged=Spytek (data dostępu 
8  VII 2019)
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to raptem dni pomiędzy: 26 IX 1884 a 21 X tegoż roku. Poświadczył to swym 
podpisem niejaki Fied. Obernhuber. Podziwiam mobilność panny Kowalskiej. Ma 
20 lat. Ledwie zamyka rozdział podwrocławski, a już dwa dni później odnajdujemy 
jej ślad w Burtscheid pod Akwizgranem/Aachen. Przebywała tam do 1 X 1885 roku, 
w  domu P.  Hochgürtela. Nie wiedzieć dlaczego, w aktach zachowały się aż dwa odpisy 
podobne w treści pochodzące z Burtscheide (obecnie dzielnica Akwizgranu/Aachen). 
Tam również zajmowała się dziećmi gospodarza (w wieku 5 i 9 lat), przygotowując 
je do dalszej nauki. Wszędzie wysoko oceniano jej pracę pedagogiczną, umiejętność 
współpracy z dziećmi. Na tym nie koniec pedagogicznych peregrynacji młodej 
nauczycielki. Od 1 stycznia 1886 roku została zatrudniona w  Stüberdorfie przez 
porucznika Alexandra von Scholza. Tym razem miała cztery podopieczne w  wieku 6, 
9, 11, i 13 lat. Zachował się też bardzo obszerny list tegoż oficera datowany na 1  VIII 
1889 roku, w którym autor potwierdzał zatrudnienie „Fräulein Marie Kowalska“ 
między 1 I 1886 a 1 VIII 1889 roku. Od 20 VIII 1889 roku  związała swój los 
z  bydgoskim szkolnictwem. Trwała na swym posterunku do 1 IX 1929 roku, kiedy 
przeszła na emeryturę.

Ostatni dokument wystawiony przez niemieckie władze oświatowe nosi dwie 
daty: 29 stycznia 1919 roku - wystawienia  i 3 lutego 1919 roku - podpisania. A już 
następny powstał w wolnej Bydgoszczy: 24 VI 1920 roku. Dla osób niezorientowanych 
w  ówczesnych realiach panujących nad Brdą zaskoczeniem może być fakt, że 
dokumenty cały czas pisane były po… niemiecku. To była bolączka pierwszych 
miesięcy niepodległości: chroniczny brak polskich urzędników w magistracie! Stąd 
treść - po niemiecku, stąd druki – po niemiecku, stąd  pieczęcie – po niemiecku. Na 
swój sposób zabawnie wygląda zapis: Bydgoszcz, den 24. Juni 1920 Der Stadtpräsident. 
I zielonym atramentem podpisane: Maciaszek. Czego dotyczył dokument z czerwca 
1920 roku? Uznawano aplikacje zawodowe „von  Fräulein  Kowalska“. W drugim 
(z 8 VII 1920 r.) Rada Szkoły (des Schulvorstandes) zatwierdzała kompetencje 
nauczycielki szkoły handlowej „des  Fräulein  Kowalska“ i sugerowała jej zatrudnienie 
(„wird empfohlen”)”. Podpis urzędnika nieczytelny. 

Zachowało się powołanie na urząd nauczycielki szkoły handlowej dla dziewcząt 
dla Pani Marji Kowalskiej. Sporządzono je w dwóch językach: polskim i niemieckim. 
Określano w nim kompetencje nauczycielki, zastrzegano, aby nie podejmowała innej 
pracy poza tą będącą „pod patronatem” miasta. Zaskakujący jest ostatni akapit, który 
przytaczam tu w całości, z zachowaniem oryginalnej składni i ortografii: W  razie 
zamążpójścia traci powyższe powołanie swą ważność. Pani Kowalska występuje zdniem 
zamążpójścia z służby szkolnej miasta Bydgoszczy i traci tem samem pretensje do poborów 
służbowych i emerytura. Kilka dni później Maria Kowalska poświadczyła swą deklaracją 
i podpisem: Oświadczam niniejszem, że przyjmuje powołanie jak nauczycielkę szkoły 
handlowej z wszystkiemi z urzędem włączonemi obowiązkami, a przedewszystkiem 
z powyżej wymienionemi Bydgoszcz dnia 13. sierpnia 1920. Marja Kowalska. 
Ostateczny dokument dotyczący powołania pani Marii Kowalskiej został wydany 
dzień wcześniej, 12 VIII tego roku. Ważność potwierdza polska pieczęć Magistratu 
Bydgoszczy (z herbem miasta zdecydowanie… niemieckiego pochodzenia) i podpis 
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prezydenta J. Maciaszka. Nominację zatwierdził  we wrześniu 1920 roku (brak daty 
dziennej) wojewoda poznański. Oryginalność tego dokumentu polega na tym, że 
tekst napisany na maszynie po polsku został opatrzony odręcznym tłumaczeniem 
niemieckim21.

Już 23 sierpnia 1920 roku do Magistratu Bydgoskiego – Deputacji Szkolnej 
wpłynęło pismo w obu językach: Ponieważ pan dyrektor Abel oddaje miejsce 
kierownika miejskiej Szkoły Handlowej, proszę uniżenie o łaskawe uwzględnienie mnie 
przy obsadzaniu tego miejsca. Roszczę nadzieję, że Ministrjum przyzna mi również 
kierownictwo Szkoły Dokształcającej. Marja Kowalska nauczycielka. Hermann Abel 
ustąpił ze swego stanowiska 20 VIII tego roku. Machina urzędnicza ruszyła! 18 III 
1921 roku radca miejski ksiądz Jan Filipiak zlecał jakiemuś urzędnikowi: Proszę 
wygotować powołanie na dyrektorkę (skreślono określenie: kierowniczkę) dla p.  Marji 
Kowalskiej w myśl uchwały magistratu [...]. Ktoś bardzo nieudolnym pismem powtórzył 
treść po niemiecku. Akt powołania sporządzono 19 marca na maszynie, w  dwóch 
kolumnach językowych, Czytamy w nim m. in. Magistrat powołuje niniejszym Panią 
jako dyrektorkę (kierowniczka – przekreślone) miejskiej szkoły handlowej. Magistrat 
zastrzega sobie prawo, w razie potrzeby, powierzyć Pani w innej szkole funkcję, któraby 
była równorzędna z ninijeszym powołaniem. Ciekawa jest sugestia: Mamy nadzieje, 
że Pani  będzie obowiązki  swe sumiennie spełniać, z miejskiemi urzędami i swoimi 
współpracownikami pozostawać w dobrych stosunkach, że Pani całkiem się odda swojemu 
podwójnemu urzędowi  jako nauczycielka i kierowniczka, i że dobro powierzonego Pani 
zakładu będzie Pani popierała wszelkiemi siłami. Podpis: X. Filipak. Ale dopiero 
z dopisku tegoż, datowanym na 6 maja 1921 roku, na pewnym dokumencie 
dowiadujemy się, że pani Maria Kowalska objęła swą posadę jako: kierowniczka 
komisaryczna. Okazuje się, że te dokumenty wcale nie zamykały sprawy. Burza 
dopiero nadciągała.

8 IX 1921 roku powstało w Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego 
w  Poznaniu pismo, którego odbiór w Bydgoszczy potwierdzono pieczęcią z 15 dnia 
tegoż miesiąca22. Już pierwsze zdanie musiało adresatów zaskoczyć: Do wniosku 
o  zatwierdzenie p. Kowalskiej na dyrektora Miejskiej szkoły handlowej w Bydgoszczy 
nie mogę się przychylić. Odmowa? I to kategoryczna. I to podparta bardzo wieloma 
argumentami. Przeciwko pani Marii Kowalskiej wytoczono działa największych 
kalibrów! Pismo skierowane do Magistratu w Bydgoszczy liczy sobie dwie strony druku, 
formatu A-4.  Zacytuję te, moim zdaniem, najważniejsze argumenty: M. Bydgoszcz 
z  swoim tak bardzo poważnym przemysłem i handlem powinno mieć szkołę handlową 
o wysokim poziomie. Dyrektorem takiej szkoły może być tylko człowiek z akademickiem 
wykształceniem ekonomiczno-handlowem. Zwracano uwagę, że zadaniem dyrektora 
takiej placówki jest m. in. branie czynnego udziału w życiu gospodarczym miasta, 
wygłaszanie odczytów treści ekonomicznej w towarzystwach kupieckich i innych. 
Innymi słowy kwestionowano merytoryczny  poziom wykształcenia komisarycznej 
dyrektor: Tylko dyrektor znający życie gospodarcze m. Bydgoszczy i całej Polski będzie 

21 APB 189/3953, pismo wojewody sygnowane nr 1963/20 II C. 
22 APB 189/3953, pismo KOSP sygnowane 2806/21 IV z dnia 8 IX 1921 r.
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umiał skierować absolwentów męskich szkoły handlowej do praktycznego kupiectwa, 
a  więc mniej do kupieckich i urzędów, lecz skieruje ich za lade, do sklepu, przygotować 
zastęp dobrze wykwalifikowanych samodzielnych kupców Polaków. (...) Tem zadaniom 
p. Kowalska sprostać nie może. Wytknięto, że brak wyższego wykształcenia może 
wpłynąć na obniżenie rangi  szkoły, ba! nie przyciągnie do grona kadry akademickiej. 
No i użyto argumentu… płciowego: Do kierowania […] potrzebna jest energiczna 
siła męska. Rozumiano brak kadry kierowniczej, sugerowano wysłanie kogoś 
odpowiedniego na studia (jak robiono w  Poznaniu), podpowiadano, kto ma 
wspierać taką dwuletnią edukację na Uniwersytecie Poznańskim: m. Bydgoszcz 
z  pomocą bydgoskich przemysłowców i kupców uczynić to samo. 10 X Magistrat pisał 
bezpośrednio do pani dyrektor M. Kowalskiej, aby to szkoła wytypowała stosownego 
kandydata, gdyż: Magistrat pomimo opublikowania nie mógł odpowiedniego kandydata 
uzyskać23.

W dokumentach pani dyrektor Marii Kowalskiej jest luka do stycznia 1923 roku. 
Nie wiemy, jaki bieg miały wydarzenia, jaka była odpowiedź na cytowane pismo 
Magistratu. Można tylko spekulować. Jedno jest pewne: rozpisano konkurs. Bo 
o  nim jest wzmianka w liście, jakie grono pedagogiczne wystosowało do Magistratu. 
Cytuję całość, bo to dwa zdania podpisane przez siedmioosobowe grono: Grono 
nauczycielskie Miejskiej Szkoły Handlowej nie mając zamiaru kwestjonować zarządzenia 
Magistratu,  prosi gorąco o anulowanie konkursu na dyrektora  Miejskiej Szkoły 
Handlowej, albowiem zdymisjonowanie p. Dyrektorki Kowalskiej mogłoby wywołać 
niepożądany ferment wśród społeczeństwa bydgoskiego zwłaszcza ze względu na poważne 
zasługi poniesione około zorganizowania i postawienia Miejskiej Szkoły Handlowej 
na najwyższym poziomie w b. zaborze pruskim. Prosząc powtórnie o  przychylenie się 
do prośby, oczekuje Grono pomyślnego resultatu24. Na marginesie tego dokumentu 
dyrektor M. Kowalska dokonała osobistego dopisku: Nadmieniam, że się nie godzę 
na treść pisma niniejszego, ponieważ mam nadzieję, że Magistrat bez wstawienia grona 
nauczycielskiego uzna  pracę mą, którą poświęciłam szkole podczas 3 letniego mego 
dyrektorowania; ona niech za mną mówi. I znowu cierpimy na brak źródła, niemniej 
kolejny zachowany dokument z 24 III tego roku utwierdza nas w przekonaniu, że pani 
dyrektor Maria Kowalska na posadzie się utrzymała. Informowała w nim Magistrat 
o zaproszeniu do Warszawy na zjazd dyrektorów szkół handlowych25. Ksiądz Filipak 
niepokoił dyrektor Marię Kowalską pismem z 23 IV 1923 roku, którego treść nawet 
dziś budzi zaskoczenie: Zawiadamiam Panią, że z  dniem 15. maja b.r. obejmuje 
stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Handlowej w  Bydgoszczy p. Romkowski, któremu 
zechce Pani  - po jego zgłoszeniu się w szkole – oddać wszelkie agenty dyrektorskie26. 
Trudno dociec, o co tu naprawdę chodzi. Czy o czasowe zastępstwo? Nie zachował 
się w badanej teczce żaden dokument dotyczący pana Romkowskiego. Brak zapisów 
na jego temat w aktualnym spisie mieszkańców miasta. Za to jest Protokół z odbioru 
Przysięgi Urzędowej z 12 X 1926 roku. 

23 APB 189/3953, sygn. 194, pismo Magistratu Bydgoszcz dnia 10 X 1921 r.
24 APB 189/3953, sygn. 135, pismo Do Magistratu Wydział Szkolny w Bydgoszczy dnia 13 I 1923 r.
25 APB 189/3953, sygn. 136, pismo Do Magistratu Wydział Szkolny w Bydgoszczy dnia 24 III 1923 r.
26 APB 189/3953, sygn. 139, pismo Do Pani Marji Kowalskiej Komisarycznej dyrektorki Miejskiej 
Szkoły Handlowej dnia 25 IV 1923 r.
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13 VI 1929 roku pani dyrektor Maria Kowalska skierowała pismo do Do 
Magistratu Urzędu Szkolnego z prośbą o przeniesienie z dniem 1 września 1929 roku 
w stan spoczynku27. Pismo rozpatrzono pozytywnie i rozpisano nowy konkurs na 
stanowisko dyrektora. Niezwykłym dodatkiem do dokumentów urzędowych jest 
wycinek prasowy. Radca miejski Podoski informował: Konkurs. Magistrat miasta 
Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Handlowej. Posada 
będzie wolna od 1-go września br. I tu kończy się historia dyrektorowania pani Marii 
Kowalskiej.  

27 APB 189/3953, sygn. 163, pismo Do Magistratu Urzędu Szkolnego w Bydgoszczy dnia 13 VI 1929 r.
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Bogna Derkowska-Kostkowska

Z dziejów powstania i działalności budynku 
przy  ul.  Jagiellońskiej 9 w  Bydgoszczy

Nowa Miejska Szkoła Obywatelska (Städtische Bürgerschule) dla chłopców, z 45 
uczniami, utworzona została 11 czerwca 1860 roku, w dawnym budynku szkoły miej-
skiej mieszczącym się w zabudowaniach pokarmelitańskich, w sąsiedztwie ówczesne-
go mostu gdańskiego. Pierwszym kierownikiem zakładu został Karl Kähler z  Pasłęka. 
Już na św. Michała szkoła liczyła 4 klasy z 144 uczniami, a do Wielkanocy ich liczba 
wzrosła do 164, dwa lata później było 5 klas z 195 uczniami, a kolegium nauczy-
cielskie składało się z rektora i 5 nauczycieli. Obiekty poklasztorne, w  których także 
funkcjonowała szkoła dla dziewcząt, były niewystarczające. Sprawiło to, że w  Magi-
stracie zapadła decyzja o wybudowania gmachu szkolnego dla Szkoły Obywatelskiej 
i nowo tworzonej szkoły elementarnej (Elementarschule). Nadzór nad przedsięwzię-
ciem sprawowały deputacje szkolna i budowlana oraz komisja finansowa. Nierucho-
mość przy ul. Jagiellońskiej 9 (Wilhelmstrasse nr 23, później nr 24, w  l. 1931-1939 
nr 11, i nr 9 po 1945 r.) położoną na terenie Grodztwa, włączonego w  granice Byd-
goszczy w 1859 roku, u zbiegu z nowoprojektowaną ul. Konarskiego (Schulstrasse) 
bydgoski magistrat nabył w 1862 roku za 8 tys. talarów. Przygotowanie koncepcji tej 
istotnej podówczas inwestycji miejskiej powierzono miejskiemu radcy budowlanemu 
Friedrichowi Müllerowi. Projekt budynku na planie litery L, dwukondygnacyjnego 

z poddaszem, częściowo 
podpiwniczonego w typie 
sutereny, z symetryczną 
fasadą zaakcentowaną 
wydatnym ryzalitem, był 
gotowy w pierwszej poło-
wie 1863 roku. W trakcie 
budowy fasadzie nadano 
bardziej okazałą formę 
poprzez zmianę oprawy 
architektonicznej ryzali-
tu, który zwieńczono trój-
kątnym szczytem, a nie, 
jak wstępnie planowano, 

zegarem umieszczonym ponad gzymsem koronującym. Ponadto zamiast prostokąt-
nego wejścia głównego wprowadzono portal z biforyjnym otworem dzielonym kom-
pozytową półkolumną wspierająca łęki arkad. Analogicznie w strefie piętra środkowe 
okna auli otrzymały formę biforium. F. Müller zaprojektował siedzibę szkoły o pro-
porcjonalnej zwartej bryle utrzymanej w stylu historyzmu z użyciem form klasycyzu-
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jących, nawiązującej do stylistyki gmachu ówczesnej 
Regencji (ob. Urząd Wojewódzki) i dobrze kompo-
nującej się z powstającym po przeciwległej stronie uli-
cy budynkiem obecnego Banku Narodowego. Wnę-
trze otrzymało wystrój o formach inspirowanych bez 
wątpienia klasycyzmem i renesansem z westybulem 
otwartym na reprezentacyjną klatkę schodową. Przed 
szkołą urządzono ogród wydzielony ogrodzeniem 
(nowe ogrodzenie wykonano w 1912 r.). 

W nowo wzniesionym obiekcie, uznanym przez 
współczesnych za najokazalszy budynek publiczny 
wybudowany ze środków miejskich (koszt budowy 
wyniósł około 20 tys. talarów), na parterze przewi-
dziano 2 klasy dla szkoły obywatelskiej dla chłopców, 

4 dla szkoły elementarnej w części od strony ul. Konarskiego oraz po lewej stronie 
od wejścia gabinet rektora, a po prawej pokój nauczycieli. Na piętrze zaplanowano 
reprezentacyjną aulę, 4 klasy dla szkoły obywatelskiej, bibliotekę i salę konferencyj-
ną. Natomiast w suterenie umiejscowiono mieszkanie dla woźnego z niezależnym 
wejściem od strony ul. Konarskiego oraz pomieszczenia gospodarcze. W momencie 
powstania był to obok gmachu Szkoły Realnej przy ul. Grodzkiej najnowocześniejszy 
budynek oświatowy w Bydgoszczy z dużymi, jasnymi i przewiewnymi salami do-
stosowanymi do dużej liczby uczniów. Budynek dawnej Szkoły Obywatelskiej prze-
trwał w niemal nienaruszonej formie. Nieznacznie zubożony został wystrój elewacji. 
Przearanżowaniu uległy też częściowo wnętrza dostosowywane do potrzeb kolejnych 
użytkowników. W 2007 roku odrestaurowany budynek pretendował do nagrody 
„Bydgoskiego Feniksa”. 

13 października 1864 roku odbyła się uroczystość poświęcenia siedziby, któ-
ra Miejskiej Szkole Obywatelskiej służyła przez 20 lat. Frekwencja w tejże szkole 
wzrastała systematycznie. W sezonie 1869/1870 do 7 klas uczęszczało 419 chłop-
ców i  pracowało 8 nauczycieli. W roku 1871/1872, w którym pierwszy nauczyciel 
Bartsch pełnił obowiązki rektora, zakład liczył 420 uczniów. Pod kierownictwem 
rektora Adolpha Freyera od Wielkanocy 1871 roku do Wielkanocy 1874 roku liczba 
uczniów wzrosła do 453, klas do 8, a nauczycieli do 9. W kolejnym roku szkolnym 
1874/1875, gdy rektorem był Theodor Löhrke, frekwencja wynosiła 483 chłopców. 
Od Wielkanocy 1875 roku rektorem został Heinrich Berger. W następnym, 1876 
roku szkoła elementarna dla Grodztwa (w 1868 roku uczęszczało do niej 336 dzieci) 
zajmująca sale na parterze, wyprowadziła się na ulicę Dworcową. Miejska Szkoła 
Obywatelska stała się jedynym dysponentem budynku. W efekcie w roku szkolnym 
1877/1878 do 12 klas uczyło się już 638 uczniów. W związku z tym, że prężny roz-
wój szkoły ograniczała niewystarczająca liczba sal Deputacja Szkolna w 1884 roku 
zadecydowała o zamianie budynków między Szkołą Obywatelską dla Chłopców 
a  Średnią Szkołą dla Dziewcząt działającą przy ul. Konarskiego 2. Przeprowadzka na-
stąpiła podczas ferii jesiennych. Każda ze szkół zachowała należne jej sprzęty, a prze-
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prowadzką objęte zostały także mieszkania nauczycieli. W wyniku zamiany budynek 
przy ul. Jagiellońskiej 9 stał się siedzibą Średniej Szkoły dla Dziewcząt (Städtische 
mittlere Töchterschule, później - od 1897/1898 - Städtische mittlere Mädchenschule). 
Ta już w nowej lokalizacji zainaugurowała rok szkolny. Podówczas w szkole prowa-
dzonej przez rektora Karla Wilske uczyło się 397 uczennic, a kolegium nauczycielskie 
oprócz rektora tworzyło 3 nauczycieli szkół średnich, 3 nauczycieli szkół powszech-
nych oraz 4 nauczycielki. 

Średnia Szkoła dla Dziewcząt, którą utworzono 16 kwietnia 1863 roku, należała 
do szkół średnich niższego stopnia (siedmioklasowa, od 1907 roku ośmioklasowa), 
początkowo obejmowała 4 klasy z około 200 uczennicami i mieściła się w  pomiesz-
czeniach wyższej szkoły dla dziewcząt przy pl. Teatralnym w zabudowaniach poklasz-
tornych. Od 9 IV 1877 roku zajmowała gmach przy ul. Konarskiego 2 zaprojektowa-
ny dla jej potrzeb przez miejskiego radcę budowlanego Heinricha Grüdera, z którego 
wyprowadziła się, gdyż nie była tak liczną placówką, jak szkoła dla chłopców. Jednak 
po blisko 28 latach, zapewne staraniem ówczesnego rektora Eduarda Schöneicha, 
w  czasie Wielkanocy 1912 roku Średnia Szkoła dla Dziewcząt z ponad 500 uczen-
nicami powróciła do swojej wcześniejszej siedziby przy ul. Konarskiego. Natomiast 
jeszcze w tym samym roku budynek przy ul. Jagiellońskiej 9 Deputacja Szkolna prze-
znaczyła na potrzeby dwuletniej Miejskiej Szkoły Handlowej i Państwowej Szkoły 
Przemysłowej, Kupieckiej i Dokształcającej (Städtische Handelsschule und Staatliche 
gewerbliche und kaufmännische Fortbildungsschule), którymi kierował od 1 kwiet-
nia 1911 roku dyrektor Hermann Abel. Przy czym Szkoła Dokształcająca powstała 
w  1905 roku. W 1917 roku w budynku odnotowano Państwową Szkołę Kupiecką 
i Dokształcającą oraz Miejską Szkołę Żeglarską/Barkarską (Staatliche kaufmännische 
Fortbildungsschule und Städtiche Schifferschule). 

W listopadzie 1919 roku zaszła konieczność przeznaczenia pomieszczeń w bu-
dynku oświatowym dla utworzonego podówczas miejskiego urzędu pracy. W związ-
ku z  tym Miejska Szkoła Handlowa czasowo funkcjonowała poza swoją siedzibą przy 
ul. Chwytowo 16. Na ul. Jagiellońską powróciła 15 października 1922 roku. Podów-
czas dyrektorem Miejskiej Szkoły Handlowej oraz Szkoły Kupiecko-Dokształcającej 
była Maria Kowalska, którą w 1929 roku zastąpił na stanowisku dyrektora Józef 
Witek pełniący funkcję do wybuchu wojny i następnie do 1965 roku. Miejska Szkoła 
Handlowa początkowo dwuletnia, a od 1930 roku trzyletnia, kształciła młodzież do 
zawodu kupieckiego, do pracy w handlu oraz administracji handlowej w rzemiośle 
i  przemyśle. Po przejściu na trzyklasowy system kształcenia zasadniczy tryb naucza-
nia nie uległ zmianie, trzecia klasa bowiem stała się nadbudową o charakterze admi-
nistracyjno-gospodarczym. W 1930 roku szkoła otrzymała nową nazwę Trzyklasowa 
Miejska Koedukacyjna Szkoła Handlowa w Bydgoszczy. W przypadku wspomnia-
nych szkół  duża liczba uczniów powodowała, że zajęcia w późniejszych latach odby-
wały się niejednokrotnie poza ich macierzystą siedzibą. Wiązał się to z tym fakt, że 
do publicznej szkoły dokształcającej mieli obowiązek uczęszczać wszyscy robotnicy, 
czeladnicy, pomocnicy, uczniowie i inni, którzy nie ukończyli 18. roku życia.
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W roku szkolnym 1935/36 dotychczasową Szkołę Handlową wygaszano poprzez 
zaniechanie naboru nowych uczniów. Natomiast 4 czerwca 1935 roku uchwałą 
Magistratu powołano, przewidziane w systemie szkolnictwa zawodowego, miejskie 
czteroklasowe Gimnazjum Kupieckie, Koedukacyjne, które otrzymało imię Stani-
sława Staszica. Ponadto utworzono Miejską Jednoroczną koedukacyjną Szkołę Przy-
sposobienia Kupieckiego I stopnia. Nauka w gimnazjum także trwała cztery lata, ale 
miała dać pełniejsze przygotowanie do zawodu kupieckiego. Do gimnazjum przyj-
mowano dziewczęta i chłopców po ukończeniu 13. lat i 6. klas szkoły powszechnej. 
Z tym, że w pierwszym roku działalności z uwagi na znaczna liczbę chętnych pierw-
szeństwo mieli kandydaci, którzy ukończyli siedem klas. O przyjęciu decydował po-
nadto wynik egzaminu konkursowego. 

Absolwenci gimnazjum kupieckiego poza zdobyciem wykształcenia zawodowego 
mieli takie same uprawnienia jak absolwenci gimnazjów ogólnokształcących.
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Robert Preus

Szkoły budowlane (1950-1956)

Na początku trzeba powiedzieć, że na temat funkcjonowania szkół budowlanych 
przy ulicy Jagiellońskiej 9 zachowało się bardzo mało dokumentów. Większość infor-
macji, które tu zamieszczamy, została pozyskana od panów Henryka Pączka i  Tade-
usza Kmiecika  absolwentów rocznika 1955/1956 Technikum Budowlanego w Byd-
goszczy, którym dziękujemy za rozmowy, dostarczenie ciekawych  materiałów, także 
zdjęciowych oraz poświęcony czas.

Nie wiemy tego na pewno, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy uznać, 
że szkoły budowlane powołano przy ulicy Jagiellońskiej 9 w 1950 roku i funkcjono-
wały one tutaj do 1956 roku. Były to: Liceum Budowlane Nowego Ustroju, Techni-
kum Budowlane Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli, Państwowe Technikum 
Budowlane, Technikum Budowlane Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego oraz 
Roczna Szkoła Majstrów Budowlanych. Część z nich przystosowano do nauki dzien-
nej, w innych uczono dorosłych, już pracujących. W kolejnych latach zmieniano tryb 
nauki, strukturę szkół, przedmioty i czas trwania nauki. Na przykład w Technikum 
Budowlanym Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli początkowo uczono w try-
bie dwuletnim, a potem czteroletnim. Wiele szkół pracowało w systemie dwuzmia-
nowym. „Budowlanka” mieściła się na parterze budynku przy ulicy Jagiellońskiej 9. 

Najwięcej informacji zachowało się na temat 4-letniego Technikum Budowlane-
go Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli, wydział budownictwa miejskiego. 
Może dlatego, że była to najbardziej dynamicznie działająca tutaj szkoła1. Pierw-
szym jej dyrektorem został Tadeusz Tarkowski2, który sprawował tę funkcję do 1952 
roku. Początkowo kierował dwoma szkołami Technikum Budowlanym i Technikum 
Geodezyjnym. Przez kolejne dwa lata 1952-1954 dyrektorem „Budowlanki” był Bo-
lesław Głowski. Jednak nie wniósł on w funkcjonowanie szkoły żadnych ważnych 
inicjatyw. Absolwenci wspominają go jako dyrektora z wyboru politycznego, niewy-
kształconego robotnika betoniarza, ale jednocześnie ludzkiego i nieszkodliwego. Sło-
wem: po prostu był. Na jego jednak kadencję przypada przeprowadzenie pierwszych 
egzaminów dojrzałości i w 1952 roku wręczanie pierwszych dyplomów technika, 
które otrzymało 27 absolwentów. Tadeusz Kmiecik wspomina, że po śmierci Stalina 
Głowski zorganizował specjalny apel i zaordynował na nim pięć minut ciszy. Nikt jednak 
z uczniów nie mógł tak długo wytrzymać i zaczęto się śmiać. Dyrektor zrobił się czerwo-
ny, bury i ze złości skrócił czas hołdu składanego rosyjskiemu przywódcy3.

1  W 1956 r. nazwa szkoły uległa zmianie na Technikum Budowlane Ministerstwa Przemysłowego 
w  Bydgoszczy. Początkowo Technikum Budowlane podlegało pod Ministerstwo Budownictwa Miast 
i  Osiedli, a w 1956 pod  Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego 
2 Nota biograficzna, w: Malarstwo Tadeusza Tarkowskiego, BWA, Bydgoszcz 1984
3 Ta i pozostałe rozmowy  z Tadeuszem Kmiecikiem, które przytaczane są w artykule zostały przepro-
wadzone 1.06.2019 r.
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W latach 1954-1958 dyrektorem był Józef Czarnocki przeciwieństwo B.Głow-
skiego. Wprawdzie uczniowie wspominają, że wygląd miał niezbyt przyjazny (czarne 
zaczesane włosy, duży orli nos), za to był znakomicie przygotowany merytorycznie, 
specjalista, wybitny architekt, niezwykle pedantyczny i wymagający. Dbał o wysoki 
poziom zajęć i szkoły. 

W ramach 4-letniego Technikum Budowlanego Ministerstwa Budownictwa 
Miast i Osiedli w klasie pierwszej realizowano warsztaty zmechanizowane, zajęcia 
warsztatowe budowlane, materiały budowlane, rysunek techniczny, bhp i wszystkie 
przedmioty na poziomie ogólnokształcącym: chemię, fizykę, matematykę, geografię, 
język polski i rosyjski, historię oraz wychowanie fizyczne. W klasie drugiej uczono 
robót budowlanych, materiałów budowlanych, geodezji, maszynoznawstwa, elektro-
techniki, mechaniki technicznej. Z kolei w klasie trzeciej doszły kolejne przedmioty 
zawodowe: fundamenty i mury, konstrukcje drewniane, konstrukcje architektonicz-
ne, projektowanie architektoniczne, statyka budowli, mechanika techniczna. Trzecia 
klasa była - według dzisiejszych absolwentów - przełomową. Realizowane zagadnie-
nia były nieraz tak trudne, że wielu uczniów nie dawało rady i musiało rezygnować 
z dalszej nauki. 

Warto jeszcze dopowiedzieć, że szkoła przy ulicy Jagiellońskiej 9 nie miała dobrze 
wyposażonego zaplecza do przeprowadzenia warsztatów szkolnych. Tylko częściowo 
je tutaj realizowano w odrębnym budynku stojącym na tej samej posesji od strony 
podwórza4, w dzisiejszej poligrafii KPCEN w Bydgoszczy. W zasadzie znajdowała się 
tam tylko świetlica i kreślarnia, ale za to każdy uczeń miał swój stół kreślarski i reali-
zowano zajęcia z projektowania architektonicznego. W tych pomieszczeniach odby-
wały się również egzaminy maturalne z przedmiotów zawodowych i prezentowano 
prace dyplomowe. Pozostałe zajęcia warsztatowe prowadzono  w pomieszczeniach 
produkcyjnych zakładu opiekuńczego, jakim było dla szkoły Bydgoskie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Miejskiego5. Przy ulicy Elbląskiej (osiedle Czyżkówko) realizowano 
warsztaty zmechanizowane (naprawiano betoniarki, podręczne dźwignice, piłowa-
no), a  przy ul. Fabrycznej, w ówczesnej bazie Zjednoczenia Budownictwa Miejskie-
go, w każdy poniedziałek były zajęcia ze stolarni, zbrojarni i betoniarni. 

Przy tym wszystkim trzeba pamiętać, że okres nauki w „Budowlance” przypadł 
na trudne lata powojenne: indoktrynacja młodych, rządy komunistów, prowokacje, 
próba bezwzględnego podporządkowania społeczeństwa aparatowi partyjno-pań-
stwowemu i symbole stalinizmu, które można było znaleźć na każdym kroku. Na 
ścianach klas wisiały portrety Bolesława Bieruta. Uczyliśmy się z podręczników auto-
rów rosyjskich - wspomina Tadeusz Kmiecik. Pamiętam, że autorem podręcznika do 
fizyki był Ivan Ivanovič Sokolov, a do chemii W. Lewczenko. Karmiono nas teorią po-
wstania życia Aleksandra Oparina, rosyjskiego biochemika i badacza roślin. Młodzież 
próbowano „zachęcać” do udziału w ideowo-politycznej organizacji Związku Młodzieży 
Polskiej i  ubierać w zielone koszule oraz czerwone krawaty. Raz w tygodniu był apel 
w  takich obowiązkowych strojach. Zawsze odbywał się na podwórzu, z tyłu budynku. 

4 Budynek ten można dzisiaj zobaczyć poprzez bramę, idąc ulicą ks. Stanisława Konarskiego w kierun-
ku Piotra Skargi.
5 Kalendarium szkoły w: 50 lat Zespołu Szkół Budowlanych i 65 lat “Budowlanki”, płyta CD, 2013 r.
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Wówczas nauczyciele stali na schodach, a uczniowie na placu.  Dzisiaj  dla młodego po-
kolenia  może wyglądać to groteskowo, ale w takiej rzeczywistości myśmy funkcjonowali. 

Wolność tamtych lat była bardzo ograniczona. Na przykład po ukończeniu szko-
ły nikt nie mógł wybrać sobie dowolnego miejsca zatrudnienia. Każdy absolwent 
otrzymywał nakaz pracy w wyznaczonym przedsiębiorstwie na terenie województwa.

Mimo tych trudnych lat absolwenci zgodnie wspominają, że poziom zajęć dydak-
tycznych, a szczególnie zawodowych był bardzo wysoki i że później, na studiach czuli 
się niezwykle komfortowo, bo byli dobrze przygotowani. Poza tym samo technikum 
budowlane - jak twierdzą - przygotowywało absolwentów do pełnienia funkcji kierow-
niczych w budownictwie6. Wielu z nich, w przyszłości, z powodzeniem zarządzało 
dużymi przedsiębiorstwami. Jak wspominają uczniowie: to wszystko zasługa kadry 
pedagogicznej, która pozostawiła trwały ślad w kształtowaniu ich wiedzy i umiejętności. 
Z dużym szacunkiem i sentymentem wspominają Józefa Czarnockiego, dyrektora 
i  nauczyciela, który realizował z nimi konstrukcje i projektowanie architektonicz-
ne oraz rysunek techniczny. Wyjątkowym matematykiem był Bogdan Rybka. Ten 
bardzo wymagający i znany w środowisku  uczniowskim nauczyciel prowadził rów-
nież zajęcia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy (obecnym Uniwersytecie 
Technologiczno-Przyrodniczy). Był niewielkiego wzrostu, miał cięty język, ale zaję-
cia realizował doskonale. Ponadto prowadził kółko taneczne, na którym młodzież 
tańczyła tańce ludowe. Jak wspomina Tadeusz Kmiecik: kiedy na kółku brakowało 
jakiegoś ucznia, to Rybka przebierał  się i razem z uczniami tańczył Kujawiaka. O pro-
fesorze wspominano z sentymentem i pamiętano o nim do końca, czego dowodem 
jest nekrolog opublikowany w 2009 roku w Expressie Bydgoskim: Z głębokim żalem 
i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kochanego i szanowanego Wycho-
wawcy, Nauczyciela i Pedagoga oraz wspaniałego matematyka mgra Bogdana Rybki. Wy-
razy współczucia Rodzinie zmarłego składają Wychowankowie Technikum Budowlanego 
w  Bydgoszczy rocznik maturalny 1955 r.7

 Interesujące zajęcia z fizyki i chemii realizował J. Wernerowski. Ciekawą oso-
bowością był Witold Miller, który oprócz nauczania w „Budowlance” pracował też 
w latach pięćdziesiątych w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego, znajdu-
jącym się w budynku Savoy. Był lekko kulejący i nerwowy, ale  zawsze bardzo ele-
gancki. Nosił kapelusz, długi biały szal, dyplomatkę i przypinane kołnierzyki. Miał 
tak ogromną wiedzę i doświadczenie zawodowe, że wszystkie zajęcia prowadził bez 
notatek i podręcznika. Nigdy nie korzystał z żadnej książki, a realizował zajęcia z wie-
lu przedmiotów: statyki, konstrukcji stalowych i konstrukcji żelbetowych. Wchodził 
do sali, brał kredę i prezentował najbardziej zawiłe rozwiązania z głowy od środków 
ciężkości, do równowagi sił. Prowadził naukę systemem uczelnianym, w stylu akade-
mickim. W pierwszym semestrze wykładał, a w drugim pytał. Dzielił tablicę na cztery 
części i wywoływał do niej poszczególnych uczniów. Na zajęciach była dyscyplina, a jego 
notesik zawierał wszystkie wykroczenia i opisy uczniów. Niezdyscyplinowaną młodzież 
zawsze brał do zadań na tak zwany rozruch i z reguły właśnie ci otrzymywali oceny 
niedostateczne. Jeśli jednak ktoś zgłaszał się na ochotnika i nie potrafił dokonać obliczeń, 

6 Rozmowa z Henrykiem Pączkiem przeprowadzona 31.05.2019 r.
7 Express Bydgoski, 18.09.2009
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to negatywną ocenę zapisywał w notesie, a nie w dzienniku. Wówczas zawsze można 
było ją poprawić - wspomina Tadeusz Kmiecik. Stawiał różne oceny: lufę z gwiazdką, 
z wykrzyknikiem. I do tego miał dobrą pamięć. Można go było spotkać w teatrze, 
filharmonii. Miał szerokie zainteresowania. 

W „Budowlance” odbywały się również zajęcia chóru pod kierunkiem pana 
Kinasza8. Uczniowie wielokrotnie brali udział w chóralnych konkursach wyjazdowych, 
które corocznie odbywały się w Technikum Budowlanym w Toruniu. Dziewczyny 
były wówczas ubrane w białe bluzki i czerwone chustki, a chłopcy w zielone koszule 
i czerwone krawaty. Ten znakomity nauczyciel uczył też śpiewu, był dyrygentem 
oraz współpracował przy zakładaniu zespołu chóralnego bydgoskiej opery. 
Ciepło wspominana jest również jego żona. Pani Kinaszowa była wyrozumiałym 
wychowawcą i  z  wielkim oddaniem uczyła historii. Podobnie wspominana jest pani 
Zofia Sudnikiewicz. Ta sympatyczna nauczycielka, pochodząca z Wilna, realizowała 
zajęcia z  języka polskiego. Oprócz omawiania obowiązkowych sowieckich lektur 
propagandowych związanych z ideologią tamtych lat (np. Samotny biały żagiel 
Walentina Katajewa, Szosa Wołokołamska Aleksandra Beka), dbała o znajomość 
polskiej literatury. Do dzisiaj niektórzy absolwenci recytują fragmenty Dziadów, 
słynny Koncert Wojskiego,  Poloneza z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Zawsze 
- wspomina Tadeusz Kmiecik - otrzymywaliśmy listę lektur na wakacje z polskimi 
lekturami: Mikołaj Rej, Adam Mickiewicz, Eliza Orzeszkowa. To się pamięta. Pani 
Zofia Sudnikiewicz była symbolem Technikum Budowlanego w Bydgoszczy.

Ciekawą osobowością był też Tadeusz Czarniawski - architekt, który prowadził 
zajęcia z projektowania architektonicznego. Miał dużą wiedzę - był po studiach 
w  Wilnie - i doświadczenie: rysował, pracował przy stołach kreślarskich i jednocze-
śnie w  Biurze Projektów. Jak wspomina pan Tadeusz Kmiecik: Nazywany był przez 
młodzież „Brodzik”, bo w każdym projekcie przedszkoli musiał zaprojektować brodzik 
dla maluchów.

Poza wymienionymi profesorami zajęcia z przedmiotów budowlanych prowadzi-
li inż. Kortas i Karolczak, konstrukcje drewniane wykładał inż. Tadeusz Kowalski, 
geodezji uczył inż. Modest Kamiński, materiałów budowlanych inż. A. Znaniec-
ki, fundamentami i murami zajmował się inż. A. Krzyżelewski. Ten ostatni - mówi 
T.  Kmiecik - na zajęcia przychodził wprost z budowy i lekko kaleczył język polski (np. 
zamiast fundamenty mówił fudamenty). Ważne były dla niego rysunki wiązań murar-
skich w zeszytach uczniów. Nazywał to skoroszytem. Jeśli ktoś tego nie miał, to - zdaniem 
nauczyciela - nie miał też tego w głowie. 

Ponadto Henryk Szulc uczył historii, a Naukę o Konstytucji realizował Rajmund 
Kuczma, historyk i muzealnik, późniejszy dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego w  Bydgoszczy.

W ramach pracy technikum budowlanego działały także kółka samokształceniowe 
(np. kółko statyczne), które prowadzili uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli. 

8 Ojciec Bożeny Kinasz-Mikołajczak – polskiej śpiewaczki (sopran liryczny), solistki bydgoskiej Opery 
i Operetki w latach 1962–1965, Teatru Wielkiego w Warszawie (1965–1974 i 1977) i oper zachodnio-
niemieckich (https://pl.wikipedia.org/wiki/Bożena_Kinasz-Mikołajczak)
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Ostatecznie w 1956 roku szkoły budowlane przeniesiono na ulicę Św. Trójcy 
i  Grodzką 20. W  budynku przy ulicy Jagiellońskiej 9 pozostało tylko technikum 
geodezyjne.

Zdjęcie wykonane w 1954 roku Uczniowie Technikum Budowlanego Ministerstwa Budownictwa Miast 
i Osiedli, specjalność: budownictwo miejskie na tle wejścia głównego do budynku szkolnego przy ulicy 
Jagiellońskiej 9. Warto zwrócić uwagę, że część chłopców ma czapki szkolne, które w tym okresie były 
obowiązkowe. Ze zbiorów prywatnych Henryka Pączka.

Zdjęcie wykonane w 1954 roku. Uczniowie na tle budynku zajęć warsztatowych znajdującego się na posesji 
przy ulicy Jagiellońskiej 9 w podwórzu. Ze zbiorów prywatnych Henryka Pączka.
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abSolWenci Szkół budoWlanych mieSzczących Się 
przy ulicy jagiellońSkiej 9  W latach 1950-19569

ROK SZKOLNY 1950/51
PAŃSTWOWE ŚREDNIE SZKOŁY TECHNICZNE

LICEUM BUDOWLANE NOWEGO USTROJU
3-letnie

Klasa IIIA – specjalność: budownictwo ogólne
Wychowawca: S. Iwankiewicz
Adamski Marian, Błoński Andrzej, Bródkowski Jerzy, Cichowski Czesław, Gojżewski 
Janusz, 
Graczyk Kazimierz, Hanelt Bolesław, Hoffman Bernard, Janicki Ignacy, Koncewicz 
Zdzisław, Kondratowicz Jerzy, Kurczewski Roman, Lehman Stanisław, Łukanowski 
Zbigniew, Łukasiewicz Gwidon, Mielcarski Zdzisław, Morawski Lech, Niedziński 
Zbigniew, Pliński Stanisław, Popławski Władysław, Rajszys Edward, Safian Benon, 
Skory Czesław, Szews Zygfryd, Urbanowicz Edward, Wardęski Andrzej, Weyna 
Franciszek, Woś Edward.

ROK SZKOLNY 1951/52
TECHNIKUM BUDOWLANE

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI
2-letnie

Klasa II - specjalność: budownictwo miejskie
Wychowawca: K. Krzyżelewski
Bogdziński Czesław, Bruckner Józef, Drubkowski Kazimierz, Ferenc Walerian, 
Gabrych Stanisław, Gaca Zygmunt, Hellwig Janina, Jarzembkowski Bogusław, 
Jatkowski Czesław, 
Karolewski Zygfryd, Kieraszewicz Tadeusz, Kisielewski Feliks, Kolasiński Zenon, 
Mackiewicz Zbigniew, Manthey Tadeusz, Nyka Zdzisław, Pisarzewski Jerzy, Rossenau 
Zenon, Skarwecki Krystian, Śliwiński Czesław, Stachowicz Stefan, Świetlik Ryszard, 
Świtała Jerzy, Tomf Józef, 
Wierczewski Bernard, Wróblewski Marian.

TECHNIKUM BUDOWLANE
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

2-letnie dla pracujących
Klasa IIC – specjalność: budownictwo miejskie
Abramowicz Wiesław, Bartoszewski Józef, Buzalski Eugeniusz, Dominik Mieczysław, 
Dowsin Janusz, Dreczkowski Zbigniew, Dziak Zygmunt, Dzikowski Apolinary, 
Gburek Felicja, Górecki Antoni, Grego Marian, Groth Edward, Januszewski 
Franciszek, Jermakowicz Krystyna, Kleszko-Klicki Zygmunt, Kłodziński Konrad, 
Krawczenko Odonna, Maćkowiak Stefan, Malicki Norbert, Napieralski Henryk, 
Niespodziany Marian, Olszewski Franciszek, Pacyno Leon, Patyk Janusz, Peredni 
Franciszek, Płąchocka Klotylda, Przybyszewska Barbara, Ramisz Witalis, Romanowicz 

9 Spis absolwentów pozyskano z pamiątkowej płyty 50 lat Zespołu Szkół Budowlanych i 65 lat „Budow-
lanki”, która została wydana w 2013 r. i ofiarowana uczestnikom uroczystości jubileuszowych.
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Jan, Rzekanowski Stefan, Stukowski Roman, Suwalski Joachim, Targowski Janusz, 
Wegner Gabriela, Weihrauch Jan, Witecki Marcin, Witkowski Zygmunt, Wójcik 
Tadeusz, Ziołecki Kazimierz.

ROK SZKOLNY 1952/53
TECHNIKUM BUDOWLANE

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI
4-letnie

Klasa IVB – specjalność: budownictwo miejskie
Wychowawca: J. Czarnocki
Banaszyk Tadeusz, Barwik Hilary, Bąk Stanisław, Boiński Leonard, Chomicz Gustaw, 
Cichański Ryszard, Dudek Bogdan, Fernezy Leszek, Gerus Jan, Golc Roman, 
Gorączkowski Jan, Górski Jerzy, Grabowski Jerzy, Jabłoński Dominik, Kokorzycki 
Mirosław, Koszowski Józef, Leśniewicz Henryk, Lewandowski Zygfryd, Lewicki 
Stanisław, Majewski Mieczysław, Musiał Henryk, Nowak Waldemar, Pieczyński 
Antoni, Pruś Zdzisław, Rycharski Witold, Strojnowski Roman, Szada-Borzyszkowski 
Benon, Szrull Mieczysław, Ściesiński Jan, Warmbier Zbigniew, Winiarski Jerzy, 
Zieliński Zbigniew.

TECHNIKUM BUDOWLANE
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

2-letnie
Klasa II – specjalność: budownictwo ogólne
Wychowawca: W. Miller
Baliński Stanisław, Bródkowski Jerzy, Cichowski Czesław, Ferner Tadeusz, Goc 
Andrzej, 
Graczyk Kazimierz, Hoffmann Bernard, Jagodziński Tadeusz, Karwik Jan, 
Kurczewski Roman, Latoś Grzegorz, Linettej Jan, Łukasiewicz Gwidon, Maresz 
Stefan, Mazurowska Irena, Morawski Lech, Orłowski Sylwester, Pliński Stanisław, 
Przybył Gwidon, Rola Henryk, Siuda Grzegorz, Sykutera Zenon, Świtalska Danuta, 
Urbanowicz Edward, Weyna Franciszek.

ROCZNA SZKOŁA MAJSTRÓW
Klasa I – specjalność: majster budowlany
Babiński Zdzisław, Beśka Alojzy, Bethke Bernard, Borkowski Edmund, Jankowiak 
Stanisław, Kaczmarek Leon, Karaczewski Jan, Kurowski Teodor, Lewandowski 
Tadeusz, Łukowski Jan,
Magdziarz Jan, Nalewajski Jan, Należyty Edmund, Przybylski Ludwik, Smoczyk 
Mieczysław, 
Świniarski Edmund, Tomaszewski Kazimierz, Willim Dominik, Wudziński Feliks, 
Zych Jan.
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ROK SZKOLNY 1953/54
TECHNIKUM BUDOWLANE

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI
4-letnie

Klasa IVA – specjalność: budownictwo miejskie
Wychowawca: A. Znaniecki
Błoński Andrzej, Brzozowski Bogdan, Dombrowski Zdzisław, Gruszczyński Jerzy, 
Jankowski Jerzy, Kasperowicz Edward, Kołodyńska Barbara, Korytowski Jerzy, 
Kowalski Zygmunt, Łoboda Sławomir, Mazurkiewicz Gabriela, Michaelis Ryszard, 
Nowicki Lech, Piotrowski Tadeusz, Rackiewicz Wiesław, Rautman Jerzy, Rościszewski 
Lech, Sarbinowska Barbara, 
Skórcz Wiesław, Stoppa Jerzy, Szaroleta Jerzy, Szwedek Renata, Tamborski Jerzy, 
Tobolewski Aleksander, Wenda Maria.

Klasa IVB – specjalność: instalacje wodno-kanalizacyjne
Wychowawca: Z. Sudnikowicz
Bejtka Kazimierz, Chojnacki Karol, Czapigo Kazimierz, Dawid Tadeusz, Dominiczak 
Zdzisław, Dończewski Mieczysław, Drewka Jan, Frost Henryk, Gmura Sylwester, 
Gólski Andrzej, Gruszecki Andrzej, Guziołek Jan, Kabaciński Witold, Kiruto Piotr, 
Klunder Wiesław, 
Kowalski Andrzej, Krupka Edward, Mikulczyk Ryszard, Neuman Eugeniusz, 
Nikodem Stanisław, Pufelski Jerzy, Remiszewski Lech, Sadowski Jerzy, Śliwiński 
Jerzy, Szymczyk Stanisław, Wysocki Janusz.

ROCZNA SZKOŁA MAJSTRÓW
Klasa I – specjalność: majster budowlany
Augustyński Henryk, Borowicz Gwidon, Galicz Jerzy, Grzelka Leon, Guzek 
Romuald, Konsorski Stanisław, Maślak Czesław, Suberlak Bogusław, Sztolc Stanisław, 
Tawkinowicz Bolesław, Zakrzewski Witold.

ROK SZKOLNY 1954/55
TECHNIKUM BUDOWLANE

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI
4-letnie

Klasa IVA – specjalność: budownictwo miejskie
Wychowawca: B. Rybka
Bernacki Kazimierz, Błażewicz Dorota, Dembiński Bernard, Duszyńska Urszula, 
Gendaszek Maria, Gierszewska Lidia, Godlewski Sławomir, Górna Maria, Grodzicka 
Aleksandra, Heinrich Irena, Jałoszyńska Emilia, Jarzyna Zofia, Kaczmarek Wiesław, 
Kiercz Czesław, Kowalski Jan, Kunys Irena, Kuszelewicz Jerzy, Lubinkowska Julitta, 
Nogowska Alicja, Pater Mieczysław, Puścion Zbigniew, Radtke Roman, Raszkiewicz 
Krystyna, Repińska Urszula, Roguszka Jadwiga, Służewska Wanda, Śledź Irena, 
Talarowska Maria, Talaśka Barbara, Wawrzyniak Stefania, Winiarski Cezary.
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Klasa IVB – specjalność: budownictwo miejskie
Wychowawca: J. Wernerowski
Augul Bogdan, Baranowicz Alojzy, Błażek Andrzej, Borys Leopold, Bujak Leszek, 
Chrzanowski Zdzisław, Czechowski Antoni, Dominiczak Henryk, Heise Stefan, 
Jakobi Zygfryd, Jakubowski Jerzy, Jaworski Włodzimierz, Kessler Jerzy, Krysztofiak 
Edmund, Krzewiński Tadeusz, Ludkowski Władysław, Mańkowski Andrzej, 
Mierzejewski Zbigniew, Pociecha Zenon, Popielewski Janusz, Przybyłek Zenon, 
Sowiński Artur, Studniarski Tadeusz, Szymandera Łucjan, Świtała Stanisław, 
Wegienka Czesław, Willamowicz Edward, Zdrojewski Janusz

Klasa IVC – specjalność: instalacje wodno-kanalizacyjne
Wychowawca: L. Ambroziak
Bejtka Bogdan, Czubinski Jerzy, Domański Janusz, Grenz Zbigniew, Hełminiak Jerzy, 
Klimczak Jan, Koszuta Czesław, Lewandowski Zdzisław, Młynarczak Henryk, Pyziak 
Zbigniew, Smoczyk Rajmund, Sobolewski Andrzej, Stawicki Jerzy, Stefanowski 
Kazimierz, Wichmanowski Andrzej, Zobek Jerzy.

ROCZNA SZKOŁA MAJSTRÓW
Klasa I – specjalność: majster budowlany
Wychowawca: K. Krzyżelewski
Afeld Henryk, Bednarek Mieczysław,.Bielaszewski Eugeniusz, Grześ Bronisław, 
Kiedrowski Aleksander, Kubiesa Józef, Nowaczyk Marian, Siennicki Stanisław, 
Skupin Stefan, Stefański Jan, Szudzichowski Ireneusz, Urbański Feliks.

ROK SZKOLNY 1955/56
TECHNIKUM BUDOWLANE

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
4-letnie

Klasa IV – specjalność: budownictwo miejskie
Wychowawca: H. Pufelski
Ćwiklińska Krystyna, Dobek Urszula, Frydrych Bogusław, Gawrych Krystyna, 
Iwiński Janusz, Kaczmarek Edward, Kalarus Eugeniusz, Karnicki Bogdan, 
Kaźmierczak Ryszard, Kmiecik Tadeusz, Mackiewicz Wacław, Makowski Edmund, 
Młynarczyk Bogdan, Moszczyński Zdzisław, Olszewski Roman, Pączek Henryk, 
Piotrowski Bogumił, Rozmarynowski Jerzy, Sadowski Henryk, Springer Jerzy, Stefan 
Zofia, Stolpe Bernard, Stranz Lucyna, Stukowski Wacław, Teliżyn Zenon, Zieliński 
Marian, Żychski Jan.
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Robert Preus
Technikum Geodezyjne w Bydgoszczy (1951-1968)

Bezpośrednio po II wojnie światowej w zniszczonym kraju brakowało wielu spe-
cjalistów, w tym także geodetów. Pilna potrzeba ich wykształcenia, a potem pozyska-
nia do prac w terenie zmusiła ówczesny Wydział Pomiarów Urzędu Wojewódzkiego 
Pomorskiego do powołania wraz z władzami oświatowymi 3-letniego Gimnazjum 
Mierniczego. Na absolwentów tej szkoły czekało również 2-letnie Liceum Mierni-
cze, a  także Technikum Miernicze, które działało przy Wydziale Mierniczym w Pań-
stwowej Średniej Szkole Technicznej w Bydgoszczy. W roku 1950 działały również 
Liceum Miernicze  - specjalność pomiary miejskie oraz 4-letnie Liceum Miernicze, 
a na początku 1951 roku powstało także Państwowe Technikum  Geodezji Rolnej 
i  Leśnej w  Bydgoszczy. 

Duża różnorodność szkół geodezyjnych spowodowała, że władze oświatowe po-
stanowiły całość ujednolicić. W roku szkolnym 1951/1952 w miejsce istniejących 
szkół powołano jedno Technikum Geodezyjne Centralnego Urzędu Geodezji i Kar-
tografii, które od razu zaczęło funkcjonować w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 9 
w  Bydgoszczy. Tutaj kontynuowało swoją pracę aż do 1968 roku. Przy czym do 1959 
roku nauka trwała 4 lata, a potem 5 lat. Pierwsze roczniki były bardzo liczne. W  jed-
nej klasie uczyło się ponad pięćdziesięciu uczniów, ale ostatecznie szkołę kończyło 
niewielu. Poziom był bardzo wysoki i nie wszystkim udało się sprostać wymaganiom 
programowym. Zajęć było bardzo dużo.

Technikum geodezyjne uznawane było za szkołę elitarną, do której po ukończeniu 
podstawówki trudno było się dostać. Egzaminy wstępne, wtedy obowiązujące, przede 
wszystkim z matematyki, powodowały duży odsiew kandydatów. W trakcie nauki poziom 
niektórych przedmiotów przewyższał inne technika i licea ogólnokształcące, szczególnie 
z  przedmiotów ścisłych. Technikum Geodezyjne w Bydgoszczy cieszyło się opinią jednego 
z  najlepszych tego rodzaju szkół w kraju1.  

Szkoła była usytuowana na pierwszym piętrze. Nauka trwała cztery lata, a zajęcia 
- szczególnie w klasach starszych - odbywały się na zmiany. W obecnej auli Kujawsko
-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, w sali nr 20,  znajdowała 
się duża kreślarnia. W pozostałych pomieszczeniach realizowano ciekawe przedmio-
ty: astronomię sferyczną, geometrię wykreślną i rysunek, geodezję inżynieryjno-prze-
mysłową, geografię gospodarczą, topografię, kreślenia miernicze, topograficzne i opis 
map, geodezję i ćwiczenia instrumentów oraz rachunkowości, organizację pracy i nor-
mowanie techniczne,   prawoznawstwo ogólne i ustawodawstwo miernicze.

To była niezwykła szkoła, bo tworzyli ją wybitni nauczyciele i bardzo zmotywo-
wani do nauki uczniowie. Ci ludzie pozostawili trwały ślad po swojej nauce i pracy, 
dlatego poświęcamy im najwięcej miejsca.

1 B. Krystowczyk, J. Szwankowski, S. M. Wiliński, H. Siuda, R. Cieszyński, Jubileusz Geodezji i 70-le-
cia Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Kujawach i Pomorzu, Bydgoszcz 2016, s.155
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Zacznijmy od nauczycieli. Pracowali tu między innymi: T. Tarkowski, B. Olech, 
P. Niemczyk, B. Pilinkieiwcz, B. Staszyńska, A. Stobrawa, M. Ślusarski, Lipiński, 
B. Jaster, Nowicka, Siuda, J. Chudziński, A. Kijek, J. Chudziński, dr J. Dembski,  
Witkowski, M.  Piątkiewicz, J. Chudziński, A. Ogonowski, M. Kamieński, I. Karls, 
R. Szajkowski, Z. Tęsiorowski, R. Kuczma, Cz. Gliński,, T. Mokrzycki, K. Korczyc, 
A. Łęgnowski, R.  Jobke, J. Czajkowski, L. Libiszewski, Cz. Grodzki, J. Szulc, 
B.  Niemcówna, E.  Węcel.

 Nauczyciele wspominani są przez absolwentów technikum geodezyjnego bardzo 
ciepło. Hieronim Czarnowski pisze: Zasługą grona nauczycielskiego jest to, że swoich 
wychowanków nauczyli miłości do Ojczyzny, patriotyzmu i rzetelnego stosunku do pracy2. 
Podziw dla nauczycieli i wspomnienia o nich pojawiały się na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat w lokalnej prasie, przy okazji kolejnych rocznic i ważnych 
wydarzeń3, ale także podczas licznych spotkań absolwentów, na które przychodzili 
nauczyciele i dyrektor Tadeusz Tarkowski. Szczególnie bliski ich sercu był polonista 
Marian Piątkiewicz. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego zwykł mawiać: No, 
rozpoczyna się  przerwa między wakacjami. (...) Zaszczepił w nich miłość do teatru, 
muzyki. Był krytykiem w „Ilustrowanym Kurierze Polskim” oraz recenzentem teatralnym. 
To on prowadził uczniów na koncerty do Pomorskiego Domu Sztuki przy ul. Gdańskiej. 
Pan profesor informacje o uczniach zapisywał ołówkiem tak krótkim, że nie mieściło 
się im w głowie. Gdy kiedyś zapytali, dlaczego pan profesor nie ma dłuższego ołówka, 
to odpowiedział, że specjalnie. Gdyby go używał, to uczniowie mogliby z ruchu dłoni 
odczytać, co sobie o nas zapisuje. (...) Absolwenci wspominają również inż. Zygmunta 
Tęsiorowskiego od geodezji, którego traktowali jak drugiego ojca. Z każdym problemem 
można się było do niego zwrócić. Zawsze miał czas. Wysłuchał, doradził, pocieszył. 
Wspaniały był też doktor Józef Dębski - uczył nas fizyki, chemii, gleboznawstwa oraz 
encyklopedii rolnictwa i  leśnictwa. Świetnie władał rosyjskim. Znał w tym języku takie 
słowa, przy których nasza nauczycielka rosyjskiego, którą nazywaliśmy „Kaczuchą” się 
czerwieniła, mimo iż też już nie miała lat naście. Ale doktor Dębski chodził jeszcze 
do carskiej szkoły średniej4. Bardzo ciekawe były lekcje historii nauki o  Polsce, które 
prowadził profesor Rajmund Kuczma. W budynku przy ulicy Jagiellońskiej 9 
nauczał przez wiele lat. Jest entuzjastycznie wspominany przez byłych uczniów tej 
szkoły, którzy w wywiadach podkreślają, że zarażał swoją ogromną wiedzą i niezwykle 
angażował uczniów na swoich lekcjach. W  jego działaniach młodzież widziała pasję. 
Jeszcze ucząc w Technikum Geodezyjnym i Technikum Budowlanym, rozpoczął 
pracę w  Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Potem 
w latach 1968–1981 był jego dyrektorem. Wszyscy pamiętają go jako autora 

2 35-lecie Bydgoskiej Szkoły Geodezyjnej. Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Zarząd Oddziału w  Byd-
goszczy, 1980
3 zob. Bydgoscy geodeci wykonali mapę terenu przyszłej stolicy Nigerii. Dziennik wieczorny, 5.12.1978; 
Małgorzata Wąsacz, Spotkają się w 60. rocznicę matury, Gazeta Pomorska, 24.05.2018; Małgorzata 
Wąsacz, Ich spotkania są jak randki. Nigdy ich dość! Na kolejną umówili się za rok. Gazeta Pomorska, 
20.09.2018 r.; Małgorzata Wąsacz, To była już nasza piętnasta „randka”. Na kolejną umówiliśmy się za 
rok! Gazeta Pomorska, 14-15.07.2018
4 Małgorzata Wąsacz, Jak to było w Technikum Geodezyjnym? Historia każdego ucznia krótkim ołówkiem 
pisana, Dodatek do Gazety Pomorskiej, 23.11.2006
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wspaniałych  artykułów popularyzujących Bydgoszcz i region, także na starych 
fotografiach. Z dumą można powiedzieć, że był wyjątkowy. Za tę właśnie wyjątkowość 
i pracę został Bydgoszczaninem Roku 1996, honorowym członkiem Towarzystwa 
Miłośników Miasta Bydgoszczy, a 26 września 2007 otrzymał tytuł Honorowego 
Obywatela Bydgoszczy. Do jego niezliczonych publikacji ciągle z  przyjemnością się 
wraca.

(...) W pamięci uczniów zapisał się również matematyk Aleksander Kijek - wyjątkowy 
oryginał - oraz magister inżynier Modest Kamiński, który uczył geodezji szczegółowej 
i  astronomii. Był znany ze swoich ekstrawaganckich strojów, które uczniowie podziwiali. 
Zimą nosił szubę sobolową a’la Rewizor Gogola, natomiast latem na motocyklu „Sokół 
1000” resorowanym sprężynami jeździł po polach Osielska i Myślęcinka w skórzanej 
pilotce z powiewającymi nausznikami. Świetna była też matematyczka magister Irena 
Karls, która potem wykładała w Wyższej Szkole Inżynierskiej. Chcielibyśmy również 
wspomnieć Brunona Jastera, który uczył geodezji. Był bardzo konkretny i wymagający, 
ale uczniowie lubili go5. Jeden z absolwentów zapamiętał go pewnie na dłużej, kiedy 
powiedział mu: Jesteś chłopem, ale chłopskiego rozumu to ty nie masz. M. Ślusarski 
z  kolei mawiał: Jesteś na dobrej drodze, ale bardzo wyboistej. Mimo że było w tym trochę 
złośliwości, to nikt się wówczas nie obrażał6.

Wysoki poziom nauki i zaangażowanie nauczycieli skutkowało narodzinami wy-
bitnych, przyszłych fachowców. Tutaj właśnie, w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 
9 rozpoczynał swoją poważną przygodę edukacyjną Edmund Obiała. Życie chło-
paka spod inowrocławskiej wioski nie było łatwe. Dzień w dzień, od poniedziałku do 
soboty dojeżdżał do szkoły. Najpierw kilka kilometrów na piechotę do stacji kolejowej 
Złotniki Kujawskie, następnie jazda pociągiem trzy kwadranse do Bydgoszczy i dalej 
znowu na piechotę do szkoły przy ulicy Konarskiego. Miło i z wdzięcznością wspomina 
do dziś swych nauczycieli – matematyczkę panią Irenę Karlsową, dyrektora Tadeusza 
Tarkowskiego i absolwenta Sorbony, fizyka i gleboznawcę Józefa Dębskiego i wielu in-
nych.  W  1965 roku Edmund Obiała kończy technikum geodezyjne. Potem studiuje 
w  Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy oraz Politechnice Poznańskiej. W  cza-
sie niepokojów społecznych i zawieruchy politycznej wyjeżdża do Australii (1980), 
żeby realizować swoje marzenia. Solidne podstawy, które wyniósł ze szkół bydgo-
skich i wyobraźnia prowadziły go w kierunku wielkich wyzwań.  W Sydney pracował 
nad budową Banku Narodowego, największego wieżowca tego miasta, Parramatta 
Stadium, Sydney Football Stadium, a w 1994 roku wygrał konkurs na projekt sta-
dionu planowanych na 2000 rok Letnich Igrzysk Olimpijskich. Za zasługi zostaje 
mianowany attaché olimpijskim przy Komitecie Organizacyjnym Igrzysk Olimpij-
skich w  Sydney. O dziele E. Obiały pochlebnie wyrażał się szef Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego Juan Antonio Samaranch, a także gwiazdy lekkiej atletyki 
Sebastian Coe i Carl Lewis. Potem nadzoruje budowę nowego stadionu Wembley, 
przebudowuje stadion Chelsea w Londynie, Everton w Liverpool ’u  i  koordynuje 
budową obiektów Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku. 6 grudnia 2008 roku w Byd-
goskiej Alei Autografów osób zasłużonych na ulicy Długiej zostaje odsłonięta sym-

5 op.cit., Gazeta Pomorska, 20.09.2018
6 O popularnych wówczas powiedzeniach obu nauczycieli powiedział mi w rozmowie telefonicznej pan 
Romuald Chalamoński absolwent Technikum Geodezyjnego.
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boliczna tablica z jego podpisem. A wszystko zaczęło się w Technikum Geodezyjnym 
przy ulicy Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy.

Byli uczniowie wspominają też wspaniałą atmosferę i stroje: mundurki, fartuszki, 
czapki z zielonym otokiem i czerwone tarcze, na których - w złotym kolorze -  wid-
niał napis szkoły, poniżej była kula ziemska, a u dołu nazwa miasta - Bydgoszcz. Sil-
na więź między uczniami pozwala im niemal każdego roku organizować spotkania. 
Pierwsze miało miejsce w 1980 roku. Podczas 35-lecia Technikum Geodezyjnego 
w  Bydgoszczy. Od tego czasu zorganizowano już 16 takich spotkań. Na każde przy-
chodziło kilkadziesiąt osób. W 2012 roku z inicjatywy uczniów na budynku przy 
ul.  Jagiellońskiej 9 została zawieszona pamiątkowa tablica informującą o funkcjonu-
jącym tu niegdyś technikum geodezyjnym. 

Wiele roczników absolwentów technikum do tej pory robi sobie pamiątkowe zdjęcie 
przed budynkiem przy ulicy Jagiellońskiej 9 lub od strony dziedzińca szkoły. Absol-
wenci wydają także albumy fotograficzne z pamiątkowymi zdjęciami z przeszłości7. Są 
na nich uczniowie i nauczyciele z różnych lat, fotografie z praktyk, a potem z  pracy.

Każdy absolwent Technikum Geodezyjnego w Bydgoszczy 1951-1968, z którym 
rozmawiałem, niezależnie od rocznika, bardzo ciepło wspomina naukę w tym okre-
sie: Maria Klarkowska, Jan Drygas, Ryszard Krzyżanowski, Halina Tarkowska, Hele-
na Ryngwalska, Teresa Żołnierczyk, Jan i Krystyna Preus. Są nadal życzliwi i otwarci, 
chętnie dostarczają informacji z tamtego czasu i materiałów tekstowo-zdjęciowych. 
W  wielu przypadkach przyjaźń, jaką sobie okazywali w szkole, przerodziła się w mi-
łość, a potem w małżeństwo. Jest wiele takich par.

7 np. Stefan Cichowski, Ryszard Krzyżanowski, Jan Drygas, Jerzy Chylewski, Dawnych wspomnień czar. 
1945-1980
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Zdjęcie absolwentów Technikum Geodezyjnego z 1954 r. Ze zbiorów prywatnych Ryszarda Krzyżanowskiego
W górnym rzędzie od lewej: Grajek Tadeusz, Słupikowski Zdzisław, Kilman Zbigniew, uczeń nieznany, 
Krzemiński Kornel, Kabaciński Stanisław, uczeń nieznany, uczeń nieznany, uczeń nieznany, Wudarski 
Stanisław, Hołubowicz Kazimierz,  Myszko Stanisław, uczeń nieznany, 
W dolnym rzędzie od lewej: Wąsikowska Jadwiga, Winowiecka Jarmila, Profesor Aleksander Kijek, 
Patrzykowska Halina, Rutkowski Kazimierz, Siuda Zbigniew.

Zdjęcie absolwentów Technikum Geodezyjnego w Bydgoszczy w podwórzu, na terenie posesji przy 
ul.  Jagiellońskiej 9, czerwiec 1956 r. Ze zbiorów prywatnych Marii Klarkowskiej.
W górnym rzędzie od lewej: Eleonora Manikowska, Alicja Siennicka, Bogdan Wiarek, Krystyna Gackowska, 
Krystyna Ławska, Jan Preus, Renata Mazurek, Eugenia Urbańska,  Stanisław Zientkiewicz, Urszula 
Rydlewska, Urszula Taczkowska, Stefan Kałka.
U dołu od lewej: Urszula Sroka, Danuta Horeglad, Regina Drożniewska, Stefania Lemańczyk, Elżbieta 
Skałecka, Maria Klarkowska, Henryk Markiewicz, Zygmunt Grajek, Kazimierz Kowalski.
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35-lecie Technikum Geodezyjnego w Bydgoszczy, 1980, Grono pedagogiczne. 
Ze zbiorów prywatnych Ryszarda Krzyżanowskiego
1 - Tadeusz Tarkowski, 2 - Rajmund Kuczma, 3 - Marian Ślusarski, 4 - Ryszard Zybała, 5 - Stanisław 
Ślusarek, 6 - Zbigniew Radtke, 7 - Borys Pilinkiewicz, 8 - Seweryn Wierzbowski, 9 - Irena Ślusarek, 10 - 
Halina Patrzykowska, 11 - Cecylia Gorczyca, 12 - Gizela Dobrindt

Świadectwo ucznia Technikum Geodezyjnego w Bydgoszczy
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abSolWenci 
 Rok 1951
Aleksandrowicz Regina, Babiński Włodzimierz, Banas Henryk, Bieniecki Janusz, Budzar 
Kazimierz, Ciechowski Stefan, Filarski Jan, Kępiński Zbigniew, Kozik Roman, Łykowski 
Zbigniew, Masztalerz Zbigniew, Michalska Halina, Nowacki Stanisław, Nowicki 
Bogumił, Pawłowski Czesław, Pepliński Benedykt, Perdziak Henryk, Pieślak Henryk, 
Radtke Zbigniew, Remian Jerzy, Szalonek Mieczysław, Slósarek Stanisław, Tieraszko 
Stanisław, Wierzbowski Seweryn, Winowiecki Jerzy, Woźniak Zenon, Zybała Ryszard.
 

Rok 1952
Adamski Jan, Brauer Zdzisław, Brona Stanisław, Budnik Zbigniew, Bujko Tadeusz, 
Czarnowski    Hieronim, Czuba Paweł, Doradziński Jerzy, Frost Benedykt, Gorczyca 
Cecylia, Jankowski Jerzy, Jelonek Kazimierz, Kozielski Marian, Kurek Norbert, Kwasek 
Marian, Ladaczyński Józef, Mackiewicz Stefan, Matczyński Henryk, Meyer Zenon, 
Mikołajewski Benedykt, Najdyhor Jerzy, Neumann Jerzy, Niemcówna Barbara, Nowak 
Jan, Piasecki Leon, Raniszewski Mieczysław, Sienkiewicz Henryk, Spalony Czesław, 
Sytek Roman, Szarafiński Stanisław, Wiarek Bronisław, Wieczorek Zbigniew, Włodarski 
Edward, Wnukowski Edward, Zarzecka Maria, Zieliński Jerzy, Baranowski Zbigniew.
 

Rok 1953
Boruta Michał, Bukolt Romuald, Burda Jerzy, Cieszyński Bolesław, Dominiczak 
Stanisław, Donarski Lech, Flanc Zbigniew, Kozaczka Teodor, Kulpiński Romuald, 
Martin Eugeniusz, Mazurkiewicz Jan, Mokwa Jerzy, Myszka Czesław, Nowak Julian, 
Okniński Marian, Soboczyński Jerzy, Szczukowski Zbigniew, Szpajda Zdzisław, 
Wiśniewski Czesław, Zawadzki Ryszard, Zieliński Henryk, Zmysłowski Czesław.

Rok 1954
Angiarski Jerzy, Gac Jan, Grajek Tadeusz, Hołubowicz Kazimierz, Jeliński Jan, 
Kabaciński Stanisław, Kilman Zbigniew, Łosoś Henryk, Majewski Jerzy, Makarczyk 
Zbigniew, Małek Krzysztof, Myszko Józef, Patrzykowska Halina, Ristau Jerzy, Rugowski 
Marian, Rutkowski Kazimierz, Siuda Zbigniew, Wąsikowska Jadwiga, Winiecki Jan, 
Wróblewski Jerzy, Wudarski Stanisław, Wyrzykowska Zofia, Zalewski Leszek.
 

Rok 1955
Ancewicz Zbigniew, Arszyński Sylwester, Banasiak Waldemar, Białobłocki Bazyli, 
Czekała Czesław, Dziobak Franciszek, Gerus Alojzy, Głowacki Bogdan, Janikuła 
Zbigniew, Kowalska Antonina, Lewandowski Jerzy, Nogieć Wojciech, Prentki Ryszard, 
Przybysz Urszula, Szmyrgałło Irena, Świtaj Marian, Towalski Eugeniusz, Wojciechowski 
Stanisław, Wrona Stanisław, Trybuś Edward.
 

Rok 1956
Drożniewska Regina, Gackowska Krystyna, Grajek Zygmunt, Horeglad Danuta, Kałka 
Stefan, Klarkowska Maria, Kowalski Kazimierz, Lemańczyk Stefania, Łabędź Stefania, 
Ławska Krystyna, Manikowska Eleonora, Markiewicz Henryk, Mazurek Renata, Preuss 
Jan, Rydlewska Urszula, Siennicka Alicja, Skałecka Elżbieta, Sroka Urszula, Taczkowska 
Urszula, Tanan Zygmunt, Urbańska Eugenia, Wiarek Bogdan, Zientkiewicz Stanisław, 
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Bejtka Maria, Boliński Aleksander, Chachulski Edmund, Kalemba Danuta, Kampiński 
Mieczysław, Kędzia Zygmunt, Klimczyk Władysław, Kolenda Józef, Korzynek Zofia, 
Kosecki Jerzy, Lie Bogusław, Łabenda Zenon, Michalska Teresa, Pisarski Wenencjusz, 
Podowski Tadeusz, Sparkowski Jerzy, Waldowska Łucja, Wenglarz Henryk, Winkel 
Ryszard.
 

Rok 1957
Bajon Zbigniew, Ceglarski Zbigniew, Gern Janusz, Gondek Kazimierz, Heymowski 
Henryk, Klawitar Aniela, Kobryś Regina, Kwasucka Jadwiga, Majewski Stefan, 
Nadolski Roman, Piątkówna Krystyna, Pierucka Krystyna, Popławski Waldemar, 
Siewierska Danuta, Suwalska Barbara, Tęsiorowski Marek, Toruński Andrzej, Weiner 
Norbert, Wietrzykowska Łucja, Autapko Teresa, Borowicz Janusz, Borowska Barbara, 
Cichocka Regina, Dubieniecki Lech, Dzięcielak Janina, Gill Romuald, Jaworska 
Małgorzata, Kamieńcki Grzegorz, Kołaczyński Cezary, Kołodziejak Zofia, Konieczny 
Ryszard, Kowalski Henryk, Kurdybulski Adam, Lisiecka Felicja, Majcherek Piotr, Nargia 
Ireneusz, Oparkowski Modard, Pekowski Bronisław, Pietraszewski Janusz, Rędziniak 
Jerzy, Sampłowicz Danuta, Stokała Elżbieta, Szczypiński Stanisław, Szymczak Witold, 
Bodnarek Andrzej, Bilecki Rajmund, Chełmińska Bożena, Ciszewski Adam, Domański 
Bolesław, Frayer Andrzej, Gajc Lech, Jachowicz Feliks, Michalska Krystyna, Nowakowska 
Maria, Pellogrini Maria, Priebe Edward, Sójkowska Kornelia, Więczkowski Stanisław, 
Witkowska Łucja, Żuralski Roman, Ryngwalska Helena, Aleksiejew Aleksandra, Branicki 
Edward, Cebula Zenon, Cichocki Stanisław, Ćwielowski Stefan, Dąbrowski Mirosław, 
Janicki Włodzimierz, Jastrzębski Ryszard, Korzeniowski Ignacy, Knyspel Paweł, Leibasz 
Stanisław, Modrzejewski Bolesław, Naporowski Zenon, Olszewski Antoni, Ossowski 
Leszek, Sobczak Tadeusz, Sobkiewicz Lech, Węglarz Bronisław, Witkowska Danuta, 
Wołucki Janusz, Woźniak Henryk, Bagrowski Maciej, Bytomska Jadwiga, Chojacki 
Andrzej, Cichoń Antoni, Foder Zdzisław, Hofmann Stanisław, Kalisz Aleksander, Kozik 
Ewa, Kozłowski Cezary, Łomozik Stanisław, Papała Kazimierz, Pieczarek Władysław, 
Piesik Zbigniew, Rentowska Grażyna, Sapkowski Edward, Turłay Brunon, Wieczorek 
Jan, Zajączkowski Lech, Żmijewski Mieczysław, Bukowski Tadeusz, Dąbrowski 
Zdzisław, Gabor Jerzy, Gap Roman, Grabowska Irena, Hajder Władysław, Jakubowski 
Stanisław, Kędzierski Roman, Konarzewski Edward, Konopka Jan, Krzyszłatowicz 
Ryszard, Latosiński Antoni, Molendowski Jan, Mrówczyński Bolesław, Nowak Edward, 
Ochęduszko Józef, Piatras Feliks, Szwed Ryszard, Śmiałowski Wacław, Trzebiński 
Zbigniew, Turlej Stanisław, Wojtasz Zbigniew.
 

Rok 1958
Beck Karol, Ceglarek Aleksander, Degler Maria, Dobrindt Gizela, Drygas Jan, Durska 
Aleksandra, Fiutowski Aleksander, Hałas Tadeusz, Iwicka Krystyna, Jankowiak Tadeusz, 
Kalemba Ryszard, Karaś Teresa, Kiliński Wiesław, Kachlicka Regina, Kędziorska 
Irena, Kolanowski Marian, Malak Zdzisław, Niemcewicz Kazimierz, Nogalska Stella, 
Nowak Barbara, Nowak Małgorzata, Popławska Barbara, Ritter Kazimierz, Siuda 
Jerzy, Siudowski Jerzy, Słowikowska Barbara, Stark Anna, Starzyński Mieczysław, 
Szałkowski Stefan, Szydłowski Janusz, Wróblewski Aleksander, Zaremba Sławomir, 
Ziętkiewicz Ryszard, Żelazny Jan, Dworniczak Anna, Bogusławska Zofia, Burdziąg 
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Leonard, Graczyk Elżbieta, Jagodzińska Henryka, Krzyżanowski Jerzy, Kujaczyńska 
Jadwiga, Lepak Helena,  Matelewski Bogdan, Neumann Józef, Paruszewska Hanna, 
Rusak Bolesław, Simka Dorota, Stawiak Władysława, Teska Anna, Tomasik Andrzej, 
Lepper Eustachiusz, Chalamońska Jolanta, Baliński Zbigniew, Korzeniowski Bolesław, 
Kwiatkowski Wojciech, Majchorczak Andrzej, Przybylski Marian, Pszczolińska Emilia, 
Stawicki Tadeusz, Szymczak Ryszard, Wierzbicki Stanisław, Wolski Kazimierz, Zawada 
Ryszard, Anyszewski Mirosław, Najiński Henryk, Wolski Kazimierz, Zawada Ryszard, 
Najiński Henryk, Borodeńko Jan, Chamczyk Zofia, Gulewicz Władysław, Kesler 
Andrzej, Kołaczyński Bohdan, Najdyhor Stanisław, Piotrowicz Wacław, Przybylski 
Jerzy, Starzyński Jerzy, Trociński Henryk, Tyrkiel Teresa, Wiśniewski Tadeusz, Zieliński 
Hieronim.

Rok 1959
Appel Maria, Bejgerowska Ewa, Brześcik Anna, Drożniewski Rajmund, Cieślak Dorota, 
Domżał Jerzy, Gerasimenko Edward, Grochowska Halina, Grochowska Danuta, 
Kaźmierczak Urszula, Kazubowski Henryk, Kołdziński Zbigniew, Kozłowska Halina, 
Marcinkiewicz Jadwiga, Marcinkiewicz Marta, Pażuś Ryszard, Piątkowska Krystyna, 
Preus Aniela, Siudowska Iwona, Szlejer Stefan, Witkowski Jerzy, Barańska Krystyna, 
Bałdzikowski Zygmunt, Borecka Maria, Budysz Krystyna, Butowt Stanisław, Chmara 
Maria, Graczyk Benon, Kaczmarek Lidia, Krüger Jerzy, Krzyżanowski Ryszard, 
Kugler Jolanta, Lipiński Jan, Łukaszewicz Jerzy, Makurath Jan, Marszałek Aleksander, 
Meszyński Zbigniew, Musiał Jan, Sase Roman, Śmietana Leszek, Szczurek Ryszard, 
Szwargot Krystyna, Theis Maria, Witowska Anita, Ziółkowska Anna, Morański Ryszard, 
Olczak Danuta, Triebler Janusz, Wrzesiński Romuald, Wysocki Oldwig, Zielińska 
Agata, Bednarska Maria, Chudziński Zygmunt, Ciastek Józef, Dekiert Franciszek, 
Dróźdź Adam, Dyński Arnold, Gałka Albin, Gorczyński Zygmunt, Groblewski Ryszard, 
Gruszczyński Mieczysław, Łaniecki Stanisław, Marciniak Stanisław, Mroczkowski 
Stefan, Paliwoda Jan, Staśkiewicz Eugeniusz, Ślusarski Henryk, Wiśniewski Józef, 
Wołejko Jarosław, Woźniak Józef, Żurawski Leszek.
 
Rok 1960
Cierzniewski Jan, Grohnert Franciszek, Klementowski Jerzy, Lewandowska Urszula, 
Niezgoda Franciszek, Szałbierz Zbigniew, Zalewski Ferdynand, Dereszyński Henryk, 
Grabowski Stanisław, Kocemba Bolesław, Kostecki Władysław, Lenczewski Jerzy, 
Leszczyński Eugeniusz, Mikołajczak Jan, Olejniczak Jan, Rataj Edward, Sosnowski 
Kazimierz, Tafelski Edmund, Wieczorek Edmund, Woźniak Zbigniew, Wróblewski 
Władysław, Wrzesiński Bogusław, Cieszyński Ryszard.
 
Rok 1961
Chłodzińska Krystyna, Chmara Teresa, Damski Alfred, Domagalski Waldemar, Fabiszak 
Jerzy, Jankowska Brygida, Klusak Stefan, Kos Zofia, Krzesiński Wiesław, Leniec 
Elżbieta, Nowicki Jerzy, Pijanowski Henryk, Waldowska Stefania, Wojciechowska Anna, 
Wyrzykowska Joanna, Błaszczuk Teodora, Buczkiewicz Irena, Burzyńska Wirginia, 
Chmara Bernard, Ciesielska Irena, Ciża Henryk, Dudziński Ryszard, Głomski Henryk, 
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Grzesiak Romuald, Iłka Teodora, Kałka Irena, Kolański Roman, Kortas Zygfryd, Kurian 
Ryszard, Pastwa Danuta, Stefaniak Franciszek, Zabłocka Małgorzata, Dołkowski Jerzy.
 
Rok 1962
Barciszewski Józef, Bogaczyk Karol, Burchard Ryszard, Ćwikła Jerzy, Czapczyk Urszula, 
Deja Ryszard, Graiser Ryszard, Grzesiak Jerzy, Koperski Norbert, Krokowski Piotr, 
Leński Janusz, Lipiński Adam, Mathews Adam, Mazurkiewicz Wiktor, Nowicki Henryk, 
Raczkowski Andrzej, Stefański Bogusław, Stontka Leszek, Witul Leopold, Zalewski 
Piotr, Bejgerowski Edward, Haidak Roman, Wróblewski Władysław, Gapiński Karol, 
Abramowski Bogdan, Bobiński Wilisław, Brzeziński Kazimierz, Chmurzyński Roman,  
Deskiewicz Zenon, Frankowski Henryk, Godlewski Waldemar, Górewna Krystyna, Hintz 
Tadeusz, Kamiński Andrzej, Piotrowski Stefan, Rydlewski Janusz, Sargalski Romuald, 
Wieloch Henryk, Żmudzki Eugeniusz.

Rok 1963
Barlik Marcin, Behrondt Roman, Czareszko Grzegorz, Dreżniewski Marian, Grelewicz 
Jan, Jankowski Henryk, Kempa Jan, Kociałkowski Jerzy, Kopcewicz Andrzej, Kubiak 
Roman, Kozikowski Janusz, Laskowski Henryk, Mrugowski Ryszard, Neumann Wanda, 
Nowakowski Antoni, Pietrzak Zdzisław, Rykowski Marcin, Soliński Franciszek, 
Strembrowicz Janusz, Świderski Adam, Świtała Manfred, Utnal Stanisław, Walczyk 
Adam, Ziółkowski Janusz, Wiśniewski Waldemar, Bogdański Jan, Prusiński Zbigniew, 
Kaszyński Zygfryd
 
Rok 1964
Bleja Bogdan, Darowny Andrzej, Janiszewski Bolesław, Krefa Wojciech, Kubiak 
Kazimierz, Jarzembowski Andrzej, Michalski Alojzy, Musiał Kazimierz, Nowaczyk 
Włodzimierz, Papiewski Czesław, Piaskowski Andrzej, Stefański Franciszek, Sujkowski 
Lech, Superczyński Henryk, Szczechowski Ryszard, Szymański Kazimierz, Walther 
Jerzy, Waruszewski Andrzej, Witczak Adam, Witenberg Andrzej, Wyszomirski Czesław, 
Wojciechowski Henryk, Mikołajczak Ryszard.
 
Rok 1965
Amerski Henryk, Czechański Marian, Dondolski Andrzej, Gilewski Kazimierz, Handler 
Janusz, Jasiński Zbigniew, Klomfas Janusz, Kłoda Andrzej, Korycki Waldemar, Kosiak 
Andrzej, Krawiec Janusz, Lemański Andrzej, Małek Wojciech, Niedziela Krzysztof, Okoń 
Ignacy, Obiała Edmund, Opaska Tadeusz, Radoła Włodzimierz, Ręczkowiak Bernard, 
Rymer Stefan, Słomkowski Adam, Smętak Jerzy, Wojtasik Edmund, Zajączkowski Leszek, 
Zająkała Bogdan, Aleksandrowicz Tadeusz, Bukowski Jan, Dreżniewski Marian, Fischer 
Leszek, Gałka Czesław, Gill Jerzy, Gołdyszewicz Lech, Gruszczyński Zbigniew, Jurewicz 
Krzysztof, Kłosiński Bogdan, Kropiwnicki Stanisław, Laskowski Jerzy, Malinowski Jerzy, 
Nogalski Włodzimierz, Nowak Ryszard, Pauszek Wiesław, Piasecki Adam, Sikorski 
Waldemar, Słomiński Tomasz, Szczerbiak Lesław, Szymański Andrzej, Szymański 
Jurgen, Twaróg Andrzej, Wojciechowski Jakub, Madaj Ryszard.
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Rok 1966
Buholz Władysław, Ciesielski Stefan, Głowacki January, Górewicz Ryszard, Grundkowski 
Roman, Jaworski Andrzej, Jucewicz Władysław, Kaniewski Romuald, Karolczak Leszek, 
Kawałek Piotr, Kopeć Zbysław, Krawczyk Ryszard, Matysek Janusz, Mroziński Marian, 
Nawrocki Tadeusz, Preuss Ryszard, Przybylski Henryk, Berandt Maciej, Byrwa Stanisław, 
Dietrich Bernard, Geszke Andrzej, Sosiński Jurand, Trusiło Eugeniusz, Waligóra Jerzy, 
Wardziński Jerzy, Zieliński Stanisław, Żelazny Marek, Żołnierzak Stanisław, Malarski 
Adam, Narojczyk Jan, Piotrowski Adam, Sierański Wiesław, Strzelecki Piotr, Spica 
Kazimierz, Walczak Józef, Górnikiewicz Stanisław, Hajnco Ryszard, Jankowiak Witold, 
Korner Andrzej, Korpowski Ryszard, Krajewski Hieronim, Kurek Wirginiusz, Wikariak 
Janusz, Wróblewski Włodzimierz, Szczepański Andrzej, Żbikowski Zbigniew, Waszak 
Jerzy, Żywiczyński Marian, Malicki Marian
 
Rok 1967
Adamczewski Konrad, Astapko Czesław, Berent Ryszard, Buliński Andrzej, Chęsy 
Bogdan, Domian Romuald, Fanich Włodzimierz, Gordon Jan, Jankowski Jerzy, 
Kryszak Ryszard, Kucharek Leszek, Łuszczyński Zbigniew, Matczyński Jan, Mroziński 
Henryk, Pałys Wojciech, Pawlak Jurand, Rybarczyk Waldemar, Siejak Jerzy, Sitek Jerzy, 
Siwek Jerzy, Szczechowski Bogdan, Zamarau Wiesław, Zientek Waldemar, Bartkowiak 
Zbigniew, Chalamoński Romuald, Czerwiński Eugeniusz, Danielewicz Wojciech, 
Eichstaedt Miron, Gaca Marian, Gawrys Jerzy, Gibała Zdzisław, Gordon Stanisław, 
Górski Wojciech, Jankowski Czesław, Kowalski Ryszard, Krause Stanisław, Lewczak 
Janusz, Mechliński Zbigniew, Młodzieniak Eugeniusz, Nawrocki Bernard, Płoszaj 
Wiesław, Rudnicki Robert, Rychlicki Jan, Sobala Czesław, Szczerba Ryszard, Szmuc 
Bogdan, Wiśniewski Stefan, Woda Józef, Laskowski Tadeusz, Chylarecki Ludwik.
 
Rok 1968
Andrzejewski Lech, Banasik Janusz, Byrwa Izydor, Chojnacki Bogdan, Gibas Adam, 
Grzybowski Marian, Jankowski Marek, Kilichowski Roman, Klimowicz Ryszard, 
Koliński Adam, Kuglarz Zygmunt, Leniec Zbigniew, Lewandowski Rajmund, Luther 
Leonard, Majewska Danuta, Matysek Aleksandra, Notas Andrzej, Niesobski Feliks, 
Nowakowski Jerzy, Przesławski Wojciech, Przybylski Andrzej, Rutkowski Lech, Sadowski 
Ryszard, Sikora Ryszard, Stawluk Kazimierz, Szukaj Andrzej, Tarkowska Halina, 
Wanko Mieczysław, Wonder Zygfryd, Zimbro Leszek, Zalewski Marian, Balbusa 
Michał, Bartkiewicz Mirosława, Chmaj Stefan, Gasiński Andrzej, Gogolewski Zdzisław, 
Górski Andrzej, Grotek Kazimierz, Jaskulski Marian, Jaworski Lech, Kijek Wiesława, 
Kozłowski Jan, Krystowczyk Bolesław, Kruń Stanisław, Krzyżanowski Tadeusz, Leniec 
Roman, Majcharek Wiesław, Michalski Stanisław, Modry Henryk, Rojek Andrzej, 
Wycinka Kazimierz, Żukiewicz Jerzy, Mulcarz Janusz, Mulorz Leszek, Rogalski Jerzy, 
Niezgoda Piotr, Orcholski Ryszard, Plewa Stanisław, Presko Adam, Rogiński Krzysztof, 
Różycki Mirosław, Kirys Andrzej, Gmerak Edward.
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Robert Preus

Ze wspomnień absolwentów Technikum Geodezyjnego 
w Bydgoszczy, czyli... wywiad z rodzicami

Dziwna historia
Nazywam się Robert Preus. Od siedemnastu lat pracuję w Kujawsko-Pomorskim 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ale z placówką jestem związany dłużej. 
Wcześniej w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 9, w którym obecnie znajduje się 
ośrodek doskonalenia nauczycieli, było wiele innych instytucji i szkół, między inny-
mi technikum geodezyjne. Uczyli się w nim  moi rodzice Jan i Krystyna. Zanim się 
pobrali, chodzili do jednej szkoły, ba… do jednej klasy! 
Przyznacie, że to dość niesamowita przygoda. Do tego syn przeprowadza wywiad ze 
swoimi rodzicami. Historia zatoczyła koło. Rodzice ukończyli szkołę średnią w  bu-
dynku, w którym obecnie pracuje ich syn. Życie napisało nam  różne scenariusze, ale 
umieściło w tym samym miejscu. Ciekawa sprawa.

R: Dlaczego wybraliście Technikum Geodezyjne w Bydgoszczy? Kto bądź co 
skłoniło Was do wyboru tej szkoły?
J: Najpierw musisz wiedzieć, że przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego mieścił się 
budynek, w którym funkcjonowały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 11, do któ-
rej chodziłem i Szkoła Podstawowa nr 12 w Bydgoszczy, do której chodziła Twoja 
mama. Myśmy się wówczas jeszcze nie znali. W ostatniej, siódmej klasie na jedną 
z  lekcji przyszedł ówczesny dyrektor Technikum Geodezyjnego w Bydgoszczy pan 
Tadeusz Tarkowski. Na spotkaniu zachęcał nas do kontynuowania nauki w jego 
szkole. A  miał do tego szczególny dar. Bardzo barwnie opowiadał o zawodzie geo-
dety. Pamiętam to jak dzisiaj. Przekonywał, że geodeta to ambasador kultury w terenie 
(na wsiach) i  samodzielny pracownik od pierwszego dnia pracy. Bardzo mi się to po-
dobało. Mimo że miałem złożone dokumenty do szkoły kolejowej, to zaraz po spo-
tkaniu przeniosłem je do technikum geodezyjnego. Z obawy przed reakcją rodziców 
powiedziałem im o tym dopiero kilka dni później.

K: Dyrektor Tarkowski opowiadał o walorach pracy. Mówił o geodetach: Skoczy-
bruzdy od wiosny w terenie. Będziecie na świeżym powietrzu, zawsze opaleni. Trudno 
o lepszą zachętę dla czternastolatki. Potem już w technikum geodezyjnym mieliśmy 
przyjemność uczestniczenia w zajęciach pana Tadeusza Tarkowskiego, który uczył 
nas geometrii wykreślnej. Był skromny, nieco staroświecki, ale mówił z wielką klasą. 
Do tego wszystkiego dyrektor miał zamiłowanie do malarstwa. Sam malował obrazy. 

J: Po śmierci pana Tarkowskiego, jego córka rozdawała w prezencie przyjaciołom 
obrazy ojca. Dostaliśmy dwa. Oba do tej pory wiszą w naszym mieszkaniu. Tak to 
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się wszystko zaczęło.
Należy podkreślić, że córka dyrektora Halina Tarkowska też uczyła się w technikum 
geodezyjnym.

R: Jak oceniacie poziom edukacji w tej szkole?
K: Musisz wiedzieć, że Technikum Geodezyjne w Bydgoszczy, w którym się uczy-
liśmy, zajmowało pierwsze piętro budynku przy ul. Jagiellońskiej 9. Nauka trwała 
cztery lata i były dwie równoległe klasy: A i B. W klasie trzeciej i czwartej uczyliśmy 
się na tak zwanej drugiej zmianie od 14.15 do 20.00. Poziom był naprawdę wy-
soki. Nie wszyscy dali radę ukończyć szkołę. W klasie pierwszej naukę rozpoczę-
ło pięćdziesięcioro trzech uczniów, a skończyło ją tylko siedemnaścioro. Mieliśmy 
dużo przedmiotów, których próżno byłoby szukać w innych ówczesnych szkołach 
technicznych. Poznawaliśmy elementy astronomii sferycznej, geometrię wykreślną 
i rysunek, geodezję inżynieryjno-przemysłową, geografię gospodarczą, topografię, 
kreślenia miernicze, topograficzne i opis map, geodezję i ćwiczenia instrumentów 
i rachunkowości, organizację pracy i norm techniczne,   prawoznawstwo ogólne 
i  ustawodawstwo miernicze. Trzeba było się przykładać od pierwszych dni nauki. 
Nie było łatwo.

R: Jakie wydarzenia klasowe czy szkolne utkwiły Wam w pamięci?
K: Przyszło nam żyć w czasach wielkich zmian. Pamiętam taką historię, która odbiła 
się dużym echem w środowisku uczniowskim, szkolnym. Kiedy umarł Józef Stalin, 
to znaczy jak ogłoszono żałobę narodową w Polsce w dniu jego pogrzebu, to jest 9 
marca, w szkole zrobiono specjalny apel, na którym wymuszono na nas uczczenie 
tego wydarzenia. Staliśmy w milczeniu na korytarzu. Podczas idealnej ciszy nagle 
zadzwonił budzik wcześniej nakręcony przez jednego z uczniów. Wszyscy buchnęli 
śmiechem. Tyle tylko, że dyrekcji i nauczycielom nie było do śmiechu. Do szkoły 
przyjechali przedstawiciele Urzędu Bezpieczeństwa. Przesłuchiwano uczniów. 

J: Zaczęli od małego, wątłego rudego kolegi, który krzyczał: Nic nie wiem, nic nie po-
wiem. I rzeczywiście nic nie powiedział. Nikogo nie zdradził, chociaż wielu uczniów 
wiedziało, kto to zrobił.  Trzeba tutaj jeszcze dodać, że budzik nie był aktem oporu. 
Mieliśmy zbyt małą świadomość tego, co robił Stalin. Poza tym były to czasy miłości 
do Stalina, którą podtrzymywali najważniejsi ówcześni polscy dygnitarze. To miał 
być po prostu taki „niewinny” żart. Sądzę, że nikt nie wiedział,  z jakimi konsekwen-
cjami mogło się to wiązać. Ostatecznie zadecydowano w szkole, że wszystkie osoby, 
które się śmiały podczas apelu, będą musiały wytłumaczyć się z tego w Związku Mło-
dzieży Polskiej. To też była śmieszna sprawa, bo prawie nikt z nas tam nie należał.
A skoro już jesteśmy przy tej organizacji ideowo-politycznej, to pamiętam, że w kla-
sie maturalnej zmuszano nas do zapisywania się do niej. Grożono nawet, że jeśli się 
nie zapiszemy, to możemy nie zdać matury.

J: Jak widać czasy były bardzo polityczne. Ale na wiele rzeczy nam także pozwalano. 
Na przykład na modlitwę przed nauką. Przez wszystkie cztery lata tak było. Był taki 
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nauczyciel, mgr Mazur, który realizował z nami zajęcia z dwóch przedmiotów: przy-
sposobienia wojskowego i nauki o Konstytucji. Był bardzo nasiąknięty polityką, ale 
kiedy zaczynaliśmy się modlić, nigdy nam nie przerywał. Od czasu do czasu delikat-
nie komentował, ale bez złośliwości. 
K: Z ważnych wydarzeń uczniowskich pamiętam wagary.  W trzeciej klasie techni-
kum wychowanie fizyczne realizowaliśmy nieraz na stadionie Gwiazdy przy ul.  Na-
kielskiej. Po zajęciach wracaliśmy do szkoły. Jednego razu postanowiliśmy całą klasą 
pójść do lasu na Osiedlu Błonie i nie wracać już do nauki. Pogoda była piękna, 
przyroda zachęcała, słoneczko świeciło. Chciało się żyć. Doskonale zdawaliśmy sobie 
sprawę z  konsekwencji, które mogą nas czekać. Dlatego solidarnie postanowiliśmy, 
że do szkoły powinna wrócić uczennica, która miała najsłabsze stopnie i ta, która 
była najlepsza.  W pierwszym przypadku obawialiśmy się usunięcia naszej koleżanki 
ze szkoły, a w drugim utraty pierwszego miejsca w nauce, za które otrzymywała sty-
pendium. 
Wagary nie wyszły nam na dobre. Odebrano mi czasowo stypendium za wysokie 
wyniki w nauce. Poza tym cała klasa za karę miała do wyboru: dekorowanie szkoły 
na pierwszego  maja albo porządkowanie terenu wokół budynku. Ja wybrałam ten 
drugi wariant. Musiałam wziąć łopatę i przekopać część terenu. Ledwo wbiłam ją 
w  ziemię, zaraz zrozumiałam, że to praca nie dla mnie. Byłam drobnej budowy. Nie 
szło mi najlepiej. Postanowiłam wrócić do dekorowania. To było w 1955 roku.

J: Technikum Geodezyjne w Bydgoszczy nie miało swojej sali gimnastycznej. Zajęcia 
z wychowania fizycznego najczęściej realizowaliśmy w szkole obok, to jest w dzisiej-
szym Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Konarskie-
go  2. W  latach naszej nauki nie było tam jeszcze „Plastyka”. 

K: Mieliśmy też sposób na nudne lekcje. Dla draki zapychaliśmy piec kaflowy w  kre-
ślarni, żeby się z niego dymiło. 

J: I jeszcze jedno wydarzenie, którym żyła cała szkoła. Wielka miłość siedemna-
stoletniego ucznia i trzydzieści lat starszej nauczycielki wychowania fizycznego. Ta 
niesamowita historia, która obiegła całą szkołę miała swój szczęśliwy finał. Kiedy 
nasz kolega ukończył szkołę, para wzięła ślub. Ich miłość przetrwała trudne chwile. 
Przez kilkadziesiąt lat byli szczęśliwym małżeństwem, aż do śmierci nauczycielki. Ów 
uczeń nigdy potem nie ożenił się ponownie. Spotkaliśmy go kiedyś i rozmawialiśmy 
o tym przez chwilę.

R: Czy pamiętacie bal maturalny?
J: Dla każdego ucznia bal maturalny był dużym wydarzeniem. W naszej szkole odby-
wał się w kreślarni. Pamiętam, że sami dekorowaliśmy salę.

K: Stał długi stół z jedzeniem. Reszta sali przeznaczona była do tańca. Wszyscy mieli 
skromne stroje: bluzeczki, sukienki szyte we własnym zakresie.
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Pan dyrektor Tadeusz Tarkowski pozwalał nam na urządzanie zabaw, ale sam nie 
tańczył. Mówił: Taniec to zawracanie głowy nogami. 
Jak zamierzaliśmy urządzić zabawę taneczną, to wszystko musieliśmy sami zorga-
nizować. Szkoła nie dysponowała sprzętem. Bogatsi uczniowie przynosili adapter, 
część uczniów płyty. Nie było głośników czy profesjonalnego nagłośnienia. Można 
powiedzieć, że w jednym kącie słyszałeś, w drugim dreptałeś. 
Pamiętam, że z Janem tańczyłam Cicha woda brzegi rwie.

R: Jakich nauczycieli zapamiętaliście najbardziej i dlaczego?
J: Pamiętam wielu z nich, bo to byli znakomici fachowcy. Na przykład inż. Ślusarski 
uczył nas topografii. Bardzo rzetelny, skrupulatny. Ale też z taką manierą dziwnego 
zakładania okularów.  Jeden zausznik wkładał do ucha, a drugi do ust. Wyglądało to 
zabawnie.
Zapamiętałem też polonistę mgra Pietkiewicza, który palcem sprawdzał boazerię 
i  mówił: Ta klasa jest zbiornikiem kurzu. 
W pierwszej klasie mieliśmy opiekuna, mgra Kijka, którego dzisiaj młodzież nazy-
wałaby wychowawcą. To on przyłapał mnie na lekcji, jak czytałem Winnetou Karola 
Maya. Dobrze sobie mnie zapamiętał i od tej pory nie miałem na lekcjach matematy-
ki spokoju. Ciągle mnie pytał, a za sprawdziany  przeważnie obniżał mi ocenę. Chciał 
koniecznie udowodnić, że nic nie umiem. A ja broniłem się dzielnie, bo matematykę 
lubiłem. Szkoda tylko, że musiałem to cały czas jemu udowadniać. Całe szczęście, 
że w drugiej klasie technikum zmienił nam się matematyk, bo nie wiem jak byłoby 
dalej. 
Wkrótce zmieniono nam też wychowawcę. Pamiętam, że był nim inż. Pilinkiewicz, 
który mówił pięknym akcentem wschodnim. Nic dziwnego. Wiedzieliśmy, że ukoń-
czył Politechnikę we Lwowie. W klasie III i IV opiekunem była nauczycielka ma-
tematyki mgr Karls, która ciągle powtarzała: Nie ucz się wzorów na pamięć, tylko 
zapamiętaj, że taki wzór istnieje i gdzie go znajdziesz. 

K: Miałam dobrą pamięć, nawet bardzo dobrą. Do niedawna recytowałem fragmen-
ty wierszy z tamtych lat. 
Potrafiłam nauczyć się z podręcznika tekstu słowo w słowo. Na początku nauczycie-
le nie mogli w to uwierzyć. Sprawdziany, które pisałam były identyczne z tekstem 
podręcznikowym. Myśleli, że ściągam i musiałam powtarzać sprawdziany, żeby udo-
wodnić, że mam opanowany materiał.  Dzisiaj się z tego śmieję, ale wówczas bardzo 
to przeżywałam.

J: Pamiętamy jeszcze nieżyjącego już mgra inż. Adama Plejewskiego o bardzo cieka-
wej osobowości, który realizował z nami zajęcia z geodezji przemysłowej. Był zaled-
wie sześć lat od nas starszy. Zawsze elegancki, w garniturze, z krawatem. Potem był 
przez blisko 20 lat przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa w oddziale bydgoskim.

K: Dzisiaj młodzież ma taki dostęp do wiedzy, że ich niewiedza może wynikać tylko 
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z lenistwa. Kiedy myśmy się uczyli, tj. na początku lat pięćdziesiątych, z lekcji trzeba 
było zapamiętywać jak najwięcej, bo w domu nikt nie miał map, atlasów czy różnych 
innych pomocy do ewentualnego powtórzenia materiału. A nauczyciele byli wyma-
gający, pytali przy katedrze. 

R: Jak wyglądał teren wokół budynku?
K: Przed budynkiem był teren zielony, o który dbali uczniowie z własnej woli lub 
po prostu porządkowali go w ramach kary za różne przewinienia. Za szkołą było 
podwórze brukowane z murowanym budynkiem, w którym znajdowały się toalety 
wykorzystywane przez uczniów jako palarnia papierosów. 

R: Czy byliście zgraną klasą? 
K: Bardzo zgraną.

J: Przykładem była wspólna modlitwa przed lekcjami, wagary. Solidarnie podejmo-
waliśmy decyzje w różnych sprawach. Łączyła nas silna więź koleżeńska, przyjacielska. 

K: Dzisiejsi przewodniczący klasy w naszych czasach nazywani byli wójtami. U nas 
przez wszystkie lata funkcję tę sprawowała nieżyjąca już Isia Nowakowska. Wspaniała 
koleżanka i organizatorka wielu imprez, spotkań. 
Najlepszą uczennicą była z kolei Stenia Lemańczyk.

R: Czy po ukończeniu szkoły utrzymywaliście kontakt z koleżankami i kolega-
mi z klasy?
K: Czy utrzymywaliśmy? My ciągle utrzymujemy. To trwa ponad sześćdziesiąt lat. To 
prawda, że teraz już coraz rzadziej. Jest nas coraz mniej. Wiele osób odeszło już na za-
wsze, ale spotykaliśmy się bardzo systematycznie: raz do roku, raz na dwa lata. Potem 
co pięć lat. Najczęściej organizowaliśmy spotkania na działkach. U Teresy Żołnier-
czyk w Bożenkowie, u nieżyjącej już Isi Nowakowskiej w Borach Tucholskich, u  nas 
w Janowie i wielu innych miejscach. 

R: Wiem, że  pracowaliście w wyuczonym zawodzie...
K: Oczywiście. Jednak zanim zaczęliśmy pracować, odbywaliśmy praktyki zawodowe 
w różnych miejscach. Mnie przypadł w udziale Myślęcinek.

J: Ja odbywałem praktyki w Braniewie przy granicy z ZSRR wraz z dwoma innymi 
uczniami.

K: Po ukończeniu technikum geodezyjnego otrzymaliśmy nakaz pracy. Nie moż-
na było wybrać miejsca zatrudnienia. Dyrektorzy firm geodezyjnych przyjeżdżali do 
szkoły i zachęcali do podjęcia pracy w swoich przedsiębiorstwach. Dostałam nakaz 
pracy do Szczecina. To bardzo daleko. Nie chciałam tam jechać. Jan dostał nakaz 
pracy do Bydgoszczy. Trochę się we mnie już wówczas podkochiwał i… zamienił się 
ze mną. Sam pojechał do Szczecina, a ja zostałam na miejscu. 
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J: Większość absolwentów pracowała jako geodeci. To był bardzo dobry zawód, gwa-
rantujący samodzielność i dość dobre zarobki. Część z nas pracowała w zawodzie 
długie lata. Krystyna była związana z geodezją 40 lat, a ja 17. Ostatecznie zmieniłem 
zawód, kończąc studia budowlane  na ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej, 
dzisiejszym Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. 

R: Co jeszcze przychodzi Wam do głowy, gdy myślicie „szkoła średnia”?
J: Oprócz nauki uczestniczyliśmy w Spartakiadach Szkół Geodezyjnych w gimna-
styce i strzelectwie. W klasie II odbyły się we Wrocławiu, w klasie III w Opolu, 
a  w  ostatniej klasie już w Bydgoszczy. Zdobyliśmy złoty medal w strzelectwie spor-
towym i srebrny w gimnastyce.
K: Pamiętam, że na zawodach gimnastycznych bałam się równoważni. Zawsze myśla-
łam, że spadnę. Wówczas Jan podtrzymywał mnie na duchu. Trzymał za mnie kciuki.

R: Jesteśmy w budynku KPCEN w Bydgoszczy, w którym była Wasza szkoła. 
Czy coś się tu zmieniło? Czy czas się zatrzymał?
J: Dzisiaj jest to pięknie odrestaurowany budynek. Wówczas tutaj tak ładnie nie było. 
Na półpiętrze stał postument Lenina, któremu białą bródkę malowaliśmy na czarno. 
Obecny sekretariat wraz z przyległymi pokojami był salą lekcyjną.
Wokół budynku było trochę inaczej. Przede wszystkim część obecnej ulicy Jagiel-
lońskiej wchłonęła teren zielony, który był dość spory. Wzdłuż ulicy Konarskiego 
ciągnął się park. 

K: W obecnym pokoju nr 19 był gabinet dyrektora Tarkowskiego. 
W dzisiejszej auli realizowane były zajęcia z geometrii wykreślnej, stały tu stoły kre-
ślarskie i odbywała się większość zajęć.

J: Szczególnie w pierwszej klasie, kiedy było nas ponad pięćdziesięcioro. Po prawej 
stronie stał piec kaflowy. Żyrandole są chyba takie same.

K: Dużo się zmieniło, ale pozostał klimat tego miejsca. Cieszymy się, że mogliśmy 
cofnąć się w czasie i odbyć podróż do przeszłości. 



kSztałcenie i doSkonalenie 
nauczycieli W latach 1968-2019
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Robert Preus

Okręgowy Ośrodek Metodyczny w Bydgoszczy 
(1968-1972)

Jest rok 1968. Funkcjonujące na pierwszym piętrze przy ul. Jagiellońskiej 9 
w  Bydgoszczy Technikum Geodezyjne zostaje przeniesione w inne miejsce i włą-
czone do Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Bydgoszczy1. W budynku na parte-
rze pozostaje jedynie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Na piętrze, w miejscu 
dawnej szkoły, wprowadzają się pracownicy Okręgowego Ośrodka Metodycznego, 
który zostaje przeniesiony tu z ulicy generała Józefa Sowińskieg 5. OOM jest efektem 
Zarządzenia Ministra Oświaty z 26 lutego 1960 roku, w wyniku którego powołuje 
się Centralny Ośrodek Metodyczny w Warszawie, a w terenie powiatowe i okręgowe 
ośrodki metodyczne2. Tak więc Okręgowy Ośrodek Metodyczny w Bydgoszczy ist-
nieje od 1960 roku, a przy ulicy Jagiellońskiej 9 w latach 1968-1972.

Okręgowe Ośrodki Metodyczne działają na podstawie Statutu utworzonego 
centralnie, który z biegiem lat jest modyfikowany3. Głównym zadaniem Okręgo-
wych Ośrodków Metodycznych było podnoszenie poziomu pracy ideowo-wychowawczej 
i dydaktycznej nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych, liceów peda-
gogicznych, wychowawców placówek opieki nad dzieckiem oraz koordynowanie dzia-
łalności powiatowych ośrodków metodycznych. Podstawową komórką pracy OOM była 
sekcja. Każdy przedmiot i każdy typ szkoły miał swoich opiekunów - nauczycieli, którzy 
pomagali innym w codziennej pracy. Ta pomoc wymagała od pracowników poszczegól-
nych sekcji znakomitej orientacji we wszystkich współczesnych problemach nauczania 
i  wychowania, a przy tym świetnej znajomości terenu, na którym pracowali4.

Pierwszym dyrektorem OOM był Marceli Wyrwiński. Stanowisko to sprawował 
podczas funkcjonowania OOM w Toruniu, a później także po przeniesieniu tej pla-
cówki do Bydgoszczy na ul. gen. J.Sowińskiego 5 i Jagiellońską 9. Zbigniew Gessek 
był wówczas wicedyrektorem.

Dyrektor Marceli Wyrwiński5 był znany w środowisku edukacyjnym i cieszył 
się dużym zaufaniem. W latach 30-tych był podinspektorem szkolnym w Toruniu6. 

1 Hieronim Czarnowski, 35-lecie bydgoskiej szkoły geodezyjnej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich Za-
rząd Oddziału w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1980
2 Dz. Urz. Min. Ośw. 1960, nr 3, poz. 31
3 Dz. Urz. Min. Ośw. 1961, nr 4, poz. 41; 1965, nr 10, poz. 110; Dz. Urz. M.O. i Sz.W. 1969, nr B-9, 
poz. 76;
4 Anna Marta Żukowska, Ośrodki metodyczne jako forma doskonalenia pracy zawodowej nauczycieli ry-
sunku i wychowania plastycznego, http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=17136 [dostęp: 
23.04.2019 r.]
5 Urodził się w Toruniu 22.04.1905 r., zmarł 13.05.1990 r. Został pochowany na Cmentarzu Komu-
nalnym nr 2 im. Ofiar II Wojny światowej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 141(https://nekropole.
info/pl/Marceli-Wyrwinski)
6 Przysposobienie Obywatelskie i zarząd okręgowy K.P.W. pod pręgierzem, Dziennik Bydgoski, 8 listopada 
1936
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Wielokrotnie nagradzany wysokimi odznaczeniami państwowymi. W imieniu od-
znaczonych dziękował podczas dekoracji w Belwederze7. W ośrodku bydgoskim 
funkcję dyrektora M. Wyrwiński sprawował bardzo krótko, niespełna rok. Prawdo-
podobnie przeszedł na emeryturę. We wrześniu 1969 Kazimierz Konieczny otrzymał  
pozytywną opinię dr Krystyny Kuligowskiej dyrektora Centralnego Ośrodka Meto-
dycznego w Warszawie i został nowym dyrektorem Okręgowego Ośrodka Metodycz-
nego, który mieścił się przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy. Z tym miejscem, pracą 
i nauczycielami związał się do końca życia. Stanowisko dyrektora Ośrodka piastował  
aż do jego rozwiązania, tj. 1972 roku.

Zadaniem Okręgowego Ośrodka Metodycznego w Bydgoszczy było wspieranie 
nauczycieli, wzbogacanie ich wiedzy i umiejętności dydaktycznych, organizowanie 
konferencji, wygłaszanie referatów oraz prowadzenie bezpośredniej pracy z nauczy-
cielami na przykład poprzez wizytowanie lekcji, zapraszanie na lekcje koleżeńskie 
oraz tworzenie materiałów metodycznych. 

Okręgowy Ośrodek Metodyczny publikował także wiele opracowań swoich pra-
cowników, w tym także dyrektora Kazimierza Koniecznego: Współpraca szkoły ze 
środowiskiem (1971), Wychowawcza i dydaktyczna praca szkoły podstawowej (1971), 
Wychowawcza i dydaktyczna praca szkół ponadpodstawowych (1972) Problemy wycho-
wawcze województwa bydgoskiego (1972). 

7 Dekoracja w Belwederze 113 zasłużonych pedagogów wysokimi odznaczeniami państwowymi, Dziennik 
Łódzki, 19 listopada 1965 r.

Zdjęcie wykonane w 1969 r. przed budynkiem przy ul. Jagiellońskiej 9. Przedstawia pracowników Okręgo-
wego Ośrodka Metodycznego w Bydgoszczy. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów prywatnych Danuty Bejnarowicz. 
Od lewej Barbara Malina, Henryk Głowiński, Zygfryd Zawiszewski (na tle filaru), po jego lewej stronie 
Hildegarda Słowik, po prawej stronie przy filarze Stanisław Mikutowicz, obok Wiesława Kencer.  W pierw-
szym górnym rzędzie od  prawej Jerzy Idzior, dr Sadkiewicz, w ciemnych okularach Jan Gancarz. Pod nim, 
w drugim rzędzie, Jolanta Malewicz, po jej lewej Danuta Niewiem. W dolnym rzędzie  druga od prawej 
Halina Gramatyka, czwarta Barbara Gronowska,  siódma Barbara Dominiak. W części centralnej z przodu 
Męczyńska, u dołu od prawej w okularach Jan Radomski.
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Pracownicy administracji i obsługi OOM: Teresa Borta (od 1969), Danuta Bej-
narowicz (od 1968), Franciszek Czyżewski (od 1971), Jolanta Malewicz (od 1965), 
Władysława Guździoł (od 1973), Władysława Grochowska (od 1973), Henryk Gra-
bowski (od 1969), Elżbieta Januszewska (od 1972), Stanisław Rzepecki (od 1970), 
Zofia Rogata (od 1969), Zofia Rogala, Krystyna Spychalska. 

Poniżej zamieszczamy wykaz osób, które pracowały w Okręgowym Ośrodku Me-
todycznym w Bydgoszczy i w wyniku reorganizacji zostały z dniem 1.03.1973 roku 
zatrudnione  w IKNiBO. W sumie, wraz z dyrektorem, było 13 pracowników: Ka-
zimierz Konieczny, Halina Barcikowska, Hanna Linkowska, Barbara Malina, Janina 
Majerska, Piotr Orłowski, Wojciech Padyjasek, Maria Pietruszewska, Maria Przy-
bylska, Irena Ślęzak, Wacława Świętek, Barbara Szczepaniak, Zygmunt Żółkiewski. 

Okręgowy Ośrodek Metodyczny funkcjonował przy ulicy Jagiellońskiej 9 w Byd-
goszczy zaledwie cztery lata, (...) w celu podniesienia poziomu nauczania i wychowania 
w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz wzmocnienia specjalistycznego 
nadzoru nad pracą szkół i nauczycieli z dniem 1 września 1972 roku powołano wi-
zytatorów-metodyków przedmiotowych (...)likwidując ośrodki metodyczne, a z dniem 
1  stycznia 1973 roku utworzono zespoły wizytatorów metodyków przedmiotowych pod-
porządkowane Kuratorium Okręgu Szkolnego8.

Na podstawie Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 grudnia 
1972 r. w sprawie przekształcenia okręgowych ośrodków metodycznych (Dz.Urz.
MOiW z 1973 r. Nr 2, poz. 7) w miejsce Okręgowych Ośrodków Metodycznych zo-
stał powołany Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Bydgoszczy 
jako Oddział Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie.

8 Anna Marta Żukowska, Ośrodki metodyczne…, op. cit., s.95
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Ilona Zduńczuk

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy 
(1968-1978) 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy działała od stycznia 1968 
roku. W końcu roku 1968 zapadła decyzja o przeniesieniu Wojewódzkiej Biblioteki 
Pedagogicznej z Torunia do Bydgoszczy (uchwała nr 6/13 Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej z dnia 22 lutego 1965 r.).

W grudniu 1968 roku i w styczniu 1969 roku trwało przenoszenie zbiorów 
z  Torunia i urządzanie wnętrza biblioteki. 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy otrzymała lokal poszkol-
ny,  o  łącznej powierzchni 411 m2  na parterze budynku przy ulicy Jagiellońskiej 9 
wspólnie z Okręgowym Ośrodkiem Metodycznym. Dyrektorem biblioteki został Jan 
Głodek. 

Tworzyła bazę naukową dla kadr kształcących się, pracujących pedago-
gów. Gromadziła książki i czasopisma dotyczące pedagogiki, ale także litera-
turę piękną i popularno-naukową. Posiadała 52-tysięczny księgozbiór dzieł 
zwartych i 175 tytułów czasopism. Bogaty zbiór encyklopedii, słowników i opra-
cowań krytycznych. Od 1970 roku gromadziła publikacje związane z historią  
i działalnością szkolnictwa województwa bydgoskiego. Rozbudowywała także dział 
poświęcony literaturze regionalnej. 

Ważną rolę w pracy tej placówki pełniła czytelnia naukowa oraz dział bibliogra-
ficzny, opracowujący bibliografię nie tylko na użytek czytelników, ale także kursów 
i  konferencji organizowanych przez ZNP, Kuratorium Oświaty oraz mieszczącego się 
na piętrze budynku Okręgowego Ośrodka Metodycznego.

W bibliotece gromadzono pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji opracowane 
przez nauczycieli oraz poradniki metodyczne. Cyklicznie organizowano „wystawy 
postępu pedagogicznego”.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy powstała także pracow-
nia audiowizualna, która gromadziła filmy edukacyjne, płyty do nauki języków ob-
cych, płytotekę języka polskiego i wychowania muzycznego. 

Na stanowisko dyrektora biblioteki powołano Jana Głodka, wicedyrektorem zo-
stał Antoni Kawka.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej pracowały: Bogumiła  Murawska, 
Krystyna Przybytkowska, Elżbieta Laskowska, Krystyna Hartka, Teresa Wyrębska,  
Jerzy Politowski, Hildegarda Słowik, Genowefa Lemańska, Maria Musiał, Barbara 
Kowalska, Krystyna Konieczna, Kazimiera Ignasiak, Lucyna Wojciechowska, Jolanta 
Dopierała, Gabriela Gil, Grażyna Zemke, Kazimiera Tarlecka, Wacława Szwedek, 
Wiesława Wagner, Danuta Napiórkowska, Grażyna Dusza, Kazimiera Grudzińska.

W lutym 1978 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy została 
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W pierwszym rzędzie: K. Konieczna, Jan Głodek (dyrektor), K. Przybytkowska, K. Hartka. 
W drugim rzędzie: osoba nieznana, H. Słowik, osoba nieznana, B. Murawska, T. Wyrębska, M. Musiał, 
Antoni Kawka (wicedyrektor), B. Kowalska, W. Machalińska, E. Laskowska.

W pierwszym rzędzie: T. Wyrębska, K. Przybytkowska, Antoni Kawka, B. Kowalska, K. Konieczna
W drugim rzędzie: J. Paprzycki (wizytator Kuratorium Oświaty), os. nieznana, H. Słowik,  E. Laskowska, 
os. nieznana, W. Machalińska, K. Hartka, B. Murawska.

przeniesiona na ulicę Łużycką 21 do Domu Studenta nr 4 Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Bydgoszczy. Do 1982 roku nadal podlegała Instytutowi im. Władysława 
Spasowskiego w Warszawie Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy i wcho-
dziła w strukturę organizacyjną tej placówki.

Źródło: Kroniki PBW w Bydgoszczy
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Robert Preus

Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych  
im. Władysława Spasowskiego w Bydgoszczy 
(1972-1981)

Żeby zrozumieć ideę powstania IKNiBO, musimy poznać tło zmian w polskiej 
oświacie, jakie miały miejsce nieco wcześniej. Ożywioną dyskusję nad stanem pol-
skiej edukacji rozpoczął Henryk Jabłoński  Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższe-
go, który w styczniu 1971 roku powołał Komitet Ekspertów mających przedstawić 
Raport o stanie oświaty w PRL. Dokument opracowany przez ekspertów, opublikowa-
ny w 1973 roku mógł w znacznym stopniu przyczynić się do powstania IKNiBO. To 
właśnie wówczas, z takimi instytutami wiązano nadzieję na przeprowadzenie grun-
townej reformy edukacji, a w zawiązku z tym także podniesienie kwalifikacji pracu-
jących już nauczycieli. 15 I 1973 roku, zgodnie z postanowieniami Karty Praw i  Obo-
wiązków Nauczycieli, kolegia Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
oraz Ministerstwa Oświaty i Wychowania podjęły uchwałę o reformie systemu kształce-
nia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli. W myśl tej uchwały każdy kandydat na 
nauczyciela i każdy pracujący w szkole nauczyciel powinien posiadać pełne wykształcenie 
magisterskie. Zasada ta realizowana jest od 1973 roku1.
W Warszawie IKNiBO został powołany już 15 czerwca 1972 roku przez Radę Mi-
nistrów na wniosek Ministra Oświaty i Wychowania. Z kolei na podstawie zarzą-
dzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 grudnia 1972 roku w sprawie 
przekształcenia okręgowych ośrodków metodycznych powołano 19 terenowych od-
działów Instytutów Kształcenia Nauczycieli w Polsce, w tym także bydgoski. 1 marca 
1973 roku na podstawie wspomnianego zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego 
w porozumieniu z dyrektorem warszawskiego IKN powołuje w Bydgoszczy Instytut 

Kształcenie Nauczycieli i Badań Oświatowych. Tym sa-
mym IKNiBO zastąpiło dotychczas działający w budynku 
przy ul. Jagiellońskiej  9 Okręgowy Ośrodek Metodyczny. 

IKNiBO w Bydgoszczy przejął po Okręgowym Ośrodku 
Metodycznym lokal, majątek, kadrę administracyjną oraz 
część personelu działalności podstawowej. Pozostała część ka-
dry naukowo-dydaktycznej i naukowo-badawczej przyszła 
do pracy w IKNiBO z różnych uczelni, placówek gospodarki 
państwowej, czy też wyłoniona została spośród przodujących 
nauczycieli, którzy rokowali nadzieję na rozwój naukowy2.

Wszystkie ośrodki IKNiBO, w tym także bydgoski, 
przyjęły za patrona Władysława Spasowskiego, zresztą nie-

1  Z. Kuras, M. Skowroński, Rozwój Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Bydgosz-
czy, s. 50 w: Kronika Bydgoska tom V, 1971-1973, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, pod 
red. F.  Mincer, J.Wojciak
2  op. cit., s. 50 (http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=27127)
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przypadkowo. Polski pedagog, filozof i działacz oświatowy, orędownik samowycho-
wania i samokształcenia, a także nauczyciel szkół średnich i wreszcie dyrektor Pań-
stwowych Kursów Nauczycielskich w Warszawie był w tamtych latach zdecydowanie 
najlepszym wyborem nowo utworzonego Instytutu. Piękny duży obraz (70x100 cm) 
Władysława Spasowskiego namalowany farbami olejnymi przez Aleksandrę Przy-
mus-Jurkowską wisiał od 1979 roku  przez wiele lat na półpiętrze w budynku przy 
ul. Jagiellońskiej 9, a postać patrona czuwała także nad kolejnymi placówkami do-
skonalenia: Oddziałem Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli w Bydgoszczy. Dzisiaj obraz przechowywany jest w archiwum.
IKNiBO był instytucją naukowo-dydaktyczną działająca w oparciu o podstawy 
prawne, między innymi:
• Ustawę z dnia 5 listopada 1958 o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 32 poz. 191 
z 1973)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia 
nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 16 poz. 115)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1974 r. w sprawie wynagra-
dzania pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych 
i  Filmoteki Polskiej (Dz. U. Nr 30, poz. 176)
• Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 grudnia 1972 r. w sprawie 
nadania Instytutowi Kształcenia Nauczycieli statutu (Dz. Urz. Min. Ośw. i Wych. 
Nr 2 poz. 6 z 1973 r.)
• Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 grudnia 1972 r. w sprawie 
przekształcenia okręgowych ośrodków metodycznych (Dz. Urz. Min. Ośw. i Wych. 
Nr 2 poz. 7 z 1973 r.) 
• Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 2 lipca 1973 r. w sprawie trybu 
przyznawania stypendiów naukowych osobom zatrudnionym w jednostkach zaple-
cza naukowo-pedagogicznego resortu oświaty i wychowania (Dz. Urz. Min. Ośw. 
i  Wych. Nr 11 poz. 92)
• Zarządzenie nr 44 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 26 
października 1977 w sprawie zasad i warunków wypłacania dodatku za wysługę lat 
pracownikom szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz. Urz. 
M.Sz.W. i T. Nr 11, poz. 37)

Statut Instytutu został nadany przez Ministra Oświaty i Wychowania. 
Przedmiotem działania IKNiBO było kształcenie i doskonalenie nauczycieli, in-

nych pracowników szkół i placówek oświatowo-wychowawczych podległych Ministrowi 
Oświaty i Wychowania oraz prowadzenie badań nad zawodem nauczycielskim w zakre-
sie problematyki kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych3.

Bydgoski IKNiBO działał na terenie trzech województw: bydgoskiego, toruń-
skiego i włocławskiego. Prowadził bardzo szeroką działalność: 
• studia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego równoważnego wyższym stu-
diom zawodowym
• studia przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli z wykształceniem wyższym 
w  formie studiów podyplomowych
3 Organizacja oraz działalność Instytutu Kształcenia Nauczycieli i jego wojewódzkich oddziałów (15. VIII. 
1973 - 15. VIII. 1974), Warszawa 1975, s. 10
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• kursy przygotowawcze do studiów wyższych mające na celu przypomnienie i uzu-
pełnienie wiedzy kierunkowej
• studia pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki 
zawodu, praktyk produkcyjnych
• wdrażanie nowych programów, podręczników i pomocy naukowych. 

Prowadzono również punkty konsultacyjne4, kursokonferencje, kursy dla nauczy-
cieli różnych specjalności, studia I i II stopnia dla kadry kierowniczej. 

W zakresie naukowym i dydaktycznym Instytut współpracował ze szkołami wyż-
szymi, instytucjami naukowo-badawczymi krajowymi i zagranicznymi  oraz instytu-
cjami kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Wydawał także liczne opracowania: arty-
kuły, publikacje zwarte, programy oraz wyniki badań oświatowych. Do ciekawszych 
zadań IKNiBO należało również koordynowanie doskonaleniem nauczycieli poprzez 
Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny5. Odpowiadał on za merytoryczną 
treść programów dla studiujących nauczycieli i emitowany był w radiu oraz telewizji.

IKNiBO realizował zajęcia przez cały rok,  także w okresie wakacji letnich i zimo-
wych. Tym samym prowadził bardzo dużo szkoleń. W latach 1973-1980 objął róż-
nymi formami doskonalenia około 30 tysięcy nauczycieli w zakresie 30 specjalności.

Na stanowisko pierwszego dyrektora IKNiBO powołano Kazimierza Konieczne-
go, który oficjalnie funkcję tę sprawował od 1 marca 19736 roku (tj. od powołania 
IKNiBO w Bydgoszczy) do września 1978 (tj. do przejścia na emeryturę). Z ko-
lei pierwszym zastępcą dyrektora był dr Włodzimierz Jastrzębski. Przewodniczącym 
Rady Społeczno-Naukowej został prof. dr hab. Bogdan Głębowicz.

W pierwszym roku działalności IKNiBO zatrudniało 34 pracowników, w tym 
2  docentów, 10 doktorów. Na początku funkcjonowało siedem zakładów i biblio-
teka: 
• Zakład Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych
• Zakład Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych
• Zakład Kształcenia Pedagogicznego
• Zakład Kształcenia Kadr Kierowniczych
• Zakład Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych i Wychowania Tech-
nicznego
• Zakład Badań Oświatowych
• Zakład Informacji Naukowej i Wydawnictw.

Instytut koncentrował się na:
• działalności dydaktycznej, która obejmowała kursy przygotowawcze do studiów 
wyższych, kursy śródroczne (kursy przygotowawcze do egzaminów eksternistycz-
nych, kursy przedmiotowo-metodyczne, kursy wakacyjne), inne formy doskonalenia 

4 Struktura organizacyjna Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Bydgoszczy, Bydgoszcz 
1979 r. w: Informacja na temat działalności Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych 
w  Bydgoszczy w latach 1973-1980, Archiwum KPCEN w Bydgoszczy
5 NURT powstał 21.11.1973 r. na mocy porozumienia podpisanego między Ministrem Oświaty i  Wy-
chowania oraz Komitetem do spraw Radia i Telewizji
6 Ta data nie jest pewna, ponieważ w piśmie z 28 lutego 1973 r. Kazimierz Konieczny podpisuje się 
już jako dyrektor IKNiBO. Prawdopodobnie Kazimierz Konieczny był 12 i 13 lutego na zebraniu or-
ganizowanym przez IKNiBO w Warszawie. I tam również figurował już jako dyrektor IKNiBO, zob. 
Etatyzacja IKNiBO i ODN, Dział kadr i spraw socjalnych, Archiwum KPCEN w Bydgoszczy
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(studia podyplomowe, sesje naukowe, studium pedagogiczne), kursokonferencje, 
seminaria. W pierwszym roku pracy, w ramach działalności dydaktycznej, przeszko-
lono 2857 nauczycieli.
• działalności naukowej, która obejmowała publikacje indywidualne, prace zespoło-
we, sympozja naukowe, rozprawy doktorskie, prace habilitacyjne, badania ankieto-
we, wygłaszanie referatów
• działalności wydawniczej obejmującej zeszyty naukowe, opracowania programów, 
ćwiczenia zaliczeniowe, propozycje metodyczne
• działalności organizacyjnej, która obejmowała zebrania o charakterze organizacyj-
no-dydaktycznym, naukowym, organizacyjno-programowym i koncentrowała się na 
planowaniu pracy i sprawozdawczości z działalności IKNiBO.

W IKNiBO zajęcia dydaktyczne realizowali także pracownicy naukowi 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Bydgoszczy oraz doświadczeni 
nauczyciele szkół średnich. IKNiBO współpracował także z Uniwersytetem 
Gdańskim,  Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach,  
Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wyższą Szkołą Inżynierską 
w  Bydgoszczy, Wyższą Szkołą Nauczycielską w Dreźnie7.
Pierwsi pracownicy IKNiBO zatrudnieni od 1.09.1973 roku:
Halina Barcikowska, Jadwiga Ejsmont, Henryk Głowiński, Danuta Głuszak, 
Tadeusz Grzegorzewski, Włodzimierz Jastrzębski,  Aleksandra Jurkowska, Leon 
Kiewisz, Małgorzata Klimińska, Kazimierz Konieczny, Zbigniew Kuras, Hanna 
Linkowska, Janina Majerska, Barbara Malina, Ewa Michalska, Witold Michalski, 
Ryszard Mroczkowski, Andrzej Nyderek, Piotr Orłowski, Wojciech Padyjasek, Maria 
Pietruszewska, Tadeusz Pracki, Mieczysław Skowroński, Barbara Szczepaniak, Irena 
Ślęzak, Wacław Świętek, Leonarda Tomasik, Kazimierz Waligórski, Andrzej Wielich, 
Zygmunt Żółkiewski, Roman Kiełpiński, Paweł Jarek, Henryk Machel, Jerzy Kotas, 
Roman Kiełpiński, Henryk Machel. 

Potem skład osobowy Instytutu zmieniał się. W latach 1973-1974 doszło jeszcze 
kilku pracowników, m.in. J. Brzeziński, K. Sienkiewicz, Marian Treszel, Czesław 
Kosiński, Jan Chamot, Józef Olszewski, Julian Ochenduszko, Maria Włodarczyk, 
a  w kolejnych latach m.in. Barbara Daroń (późniejsza wicedyrektor Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w  Bydgoszczy), Ryszard Szczerban, 
Jerzy Zastempowski (późniejszy dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 
i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy), Andrzej 
Konieczny (były starszy wizytator Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy), Ewa Brzozowska, Czesław Kosiński, Jerzy 
Kurzewski, Józef Krymski, Stefan Niewiarowski, Lidia Pryłowska, Izabella 
Potocka, Zbigniew Pytko, Zbigniew Żarski. Część z  wymienionych pracowników 
kontynuowała swoją pracę w kolejnych placówkach i  ośrodkach, które funkcjonowały 

7 W listopadzie 1974 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Dreźnie doszło do polsko-niemieckiego kolokwium 
na temat kształcenia nauczycieli, w toku którego strona polska, to jest przedstawiciele IKNiBO z Bydgoszczy 
przedstawili materiały oparte na referatach sympozjum na temat roli pracy magisterskiej w  kształceniu na-
uczycieli. zob. Z. Kuras, M. Skowroński, Rozwój Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych 
w Bydgoszczy, s. 53 w: Kronika Bydgoska tom V, 1971-1973, Towarzystwo Miłośników Miasta Byd-
goszczy, pod red. F. Mincer, J. Wojciak 
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w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy. 
W jednej z publikacji Zbigniew Kuras, pracownik IKNiBO, pisze: W latach 1973-

1975 liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej wzrosła z 25 osób, 
w  tym 2 zatrudnionych na pół etatu, do 44, w tym także 2 na pół etatu. Przewiduje się, 
że w roku 1980 stan liczbowy pracowników działalności podstawowej wyniesie co naj-
mniej 56 osób. W sierpniu 1973 r. w IKNiBO pracowało 8 osób ze stopniem naukowym 
doktora, w sierpniu 1975 r. już 12. Przewiduje się, że do 1980 r., pięciu doktorów za-
kończy przewody habilitacyjne, zaś spośród 32 magistrów - 20 obroni prace doktorskie8.
Niestety przewidywania Zbigniewa Kurasa nie sprawdziły się. 1.03.1978 roku 
w  IKNiBO było 40 pracowników działalności podstawowej: 8 doktorów, 32 
magistrów, w  tym trzech magistrów inżynierów.

Od września 1978 roku na stanowisko dyrektora IKNiBO powołano 
dra  Zbigniewa Węgierskiego, który miał trzech zastępców: dra Jana Kopycińskiego 
(ds. dydaktycznych), dra inż. Tadeusza Prackiego (ds. naukowych), mgra Mieczysława 
Ruszkowskiego (do spraw administracyjnych).

Przez cały okres funkcjonowania IKNiBO miało konsultantów merytorycznych, 
naukowych, wywodzących się ze środowiska akademickiego. Ale skład ich nie-
ustannie się zmieniał. 1.01.1979 roku9 byli nimi: doc. dr hab. Henryk Bednarski, 
prof.  dr  hab. Kazimierz Podoski, prof. dr hab. Edmund Trempała, prof. dr hab. 
Leon Jeśmanowicz, prof. dr hab. Heliodor Muszyński, prof. dr hab. Józef Słomiński. 

Ponadto funkcjonowało Kolegium Dyrektora, które z jednej strony wspierało go 
w działaniach, a z drugiej upolityczniało albo raczej czuwało nad politycznym wy-
miarem Instytutu. Do Kolegium należał sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej 
oraz przewodniczący Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

8 op. cit., s.55
9 Etatyzacja IKNiBO i ODN, Dział kadr i spraw socjalnych, Archiwum KPCEN w Bydgoszczy

Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych oddział w Bydgoszczy. Zdjęcie wykonane 
w 1977 roku na piętrze budynku przy ul. Jagiellońskiej 9, w obecnej sali nr 11.
Od lewej Władysława Guździoł, Ewa Szymańska, Teresa Rykaczewska, Gabriela Stefańska, 
Jolanta Malewicz. Przy biurku Janina Kudlińska. W tle widokówki od pracowników. Po lewej 
stronie, za kwiatami, centrala telefoniczna. Ze zbiorów prywatnych Gabrieli Stefańskiej.
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W 1979 roku w skład IKNiBO wchodziły następujące zakłady i instytucje:
• Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu
• Zakład Kształcenia Pedagogicznego, który obejmował: Zespół Teorii Organizacji 
i  Zarządzania, Zespół Nauczania Początkowego, Zespół Pedagogiki Szkolnej, Zespół 
Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Zespół Pedagogiki Przedszkolnej, Zespół 
Pedagogiki Obronnej, Zespół Wychowania Muzycznego
• Zakład Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących, który 
obejmował: Zespół Filologii Polskiej, Zespół Filologii Rosyjskiej, Zespół Historii, 
Zespół Biologii, Zespół Matematyki
• Zakład Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych i Wychowania 
Technicznego, który obejmował: Zespół Wychowania Technicznego i Mechaniczne-
go, Zespół Elektrotechniki i Nowoczesnych Technologii Nauczania, Zespół 
Technologii Drewna, Pracownia Nowoczesnych Techniki Nauczania
• Zakład Badań Oświatowych, który obejmował: Zespół Badań nad Zawodem 
Nauczyciela, Zespół Badań nad Intensyfikacją Procesu Dydaktycznego, Zespół 
Badań nad Problemami Opiekuńczo-Wychowawczymi
• Biblioteka i czytelnia
• Zespół Informacji Naukowej i Wydawniczej
• Dział administracji (Finansowo-Księgowy, Organizacji Pracy Dydaktycznej, 
Komórka Osobowo-Organizacyjna, Zakład Małej Poligrafii, Dział Gospodarczy, 
Bazy Dydaktyczne i Kwater)
• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka.

Schemat Struktury organizacyjnej iknIbo
W swoich najlepszych latach Instytut zatrudniał ponad 100 pracowników, wśród 

których było siedmiu profesorów, jeden doc. dr hab., dwudziestu doktorów i pozo-
stałych nauczycieli posiadających stopień magistra. Zajęcia dydaktyczne prowadzili 
także nauczyciele akademiccy z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, konsultanci naukowi, metodycy przed-
miotowi. Zatrudniano specjalistów w zakresie: organizacji i zarządzania oświatą, 
pedagogiki społecznej, socjologii wychowania, historii i teorii wychowania, mate-
matyki i językoznawstwa. 

Z uwagi na wysoki poziom zajęć oraz zatrudnianie specjalistów praktyków 
IKNiBO cieszyło się w środowisku naukowym i nauczycielskim bardzo dobrą opinią. 
Jednak działalność naukowo-badawcza, w tym również dysertacje coraz bardziej 
oddalały IKNiBO od bieżących potrzeb szkół i nie posiadały większej przydatności 
w  systemie doskonalenia nauczycieli.

Warto podkreślić, że przez cały okres IKNiBO działała poligrafia, biblioteka i  czy-
telnia, która znajdowała się na parterze, specjalistyczne pracownie dydaktyczne i ma-
gazyn pomocy naukowych10. Ponadto dysponowano budynkiem przy ul.  H.  Sien-
kiewicza 38 w Toruniu, w którym mieściło się 10 sal dydaktycznych i  aula.

10  Informacja na temat działalności Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Bydgoszczy 
w latach 1973-1980, IKNiBO, Bydgoszcz 1980
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W latach 1973-1978 IKNiBO mógł się pochwalić imponującymi efektami pracy. 
Liczba wszystkich zorganizowanych form/liczba absolwentów

1973/1974 1974/1975 1975/1976 1976/1977 1977/1978 1978/1979
107/3547 143/5906 139/5460 135/5697 151/6037 125/5084

Publikacje pracowników IKNiBO - 1973-1979
publikacje zwarte artykuły

11 173
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Robert Preus

Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława 
Spasowskiego w  Warszawie Oddział Doskonalenia 
Nauczycieli w Bydgoszczy (1981-1989)

15 maja 1981 roku dotychczasowe Instytuty Kształcenia Nauczycieli i Badań 
Oświatowych,  w tym także oddział bydgoski, który mieścił się przy ul. Jagiellońskiej 
9, zostały decyzją Bolesława Farona ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania 
przekształcone w Oddziały Doskonalenia Nauczycieli1. Nadal podlegały Instytutowi 
Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. 

Zmiana nazwy placówki i jej struktury były pierwszym krokiem do innych zmian. 
W praktyce miały one oznaczać niesienie bezpośredniego wsparcia dla nauczycieli, 
czyli odnosiły się do podobnych zadań, które w latach 1968-1972 spoczywały na 
Okręgowych Ośrodkach Nauczycieli. 

Kilkanaście dni po wprowadzeniu Oddziałów Doskonalenia Nauczycieli, to jest 
28 maja 1981 roku, opublikowano Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania 
(Nr  0P6-CR-0162-5/81) w sprawie powołania nauczycieli metodyków. Czytamy 
w  nim: Do pełnienia funkcji nauczyciela metodyka może być powołany nauczyciel szkoły 
lub innej placówki oświatowo-wychowawczej, osiągający bardzo dobre wyniki pracy dy-
daktycznej i wychowawczej, posiadający wyższe wykształcenie i co najmniej 8-letni staż 
pracy pedagogicznej2. To był bardzo ważny krok, ale nie nowy3. Celem tego przedsię-
wzięcia było niesienia pomocy nauczycielom w pracy dydaktycznej i wychowawczej, 
a nie realizowanie badań naukowych, które prowadził wcześniej IKNiBO. 

Warto pamiętać, że w procesie powyższych zmian dążono do ponownego odro-
dzenia się doradztwa metodycznego w Polsce, które tym razem miało być realizowane 
przez ODN i trwać znacznie dłużej niż poprzednio. Wspomniane wcześniej zarządze-
nie zawierało szczegółową organizację pracy, zadań i obowiązków nauczycieli metody-
ków. Wytyczne determinowały pracę w bydgoskim ODN. Dzięki zarządzeniu mini-
stra doskonalenie nauczycieli przeżywało prawdziwy rozkwit. W budynku przy ulicy 
Jagiellońskiej 9 oprócz 44 pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowo-badaw-
czych zatrudnionych wcześniej w IKNiBO powołano dodatkowo 52 nauczycieli me-
todyków. Wraz z pracownikami administracji i obsługi pracowało tu ponad 100 osób. 

Dyrektorem bydgoskiego ODN był doc. dr Zbigniew Węgierski, zastępcą dyrek-
tora  do spraw naukowo-badawczych dr inż. Tadeusz Pracki (od 1984 r. Władysław 
Przybylski), dyrektorem do spraw dydaktycznych dr Jan Kopyciński, dyrektorem ad-
ministracyjnym Mieczysław Ruszkowski.

1  Dz. Urz. MOiW Nr 5, poz. 26
2  Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 28 maja 1981 r. /Nr 0P6-CR-0162-5/81/ 
w  sprawie powołania nauczycieli metodyków
3 Na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 grudnia 1972 r.  zlikwidowano 
okręgowe ośrodki metodyczne
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W obszarze dydaktycznym funkcjonowało kilka zakładów: Zakład Przedmiotów 
Humanistycznych, Zakład Wychowania i Opieki, Zakład Przedmiotów Matematyczno
-Przyrodniczych i Zawodowych. Pierwszym kierował dr Kazimierz Waligórski, drugim 
dr Danuta Głuszak, trzecim dr inż. Czesław Kosiński. W obszarze naukowo-badaw-
czym działał Zakład Badań Oświatowych, Wydawnictw i Informacji Naukowej, któ-
rym kierował dr Mieczysław Skowroński. 

Praca w ODN była zbliżona do pracy w IKNiBO, chociaż nie taka sama. W jej 
ramach prowadzono:
• działalność dydaktyczną, która obejmowała studia przedmiotowo-metodyczne, stu-
dia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego równoważnego wyższym studiom 
zawodowym, kursy przygotowawcze do studiów wyższych, kursy i studia specjalne 
oraz  punkty konsultacyjne NURT 
• działalność naukową, która koncentrowała się na prowadzeniu seminariów przygo-
towujących nauczycieli do prowadzenia badań, konferencji naukowych i działalności 
wydawniczej
• działalność wydawniczą, która dotyczyła efektywności nauczania, pracy opiekuńczo
-wychowawczej, pedeutologii i zagadnień związanych z kierowaniem.

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w ODN w Bydgoszczy (stan na 30.06.1981 r).4 

l.p. nazwisko, imię przedmiot / specjalizacja stanowisko

1. mgr Barcikowska Halina j. polski, j. niemiecki st. wykładowca

2. dr Grzegorzewski Tadeusz j. polski adiunkt

3. mgr Klimińska Małgorzata j. polski st. wykładowca

4. dr Kiewisz Leon historia adiunkt

5. dr Majerska Janina historia st. wykładowca

6. dr Kuras Zbigniew historia, pedeutologia adiunkt

7. dr Skowroński Mieczysław historia, pedeutologia adiunkt

8. dr Chamot Jan historia, socjologia adiunkt

9. dr Waniek-Kucharska Zofia historia, informacja               
naukowa adiunkt

10. mgr Pytko Zbigniew historia, przysposobienie 
obronne st.wykładowca

11. mgr Jaruga Maria j. rosyjski wykładowca

12. dr Linkowska Hanna j. rosyjski st. wykładowca

13. mgr Niewiarowski Stefan matematyka, pedagogika st. wykładowca

14. mgr Ślęzak Irena matematyka st. wykładowca

15. mgr Żółkiewski Zygmunt matematyka st. wykładowca

4 Z. Kuras, M. Skowroński, K. Waligórski, Działalność Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Byd-
goszczy. Informator, Bydgoszcz 1981, s. 24-26
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16. dr Jarek Paweł matematyka adiunkt

17. dr Uscki Mirosław matematyka wykładowca

18. mgr Ejsmont Jadwiga biologia st. asystent

19. mgr Ochenduszko Julian biologia wykładowca

20. mgr Szczepaniak Barbara chemia wykładowca

21. mgr Orłowski Piotr geografia, przysposobienie 
obronne st. wykładowca

22. mgr Mroczkowski Ryszard geografia st. asystent

23. mgr Nyderek Andrzej wychowanie muzyczne st. wykładowca

24. dr inż. Pracki Tadeusz elektrotechnika st. wykładowca

25. mgr inż. Brzozowska Ewa technologia, budowa                       
maszyn st. asystent

26. dr inż. Kosiński Czesław
technologia drewna, rysunek 
techniczny, dydaktyka 
kształcenia zawodowego

st. wykładowca

27. mgr Jaskulski Tadeusz socjologia st. asystent

28. mgr Konieczny Andrzej wychowanie techniczne st. asystent

29. dr Nowicki Grzegorz wychowanie fizyczne adiunkt

30. dr Głowiński Henryk bibliotekoznawstwo adiunkt

31. mgr Orłowski Jarosław bibliotekoznawstwo,                   
informacja naukowa asystent

32. doc. dr Węgierski Zbigniew pedagogika docent

33. mgr Pryłowska Lidia pedagogika st. asystent

34. mgr Zastempowski Jerzy pedagogika st. asystent

35. mgr Włodarczyk Maria pedagogika wykładowca

36. mgr Zawichrowski Czesław pedagogika st. asystent

37. mgr Daroń Barbara pedagogika st. asystent

38. mgr Konieczny Kazimierz pedagogika st. wykładowca

39. mgr Padyjasek Wojciech pedagogika st. wykładowca

40. mgr Potocka Izabella pedagogika st. wykładowca

41. dr Kopyciński Jan pedagogika st. wykładowca

42. mgr Gwincińska Felicja pedagogika wykładowca

43. dr Głuszak Danuta pedagogika adiunkt

44. dr Waligórski Kazimierz pedagogika, teoria organizacji 
i zarządzania oświatą adiunkt
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Z powyższej tabeli widać, że wśród pracowników jeden posiadał tytuł naukowy 
docenta, 17 miało stopień doktora, a pozostali stopień magistra. 

Wykaz nauczycieli metodyków zatrudnionych w ODN w Bydgoszczy 
(stan na 30.06.1981 r.5)

l.p. Nazwisko, imię przedmiot

1. Bugalska Irena wychowanie przedszkolne

2. Dłutkowska Danuta wychowanie przedszkolne

3. Pisula Krystyna wychowanie przedszkolne

4. Tułodziecka Danuta wychowanie przedszkolne

5. Bajkowska Felicja nauczanie początkowe

6. Bibersztejn Danuta nauczanie początkowe

7. Ciejek Mieczysława nauczanie początkowe

8. Erdman Elżbieta nauczanie początkowe

9. Jesa Franciszka nauczanie początkowe

10. Krasińska Maria nauczanie początkowe

11. Majewska Elżbieta nauczanie początkowe

12. Richter Maria nauczanie początkowe

13. Wichlińska Janina nauczanie początkowe

14. Jaworska-Ziółkowska Marta j. polski

15. Koza Helena j. polski

16. Kozieja Czesława j. polski

17. Nowosielska Elżbieta j. polski

18. Wilczyńska Maria j. polski

19. Kurzewski Andrzej j. polski

20. Nowicka Krystyna j. polski

21. Zamiar Mieczysław j. rosyjski

22. Baran Zenobia j. rosyjski

23. Różalska Maria j. angielski

24. Koper Helena historia

25. Łętkowska Irena historia

26. Maczkowska Emilia historia

27. Horwat Krystyna historia

5  op.cit., s. 42-44
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28. Horwat Krystyna historia

29. Perdenia Eugeniusz matematyka

30. Rogowska Jadwiga matematyki

31. Sadowski Eugeniusz matematyka

32. Sołtysiak Piotr matematyka

33. Ciszewska Maria matematyka

34. Horwat Marian fizyka

35. Ciżkowicz Kazimierz fizyka

36. Wojtczak Zdzisław chemia

37. Ignatowska Janina biologia

38. Matysiak Rasława biologia

39. Mirosz Welka Zofia geografia

40. Połetek Bronisław geografia

41. Przybył Danuta wychowanie muzyczne

42. Cierpka-Kopczyńska Helena wychowanie plastyczne

43. Demidowicz Czesław ekonomia

44. Jaruszewski Wacław wychowanie techniczne

45. Klessa Wojciech wychowanie techniczne

46. Jankiewicz Jerzy w zakresie przedmiotów                   
mechanizacji rolnej

47. Jaruszewski Józef w zakresie przedmiotów                        
elektrycznych i elektron.

48. Korejwo Urszula w zakresie przedmiotów                      
spożywczych i gastron.

49. Kentzer Wiesława  w zakresie przedmiotów produkcji 
roślin

50. Olszewski Romuald w zakresie praktycznej nauki               
zawodu

51. Stachowicz Józef w zakresie przedmiotów                        
mechanicznych

52. Strzeszewska Maria w zakresie przedmiotów produkcji 
zwierząt

53. Wetland Krystyna w zakresie przedmiotów                            
mechanizacji rolnictwa
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Oddział Doskonalenia Nauczycieli posiadał także własną bibliotekę kierowaną 
przez Jarosława Orłowskiego, która znajdowała się na parterze budynku. Biblioteka 
miała bogaty księgozbiór. Zgromadzono w niej ponad 5 tysięcy woluminów, blisko sto 
tytułów czasopism pedagogicznych, społecznych i literackich. Dodatkowo Oddziało-
wi Doskonalenia Nauczycieli podlegała również Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w  Bydgoszczy. 

Na terenie posesji przy ul. Jagiellońskiej 9 kontynuował swoją pracę zakład małej 
poligrafii, którym kierował J. Zaboklicki. Zakład zatrudniał dwóch maszynistów off-
setowych, dwóch introligatorów, operatora kserografu oraz maszynistkę.

W skład struktury organizacyjnej bydgoskiego ODN wchodził również Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu. 

W czerwcu 1981 roku w ODN funkcjonowała Podstawowa Organizacja Partyjna, 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” oraz Rada Zakładowa Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego.

ODN ściśle współpracował z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy za-
równo w zakresie działalności dydaktycznej, jak i naukowo-badawczej i wydawniczej.

Liczba osób zatrudnianych w ODN zmieniała się na przestrzeni lat:
• w roku 1985/86 były zatrudnione 74 osoby (42 do realizacji zadań podstawowych, 
22 w zakresie zadań ekonomicznych, 10 pracowników obsługi)
• w roku 1986/87 było zatrudnionych 75 osób (40 do realizacji zadań podstawowych, 
23 w zakresie zadań ekonomicznych, 12 pracowników obsługi) 
• w roku 1987/88 było zatrudnionych 76 osób (42 do realizacji zadań podstawowych, 
23 w zakresie zadań ekonomicznych, 11 pracowników obsługi).

Schemat struktury organizacyjnej Oddziału Doskonalenia Nauczycieli 
w  Bydgoszczy6

6 op.cit., s. 11
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Z biegiem lat struktura organizacyjna ODN się zmieniała. W 1982 roku7 wyglądała 
następująco:

Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie 
Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy funkcjonował w budynku przy 
ul.  Jagiellońskiej 9 do 31 sierpnia 1989 roku. 

7  Struktura organizacyjna, oprac. M.Ruszkowski, Bydgoszcz 1982, s. 57
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Robert Preus

Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława 
Spasowskiego - Oddział w  Bydgoszczy (1989-1991)

Niewiele dokumentów pozostało po Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które 
funkcjonowało w budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy. Może dlatego, że 
przetrwało zaledwie rok i cztery miesiące. Wiadomo, że poprzednia placówka, to jest 
Oddział Doskonalenia Nauczycieli, uległa przekształceniu w wyniku Zarządzenia nr 
12 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 1989 r. w sprawie systemu do-
skonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców oraz w sprawie zmiany zakresu 
działania i nazwy Instytutu Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego  
w  Warszawie (Dz.Urz.MEN nr 1, poz. 5). Decyzją Ministra Edukacji Narodowej 
z  dnia 28 marca 1989 r. w miejsce Oddziału Doskonalenia Nauczycieli powoła-
no Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego - Oddział 
w  Bydgoszczy, dla którego jednostką nadrzędną było Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Warszawie. 

Dyrektorem bydgoskiego oddziału CDN został doc. dr hab. Zbigniew Węgierski, 
a wicedyrektorem dr Czesław Zwichrowski.

Zgodnie z decyzją nr 23 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 1989 r. 
obszar i zakres działania placówki został ustalony centralnie przez dyrektora Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie, a mienie zo-
stało przejęte od zlikwidowanego Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy1.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/89 dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Oddział w Bydgoszczy z dnia 1 września 1989 roku ustalono tymczasową strukturę 
organizacyjną, która opierała się na strukturze zlikwidowanego ODN, ale wprowa-
dzała też szereg drobnych zmian. Przekształcono Samodzielną Pracownię Doskona-
lenia Kadr Kierowniczych w Zakład Doskonalenia Kadr Kierowniczych, Samodziel-
ną Pracownię Pedagogiki Opiekuńczej w Zakład Pedagogiki Opiekuńczej. Ponadto 
funkcjonujące do tej pory zakłady przyjęły strukturę jednorodną, bez podziału na 
sekcje2. Przy okazji zlikwidowano Dział Informacji Naukowo-Metodycznej i Wy-
dawnictw, a  redaktorzy i pracownicy tego działu zostali przeniesieni do Małej Po-
ligrafii. W konsekwencji ostatniej zmiany powołano zastępcę kierownika Zakładu 
Małej Poligrafii, któremu powierzono również nadzór nad działalnością redakcyj-
ną wydawictw. Ponadto w miejsce dotychczasowej biblioteki z czytelnią tworzy się 
Dział Informacji Naukowej z Biblioteką, a z zakładów dydaktycznych wyłącza się 
nauczycieli metodyków, którzy przechodzą do funkcjonującego już w budynku przy 
ulicy Jagiellońskiej 9 Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Zniesiono także  sta-
nowisko zastępcy dyrektora do spraw województwa pilskiego i koordynatora zespołu 

1 Dokument podpisany przez Zbigniewa Wesołowskiego Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, Archiwum KPCEN w Bydgoszczy
2 zob. Strukturę organizacyjną ODN zamieszczoną w niniejszej publikacji
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nauczycieli metodyków województwa włocławskiego3.
Do zadań Centrum Doskonalenia Nauczycieli należało:

• organizowanie przepływu informacji pedagogicznej
• organizowanie i koordynowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli
• prowadzenie doskonalenia kadr oświatowych
• prowadzenie działalności wydawniczej związanej z dokształcaniem i doskonaleniem 
kadr oświatowych.

Warto podkreślić, że Statut Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w  Warszawie, jako jednostki nadrzędnej, wyróżniał w zakresie swojej działalności 
i  współpracy wojewódzkie ośrodki metodyczne, które w tym okresie już funkcjo-
nowały, a nie oddziały terenowe CDN, do których został powołany. W statucie tym 
czytamy, że Centralny Ośrodek, realizując swoje zadania statutowe, współdziała ze 
wszystkimi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie dokształcania i doskona-
lenia kadr oświatowych, w tym przede wszystkim ze szkołami wyższymi i wojewódzkimi 
ośrodkami metodycznymi oraz organami prowadzącymi i nadzorującymi szkoły4. Był to 
pierwszy sygnał do likwidacji terenowych CDN. 

Bydgoski CDN działał od 1 września 1989 roku5 do 7 stycznia 1991 roku. Wów-
czas bowiem nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami pracującymi 
w  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy. Likwidacji dokonuje ówcze-
sny Minister Edukacji Narodowej prof. dr hab. Henryk Samsonowicz Zarządzeniem 
nr  41 w sprawie zmian w organizacji systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli 
i wychowawców z dnia 21 listopada 1990 roku.

Czytamy w nim, że  z dniem 31 grudnia 1990 r. znosi się Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego i jego oddziały (§1.1.). Zakończenie dzia-
łalności jednostek (...) nastąpi z dniem zniesienia, a zakończenie ich likwidacji nastąpi 
w  dniu 31 marca 1991 roku. (§1.2.). Majątek Oddziałów  Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli przejmują właściwe miejscowo wojewódzkie ośrodki metodyczne.

Co ciekawe w 1990 roku w budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 działały równocze-
śnie dwie placówki: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, którego dyrektorem był 
doc. dr hab. Zbigniew Węgierski i powołany w 1989 roku Wojewódzki Ośrodek 
Metodyczny, którym kierował dr Jerzy Zastempowski6.

Wiemy też, że był to dość dramatyczny czas dla obu placówek, które w 1990 roku 
musiały walczyć o budynek z włodarzami miasta, prezydentem miasta Bydgoszczy, 
ówczesnym wojewodą, kuratorem oświaty i Zarządem Regionu NSZZ “Solidarność” 
oraz Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia. Sprawa ciągnęła się od stycznia 1990 roku,  była bardzo głośna i wielokrotnie 

3 Organizacja CDN w Bydgoszczy 1989-1991, Zarządzenie nr 1/89 dyrektora Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli Oddział w Bydgoszczy z dnia 1 września 1989 r., Archiwum KPCEN w Bydgoszczy
4  Statut Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Załącznik nr 41 Ministra Edukacji narodo-
wej z dnia 21 listopada 1990 r., Archiwum KPCEN w Bydgoszczy
5  Pismo Zbigniewa Węgierskiego dyrektora CDN w sprawie przeniesienia Ryszarda Szczerbana na 
stanowisko starszego wykładowcy do CDN Oddział w Bydgoszczy. Dokumentacja prywatna udostęp-
niona przez Ryszarda Szczerbana
6 Świadczy o tym pismo do Jana Ryszarda Błachnio, Posła Ziemi Bydgoskiej, datowane 13.12.1990 r., 
pod którym podpisują się dyrektorzy obu placówek 
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opisywana w prasie7. Pracownicy napisali nawet pismo do premiera Tadeusza Mazo-
wieckiego z prośbą o pomoc8. Po wielu wcześniejszych rozprawach i doniesieniach 
poproszono o rozsztrygnięcie konfliktu Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku, 
który ostatecznie uchylił niekorzystną dla CDN decyzję Kierownika Wydziału Go-
spodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 1990 
roku. Ale nie był to koniec walki o miejsce pracy nauczycieli placówek doskonalenia 
funkcjonujących przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy.
10 października 1990 roku Kurator Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy skierował 
pismo do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy z prośbą o opuszczenie 
piętra budynku, uzurpując sobie prawo zarządcy nieruchomości. Planowano wów-
czas, aby związki zawodowe zajęły całe piętro, a Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
zostało przeniesione do jedenastu  pomieszczeń Urzędu Wojewódzkiego na III pię-
trze biurowca przy ul. Konarskiego 1-3. Parter miał zająć Wojewódzki Ośrodek Me-
todyczny. Sprawa trafiła do sądu o ustalenie prawa własności budynku i miała bardzo 
dramatyczny przebieg. Zanim rozpatrzył ją sąd, budynek został zajęty siłą. W piśmie 
do Prokuratora Wojewódzkiego ówczesny dyrektor CDN w Bydgoszczy doc. dr hab. 
Zbiegniew Węgierski oraz dr Jerzy Zastempowski dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Metodycznego w Bydgoszczy piszą: 
1. zajęcia budynku dokonano późnym popołudniem, siłą, bez zawiadomienia o podjętych 
czynnościach członków dyrekcji i z pogwałceniem terminu określonego w upomnieniu,
2. nowy lokator przy pomocy służb samorządowych zajął cały budynek, czego dowodem 
było zdjęcie szyldów CDN-u i WOM-u, a umieszczenie w to miejsce tablicy z szyldem 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” oraz wymiana zamków i niewpuszczenie następ-
nego dnia, tj. 13 grudnia, pracowników CDN i WOM do użytkowanych pomieszczeń. 
Gromadzący się około 8.00 pracownicy zastali budynek zamknięty, a na drzwiach wisia-
ła kartka z odręczną notatką, że mają się zgłosić w Urzędzie Wojewódzkim9.
Ostatecznie sprawa zakończyła się pomyślnie dla pracowników obu placówek. Bu-
dynek pozostał do dyspozycji Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które wkrótce 
zlikwidowano, a jego pracownicy zostali przeniesieni do już istniejącego przy ul. Ja-
giellońskiej 9 Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Kontynuował on ideę dosko-
nalenia nauczycieli.

Warto podkreślić, że sprawa walki o budynek będzie jeszcze wielokrotnie wracała 
na przestrzeni kolejnych, niemal trzydziestu lat. Tyle tylko, że z innymi podmiotami.  

7 Będzie wielka przeprowadzka, Gazeta Pomorska 20, 21 stycznia 1990 r., Zmiana użytkowników, Ilu-
strowany Kurier Polski, 19 stycznia 1990. Akta sprawy zajmują w archiwum obecnego KPCEN kilka 
teczek 
8 Akta sprawy, Archiwum KPCEN w Bydgoszczy
9 Pismo RP-044-9/90 z dnia 29 grudnia 1990 r. do prokuratora Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 
Archiwum KPCEN w Bydgoszczy
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Violetta Panfil-Smolińska

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny (1989 -2000)

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny został powołany Zarządzeniem nr 34/89 Wo-
jewody Bydgoskiego z 21 kwietnia 1989 roku jako publiczna placówka doskonalenia 
nauczycieli działająca na terenie województwa bydgoskiego na podstawie Zarządze-
nia nr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1989 r. w sprawie systemu 
doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców oraz w sprawie zmiany zakre-
su działania i nazwy Instytutu Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskie-
go, a następnie prowadził swoją działalność w oparciu m.in. o ustawę z  dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.NR 95, poz.425 z późniejszymi zmianami) 
oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1992 w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.Nr 63 poz. 317 z 24 sierpnia 1992)1. 

Jego pierwszą siedzibą był  internat Zespołu Szkół Budowlanych w Byd-
goszczy przy ul. Pestalozziego, następnie budynek przy ul. Jagiellońskiej 9. 
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny zajmował się doradztwem merytorycznym, me-
todycznym i organizacyjnym, informacją pedagogiczną oraz działalnością dydaktycz-
ną w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Włączał się w realizację polityki 

edukacyjnej państwa. 
Pierwszym dyrektorem WOM był Jerzy 

Palacz. Następnie, od pażdziernika 1990 
roku ośrodkiem kierował dr Jerzy Zastem-
powski wybrany w drodze konkursu ogło-
szonego przez Kuratora Oświaty i Wycho-
wania w Bydgoszczy. Funkcję wicedyrektora 
pełnił Mieczysław Ruszkowski.

Ze statutu Wojewódzkiego Ośrodka 
Metodycznego wynika, że głównym ce-
lem2 placówki było doskonalenie zawodowe 
nauczycieli przedszkoli, szkół i  placówek 
oświatowych oraz pracowników admi-
nistracji oświatowej, a w szczególności: 
upowszechnianie twórczych osiągnięć pe-

dagogicznych nauczycieli, promowanie działalności nowatorskiej i innowacyjnej, 
udzielanie pomocy merytorycznej i  metodycznej nauczycielom ze szczególnym 
uwzględnieniem nauczycieli z krótkim stażem pracy, współpraca z różnymi instytu-
cjami zajmującymi się doskonaleniem zawodowym nauczycieli, a także realizowanie 
zadań zleconych przez Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego na-

1 Statut Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 1989 r., Archiwum 
KPCEN w Bydgoszczy
2 Statut Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 1989 r., Archiwum 
KPCEN w Bydgoszczy

Mieczysław Ruszkowski  wicedyrektor 
i  Jerzy Zastempowski dyrektor WOM w Bydgoszczy
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uczycieli oraz nawiązywanie współpracy z  placówkami zagranicznymi i  umożliwia-
nie wymiany doświadczeń pedagogicznych.

Do podstawowych zadań3 WOM należało:
• diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli i określanie potrzeb w zakresie ich 
doskonalenia
• organizowanie różnych form doskonalenia nauczycieli w zakresie pedagogiczno
-metodycznym i specjalistycznym oraz doskonalenie kadry kierowniczej i pracowni-
ków nadzoru pedagogicznego
• upowszechnianie nowych treści, metod, technik i środków kształcenia
• organizowanie doradztwa merytorycznego i metodycznego poprzez:  
- konsultacje indywidualne  
- lekcje otwarte  
- konferencje metodyczne  
- inne formy związane z doradztwem, wynikające z potrzeb i zainteresowań 
• merytoryczne i metodyczne wspieranie nauczycieli – twórców programów autor-
skich
• opiniowanie wspólnie z nauczycielami programów nauczania, podręczników i in-
nych materiałów dydaktycznych
• opiniowanie innowacji pedagogicznych
• inicjowanie i wspieranie prac związanych z wdrażaniem reformy oświaty
• gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej
• wdrażanie postępowania kwalifikacyjnego i nadawanie stopni specjalizacji zawodo-
wej w różnych specjalnościach.

W WOM zatrudnieni zostali nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pra-
cownicy techniczni, administracyjni, ekonomiczni i obsługi. Nauczyciele konsultan-
ci stanowili nową grupę zawodową, która nie istniała dotychczas. 

Ich zadaniem4 było kierowanie pracowniami oraz sekcjami przedmiotowymi, 
diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, organi-
zowanie i kierowanie doskonaleniem zawodowym dyrektorów szkół i  nauczycieli, 
przygotowywanie, opracowywanie, wydawanie oraz upowszechnianie materiałów 
metodycznych dla nauczycieli, a także inicjowanie postępu pedagogicznego w zakre-
sie m.in. inspirowania do tworzenia innowacji pedagogicznych, organizowania wy-
miany doświadczeń między nauczycielami prowadzącymi działalność innowacyjną, 
wspieranie w budowaniu programów autorskich, a także nawiązywanie kontaktów 
z wyższymi uczelniami, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Bydgoszczy i in-
nymi instytucjami, które mogły być pomocne w pracy szkoły. Prowadzili oni także 
zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli. Do ich zadań należał również udział w  pracach 
Komisji ds. stopni specjalizacji zawodowej oraz współpraca z wizytatorami Kurato-
rium Oświaty w Bydgoszczy zakresie organizacji doradztwa i doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz wy-

3 Statut Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 1989 r., Archiwum 
KPCEN w Bydgoszczy
4 Zakresy czynności nauczycieli konsultantów w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bydgoszczy,  
Archiwum KPCEN w Bydgoszczy
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chowawczego i dydaktycznego diagnozowania pracy szkół i placówek oświatowych.  
Liczba nauczycieli konsultantów oraz zakres ich obowiązków zmieniały się sukcesyw-
nie w ciągu 11 lat.

 Według stanu na 2 grudnia 1991 roku w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym  
zatrudnieni byli następujący nauczyciele konsultanci5:
• mgr Barbara Daroń – wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, muzyka 
i  plastyka; kierowała pracą doradców wychowania przedszkolnego, nauczania po-
czątkowego i muzyki
• mgr Jadwiga Łojek – język polski, języki obce, historia i wiedza o społeczeństwie; 
kierowała pracą doradców metodycznych w zakresie języka polskiego, historii i języ-
ka rosyjskiego 
• mgr Jeffery Kamm – język angielski
• mgr Barbara Zielińska – matematyka i fizyka, kierowała pracą doradców metodycz-
nych z matematyki
• mgr Jadwiga Ejsmont – biologia i edukacja ekologiczna, kierowała pracą doradców 
metodycznych biologii i ekologii
• mgr Barbara Szczepaniak – chemia, geografia, wychowanie fizyczne i przysposobie-
nie obronne, kierowała pracą doradców metodycznych w zakresie chemii, geografii 
i  wychowania fizycznego 
• mgr inż. Ewa Brzozowska - przedmioty zawodowe, kadra kierownicza, wychowanie 
techniczne, wspomagała doradców metodycznych w zakresie przedmiotów zawodo-
wych i wychowania technicznego
• mgr Ryszard Szczerban – informatyka
• mgr Grażyna Ślifierz – domy dziecka, świetlice, bursy i internaty, pedagodzy szkol-
ni, szkolnictwo specjalne, wspomagała doradców w zakresie domów dziecka, burs 
i  internatów oraz świetlic 
• dr Zofia Kucharska-Waniek – informacja pedagogiczna i biblioteki szkolne, wspie-
rała jednego doradcę metodycznego w zakresie bibliotek szkolnych.

W roku szkolnym 1992/936 dołączył mgr Zbigniew Kusy, który został kierow-
nikiem sekcji techniki i przedmiotów zawodowych, mgr Julian Ochenduszko, który 
został kierownikiem Pracowni Pomiaru Osiągnięć Szkolnych, mgr Halina Stodolna, 
która przejęła muzykę i plastykę, a  następnie mgr Mirosława Śmiglewska, która zo-
stała kierownikiem sekcji wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego. Do 
Pracowni Pomiaru Osiągnięć Szkolnych dołączyli również nauczyciele konsultanci:  
Jadwiga Pakulska, Jan Szczepańczyk oraz Anna Lewicka-Ziomek.

Kolejną grupą zatrudnioną w WOM byli nauczyciele doradcy metodyczni, nio-
sący różnorodną i bezpośrednią pomoc nauczycielom. W roku szkolnym 1992/93 
było ich 417. Byli oni jednocześnie zatrudnieni w szkołach i podzieleni na rejony gru-
pujące określonych specjalistów przedmiotowych. Od 3 marca 1991 roku wprowa-
dzono bowiem na obszarze województwa bydgoskiego podział na rejony metodycz-

5 Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 2/91, s 1
6 Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 5/92, s. 5, Imienny wykaz nauczycieli konsultantów 
WOM w Bydgoszczy  rok szkolny 1992/93
7  Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole nr 6/92, s. 5, Rozmowa z dyrektorem Wojewódzkiego 
Ośrodka Metodycznego doktorem Jerzym Zastempowskim
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ne grupujące nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów (specjalności). 
W  każdym rejonie Kurator Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy powołał doradcę 
metodycznego wyłonionego spośród kandydatów wybranych przez nauczycieli re-
jonu metodycznego. Pozytywną akceptację uzyskało 76 osób. Jednak ze względu na 
oszczędności zostało zatrudnionych tylko 41 osób.
Do zadań doradców metodycznych8 należało: 
- organizowanie doradztwa metodycznego dla określonych grup nauczycieli  
- prowadzenie zajęć otwartych, konferencji przedmiotowych, konsultacji zbiorowych 
i indywidualnych
- opracowywanie materiałów metodycznych
- inspirowanie twórczych nauczycieli do opracowywania i upowszechniania materia-
łów dydaktycznych wspierających pracę nauczyciela
- współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych
- pełnienie funkcji ekspertów w sprawach dydaktycznych i wychowawczych
- diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa metodycznego
- inicjowanie i wspieranie zmian programowych w oświacie.

Wykaz doradcóW metodycznych W roku Szkolnym 1992/939

Specjalność Imię i nazwisko

JĘZYK POLSKI
Maria Nowak,  

Elżbieta Nowosielska 
 Andrzej Kurzewski

HISTORIA Elżbieta Haus
Emilia Maczkowska

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, ETYKA Henryka Golec

PRACA TECHNIKA Krystyna Kluczkowska 
Wojciech Klessa

MUZYKA Marian Leśniewski 
Danuta Przybył

WYCHOWANIE FIZYCZNE Marian Lewandowski 
Mirosława Śmiglewska

MATEMATYKA
Teresa Białoszycka
Maria Ciszewska

Jadwiga Sterczewska

JĘZYK ROSYJSKI Helena Kacprzak

BIOLOGIA Paweł Beczyński 
Rosława Matysiak

GEOGRAFIA Maria Żelska

CHEMIA Irena Pik

BIBLIOTEKOZNAWSTWO Ewa Borkowska

8 Statut Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Bydgoszczy z 31 sierpnia 1994 r. Archiwum 
KP CEN w Bydgoszczy
9 Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 7/92, s. 14, Wykaz imienny doradców rok szkolny 
1992/93
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NAUCZANIE POCZATKOWE

Aleksandra Andrych 
Danuta Bibersztajn

Irena Górska 
Elżbieta Jakś

Irena Owczarzak

DOMY DZIECKA 
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Danuta Horoszczuk

BURSY I INTERNATY Barbara Hadrysiak

ŚWIETLICE SZKOLNE Renata Repińska

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE Anna Murawska

PRZEDMIOTY ZAWODOWE 
KIERUNEK DRZEWNY Tadeusz Kowalski

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Ewa Pikies-Homa  
Krystyna Pisula 

Bogumiła Tomkiel 
Wiesława Wiśniewska

JĘZYK FRANCUSKI Elżbieta Buttler

JĘZYK NIEMIECKI Iwona Kretek

JĘZYK ANGIELSKI Aleksandra Świderska

PEDAGOGIKA SPECJALNA Genowefa Hewelt

FIZYKA Henryk Cherek

EKOLOGIA Zygmunt Krawczyk

W okresie funkcjonowania WOM jako doradcy metodyczni pracowali również10:
• język polski - Grażyna Betkhe, Danuta Chwastek, Urszula Ciemny, Jadwiga Czub-
-Rojewska, Joanna Wójt
• historia – Elżbieta Niechwiej
• wiedza o społeczeństwie – Henryka Golec
• muzyka - Grzegorz Nazaruk
• plastyka – Wiesława Wittek
• wychowanie fizyczne – Henryk Błaszak, Paweł Kraut, Marian Leśniewski, Teresa 
Raczyńsk
• przysposobienie obronne – Janusz Ostrowski, Elżbieta Wylegała-Wolińska
• matematyka – Jadwiga Brzezińska, Zofia Narojczyk, Gabriela Ocetkiewicz, 
Marianna Rosół, Elzbieta Woźna, Barbara Zielińska
• fizyka – Maria Nazaruk, Stanisława Czarnocka
• chemia – Bernadeta Borowska
• biologia z ekologią – Grażyna Bielawska- Rubicka, Łucja Dąbrowska, Mirosław 
Koczwara, Violetta Panfil, Joanna Stocka
• geografia - Bronisław Pałetek, Danuta Szymańska-Al. Samarrai
• nauczanie początkowe/pedagogika wczesnoszkolna – Mariola Frymus, Mirosława 

10 materiały archiwalne KPCEN
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Kaczyńska, Dorota Kubiak, Gabriela Kurek, Maria Krasińska, Grażyna Szczepańczyk, 
Maria Rzempowska
• wychowanie przedszkolne/pedagogika przedszkolna – Irena Bugalska, Danuta 
Dłotkowska, Krystyna Karpińska, Jadwiga Pokorska, Kazimiera  Suska, Genowefa 
Wodna, Barbara Wojciechowska
• pedagogika specjalna – Mirosława Sosnowska, Maria Wesołowska, Hanna 
Niewiadomska
• terapia pedagogiczna – Anna Wiśniewska
• pedagogika opiekuńcza – Barbara Hadrysiak, Barbara Milanowska
• profilaktyka społeczna i promocja zdrowia - Elżbieta Brzozowska 
• wychowanie prorodzinne - Danuta Łaska
• profilaktyka uzależnień - Czesława Marciniak
• internat - Barbara Malinowska
• katecheci – Leszek Dembski, Aleksandra Cieszyńska
• przedmioty elektryczne i elektroniczne – Józef Jaruszewski, Czesław Dyduch
• przedmioty ekonomiczne – Andrzej Nowaczyński
• przedmioty gastronomiczne - Maria Dudkiewicz
• przedmioty odzieżowe - Jan Kujawa
• przedmioty ekonomiczne - Ryszard Człapiński
• technika - Krystyna Kluczkowska
• informatyka – Tadeusz Urbański
Ponadto na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni w różnych latach byli:
• główne księgowe -  Teresa Borta, Maria Olczak, Krystyna Pierzyńska
• księgowa kasjerka - Anna Borta
• kasjerka - Beata Bejnarowicz (potem starsza księgowa), Grażyna Erdmańczyk
• specjalista ds. sekretariatu - Bożena Zadrożna
• redaktor - Anna Jagodzińska 
• biblioteka - Gabriela Gil 
• starsza maszynistka - Halina Beauvale, Zofia Rogala 
• referent ds. majątku - Ewa Szymańska
• specjalista ds. dydaktyki - Mariola Zmaczyńska
• specjalista ds. technicznych - Włodzimierz Gołata
• specjalista ds. kadr i socjalnych - Hanna Wytwicka, Gabriela Stefańska
• rzemieślnik - Grzegorz Erdmańczyk 

W poligrafii w różnym czasie zatrudnieni byli: Dariusz Darowny, Ewa Dumza, 
Joanna Jankowska, Grażyna Lewandowska, Ewa Pankanin, Adam Ruszkowski, 
Danuta Różańska, Andrzej Wiśniewski (brygadzista).

W WOM funkcjonowała księgarnia, która oferowała pomoce dydaktyczne dla 
szkół i przedszkoli, materiały, poradniki i podręczniki dla nauczycieli, wydawnictwa 
specjalistyczne, edukacyjne programy multimedialne, na życzenie organizowała po-
kazy i warsztaty w szkołach i przedszkolach z udziałem rodziców i dzieci.

W strukturze  Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego istniały pracownie oraz 
sekcje przedmiotowe i specjalnościowe:      
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1. Pracownia Komputerowa i Klub Użytkowników Komputerowych Programów 
Dydaktycznych
2. Pracownia Wytwarzania Środków Dydaktycznych (wcześniejsza nazwa Pracownia 
Wywarzania Technicznych Środków Kształcenia i Wytwarzania Materiałów Dydak-
tycznych)
3. Pracownia Informacji Pedagogicznej
4. Pracownia Pomiaru Osiągnięć Szkolnych
5. Pracownia Psychologicznej Pomocy Szkole (wcześniejsza nazwa Pracowania Po-
mocy Psychologicznej Szkole i Opieki nad Dzieckiem)
6. Sekcje Przedmiotowe:
- nauczania początkowego, wychowania przedszkolnego i pedagogiki specjalnej
- języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i etyki
- biologii, ekologii i geografii
- matematyki, fizyki z astronomią, chemii
- wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego
- techniki i przedmiotów zawodowych
- muzyki i plastyki
- kadry kierowniczej
7. Redakcja miesięcznika Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole.
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pracoWnie

Pracownia Komputerowa i Klub Użytkowników Komputerowych Programów 
Dydaktycznych11

Kierownikiem pracowni był Andrzej R. Miry. Pracownia dysponowała kompute-
rową bazą danych, w której zostały po raz pierwszy w Polsce umieszczone opisy ponad 
180 wyrobów oraz dane producentów i dystrybutorów  oferujących je placówkom 
oświatowym. Pracownia świadczyła usługi bezpłatnego przegrywania kaset magnetofo-
nowych, video, dyskietek, wykonywania odbitek kserograficznych. W pracowni wdro-
żono komputerowy system informacji oświatowej (MIŚ) pozwalający na dostęp do 
pełnej informacji oświatowej na terenie miasta i województwa, ale też regionu i  kraju. 
W ramach działania Klubu Użytkowników Komputerowych Programów Dydaktycz-
nych skupiał nauczycieli chętnych do wymiany doświadczeń związanych z  użytko-
waniem programów dydaktycznych. Poprzez skatalogowanie zbiorów ułatwiono im 
dostęp do poszukiwanych zasobów. Klub dysponował programami komputerowymi, 
które można stosować w dydaktyce szkolnej, ale również w administracji szkolnej np. 
do budowania planu lekcji. W Klubie dostępny był również elektroniczny poradnik 
dyrektora i księgowego szkoły oraz  programy komputerowe do wspomagania naucza-
nia języków obcych. Autem była również  trzynastostanowiskowa sala szkoleniowa 
oraz komputery pracujące w sieci. W Klubie odbywały się szkolenia na temat zastoso-
wania środków informatycznych w szkole, nie tylko dla nauczycieli i  dyrektorów, ale 
także  i obsługi administracyjno-ekonomicznej placówki.

Pracownia Wywarzania Technicznych Środków Kształcenia i Wytwarzania 
Materiałów Dydaktycznych12 

Pracownię tworzyli Ryszard Szczer-
ban i Włodzimierz Gołata. Pracownia 
świadczyła bezpłatne  usługi dla na-
uczycieli, np. kopiowanie filmów na 
kasety video, wykonywanie przeźroczy 
na specjalnym układzie kopiującym, 
wytwarzanie foliogramów w oparciu 
o  technikę kserowania, kopiowanie ma-
teriałów edukacyjnych znajdujących się 
na kasetach video w zbiorach pracowni 
lub dostarczonych przez nauczyciela, 
nagrywanie na ścieżkach dźwiękowych 
kaset wideo nowych treści (z własnym 

komentarzem, podkładem muzycznym z dowolnego źródła – magnetofonu, com-
pact dysku, gramofonu).

11 Miry A.R., Perspektywy współpracy między WOM a Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką i Ko-
legium Języków Obcych w Bydgoszczy, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 11/93, s. 11.
12 Szczerban R., Gołata W., Zapraszamy do pracowni (…), [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o 
Szkole, nr 3/92, s. 7.

Ryszard Szczerban – kierownik pracowni
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Pracownia Informacji Pedagogicznej13

Do zadań pracowni należało:
• organizowanie doradztwa metodycznego dla na-
uczycieli bibliotek szkolnych
• doskonalenie zawodowe nauczycieli biblioteka-
rzy szkolnych
• tworzenie i aktualizowanie bazy danych doty-
czących form doskonalenia zawodowego oferowa-
nych przez WOM oraz innowacji pedagogicznych 
realizowanych w  szkołach Bydgoszczy i woje-
wództwa
• upowszechnianie nowości wydawniczych i  ma-
teriałów dydaktycznych pochodzących ze wszyst-
kich WOM-ów w  kraju, np. czasopism meto-

dycznych, testów, konspektów lekcji, scenariuszy 
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych zsynchronizowanych z programem nauczania
• gromadzenie i udostępnianie informatorów doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
np. informatora Studia zaoczne i wieczorowe dla nauczycieli na wyższych uczelniach
• gromadzenie i udostępnianie opracowanego przez Centralny Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli wykazu podręczników, książek pomocniczych oraz książek dla na-
uczycieli do przedmiotów ogólnokształcących
• tworzenie banku danych zawierających niepublikowane prace nauczycieli, progra-
my autorskie oraz innowacje pedagogiczne
• opracowywanie bibliografii prac nauczycieli z województwa bydgoskiego opubliko-
wanych w różnych wydawnictwach.

Pracownia Pomiaru Osiągnięć Szkolnych14

Kierownikiem i twórcą tej pracowni był Julian 
Ochenduszko. Podstawą metodologiczną dla dzia-
łań pracowni był pomiar sprawdzający. Pracownia 
współpracowała z prof. Bolesławem Niemierką 
z  Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr. Kazimierzem 
Ciżkowiczem z Zakładu Metrologii Dydaktycznej 
WSP w Bydgoszczy.

Do zadań pracowni należało:
• doskonalenie nauczycieli w stosowaniu pomia-
ru dydaktycznego, sprawdzaniu i  ocenianiu osią-
gnięć własnych i uczniów
• popularyzowanie pomiaru dydaktycznego oraz 

13 Zakres czynności dr Zofii Waniek-Kucharskiej nauczyciela konsultanta w Wojewódzkim Ośrodku 
Metodycznym w Bydgoszczy. Materiały pochodzące z archiwum KPCEN w Bydgoszczy.
14 Ochenduszko J., Tworzenie Pracowni Pomiaru Osiągnięć Szkolnych, [w:] Wiadomości, Głosy, Roz-
mowy o Szkole, nr 12/1993, s.11 
Ochenduszko J., Rozwój Pracowni Pomiaru Osiągnięć Szkolnych, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy 
o  Szkole, nr 10/94, s. 2.

dr Zofia Kucharska-Waniek - kierownik 
pracowni

Julian Ochenduszko – kierownik pracowni
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nauczycielskiego systemu oceniani wśród nauczycieli, dyrek-
torów szkół, doradców metodycznych i wizytatorów kurato-
ryjnych
• pomoc programowa i metodyczna w organizowaniu studiów 
pomiaru dydaktycznego z różnych przedmiotów nauczania dla 
szkolenia konstruktorów testów na konkursy przedmiotowe, 
olimpiady
• konstruowanie standaryzowanych testów z różnych przed-
miotów nauczania
• opiniowanie zadań i testów z różnych przedmiotów 
• budowanie narzędzi pomiaru wychowawczego, skal postaw
• doskonalenie umiejętności dyrektorów szkół w organizo-

waniu szkolnych badań 
wyników nauczanaoraz 
organizacji szkolnego systemu oceniania
• przeprowadzenie wojewódzkich badań wyni-
ków nauczania
• wskazywanie zadań dla działalności dorad-
ców metodycznych, wytwarzanie materiałów 
pomocniczych dotyczących sprawdzania i  oce-
niania szkolnego
• współpraca z innymi instytucjami w zakresie 
badania wyników nauczania
• praca nad obiektywizacją systemu egzami-
nów.

Pracownia organizowała również warszta-
ty metodyczne i konsultacje w  zakresie m.in. 
planowania wynikowego i metodycznego, po-
miaru dydaktycznego, stosowania taksonomii 
celów operacyjnych.

Pracowania Pomocy Psychologicznej Szkole i Opieki nad Dzieckiem15 
(od 1994 roku Pracownia Psychologicznej Pomocy Szkole)

Do zadań pracowni należało opracowanie i wdrożenie programów psychoedu-
kacyjnych, psychoprofilaktycznych i konsultacyjno-doradczych na rzecz nauczycieli, 
wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów oraz kadry kierowniczej. Ce-
lem programów było doskonalenie umiejętności wychowawczych, opiekuńczych 
i  kierowniczych, profilaktyczno-terapeutycznych pedagogów i psychologów pracu-
jących z dziećmi z zaburzeniami zachowania i ich rodzicami, organizowanie grup 
wsparcia dla nauczycieli różnych specjalności, wdrożenie do praktyki edukacyjnej 
nowych programów innowacyjnych propagujących wśród dzieci i młodzieży zdrowy 
styl życia oraz programów psychoedukacyjnych dla młodzieży, a także upowszech-
nianie fachowej literatury. Prowadzono również indywidualne konsultacje, podczas 

15 Ślifierz G., Pracownia Pomocy Psychologicznej Szkole i Opieki nad Dzieckiem, [w:] Wiadomości, 
Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 10/93, s. 11

Jadwiga Pakulska, Anna Lewicka-Ziomek, 
Julian Ochenduszko, Jan Szczepańczyk
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których nauczyciele mogli uzyskać wsparcie w analizie trudnych sytuacji wycho-
wawczych, zaplanować działania wychowawcze dla zespołu klasowego, szkoły, grup 
wychowawczych, uzyskać scenariusze oraz materiały audiowizualne do prowadzenia 

zajęć wychowawczych, psychoedukacyjnych, 
psychoprofilaktycznych, 
skorzystać z  bogatego, 
specjalistycznego księ-
gozbioru, wymienić do-
świadczenia.

Współpracownika-
mi pracowni byli: Bar-
bara Lorenc - psycholog 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawcze-
go dla Dzieci Niewido-
mych w  Bydgoszczy, 

doradca ds. metodyki 
psychologicznej oraz Re-

nata Reszkowska - pedagog Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Dzieci Niewidomych, doradca ds. wychowa-
nia rodzinnego. 

Sekcja Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Początkowego i Pedagogiki 
Specjalnej16 (od 1996 r. Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej)  

 Do zadań pracowni należało m.in. rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskona-
lenia zawodowego oraz organizowanie doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania 
początkowego i pedagogiki specjalnej. Sekcja prowadziła róż-
ne formy wsparcia dla nauczyciel, np. kursy, konwersatoria, 
seminaria, warsztaty metodyczne, spotkania autorskie oraz 
zajęcia otwarte. Była miejscem wymiany 
doświadczeń i twórczych pomysłów. Po-
dejmowała różne działania edukacyjne, 
m.in. opracowywała i upowszechniała 
materiały metodyczne dla nauczycieli 
(scenariusze zajęć dydaktycznych, zeszyty 
pracy dla uczniów młodszych klas szkoły 
podstawowej, podręczniki, zeszyty ćwi-

czeń, programy autorskie z wychowania 
przedszkolnego i nauczania początkowe-

go, a  także dorobek nauczycieli nowatorów), promowała tech-
niki C. Freineta, wychowania integralnego, glottodydaktyki oraz 
sprawowała opiekę nad klasami autorskimi. 

16 Daroń B., Nowa pracownia w WOM, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 4/96, s.19

Barbara Daroń – kierownik 
pracowni

Grażyna Ślifierz - kierownik pracowni, Leszek 
Dembski, Aleksandra Cieszyńska, Renata 
Repińska, Elżbieta Brzozowska)
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Merytorycznym wsparciem dla realizacji zadań byli pracownicy Uniwersytetu 
Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej szkoły Pedagogicz-
nej w Bydgoszczy oraz Wydawnictwo Res Polona z Łodzi i MAC z Kielc, EPIDEXIS. 
Sekcja udzielała pomocy nauczycielom w wyborze podręczników, zeszytów ćwiczeń 
oraz środków dydaktycznych. Upowszechniała Międzynarodowy System Edukacyjny 
PUS (pomyśl, ułóż, sprawdź) bazujący na nauce przez zabawę. 

W 1996 roku przy pacowni powstało Centrum Pomocy Dydaktycznych17 
w  WOM, którego celem było upowszechnianie nowoczesnych środków dydaktycz-
nych.  Zostało wyposażone w najnowsze środki dydaktyczne międzynarodowego Sys-
temu Edukacyjnego (PUS) oraz inne ciekawe pomoce dydaktyczne. 

Sekcja języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie18

Zadaniem sekcji było wspieranie nauczycieli przedmiotów humanistycznych 
w  realizacji zadań edukacyjnych. Sekcja organizowała wiele form doskonalenia za-
wodowego dla nauczycieli języka polskiego oraz historii i wiedzy o  społeczeństwie, 
np. Drama na lekcjach języka polskiego, Interpretacja utworów epickich i  lirycznych, 

Formy pracy polonisty, Warsztaty dla młodych poloni-
stów, Innowacyjne formy pracy na lekcjach z nauki o 
języku, Analiza i  interpretacja utworu  literackiego, 
Nauczyciele nowatorzy młodym polonistom, Poloni-
styczne ścieżki dydaktyczne, Praca ze źródłem histo-
rycznym, Integracja europejska, Innowacyjne formy 
nauczania na lekcjach historii czy Kształcenie oby-
watelskie w szkole samorządowej. Sekcja promowała 
nowatorskie rozwiązania dydaktyczne w zakresie 
przedmiotów humanistycznych. Bardzo dużym 
powodzeniem cieszyły się nowatorskie formy szko-
leń nauczycieli, np. Warsztaty Teatralne19 zorgani-

zowane przez Jadwigę Łojek, których celem było 

17 Daroń B., PUS bliżej praktyki, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole nr 11/96, s. 11
18 Zakres czynności Jadwigi Łojek nauczyciela konsultanta w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym 
w  Bydgoszczy, Archiwum KPCEN w Bydgoszczy.
19 Mazurek B., Ach, to Zakopane, czyli Warsztaty Teatralne 98, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole,  
nr  4. 98, s.11.

Mariola Frymus, Krystyna Karpińska, Ewa Pikes-Homa, Gabriela Kurek

Jadwiga Łojek - kierownik sekcji, 
Jadwiga Czub-Rojewska (doradca 
metodyczny języka polskiego)
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podniesienie umiejętności prowadzenia różnych form teatral-
nych na lekcjach (scenek dramowych, inscenizacji utworów czy 
też inscenizacji przybliżających znanych twórców, a także praca 
na zajęciach pozalekcyjnych w zakresie prowadzenia kół teatral-
nych przygotowywania uroczystości szkolnych, dni patrona itp). 
Warsztaty  były realizowane w  Zakopanem, a większość zajęć 
odbywała się  w Teatrze Witkacego pod kierunkiem jego dyrek-
tora Andrzeja Dziuka oraz aktorów teatru. Efektem warsztatów 
były zeszyty metodyczne ze scenariuszami zajęć. Sekcja pozyski-
wała również granty przyznawane przez MEN, np.  Człowiek 
w  Kulturze. Włączała się w realizację programów edukacyjnych 
związanych z reformą strukturalną i programową, upowszech-
niała publikacje z zakresu dydaktyki języka polskiego, historii 
i  wiedzy o społeczeństwie autorstwa nauczyciela konsultanta 
i  doradców metodycznych. Organizowała konferencje przedmiotowo-metodyczne 
z  udziałem pracowników naukowych i specjalistów przedmiotowych. Współpraco-
wała z wydawnictwami, uczelniami wyższymi i  instytucjami działającymi na rzecz 
edukacji.

Sekcja biologii i ekologii 
Sekcja udzielała wsparcia metodycznego w zakresie biologii, ekologii i chemii, 

organizując konferencje i warsztaty metodyczne, ale też pracując indywidualnie 
i  w  małych grupach z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych. Organizowała 
zajęcia terenowe, konkursy przyrodnicze, lekcje pokazowe. Sekcja dysponowała au-
torskimi materiałami metodycznymi, m.in. konspektami lekcji, rozkładami mate-

riału nauczania, przykładami zadań maturalnych. Wspiera-
ła nauczycieli w budowaniu operacyjnych celów nauczania, 
planów metodycznych i  wynikowych, kryteriów wymagań. 
Aktywnie włączała się w  realizację zadań 
oraz programów edukacyjnych o  za-
sięgu wojewódzkim, krajowym i mię-
dzynarodowym m.in. na rzecz ochrony 
środowiska20, np. Sprzątanie Świata, 
Kampanię Ozonową ogłoszoną przez 
Krajowe Centrum Edukacji Ekologicz-
nej, której celem było podnoszenie świa-
domości ekologicznej społeczeństwa. 
Wspierała nauczycieli biorących udział 

w Europejskim Programie Badań Zanieczyszczeń Powietrza. 
Prowadziła interdyscyplinarne warsztaty ekologiczne. Współ-
pracowała z wieloma instytucjami, m.in. Bydgoskim Centrum 
Edukacji, Ogrodem Botanicznym, Instytutem Hodowli i Akli-
matyzacji Roślin, Tucholskim Parkiem Krajobrazowym.   

20 Beczyński P., Ejsmont J., Sprzątanie Świata-Polska, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole 
nr  11. 94, s.18.

Jadwiga Ejsmont - 
kierownik sekcji
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Marianna Rosół, Stanisława Czarnocka, Maria 
Ciszewska, Zofia Narojczyk, w  drugim rzędzie: 
Ryszard Szczerban, Jadwiga Sterczewska, 
Jadwiga Brzezińska, Grzegorz Wojewoda

Sekcja matematyki, fizyki i chemii
Sekcja prowadziła doradztwo i doskonale-

nie nauczycieli przedmiotów matematyczno-
-fizycznych oraz chemii.

Kierownikiem sekcji była Barbara Szcze-
paniak.  Sekcja organizowała doskonalenie 
i  dokształcanie nauczycieli w zakresie dydak-
tyki matematyki, fizyki i chemii. Współpra-
cowała z instytucjami działającymi na rzecz 
edukacji. Organizowała konferencje i warszta-
ty metodyczne, o charakterze informacyjnym 
i szkoleniowym. Umożliwiała nauczycielom 
m.in. wymianę doświadczeń, udział w lek-
cjach otwartch, spotkania 
z  autorami podręczników. 
Upowszechniała nowator-

skie rozwiązania metodyczne w  zakresie nauczania przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych. Organizowała konkursy matema-
tyczne, fizyczne i chemiczne na wszystkich etapach edukacyjnych 
o zasięgu miejskim, regionalnym, wojewódzkim, krajowym i mię-
dzynarodowym, w  tym międzynarodowy konkurs matematyczny 
Kangur. Pracownia posiadała wiele autorskich publikacji, m.in. 
podręczniki szkolne, poradniki metodyczne, zbiory zadań i zeszyty 
ćwiczeń, a także propozycje rozkładów materiału, scenariusze zajęć 
dydaktycznych, pakiety zadań na ustne egzaminy maturalne i inne 
materiały metodyczne.

Sekcja wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego
Sekcja wspierała metodycznie nauczycieli wychowania fizycznego i przyspo-

sobienia obronnego. Uczestniczyła w  doskonaleniu i zdobywaniu dodatkowych 
kwalifikacji nauczycieli wychowania fizycznego, m.in. w  zakresie gimnastyki korek-
cyjno-kompensacyjnej, instruktora nauki pływania. Współpracowała z uczelniami 

Joanna Stocka, Mirosław Koczwara, Bernadeta Borowska, Grażyna Bielawska-Rubicka, 
Violetta Panfil, Maria Żelska
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Mirosława Śmiglewska – 
kierownik sekcji

Gdańska i Poznania oraz lokalnymi klubami sportowymi 
Zawisza i  Astoria. Popularyzowała pomiar sprawności fi-
zycznej dzieci i  młodzieży, a także realizację treści pro-
gramowych kultury fizycznej w nauczaniu początkowym 
w  myśl nowoczesnej metodyki wychowania fizycznego, 
organizując warsztaty specjalistyczne, gry i zabawy tury-
styczno-rekreacyjne czy zabawy sportowe. Upowszech-
niała nowatorskie rozwiązania metodyczne w zakre-
sie nauczania wychowania fizycznego i przysposobienia 

obronnego, organizując konkursy, turnieje oraz debaty. 

Sekcja techniki i przedmiotów zawodowych
Kierownikiem sekcji był Zbigniew Kusy. Sekcja prowadziła 

wsparcie metodyczne nauczycieli w zakresie techniki i przedmiotów 
zawodowych. Inicjowała i merytorycznie wspierała zmiany progra-
mowe w zakresie nauczania techniki i przedmiotów zawodowych.

Upowszechniała nowe metody, techniki i formy kształcenia. 
Inicjowała tworzenie Klubów Nowatorów młodych nauczycieli oraz 
popularyzowała ich osiągnięcia. Opracowywała i upowszechniała 
materiały metodyczne dla nauczycieli, m.in. programy autorskie 
z  zakresu techniki, nowe środki dydaktyczne, telewizyjne progra-
my edukacyjne. Nauczyciele doradcy opracowali Koncepcję pro-
gramu wychowania technicznego w szkole ogól-
nokształcącej, która zyskała akceptację Biura ds. 
Reformy Oświatowej i została upowszechniona 

w czasopiśmie przedmiotowym Wychowanie Techniczne w Szkole, 
organizowali konkursy i turnieje, np. Turniej Wiedzy i Umiejętno-
ści Stolarskich.

Sekcja wychowania muzycznego i plastycznego
Sekcją kierowała Halina Stodolna. Skupiała doradców meto-

dycznych z zakresu przedmiotów artystycznych. Organizowała 
plenery artystyczne i prac plastycznych, wystawy i wernisarze. 
Współpracowała z miejskimi i regionalnymi instytucjami kul-

Doradcy metodyczni: Elżbieta Wolińska, Marian Lewandowski, Paweł Kraut i Tadeusz Idzik
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turalnymi. Opracowała program autorski dla potrzeb Kaszubskiego Liceum Ogól-
nokształcącego w  Brusach, włączyła się w realizację muzykoterapii profilaktycznej 
w  Domach Pomocy Społecznej. Proponowała nauczycielom wiele form doskonale-
nia zawodowego, m.in. Wykorzystanie elementów wiedzy o sztuce w ekspresji pla-
stycznej uczniów, akcje plastyczne - Integracja plastyki, muzyki i poezji. Propagowała 
innowacje pedagogiczne i programy autorskie z muzyki i plastyki.

Sekcja kadry kierowniczej
Kierownikiem sekcji była dr inż. Ewa Brzozowska. Sekcja zaj-

mowała się doskonaleniem zawodowym kadry kierowniczej oświa-
ty, zgodnie z nowoczesnymi, światowymi tendencjami, opierając 
się na indywidualnych konsultacjach, samokształceniu kierowa-
nym, doskonaleniu lokalnym, konferencjach ogólnopolskich oraz 
współpracy zagranicznej. Organizowała seminaria, konferencje 
i  warsztaty metodyczne. Przygotowywała kadrę kierowniczą do re-
formy oświaty, wdrażając programy edukacyjne przy współpracy 
partnerów polskich i zagranicznych, m.in. TERM (Training for 
Education Reform Management) czy  Szkoła Liderów21. Progra-
my te upowszechniały: nowe strategie wprowadzania zmian, stoso-
wanie kreatywnego rozwiązywania problemów, współpracę z radą 

pedagogiczną, techniki mierzenia jakości pracy szkoły, a także standardy osiągnięć 
ucznia i model nowoczesnej polskiej szkoły. Ponadto sekcja wspierała proces samo-
kształcenia kadry kierowniczej, upowszechniając materiały mrtodyczne umożliwia-
jące organizację pracy własnej, kierowanie zespołem i szkołą. Organizowała  różne 
formy dokształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej, np. dwusemestralne Studia 
Podyplomowe  z Organizacji i Zarządzania z udziałem kadry Akademii Techniczno
-Rolniczej w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz UMK 
w  Toruniu, a także krótsze formy doskonalenia zawodowego, np. doskonalenie ka-
dry kierowniczej oświaty w zakresie metod komunikacji interpersonalnej, kierowania 
zmianą, negocjacji i asertywności. Sekcja propagowała model nowoczesnej polskiej 
szkoły.  

Sekcja Języków Obcych22

W początkowym okresie istnienia WOM funkcjonowała też Sekcja Języków 
Obcych. Jej członkowie współpracowali z dydaktykami spoza Polski w realizacji 
warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka niemieckiego (wykładowcy z Go-
ethe Institut), języka angielskiego (wolontariusze Korpusu Pokoju, wydawnictwo 
LONGMAN), języka francuskiego (wykładowcy z Instytutu Francuskiego w War-
szawie), języka rosyjskiego (pracownicy filii Instytutu Puszkina w Moskwie). Orga-
nizowali też inne formy doskonalenia wychodzące poza przyjęte standardy, np. kurs 
języka rosyjskiego realizowany w wariancie handlowo-menedżerskim. Popularyzowa-
li olimpiady językowe i konkursy językowe w szkołach.

21 Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 1/98, s.2 4, nr 10/94, s.15.
22 Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 3/94, s.6.
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Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole
W miesięczniku pojawiały się informacje dotyczą-

ce działań i przedsięwzięć podejmowanych przez byd-
goski WOM, m.in. zapowiedzi i sprawozdania z cie-
kawych wydarzeń, wywiady z osobami odnoszącymi 
sukcesy na polu edukacji,  recenzje ciekawych ksią-
żek, materiały metodyczne opracowane przez nauczy-
cieli konsultantów, doradców metodycznych, nauczy-
cieli oraz dyrektorów szkół, materiały przygotowane 
przez wizytatorów KO, informacje o konkursach, 
olimpiadach i ich wynikach, odpowiedzi prawnika 
na pytania czytelników informacje upowszechnia-
ne przez Kuratorium Oświaty, informacje dotyczące 

użytecznych materiałów pomocniczych dla nauczycieli 
(np. wydawnictwa CODN, Centrum Zbiorów Eduka-

cyjnych), a także oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Zgodnie z obowiązującym statutem i strukturą organizacyjną w WOM funk-
cjonował zakład poligraficzny. Miał on ułatwić efektywne doskonalenie nauczycieli. 
Materiały produkowane przez zakład były rozprowadzane częściowo nieodpłatnie 
częściowo odpłatnie, np. testy do badań osiągnięć szkolnych, materiały do przepro-
wadzenia konkursów przedmiotowych, miesięcznik oświatowy Wiadomości, Głosy, 
Rozmowy o Szkole oraz druki potrzebne do funkcjonowania instytucji, jak: świadec-
twa i zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia, plany miesięczne doradców, 
protokoły i druki dla stopni specjalizacji zawodowej, a także materiały metodyczne 
opracowane przez nauczycieli doradców. 

oferta edukacyjna
Już w początkach swojego istnienia WOM proponował środowisku edukacyjne-

mu szeroką ofertę form doskonalenia zawodowego23, np. Studium pedagogiczne dla 
nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z zakresu opieki nad dzieckiem, 
pedagogiki specjalnej, pedagogiczne studium bibliotekarskie, studium przedmioto-
wo-metodyczne z zakresu wychowania, studium wiedzy o książce, studium specjal-
ne w zakresie socjoterapii, kurs z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, 
kurs organizacji i zarządzania dla dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, 
kurs kwalifikacyjny dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i  młodzieży, 
studium z analizy i interpretacji utworu literackiego, kurs pedagogiczny dla instruk-
torów praktycznej nauki zawodu. studium przedmiotowo-metodyczne dla nauczy-
cieli historii, geografii i nauk społecznych, techniki, kurs języka migowego. Dużym 
powodzeniem wśród nauczycieli cieszyły się również krótsze formy warsztatowe, jak 
i formy z udziałem  zagranicznych specjalistów, np. na temat  nowych metod na-
uczania historii czy kurs z zakresu metodyki nauczania geografii prowadzony przez 

23 Protokoły zebrań pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Bydgoszczy, Archiwum 
KPCEN w Bydgoszczy, Dodatek „żółta wkłada” do miesięcznika Wiadomości, Głosy, Rozmowy o  Szkole

dr Małgorzata Klimińska - redaktor 
naczelna miesięcznika
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specjalistów z Towarzystwa Geograficznego z Wielkiej Brytanii. Każdego roku publi-
kowany był Informator o formach doskonalenia nauczycieli. 

WOM proponował również nauczycielom niekonwencjonalne formy wsparcia, 
np. Klub Młodych Polonistów, Klub Twórców Programów Autorskich, Klub Użyt-
kowników Komputerowych Programów Dydaktycznych, wykłady z historii najnow-
szej, regionalizmu, warsztaty z zakresu edukacji teatralnej, wakacyjne szkolenia kom-
puterowe, warsztaty dla opiekunów samorządu uczniowskiego, lekcje otwarte dla 
nauczycieli, konwersatoria, np. glottodydaktyczne. Organizowano spotkania w  od-
powiedzi na potrzeby zgłaszane przez nauczycieli: konsultacje indywidulne  i  zespo-
łowe czy dyżury metodyczne, podczas których udzielano oczekiwanego wsparcia. 
Ponadto organizowano zespoły problemowe i metodyczne, których zadaniem była 
wymiana doświadczeń w małych grupach nauczycieli, np. metodyka prowadzenia 
wycieczek ekologicznych czy tworzenie ścieżek międzyprzedmiotowych. Organizo-
wano cykliczne konferencje. Dużym powodzeniem cieszyły się przedmiotowe konfe-
rencje wrześniowe inaugurujące pracę nauczycieli w nowym roku szkolnym, a także 
spotkania tematyczne dotyczące ważnych problemów dydaktycznych i wychowaw-
czych. Podczas konferencji organizowano wystawy podręczników i pomocy nauko-
wych, spotkania z  wydawnictwami oraz autorami podręczników.

WSpółpraca z inStytucjami 
WOM współpracował z wieloma instytucjami24 działającymi na rzecz edukacji, 

m.in. Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Bydgoszczy, Polskim Związkiem Głuchych, 
Okręgowym Związkiem Koszykówki, Społecznym Towarzystwem Edukacyjnym, 
Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, Bydgoskim Towarzystwem Ekologicz-
nym, Towarzystwem Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Leśnym Parkiem Kultury 
i  Wypoczynku, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, Poradnią Wychowawczo
-Zawodową, Stowarzyszeniem Forum Aktywności Europejskiej,  Katedrą Ekologii 
i Botaniki i Zoologii ATR, Wojewódzkim Konsultantem Przyrody, dyrekcją Nad-
wiślańskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Borów Tucholskich, 
Wojewódzką Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Polskim Towarzystwem Geo-
graficznym, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Uni-
wersytetem Gdańskim, UMK, AWF w Warszawie, a także z różnymi ośrodkami me-
todycznymi: w Pile, Toruniu i Włocławku.

24 Protokoły zebrań pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Bydgoszczy
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Na szczególną uwagę zasługuje współpraca polsko-duńska25. WOM przez wie-
le lat współpracował z różnymi organizacjami duńskimi, m.in. Amstcentralen (od-
powiednik WOM w Polsce) z Hillerod, z firmą Rusk Guidance to Development 
in Schools (Poradnictwo Rozwoju Szkół) oraz Foreningen af polakker i Danmark 
Saksobing af deling (Związek Polaków w Danii oddział Sakskobing). W 1992 roku 
grupa pracowników WOM wyjechała do Danii w celu poznania duńskiego systemu 
oświaty i codziennych problemów duńskiej szkoły. 

Podczas pobytu w Danii zwie-
dzano m.in. szkołę ekologiczną, 
dysponującą tzw „zielonym auto-
busem” jeżdżącym laboratorium, 
które umożliwia prowadzenie 
badań w terenie przez uczniów, 
poznawano metody edukacji eko-
logicznej, zwiedzano oczyszczalnie 
ścieków, stację przerobu i utylizacji 
odpadów oraz zapoznano się z  dzia-
łalnością ośrodka metodycznego.  
W listopadzie 1993 roku na za-
proszenie Wojewody Bydgoskiego 
w  Kuratorium Oświaty i WOM  
przebywali goście z  Danii26, repre-

zentujący tamtejsze zakłady dosko-
nalenia nauczycieli. Podczas wizyty 

uzgodniono program dalszej współpracy, m.in. postanowiono  wspólnie  zorganizo-
wać  kursy dla nauczycieli z zakresu wychowania zdrowotnego oraz metod aktywi-
zujących ucznia.

Nauczyciele duńscy mieli również okazję uczestniczyć w kursie ekologicznym pro-
wadzonym w Polsce. WOM zorganizował w ramach odbywających się w Bydgoszczy 
Dni Duńskich  (maj 1996) warsztaty metodyczne na temat aktywnego słuchania, 
analizy i transakcji oraz kształcenia dorosłych, zorganizowano spotkanie z  duńskimi 
nauczycielami. 

Wiele uwagi poświęcano nauczycielom rozpoczynającym pracę zawodową, wra-
cającym do pracy po dłuższej przerwie oraz nauczycielom zdobywającym kwalifikacje 
do nauczania przedmiotu. Otaczano opieką nauczycieli bez kwalifikacji pedagogicz-
nych, diagnozowano potrzeby w zakresie doskonalenia i doradztwa, upowszechniano 
nowe metody i środki kształcenia, gromadzono i upowszechniano informacje pe-
dagogiczne, prowadzono działalność wydawniczą – miesięcznik Wiadomości, Głosy, 
Rozmowy o Szkole, zeszyty metodyczne,  udzielano pomocy w nagrywaniu i przegry-
waniu audycji na taśmach video.

25 Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 4/96, s. 3-8
26 Zastempowski J., Współpraca polsko-duńska w dziedzinie doskonalenia nauczycieli, 
[w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 12/93, s. 3.

Grupa bydgoska w Kopenhdze: Zbigniew Kusy, Barbara 
Daroń, Jerzy Zastempowski, Mirosława Śmiglewska 
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konkurSy i olimpiady 
Bardzo ważnym obszarem działania WOM było organizowanie samodzielnie, 

a  często we współpracy z innymi instytucjami cyklicznych konkursów i olimpiad 
przedmiotowych, np. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Histo-
rycznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, konkursu Wiedzy 
o  Prawach Człowieka, konkursu biologicznego i chemicznego. Powodzeniem w śro-
dowisku edukacyjnym cieszył się Wojewódzki Konkurs Gazetek Szkolnych27, którego 
celem było wyzwalanie aktywności twórczej uczniów, kształcenie umiejętności reda-
gowania różnych form wypowiedzi, korzystanie z  informacji z różnych źródeł i ich 
krytycznej analizy oraz rozwijanie postawy gotowości do uczestnictwa w kulturze. 

Dużym przedsięwzięciem okazał się wojewódzki konkurs Razem w Europie28, 
który odbywał się pod patronatem Rady Europy, Wspólnoty Europejskiej oraz Eu-
ropejskiej Fundacji kultury, a jego celem było krzewienie idei zjednoczonej Europy, 
włączanie dzieci i młodzieży w kształtowanie ogólnoeuropejskich  wartości, wyko-
rzystanie kultury jako europejskiego środka porozumienia. Warto również zwrócić 
uwagę na Bydgoski Przegląd Małych Form Teatralnych29 zorganizowany we współpracy 
z Fundacją Liceów Handlowo-Kupieckich, którego celem było popularyzowanie do-
robku artystycznego szkół w zakresie teatru amatorskiego oraz o wymiana doświad-
czeń artystycznych, warsztatowych i wychowawczych. Dużą popularnością cieszył się 
również Konkurs Kompozytorski Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej30, który inspirował 
młode talenty oraz nauczycieli muzyki do tworzenia melodii i piosenek, rozwijał 
umiejętności twórcze w kategoriach piosenka, utwór instrumentalny, tekst do znanej 
melodii oraz Konkurs na scenariusz zajęć z wychowania fizycznego31, którego celem 
było promowanie nowatorskich rozwiązań metodycznych, uwzględniających nowo-
czesne tendencje wychowania prozdrowotnego oraz niekonwencjonalnych form ru-
chu. Ponadto zorganizowano Konkurs wiedzy i umiejętności technicznych32 rozwijający 
zainteresowania techniką, podnoszący wiedzę i kulturę techniczną, a także konkurs 
Pracownie Techniczne zorganizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Byd-
goszczy oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Politechnicznym, którego celem było inspi-
rowanie nauczycieli do organizowania pracowni technicznych oraz ich optymalnego 
wykorzystania w trakcie procesu lekcyjnego, poprawa warunków bezpieczeństwa 
i  higieny pracy, upowszechnienie ciekawych rozwiązań organizacyjnych. 

Wizytówką placówki okazał się konkurs, zorganizowany przez nauczyciela konsul-
tanta Jadwigę Łojek we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Wielkie Dyk-
tando  o Złote Pióro „Pelikana”33, adresowany do uczniów, a następnie konkurs o  tytuł 

27 O gazetkach szkolnych, czyli wojewódzki konkurs 94 rozstrzygnięty [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy 
o  Szkole, nr 7/8/94
28 Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 1/94, s. 22, nr 10/94, s. 16.
29 Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 10/95, s. 17.
30 Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 9/93, s. 13.
31 Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 1/94, s. 26.
32 Kluczkowska K. Regulamin  konkursu wiedzy i umiejętności technicznych [w:] Wiadomości, Głosy, 
Rozmowy o Szkole, nr 2/98, s. 28.
33 Regulamin Wielkiego Dyktanda o Złote Pióro Pelikana, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szko-
le,  nr 8/93, s. 19.
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Mistrza Ortografii adresowany do nauczycieli - Turniej o Złote Pióro Watermana34.  
Nauczyciele konsultanci WOM uczestniczyli również w organizacji międzynaro-
dowego konkursu matematycznego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych Kangur35 W skład komitetu organizacyjnego w naszym województwie 
weszła Barbara Zielińska, Maria Ciszewska, Teresa Białoszycka oraz Jadwiga Ster-
czewska. Konkurs odbywał się pod patronatem Toruńskiego Oddziału Polskiego To-
warzystwa Matematycznego, a jego organizatorem był Instytut Matematyki UMK. 
Nauczyciele konsultanci i przedmiotowi doradcy metodyczni mieli różne zadania 
podczas konkursów, np.  opracowywali regulaminy, harmonogramy, zasady wyłania-
nia finalistów i laureatów, czasami układali pytania konkursowe lub byli członkami 
jury konkursowego.

publikacje
Pracownicy pedagogiczni WOM nie tylko nieustannie podnosili swoje kwalifi-

kacje zawodowe, ale też dzielili się wiedzą i doświadczeniem, publikując materiały 
wspomagające pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli. Pisali poradniki meto-
dyczne, programy nauczania, zeszyty ćwiczeń, ale także podręczniki i artykuły do 
czasopism edukacyjnych, nie tylko dla serii Biblioteczka WOM, ale też wydawnictw 
zewnętrznych. Wydawali zeszyty metodyczne dla nauczycieli, a także miesięcznik 
Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. Wiele materiałów, stanowiły maszynopisy upo-
wszechniane wśród nauczycieli podczas konferencji metodycznych.

Nauczanie początkowe
• Opracowanie: Barbara Litwicka, Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela. 
• Opracowanie: Jolanta Nowak, Grażyna Szczepańczyk, Matematyka dla kl. 1. 
• Opracowanie: Grażyna Szczepańczyk Krystyna  Karpińska, Poznajemy ssaki, Orto-
grafię można pokochać. 

Język polski
• Opracowanie: Jadwiga Łojek i Jadwiga Czub-Rojewska, Naprzeciw nowej maturze. 
• Jadwiga Pakulska, Osiągnięcia  polonistyczne klas II zasadniczych szkół zawodowych 

34  Regulamin Turnieju o Złote Pióro Watermana, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 
4/94, s. 24.
35 Sprawozdanie Konkursu Matematycznego Kangur, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, 
nr 9/93, s. 10.

Przykładowe publikacje pracowników WOM
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województwa bydgoskiego
• Małgorzata Klimińska, Testy i sprawdziany polonistyczne. Zeszyt metodyczny dla 
nauczycieli

Historia 
•Red. Elżbieta Haus, Metody aktywizujące w nauczaniu historii w szkole podstawowej 
i ponadpodstawowej
• Red Elżbieta Haus Drama – twórcza metoda na lekcjach historii 

Matematyka
• Jadwiga Brzeźińska, Osiągnięcia matematyczne uczniów liceów ogólnokształcących 
województwa bydgoskiego  
• Maria Ciszewska, Osiągnięcia matematyczne uczniów klas drugich zasadniczych szkół 
zawodowych województwa  bydgoskiego
• Jadwiga Brzezińska, Ustna Matura z Matematyki

Biologia
• Julian Ochenduszko, Osiągnięcia biologiczne uczniów klas IV   liceów ogólnokształcą-
cych o profilu biologiczno-chemicznym w województwie bydgoskim
• Violetta Panfil, Ku nowej maturze z biologii 
• Red. Mirosław Koczwara, Violetta Panfil,Wymagania programowe z biologii  dla 
klasy I LO o profilu podstawowym 
• Violetta Panfil, Propozycja rozkładu materiału nauczania biologii dla kl. I LO o profilu 
podstawowym 
• Mirosław Koczwara, Na czym polega monitoring środowiska, (materiały merytoryczne 
i metodyczne dla nauczycieli ochrony i kształtowania środowiska) 
• Mirosław Koczwara, Zestawy dydaktyczne do ścieżek Zwierzęta kopytne, Zanie-
czyszczenia w chemiczne jezior, klucze do oznaczania wybranych grup roślin i zwierząt 

Wychowanie fizyczne i przysposobienie obronne
•Elżbieta Wylegała-Wolińska, Zeszyt metodyczny dla nauczycieli przysposobienia 
obronnego, 
• Mirosława Śmiglewska, Poradnik metodyczny.

Publikowano również materiały o charakterze ponadprzedmiotowym, np. Plano-
wanie pracy dydaktycznej nauczyciela autorstwa Juliana Ochenduszki. Inne materia-
ły dostępne w pracowniach to m.in. propozycje rozkładu materiału nauczania z po-
szczególnych przedmiotów, konspekty lekcji, propozycje tematów na ustny egzamin 
dojrzałości z języka polskiego, biologii, kryteria wymagań na poszczególne stopnie 
szkolne, testy i sprawdziany.
Wychodząc naprzeciw nauczycielom muzyki, WOM opracował i wydał komplet 3 
kaset do nauczania piosenek w klasach IV-VIII. Do każdej z klas nagrano 10 piose-
nek w wersji instrumentalnej, z tekstami w podręcznikach szkolnych. Wszystko to 
z  myślą o nauczycielach niespecjalistach.

Po wprowadzeniu reformy oświaty wielu nauczycieli konsultantów i doradców 
metodycznych opracowało własne, autorskie programy nauczania:
• Jadwiga Łojek, Jadwiga Czub-Rojewska, Człowiek w kulturze. Program nauczania 
języka polskiego w gimnazjum
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• Joanna Stocka, K. Czyszkowska, Program nauczania przyrody Świat przyrody-Świat 
przygody oraz zeszyty ćwiczeń, poradniki metodyczne
• Danuta Szymańska-Al-Samarrai, Maria Żelska,  Program nauczania geografii 
w  gimnazjum
• Danuta Chwastek, Krystyny Bogdan, Jadwiga Pakulska, Program nauczania języka 
polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. cz.1. Oglądam Świat                 
• Mirosława Śmiglewska, Program wychowania fizycznego dla klas IV-VI 
• Mirosława Śmiglewska, Program wychowania fizycznego dla gimnazjum
• Elżbieta Wylegała-Wolińska, Jolanta Sartori, Program nauczania dla gimnazjum 
Edukacja dla bezpieczeństwa
• Barbara Zielińska, Małgorzata Świst, Program nauczania matematyki w klasach IV-VI

Stopnie Specjalizacji zaWodoWej 
W WOM funkcjonowała Międzywojewódzka Komisja Kwalifikacyjna ds. stop-

ni specjalizacji zawodowej36. Pracę nauczyciela oceniały zespoły, którym przewod-
niczył nauczyciel ze stopniem naukowym doktora lub posiadający II albo III stopień 
specjalizacji zawodowej. Sekretarzem wojewódzkiej komisji był wicedyrektor Mieczy-
sław Ruszkowski. Nauczyciele ubiegający się o stopnie specjalizacji musieli spełniać 
następujące kryteria: I stopień – sprawny nauczyciel, to nauczyciel, który miał do-
brze zorganizowany warsztat pracy, osiągał wyróżniające wyniki w nauczaniu swojego 
przedmiotu oraz wzorowo wykonywał zadania dydaktyczno-wychowawcze, II stopień 
– nauczyciel-mistrz, systematycznie wzbogacający swój warsztat pracy przez stoso-
wanie nowatorskich rozwiązań oraz oddziałujący na własne środowisko zawodowe, 
np. przez własny udział w doskonaleniu nauczycieli, prowadzenie kół zainteresowań, 
przygotowanie uczniów do konkursów,  III stopień – nauczyciel twórczy, posiadający 
własny dorobek, upowszechniany w środowisku nauczycielskim, służący rozwojowi 
zawodowemu innych nauczycieli i podnoszeniu jakości pracy szkół. Dorobek nauczy-
ciela musiał być udokumentowany, pozytywnie zaopiniowany przez doradcę meto-
dycznego. Nauczyciel musiał zdać praktyczną i teoretyczną części egzaminu.

36 Ruszkowski M., Jak zdobyć stopień specjalizacji zawodowej?, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy 
o  Szkole, nr 11/93, s. 7.
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Wdrażanie reformy organizacyjnej i programoWej37    
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Bydgoszczy wraz z Kuratorium Oświaty 
w  Bydgoszczy aktywnie uczestniczył w przełomowym działaniu na rzecz edukacji – 
wdrażaniu reformy systemu oświaty (1999 r.).

Reforma miała charakter strukturalny i programowy. W ramach reformy struk-
turalnej utworzono  6-letnią szkołę podstawową, 3-letnie gimnazjum, oraz 3-letnią 

szkołę ponadgimnazjalną (liceum 
ogólnokształcące, liceum profi-
lowane i technikum). Ponadto 
wprowadzono nową podstawę 
programową oraz oparte na niej 
programy nauczania, a także ze-
wnętrzny system egzaminów, 
wprowadzając sprawdzian na ko-
niec szkoły podstawowej, egzamin 
gimnazjalny oraz egzamin ma-
turalny, który zastąpił egzaminy 
wstępne na studia. Te wydarzenia 

poprzedzone były kilkuletnim przy-
gotowaniem kadr systemu dosko-
nalenia nauczycieli do wspierania 

szkól we wprowadzaniu tych zmian. Dyrekcja WOM, dbając o przygotowanie pra-
cowników do tej zmiany, kierowała ich do udziału w ogólnopolskich programach  
edukacyjnych38, m.in. NOWA MATURA, TERM, NOWA SZKOŁA, KREATOR. 

Główne kierunki zmian39 dotyczyły m.in. wdrożenia nowej podstawy programo-
wej nakierowanej na kompetencje kluczowe uczniów, zmian w systemie oceniania 
- odejście od intuicyjnego oceniania na rzecz oceniania opartego o jasne kryteria 
wymagań, rozdzielenia oceniania wewnętrznego od zewnętrznego, wprowadzenia 
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli opartego na potrzebach szkoły, zmiany 
stylu pracy nauczyciela.Nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni WOM uczest-
niczyli w cyklu kursów przygotowujących do wdrożenia nowej koncepcji. Po ich 
ukończeniu każdy uczestnik otrzymał materiały informacyjne dotyczące przygoto-
wywanej reformy, aby służyć pełną i miarodajną informacją na ten temat. W WOM 
zorganizowano punkty konsultacyjne dla nauczycieli,  w których udostępniano  ma-
teriały związane z wdrażaniem reformy, np. podręczniki, poradniki metodyczne, ze-
szyty ćwiczeń, rozkłady materiałów, a także wydawnictwo MEN – zeszyty tematyczne 
na temat reformy edukacji. Ponadto nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni 
brali udział w spotkaniach z autorami podstawy programowej z ich przedmiotu oraz 
autorami podręczników przygotowanych do realizacji nowej podstawy programowej. 

37 O reformie oświatowej, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 10/97, s. 5, Materiały 
MEN Biblioteczka reformy
38 Materiały archiwum KPCEN w Bydgoszczy
39 Tomasiak-Wyszyńska W., Kierunki zmian, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 5/97, 
s. 3

Wiesława Tomasiak-Wyszyńska Dyrektor Kształcenia 
Ogólnego, Bogusław Wojtkiewicz wicekurator KO, Jerzy 
Zastempowski dyrektor KPCEN w Bydgoszczy
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Nowością było m.in. odejście od jednego powszechnie obowiązującego podręcznika 
na rzecz istnienia różnych propozycji. Aby ułatwić nauczycielom wybór najlepsze-
go podręcznika, podjęto współpracę z wydawnictwami, m.in. JUKA, WSiP, Nowa 
Era, Mac Edukacja, Operon. Oprócz tego organizowano konferencje przybliżające 
nauczycielom istotę przygotowanej reformy oraz publikowano w miesięczniku Wia-
domości, Głosy, Rozmowy o Szkole. Służyła temu tzw. niebieska wkładka, w której 
pojawiły się artykuły m.in. Mirosławy Śmiglewskiej Wychowanie fizyczne w  zreformo-
wanej szkole, Danuty Łaski Koncepcja wychowania w świetle reformy, Marioli Frymus 
Dlaczego bez stopni czy Barbary Zielińskiej Opinia na temat reformy edukacji. Tema-
tyka związana z reformą oświaty pojawiała się także w pozycjach zwartych wydawa-
nych przez WOM w cyklu BIBLIOTECZKA REFORMY OŚWIATOWEJ: Julian 
Ochenduszko, Słowniczek podstawowych pojęć reformy oświatowej, Planowanie pracy 
dydaktycznej nauczyciela,  Jadwiga Łojek Scenariusze uroczystości szkolnych.

program noWa matura40

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny aktywnie uczestniczył w pracach programowo
-organizacyjnych związanych z wypracowaniem nowej formuły egzaminu dojrzało-
ści, opartej na porównywalnych standardach wymagań, czytelnych i jednoznacznych 
kryteriach oceniania osiągnięć i  ekwiwalentności świadectw maturalnych w Polsce 
i  Europie. Egzamin maturalny miał  dostarczać prawdziwej informacji zwrotnej 
o  skuteczności dydaktyczno-wychowawczej szkoły i potwierdzić rzeczywiste osią-
gnięcia edukacyjne uczniów. W Bydgoszczy powołano wojewódzkie zespoły przed-
miotowe ds. Nowej Matury. Liderami tych zespołów zostali: język polski – Jadwiga 
Czub-Rojewska/Jadwiga Łojek, historia – Emilia Maczkowska, matematyka - Ja-
dwiga Brzezińska, biologia - Anna Łoś/Violetta Panfil, język angielski - Aleksandra 
Świderska. Koordynatorem działań był Julian Ochenduszko.

W zespołach międzyprzedmiotowych na poziomie regionalnym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim odbywały się dyskusje, rozmowy, konsultacje, które miały na celu 
wypracowanie nowej formuły egzaminu. Poszukiwano rozwiązań, które zwiększy-
łyby obiektywizm egzaminu dojrzałości.  Określano umiejętności, jakimi powinien 
się wykazać absolwent szkoły maturalnej.  Zespoły przedmiotowe miały na celu 
wypracowanie jakościowych i ilościowych standardów wiadomości i umiejętno-

40 Ochenduszko J., Program Resortowy „Nowa matura”, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, 
nr 12/94, s.3, Matura po nowemu, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 11/94, s. 6.
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ści obowiązujących na terenie całego kraju, kryteriów oceny i  norm punktowych 
przyjętych w ocenie prac pisemnych, przykładowych zadań maturalnych, zestawów 
pytań do matury ustnej, a  także arkuszy recenzji pracy maturalnej. Ponadto praco-
wano nad utworzeniem narzędzi służących obiektywizacji sprawdzania i oceniania 

prac maturalnych. Nauczyciele kon-
sultanci uczestniczyli w spotkaniach 
i  konferencjach, np. W poszukiwa-
niu nowoczesnego egzaminu dojrza-
łości (kwiecień 1996 r.)41, podczas 
których dyskutowali o koniecznych 
zmianach w egzaminie matural-
nym, proponowali nowe koncepcje, 
formułowali wnioski. Przyjętymi 
rozwiązaniami dzielili się z nauczy-
cielami na konferencjach metodycz-
nych, spotkaniach konsultacyjnych, 
a także na łamach miesięcznika 
Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole 
(np. Jadwiga Łojek, Egzamin dojrza-

łości dojrzewa42, Julian Ochenduszko, 
W poszukiwaniu nowoczesnego egza-
minu dojrzałości43, Irena Pik, Uwagi 
na temat ustnego egzaminu dojrza-

łości z chemii44, Emilia Maczkowska, Program resortowy Nowa Matura - historia45). 
W ramach cyklu BIBLIOTECZKA REFORMY OŚWIATOWEJ powstawały też publi-
kacje zwarte dotyczące nowej matury (Violetta Panfil, Ku nowej maturze z biologii, 
Jadwiga Łojek, Jadwiga Czub-Rojewska Naprzeciw nowej maturze.

41 Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 5,6/96, s.13,
42  Łojek J., Egzamin dojrzałości dojrzewa., [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 12/94, s. 3
43 Ochenduszko J., W poszukiwaniu nowoczesnego egzaminu dojrzałości, [w:] Wiadomości, Głosy, 
Rozmowy o Szkole, nr 5,6/96, s. 6,
44  Pik I. Uwagi na temat ustnego egzaminu dojrzałości z chemii, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy 
o  Szkole, nr 4/95, s. 8,
45 Maczkowska E., Program resortowy Nowa Matura - historia, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy 
o  Szkole nr 3/95, s. 3-5,

Grupa biologów pracująca nad Nową Maturą: Barbara 
Potulska (Gdańsk) – lider zespołu (na pierwszym planie) 
od lewej: Violetta Panfil (WOM Bydgoszcz), Zdzisława 
Pawlata (Włocławek), Mirosław Koczwara (WOM 
Bydgoszcz), Beata Kozłowska (Słupsk), Lilianna Hoppe 
(Gdańsk)
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program term46

WOM włączył się w realizację Programu TERM (Training for Education Reform 
Management) finansowanego z funduszu FHARE. Jego celem było przygotowanie 
kadry kierującej oświatą do skutecznego, opartego na teorii i praktyce rozwoju orga-
nizacyjnego, rozwiązywania problemów polskiej szkoły i kierowania zmianami w jej 
reformowaniu. W ramach programu przygotowano programy i materiały szkolenio-
we  w zakresie rozwoju organizacyjnego szkoły, komunikacji społecznej w organiza-
cjach, kierowania zmianą, mierzenia jakości pracy szkoły oraz technik informatycz-
nych. W  programie przyjęto  tzw. kaskadowy model profesjonalnego doskonalenia, 
polegający na przygotowaniu kadry edukatorów. Zostali nimi m.in. nauczyciele kon-
sultanci bydgoskiego WOM, którzy potem prowadzili doskonalenie grup docelo-
wych - dyrektorów, pracowników systemu doskonalenia nauczycieli, pracowników 
KO i władz samorządowych odpowiedzialnych za oświatę.    

program noWa Szkoła47

Program Nowa Szkoła był realizowany w latach 1998-1999. Jego głównym celem 
było wsparcie zmian wprowadzanych w systemie oświaty przez organizację ogólno-
polskiego systemu doskonalenia kadr. Stanowił on podbudowę systemu doskona-
lenia nauczycieli oraz szkół w obszarach podstawowych dla ich pracy: organizacji 
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, oceniania, nauczania interdyscyplinar-
nego oraz konstruowania programów nauczania. W ramach programu przygotowa-
no grupę edukatorów, m.in. z WOM w Bydgoszczy, do wdrażania reformy oświaty, 
których zadaniem było przeszkolenie rad pedagogicznych w celu ich przygotowania 
do zapowiadanych zmian. Koordynatorem programu był Centralny Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli w Warszawie.

program kreator48

Program KREATOR stanowił również element systemu wdrażania reformy pro-
gramowej oświaty. Jego celem było 
włączanie kompetencji kluczowych 
zawartych w  nowej podstawie pro-
gramowej kształcenia ogólnego do 
nauczania szkolnych przedmiotów 
ogólnokształcących. Grupa nauczy-
cieli konsultantów z  WOM uczest-
niczyła w cyklu szkoleń, podczas 
których zostali oni przygotowani 
do pracy z nauczycielami w  tym 
zakresie. Wzbogaceni w  wiedzę, 
umiejętności oraz bogate materiały 
szkoleniowe dotyczące umiejętno-

46  Brzozowska E., TERM - co to jest?, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 3/96, s. 14.
47 Materiały Programu Nowa Szkoła, Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 6/98, s. 3.
48 Materiały Programu Kreator

Uczestniczki Programu Kreator podczas spotkania 
integracyjnego: od prawej: Barbara Daroń, Urszula 
Ciemny, Violetta Panfil
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ści kluczowych, zorganizowali szereg szkoleń i warsztatów metodycznych, podczas 
których nauczyciele rożnych przedmiotów projektowali lekcje kształtujące  kompe-
tencje kluczowe, takie jak: planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia 
się, skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, efektywne współdziałanie 
w  zespole, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób oraz efektywne posługiwa-
nie się technologią informacyjną.

program Sierra - peie
WOM uczestniczył również w realizacji Programu SIERRA-PEIE49, którego ce-

lem było rozbudzenie zainteresowania młodzieży polskiej problematyką europejską 
oraz rozwijanie wiedzy na temat miejsca Polski w procesie integracji europejskiej. 
W ramach programu przygotowano trenerów do prowadzenia zajęć o charakterze 
warsztatowym dla użytkowników pakietu edukacyjnego obejmującego podręcznik 
dla ucznia ze scenariuszami, poradnik dla nauczyciela, materiałami źródłowymi i  in-
formacyjnymi, filmy video (12 odcinków – 120 min), program komputerowy sta-
nowiący uzupełnienie podręcznika i poradnika dla nauczycieli. WOM w Bydgoszczy 
znalazł się wśród 16 organizacji w Polsce wspierających  program i odpowiedzial-
nych za organizację szkolenia użytkowników pakietu z województwa bydgoskiego, 
gorzowskiego, konińskiego i pilskiego w maju 1997 roku.

inne działania
Na przestrzeni 11 lat funkcjonowania Wojewódzki Ośrodek Metodyczny  

w  Bydgoszczy zorganizował wiele innych przedsięwzięć. Nie sposób opisać wszyt-
skie. Warto jednak zauważyć, że od powstania placówki można było zaobserwo-
wać  dynamiczny wzrost udziału nauczycieli województwa  bydgoskiego w do-
skonaleniu zawodowym oferowanym przez bydgoski WOM50. W roku szkolnym 
90/91 w formach dydaktycznych uczestniczyło 1212 nauczycieli, w roku 91/92 
– 1191 nauczycieli, 92/93 –1960, 93/94- 2765, 94/95 – 23  45, 95/96 – 2962, 
a w roku 96/97 – odnotowano udział aż 4205 nauczycieli. Tak duży wzrost licz-
by nauczycieli uczestniczących w doskonaleniu zawodowym upatrywano w trafnej 
ofercie skierowanej do nauczycieli, wynikającej z prowadzonej diagnozy potrzeb.  
Z roku na rok rosło również zainteresowanie szkoleniowymi radami pedagogiczny-
mi.  W roku szkolnym 97/98 było ich aż 205, z tego najwięcej nauczycieli przeszkoli-
ła Pracownia Pomiaru Osiągnięć Szkolnych. Zwiększało się również zainteresowanie 
gmin doskonaleniem nauczycieli.  

W celu zachowania wysokiej jakości oferowanych usług od początku swojego ist-
nienia WOM prowadził wewnętrzną ewaluację własnej pracy, zbierając opinie wśród 
nauczycieli: Co należałoby poprawić lub zmienić w pracy placówki.51 Nauczyciele 
wysoko oceniali atrakcyjność prowadzonych form, wypełniając ankiety ewaluacyjne. 
Podkreślali, że podczas zajęć dokładnie wyjaśnia się im cele zajęć, treść kursów jest 

49 Szymańska-Al Samarrai, Program ZIERRA PEIE przykładem programu edukacyjnego na rzecz pro-
pagowania problematyki europejskiej, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, nr 5/97, s. 28.
50  Zastempowski J., Doskonalenie zawodowe w WOM, [w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, 
nr 7, 8/97, s. 5
51 Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole nr 7/8/93, s.15 
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ważna pedagogicznie i innowacyjna, udział w zajęciach przyczynia się do poszerze-
nia wiedzy i umiejętności pedagogicznych.  Wysoko oceniali atmosferę panującą na 
zajęciach, podkreślali, trafność doboru wykładowców, twierdzili, że warto było zain-
westować w formę doskonalenia. 

Warto też zwrócić uwagę na wy-
powiedzi uczestników wystawy52 
dorobku bydgoskiego WOM, któ-
ra w 1996 roku cieszyła się dużym 
zainteresowaniem  środowiska na-
uczycielskiego nie tylko wojewódz-
twa bydgoskiego: Jesteśmy bardzo 
zadowolone z  ofert WOM, Wystawa 
bardzo ciekawa i  wspaniały pomysł 
z możliwością skserowania i zakupu 
materiału, Wystawa spełniła nasze 
oczekiwania, dużo nowości. Dzię-
kujemy., Uważam, ze takie wystawy 
powinny odbywać się częściej, Jestem 
z województwa gdańskiego (...), ta-

kie wystawy są bardzo potrzebne i po-
mocne. Zazdroszczę bydgoszczanom. 
Dziękuję ślicznie.

Wiele słów uznania dla pracowników WOM przekazy-
wanych było w formie pisemnej53.

W roku 2000 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 
w  Bydgoszczy przekształcono w Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Edukacji Nauczycieli. Dyrektorem placów-
ki został ponownie Jerzy Zastempowski. Wicedyrektor 
Mieczysław Ruszkowski przeszedł na emeryturę, a jego 
miejsce zajęła Barbara Daroń. Zmieniła się nazwa placów-
ki, ale na szczęście oprócz kilku osób (np. Barbary Szcze-
paniak, Jadwigi Ejsmont, które przeszły na emeryturę), 

większość pracowników pozostała. Zmiana nazwy placówki nie wpłynęła na  profil 
jej działania ani koncepcji pracy. Duża grupa nauczycieli konsultantów i doradców 
metodycznych, która zbudowała fundamenty doskonalenia zawodowego nauczycieli  
w naszym województwie ochoczo przystąpiła do realizacji zadań w nowej placówce 
tym bardziej, że wdrażanie reformy oświatowej osiągnęło swoje apogeum. 

52 Klimińska M., Głosy o dorobku bydgoskiego WOM,[w:] Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, 
nr 10/96, s. 17-18
53 Kronika Pracowni Pomiarów Osiągnięć Szkolnych WOM w Bydgoszczy

Pracownia Pomiaru Osiągnięć Szkolnych prezentująca 
swój dorobek podczas wystawy Jadwiga Pakulska, Julian 
Ochenduszko, Jan Szczepańczyk
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Zdjęcie pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego

1. Zadrożna Bożena
2. Beauvale Halina
3. Szczerban Ryszard
4. Łojek Jadwiga
5. Stefańska Gabriela
6. Zastempowski Jerzy
7. Ruszkowski Mieczysław
8. Marchewka Ryszard
9. Szymańska Ewa
10. Zawichrowski Czesław
11. Wytwicka Hanna
12. Borta Anna

13. Borta Teresa
14. Kuś Magdalena
15. Ciemny Urszula
16. Kopyciński Jan
17. Perdenia Eugeniusz
18. Kruczkowska Arleta
19. Waligórski 
20. Fabiszewska Barbara
21. Urszula Gabryelska
22. Irena Trela
23. Bożena Zastempowska
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Grażyna Bielawska-Rubicka (doradca metodyczny biologii), Violetta Panfil (doradca metodyczny 
biologii), Barbara Daroń (nauczyciel konsultant), Danuta Chwastek (doradca metodyczny języka 
polskiego), Grażyna Ślifierz (nauczyciel konsultant), Jadwiga Łojek (nauczyciel konsultant)

Wystawa dorobku WOM.  
Stanisława Deluga (nauczycielka języka polskiego), Irena Pik (doradca metodyczny chemii), Violetta 
Panfil (doradca metodyczny biologii), Bernadeta Borowska (doradca metodyczny chemii)
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Julian Ochenduszko i prof. Bolesław Niemierko (uczeń 
i mistrz)

Jerzy Zastempowski dyrektor WOM 
otwierający Pracownię Pomiaru Osiągnięć 
Szkolnych

Zofia Kucharska-Waniek (kierownik pracowni), Mariola Frymus (doradca metodyczny),  
Małgorzata Klimińska (redaktor naczelny miesięcznika „Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole”)
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Krystyna Kluczkowska (doradca metodyczny techniki), Ryszard Szczerban (nauczyciel konsultant), 
Jadwiga Łojek (nauczyciel konsultant)

Jadwiga Brzezińska, Violetta Panfil, Jadwiga Łojek
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Iwona Rostankowska

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Bydgoszczy (2000-...)

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, które 
kontynuuje tradycje Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, zaczęło funkcjonować 
pod tą nazwą od  21 lutego 2000 roku. 

Dokument przyznający akredytację, 2005
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Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (KPCEN 
w Bydgoszczy) to  akredytowana publiczna wojewódzka placówka doskonalenia 
nauczycieli działająca na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, 
w  szczególności miasta Bydgoszczy oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, 
mogileńskiego, nakielskiego, świeckiego, tucholskiego, sępoleńskiego i żnińskiego. 
KPCEN w Bydgoszczy to największa palcówka doskonalenia zawodowego nauczycieli 
działająca w województwie kujawsko-pomorskim.

Zadania podejmowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Bydgoszczy wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 
28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Statutu Kujawsko- 
-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz kierunków polityki 
oświatowej państwa i priorytetów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Nadzór Pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. 

Celem działania KPCEN w Bydgoszczy jest wszechstronne oraz profesjonalne 
wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez wspieranie rozwoju zawodowego 
nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników 
organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, zespołów nauczycielskich  
oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami 
z  wykorzystaniem: diagnozowania, prowadzenia szkoleń i konsultacji, ekspertyz, 
doradztwa oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, a także 
upowszechnianie przykładów dobrej praktyki. 

Funkcję dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli 
w  Bydgoszczy sprawowali:
- Jerzy Zastempowski (2000 - 2013) 
- Mariola Cyganek (2013 - 2018)
1 września 2018 roku dyrektorem KPCEN w Bydgoszczy jest Robert Preus. 

Od 21 lutego 2000 roku w skład KPCEN w Bydgoszczy wchodziły następujące 
pracownie/jednostki:
- Pracownia Psychologicznej Pomocy Szkole (kierownik: Grażyna Ślifierz)
- Pracownia Pomiaru Osiągnięć Szkolnych (kierownik: Julian Ochenduszko)
- Pracownia Edukacji Elementarnej (kierownik: Mariola Frymus)
- Pracownia Kultury Fizycznej i Zdrowia (kierownik: Mirosława Śmiglewska)
- Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych (kierownik: Violetta Panfil)
- Pracownia Przedmiotów Matematyczno-Fizycznych i Informatycznych (kierownik: 
Jadwiga Brzezińska)
- Pracownia Przedmiotów Humanistycznych (kierownik: Jadwiga  Łojek)
- Samodzielne Stanowisko ds. Informacji Pedagogicznej – dr Zofia Waniek-Kucharska
- Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji i Zarządzania Oświatą - dr  inż. Ewa 
Brzozowska
- Redakcja miesięcznika Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole -  dr Małgorzata 
Klimińska
- Pracownia Multimedialna (kierownik: Włodzimierz Gołata)
- Zakład Poligraficzny – Beata Dolczewska
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- Administracja i księgowość – Krystyna Pierzyńska
 W następnych latach  na skutek zmian w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Bydgoszczy działy następujące pracownie:
- Pracownia Wspierania Edukacji Elementarnej
- Pracownia Wspierania Edukacji Humanistycznej
- Pracownia Wspierania Edukacji Matematyczno-Fizycznej
- Pracownia Wspierania Edukacji Przyrodniczej
- Pracownia Wspierania Kultury Fizycznej, Bezpieczeństwa i Zdrowia
- Pracownia Wspierania Edukacji Informacyjnej i Multimedialnej
- Pracownia Zarządzania i Diagnozy Edukacyjnej
- Pracownia Informacji Pedagogicznej 
- Pracownia Psychologicznej Pomocy Szkole  
- Pracownia Wspierania Edukacji Zawodowej (do końca 2004 roku) 

Na mocy Uchwały NR XLVI/744/14 Sejmiku Województwa Kujawsko- 
-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniła się struktura organizacyjna KPCEN 
w Bydgoszczy. Zamiast dziewięciu pracowni utworzono trzy: Pracownię Dydaktyki, 
Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji, Pracownię Zarządzania, Diagnozy i Wychowania 
oraz Pracownię Informacji i Promocji.  Obecnie struktura organizacyjna KPCEN 
przedstawia się następująco:

Zadania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
1.  Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
• wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian 
w  systemie oświaty
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• wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnienie jest badane 
przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, 
zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego
• realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania
• diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
• przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyni-
ków egzaminów zewnętrznych
• potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wniosków z nadzoru pedagogicznego 
i wyników egzaminów zewnętrznych szkolnictwa zawodowego.
2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i  pla-
cówek w zakresie zarządzania oświatą.
3. Realizowanie innych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
w  szczególności:
• organizowanie kursów kwalifikacyjnych
• praca w projektach unijnych
• redagowanie i wydawanie czasopisma.
4. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wpierania szkół 
i  placówek.
5. Współpraca z uczelniami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi.
6. Współpraca z placówkami centralnymi w zakresie realizacji przedsięwzięć na rzecz 
edukacji.
7. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie 
i udostępnianie informacji dotyczących form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
8. Organizowanie i wspieranie edukacji niestacjonarnej w doskonaleniu nauczycieli.

Wykaz nauczycieli konsultantów zatrudnionych w KPCEN w Bydgoszczy w latach 
2000-20191

Imię i nazwisko Przedmiot/specjalizacja
Jerzy Zastempowski dyrektor (do roku 2013)
Barbara Daroń wicedyrektor (do roku 2018)
Jadwiga Łojek język polski, etyka

1 Poszczególni nauczyciele konsultanci pracowali w różnych latach.

Dyrekcja i nauczyciele konsultanci, wrzesień 2018
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Jadwiga Rojewska-Czub język polski, redaktor czasopisma
Halina Stodolna muzyka, plastyka
Jadwiga Brzezińska matematyka
Julian Ochenduszko pomiar osiągnięć szkolnych 
Ewa Brzozowska zarządzanie
Jadwiga Reszewska-Pakulska pomiar osiągnięć szkolnych 
Stanisław Masłowski zarządzanie
Jan Szczepańczyk pomiar dydaktyczny
Barbara Zielińska matematyka
Grażyna Ślifierz problemy wychowawcze, 

psychoedukacja
Ryszard Szczerban techniczne środki dydaktyczne
Elżbieta Brzozowska pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Mirosława Śmiglewska kultura fizyczna
Mariola Frymus edukacja elementarna/wczesnoszkolna
Krystyna Karpińska edukacja przedszkolna
Zbigniew Kusy technika, przedmioty zawodowe
Zofia Waniek-Kucharska informacja pedagogiczna, biblioteki 

szkolne
Małgorzata Klimińska redaktor czasopisma
Violetta Panfil-Smolińska biologia i przyroda (od roku 2018 

wicedyrektor)
Ilona Zduńczuk informacja pedagogiczna, biblioteki 

szkolne
Ewa Ludwikowska matematyka, kadra kierownicza, 

zarządzanie
Robert Preus technologie informacyjno- 

-komunikacyjne 
(od roku 2018 dyrektor)

Elżbieta Pryłowska-Nowak geografia
Izabela Nowakowska opieka i wychowanie
Wiesława Tomasiak-Wyszyńska wychowanie
Iwona Rostankowska język polski, wielokulturowość
Anna Rupińska redaktor czasopisma
Wiesława Kitajgrodzka geografia, przedmioty ekonomiczne
Dariusz Sitkowski kultura fizyczna
Grażyna Szczepańczyk edukacja wczesnoszkolna
Piotr Straszewski projekty unijne
Jerzy Durzyński edukacja specjalna
Robert Hejnicki edukacja informacyjna i  multimedialna
Krystyna Witek kadra kierownicza
Justyna Adamska język angielski
Katarzyna Karska-Rasmus język niemiecki, mediacje
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Magdalena Chylebrant-Karolak pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Danuta Frankowska kadra kierownicza, bezpieczeństwo 

w  szkole
Norbert Łysiak kultura fizyczna
Grzegorz Nazaruk kadra kierownicza
Mariola Cyganek język polski (w latach 2013-2018 

dyrektor)
Justyna Prud matematyka
Agnieszka Łysio chemia
Roma Gorczyca kształcenie zawodowe, doradztwo 

zawodowe
Katarzyna Sobczak technologie informacyjno- 

-komunikacyjne
Robert Grzybowski historia, wiedza o społeczeństwie
Grzegorz Wojewoda fizyka i astronomia

W wyniku porozumienia  zawartego z Miastem Bydgoszcz w sprawie realizacji 
zadań związanych z funkcjonowaniem w szkołach i placówkach doradztwa 
metodycznego z KPCEN w Bydgoszczy współpracowali doradcy metodyczni z wielu 
przedmiotów i obszarów edukacyjnych. 
Wykaz doradców metodycznych z Bydgoszczy współpracujących z KPCEN 
w  Bydgoszczy w latach 2000-20122

Imię i nazwisko Przedmiot/specjalizacja
Małgorzata Acalska język polski
Urszula Ciemny język polski
Jadwiga Rojewska-Czub język polski
Joanna Wójt język polski
Izabela Macko język polski
Iwona Rostankowska język polski
Anna Nakielska-Kowalska język polski
Anna Deptuła język angielski
Aleksandra Kempa język niemiecki
Emilia Maczkowska historia
Elżbieta Niechwiej historia
Nel Powel historia
Robert Grzybowski historia
Maria Ciszewska matematyka
Marianna Rosół matematyka
Zofia Narojczyk matematyka
Jadwiga Sterczewska matematyka
Halina Filipiak matematyka
Anna Karaszewska matematyka

2  Poszczególni doradcy metodyczni pracowali w różnych latach.
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Grzegorz Wojewoda fizyka
Bernadeta Borowska chemia
Maria Żelska geografia
Danuta Szymańska geografia
Marian Lewandowski wychowanie fizyczne
Małgorzata Ostrowska wychowanie fizyczne
Elżbieta Wylegała-Wolińska przysposobienie obronne
Grażyna Bielawska-Rubicka biologia
Joanna Stocka biologia
Renata Repińska pedagogika opiekuńcza (świetlice)
Małgorzata Kubiak pedagogika specjalna 
Izabela Nowakowska pedagogika opiekuńcza
Wiesława Wittek plastyka
Gabriela Kurek nauczanie początkowe
Mirosława Kaczyńska nauczanie początkowe
Grażyna Szczepańczyk nauczanie początkowe
Dorota Kubiak nauczanie początkowe
Krystyna Karpińska wychowanie przedszkolne
Ewa Pikies-Homa wychowanie przedszkolne
Aleksandra Cieszyńska religia

W wyniku porozumienia  zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego 
z Inowrocławia, Kamienia Krajeńskiego, Koronowa, Mogilna, Nakła nad Notecią, 
Pruszcza, Sępólna Krajeńskiego, Tucholi, Więcborka w sprawie realizacji zadań 
związanych z funkcjonowaniem w szkołach i placówkach doradztwa metodycznego 
z KPCEN w Bydgoszczy współpracowali doradcy metodyczni z wielu przedmiotów 
i obszarów edukacyjnych. 

Wykaz doradców metodycznych z powiatów i gmin współpracujących z KPCEN 
w Bydgoszczy w latach 2000-20123

L.p. Imię i nazwisko Przedmiot/specjalizacja
Danuta Chwastek język polski
Henryka Golec historia i wiedza o społeczeństwie
Stanisława Czarnocka fizyka
Irena Pik chemia
Paweł Kraut wychowanie fizyczne
Tomasz Idzik wychowanie fizyczne
Mirosław Koczwara biologia
Kazimiera Suska wychowanie przedszkolne
Leszek Dembski religia
Małgorzata Rzymska nauczanie początkowe
Maria Syczyło nauczanie zintegrowane

3 Poszczególni doradcy pracowali w różnych latach.
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Maria Szczepaniak chemia
Małgorzata Ledożyw przedmioty ekonomiczne
Krzysztof Napierała wychowanie fizyczne
Danuta Polasik nauczanie zintegrowane
Mariola Cyganek język polski
Grażyna Maciaszek geografia, przyroda
Lidia Panek sztuka (muzyka, plastyka)
Krystyna Wojtera nauczanie początkowe
Izabela Gatz język angielski
Anna Pankanin nauczanie początkowe
Danuta Słoma nauczanie początkowe
Jarosław Słoma edukacja dla bezpieczeństwa
Dariusz Betscher język niemiecki
Danuta Dastych matematyka (1.09-30.10.2017)
Iwona Zawadzka-Sztandera nauczanie początkowe
Irena Wielgosz nauczanie początkowe
Jadwiga Pytlarczyk wychowanie przedszkolne
Sławomir Wojtasik matematyka, informatyka
Krzysztofa Styburska język polski, historia

pracoWnia dydaktyki, doradztWa i innoWacyjnej edukacji 
Kierownicy pracowni: 
- 2014-2018 Iwona Rostankowska
- od września 2018 roku Wiesława Kitajgrodzka

Skład PDDiE w latach 2014-2018: 
Justyna Adamska, Jerzy Durzyński, 
Krystyna Karpińska, Katarzyna Karska-
Rasmus, Wiesława Kitajgrodzka, Norbert 
Łysiak,  Violetta Panfil-Smolińska, Iwona 
Rostankowska, Grażyna Szczepańczyk

Od września 2018 roku pracownię tworzą 
następujący nauczyciele konsultanci: Mariola 
Cyganek, Jerzy Durzyński, Roma Gorczyca, 
Robert Grzybowski, Katarzyna Karska- 

-Rasmus, Wiesława Kitajgrodzka, Norbert 
Łysiak, Agnieszka Łysio, Justyna Prud, Iwona 

Rostankowska, Grażyna Szczepańczyk, Grzegorz Wojewoda.
Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji:
•  diagnozuje potrzeby edukacyjne nauczycieli
• organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szczególnym uwzględ-
nieniem specyfiki nauczania poszczególnych przedmiotów
• organizuje różnorodne formy wspomagające pracę nauczyciela z uczniem o  spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych
• kreuje i wdraża innowacyjne koncepcje pedagogiczne oraz działania edukacyjne

Wiesława Kitajgrodzka - kierownik pracowni
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• współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie diagno-
zowania i opracowywania priorytetów doskonalenia zawodowego
• współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie oraz Okręgową 
Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku (egzaminy zewnętrzne).

pracoWnia zarządzania, diagnozy i WychoWania

Kierownicy pracowni: 
- 2014-2018 Jan Szczepańczyk
- od września 2018 roku Izabela Nowakowska

Skład PZDiW w latach 2014-2018: 
Magdalena Chylebrant-Karolak, Danuta Frankowska, 
Izabela Nowakowska, Jan Szczepańczyk, Krystyna 
Witek, Wiesława Tomasiak-Wyszyńska
Od września 2018 roku pracownię tworzą następujący 
nauczyciele konsultanci: Magdalena Chylebrant- 
-Karolak, Danuta Frankowska, Grzegorz Nazaruk, 
Izabela Nowakowska, Jan Szczepańczyk,  Wiesława 
Tomasiak-Wyszyńska
Pracownia Zarządzania, Diagnozy i Wychowania:

• diagnozuje potrzeby edukacyjne nauczycieli, dyrektorów 
szkół i placówek oświato-wych, pracowników nadzoru pe-

dagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pedagogów, psy-
chologów, nauczycieli wychowawców
• organizuje i prowadzi doskonalenia zawodowe dla nauczycieli dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za oświatę
• organizuje i prowadzi doskonalenia zawodowe w zakresie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych dzieci 
i młodzieży.

 

pracoWnia informacji i promocji

 Kierownicy pracowni: 
- 2014-2018 Ilona Zduńczuk
- od września 2018 roku Krystyna Karpińska

Skład PIiP w latach 2014-2018: 
Robert Hejnicki, Marcin Kowalewski (do sierpnia 2018 
roku), Robert Preus (do sierpnia 2018 roku), Anna 
Rupińska,  Ryszard Szczerban, Ilona Zduńczuk

Od września 2018 roku pracownię tworzą 
następujący nauczyciele konsultanci: Justyna Adamska, 
Robert Hejnicki, Krystyna Karpińska, Anna Rupińska, 
Katarzyna Sobczak, Ilona Zduńczuk. 
Pracownia Informacji i Promocji:
• gromadzi i upowszechnia informacje o działalności 
KPCEN w Bydgoszczy

Izabela Nowakowska - kierownik 
pracowni

Krystyna Karpińska - kierownik 
pracowni
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• promuje działalność placówki
• współredaguje i upowszechnia czasopismo UczMy
• organizuje różnorodne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli bibliote-
karzy, doskonalące ich umiejętności w zakresie aktywizowania czytelnictwa
• organizuje formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wykorzystywania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach.

eWaluacja form doSkonalenia zaWodoWego  
i diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli 

Dbając o wysoką jakość prowadzonych szkoleń, od wielu lat prowadzi diagnozę 
potrzeb edukacyjnych nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego oraz  
systematyczną ewaluację zajęć z nauczycielami. Dotyczy to zarówno najczęściej 
realizowanych warsztatów dla nauczycieli, jak również kursów, konferencji, szkoleń 
zespołów nauczycielskich w szkołach, seminariów i innych form doskonalenia 
zawodowego.

Wykorzystując specjalnie opracowaną ankietę ewaluacyjną, uczestnicy szkoleń 
mogą ocenić dobór treści szkolenia, sposób prowadzenia zajęć, a także poziom 
organizacyjny. Swoją opinię mogą wyrazić, odpowiadając zarówno na pytania 
zamknięte, jak i otwarte. Opinie uczestników analizowane są bezpośrednio przez 
prowadzących szkolenia i organizatorów zajęć. Wyniki ewaluacji w jednoznaczny 
sposób pokazują, że nauczyciele konsultanci dbają o wysoki poziom merytoryczny 
szkoleń, w sposób komunikatywny przedstawiają poszczególne zagadnienia oraz 
tworzą atmosferę sprzyjającą wymianie doświadczeń.

      

Opracowywany jest również coroczny raport całościowy z prowadzonej ewaluacji, 
zawierający zestawienie danych ilościowych oraz ilustracje graficzne obrazujące 

Wykres przedstawiający odpowiedzi z ankiety ewaluacyjnej
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poziom akceptacji różnych aspektów badanych form doskonalenia zawodowego. 
Raport prezentowany jest na podsumowującym rok szkolny zebraniu plenarnym 
pracowników KPCEN.

Po opracowaniu i analizie zebranych danych pracownicy KPCEN uzyskują cenne 
informacje zwrotne pokazujące, co jeszcze można poprawić, ulepszyć, aby poziom 
prowadzonych szkoleń był jeszcze wyższy. 

Wraz z ewaluacją zajęć prowadzona jest diagnoza potrzeb edukacyjnych 
uczestników. Nauczyciele sugerują, jakie szkolenia byłyby dla nich najbardziej 
przydatne i interesujące. Informacje te pozwalają zaplanować i zaproponować 
nauczycielom różnorodne formy doskonalenia zawodowego odpowiadające nie 
tylko na podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kuratora 
Oświaty, ale przede wszystkim na bieżące potrzeby edukacyjne nauczycieli.

działania na rzecz edukacji
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy kontynuuje 

tradycje Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Od początku swojego istnienia 
podejmuje działania na rzecz edukacji, wspierając nauczycieli zarówno z Bydgoszczy, 
jak i regionu. 

projekty unijne

Międzynarodowe projekty edukacyjne stanowią  niezwykle ciekawą i bogatą 
ofertę skierowaną do szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych. Dzięki 
nim uczniowie i nauczyciele mogą poznać nowe treści, poszerzyć swoje horyzonty 
myślowe, spotkać ciekawych ludzi. 

KPCEN w Bydgoszczy od wielu lat bierze udział w realizacji zadań projektowych. 
Organizuje też szkolenia przygotowujące szkoły i przedszkola do współpracy 
międzynarodowej. Już w roku 2007 zorganizowano warsztaty Jak uczestniczyć 
w  międzynarodowych projektach szkolnych Comenius 2007-2013?

Niezwykle ważnym  projektem realizowanym przez KPCEN w Bydgoszczy 
w latach 2005-2006 była Szkoła Marzeń. Uczestniczyli w nim  uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z gmin wiejskich. Celem 
projektu było zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów ze szkół 
wiejskich dzięki wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu lokalnej społeczności 
i stworzeniu lokalnych programów rozwoju oświaty. Nauczyciele konsultanci nie 
tylko koordynowali działania na terenie naszego województwa, ale również wspierali 
nauczycieli ze szkół w realizacji zadań projektowych. Wymiernym efektem projektu 
było wyposażenie placówek w sprzęt komputerowy i materiały dydaktyczne. 

W latach 2009-2011 KPCEN w Bydgoszczy realizowało międzynarodowy 
projekt Grundtvig Wykorzystanie różnorodności wielokulturowej. Jego celem 
była analiza sposobów integracji obywateli Europy w kontekście wielokulturowości 
w programach edukacyjnych dla dorosłych (w edukacji formalnej i  nieformalnej). 
Treści projektu obejmowały kwestie polityczne, historyczne i środowiskowe. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Cypru, Grecji, Rumunii, Polski, Łotwy, Włoch, 
Hiszpanii, Estonii. W czasie spotkań uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą 
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problematyki wielokulturowości w poszczególnych krajach. 
Projekt Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych 

województwa kujawsko-pomorskiego realizowany był od 1 marca 2010 roku 
do 31 marca 2011 roku. Uczestniczyło w nim 7 tys. uczniów z 225 szkół 
podstawowych naszego województwa. Projekt był stworzony, aby umożliwić 
dyrektorom szkół organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 
pozalekcyjnych z przedmiotów: matematyka, przyroda, informatyka, język obcy.  
Celem ogólnym projektu był wzrost efektów kształcenia uczniów wyrażający się 
podwyższeniem ocen szkolnych w stosunku do wcześniej utrzymywanych. Działania  
podsumowano podczas konferencji dla uczestników projektu oraz przedstawicieli 
jednostek samorządowych odpowiedzialnych za oświatę. Założone cele udało się 
osiągnąć, czego dowiodły wyniki egzaminów zewnętrznych w klasie VI. 

Projekt Ćwiczę, uczę się, wygrywam realizowano od marca 2013 roku do 
maja 2014 roku. Skierowany był  do 100 gimnazjów województwa kujawsko-
-pomorskiego. Obejmował grupę 1500 uczniów gimnazjów, po 17 osób z każdej 
szkoły. W ramach projektu prowadzone były zajęcia pozalekcyjne: informatyczne, 
językowe, matematyczno-przyrodnicze, sportowe. Ponadto uczniom zapewniano 
wsparcie psychologiczne. 

Projekt systemowy Region Nauk Ścisłych realizowano od marca 2014 do 
czerwca 2015 roku.  Projekt skierowany był  do 50 szkół (1500 uczniów gimnazjów) 
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym jego celem było 
wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic gimnazjów pochodzących 
z  obszarów wiejskich zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.  
 Dla uczniów osiągających niezadowalające wyniki w nauce opracowano program 
zajęć wyrównawczych, a program zajęć dla najzdolniejszych uczniów obejmował 
doskonalenie kompetencji kluczowych. Nauczyciele konsultanci i pracownicy 
KPCEN w Bydgoszczy pełnili funkcje koordynatorów projektowych. 

Niezwykle ciekawy jest projekt dotyczący rozwijania myślenia  
naukowego wśród najmłodszych Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: 
doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów 

Uczestnicy dyskusji na temat projektu Ćwiczę, uczę się, wygrywam
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ścisłych i przyrodniczych na wczesnych etapach edukacji (SciLit). 
Projekt realizowano w latach 2016-2018 w ramach Programu Erasmus+. Jego 
koordynatorem była Najwyższa Rada Badań Naukowych Hiszpanii, a  partnerami 
instytucje z Estonii, Hiszpanii, Litwy, Polski i Włoch. 

W czasie trwania projektu odbyło się wiele szkoleń dla nauczycieli na tematy 
związane z myśleniem naukowym. Kolejnym etapem były doświadczenia wykonywane 
przez dzieci. 

Efektem projektu są publikacje przygotowane w języku polskim i angielskim:  
- Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: propozycja nowej metodyki
- Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: dociekania na temat Z czego zrobiony jest świat? 
- Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: dociekania na temat: Archeologia w klasie

Uczestniczki projektu podczas wykonywania doświadczeń

Publikacje projektowe
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programy międzynarodoWe, ogólnopolSkie, 
WojeWódzkie, regionalne i miejSkie

KPCEN w Bydgoszczy cyklicznie, od lat wspiera nauczycieli, którzy podejmują 
wyzwania edukacyjne promujące ciekawe i innowacyjne programy. 

Bardzo mocno w pracę Centrum wpisały się następujące: 
- Przyjaciele Zippiego 
- Etyka nie tylko dla smyka 
- Od grosika do złotówki 
- Magiczne pudełko 
- Literacki Atlas Polski 
- eTwinning  
- Bookcrossing – święto uwalnianych książek 
- Zaczarowana altana 
- Segregujemy odpady już od najmłodszych lat 
- Leśna skrzynia skarbów

W roku 2009 we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Uni-
wersytetem Warszawskim przeprowadzono Badanie umiejętności matematycznych 
i  językowych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej.  Badaniem objęto losowo 
wybraną grupę uczniów klas trzecich. Analiza wyników skutkowała podjęciem dal-
szych działań mających na celu poprawę  efektów kształcenia. 

Jednym z takich działań jest niezwykle ważny i popularny program Dzieci myślą, 
działają i mówią, czyli Bydgoski Bąbel Matematyczny. Jego  założeniem jest m.in. 
rozwijanie umiejętności matematycznych, pobudzanie aktywności intelektualnej, 
kształtowanie postawy samodzielności uczniów w matematycznych poszukiwaniach 
i rozumowaniu, promowanie metod, które pozwalają dzieciom na odkrywanie 
i  zdobywanie wiedzy. Kontynuację tego projektu stanowi program  Dzieci myślą, 
działają i mówią, czyli Bydgoski Bąbel Matematyczny rusza w świat. 

Grażyna Szczepańczyk oraz Krystyna Karpińska - koordynatorki programu Leśna Skrzynia Skarbów
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Międzynarodowy Program Edukacyjny Odyseja Umysłu propaguje rozwój 
zdolności, inspiruje uczestników do myślenia w sposób twórczy, zachęca do 
przełamywania stereotypów myślowych. Trenerzy uczestniczący w warsztatach 
nie tylko poznają założenia programu, ale też wykonują ćwiczenia. Nauczyciele 
konsultanci uzyskali uprawnienia trenerskie, byli też koordynatorami programu. 

zmiany W edukacji
Na przełomie wieku XX i XXI miały miejsce niezwykle istotne zmiany w polskim 

systemie edukacyjnym. Były to zmiany zarówno strukturalne, jak i programowe. 
W  związku z tym  nauczyciele konsultanci organizowali liczne szkolenia, konferencje 
i warsztaty przybliżające tematykę związaną ze zmianami w szkołach. 

Reforma systemu oświaty z 1999 roku to reforma struktury szkolnictwa realizowana 
w  Polsce  od 1 września 1999 roku. Doprowadziła ona po trzech latach do 
przekształcenia obowiązującego od 1968 roku dwustopniowego systemu szkolnictwa 
w strukturę trzystopniową. Zaczęły  wówczas funkcjonować: sześcioletnia szkoła 
podstawowa, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum ogólnokształcące oraz 
czteroletnie technikum. 

Z kolei reforma systemu oświaty z 2016 roku polegała na stopniowej likwidacji 
wprowadzonych w 1999 roku gimnazjów, przywróceniu ośmioletnich szkół 
podstawowych, czteroletnich liceów ogólnokształcących i pięcioletnich techników 
oraz przekształceniu zasadniczych szkół zawodowych w branżowe szkoły I stopnia. 

Wprowadzane zmiany dotyczyły nie tylko struktury szkół, ale też programów 
nauczania. Wiązały się również z wprowadzeniem systemowych rozwiązań dotyczą-
cych  egzaminów zewnętrznych.  Sprawdzian i egzamin gimnazjalny po raz pierwszy 
przeprowadzono w 2002 roku. Egzamin maturalny w nowej formule obowiązywał 
od 2005 roku. 
We współpracy z  Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralną Komisją Eg-
zaminacyjną  oraz Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, a później 
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji KPCEN w Bydgoszczy realizowało wiele zadań wiążą-
cych się ze zmianami. Konferencje, warsztaty i szkolenia dotyczyły procedur obowią-
zujących podczas egzaminów, przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych, 
typów zadań obowiązujących na poszczególnych egzaminach, sposobów oceniania. 

Zorganizowano: 
- cykl szkoleń kaskadowych na temat zmian w podstawie programowej (2009-2010) 
Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego 
w  różnych typach szkół (komponent informacyjny)
- warsztaty i konferencje poświęcone egzaminowi maturalnemu w nowej formule 
- cykl konferencji powiatowych Zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i  zawo-
dowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki
- warsztaty dla nauczycieli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego 
w  związku z egzaminem ósmoklasisty (2018-2019).

WSpółpraca z kuratorium ośWiaty
Nauczyciele konsultanci KPCEN od lat współpracują z Kuratorium Oświaty 

w Bydgoszczy. Realizują różnorodne zadania na rzecz nauczycieli naszego 
województwa. Na szczególne podkreślenie zasługują granty edukacyjne.  
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Już od roku szkolnego 2000/2001 realizowano wiele takich zadań. Były to m.in. 
kursy dla nauczycieli:
-  Metody aktywizujące  środkiem do zdobywania sukcesów w nowej rzeczywistości 
edukacyjnej 
-  Rola przewodniczących szkół ponadgimnazjalnych w procesie wdrażania reformy 
oświatowej
- Nauczyciel matematyki – przewodniczący zespołu przedmiotowego w procesie 
wdrażania reformy
- Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym w zmieniającej się 
rzeczywistości na rynku pracy
- Tworzenie przedmiotowego systemu oceniania w nauczaniu przyrody z uwzględnieniem 
standardów egzaminacyjnych i ewaluacji.  
A w kolejnych latach: 
- Rola i zadania szkoły ponadgimnazjalnej w aspekcie reformy edukacyjnej
- Rola dyrektora w świetle obowiązującego prawa z uwzględnieniem awansu zawodowego 
- Rola ścieżek edukacyjnych w wielostronnym rozwoju ucznia w szkole ponadgimnazjalnej 

W roku szkolnym 2001/2002 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powołał 
zespół badawczy w celu rozpoznania potrzeb edukacyjnych nauczycieli z naszego 
regionu. W skład tego zespołu weszli nauczyciele konsultanci KPCEN w Bydgoszczy. 
Od tego czasu systematycznie uczestniczą w jego pracach. Nie tylko przeprowadzają  
badania, ale też opracowują wyniki i przygotowują raport zawierający wyniki oraz 
wnioski i rekomendacje do dalszej pracy. 

Nauczyciele konsultanci systematycznie wspierają wizytatorów podczas spotkań 
z dyrektorami szkół i placówek.  Omawiają kwestie związane z realizacją bieżących 
zadań, zmian zachodzących w edukacji. Z kolei wizytatorzy KO chętnie wspiera-
ją nauczycieli konsultantów podczas  konferencji metodycznych z poszczególnych 
przedmiotów. Przybliżają aktualne przepisy prawa oświatowego, omawiają zagadnie-
nia związane z wielu obszarów dydaktyczno-wychowawczych. 

doradztWo zaWodoWe i SzkolnictWo zaWodoWe
Kolejny obszar pracy KPCEN to doradztwo zawodowe. Podstawowym celem 

wsparcia w tym obszarze jest wyposażenie doradców zawodowych w wiedzę i umie-
jętności w zakresie wspierania  ucznia w planowaniu i kierowaniu własnym rozwo-
jem i podejmowania odpowiedzialnych trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych. 
Jest to szczególnie istotne  ze względu na dokonujące się obecnie gwałtowne zmiany 
cywilizacyjne i społeczne, w tym rozwój techniki i komputeryzacji, zmienność i  nie-
pewność rynku pracy, rozwój kultury masowej i sposobów jej upowszechniania.

Doradca zawodowy, bardziej niż kiedykolwiek, musi podejmować działania  
ukierunkowane na przygotowanie ucznia do aktywności wymagającej kreatywnego 
myślenia, odpowiedzialności, umiejętności planowania i dostosowania się do dyna-
micznych przemian współczesnego świata.

Dlatego właśnie nauczyciele konsultanci KPCEN doskonalą umiejętności dorad-
ców zawodowych pracujących w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Bardzo 
ważne jest bowiem wspieranie uczniów w  planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej. 



Miejsce i Ludzie   
138

tik
Niezwykle ważne dla nauczycieli konsultantów są zadania związane z  nowocze-

snymi technologiami komunikacyjnymi. Od lat, systematycznie podejmują takie 
działania, które pozwalają wykorzystać nowoczesne zasoby edukacyjne, ale jednocze-
śnie zwracają uwagę na niebezpieczeństwa i zagrożenia jakie niosą z sobą nowoczesne 
technologie.

Już w roku szkolnym 2002/2003 udało się uruchomić internetowy punkt konsul-
tacyjny. Ponadto zakupiono program platformy edukacyjnej on-line, który umożliwił 
realizację form dydaktycznych przez internet. Odbyły się warsztaty internetowe Spraw-
dzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych, Wykorzystanie komputera do analiz i prezentacji 
wyników nauczania, Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela konsultanta i doradcy.  

Pracownia Wspierania Edukacji Informatycznej i Multimedialnej przez wiele lat 
organizowała kursy związane tematycznie z różnym aspektami pracy z komputerem 
(podstawy obsługi, grafika komputerowa, arkusz kalkulacyjny).

Nauczyciele zainteresowani szeroko rozumianą tematyką związaną z technologiami 
informacyjnymi mogą uczestniczyć w wielu konferencjach i warsztatach.  Oto tytuły 
wybranych form: Mój (nie)przyjaciel smartfon, Nauczać cyfrowo, czyli jak?

KPCEN w Bydgoszczy podejmuje również zadania wspierające nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych.  Wyposażenie w  podstawowy zestaw badawczy,  dzięki 
któremu nauczyciel jest w stanie przeprowadzić podstawowe pomiary, znacznie 
uatrakcyjnia pracę na lekcji. Do wielu szkół województwa w  ramach podpisanej umowy 
trafia sprzęt umożliwiający prowadzenie obserwacji i eksperymentów przyrodniczych, 
m.in. aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, mikroskopy, notebooki oraz zestawy 
czujników Pasco.

 W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbywa 
się wiele szkoleń z zakresu Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Edupolis. 
Zorganizowano również konferencję mającą na celu upowszechnianie zasobów 
platformy Wykorzystanie zasobów platformy edukacyjnej EDUPOLIS.

Nauczyciele konsultanci systematycznie doskonalą swoje umiejętności związane 
z pracą na platformie, poznają  jej możliwości i planują działania w nowym roku 
szkolnym.

Szkolenie nauczycieli konsultantów z zakresu TIK
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konkurSy przedmiotoWe
Niezwykle ważnym elementem edukacji są konkursy przedmiotowe 

i  interdyscyplinarne. Dzięki nim uczniowie nie tylko pogłębiają swoją wiedzę, ale 
też rozwijają pasje i zainteresowania. 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy od wielu 
lat współpracuje z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy  przy organizacji konkursów 
przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Nauczyciele 
konsultanci pełnią funkcję wiceprzewodniczących komisji konkursowych, 
opracowują i recenzują zadania konkursowe, pracują w komisjach rejonowych.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy pełniło 
obowiązki koordynatora rejonowego w Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzny 
Polszczyzny. Konkurs jest organizowany od 2002 roku. Uczestniczą w nim uczniowie 
szkół podstawowych. Celem zmagań było i jest  zwrócenie uwagi na umiejętne 
i  świadome posługiwanie się językiem polskim. W etapie rejonowym uczestniczą  
zwycięzcy szkolnych eliminacji. Ich zadanie to wykonanie zadań pisemnych, 
a  następnie wygłoszenie opowiadania przygotowanego w ciągu 30 minut. Najlepsi 
zmagają się w finale ogólnopolskim, który tradycyjnie odbywa się we Wrocławiu. 

Od 1999 roku we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu 
organizowany jest  Konkurs Matematyczny Liga zadaniowa. Co roku uczestniczy 
w nim kilkuset uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, rozwiązując zadania 
matematyczne. Najlepsi spotykają się w Toruniu. 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy od 
1992 roku organizuje Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR.  
Odbywa się on w kilku kategoriach wiekowych, a uczestniczą w nim uczniowie 
zarówno szkół podstawowych, jak i liceów i techników. 

Obecnie KPCEN współorganizuje Ligę zadaniową i zmagania Kangura razem 
z  Bydgoskim Stowarzyszeniem Matematycznym Kangur. 

Robert Preus dyrektor KPCEN w Bydgoszczy i Barbara Zielińska prezes Bydgoskiego 
Stowarzyszenia Matematycznego Kangur podczas podpisania porozumienia
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Od 27 lat organizowany jest w KPCEN Regionalny Konkurs Gazetek 
Szkolnych skierowany do redakcji pism wszystkich typów szkół z Bydgoszczy 
i  regionu. Pomysłodawczynią konkursu była dr Małgorzata Klimińska. Jej pracę 
kontynuowała Jadwiga Czub-Rojewska.  Obecnie główną organizatorką konkursu 
i  przewodniczącą jury jest Anna Rupińska redaktor czasopisma UczMy. 

Konkurs co roku gromadzi wielu miłośników sztuki pisania. Na uroczyste 
rozstrzygnięcie przybywają przedstawiciele najlepszych redakcji wraz z opiekunami 
oraz przedsztawiciele organu prowadzącego, władz miasta oraz kuratorium oświaty. 
Spotkaniom towarzyszą niecodzienne emocje. Od lat zwycięskie i wyróżnione redakcje 
otrzymują cenne nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy,  Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego 
Kuratora Oświaty i dyrektora Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Bydgoszczy. 

Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej doskonalą umiejętności redagowania 
tekstów oraz uczą się wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. 

Nauczyciele konsultanci uczestniczą w pracach jury Kujawsko-Pomorskiego 
Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych. Zmagania konkursowe 
rozpoczęły się w roku 2010.  W czerwcu zakończyła się VIII edycja festiwalu.  Celem jest 
upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców 
i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego 
na zewnątrz, promowanie solidarności międzypokoleniowej oraz  kształtowanie 
umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych. 

Od pierwszej edycji w 2011 roku jesteśmy współorganizatorami Wojewódzkiego 
Konkursu Interdyscyplinarnego o wielkich Polakach dla uczniów gimnazjów i szkół 
podstawowych. Nauczyciele konsultanci koordynują działania w rejonie w Bydgoszczy 
i Inowrocławiu, uczestnicząc w pracach komisji na wszystkich etapach konkursu. 

Od 2016 roku KPCEN organizuje również Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy 
o Rodzinie. Jej celem jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych wśród 
młodzieży oraz upowszechnianie nauk o rodzinie jako dyscyplinie naukowej. 

Wspieramy również szkoły w regionalnych, powiatowych, gminnych i szkolnych 
konkursach z wielu dziedzin. Od wielu lat nauczyciele konsultanci opracowują  zadania 
konkursowe dla klas I-III z języka polskiego i matematyki. Tradycją jest również 
układanie tekstów dyktand z języka polskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej.

zdroWy Styl życia
Zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia stanowią przed-

miot zainteresowań i  działań nauczycieli konsultantów od wielu lat. Już 
w roku szkolnym 2000/2001 KPCEN zorganizowało Wojewódzką Kon-
ferencję Szkół Promujących Zdrowie. Miała ona charakter ponadregio-
nalny i uczestniczyli w niej nauczyciele z kilkudziesięciu szkół i placówek.  
Również dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane cyklicznie Debaty o wy-
chowaniu fizycznym. Stały się one okazją do dzielenia się wiedzą na tematy związa-
ne z  kultura fizyczną, prowadzeniem zdrowego stylu życia. Dotyczyły m.in. miejsca 
sportu szkolnego w procesie edukacji ucznia, pracy z uczniem o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. 
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Cyklicznie we wrześniu, począwszy od 2015 roku,  KPCEN organizuje Festiwal 
Zdrowego Stylu Życia. Podczas festiwalu  odbywa się wiele imprez zachęcających 
dzieci i młodzież do zdrowego stylu  życia, dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne, 
zdrowego odżywiania się, przełamywania własnych słabości. Zajęciom towarzyszą 
zmagania konkursowe.  W wielu przedszkolach i szkołach odbywają  się nie tyl-
ko  zajęcia sportowe, ale też  pogadanki, prelekcje, warsztaty kulinarne. Uczestniczy 
w  nich kilkaset osób.

Warto dodać, że również nauczyciele konsultanci, nie tylko teoretycznie, ale też 
praktycznie, wcielają w życie zasady zdrowego stylu życia. W ramach szkolenia WDN 
w Myślęcinku odbył się spacer z kijami, czyli Nordic Walking dla wytrwałych. 

Wręczanie nagród laureatom konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach Festiwalu Zdrowego 
Stylu Życia, 2015

Grupa w czasie treningu
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Jesteśmy EKO… Od stycznia 2019 roku w KPCEN w Bydgoszczy odbywa się 
segregowanie odpadów. Na terenie placówki umieściliśmy specjalnie oznaczone 
pojemniki służące segregacji odpadów. 

doSkonalenie WłaSne nauczycieli konSultantóW
Od wielu lat niezwykle ważne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli konsultantów.
W związku z reformą edukacji i zmianą stopni awansu zawodowego nauczycieli 
już w roku szkolnym 2000/2001 13 nauczycieli konsultantów i 14 doradców 
metodycznych przeszło skróconą ścieżkę awansu zawodowego i uzyskało stopień 
nauczyciela dyplomowanego. Potwierdziło to, że poziom wykształcenia, aktywność 
oraz zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska edukacyjnego odgrywają istotną 
rolę w procesie doskonalenia naszych nauczycieli. W następnych latach kolejni 
nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni uzyskali stopień awansu 
zawodowego – nauczyciela dyplomowanego oraz tytuł edukatora, co formalnie 
podniosło kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w naszej placówce.  

Systematycznie odbywają się szkolenia w ramach WDN. Dotyczą one różnych 
obszarów tematycznych, a prowadzone są zarówno przez ekspertów zewnętrznych, jak 
i nauczycieli konsultantów KPCEN w Bydgoszczy  - specjalistów w danej dziedzinie. 
Doskonalenie własne obejmuje m.in. obszar wykorzystania narzędzi cyfrowych 
w nauczaniu przedmiotowym. Nauczyciele konsultanci w 2018 roku ukończyli 
szkolenie zrealizowane w Runowie Krajeńskim w ramach projektu Certyfikowane 
Szkolenia Komputerowe dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego 
Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktyczne.

Nauczyciele konsultanci KPCEN w Bydgoszczy ukończyli wiele form doskona-
lenia zawodowego. 

Były to między innymi studia podyplomowe z zakresu: zarządzania oświatą, te-
rapii pedagogicznej, edukacji elementarnej,  neurodydaktyki z tutoringiem, oligo-
frenopedagogiki, dydaktyki języka polskiego jako obcego, bezpieczeństwa, higieny 

Nauczyciele konsultanci z certyfikatami ukończenia szkolenia w Runowie Krajeńskim
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i  ochrony środowiska pracy,  przygotowania kadry do prowadzenia kształcenia usta-
wicznego na odległość, edukacji wielokulturowej i europejskiej. 

Nauczyciele konsultanci uzyskali też tytuł lidera edukacji, kończąc szkolenie Roz-
wój liderów edukacji zorganizowane w latach 2009/2010  i prowadzone m.in. przez 
Lindę Trapnell z Wielkiej Brytanii. 

W roku szkolnym 2017/2018 liczna grupa pracowników KPCEN ukończyła 
w  Akademii Trenerów kurs trenerski. Dzięki temu wzrosły kompetencje w zakresie 
prowadzenia szkoleń dla kadr systemu oświaty. 

Dużą satysfakcję sprawiła nauczycielom konsultantom nauka języka angielskiego. 
W trakcie dwuletniego kursu (lata 2015-2017)  doskonalili oni swoje kompetencje 
językowe, zgłębiali tajniki gramatyki oraz  poznawali struktury składniowe. Warto 
dodać, że zdobyte umiejętności językowe pozwoliły na swobodę porozumiewania się 
w język angielskim podczas wizyt studyjnych i projektów unijnych. 

Warto dodać, że wielu nauczycieli konsultantów uzyskało uprawnienia eg-
zaminatorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego 
(do roku 2019) lub egzaminu maturalnego. Dzięki temu pracuje w zespo-
łach sprawdzających, pełniąc funkcję  egzaminatora, egzaminatora powtórne-
go sprawdzania czy przewodniczącego zespołu egzaminatorów maturalnych.  
Jedna osoba została wpisana na listę arbitrów maturalnych i pracuje w Kolegium 
Arbitrażu Egzaminacyjnego przy rozpatrywaniu odwołań od wyników egzaminu 
maturalnego.

działania Służące popraWie jakości pracy Szkół i placóWek
Organizacja i realizacja różnorodnych form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli to niezwykle istotne, podstawowe zadanie KPCEN. Co roku wydajemy 
Informator o formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Każdy nauczyciel znajdzie 
w nim ciekawe propozycje warsztatów doskonalących kompetencje metodyczne 
i  wychowawcze. Oferta szkoleń skierowana jest zarówno do osób indywidualnych, 
jak i całych zespołów nauczycielskich. 

Justyna Adamska, Robert Preus, Krystyna Karpińska podczas wizyty studyjnej w  Hiszpanii w 2019
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Szczególnie ważna jest pomoc nauczycielom realizującym codzienne zadania 
edukacyjne. Temu służą różnorodne działania: 
- przygotowanie i opracowanie narzędzi wspierających nauczycieli w realizacji zadań 
dydaktycznych, np. zbiory zadań z przyrody, matematyki
- autorstwo podręczników i programów nauczania  z języka polskiego, przyrody, 
matematyki
- arkusze diagnostyczne i narzędzia badawcze służące sprawdzeniu poziomu kom-
petencji uczniów z różnych przedmiotów na wszystkich poziomach edukacyjnych. 

Niezwykle ważne zadania podejmowane przez nauczycieli konsultantów dotyczyły 
analizy wyników egzaminów zewnętrznych. Jeden z obszarów szkoleniowych to 
Edukacyjna Wartość Dodana (EWD). Podczas warsztatów analizowano wyniki uzyskane 
przez poszczególne szkoły w obszarze wybranych przedmiotów, a następnie planowano 
działania zespołów przedmiotowych  w celu poprawy efektów kształcenia. 

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek to nowe zadanie placówek 
doskonalenia nauczycieli obowiązujące od roku 2016. 

KPCEN już od roku 2012 systematycznie wspiera szkoły i przedszkola, realizując 
program kompleksowego wspomagania. Podejmowane działania służą podniesieniu 
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jakości i  efektywności pracy  poprzez wspomaganie zarówno w obszarze dydaktycznym, 
jak i wychowawczym.  W kolejnych latach w programie uczestniczyło kilkadziesiąt 
szkół z terenu naszego województwa. 

przedSięWzięcia WychoWaWcze
Niezwykle ważnym obszarem działań nauczycieli konsultantów KPCEN 

w  Bydgoszczy jest problematyka związana z wychowaniem oraz profilaktyką. 
W roku 2005 zorganizowano cykl konferencji na temat Pozytywnie o wychowaniu. 

Dotyczyły one m.in. profilaktyki wychowawczej, zapobieganiu ryzykownym 
zachowaniom uczniów, porozumieniu bez przemocy i roli rodziców w procesie 
moderowania zmian. 

Dużą popularnością cieszy się program Szkoła dla rodziców i wychowawców. 
Ma on na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych  oraz zmianę postaw 
wychowawczych rodziców/wychowawców na takie, które by zapobiegały lub 
minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych, ryzykownych dzieci 
i  młodzieży.

Inny program to PaT, czyli Profilaktyka a Ty. Polegał on na doskonaleniu 
kompetencji w zakresie budowania relacji, łączenia środowisk, podejmowania 
wspólnych działań w świecie beż używek, propagowania sposobów zmniejszania 
zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywności 
społecznej i umacnianie asertywnych postaw. Ważne jest też inspirowanie rodziców 
do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do 
częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi.

Niezwykle istotną sprawą jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym. Temu 
tematowi poświęcona była lekcja otwarta dotycząca interwencji kryzysowej w szkole. 
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników. Pojawiło się wiele 
pytań, na które odpowiadali prowadzący zajęcia. 

Uczestnicy lekcji otwartej: „Stop hejtowi i mowie nienawiści”
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Nauczyciele konsultanci KPCEN w Bydgoszczy to przeszkoleni mediatorzy. 
Prowadzą warsztaty Nauczyciele jako madiator w rozwiązywaniu sytuacji 
trudnych i konfliktowych i konferencja Mediacje metodą rozwiązywania sytuacji 
trudnych i  konfliktowych cieszące się dużym zainteresowaniem. Upowszechniają one 
mediację jako metodę rozwiązywania problemów uczniów i narzędzia wychowawczego 
wspierającego pracę nauczycieli oraz propagują mediacje szkolne i  rówieśnicze. 

Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 KPCEN w Bydgoszczy realizuje 
we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Fundacją 
Tumult program o charakterze profilaktyczno-wychowawczym SZTUKA WYBORU. 
Jego ideą  jest zwrócenie uwagi młodzieży na różnorakie problemy i  zagrożenia 
czyhające na młodych ludzi, a będące wielokrotnie podłożem przestępstw. Co 
roku organizowany jest konkurs na najlepszy krótki materiał filmowy (spot, film)   
dotyczący problematyki na temat przewodni wraz ze  scenariuszem zajęć o  danej 
tematyce, przygotowywany wraz z pedagogiem/opiekunem. Młodzi ludzie kręcą 
filmy mówiące o tym , jak nie ulegać nałogom, nie uczestniczyć w zadymach, nie 
kliknąć w przestępstwo. Nauczyciele konsultanci prowadzą szkolenia zarówno 
uczniów, jak i nauczycieli oraz pracują w jury konkursu filmowego i plastycznego. 

 Gala podsumowująca, podczas której wręczane są nagrody, odbywa się podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage.  
Pracownicy KPCEN są zawsze wśród zacnego grona gości honorowych.

aWanS zaWodoWy nauczycieli 
Nauczyciele konsultanci KPCEN w Bydgoszczy od wielu lat systematycznie 

wspierają nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego W tym 
celu sami najpierw uzyskali tytuł eksperta ds. awansu zawodowego. 

Pokonywanie kolejnych stopni awansu zawodowego wiąże się z niemałym 
wysiłkiem. Systematycznie KPCEN w Bydgoszczy organizuje warsztaty i szkolenia 
poświęcone tej tematyce. 

Zainteresowani nauczyciele mogli uczestniczyć w takich kursach i warsztatach: 
- Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego
- Awans zawodowy nauczyciela - stażysty, mianowanego, dyplomowanego 
- Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego 
- Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego 
- Kurs dla przedstawicieli samorządów terytorialnych - „Awans zawodowy nauczyciela” 
- Jak zaprezentować swoje mocne strony przed komisja kwalifikacyjną i egzaminacyjną? 
- Opiekun stażu.

Dużą popularnością cieszą się też indywidualne konsultacje, dzięki którym 
nauczyciele mogą wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zagadnień związanych 
z  awansem zawodowym. 

WSpółpraca z innymi inStytucjami na rzecz edukacji
Różnorodność zadań realizowanych przez KPCEN w Bydgoszczy sprzyja 

nawiązaniu współpracy z wieloma instytucjami działającymi na rzecz edukacji. 
Ważna jest dla nas  dbałość o jakość przedsięwzięć. W tym celu współpracujemy 
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z  instytucjami o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym, wojewódzkim i miejskim. 
Współpracujemy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centralną Komisją 

Egzaminacyjną, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku oraz Ośrodkiem 
Rozwoju Edukacji przy wdrażaniu zmian programowych i strukturalnych.  
Wiele instytucji i uczelni wspiera nas przy organizacji kongresów, konferencji, 
seminariów, for, debat, warsztatów.

Zadania edukacyjne realizujemy we współpracy z:
-  uczelniami wyższymi: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy  w Bydgoszczy, Akademia Muzyczna w  Bydgoszczy, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, 
Wyższa Szkoła Gospodarki, 
- placówkami oświatowymi i edukacyjnymi: Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna 
im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
w  Bydgoszczy, Świeciu i Nakle
- muzeami: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Muzeum Wojsk 
Lądowych, Muzeum  Oświaty w Bydgoszczy
- innymi instytucjami: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy,  Kujawsko-
Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,  Nadleśnictwo w Żołędowie, Centrum 
Edukacji Młodzieży w Górsku im. ks. Jerzego Popiełuszki, związki sportowe 
i  stowarzyszenia

 noWe trendy W pedagogice
Niezwykle ważnym zadaniem jest  wyznaczanie nowych trendów we współczesnej 

edukacji. Już w roku szkolnym 2001/2002 KPCEN w Bydgoszczy zorganizowało 
I Forum Publicznych Placówek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na temat 
Doradztwo, doskonalenie – konieczność czy potrzeba? Efektem Forum było powołanie 
przez Marszałka Województwa i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty zespołu 
ds. rozwiązywania problemów doradztwa na terenie naszego województwa. Cyklicznie 
organizowane są spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego 
w celu tworzenia systemu doradztwa. Przedstawiciele KPCEN uczestniczyli również 
w spotkaniach konsultacyjnych na ten temat organizowanych przez MEN. 

Od początku istnienia KPCEN jest placówką, w której szczególnie ważne są 
zadania związane z jakością pracy i pomiarem dydaktycznym. Dlatego przez wiele lat 
nauczyciele konsultanci pogłębiali swoje umiejętności w tym zakresie, uczestnicząc 
w  kursach pomiaru dydaktycznego, konferencjach i kongresach edukacyjnych. 

Dużą rolę we współczesnej dydaktyce odgrywają sieci współpracy i samokształcenia   
nauczycieli. Warto nadmienić, że nie jest to zjawisko całkiem nowe. Otóż już 
w  2005 roku nauczyciele konsultanci  utworzyli sieć liderów edukacji elementarnej. 
Zorganizowano też grupy wsparcia dla nauczycieli oraz przeprowadzono szkolenie 
Lider edukacji elementarnej. 

Organizacja sieci współpracy i samokształcenia jest jednym z zadań publicznych 
placówek doskonalenia nauczycieli jest. Uczestniczący w nich nauczyciele oraz 
dyrektorzy szkół i placówek w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, 
w  szczególności przez wymianę doświadczeń w celu doskonalenia swojej pracy.
Uczestnicy poszczególnych sieci spotykają się, aby omawiać intersujące zagadnienia 
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dydaktyczno-wychowawcze, dzielić się ciekawymi pomysłami, propozycjami 
i  spostrzeżeniami. 
Cele sieci współpracy i samokształcenia to:
• Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
• Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników.
• Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.
• Poszerzanie kompetencji uczestników.
• Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.
• Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.
Nauczyciele konsultanci pełnią funkcje koordynatorów sieci, często występują też 
w  roli ekspertów i wspomagają pracę sieciowiczów. 

W KPCEN w Bydgoszczy funkcjonują następujące sieci współpracy i samokształcenia:
- nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych  
- nauczycieli języka angielskiego ze szkół ponadgimnazjalnych English Speaking 
Union
- pedagogów i psychologów szkolnych w powiecie świeckim 
- pedagogów i psychologów szkolnych ze szkół ponadgimnazjalnych w Inowrocławiu 
- dyrektorów przedszkoli w rejonie tucholskim 
- dyrektorów przedszkoli w rejonie bydgoskim - otwarta
- nauczycieli wychowania przedszkolnego „NA STARCIE”   
- nauczycieli języka niemieckiego
- nauczycieli egzaminatorów maturalnych z języka polskiego na poziomie rozszerzonym
- nauczycieli geografii szkół podstawowych   
-  nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych   
- nauczycieli przyrody   
- doradców zawodowych 
- nauczycieli wychowania fizycznego 
- aktywnego dyrektora 
- dyrektorów przedszkoli w rejonie bydgoskim 
- wychowawców świetlic 
- entuzjastów neurodydaktyki   
- nauczycieli klas I-III    
- nauczycieli techniki szkół podstawowych   
- nauczycieli wychowawców 
- nauczycieli bibliotekarzy Czytanie daje moc!
- nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych dotycząca promocji czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród 
dzieci i młodzieży 
- nauczycieli fizyki szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych)
- nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych,
- korzystających z zasobów platformy EDUPOLIS oraz programów pakietu biuro-
wego Office 365
- szkolni koordynatorzy wdrażania działań na rzecz programu  Cyfrowa szkoła  
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Sieci współpracy i samokształcenia działające pod egidą KPCEN w  Bydgoszczy 
cieszą się dużą popularnością wśród nauczycieli i dyrektorów.  Spotkania i wymiana 
doświadczeń  pomagają w pogłębianiu wielu aspektów dydaktyczno-wychowawczych.                           

W ciągu ostatnich lat neurodydaktyka odmieniła sposób postrzegania ucznia 
funkcjonującego w świecie współczesnych technologii. Neurodydaktyka i jej 
znaczenie w procesie nauczania oraz uczenia się to temat wojewódzkiej konferencji 
dla nauczycieli wszystkich przedmiotów szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanej 
przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w  Bydgoszczy 
w Centrum Konferencyjnym Daglezja w Przysieku. Celem konferencji 
było popularyzowanie wiedzy na temat roli współczesnej neurodydaktyki.  
Nauczyciele dowiedzieli się, jak uczyć  w zgodzie z mózgiem.

KPCEN w Bydgoszczy od lat propaguje idee głoszone przez Celstyna 
Freineta. We wrześniu  2017 roku odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja 
Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta  Gdyby Freinet mieszkał w Bydgoszczy. 
Współorganizatorzy przedsięwzięcia gościli ponad 100 nauczycieli z różnych regionów 
Polski. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i wzbogacanie warsztatu pracy 
nauczycieli stosujących koncepcję pedagogiczną Celestyna Freineta w codziennej 
pracy z dzieckiem. Wszyscy wzięli udział w terenowej grze fabularnej  Bydgoszcz 
i  okolice, wykonali Pocztówkę polisensoryczną do Freineta i uczestniczyli w warsztatach. 
Po trzech dniach intensywnej pracy uczestnicy konferencji wyjeżdżali z bagażem 
nowych doświadczeń, pomysłów i inspiracji do dalszej pracy. Nawiązały się nowe 
kontakty i znajomości. Nauczyciele - freinetowcy naładowali akumulatory na nowy 
rok szkolny.

Nie od dziś wiadomo, że mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela. Kujawsko-
-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprosiło w marcu 2019 
roku nauczycieli wszystkich specjalności do udziału w szkoleniach w ramach 
ŚWIATOWEGO TYGODNIA MÓZGU. Szkolenia rozpoczynały się codziennie 
wykładem, po którym odbywała się część warsztatowa oraz ścieżka treningu dla 

Uczestniczki konferencji „Gdyby Freinet mieszkał w Bydgoszczy”
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mózgu. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się, jak wielką rolę w pracy mózgu odgrywa 
dieta i sposób odżywiania się, jak nowoczesne technologie wpływają na mózg 
człowieka, dlaczego mózg jest organem społecznym. 

działania na rzecz ucznia zdolnego
Od wielu lat KPCEN podejmuje działania na rzecz ucznia zdolnego. Nauczyciele 

konsultanci uczestniczyli w pracach zespołu ds. budowania Krajowego systemu 
wspierania zdolności i talentów. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powołał 
zespół opracowujący system wspierania ucznia zdolnego i utalentowanego.  Odbyły 
się liczne spotkania z nauczycielami i uczniami, podczas których wypracowano 
propozycje rozwiązań służących wsparciu ucznia o szerokim spektrum zainteresowań. 

Wsparcie zapewniono również nauczycielom pracującym z uczniami zdolnymi, 
organizując warsztaty: Jak rozwijać kierunkowe i twórcze zdolności uczniów, 
Formy pracy z uczniem zdolnym, Studia przed studiami, czyli akademicy w szkole. 
IV Forum Edukacyjne zorganizowane przez KPCEN we współpracy z Wyższą Szkołą 
Bankową również poświęcone było problematyce pracy z uczniem zdolnym. Nosiło 
tytuł Uczeń zdolny czy kukiełka edukacyjna. O potrzebie przekraczania sztywnych ram.

Nauczyciele konsultacji wspierają talenty uczniowskie na wiele sposobów. 
Uczestniczą również  jako członkowie jury w pracach licznych komisji konkursowych. 

kurSy kWalifikacyjne
Jednym z zadań Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli 

w  Bydgoszczy jest wspieranie nauczycieli w procesie podnoszenia kwalifikacji. 
Dlatego od lat organizujemy różnego rodzaju kursy i szkolenia.

Począwszy od roku szkolnego 2000/2001 systematycznie prowadzono następujące 
formy:
- Studium socjoterapii
- kurs: gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, wychowania do życia w rodzinie, 
opieki nad dzieckiem, instruktorów sportu (część ogólna oraz pływanie i piłka 
siatkowa, lekka atletyka)
- kursy kwalifikacyjne: oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, organizacji 
i  zarządzania oświatą, pedagogiczny
- kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego. 

W ciągu ostatnich lat 
szczególną popularnością 
cieszyły się kursy kwalifi-
kacyjne w zakresie wczesnego 
nauczania języka angielskiego. 
Grupa nauczycieli wychowa-
nia przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej otrzymała 
świadectwa ukończenia ta-
kiego kursu, a tym samym 
podniosła swoje umiejętności.Komisja egzaminacyjna. Kurs kwalifikacyjny w zakresie 

wczesnego nauczania języka angielskiego, 2016 rok
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noWości 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli funkcjonuje na rynku 

edukacyjnym od trzydziestu lat. Kontynuujemy tradycje i pracę instytucji, 
które działały w tym miejscu od 1968 roku. One tworzyły historię doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w Bydgoszczy. Z dumą możemy powiedzieć, że  my też 
zapisaliśmy kilka kart w tej księdze.  
Jesteśmy przekonani, że Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas 
krępują. Dlatego z taką satysfakcją podkreślamy to, co nas ukształtowało i co 
pozwoliło nam uczyć się i przekazywać tę wiedzę oraz umiejętności innym.
Cieszymy się z naszych dokonań, ale nie spoczywamy na laurach. Wiemy, że ten, 
kto stoi w miejscu, tak naprawdę cofa się w rozwoju. My chcemy się rozwijać, bo 
rozwój to zmiana. Zmieniamy się więc dla nauczycieli i dyrektorów, by wciąż lepiej 
odpowiadać na ich potrzeby edukacyjne. 
Oczywiście, że cieszy nas niezmiernie  wysoka ocena naszych działań ze strony 
nauczycieli, dyrektorów, organu prowadzącego i nadzorującego. Pragniemy być 
jednak  jeszcze lepsi, aby wspólnie odczuwać  satysfakcję z powodu dobrze wykonanej 
pracy.
Dzielimy się wiedzą, ale także inspirujemy do działania, skłaniamy do myślenia 
i  refleksji. Z dużym zadowoleniem mówimy o Akademii Filmowej Nauczyciela. 
W   tym roku udało nam się zebrać liczną grupę entuzjastów sztuki filmowej. 

Zapraszamy na seanse i oglądamy 
najciekawsze, ale i często bardzo 
kontrowersyjne filmy dokumentalne. 
Wspólnie przeżywamy całą gamę 
emocji – od zachwytu po przerażenie 
czy wręcz niesmak. Dyskutujemy 
o   przesłaniu, ale też magii kina. Nasze 
spotkania zaczęliśmy od filmu Wernera 
Herzoga Lo i stało się. Zaduma nad 
światem, a skończyliśmy na dziele 
Philipa K. Dicka Pre-Crime.Inwigilacja 
3.0 Mamy nadzieję, że również w tym 
roku szkolnym wspólnie obejrzymy 
kolejne filmy dokumentalne. 
Akademia Filmowa Nauczyciela to  nie 
jedyna nowość w naszych działaniach. 
W ostatnim czasie dokonaliśmy kilka 

zmian, aby iść z  duchem czasu. Wprowadziliśmy system elektronicznego naboru, tym 
samym ułatwiając nauczycielom i  dyrektorom dostęp do naszej oferty szkoleniowej. 
O każdej formie doskonalenia zawodowego można się dowiedzieć więcej, skanując 
kod QR. 
Informacje o proponowanych przez nas szkoleniach nasi słuchacze znajdą na stronie 
internetowej. Zmodyfikowaliśmy ją, aby ułatwić znalezienie informacji, i materiałów 
dydaktycznych. Właśnie w zakładce Materiały edukacyjne zamieszczamy artykuły, 
ważne publikacje, filmy. 
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Strona internetowa www.cen.bydgoszcz.pl to nie jedyne źródło informacji o nas. Można 
nas znaleźć na facebooku. W codziennej pracy korzystamy z Platformy Edupolis. 
O swoich najważniejszych dokonaniach i przedsięwzięciach piszemy na stronie  
www.kujawsko-pomorskie.pl

Tworzymy też własną historię. Od 2019 roku jesteśmy w Wikipedii! Z dumą 
możemy powiedzieć, że Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w 
Bydgoszczy ma tam swoje hasło.Można tam znależć aktualne informacje o KPCEN, 
ale też dotyczące historii wielu instytucji edukacyjnych działających w budynku przy 
ulicy Jagiellońskiej 9. 

co przed nami? 
Od tego roku szkolnego 2019/2020 po raz kolejny zmienia się struktura organizacyjna 
naszej placówki. Po wielu konsultacjach, analizie ankiet od nauczycieli i  dyrektorów  
i przychylnej decyzji organu prowadzącego wkrótce zaczną funkcjonować nowe 
pracownie:
- Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 
- Pracownia Edukacji Humanistycznej 
- Pracownia Matematyczno-Przyrodniczej
- Pracownia Wychowania i Psychologicznej Pomocy Szkole
- Pracownia Szkolnictwa i Doradztwa  Zawodowego 
- Pracownia Zarządzania i Diagnozy.
Sądzimy, że taki podział sprawi, iż będziemy bliżej naszych nauczycieli i dyrektorów.  
Chcemy wspólnie działać w obrębie grup przedmiotowych, chcemy budować 
płaszczyznę porozumienia i współpracy na bazie mocnych fundamentów.
Żyjemy w dynamicznej  rzeczywistości, również szkolnej. W ostatnich latach 
szkoła bardzo się zmieniła. Nie zawsze są to zmiany na lepsze. Widzą to dyrektorzy, 
nauczyciele, ale też rodzice i uczniowie. Efektem są często zagubienie, frustracja, 
poczucie odmienności, nienadążania za peletonem. Dlatego poszukujemy sposobów 
na edukację atrakcyjną, ale przyjazną. Taką, w której każdy znajdzie miejsce dla siebie 
i swoich pasji. Chcemy łamać stereotypy i przyzwyczajenia wynikające z przekonania, 
że tak musi być, nie da się inaczej. Marzy nam się przyjazna szkoła, w której jest 
czas na refleksję i przemyślenia. Zamiast turboedukacji głosimy  pochwałę powolności, 
doskonalenie umiejętności w tempie nie-zawrotnym. To szkoła ma budować 
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w  uczniach poczucie własnej wartości, ale też przekonanie, że warto podejmować 
wyzwania. Trud, mozolna praca, wytrwałość  to integralne elementy dążenia do 
lepszego. Samokształcenie, doskonalenie siebie sprawia tym większą satysfakcję, im 
więcej pracy włożymy w  realizację celu. 
Aby to osiągnąć, warto wiedzieć, jak funkcjonują nasze mózgi, jak się uczyć skutecznie. 
Dlatego z taką satysfakcją zaprosiliśmy nauczycieli na obchody Światowego Tygodnia 
Mózgu. Właśnie dlatego propagujemy nurt nowego wychowania w pedagogice. 

Bardzo ważne jest dla 
nas tworzenie więzi, relacji. 
Jesteśmy gronem, które 
razem pracuje, ale też razem 
celebruje  zarówno chwile, 
jak  i  zdarzenia. 
Upamiętniamy ważne ro-
cznice i  święta. Wspólnie 
śpiewamy kolędy, pieśni 
patriotyczne i  wojskowe 
z  okazji uroczystości pań-
stwowych. Razem obcho-
dzimy ważne święta pań-
stwowe.

Nagrywamy spoty, 
kręcimy filmy, przygo-

towujemy kotyliony. Dbamy 
o rozwój fizyczny i  duchowy. Od lat uprawiamy nordic walking, spotykamy się przy 
ognisku, chodzimy do teatru i opery. Tworzymy zespół!
Jesteśmy przekonani, że przed nami wiele dobrego, że razem uda nam się zrealizować  
szczytne cele.

  Na kolejne trzydzieści lat życzymy sobie wytrwałości, pasji i zaangażowania! 

Przygotowanie kokardy narodowej z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości

Pracownicy Kujawsko-Pomorskieco Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, 2019



Miejsce i Ludzie   
154

Robert Preus

Księgarnie pedagogiczne (1992-2014) 

Pomysł na funkcjonowanie księgarni zrodził się podczas rozmowy Bogusława 
Wojtkiewicza ówczesnego wicekuratora z Jerzym Zastempowskim dyrektorem 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Obaj panowie szukali takiego rozwiązania, 
które umożliwiłoby nauczycielom poznawanie najnowszych osiągnięć dydaktyczno-
metodycznych i tym samym wzbogacanie warsztatu pracy.  Budynek przy ulicy 
Jagiellońskiej 9, w którym od 1968 roku funkcjonowało doskonalenie nauczycieli, był 
znakomitym miejscem. Wkrótce podjęli rozmowę z Marią Maćkowiak właścicielką 
księgarni, która szukała lokalu przeznaczonego do takiej działalności. 5 lipca 1992 
roku na parterze budynku, zaraz przy wejściu, po prawej stronie, rozpoczęła swoją 
pracę Księgarnia pedagogiczno-szkolna. Właścicielka, niezwykle życzliwa osoba, dbała 
o nauczycieli i bardzo często - na ich życzenie - wypożyczała różne publikacje, z którymi 
mogli się zapoznać bezpłatnie. Zawsze też była ciekawa oceny wypożyczonego materiału 
i pytała, czy treści były wartościowe. Tu zaopatrywali się w  różne pozycje wydawnicze 
nauczyciele, rodzice, uczniowie i wszyscy miłośnicy edukacji. Zainteresowanie było 
tak duże, że przed każdym rozpoczęciem roku szkolnego ustawiała się przed księgarnią 
bardzo długa kolejka, często wychodząca daleko poza budynek.  Z  tego powodu 31 
marca 1997 roku Maria Maćkowiak zdecydowała się przenieść całość do większych 
pomieszczeń przy ul. Księdza Ryszarda Markwarta  2  w  Bydgoszczy. 

Nie był to jednak koniec księgarni w budynku ówczesnego Kujawsko-Pomorskie-
go Centrum Edukacji Nauczycieli. Niemal natychmiast uruchomiono inną, której 
właścicielem był Zbigniew Szymczak. Nowy właściciel prowadził ją od 1997 roku 
do 31.12.2000 roku. Pracowali w niej państwo Joanna i Piotr Konarkowscy, którzy 
sympatią i otwartością szybko zjednywali sobie nauczycieli. W gościnnej, przyjaznej 
atmosferze polecali ciekawe publikacje i podręczniki szkolne. Wkrótce stali się właści-
cielami księgarni, którą prowadzili od 1 stycznia 2001 roku do 31.12.2008 roku. Po-
tem sprzedali księgarnię Tomaszowi Świgoniowi. Ten z kolei prowadził ją wraz z  żoną 
pięć lat od 1.01.2009 roku do 31.12.2013 roku. Już 1 stycznia 2014 roku nowym i 
ostatnim właścicielem został Mariusz Trela, który księgarnię prowadził niecały rok do 
30.11.2014 roku. W rozmowie telefonicznej powiedział, że zajmowałby się księgarnią 
dalej, gdyby nie pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej, które jesienią 2014 roku 
ogłosił, że podręczniki dla uczniów będą za darmo.  

Warto podkreślić, że wszystkie księgarnie dbały o wysoką jakość oferowanych pu-
blikacji. Tu nauczyciele kupowali perełki wydawnicze z zakresu szeroko pojętej eduka-
cji. Były tu podręczniki, przewodniki metodyczne, ale też albumy, bajki. W  zasadzie 
wszystko można było kupić. Jeśli jakiejś książki nie było, to księgarze chętnie ją zama-
wiali z możliwością odebrania następnego dnia.

Po dwudziestu dwóch latach istnienia księgarni w Wojewódzkim Ośrodku Meto-
dycznym, a  potem Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgosz-
czy zostały tylko wspomnienia. Może jeszcze kiedyś wrócą tu księgarze.
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Anna Rupińska

Czasopisma (1991-2019)

Wiadomości, głoSy, rozmoWy  o Szkole

Rozpoczynamy wydawanie pisma adresowanego do środowiska nauczycielskiego (…). 
Zakładamy, że będzie to miesięcznik. (….). Stawiamy sobie dwa cele: informowanie 
o  wszystkich poczynaniach WOM-u (…) oraz publikowanie głosów nauczycieli i rodzi-
ców (…) – tak dokładnie 28 lat temu pisała ówczesna redaktor naczelna Widomości, 
Głosów, Rozmów o Szkole.1 Była radość z rodzenia się czasopisma, nadzieja, że zyska 
sobie ono grono wiernych czytelników. Przeglądam te pierwsze numery z  nostalgią, 

ale i niemal z niedowierzaniem. Wszystko 
pisane na maszynie, uboga szata graficzna, 
brak zdjęć. Takie były czasy, takie możliwo-
ści edytorskie. A potem powoli pismo  zaczę-
ło zmieniać swoją szatę. Najpierw okładka 
jak w gazecie codziennej wypełniona była po 
brzegi informacjami, później tekst zastąpio-
no rysunkami dzieci, następnie ilustracjami 
przedstawiającymi budynki różnych szkół, 
jeszcze później pojawiły zdjęcia uczniów, 
następnie fotografie ilustrujące różne przed-
sięwzięcia WOM, aż w końcu ze strony 
tytułowej zaczęły spozierać na czytelnika 
piękne obrazy nauczycieli - artystów plasty-
ków. A  przede wszystkim pojawił się kolor. 
Wiadomości… zmieniały się też wewnątrz: 
pojawiły się zdjęcia, więcej światła, tytuły za-
pisywano ładniejszą czcionką… 

Jeśli chodzi o stronę graficzną, pismo 
piękniało z roku na rok. Od początku nie 

zmieniało się jednak jedno – pisano dla nauczycieli, o nauczycielach, starano się po-
kazywać przykłady dobrej praktyki. W dobie ciągłych przeobrażeń i zmian w polskiej 
oświacie potrzebne było czasopismo o profilu takim, jak Wiadomości…, które stano-
wiło prawdziwą platformę wymiany doświadczeń między pracownikami przedszko-
li, szkół i placówek. Dostarczało też informacji o funkcjonowaniu reformy, prawie 
oświatowym,  o  ważnych  konferencjach  i  spotkaniach,  będących znakiem istot-
nych przemian w codziennej pracy pedagogicznej. Rozbudzało kreatywność pedago-
gów poprzez publikację przykładowych scenariuszy zajęć oraz uroczystości szkolnych 
i zachęcanie do własnych prób twórczych.

Oprócz nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych na łamach pisma 

1 Pierwszy numer wydano 1 czerwca 1991 roku.
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wypowiadali się pracownicy kuratorium oświaty, wyższych uczelni, biblioteki peda-
gogicznej, uznani bydgoscy twórcy. A przede wszystkim pisali nauczyciele. Dzielili 
się sukcesami swoich uczniów, opowiadali o codziennym szkolnym dniu i ważnych 
uroczystościach. Pisali o swoich doświadczeniach, przemyśleniach, pomysłach, cieka-
wych rozwiązaniach metodycznych, dydaktycznych i wychowawczych…

Pismo miało swojego redaktora i stały zespół redakcyjny, ale mogło się poszczycić 
wieloma osobami, które współpracując z nim, oddały mu całkiem pokaźny kawałek 
swojego życia.  Niektórzy byli z Wiadomościami… od początku, inni związali się 
z  nimi na kilkanaście lat. Wszystkim, którzy przez lata przyczyniali się do rozkwitu 

miesięcznika serdecznie dziękuję. 
Od początku swoimi utworami wspierał 

pismo Edward Kaczmarek. Dariusz Tomasz 
Lebioda nazwał jego twórczość niezwykłym 
fenomenem na mapie literatury regionu ku-
jawsko-pomorskiego. Autor przyglądał się 
ludziom, ich zachowaniom i w  sposób hu-
morystyczny je komentował. Pod osłonką 
komizmu kryły się jednak poważne problemy 
egzystencjalne. Swoimi spostrzeżeniami dzie-
lił się z czytelnikami.

Ważnymi dla naszego miesięcznika posta-
ciami przez lata były też dwie wspaniałe na-
uczycielki, uznane poetki: Wiesława Barbara 
Jendrzejewska i Alina Rzepecka. Publikowały 
w piśmie nie tylko swoje wspaniała wiersze, 
ale także artykuły dotyczące szeroko poję-
tej kultury. Ich poetyckie utwory czarowały, 

wzruszały, uczyły prostych, często zapomnianych prawd. 
Przez lata z pismem związana była też wspaniała malarka Danuta Michałowska. 

Swoją pasją stara się zarażać uczniów Zespołu Szkół nr 24 w Bydgoszczy, w którym 
na co dzień pracuje. Oprócz tego, a może przede wszystkim,  tworzy. Jej ulubionym 
motywem są drzewa. Wspaniała kolorystyka, sposób widzenia natury są niepowta-
rzalne. Wszystko to przyciągało odbiorców Wiadomości….

I jeszcze jedna ważna postać, osoba zakochana w historii. I to historii szeroko 
pojętej: historii Polski, świata, historii literatury, historii regionu, historii swojej ro-
dziny… . Roberta Grzybowskiego można po prostu słuchać, słuchać, słuchać lub 
czytać jego artykuły, czytać i czytać, i czekać na następne. 

Może krócej niż inne wymienione wyżej osoby, ale za to jak intensywnie, współ-
działała z pismem Jolanta Niwińska. To nauczyciel bibliotekarz, animatorka kultury, 
dla której książka jest dobrem nadrzędnym. Liczne akcje związane z propagowa-
niem czytelnictwa miały swoje odzwierciedlenie na łamach naszego miesięcznika. 
A  ogromny entuzjazm i radość z pracy z młodzieżą, ze współpracy ze znanymi pisa-
rzami, poetami udzielały się innym. 
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Wszystkie wymienione osoby to kolorowe ptaki wprowadzające nas w trochę po-
etycki, barwny i lepszy świat ludzkich pasji.  

Bardzo ważne dla pisma było zawsze życzliwe wsparcie Dyrekcji KPCEN w Byd-
goszczy. Kto wie, jak poprzez 22  lata istnienia potoczyłyby się jego losy, gdyby nie 
wspomniana wyżej życzliwość.

Choć o tym już wspomniałam, pragnę podkreślić, że nieocenione były też 
materiały od moich koleżanek i kolegów nauczycieli konsultantów i doradców meto-
dycznych. Wielokrotnie na łamach czasopisma dzielili się interesującymi przemyśle-
niami z całym środowiskiem oświatowym.

Nie byłoby miesięcznika, a przynajmniej nie istniałby w takiej formule, gdyby 
nie jego kolejne redaktorki: Małgorzata Klimińska, Jadwiga Czub-Rojewska, Anna 
Rupińska. Każda z nich wniosła do pisma coś nowego, charakterystycznego. Każda 
oddała mu wiele cennych chwil swojego życia. Dla każdej tworzenie go nie było zwy-
kłą pracą, a prawdziwą przyjemnością. 

uczmy

Naprawdę niełatwo było rozstawać się z Wiadomościami… . Ale już tak w życiu 
jest, że zawsze nadchodzi „nowe”. I tak od 1 września 2013 roku spotkaliśmy się 

z naszymi czytelnikami w zupełnie innej for-
mule pisma. Powstał dwumiesięcznik o zasięgu 
wojewódzkim, wydawany przez trzy ośrodki 
doskonalenia nauczycieli: KPCEN w Bydgosz-
czy, Toruniu i Włocławku. Powołano do życia 
UczMy. Nasze Centrum zajmuje się jego skła-
dem i wydrukiem. Dlaczego UczMy? Otóż, jak 
określiła to pięknie nasza koleżanka z Torunia 
i pomysłodawczyni tytułu: UczMy siebie, aby 
uczyć innych. UczMy innych i UczMy się wza-
jemnie od siebie. 

A nauczyć się trzeba było wiele. Przede 
wszystkim współpracy w nowym zespole re-
dakcyjnym:  bydgosko-toruńsko-włocławskim. 
Wcale nie było prosto przyjąć do wiadomości, 
że „nasze czasopismo” to znaczy wszystkich 
ośrodków, że nie dbamy o  jakość artykułów 
z  któregoś miasta, tylko o wszystkie, że…

Ale udało się. Sądzę, że tworzymy świetny 
zespół, który się rozumie i który dba o  dobro pisma. A nasze relacje śmiało można 
nazwać przyjacielskimi

Kiedy powstało UczMy, artykuły wstępne pisały wspólnie redaktorki z trzech ośrod-
ków, z biegiem czasu „wstępniakiem” zajął się Marszałek Województwa Kujawsko-Po-
morskiego, co bardzo podnosi rangę czasopisma i nobilituje naszą wspólną pracę.

Od początku czasopismo miało swoje stałe działy: główny, który zawiera artykuły 
związane z tematem przewodnim danego numeru, REGIONALNE OKNO, OBLI-
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CZA EDUKACJI, Z PRAKTYKI NAUCZYCIELA,  BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE 
DLA EDUKACJI. W każdym z nich pojawiają się stosowne do nich treści. Najwięcej 
emocji budzi zawsze dział pierwszy. Tu nauczyciele konsultanci naszych trzech KP-
CEN-ów, profesorowie uczelni, twórcy kultury, nauczyciele wypowiadają się na waż-
ne tematy związane z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem. A tematy przewod-
nie były już przeróżne, zwykle mocno powiązane z kierunkami polityki oświatowej 
państwa, priorytetami kuratora oświaty oraz ważnymi dla szkół i placówek w danym 
momencie dziejowym sprawami. 

Ogromne znaczenie przykładamy też do 
działu REGIONALNE OKNO. To tu spo-
tkać można autorów reprezentujących Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Po-
morskiego, którzy w bardzo interesujący spo-
sób mówią o poczynaniach na rzecz oświaty 
na terenie naszego regionu, o inwestycjach, 
projektach, programach… Przybliżają pracę 
samorządowców na rzecz przedszkoli, szkół 
i placówek województwa. Ale w tym dziale 
spotykamy też nauczycieli pasjonatów, którzy 
umiłowanie do małej ojczyzny wpajają swoim 
uczniom od najmłodszych lat, a potem z rów-
ną pasją dzielą się z czytelnikami radością swo-
ich podopiecznych z odkrywania najbliższej 
okolicy i prostych prawd o  miłości do niej.

Z kolei OBLICZA EDUKACJI kryją w so-
bie zwykle obszerny materiał o działaniach różnych instytucji, w tym także KPCEN 
w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, na rzecz oświaty. Opowiadają o dużych wyda-
rzeniach kulturalnych czy sportowych związanych z edukacją. Promują konkursy, 
projekty, wizyty studyjne…

I jeszcze jakże ważny dział Z PRAKTYKI NAUCZYCIELA. To tu właśnie nauczy-
ciele naszego województwa dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, wprowadzają 
nas w świat dobrych praktyk.

Ważną rolę w edukacji odgrywają biblioteki pedagogiczne. Stąd kolejny dział BIBLIO-
TEKI PEDAGOGICZNE DLA EDUKACJI. W każdym numerze czasopisma pojawia 
się zestawienie bibliograficzne odpowiadające tematowi przewodniemu pisma. Ponadto 
często pojawiają się ciekawe relacje z wydarzeń, jakie mają miejsce w  bibliotekach.

W czasopiśmie pojawiają się też reklamy promujące ciekawe formy szkoleń lub 
wydarzenia mające miejsce w Kujawsko Pomorskich Centrach Edukacji Nauczycieli 
w  Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

UczMy ma stały zespół redakcyjny, do którego czasem dołączają nowe osoby. Nad 
całością czuwają redaktorzy z trzech ośrodków: Anna Rupińska (Bydgoszcz), Danuta 
Potręć (Toruń), Patryk Krzemiński (Włocławek). 

UczMy kwitnie, rozwija się od 6 lat, a zważywszy na okazję, z jakiej o nim piszę, 
życzę mu choćby i stu kolejnych lat działalności.



dyrektorzy z paSją





Miejsce i Ludzie
161

Robert Preus
Dyrektorzy z pasją

Zanim przejdziemy do omówienia postaci tego rozdziału, musimy najpierw wy-
tłumaczyć się z dokonanego wyboru. Dlaczego na przestrzeni aż 155 lat istnienia bu-
dynku, a w nim szkół, ośrodków kształcenia i doskonalenia nauczycieli, dokonaliśmy 
wyboru tylko pięciu dyrektorów i chcemy ich wyróżnić, opisując życie i dokonania. 
Otóż każda z postaci rozdziału charakteryzowała się niezwykłą pracowitością i po-
święceniem na rzecz edukacji. Opisani tu dyrektorzy byli osobowościami znanymi 
w  środowisku edukacyjnym. Ponadto charakteryzowali się starannością w swojej 
pracy i znajomością zagadnień oświatowych. Nic dziwnego. Zanim zostali dyrek-
torami, nabyli duże doświadczenie, pracując jako nauczyciele wielu szkół i instytu-
cji oświatowych. Dokonaniami dyrektorów można by obdarować nie jedną, a kilka 
osób. Do tego wszystkiego sprawowali swoje funkcje wiele lat, kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt. Przez ten czas kierowali wieloma szkołami i placówkami oświatowymi. 
Cieszyli się bardzo dobrą opinią zarówno środowiska edukacyjnego, jak i pracow-
ników, z którymi współtworzyli szkoły czy ośrodki. Ostatecznie zdecydowaliśmy, 
że będzie to dwóch dyrektorów szkół oraz trzech dyrektorów placówek kształcenie 
i  doskonalenia nauczycieli. 

Każdy z zaprezentowanych dyrektorów miał pasje pozazawodowe, którymi za-
rażał innych. J. Witek był twórcą szkolnictwa zawodowego i prawnikiem, T. Tar-
kowski malował obrazy, K. Konieczny związany był z harcerstwem, Z. Węgierski był 
naukowcem, J. Zastempowski uwielbiał góry. To byli ludzie renesansu. Z wielkim 
podziwem badaliśmy losy każdego z nich. I właśnie dlatego wpisujemy ich do na-
szej księgi pamiątkowej. Chcemy przypomnieć ich sylwetki w sposób obszerny, jak 
najbardziej pełny, skończony. Chociaż wiemy, że to trudne, chcemy opowiedzieć 
ich historie, które nie zostały wcześniej opisane. Nie mają być to tylko notki biogra-
ficzne. Dane faktograficzne staraliśmy się rozszerzyć o opinie innych, o wypowiedzi 
pracowników, przełożonych, o ciekawe historie, które nie były publikowane, o wy-
powiedzi ich  samych, a także zdjęcia. Część z tych materiałów będzie opublikowana 
po raz pierwszy.  
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Robert Grzybowski
Józef Witek
 

W załączeniu przesyłam podział planu Miejskiego Koed. Gimnazjum Kupieckiego 
w  Bydgoszczy i Jednorocznej Szkoły Przysposobienia Kupieckiego na rok szkolny 1937/38 do 
zatwierdzenia. Plan obejmuje 9  oddziałów /3 klasy a 3 oddziały gimnazjalne i  2  oddziały 
Jednorocznej Szkoły Przysposobienia Kupieckiego. Ogółem godzin 389+50 grup, razem 

godzin 439 - tak w piśmie do Kuratorium 
Oświaty w  Poznaniu pisał 9  września 1937 
roku ówczesny dyrektor Józef Witek1.  W  tym 
jednym dokumencie znajdujemy bardzo 
wiele szczegółów dotyczących tego, co działo 
w  gmachu przy ówczesnej ul. Jagiellońskiej 
11. Może nawet dziwić, jak drobiazgowe to 
informacje. Przytaczam tylko wybrane jego 
fragmenty. Zachowuję ówczesną składnię, 
interpunkcję czy nawet użycie nawiasów 
w  takim kształcie, jakim użyto ich przeszło 
osiemdziesiąt lat temu. Tak samo rzecz się będzie 
miała, kiedy będę cytował inne dokumenty 
z  cennych zbiorów Archiwum Państwowego  
w  Bydgoszczy. 

Szkoła mieści się obecnie w gmachu 
przy ul.  Jagiellońskiej 11 /6 klas/, w  szkole 
Dokształcającej Zawodowej Nr. 1 /ul. Konar-

skiego/ 2  klasy, w  gmachu szkoły powydziałowej /
ul. Chwytowo 16/  3 klasy. Ponadto lekcje nauki chemii i fizyki odbywają się w pracowniach 
miejskiego gimnazjum im. Kopernika - można chyba zaryzykować stwierdzenie, że 
szkoła cierpiała na niedobór sal lekcyjnych i pracowni specjalistycznych. Miejskie 
Gimnazjum im. M. Kopernika znajdowało się przy ul. Nowodworskiej. Tak, to 
obecne II Liceum Ogólnokształcące. Pełna nazwa tej zasłużonej szkoły w okresie 
międzywojennym, to Miejskie Gimnazjum Męskie,  później przemianowane na 
Miejskie Liceum i  Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze2. 

Dyrektor informował władze oświatowe o zatrudnieniu nowych nauczycieli, 
panów Franciszka Kutznera („do nauki techniki reklamy”)3 oraz Waleriana Ciszaka 
(„dla fizyki”)4. Wskazywał na wynikające z powodów lokalowych kłopoty: W szkole 

1 APB, Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu sygn. 454/3342, dotyczy pisma  
864/37 z dnia 9.09.1937 r.
2 http://www.2lo.bydgoszcz.pl/artykuly.php?arg=3&&id_ML=2 (data dostępu 3 III 2019)
3 APB, KOSP, sygn.  454/3334, s. 335: podział godzin pomiędzy nauczycieli w roku szkolnym 1938/39, 
wykaz nauczycieli kontraktowych z dnia 20. 09. 1938,  poz. 17, data przyjęcia do szkoły 1.09. 1937 
4 APB, KOSP, sygn.  454/3334, s.229: patrz pismo 1631/38 z 28 XII 1938 r., także s.331: podanie 
o  zezwolenie na nauczanie (bez daty wystawienia)

Józef Witek, fotografia ze zbiorów Sławomira 
Wojciechowskiego
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zorganizowana pracownia kupiecka i towaroznawcza; - obecnie zaczynamy realizować 
pracownię dla techniki reklamy. Pomieszczenie klas w różnych punktach miasta i  podział 
na grupy utrudnia w wysokim stopniu wzorowe ułożenie planu szkolnego. Śmiem 
twierdzić, że nie obce nawet dziś wielu dyrektorom, którzy zmagają się z  układaniem 
planów lekcji. Ten fragment powinien zaskoczyć dzisiejszego czytelnika: Przy 
układaniu planu kierowałem się względami celowości i fachowości – uwzględniając przy 
godzinach nadliczbowych stosunki rodzinne. 

Szkoła nie ograniczała się do samej edukacji. Pszczółkowski prowadził męski hufiec 
P. W., czy prawdopodobnie Przysposobienia Wojskowego. Żeński hufiec „prowadzi 
p. Gatysówna nauczycielka wychowania fizycznego”. Tenże sam p. Pszczółkowski 
prowadził szkolny… chór. Po wnikliwej analizie dokumentów przekonamy się, że 
znajdziemy wiele ciekawych informacji na temat tego konkretnego nauczyciela. 
Zatrudniano również, „za wynagrodzeniem 4 godz. tygodniowo”, lekarza 
Mackiewicza. Znajdziemy tu również ciekawą dygresję o poziomie wykształcenia 
kadry: Nauczyciele posiadają przepisane kwalifikacje, a ci którzy takowych nie posiadają 
wniosą w najbliższym czasie prośbę o zezwolenie nauczania. Nie chce się wierzyć, że 
analizujemy cały czas jedno pismo, jedną stronę formatu A-4. Niestety pan dyrektor 
Witek nie uważał za stosowne, aby podać imiona wymienianych tu nauczycieli. Na 
szczęście kwerenda innych dokumentów pozwala nam dopisać brakujące szczegóły: 
Brunon Pszczółkowski, Anna Gatysówna, dr Józef Mackiewicz5. 

Kiedy już zdawało się, że rozdział ma być skierowany do druku, znalazłem cenną 
informację na temat wojennych losów pana B. Pszczółkowskiego. ... jako porucznik 
rezerwy 62 Pułku Piechoty brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. Zginął 17 września 
w Puszczy Kampinoskiej k. miejscowości Kazuń - czytamy w monografii poświęconej 
historii 80-lecia Szkoły Handlowej w Bydgoszczy6. 

Bez wątpienia osobowością nr 1 w gmachu przy ówczesnej ulicy Jagiellońskiej 
11 był pan dyrektor Józef Witek, zatrudniony tu od 1 września 1924 roku7. 
W  Archiwum Państwowym w Bydgoszczy zachowało się bezcenne źródło: teczka 
personalna pana dyrektora8. Napisać, że to bezcenny zbiór, to nic nie napisać. Ten 
zbiór to zapis nie tylko zawodowej drogi jednego, konkretnego człowieka, ale całego 
pokolenia, które z  chwilą powstania II Rzeczypospolitej krok po kroku budowało 
polską oświatę. Mając plik papierów, widzimy, jak ciekawa to była droga i  jak 
nietuzinkowym człowiekiem był Józef Witek. Bardzo żałuję, że część archiwaliów 
to odpisy, jak np. dyplom otrzymania tytułu magistra praw, jaki został uzyskany 

5 APB, KOSP, sygn. 454/3342,  VI.4.2994/37: B. Pszczółkowski - protokół z egzaminów dla eksternistów 
z zakresu 3-ch klas  szkoły handlowej, brak daty powstania, na podstawie  pisma 586/37 z 3 VI 1937 
r.  można określić, że egzaminy odbyły się w dniach 18-26 V tegoż roku; A. Gatysówna (późniejsza 
Góralowa)- pismo Zarządu Miejskiego w Bydgoszczy   2 IX 1937; APB, KOSP, sygn. 454/3334: dr 
J.  Mackiewicz – na podstawie pisma 1069/38 z 24 IX 1938 r.
6 80 lat Szkoły Handlowej, praca zbiorowa (bez podania autorów lub autora), Bydgoszcz 2004, s. 16; 
termin „wojna obronna” jest dziś zastępowany bardziej precyzyjnym określeniem „kampania polska”.
7 APB, KOSP, sygn.  454/3334, s. 335: podział godzin pomiędzy nauczycieli w roku szkolnym 1938/39, 
wykaz nauczycieli etatowych z dnia 20. 09. 1938,  poz. 1; nie wiedzieć dlaczego w tym wykazie nazwisko 
dyrektora zapisano w formie: „Witek”.
8 APB, KOSP, sygn. 454/6638
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na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1928 roku czy wcześniejsze o rok  świadectwo 
z  egzaminu rządowego. 

Najważniejszym, moim zdaniem, zachowanym w teczce personalnej dokumentem 
jest jednak życiorys sporządzony odręcznie przez pana dyrektora Józefa Witka, którego 
obszerne fragmenty pozwalam sobie tu przytoczyć. Wielu z nas powinno  zaskoczyć jak 
losy wojenne (1914-1917) wpłynęły na wybór drogi życiowej i zawodowej przyszłego 
pana dyrektora. Tak, jak poprzednio wzmiankowałem, wszystkie dokumenty podaję 
z zachowaniem oryginalnej pisowni, składni, ortografii. Proszę zwrócić uwagę na 
ówczesną pisownię słowa „austriacki”9 :

Urodzony 27 kwietnia 1893 roku Chorzelowie powiatu mieleckiego w  dzisiejszym 
województwie krakowskim jako syn rolnika. Szkołę powszechną ukończyłem 
(sześcioklasową) w Mielcu – poczem na dalsze studja udałem się do gimnazjum 
w  Tarnowie – gdzie ukończyłem w r. 1914 zdając egzamin dojrzałości z odznaczeniem. 
W gimnazjum należałem do najlepszych uczniów i pobierałem stypendjum […]. Z  chwilą 
wybuchu wojny światowej pozostałem wcielony (1914 r.) do armji austryackiej gdzie po 
ukończeniu szkoły dla rezerwowych oficerów – jako aspirant oficerski zostałem wysłany 
na front rosyjski. W 1915 dostałem się do niewoli rosyjskiej. Po wybuchu rewolucji 
rosyjskiej uciekłem z obozu dla jeńców i pod zmienionym nazwiskiem pracowałem 2  lata 
w szkolnictwie jak nauczyciel w 8 kl. kod. Gimnazjum z prawem szkół rządowych 
w  Płoskirowie. Nazwisko musiałem zmienić ponieważ pracowałem pod okupacją 
austrjacką, w której jako wojskowy zobowiązany byłem zgłosić się do dalszej służby.  

Okazuje się, że po powrocie do Polski, który nastąpił w 1919 roku, wcale nie 
zamierzał związać swego życia zawodowego ze szkolnictwem. Znalazł się w Krakowie, 
gdzie skończył „z postępem celującym”  Kurs Abituryentów przy tamtejszej Akademii 
Handlowej i, jak sam stwierdził, postanowił poświęcić się bankowości. Został przyjęty 
na urzędnicze („grupy A”) stanowisko „... do Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej 
z  przydziałem do Drohobycza”. Znamy dokładny czas współpracy z PKKP: 15 VII 
1920 - 18 X 1922 roku. Po odejściu z tej instytucji został wicedyrektorem (a po 
jakimś czasie dyrektorem) Polskiego Banku Handlowego w Drohiczynie. Wymienia 
zakres swoich obowiązków i wylicza z iloma funkcjonującymi tam organizacjami 
społecznymi współdziałał. Na uwagę zasługuje zapis: ... najwięcej czasu  poświęcałem 
pracy spółdzielczej w Składzie Kółek Rolniczych w Drohobyczu [był też jej członkiem 
i  sekretarzem Rady Nadzorczej – przyp. RG]  mającej 6 sklepów w  mieście i powiecie 
prowadzącej skuteczną rywalizację z kupiectwem żydowskim.  Te funkcje godził z pracą 
na kursach wieczorowych „...handlowych aprobowanych przez władze szkolne”. 
W 1924 roku odpowiedział na Konkurs Miejski, jaki został rozpisany dla Szkoły 
Handlowej w Bydgoszczy. Ciekawić może, jak bankowy urzędnik z Drohiczyna 
znalazł się nad Brdą. Nie dowiemy się, jak do tego doszło. 

Pewne uściślenia na temat biografii odnajdziemy również w Wykazie osobistym. 
Brak daty wystawienia, ale chyba chodzi o ten sam czas, co wcześniej cytowany 
życiorys, gdyż oba dokumenty następują jeden po drugim. W punkcie Praktyka 

9 op. cit., życiorys zatytułowany „ Życiorys Witka Józefa nauczyciela Miejskiej Szkoły Handlowej 
w  Bydgoszczy” został sporządzony  w Bydgoszczy, 1 lutego 1926 r. 
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zawodowa zainteresowany napisał: 21 stycznia 1920 – 15 lipca 1920 jako Dyrektor 
Kancelarji i  księgowy Towarzystwa Bratniej Pomocy Stud. Uniwer. Jagiellońskiego 
w  Krakowie od 15 lipca do 1920 r. - 15 października 1920 r. jako urzędnik (finansowy) 
w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej w Drohobyczu, od 15 października 1922 r. 
do 7 września 1924 r. jako zastępca kierownika, następnie jako kierownik Polskiego 
Banku Handlowego [...]. Podaje dokładną datę swej matury z  odznaczeniem, jaką 
uzyskał w  II Gimnazjum w Tarnowie: 14 czerwca 1914 roku. Na temat wyższego 
wykształcenia podał: Kurs Abiturjentów w Krakowie 1920 r. (z  postępu celującym), 
egzamin historyczno-prawniczy przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ( 13/6 
1925 r.), aboslutorjum Wydziału Prawa i Administracji Uniw. Jag. W Krakowie 
(w  październiku 1925 r.). Poznajemy również szczegół dotyczący wyznania 
religijnego: rzymko-katolickie. 

Wiele z wymienionych faktów potwierdzają odrębne pisma, jakie spływały do 
Bydgoszczy w różnych latach i różnych miejsc, w których pracował Józef Witek. 
Z  Banku Handlowego w Drohobyczu pochodzi świadectwo zwierające również 
opinię o zawodowym zaangażowaniu: P. WITEK był nadzwyczaj obowiązkowym, 
sumiennym i pracowitym, pełen inicjatywy i w zupełności oddany naszej instytucji.  
Obowiązki swe spełniał ku naszemu najzupełniejszemu zadowoleniu10. Na świadectwie, 
jakie wystawiła Akademia Handlowa w Krakowie o postępach edukacyjnych 
w  roku szkolnym 1919/1920, napisano: Zachowanie jego odpowiadało zupełnie 
przepisom. Kursu uczęszczanie zaś na wykłady było bardzo pilne11. Zdał egzaminy 
z  poszczególnych przedmiotów w ilości 10: pięć z nich na ocenę celującą i pięć 
na  bardzo dobrą. Najwyższe noty otrzymał np. z arytmetyki politycznej, prawa 
handlowego i przemysłowego, nauki o handlu i wekslach. 

Wyjątkowym źródłem pobytu w Drohobyczu jest dołączony do akt niewielki 
artykuł prasowy (anons?), czytamy w nim; Ze sfer bankowych dowiadujemy się, iż 
w  miejsce ustępującego dotychczasowego dyrektora tut.  Oddziału poznańskiego Polskiego 
Banku Handlowego objął kierownictwo tej placówki zaszczytnie znany w  szerokich 
sferach tut. Społeczeństwa p. Józef Witek. Jesteśmy przekonani,  że pod kierunkiem 
tego wytrawnego urzędnika, który niejednokrotnie w życiu tat. Polskiego społeczeństwa 
w  pracy społecznej wykazał wiele nieocenionych zalet obywatelskich. Oddział tutejszy 
Polskiego Banku Handlowego rozwinie się w spełni należycie swe zadanie, przyczyniając 
się skutecznie do rozwoju rodzimego ruchu handlowo-przemysłowego12. 

7 lipca 1924 roku należy traktować, jako ten dzień, kiedy eksdyrektor Banku 
Handlowego, z nieznanych nam powodów porzucił dotychczasowa posadę i związał 
się z Bydgoszczą. „Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego wydział IV. szkolnict 
o  zawodowe” (w takim brzmieniu) otrzymało pismo, datowane na 10 VII tegoż 
roku, w  którym podano m. in. Magistrat na posiedzeniu swem  z dnia 7 bm. uchwalił 
powołać p. Józefa Witka na stanowisko nauczyciela przy Miejskiej Szkole Handlowej na 
rok szkolny 1924/25. W załączeniu  przysyłamy 9 odpisów świadectw, wniosek i życiorys 

10 L. dz. 13596, dokument jest odpisem, oryginał podpisał m. in. Werner (bez podania imienia lub 
inicjału); drugi podpis  miał być nieczytelny
11 Odpis świadectwa z 23 czerwca 1920 r.
12  „Słowo Polskie”, Lwów, w lutym 1924 r. (brak pełnej daty)
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petenta oraz jego podobizny z prośbą o zatwierdzenie13. Pismo zostało zarejestrowane 
cztery dni później. Czy wtedy pojawiła się odręczna adnotacja? Sugerowano w  niej, 
że J.  Witkowi można powierzyć tylko stanowisko nauczyciela  tymczasowego, 
informowano o dodatku zawodowym, ciekawostka kryła się w punkcie 3, przytaczam 
ją w pełnym brzmieniu: kurs akademji handlowej i 3 lata praktyki nie można zaliczyć 
do wysługi lat, gdyż stanowią one przygotowanie do zawodu. Podpis nieczytelny.  Dyl?

12. maja 1926 roku, tego samego dnia, kiedy rozpocznie się w Warszawie przewrót 
majowy, Magistrat Miasta Bydgoszczy informował Pana Józefa Witka Nauczyciela 
Miejskiej Szkoły Handlowej, że powołuje Pana niniejszym na stanowisko etatowego 
nauczyciela Miejskiej Szkoły Handlowej dożywotnie i prawem do emerytury od dnia 1. 
czerwca r. b. A tak określono zakres obowiązków: Do obowiązków Pańskich należeć 
będzie udzielanie przepisanej ilości godzin w przekazanych Mu klasach, jak również 
i  tych lekcjach, które Mu do zastępstwa przydzielone zostaną. Równocześnie obowiązany 
Pan będzie wykonywać wszelkie czynności, wynikające z natury piastowanego urzędu14. 
Ciekawe zdanie zamyka dokument: Nie może Pan jednak rościć sobie pretensji do 
zwolnienia Go przed upływem półrocza szkolnego.

Jaka to szkoda, że wszystkie świadectwa dotyczące edukacji dyrektora  Józefa 
Witka są dziś nam znane tylko w uwierzytelnionych odpisach. 13 XII 1928 roku 
Jego Magnificencja rektor prof. Józef Kallenbach kładł podpis pod dyplomem 
studenta, bo Pan Józef Witek rodem z Chorzelowa po odbyciu według dawnej ordynacji 
czteroletnich studjów prawniczych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskał 
absolutorjum dnia 24. października  1925 r. L. 49 oraz złożeniu trzech przepisanych 
rządowych egzaminów prawniczych […] otrzymał […] tytuł MAGISTRA PRAW15.  
Pod oryginałem dyplomu podpisał się również dziekan Wydziału Prawa był prof. 
Tadeusz Dziurzyński, w 1939 roku jedna z ofiar pamiętnego  Sonderaktion Krakau. 

W roku szkolnym 1928/1929 praca nauczyciela etatowego Miejskiej Szkoły 
Handlowej Józefa Witka została poddana wizytacji. W teczce personalnej, którą 
przeglądamy, zachował się arkusz pod nazwą: Wykaz kwalifikacyjny. Wizytacja 
odbyła się 29 kwietnia 1929 roku w klasie I d. W rubryce Treść spostrzeżeń o pracy 
nauczyciela czytamy: Księgowość amerykańska, tabela bilansowa. Prace uczenice [sic!] 
dokładne i  czyste. Uczennice okazały wielkie zrozumienie orientując się szybko. P. Witek 
pracuje zawsze sumiennie, a wynik pracy: bardzo dobry. Podpisane: Kowalska, dyr16.

3 sierpnia 1929 roku  Magistrat Miasta Bydgoszczy zwracał się do Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Poznaniu do wydziału III szkolnictwa zawodowego: Magistrat 
miasta Bydgoszczy uchwałą swą z dnia 29. lipca b. r. powierzył stanowisko Dyrektora 
Miejskiej Szkoły Handlowej z dniem 1. września 1929 r. p. Józefowi Witkowi, etatow. 
Nauczycielowi tejże szkoły. Donosząc o powyżeszem, Magistrat prosi o zatwierdzenie 
p.  W. na powyższe stanowisko [...]17.

13 Pismo sygnowane 2676/24, podpis nieczytelny
14 Odpis pisma sygnowanego nr 2086/26, podpisał wiceprezydent dr Chmielarski (patrz przypis 24) 
oraz decernent  X. Filipiak
15 Odpis dyplomu magisterskiego wydanego na UJ dn. 13 XII 1928 r., zgodność z oryginałem 
potwierdziła 18 XII 1928 r. „Kowalska, dyr.”
16 Wykaz kwalifikacyjny, dn. 29 IV 1929 r.
17 Pismo sygnowane nr 3831/29
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Jednym z najważniejszych dokumentów, który możemy poznać, został wystawiony 
przez tenże Magistrat Miasta Bydgoszczy blisko miesiąc później: 1 września 1929 
roku o nominacji, która otworzyła kolejną kartę w edukacyjnej ścieżce ówczesnego 
awansu zawodowego: Magistrat miasta Bydgoszczy mianuje Pana niniejszem z  dniem 
1. września 1929 r. etatowym Dyrektorem tut. Miejskiej Szkoły Handlowej dożywotnie 
i z  prawem do emerytury. Bardzo drobiazgowo wymieniano prawa i  obowiązki 
związane z objęciem stanowiska, dwa znalazły się w jednym z akapitów: Bez 
zezwolenia Magistratu nie wolno Panu udzielać lekcyj w uczelniach, nie stojących pod 
naszem patronatem. Również obowiązany jest Pan mieszkać w obrębie miasta Bydgoszczy. 
Magistrat mógł przenieść go do innej miejskiej średniej lub zawodowej przez miasto 
subwencjonowanej szkoły, lecz nie z mniejszymi poborami. Przysługiwało dyrektorowi 
m. in. prawo do trzymiesięcznego wypowiedzenia. Dokument podpisał pełniący 
stanowisko wiceprezydenta Bydgoszczy, kierownik Magistratu: W. Chmielarski18. 
Podpis złożył, bardzo nieczytelny, decernent, którym według Książki adresowej miasta 
Bydgoszcz 1929 był niejaki radca miejski pan Hańczewski (brak imienia lub inicjału 
przy nazwisku). 

Ciekawe, że pismo, jakie Józef  Witek skierował do Kuratorium O. S. P.  Wydziału 
III w Poznaniu  jest datowane na 30 sierpnia 1929 roku i  w interesującym nas 
akapicie brzmi: Zawiadamiam, że na mocy uchwały Magistratu m. Bydgoszczy z 20. 
lipca b. r. obejmuję z dniem 1. września 1929 r.  stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły 
Handlowej a zarazem kierownictwo Dokształcającej Szkoły Kupieckiej.  W sumie 
powtarza ono sens i treść, tego które wystosował kilkadziesiąt dni wcześniej Magistrat 
miasta Bydgoszczy.

Już w lutym 1930 roku pan dyrektor Józef Witek zwrócił się do Kuratorjum O. S. 
Poznańskiego Wydział III w następującej sprawie: W związku z decyzją Ministerstwa 
W. R. i O. P. odnośnie wynagrodzenia dyrektorów szkół zawodowych za oddziały 
równoległe proszę uprzejmie o asygnowanie mi «pro rata parte»  60 punktów miesięcznie 
za 6 oddziałów równoległych bieżąco wyrównaniem od 1 września 1929 roku. O swej 
decyzji w tym kierunku proszę uwiadomić Magistrat m. Bydgoszczy19. Pismo zatwierdzał 
4 marca tego roku Radca Miejski, Mencel.

W aktach trafiamy na chaos chronologiczny. Po 1930 roku zaczynają się 
dokumenty z 1939 roku, przeplatane takimi, które powstały np. w 1936 roku czy 
niechronologicznie z 1934 roku 17 grudnia 1935 roku Zarząd Miasta Bydgoszczy 
napisał do Kuratorium w Poznaniu: Donoszę uprzejmie, że Korporacje Miejskie uchwaliły 
zaliczyć  p. Dyr. Witkowi dodatkowo 4 lata 7 miesięcy i 25 dni służby nauczycielskiej 
i zawodowej ustalając termin lat wysługi na 5 stycznia 1918 r., w  związku z czem  
przysługuje p. Dyr. Witkowi począwszy od 1 stycznia 1936 r. uposażenie grupy VI20. 

18 https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Chmielarski, w dokumencie widnieje tylko inicjał „W” tj. 
Walery, (data dostępu 5 III 2019); Książka adresowa miasta Bydgoszczy 1929, s. XII, tu nazwisko 
w  formie „Chmiearski”, tam też wzmianka o radcy miejskim Hańczewskim (także o godzinach przyjęć 
tegoż i gabinecie, jaki  zajmował w Urzędzie Miejskim przy ul. Grodzkiej 32) http://www.kpbc.ukw.
edu.pl/dlibra/plain-content?id=12140 (data dostępu 5 III 2019)
19 Pismo: Miejska Szkoła Handlowa Bydgoszcz L. dz.94/30, sygn. 1339/30
20 Pismo sygnowane: L. Dzien. VI. 4. 4926/35; za prezydenta miasta podpisał go ławnik Mencel
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O dziwo znajdujemy odręczne, bardzo niestarannie sporządzone pismo ze stycznia 
1936 roku, które jest odpowiedzią na cytowane powyżej: Kuratorjum nie uwzględnia 
wniosku Zarządu Miejskiego w sprawie przyznania z dniem 1 stycznia 1936 r. p. 
Józefowi Witkowi, dyrektorowi miejskiej szkoły handlowej w Bydgoszczy, uposażenia VI 
(szóstej) grupy dla braku podstaw. Dwa skreślenia, trzy wtrącenia! Aż dziw, że nieomal 
brudnopis opuścił kancelarię w mieście Poznaniu. Jak widać nie uznano roszczeń pana 
dyrektora Józefa Witka. Dokument podpisał za Naczelnika Biura Personalnego pan M. 
Mikietyński21. Sprawa uposażenia pana dyrektora była rozwojowa i korespondencja 
na linii Bydgoszcz-Poznań nie ograniczyła się li tylko do tych dwóch pism. Sprawa 
oparła się aż o Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, które 
18 IV 1936 roku wystosowało swoje pismo do Poznania oznajmiając brak zgody na 
przyznanie VI grupy uposażenia22. Dokument podpisał Dyrektor Biura Personalnego 
W. Przybyłowicz. W kwietniu tego samego roku Józef Witek uzyskał kwalifikacje do 
uczenia przedmiotów handlowych i ogólnych […] w szkołach: w gimnazjach i liceach 
kupieckich. Wynik dotychczasowej pracy petenta uznaję z dobry. Zatwierdził  Kurator 
Okręgu Szkolnego dr M. Pollak23. Pod koniec sierpnia zdobywa kolejne kwalifikacje 
do uczenia takich przedmiotów, jak: organizacja i techniki handlu, prawoznawstwo, 
ekonomia, arytmetyka handlowa i księgowość w szkołach handlowych. Zachował się 
odpis dokumentu, który wystawiło Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, podpisane przez Podsekretarza Stanu Jerzego Ferek-Błeszyńskiego24.

Jak widać, możemy bardzo drobiazgowo prześledzić drogę zawodową pana 
dyrektora Józefa Witka. Materiał źródłowy, jaki zdeponowany jest w Archiwum 
Państwowym,  jest tak bogaty, że mógłby stanowić podstawę opracowania biografii 
bohatera tego rozdziału. Nawet dla piszącego był przyczyną do prowadzenia 
dodatkowych kwerend z wykorzystaniem zdigitalizowanych gazet czy innych 
opracowań, które pomagały w  uściśleniu całości zapisów (p. przypisy). 

Problemy, z jakimi musiał mierzyć się dyrektor Józef Witek, oddają różnego 
rodzaju podania, jakie trafiały na jego biurko. Sięgnąłem po podania uczennicy 
i  dwojga rodziców, jakie pod koniec lat 30-tych XX w. kierowano do rozpatrzenia. 
Ukazują świat edukacji przed wybuchem II wojny światowej w dość zaskakujący 
sposób. Wyjątkowo ingerowałem w przytoczone teksty i „zatarłem” informacje, które 
mogłyby umożliwić identyfikację petentów. 

Podanie 1: Niniejszym usilnie proszę o zwolnienie mnie od czesnego na rok szkolny 
1936/1937.

W ubiegłym roku szkolnym zapisałam się na roczny kurs klasy Przysp. Kupieckiego. 
Ponieważ najgorętszem pragnieniem mojej jest uczyć się dalej, by powiększyć zakres 
wiadomości, być lepiej przygotowaną do zawodu kupieckiego i pracy zarobkowej i tem 
samem móc lepiej i skuteczniej pomóc rodzeństwu swemu i rodzicom na starość, pragnę 

21 Pismo: L. Dz. VI – 4 – 4926/35 r.
22 Pismo sygnowane: Nr BP-9825/36; na temat działalności W. Przybyłowicza patrz np. Dziennik 
Urzędowy Kuratorium Okręgu Poznańskiego nr 3, rok XVI, dn. 31 III 1939 r., s. 58 (http://www.wbc.
poznan.pl/dlibra/plain-content?id=220907 (data dostępu 7 IV 2019)
23 Pismo sygnowane: 1559/36
24 Pismo MWRiOP, sygn. III Kw-1618/36, z dn. 28 VIII 1936 r.
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całą duszą chodzić do  II-giej klasy [...]. Jestem najstarszą z pięciu sióstr. Rodzice moi  
posiadają mały kawałek roli - coś około 12. morgów piasków soleckich, tak, że zbioru 
nie starczy na własne wyżywienie. Ojciec pracy nie ma i jest weteranem wojennym. 
Mamusi widząc wielkie chęci moje do nauki i rozumiejąc, że w dzisiejszych czasach pracy 
nigdzie nie znajdę postanowiła opłacać mi kolej i pomoce naukowe w następnym roku. 
To ogromna ofiara ze strony Rodziców. Chęć kontynuowania przez tę uczennicę jeszcze 
dziś robi wrażenie. I porusza. Wspominała też swoją nauczycielkę, która deklarowała 
pomoc. Podanie przyjęto pozytywnie.

Podanie 2: Niżej podpisany prosi (nieczytelne słowo) Szanowną Dyrekcję uprzejmie 
o przyjęcie mego syna Zygmunta do klasy 3 Gimnazjum [...]. Ostatnio był uczniem klasy 
3. i nie otrzymał promocji do klasy 4. Ponieważ zamierzam oddać syna do zawodu 
kupieckiego lub innego zawodu praktycznego i przypuszczam, że Gimnazjum [...] da 
mu odpowiednie ku temu podstawy i wiadomości proszę Szanowną Dyrekcję o przyjęcie 
chłopca, gdyby to było możliwe. Warunkowo  postanowiono przyjąć ucznia, o ile ten 
zda wymagane prawem zaległe egzaminy.

Podanie 3: Prośba! Niniejszym pismem zwracam się z uprzejmą prośbą 
o  zezwolenie synowi mojemu Jerzemu [...], ukończenia III. klasy [...] 
w  Bydgoszczy. Prośbę moją motywuje jak następuje: Syn mój Jerzy, ukończył 
dwie klasy [...] w Bydgoszczy w roku 1938 R. Z nowym rokiem szkolnym wstąpił 
do klasy I. Liceum [...] przy Izbie [...] w Gdyni, mieszczącej się w Bydgoszczy. 
Nawał prac szkolnych, oprócz tego uczęszczanie osobno na kursa gimnazjalne, oddziałały 
na fizycznie słabego ucznia, co przy najszczerszej jego chęci i ambicji do skończenia 
Liceum Handlowego, jest dla niego zatrudnym zadaniem, gdyż mógłby łatwo zapaść 
na zdrowiu. Będąc założycielem i współwłaścicielem poważnego jak na dzisiejsze czasy 
przedsiębiorstwa, fabryki środków spożywczych w Bydgoszczy [...] istniejącej od roku 
i zatrudniającej przeszło 50 osób (konkurencja dla niemieckiej firmy Oetker) pracuję 
już obecnie na cały teren Państwa Polskiego a w najbliższych tygodniach rozpoczyna 
z eksportem do Anglji, zależy mi bardzo na tem, żeby syn mój Jerzy ukończył III. 
kl. [...] w Bydgoszczy. Syn mój Jerzy po ukończeniu III. kl. otrzyma zatrudnienie 
w  firmie mojej w dodatku w przyszłości, jest jedynym spadkobiercą mojich udziałów. 
Na podstawie podanych prze zemnie argumentów, proszę usilnie o uwzględnienie mojej 
prośby dla syna mojego Jerzego, któremu natem zależy by mieć ukończoną III. kl. [...], 
dziękuję za przychylne rozpatrzenie mojej prośby25. Wyrażono zgodę aby Jerzy zdał 
wymagany egzamin dla uczniów klasy III. 

Nie wszystkie podania oczywiście rozpatrywano pozytywnie. Objętość tego 
opracowania wyklucza możliwość dalszego tu cytowania. Jeden rodzic, jako 
argumentu chwytał się tego, że będąc policjantem, cierpi na chorobę umysłową 
(dołączone są odpisy opinii lekarskich), inny powoływał się na to, że jest kawalerem 
Krzyża Virtuti Militari. W zachowanych dokumentach odnajdujemy  m. in. adresy 
zainteresowanych umieszczeniem swoich dzieci u dyrektora J. Witka. Oczywiście 
odwoływano się też do wyższej instancji, a więc Kuratorium w Poznaniu. Pan 
dyrektor informował: Jedno miejsce w klasie II jest wolne. Wątpię jednak bardzo czy 

25  APB, KOSP Toruń, sygn.  454/3342
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P.  nadawałby się do tej klasy. Obecnie egzaminu wstępnego do II klasy nie mógłby składać 
ponieważ nie jest przygotowany – chyba żeby przyjąć w charakterze hospitanta do kl. 
I  z tem, że do końca stycznia uzupełni program26. Korespondencja chyba krążyła dość 
długo, bo odpowiedź z Poznania nadeszła 5 IX 1936 r. Naczelnik Wydziału pan 
Dybczyński powoływał się na jakiś list, jaki doń skierował uczeń A. P. [w liście dyr. 
Witka nazwisko ucznia z Kcyni zredukowałem do inicjału tegoż]: Kuratorium wyraża 
zgodę na przyjęcie Go do II kl. gimnazjum kupieckiego w Bydgoszczy pod warunkiem, że 
złoży Pan egzamin z zakresu programu I klasy gimnazjum kupieckiego27. 

Cennym uzupełnienie historii szkoły i wysiłków dyrekcji oraz kadry jest 
zachowany arkusz Sprawozdania z wizytacji..., jaką przeprowadzono w dniach 27 i  28 
listopada 1936 r. Skrupulatnie rozpisano, jak wyglądał podział klas (z  rozpisaniem 
na chłopców i dziewczęta), stan klas i ich wyposażenie, jak działa Rada Opiekuńcza, 
jak układa się współpraca z rodzicami, wytykano brak ubikacji i ciasnotę lokalową 
(np. wzmianka o pracowni chemicznej czy nie urządzenia „pokoju hodowli dla nauki 
przyrody”). Wśród zaleceń skierowanych wprost do Rady Pedagogicznej znalazła 
się sugestia o… zakupie aktualnych dzieł pedagogicznych w celach dokształcenia 
się kadry. Młodzież robi dobre wrażenie uczęszcza regularnie do szkoły i  uczy się 
pilnie. Zwłaszcza uczniowie klas gimnazjalnych okazują duże zainteresowanie nauką, 
[...] - czytamy w  sprawozdaniu. Zaskoczyło mnie wyliczenie z jakich rodzin 
pochodzili uczniowie. Najwięcej było dzieci rodziców urzędników państwowych 
i  samorządowych – 251, kupców i pracowników handlowych oraz bankowych – 53, 
najmniej, bo tylko 5  określono jako wolne zawody. W sumie pojawiło się aż osiem 
kategorii zawodowych. Ciekawe, że wizytatora interesowało choćby zatrudnienie 
absolwentów: Zatrudnienie absolwentów szkoły jest zadowalające. Prawie wszyscy 
z  nich maja zajęcie. Natomiast absolwentki są tylko w 50% zatrudnione, jednak trzeba 
wziąć pod uwagę, że nie wszystkie z nich ubiegają się o posady28. 

Że w latach 1938-1939 psuły się stosunki niemiecko-polskie raczej nikogo nie 
trzeba przekonywać. Ale, że odbiły się one również na historii szkoły dyrektora 
J.  Witka? Pośród dokumentów znajdujemy niewielki wycinek prasowy: Do tego już 
doszło Bydgoszcz. Wtorek Z wycieczki z Solca pragnęły wrócić  dziewczęta gimnazjum 
kupieckiego. Ponieważ nie było żadnego środka lokomocji wynajęły u Niemca wóz, 
który miał ich zabrać do Bydgoszczy. Gdy znalazły się dość daleko od Salna Niemiec 
stanął na szosie i zrzekł się dalszej jazdy, tłumacząc się tem, że inni Niemcy wyśmiewają 
się z niego, że wozi polskie dzieci. Dopiero przejeżdżająca kolejka zabrała biedne 
dziewczęta za darmo do Bydgoszczy. Bezczelność niemiecka w tym wyp. nie potrzebuje 
komentarza29. Sprawą zajmowało się potem Kuratorium Szkolne Pomorskie 
w  Toruniu oraz wójt gminy Koronowo Kentzer. Bardzo zajmujące jest pismo 

26  Pismo z dnia 30 I 1936 r., sygnowane w KOSP pod nr 050448
27 KOSP sygn. III-50448/36
28 Sprawozdanie z wizytacji Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego, rocznej Szkoły 
Przysposobienia Kupieckiego I stopnia i będącej w likwidacji Miejskiej Szkoły Handlowej w Bydgoszczy, 
przeprowadzonej przez inspektora M. Grabowskiego
29 „Słowo Pomorskie”, nr  175, 3 VIII 1938 r., s. 9; http://kpbc.umk.pl/dlibra/
docmetadata?id=92077&from=publication (data dostępu 10 IV 2019)
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tego ostatniego, które skierował bezpośredni do Dyrekcji Miejskiego Gimnazjum 
Kupieckiego w Bydgoszczy, czyli do dyrektora Józefa Witka: W sprawie karno-
administracyjnej przeciwko rolnikowi Brunonowi Schwartzrockowi z Salna, który 
w  dniu 30 lipca br. odwożąc powracającą z obozu wakacyjnego grupę uczennic tamt. 
Gimnazjum pozostawił w połowie drogi nie odwożąc dzieci do stacji kolejowej, donoszę,  
że przeprowadzone dochodzenia nie wykazały znamion wykroczenia. Dla braku za tym 
podstaw prawnych, nie mogłem Schwartzrocka do odpowiedzialności karnej pociągnąć30. 
Pouczono niemieckiego chłopa, a ten dobrowolnie złożył datek w wysokości 
10  zł na Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Na tym nie koniec. Starosta 
kończył tymi słowy: Proszę o  zawiadomienie o powyższym nauczycielki P. Sujakówny, 
która była kierowniczką kolonii wakacyjnej.  Panna Wanda  Sujakówna sporządziła 
„Sprawozdanie” z wydarzeń. 

Oddech wojny czyhającej wojny można poczuć, czytając pismo dyrektora 
J.  Witka, w którym informuje on Kuratorium w Toruniu: Przydzieliłem 18 uczniów 
i  18 uczennic – niewiedząc zupełnie, że służba [tj. jako służba pomocnicza przy O. P. L. 
Gaz – przyp. RG] odbywa się również w godzinach nocnych. Ze względu na ewentualne 
następstwa podaję powyższe do wiadomości z wnioskiem o zezwolenie”31. Na piśmie 
pojawiła się odręczna notatka sporządzona dzień później. Nie wnoszono sprzeciwu, tym 
bardziej, że „Ze strony rodziców zastrzeżeń dotychczas nie było.  Rodzice odprowadzają 
córki osobiście na ćwiczenia w porze wieczorowej [...]. Za niespełna osiem miesięcy 
miała wybuchnąć wojna.

Okazuje się, że 19 marca był nie tylko fetowany jako imieniny marszałka 
J.  Piłsudskiego. W podległej dyrektorowi Witkowi szkole nie zapominano o zacnym 
pryncypale-solenizancie, takoż Józefie. Obaj byli honorowani tego pamiętnego 
marcowego dnia stosowną i podniosłą akademią. W monografii poświęconej historii 
Szkoły Handlowej znajdujemy bezcenne dowody… pamięci. Tak, kilka życzeń, 
jakie składano. Bardzo obszernie cytowana jest wypowiedź niejakiej uczennicy 
Lewandowskiej (Felicji?): Drogi Panie Dyrektorze! Szczęśliwa jestem, że z grona moich 
rówieśników mnie jednej wypadło przemówić kilka słów do Ciebie nasz Drogi Panie 
Dyrektorze. Z upragnieniem oczekiwaliśmy tego miłego dnia, w którym możemy Ci 
złożyć nasze najserdeczniejsze życzenia.  Mimo upływu osiemdziesięciu przeszło lat 
tekst robi wrażenie. Pompatyczne? Taka forma. Taki styl. Urok tamtych lat. Wiemy, 
że solenizant był człowiekiem z dużym poczuciem humoru. Chciałbym to widzieć, 
jak uczennica Lewandowska, przejęta mówiła dalej: Gdybyś mógł zajrzeć do każdego 
z naszych serc, wówczas przekonałbyś się, że przechowywane w nich uczucia ku Tobie 
są jedne i te same: jedna i ta sama mieszka w niech wdzięczność. W tym przekonaniu 
wypowiadam w dniu Twoich imienin wszystko to, co każdy z nas myśli i czuje. Chciałoby 
się całość tych życzeń tu zostawić. Wyjmuję z nich jeszcze swoistą uczniowską 
deklarację: A gdy wyrośniemy na pożytecznych i dobrych obywateli, wówczas tylko Tobie, 
nasz Drogi i kochany Panie Dyrektorze, będziemy mogli to zawdzięczać. Jeśli dokonanym 
szlachetnych czynów, będą one owocem tych ziaren, które obecnie siejesz na rolę naszych 

30 Pismo Urządu Gminy w Koronowie Powiatu Bydgoskiego: nr 34/39/38, z dnia 17 IX 1938 r.
31 Pismo sygn. L. Dz. 85/39, z 18 stycznia 1939 r.
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serc. […] Lecz pomnij, żeśmy jeszcze młodzi i choć uczucia przepełniają nasze serca, 
jednak do wielkich czynów jesteśmy niedorośli32. Mówiąca nie mogła wiedzieć, że 
„wielkie czyny” stały niemal za drzwiami: wybuch II wojny światowej. Warto, za tą 
samą publikacją, przytoczyć życzenia od harcerzy, bo zaskakują: W miejsce kwiatów, 
które w dniu Twego św. Patrona miał zdobić Twój gabinet, wysłała drużyna nasza 
uczennicom i uczniom szkoły powszechnej w Ostromeczewie na Polesiu 137 książek i to 
79 podręczników naukowych i 58 powieści i nowelek. Szlachetny dar.

Zabawny epizod (prawdopodobnie z 1963 roku) ujawnił w 2004 roku ówczesny 
wicedyrektor ZSH A. Nowaczyński33. Szukał pracy. Nie doszło do konkretnej 
rozmowy: Dyrektor zaprosił mnie do gabinetu i nie pytając o cel przybycia zaproponował 
mi obejrzenie meczu piłki nożnej, który zaczynał się w telewizji. Zjawiła się jeszcze jakaś 
kobieta, która przypominała się jako eksuczennica dyrektora Witka. Ten obcesowo 
potraktował ją, mówiąc: Nie przypominam sobie pani; nigdy  takich starych bab nie 
uczyłem, proszę z nami obejrzeć mecz!. W trójkę obejrzeli go. Po przedstawieniu sprawy 
dowiedziałem się, że nie ma dla mnie godzin towaroznawstwa.  Cudowne poczucie 
humoru ujawnił dyrektor Witek udzielając wywiadu dla szkolnej gazetki Nasze myśli, 
zdradził swe reformatorskie plany: Rozpoczynać lekcje o 8 rano to przecież katusze. 
Za wcześnie trzeba wstawać. Odtąd lekcje będą się zaczynać o 10 i trwać będą do 13 
z dwiema przerwami po 20 minut. Na lekcjach nie wolno pytać na stopnie. Pytanie 
na stopnie irytuje szczególnie nasze sztubaczki i przyprawia je często o łzy. Nie chcę, 
żeby piękne buzie smuciły się i łezki ciekły34.  Rewolucja oświatowa. Szedł w swoich 
pomysłach dalej: Profesorom nie wolno wykładać ani pytać głośno, żeby nie budzić 
śpiących. Dbać musimy, aby nasza młodzież wyspała się. Rozumiem, że z zazdrością 
czytamy o takiej reformie. Dyrektor obiecywał ponadto: zredukowanie książek 
(ilość i ich objętość), zatrudnienie pucybutów, raz w miesiącu herbatka z  tańcami, 
zatrudnienie nauczyciela tańca, darmowe bilety do kina i teatru. Raj! No i trzeba 
ostudzić ostatnie westchnienie nie zorientowanego czytelnika: wywiad został 
udzielony na okoliczność   1 kwietnia, jak to wtedy określano „dnia bujania”. Widać 
jednak, że Józef Witek lubił krotochwile…                                                

Dla miłośników historii Bydgoszczy nie bez znaczenia może być fakt, że w  teczce 
sygnowanej numerem 454/3334 znajdujemy kilka dokumentów osobiście podpi-
sanych przez ostatniego przedwojennego prezydenta miasta, Leona Barciszewskiego. 
Pan prezydent używał zielonego atramentu. Podpis, którego trudno pomylić z  jakimś 
innym. Ostatni dokument jaki się tu zachował, został wystawiony 1 maja 1939 r.: 
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Toruniu Powołując się na pismo tamt. Z  dnia 29 marca 
1939 r. Nr. OR. 8718/39 w sprawie subwencji na utrzymanie tut. Miejsk. Koeduk. 
Gimnazjum Kupieckiego proszę o doniesienie, czy w związku rozpoczęciem się nowego 
okresu budżetowego Ministerstwo W. R. i O. P. przydzieliło odpowiednie kredyty  tytułem 
zaległej za rok rozrachunkowy 1938/39 subwencji w  wysokości 19.085,08 i kiedy 
nastąpi przekazanie Zarządowi Miejskiemu wyżej podanych subwencji35. Inne 

32  80 lat Szkoły Handlowej, s. 33
33  Op. cit., s. 34
34 Op. cit. S. 32
35 KOSP w Toruniu [Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie w Bydgoszczy] 1938-1939, 
sygn. 454/3334, Wydział VI. 4 Oddział Szkolny L. dz. 802/39
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zachowane w  teczce dokumenty zostały umieszczone w lipcu 1939 roku. Jest 
to artykuł z Kuriera Bydgoskiego pt. Pierwsi absolwenci Gim. Kupieckiego (wtorek 
4 VII) oraz ostatnie list skierowany przez dyrektora Józefa Witka do Kuratorium 
w  Toruniu o treści: W załączeniu przesyłam sprawozdanie administracyjne Miejskiego 
Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego I stopnia za rok szkolny 1938/3936. Możemy 
chyba zaryzykować stwierdzenie, że szkoła prowadzona przez dyrektora J. Witka 
miała w osobie pana prezydenta cennego orędownika. Niestety samego sprawozdania 
już nie przeczytamy, bo go po prostu nie ma. Warto na koniec zerknąć do Historii 
Bydgoszczy 1920-1939 (tomu 2), została tam zamieszczona fotografia zbiorowa, 
którą opatrzono takim opisem: Uczniowie miejskiego Gimnazjum Kupieckiego przy 
ul.  Jagiellońskiej 11. Imieniny dyrektora Józefa Witka, fot., 1939 r.37.

Szczupłość miejsca nie pozwalała na pełne wykorzystanie pozyskanego materiału 
archiwalnego. Różnego rodzaju zaświadczenia, orzeczenia, Statut Koła Rodzicielskiego... 
- wszystko to jeszcze czeka na wykorzystanie. Dyrektor Józef Witek zaś godny jest, 
aby powstała o nim samodzielna praca o charakterze monograficznym. Ufam, że 
udało mi się choć częściowo przybliżyć sylwetkę tego wybitnego pedagoga, który 
swoją edukacyjno-dyrektorską drogę związał z Bydgoszczą i budynkiem przy obecnej 
ulicy Jagiellońskiej 9.

36 Pismo MKGK w Bydgoszczy, nr 1139/39 z dnia 10 VII 1939
37 Historia Bydgoszczy 1920-1939, tom II część 1, pod red. M. Biskupa, Bydgoszcz 1999, fotografia 
200
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Robert Preus
Tadeusz Tarkowski1

Dyrektor Technikum Budowlanego 
(1950-1952) 
i Technikum Geodezyjnego w Bydgoszczy 
(1951-1966) 
funkcjonujących przy ulicy Jagiellońskiej 
9 w Bydgoszczy. 
Ur. 30.11.1910 w Osielsku, zm. 
17.03.1999 r. w Bydgoszczy.
Syn Franciszka i Cecylii (z domu 
Łukowska). 
Mąż Eufemii, ojciec Julitty, Barbary 
i  Haliny.

Tadeusza Tarkowskiego można śmiało nazwać człowiekiem renesansu ze względu 
na jego szerokie zainteresowania (pedagogika, psychologia, malarstwo, muzyka, węd-
karstwo2), wielość zadań, jakie podejmował w tym zakresie i za tę niezwykłą pasję, któ-
ra towarzyszyła mu przez całe życie. Ogromna chęć poznawania świata, jego piękna, 
uchwycona w obrazach artysty i rozumienia człowieka oraz procesów, jakie w  nim za-
chodzą poprzez psychologię i pedagogikę, nieustannie popychała go do doskonalenia 
swojego warsztatu pracy zarówno jako nauczyciela, dyrektora, jak i  artysty. Był czło-
wiekiem poszukującym i przez to poszukiwanie chyba spełnionym. Z wdzięcznością 
wspominają go absolwenci wielu szkół, w których uczył. Z uznaniem i szacunkiem wy-
powiada się o nim środowisko malarzy artystów. Jego dzieci wspominają, jak pięknie 
grał na skrzypcach, szczególnie kolędy bożonarodzeniowe i do tej pory mówią o  nim 
ciepło Tato. Potrafił to wszystko pogodzić i znaleźć czas dla każdego. 

Człowiek z życiorysem na grubą książkę, z przeżyciami, którymi mógłby obdarować 
i  dziesięciu ludzi, ale których doznania - jak mówi - nikomu by nie życzył...3

Historia nazwiska4

Rodzina Tarkowskich otrzymała herb, z którym związana jest przedziwna histo-
ria. Rzecz dzieje się w XI w., w czasach Bolesława Śmiałego. W jednej z potyczek 
1Większość informacji o T.Tarkowskim dostarczyła córka Halina. Część z nich pochodzi z notatki au-
tobiograficznej, którą artysta spisał 5 maja 1989 r. Wiele informacji pozyskano także od absolwentów 
Technikum Geodezyjnego w Bydgoszczy i z notatek prasowych oraz organizowanych wystaw.
2 Mało osób już dzisiaj wie, że T.Tarkowski był zagorzałym wędkarzem. Należał do Polskiego Związku 
Wędkarskiego i w 1952 r. otrzymał od koła bydgoskiego dyplom uznania za oddane usługi w dziedzinie 
kulturalno oświatowej (Bydgoszcz, 3.02.1952).
3  Jerzy Jaśkowiak, Człowiek z transportu do Kozielska, DW
4 Historia nazwiska przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Opowiedziała mi ją Halina Tarkowska, 
córka malarza.
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życie króla było zagrożone. Wówczas bartnik siedzący na 
drzewie, chcąc ratować władcę, rzucił w jego przeciwnika 
klamrami, dzięki którym wchodził na drzewo po miód. 
Przeciwnika trafił, a  króla uratował. Ponieważ potyczka 
miała miejsce w  Tarkowie, król  w dowód wdzięczności  
nadał mu herb z klamrami w środku i nazwisko Tarkow-
ski. Od tamtych, średniowiecznych czasów notowana 
jest rodzina Tarkowskich.

nauka i praca
Szkołę podstawową ukończył w Bydgoszczy. Z mia-

stem był związany do końca życia. W latach 1926-1931 uczył się w Seminarium Na-
uczycielskim  Męskim w Bydgoszczy. Tam też uzyskał świadectwo dojrzałości. Okres 
studiów przypadł na dwudziestolecie międzywojenne (1932-1936). Jego uzdolnienia 
jako początkującego artysty malarza doceniono w Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie i przyjęto od razu na drugi rok. Studiował pod kierunkiem prof. Felicjana 
Szczęsnego Kowarskiego, polskiego malarza, rzeźbiarza i pedagoga. Był to czas inten-
sywnej nauki i  pracy. Równolegle ze studiami artystycznymi, studiował także psycho-
logię na Uniwersytecie im. J. Piłsudskiego w Warszawie i kończył wieczorowo kurs 
architektury. Dużo też pracował. Nocami malował płótna  do dekoracji w warszaw-
skiej wytwórni filmowej, co zaowocowało wieloma kontaktami i w efekcie pierwszymi 
zleceniami na portrety węglem i akwarelami. Sytuacja w domu rodzinnym (choroba 
ojca i wypadek siostry) zmusiły go do szukania stałego zajęcia. Brzeski kurator skie-
rował go do inspektora w  Pińsku, a ten zaproponował pracę w Wołczycach. I chociaż 
zagubiona na dalekim Polesiu wieś, prymitywna klasa szkolna dla 130 uczniów oraz 
warunki, w których mieszkał, nie mogły nastrajać najlepiej, to wkrótce dusza artysty 
i piękna natura rozkochały się wzajemnie. Wówczas T. Tarkowski dużo malował, po-
lował i  wędkował. Wkrótce został dyrektorem szkoły III stopnia w Morocznie i urząd 
ten piastował do 1939 roku. Tu założył rodzinę i tu zastała go też II wojna światowa. 

W latach 1944 i 1945 studiował w  Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w  Sztokholmie w Meisterklasie pod kierunkiem prof. Svena Erixsona, szwedzkie-
go malarza i  kostiumografa. Od 1946 roku należał do Związku Polskich Artystów 
Plastyków. W  tym samym roku pełnił funkcję wicedyrektora Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy i równocześnie zajmował stanowi-
sko dyrektora pięcioletniego Technikum Mechanicznego dla Pracujących5. 13 maja 
1948 roku T.  Tarkowski otrzymał stopień dyplomowanego artysty malarza (dowód 
ukończenia studiów akademickich) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni prof. Bronisława Jamontta6.

 Od 1950 roku pracował na stanowisku dyrektora Technikum Budowlanego 
w  Bydgoszczy. W  tym samym czasie uczył rysunku i malarstwa w Studium Nauczy-
cielskim w Bydgoszczy. 

5 Nota biograficzna, Biuro Wystaw Artystycznych, 1984 (Biblioteka Muzeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)
6 Prof. Bronisław Jamontta był pierwszym dziekanem tego wydziału i uczył Tarkowskiego między in-
nymi malarstwa pejzażowego.
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Od 1951 roku powołano go na stanowisko dyrektora Technikum Geodezyjnego 
w  Bydgoszczy, z którym związał się aż do 1966 roku. Tutaj uczył rysunku techniczne-
go i geometrii wykreślnej. Chcąc pozyskać uczniów, jeździł do szkół podstawowych 
i  zachęcał ich do kontynuowania nauki w technikum geodezyjnym. Część z  nich 
wspomina z sentymentem te spotkania. T. Tarkowski miał szczególny dar. Bardzo 
barwnie opowiadał o zawodzie geodety. Pamiętam to jak dzisiaj. Przekonywał, że „geo-
deta to ambasador kultury w terenie (na wsiach) i samodzielny pracownik od pierwszego 
dnia pracy”. Opowiadał o walorach pracy. Mówił o geodetach: „Skoczybruzdy od wiosny 
w  terenie. Będziecie na świeżym powietrzu, zawsze opaleni”7.

Po latach absolwent Bogdan Bleja wspomina dyrektora Tarkowskiego: Uczył geo-
metrii wykreślnej oraz rysunku technicznego. Na jego lekcjach królowały niepodzielnie 
opowieści myśliwskie z tajgi rosyjskiej. Bywało tak, iż mimo dzwonka, przez dwie godzi-
ny, bez przerwy, nikt nie zrobił ani kreseczki na papierze, natomiast „szczęki mieliśmy 
na butach”. Z takim ogromnym przejęciem słuchaliśmy dyrektora8.

Inni absolwenci wspominają, że dyrektor wydawał im się groźny. Czuli przed nim 
niewiarygodny respekt, ale go lubili. Potrafił zjednywać ludzi. Pozwalał uczniom na 
urządzanie zabaw, ale sam nie tańczył. Mówił: Taniec to zawracanie głowy nogami. Był 
skromny. Zawsze dążył do kompromisu i rozwiązań ugodowych. Dlatego jest wspo-
minany na każdej rocznicy i jubileuszach absolwentów, którzy do tej pory spotykają 
się w rocznicę śmierci dyrektora na cmentarzu9.

artySta malarz
Już podczas pierwszych studiów T. Tarkowski należał do Związku Plastyków Po-

morskich w Bydgoszczy (1931-1939). Brał udział w wystawach związkowych w kraju 
i za granicą. Swoje prace eksponował indywidualnie w salach wystawowych m.in. 
Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Sztokholmie, w czeskiej Pradze, Warszawie, 
Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu. Uczestniczył także w wystawach organizowanych przez 
Związek Polskich Artystów Plastyków. W 1948 roku brał udział w wystawie drzewo-
rytu w Pradze, a w  1977 i 1984 roku w Salonie Sztuki Współczesnej BWA w  Byd-
goszczy zorganizowane zostały dwie wystawy artysty10. Jego obrazy można znaleźć 
w  zbiorach krajowych (m.in. Ministerstwa Kultury i Sztuki, muzeach w Bydgoszczy 
- Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego, Muzeum Wojsk Lądowych, 
Muzeum w Łodzi i Grudziądzu) i zagranicznych, państwowych i kolekcjach prywat-
nych osób, m.in. księżnej de Kroji z Belgii, państwa Sorensen w Danii, prof.  Olafa 
Enguma w Los Angeles, (USA), państwa Egeland z Johannesburga (Afryka Południo-
wa), państwa Matissen, Markusów, prof. Wieselgren, grafa Rosena, państwa Larson, 

7 zob. Ze wspomnień absolwentów Technikum Geodezyjnego w Bydgoszczy, czyli... wywiad z rodzicami.,
8 Małgorzata Wąsacz, Jak to było w Technikum Geodezyjnym? Historia każdego ucznia krótkim ołówkiem 
pisana, Dodatek do Gazety Pomorskiej, 23.11.2006
9  Małgorzata Wąsacz, To była już nasza piętnasta „randka”. Na kolejną umówiliśmy się za rok! 
Gazeta Pomorska, 14-15.07.2018
10 W 1977 r. artysta wystawił prace, które powstały albo dotyczą jego pobytu za granicą. Można tam 
było odnaleźć obrazy z Norwegii, Finlandii, Szwecji. Druga wystawa  odzwierciedlała niemal całą twór-
czość artysty (przede wszystkim powojenną) i koncentrowała się na twórczości krajowej. 22 październi-
ka 2019 r. przy ul. Jagiellońskiej 9, w auli budynku, w którym T. Tarkowski był nauczycielem i dyrek-
torem (obecnie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)
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Olsson w Sztokholmie (Szwecja), pani Wang Tsung Pao na Taiwanie (Chiny), pana 
Jose Mercade (Meksyk), Henri Thurnera w Paryżu11. Chyba największa polska ko-
lekcja obrazów artysty znajduje się u pana Romualda Chalamońskiego w Piwnicznej 
Zdrój (województwo małopolskie, powiat nowosądecki), absolwenta Technikum 
Geodezyjnego w Bydgoszczy (1967), który przez długie lata utrzymywał kontakt 
z dyrektorem Tarkowskim. W trakcie pięciu lat nauki w technikum geodezyjnym zaj-
rzałem tylko raz do pokoju T. Tarkowskiego - wspomina R. Chalamoński - i  wówczas 
zobaczyłem po raz pierwszy obrazy artysty wiszące na ścianach jego gabinetu. Podziw 
nad dziełami T.  Tarkowskiego i zainteresowanie sztuką sprawiły, że kolekcja R. Cha-
lamońskiego rosła i  dzisiaj obejmuje kilkadziesiąt prac: akwarel, rysunków, szkiców.

Wśród prac T. Tarkowskiego znajdziemy portrety, akty, pejzaże, witraże. W dzie-
dzinie grafiki artystycznej uprawiał różne techniki graficzne m.in. drzeworyt12, li-
noryt i akwafortę. Z obrazów malowanych zachowały się pastele, akwarele, gwasz.  
O swoim malarstwie pisał: (...) ma być zrozumiałe dla ludzi. Nie chcę być kapłanem 
niezrozumiałych znaków na papierze czy płótnie. Chcę, aby poprzez moje obrazy ludzie  
zwracali uwagę na piękno natury matki ziemi i uczyli się miłości do niej13. Początko-
wo na jego malarstwo miał wpływ okres studiów szwedzkich, szczególnie akademia 
i  profesor, który przeżył „modernę” francuską. Potem - pracując w Muzeum Na-
rodowym w Sztokholmie - spędzał każdą wolną chwilę wśród obrazów artystów: 
fińskich, szwedzkich, angielskich, holenderskich, francuskich i innych. I to - jak 
twierdzi - ukształtowało go na zawsze. Mimo że działania wojenne odcisnęły na jego 
twórczości silne znamię w postaci obrazów batalistycznych, to zawsze bliższa mu 
była natura. Podkreślał też: Językiem malarstwa, jego treścią jest: temat: kompozycja, 
rysunek, kolor i faktura. Obraz mówi tymi elementami. Bez nich nie ma go. Jeżeli obraz 
nie mówi, nie przemówią za niego całe tomy tak modnej „literatury” pseudo znawców14. 

Malował obrazy o różnej tematyce. Zachowały się: portrety żony i córki, pejzaże 
uchwycone podczas pobytu za granicą (np. Stora Sjöfallet, Wodospad w Jämtlandii - 
Szwecja, Petsamo, Szopy nad jeziorem Kuusamo, Kościółek ortodoksów - Finlandia, Port 
rybacki na północy, Ściana Trollów w Raftsundzie - Norwegia) i w kraju (np. Sokole 
Kuźnica, Pejzaż pomorski, Północny port rybacki, Poleskie gospodarstwo, Jarzębina),  
obrazy religijne (np. Chrystus) i sceny batalistyczne (np. Bitwa pod Lenino, Walki 
uliczne w Kołobrzegu), wojenne (np. Krwawa niedziela w Bydgoszczy, Zbombardo-
wane miasto, Wyzwolenie Bydgoszczy, Obrońca Tobruku). W swoich pracach ciekawie 
prezentował miasto i jego architekturę (np. Stara Bydgoszcz, Wenecja Bydgoska, Kla-
ryski - Zadymka, Fara - Nokturn, Wyspa Młyńska, Mosta nad kanałem, Zakole Brdy). 
Był bystrym obserwatorem natury i pięknie ją przedstawiał, zarówno tę przyrodniczą 
(np. Lot w słońcu, Leśne jezioro, Szkwal), jak i ludzką (np. w akcie Pod czerwonym 
abażurem). W swoich obrazach pozostawił ślad wielu miast: Koronowa, Tucholi (np. 
Uliczka w Tucholi), Ostromecka (np. Szałas w Ostromecku), Ustki (Ustka I i II), Sta-
rego Tomyśla, Pińska, Słupska i innych.

11 Malarstwo Tadeusza Tarkowskiego, Biuro Wystaw Artystycznych, 1984 (Biblioteka Muzeum Okręgo-
wego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)
12  W Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego znajdują się trzy drzeworyty: Stare domy przy 
młynach w Bydgoszczy (1947), Św. Jan Nepomucen (1947), W odlewni (1948).
13 op.cit., BWA, 1984 (Biblioteka Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)
14 op.cit. BWA, 1984 (Biblioteka Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)
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ii Wojna śWiatoWa
Druga wojna światowa zastała T. Tarkowskiego na Polesiu. Tam realizował za-

jęcia jako nauczyciel, a potem kierownik szkoły w Morocznie15. Podczas pierwszej 
mobilizacji ruszył na Zaolzie. W maju 1939 roku przydzielony został - jako sierżant 
podchorąży - do Flotylli Rzecznej Pińsk do oddziału desantu wybrzeży na zastępcę 
dowódcy plutonu. Wybór T. Tarkowskiego do tego typu działań nie był przypadko-
wy. Znajomość terenu, miejscowych obyczajów i języka oraz możliwość wystąpienia 
niemieckich oddziałów dywersyjnych predysponowała go do tego. Wraz z  innymi 
żołnierzami patrolowali teren i staczali drobne potyczki. Potem oddział T. Tarkow-
skiego przypisany został do wojska gen. Franciszka Kleeberga, mianowanego 9 wrze-
śnia 1939 roku dowódcą Grupy Operacyjnej Polesie (od 27 IX Samodzielna Grupa 
Operacyjna Polesie). Uczestniczy w ostatniej bitwie września - pod Kockiem. SGO 
kapituluje. Z oddziału pozostaje tylko dwóch żołnierzy. T. Tarkowski postanawia 
wrócić do Moroczna, do żony i dziecka. Po drodze wpada w ręce rosyjskiego żoł-
nierza. W obozie w Żuwinowoje  kopie w zamarzniętej ziemi ziemniaki i buraki, 
a  potem trafia do transportu kierowanego do kolejnego obozu, do Kozielca. Do dziś 
nie jest w stanie powiedzieć, jaki to cud sprawił, że on sierżant podchorąży Flotylli Piń-
skiej zdołał uciec z transportu, który z łagru w Mozyszu wiózł go do Kozielska. Kto 
jednemu z trzech takich jak on uciekinierów podpowiedział, żeby w czasie trwającej 
dwa tygodnie jazdy bezkresami, upychać śnieg w szczelinie wodzącej zasuwane wrota 
bydlęcego wagonu, śnieg, który,  błyskawicznie marznąc, tworzył lodowy korek coraz 
bardziej utrudniający  domykanie wrót. Tak pomiędzy ścianą wagonu  a tymi wrotami 
powstała szpara, przez którą podczas nocnej zadymki wyskoczyli niedostrzeżeni przez 
eskortę pociągu. Kiedy żona otworzyła drzwi, krzyknęła z przerażenia, a córeczka za-
niosła się głośnym płaczem. W progu stał cień człowieka, okryty łachmanami, straszliwie 
przemarznięty, bo w ten dzień wigilijny 1939 roku  tam w Morocznie, na dalekim Po-
lesiu, panował siarczysty mróz, który ściął ziemię wiele tygodni wcześniej16. Dalej wraz 
żoną i córką przedostają się do Bydgoszczy, która w tym czasie zostaje wcielona do 
Rzeszy. W Bydgoszczy zostaje skierowany do obozu w Czarżu. Po ciężkiej obozowej 
pracy rysuje i te zdolności ratują mu życie. Są docenione przez komendanta obozu, 
dla którego maluje portret jego żony. Wkrótce jednak wysłany zostaje do Finlandii. 
Jako jeniec przebywa w obozie od 1943 do 1944. Tam również maluje. Tu powstaje 
piękny album17 wykonany dla żony, za którą bardzo tęskni. Na karcie otwierającej 
całość możemy przeczytać:

Album ten robiłem z myślą o Tobie
i dla Ciebie, Żono moja najmilejsza,
w długie, fińskie wieczory zimowe,

gdy wiatr z dalekiej ojczyzny zawodził
mi piosenkę tęsknoty.

Obrazami malowanymi w obozie, szczególnie portretami strażników, zjednuje 
sobie sympatię. Dzięki nim ucieka. Tuła się wyziębiony i wygłodzony po bezdrożach 

15 Moroczno było miasteczkiem. Zostało całkowicie spalone podczas działań II wojny światowej.
16  Jerzy Jaśkowiak, Człowiek z transportu do Kozielska, DW
17 Album udostępniła córka artysty Halina Tarkowska
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Zdjęcie wykonane na piętrze budynku przy ul. Jagiellońskiej 9, w kreślarni (obecnej auli Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy).
Drugi od lewej Tadeusz Tarkowski dyrektor Technikum Geodezyjnego w Bydgoszczy. Obok, po prawej, 
nauczyciel inż. Borys Pilinkiewicz, absolwent Politechniki we Lwowie. Dalej Irena Karls, nauczycielka 
matematyki, pracownik Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy. 
Ze zbiorów prywatnych Haliny Tarkowskiej.

Finlandii. Wreszcie dociera do zamieszkałego domu, w którym próbuje zapłacić za 
jedzenie obrączką.  Jakaś kobieta daje mu kawałek chleba, ale nie przyjmuje zapłaty. 
Po latach ta historia niespodziewanie wraca. Córka Tarkowskiego, Halina, jedzie do 
Danii i tam spotkała nieznajomą Finkę. Mieszkają obok siebie i szybko się zaprzyjaź-
niają. Tarkowski wysyła Fince akwarelę namalowaną dawno temu w Finlandii, która 
przypomina jej rodzinne strony. Wzruszona kobieta opowiada Halinie Tarkowskiej 
dziwną historię jej mamy z  jeńcem płacącym za chleb obrączką, którym ostatecznie 
okazuje się Tarkowski.
Malarz z Finlandii przedostaje się do Szwecji, a potem w 1945 roku powraca do 
kraju. 

nagrody:
1931 - II nagroda w konkursie na ilustrację Ossolineum, Lwów 
1937 - nagroda Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Bydgoszczy
1980 - III nagroda Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Bydgoszczy (konkurs 
Moje miasto)
1985 - nagroda I stopnia za całokształt działalności plastycznej, nagroda wojewódzka

odznaczenia:
Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Honorowa Odznaka Bydgoszcz zasłużo-

nemu obywatelowi, Odznaka Ministra Kultury i Sztuki Zasłużony działacz kultury, 
Złota Odznaka Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii, Medale X- i XX- lecia 
Polski Ludowej
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Zdjęcie wykonane przed budynkiem przy ul. Jagiellońskiej 9. Trzeci od  lewej  inż.  Zygmunt Tęsierowski,  
nauczyciel  geodezji.  Obok  Tadeusz  Tarkowski,  dyrektor Technikum Geodezyjnego w  Bydgoszczy. Wokół 
uczniowie technikum.
Ze zbiorów prywatnych Haliny Tarkowskiej.

Zdjęcie wykonane w 1959 r. przed budynkiem Technikum Geodezyjnego przy ul. Jagiellońskiej 9 
w  Bydgoszczy.
Od lewej pracownik obsługi szkoły (imię i nazwisko nieznane). Dalej Halina Tarkowska, Tadeusz Tarkowski 
Aleksander Wilczek syn Maksymiliana, kolegi T. Tarkowskiego z obozu pracy z Kuusamo w Finlandii 
w  latach 1943-1944.
Ze zbiorów prywatnych Haliny Tarkowskiej.
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Wybrane prace tadeuSza tarkoWSkiego

Petsamon, Finlandia  
Ze zbiorów prywatnych Krystyny i Jana Preus

Stora Sjöfallet, Finlandia
Ze zbiorów prywatnych Krystyny i Jana Preus
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Rysunek Zamek w Savonlinna (Zamek św. Olafa - 
OLAVINLINNA w  miejscowości Savonlinna, Finlandia)
Ze zbiorów prywatnych Haliny Tarkowskiej

Chrystus
Ze zbiorów prywatnych Haliny Tarkowskiej
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Robert Preus

Kazimierz Konieczny1

Dyrektor Okręgowego Ośrodka 
Metodycznego (1969-1972) 
oraz  Instytutu  Kształcenia Nauczycieli 
i  Badań Oświatowych (1973-1978)
Urodzony 1.03.1914 we wsi Okonin, 
gmina Sokołowo, powiat rypiński, 
województwo warszawskie, 
zmarł 27.07.1986 r. w Jastrzębiu.
Był synem Andrzeja, leśniczego lasów 
prywatnych i Franciszki (z domu 
Joachimiak). 
Pochodził z wielodzietnej rodziny. 
Miał dziewięcioro rodzeństwa.
Związek małżeński z Heleną z domu 
Czaban zawarł 17.12.1946 roku. 
Miał dwoje dzieci: Grażynę i Andrzeja.

nauczyciel Szkół i dyrektor
Kiedy zakończyłem kwerendę nad życiem Kazimierza Koniecznego, nie mogłem 

uwierzyć, że ten skromny nauczyciel, a potem dyrektor pracował w kilkunastu szko-
łach, w tym często kilku jednocześnie, piastował wiele ważnych stanowisk, rozwijał 
i pielęgnował swoje zainteresowania i nieustannie się doskonalił. Jak na to wszystko 
znajdował czas? Bez rozwiniętej komunikacji, środków transportu i dostępu do in-
formacji. Nie wiem. 

Całe życie Kazimierza Koniecznego było skoncentrowane wokół szkolnictwa, 
edukacji i kształcenia oraz doskonalenia dorosłych. Od początku widać było, że naj-
większym marzeniem była dla niego praca w zawodzie nauczyciela, a otrzymanie jej 
najwyższym priorytetem. Zawsze też wiedział, jaki zawód chce w życiu wykonywać. 
Zanim rozpoczął karierę zawodową, ukończył trzy klasy szkoły we wsi Obory w  po-
wiecie rypińskim, potem sześć klas szkoły powszechnej w Skępem (powiat lipnow-
ski), gdzie przeprowadził się wraz z rodzicami. 

We wrześniu 1927 roku, na podstawie egzaminu wstępnego został przyjęty do 
Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. W. Łukasińskiego w  Wy-
myślinie (powiat lipnowski), które ukończył w  1933 roku2. Warto wiedzieć, że Se-
1  Materiały do niniejszego artykułu, w tym także wszystkie teksty cytowane  zostały pozyskane z  akt 
osobowych K. Koniecznego (Archiwum Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli 
w  Bydgoszczy) 
2 K. Konieczny należał do jednych z ostatnich absolwentów Seminarium. W 1933 roku wstrzymano 
rekrutację, a w 1936 ostatni uczniowie opuścili mury szkoły. Zob. „Przez trzy stulecia” - historia szkół 
Wymyślin – Skępe, w: http://www.zsskepe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&I-
temid=2
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minarium bardzo gruntownie przygotowywało absolwentów i przyszłych nauczycieli 
do zawodu. Kazimierz Konieczny uczył się tu chemii z mineralogią,  botaniki, zoo-
logii i  anatomii z fizjologią, śpiewu i gry na skrzypcach, ćwiczeń cielesnych, robót 
ręcznych, pedagogiki z psychologią, nauki o  dziecku i historią wychowania. Bardzo 
dobre i szerokie przygotowanie podporządkowane przyszłemu zawodowi zdecydowa-
nie pomogło mu w podjęciu dalszych życiowych decyzji i realizacji planów. Dzięki 
sześcioletniej nauce w seminarium Kazimierz Konieczny otrzymał kwalifikacje za-
wodowe oraz uprawnienia do nauczania w  publicznych i  prywatnych szkołach po-
wszechnych. W tym samym roku podejmuje pierwszą pracę. Zostaje zatrudniony 
w charakterze bezpłatnego praktykanta w Szkole Powszechnej III stopnia w  Kikole 
(powiat lipnowski) i pracuje tam do 1934 roku. W latach 1934-1935 pracuje jako 
nauczyciel kontraktowy Szkoły Powszechnej I stopnia w Łowinku, a w 1935 roku 
w Nagórkach (powiat nieszawski). W 1936 roku zostaje zatrudniony jako nauczy-
ciel kontraktowy w Szkole powszechnej III stopnia w Dobrzejewicach (powiat lip-
nowski). W tym samym roku pracuje w szkole powszechnej w Choceniu (powiat 
włocławski), a we wrześniu 1937 roku  zostaje mianowany nauczycielem etatowym 
w  Dobrzejewicach. Warto wiedzieć, że ówczesny etat obejmował 30 godzin lekcyj-
nych tygodniowo, a Kazimierz Konieczny oprócz zajęć dydaktycznych pełnił tak-
że obowiązki Komendanta Hufca Harcerzy. Zresztą harcerstwo starał się zaszczepić 
dzieciom i młodzieży wszystkich typów szkół, w  których pracował.

Za swoją pracę Konieczny otrzymuje bar-
dzo dobre oceny i cieszy się dobrą opinią. 
E.  Drzewiecki kierownik Oddziału Spraw 
Osobowych pisze: W pracy dokładny i systema-
tyczny. Cechuje go wielka pracowitość i wysokie 
poczucie odpowiedzialności za powierzony mu 
odcinek pracy.

Podobną, pochlebną opinię wystawiono 
mu w publicznej Szkole Powszechnej nr 1 
w Lipnie. Tam zwrócono uwagę, że: (...) su-
miennie wykonuje swoje obowiązki, jest punk-
tualny i dokładny (...). Metody i wyniki pracy 
wychowawczej i dydaktycznej nie nasuwają 
zastrzeżeń. Stosunek do uczniów przyjacielski. 
Stosunek do kolegów wybitnie koleżeński, na-
cechowany chęcią zgodnej współpracy. nauczy-
ciel systematycznie pracuje nad uzupełnianiem 
swych wiadomości. Znaczne uzdolnienia orga-

nizacyjne wykazuje w prowadzeniu drużyny harcerskiej i organizowaniu uroczystości 
szkolnych.

Z kolei w opinii E. Dulczewskiego kierownika publicznej szkoły stopnia III 
w  Dobrzejewicach za rok 1937 i 1938 o Kazimierzu Koniecznym napisano: (...) jest 
pełnowartościowym nauczycielem społecznikiem. Obowiązki swoje służbowe wykonuje 
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z  całkowitym poczuciem odpowiedzialności. Posiada wysoką ambicję zawodową, boga-
tą inicjatywę i dużo zapału do pracy. Jest lubiany przez dziatwę. Posiada głęboki takt 
pedagogiczny i dobrą znajomość metod. Posiada bardzo dobrą znajomość programów, 
przepisów szkolnych i prawnoadministracyjnych.

18 marca 1938 roku  we Włocławku Kazimierz Konieczny zdaje egzamin kwa-
lifikacyjny z wynikiem bardzo dobrym. Był to praktyczny egzamin nauczyciela pu-
blicznych szkół powszechnych na nauczyciela szkoły podstawowej. W sierpniu tego 
samego roku zapisuje się na studia w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, lecz 
wybuch II wojny światowej nie pozwoli mu na ich ukończenie. 

Do zawodu wraca po zakończeniu działań wojennych. We wrześniu 1946 roku 
zostaje zatrudniony w Szkole Podstawowej w Chełmży (powiat Toruń), gdzie oprócz 
zajęć dydaktycznych, powierzono mu obowiązki kierownika Szkoły Powszechnej 
nr  3. W tym samym roku pracuje również w Szkole Powszechnej III stopnia w  Młyń-
cu, rozpoczyna studiować pedagogikę i socjologię na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz zawiera związek małżeński.

Od 1947 roku rozpoczyna pracę z dorosłymi i młodzieżą. Najpierw w Państwo-
wej Szkole Powszechnej dla Dorosłych w Chełmży, w której jest nauczycielem i jed-
nocześnie kierownikiem, a potem w 1949 roku w III Państwowej Szkole Ogólno-
kształcącej im. T. Kościuszki w Toruniu. W tej ostatniej dopełnia aktu ślubowania 
służbowego, które odbiera od niego Inspektor Szkolny Józef Leja. Ślubuję uroczyście, 
na powierzonym mi stanowisku urzędowym szczególnie w zakresie wychowania i na-
uczania powierzonej mi młodzieży przyczyniać się ze wszystkich sił do ugruntowania 
wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej, której wierności zawsze dochowam; 
umacniać w  młodzieży poszanowanie prawa i wierności dla Ludowego Państwa Polskie-
go; obowiązku mojego urzędu wypełniać gorliwie i sumiennie, ściśle przestrzegać obowią-
zujących przepisów i  stosować się do zarządzeń władz szkolnych; dochować tajemnicy 
służbowej, a w  postępowaniu kierować się zasadami godności, uczciwości i sprawiedli-
wości społecznej.

Z tego okresu (2.11.1950) zachowała się też opinia napisana przez Stefana Żytko, 
kierownika Oddziału Szkolnictwa Podstawowego: Jest pracownikiem chętnym, ambit-
nym i sumiennym o dużym poczuciu odpowiedzialności służbowej. W pracy zawodowej 
i  społecznej wykazywał zawsze dużo inicjatywy, zapału i zmysłu organizacyjnego.

W 1951 roku ukończył kurs dla przewodniczących Państwowej Komisji Egza-
minacyjnej (Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadry Pedagogicznej w Otwocku), 
a  30 października 1952 roku pomyślnie zdał egzamin dyplomowy na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując stopień magistra filozofii z zakresu pe-
dagogiki. Dzięki temu - już pod koniec tego samego roku - zostały mu powierzo-
ne obowiązki kierownika Oddziału Kształcenia Nauczycieli w Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Bydgoskiego. Od tej pory do końca życia jest związany z kształceniem 
i doskonaleniem nauczycieli. Rozpoczyna także pisać i publikować. Na podstawie 
swojego bogatego doświadczenia nauczycielskiego, pracy w różnych szkołach i na 
różnym poziomie nauczania powstaje Dziesięć lat szkolnictwa w województwie byd-
goskim (1955). 
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1 września 1956 roku zostaje powołany na stanowisko wykładowcy w Studium Na-
uczycielskim w Toruniu i pracuje tam do 31 stycznia 1957 roku. W tym samym okresie 
pracuje także w Zaocznym Studium Nauczycielskim w Toruniu na drugim i  trzecim 
roku kierunku filologia polska, matematyka i realizuje tam zajęcia z zakresu psycho-
logii. Kontynuuje tę pracę do 31.08.1959 roku. Od 1.11.1964 do 31.01.1965 roku 
pełni funkcję kierownika Ośrodka Dydaktycznego Studium Kulturalno-Oświatowego 
dla Dorosłych IWP w Bydgoszczy i prowadzi zajęcia w Katedrze Pedagogiki Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze jesienno-zimowym. W  1965 roku 
podejmuje pracę w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Toruniu, a od 1  maja, po prze-
niesieniu tej instytucji do Bydgoszczy, w Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego. 

Od 1969 roku jest starszym wizytatorem zakładów kształcenia nauczycieli w ku-
ratorium, pracuje w Państwowym Zaocznym Studium Oświaty i Kultury Dorosłych 
w  Bydgoszczy na stanowisku kierownika tej placówki oraz kończy Studium Wiedzy 
Pedagogicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i roczne Studium 
Wiedzy Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w zakresie pedagogiki 
ogólnej (Bydgoszcz 29.11.1969). 

We wrześniu 1969 roku otrzymuje pozytywną opinię dr Krystyny Kuligowskiej 
dyrektora Centralnego Ośrodka Metodycznego w Warszawie i zostaje powołany na 
stanowisko dyrektora Okręgowego Ośrodka Metodycznego, który mieści się przy 
ul.  Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy. Z tym miejscem, pracą i nauczycielami jest zwią-
zany do końca życia. Stanowisko dyrektora Ośrodka piastuje aż do jego rozwiązania, 
tj. 1972 roku. Ten czas sprzyja kolejnym publikacjom, m.in.  Współpraca szkoły ze 
środowiskiem (1971), Wychowawcza i dydaktyczna praca szkoły podstawowej (1971), 
Wychowawcza i  dydaktyczna praca szkół ponadpodstawowych (1972), Problemy wycho-
wawcze województwa bydgoskiego (1972). 
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W roku szkolnym 1971/1972 prowadzi zajęcia z pedagogiki w ramach Studium  
Zaocznego w działającej od niedawna Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Bydgoszczy.

Z dniem 1 lutego 1973 roku Zbigniew Węgierski Kurator Okręgu Szkolnego 
Bydgoskiego wnioskuje o zatwierdzenie Kazimierza Koniecznego na stanowisko 
dyrektora Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych Oddział IKN 
w  Warszawie. Po zatwierdzeniu stanowiska 1 marca 1973 roku K. Konieczny składa 
w Warszawie ślubowanie:

Ślubuję uroczyście, że na powierzonym mi stanowisku będę:
• wzbogacać treść oraz doskonalić i unowocześniać proces dydaktyczno-wychowawczy 
i  system kształcenia młodych kadr naukowych, rozwijać działalność naukowo-badawczą 
ważną dla postępu wiedzy oraz pomnażającą dorobek gospodarczy, społeczny lub kultu-
ralny kraju
• dbać o godność pracownika naukowo-dydaktycznego, unikać w postępowaniu swym 
wszystkiego, co mogłoby obniżyć powagę nauki i zaszkodzić dobremu imieniu instytutu 
oraz ściśle przestrzegać przepisów i zarządzeń. 

W zakresie działalności naukowej interesuje się głównie problemami obszaru dy-
daktyczno-wychowawczego szkoły oraz zagadnieniami związanymi z kształceniem 
i  dokształcaniem nauczycieli. 

Z tego czasu pochodzą ważne publikacje, m.in. O unowocześnieniu pracy dydak-
tyczno-wychowawczej szkoły, IKNiBO 1972, Wizytacja jako jedna z form doskonalenia 
pracy szkoły, IKNiBO 1973, Zadania, organizacja oraz kierunki pracy Instytutu Kształ-
cenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, Problemy Oświaty i Wychowania, Bydgoszcz 
1973, Aby pomóc nauczycielowi, Nowa Szkoła 1976, nr 9, Analiza wyników akcji 
odczytów pedagogicznych, Odczyty Pedagogiczne, Bydgoszcz 1976,  Z doświadczeń 
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IKNiBO w województwie bydgoskim, w: Z teorii i praktyki kształcenia ustawicznego 
nauczycieli, Warszawa 1976, Miejsce i rola pracy magisterskiej w kształceniu nauczycie-
li, IKNiBO 1977, Koncepcja pracy magisterskiej w kształceniu pedagogicznym nauczy-
cieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 

W roku szkolnym 1976/1977 kieruje Wojewódzkim Ośrodkiem Dydaktycznego 
Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Bydgoszczy.

Od 1 września 1977 roku jest zatrudniony w IKNiBO w Zakładzie Kształcenia 
Pedagogicznego. Rok później (31 sierpnia 1978) przechodzi na emeryturę, ale nadal 
jest bardzo aktywny zawodowo. W latach 1978-1986 kontynuuje pracę - w  wymiarze 
pół etatu - jako starszy wykładowca w IKNiBO, a potem - po przekształceniu Instytutu 
- w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli. Doskonali swoje umiejętności w  Zakładzie 
Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych i Zawodowych. Współtworzy zespół 
wychowania technicznego oraz przedmiotów zawodowych. Jest odpowiedzialny 
za opracowanie i wdrażanie tekstów programowych wybranych przedmiotów 
zawodowych w grupie mechanicznej oraz za opracowanie i wdrażanie testów osiągnięć  
szkolnych niektórych przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej. W  tym 
okresie publikuje także pracę: Rola badań i innowacji pedagogicznych w  doskonaleniu 
systemu oświaty PRL (wprowadzenie do dyskusji - Urząd Wojewódzki w  Bydgoszczy 
Rocznik Rady Naukowej rok VII - zeszyt 5 - 1979 r.) 

Po restrukturyzacji ośrodka zostaje zatrudniony na pół etatu w Oddziale Dosko-
nalenia Nauczycieli w Bydgoszczy IKN w Warszawie, najpierw w Zakładzie Wycho-
wania i Opieki (od 27.10.1981 r.), a potem w Zakładzie Pedagogiki i Psychologii (od 
30.08.1982 r.).

Opracowuje program Kursokonferencji dla nauczycieli przygotowujących się do 
realizacji programu liceum ogólnokształcącego oraz liceum zawodowego i technikum 
(Wybrane zagadnienia z pedagogiki i psychologii, Bydgoszcz 1986).

WojSko i ii Wojna śWiatoWa
We wrześniu 1935 roku K. Konieczny zostaje powołany do czynnej służby woj-

skowej na Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy w Brodnicy, który kończy w stop-
niu sierżanta podchorążego 19.09.1936 roku.

Po wybuchu II wojny światowej bierze udział w kampanii wrześniowej jako ppor. 
rezerwy w walkach  14 p.p. (w 4 D.P.). Broniąc Warszawy, dostaje się do niewoli 
niemieckiej, w której spędza blisko sześć lat, od 29.09.1939 roku do 3 maja 1945 
roku. Przebywa w obozach: Xb Nienburg, Xa Itzhoe, Xa Sandbostel,  Xc Lubeka, IIe 
Woldenberg3, Xd Fischbeck. Podczas pobytu w niewoli organizuje i prowadzi biblio-
teki obozowe oraz dokształca się. W okresie niewoli kończy dwa lata studiów w sekcji  
oświatowo-społecznej na Wolnej Wszechnicy Polskiej zorganizowanej w Woldenber-
gu. Tu bierze też udział w zajęciach Instytutu Pedagogicznego Koła Nauczycielskiego 

3 Z tego okresu zachowała się pomoc dydaktyczna dla zamierzających studiować w uczelniach aka-
demickich, która zaświadcza przerobienie przez K.Koniecznego materiału z zakresu oświaty rolniczej 
(literatury i wykładów prowadzonych przez inż. Zygmunta Kobylińskiego) w oficerskim obozie jeńców 
wojennych IIe w Woldenbergu (7.08.1944), Akta osobowe - Archiwum Kujawsko-Pomorskiego Cen-
trum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
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w Oficerskim Obozie Jeńców Wojennych II C w Woldenbergu.
Należał do Zrzeszenia Studentów Polskich Szkół Akademickich „Bratnia Pomoc” 

od 1.12.1943 roku w Szkole Oświatowo-Społecznej Sekcji Pedagogicznej.

przynależność partyjna, funkcje i działalność Społeczna
Oprócz pracy zawodowej Kazimierz Konieczny pełnił szereg funkcji społecznych. 

W 1952 roku w czasie pracy w Chełmży brał czynny udział w życiu społeczno-poli-
tycznym tamtejszego środowiska jako radny, przewodniczący Zarządu Ogniska ZNP 
- wykładowca kursów szkolenia partyjnego.

W latach 1946-1949 był Komendantem Hufca Harcerzy, kierownikiem Wydzia-
łu Pedagogicznego Zarządu Oddziału ZNP w Toruniu (1949-1953), kierownikiem 
Wydziału Pedagogicznego w Zarządzie Okręgu ZNBP w Toruniu (1954-1958), 
członkiem Komendy Chorągwi ZHP (1968 - 1973), Lektorem Komitetu Woje-
wódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (od 1962), członkiem Komitetu 
Zakładowego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, przewod-
niczącym zespołu nauczycielskiego Komisji Historycznej Zarządu Okręgu Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację w Bydgoszczy.

Od stycznia 1948 roku był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, a po jej roz-
wiązaniu w grudniu 1948 roku członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W styczniu 1950 roku K. Konieczny zostaje powołany do pracy na stanowisku in-
struktora kształcenia ideologicznego w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Toruniu, a od września tego samego roku pracuje w Wydziale Oświaty 
Prezesa Wojskowej Rady Narodowej w Toruniu w charakterze okręgowego wizytato-
ra szkół w Oddziale Kształcenia Nauczycieli. 

nagrody, odznaczenia, medale, Wyróżnienia
• Złoty Krzyż Zasługi (Uchwała Rady Państwa, 22.07.1959)
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Uchwał Rady Państwa, 12.11.1966)
• Nagroda Kuratora Okręgu Szkolnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie po-
pularyzacji myśli pedagogicznej (podpisał Zbigniew Węgierski Kurator Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Bydgoskiego, 9 grudnia 1972) 
• Krzyż za zasługi dla ZHP (1973)
• Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r. (Uchwała Rady Państwa, 13.02.1974)
• Tytuł Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej za wybitne zasługi 
w okresie wieloletniej pracy pedagogicznej i naukowej (podpisał Henryk Jabłoński 
Przewodniczący Rady Państwa, Warszawa 9.10.1974) 
• Nagroda imienia Komisji Edukacji Narodowej za udział w opracowaniu koncepcji 
i  realizacji programu Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego, (pod-
pisał Jerzy Kuberski Minister Oświaty i Wychowania, Warszawa 14.10.1974 ) 
• Odznaka Honorowa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy za szczegól-
ne zasługi dla rozwoju województwa bydgoskiego (podpisał Przewodniczący Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy Józef Majchrzak, 21.04.1976)
• Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (4.05.1976)
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• Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania (Minister-
stwo Oświaty i Wychowania 21.09.1976)
• Medal Pamiątkowy z okazji Ogólnopolskiego Kongresu Pedagogicznego Nauczy-
cieli  (podpisał Jerzy Kuberski Minister Oświaty i Wychowania 13-15.10.1977)
• Dyplom uznania za aktywną pracę społeczną w Związku Bojowników o Wolność 
i  Demokrację (20.08.1978)
• Medal za udział w wojnie Obronnej 1939 (Uchwała Rady Państwa, 22.09.1982)
• Medal 40-lecia Polski Ludowej (Uchwała Rady Państwa, 22 lipca 1984)
• Nagroda Dyrektora Trzeciego Stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
(Warszawa, październik 1984)
• Nagroda Dyrektora Trzeciego Stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej 
(Warszawa, październik 1984)
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (Uchwała Rady Państwa, pośmiertnie, 
17.09.1986
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Robert Preus

Zbigniew Węgierski1 

Dyrektor Instytutu Kształcenia Nauczycieli 
i Badań Oświatowych im. Władysława 
Spasowskiego (1978-1981), Instytutu 
Kształcenia Nauczycieli im. Władysława 
Spasowskiego w Warszawie Oddział 
Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy  
(1981-1989), Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w  Bydgoszczy (1989-1991).
Urodzony 19 stycznia 1931 r. w  Woli, 
województwo włocławskie,
zmarł 16 kwietnia 2012 r. w  Bydgoszczy.
Był synem nauczyciela powszechnych szkół 
publicznych na wsi, który zginął w obozie 
koncentracyjnym w Dachau w  1941 roku.

Całe życie podporządkował budowaniu swojej wiedzy, nabywaniu umiejętności, 
nauczaniu innych, a potem pracy naukowej. Zawód nauczyciela był dla niego pasją, 
której nie szczędził  swojego czasu. Był związany z wieloma szkołami i ośrodkami 
oświatowymi. Jego losy i wybory zawodowe zbiegają się nieco z opisanym wcześniej 
Kazimierzem Koniecznym. Te same miejscowości i szkoły, w których się uczyli, zaj-
mowane stanowiska i zamiłowanie do edukacji oraz pasja poznawcza. Zapewne pa-
triotyczna postawa ojca oraz jego praca pomogły Zbigniewowi Węgierskiemu podjąć 
decyzję o wyborze zawodu. Ale pracował w okresie nieustannych zmian, w  nieła-
twych czasach społecznych, politycznych: odwilż 1956 roku, trudny koniec lat sześć-
dziesiątych, stan wojenny, wreszcie przełom lat dziewięćdziesiątych. Towarzyszyły 
temu także zmiany edukacyjne. Potrafił się w  tym wszystkim odnaleźć jako nauczy-
ciel, dyrektor, naukowiec i człowiek.

WykSztałcenie i praca W Szkołach
Szkołę podstawową ukończył w 1946 roku, a w latach szkolnych 1946-1948 był 

uczniem nowo utworzonego Państwowego Liceum Pedagogicznego w Wymyślinie. 
W tym samym budynku i miejscowości uczył się kilkanaście lat wcześniej wspomi-
nany już na kartach tej publikacji Kazimierz Konieczny. Tyle, że wówczas szkoła 
funkcjonowała pod nazwą Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego 
im. W.  Łukasińskiego. Warto odnotować, że warunki nauki były tam bardzo dobre. 
W  1947 roku, w budynku szkolnym zostały oddane do użytku nowe obiekty: teatr 

1  Materiały do niniejszego tekstu, w tym także wszystkie teksty cytowane, zostały pozyskane z akt oso-
bowych Z. Węgierskiego (Archiwum Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w  Byd-
goszczy) oraz ze zbiorów prywatnych córek Grażyny Węgierskiej-Wolniewicz i Beaty Dolczewskiej.
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letni i  basen kąpielowy, sala gimnastyczna, stadion sportowy, budynek szkolny, nowy 
internat ze stołówką2.  Trudno dzisiaj powiedzieć, czemu Z. Węgierski nie kontynu-
ował tam nauki. Pewne jest, że w następnym roku przeniósł się  do Państwowego 
Liceum Spółdzielczego w Toruniu, w którym uzyskał świadectwo dojrzałości (1950). 
Dopiero kilka lat później otrzymał kwalifikacje pedagogiczne dzięki ukończeniu 
wcześniej wspomnianego Państwowego Liceum Pedagogicznego w Wymyślinie. 

Przez wszystkie lata nauki w szkołach średnich Z. Węgierski mieszkał w inter-
nacie oraz w państwowym domu dziecka. Te miejsca zdeterminowały zapewne jego 
zainteresowania w przyszłości, pracę oraz tematykę publikacji, w której podejmował 
ważne problemy wychowawcze.

Zanim został nauczycielem, w 1950 roku podjął pierwszą pracę, która nie była 
związana z przyszłym zawodem. Kilka miesięcy pracował w Państwowym Biurze 
Rachunkowości w Lipnie, pełniąc funkcję księgowego, a potem od 1.09.1950 do 
31.08.1951 roku w Gminnej Spółdzielni „S.Ch.” w Kikole również jako księgowy.

Praca księgowego nie była jednak wymarzonym zajęciem Z. Węgierskiego. Po kil-
ku miesiącach rezygnuje z rachunkowości w Gminnej Spółdzielni, podejmuje obo-
wiązki nauczyciela oraz wychowawcy /niekwalifikowanego/ w Szkole Podstawowej 
w  Kończewicach (1.09.1951-15.11.1951, powiat toruński) i w Szkole Podstawowej 
w Woli (15.11.1953-15.08.1954, powiat Lipno). 

Praca dydaktyczna została na krótko przerwana służbą wojskową (16.11.1951-
15.11.1953), po której na ponad dziesięć lat (16.08.1954-17.10.1966) wiąże się 
z  renomowanym I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocła-
wiu. Tutaj głównie realizuje się jako nauczyciel przysposobienia wojskowego. Pełni 
jednocześnie obowiązki kierownika i wychowawcy internatu szkolnego. Szybko roz-
poczyna też studia zaoczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, które koń-
czy w 1957 roku, uzyskując kwalifikacje do nauczania przysposobienia wojskowego 
w  szkole średniej.

Praca wychowawcza, a także refleksje z pobytu w internatach w okresie nauki 
szkolnej nasuwały młodemu nauczycielowi wiele inspirujących tematów pedagogicz-
nych. Zapewne one skłoniły Z. Węgierskiego do podjęcia w systemie eksternistycz-
nym  studiów pedagogicznych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Z.  Węgierski kończy je w 1963 roku. Pracę magisterską na temat: Wpływ 
organizacji czasu wolnego i nauki własnej wychowanków internatu na oceny szkolne pi-
sze pod kierunkiem prof. Wincentego Okonia. Potem podejmuje dalsze samodzielne 
obserwacje i wycinkowe badania wybranych problemów pedagogicznych w  interna-
tach szkolnych. Dodatkowo zachęcony przez znanego, polskiego pedagoga, specjali-
stę w zakresie dydaktyki, rozpoczyna pracę naukową. Jednocześnie publikuje artyku-
ły w różnych czasopismach, m.in. Organizacja nauki uczniów w internacie „Problemy 
Opiekuńczo Wychowawcze”, 1965, nr 7, Godziny wychowawcze w klasie XI „Wycho-
wanie”, 1965, nr 9,  Imieniny w internacie, „Wychowanie”,  1965, nr 21, W  obronie 
godzin wychowawczych „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1966, nr 3, W  spra-
wie „Kłopotów z demokracją”, „Wychowanie” 1967, Przed kolonijnym sezonem „Wy-
chowanie”, 1967, nr 11,  Internaty czekają na zmiany „Wychowanie”, 1968, nr 3, 

2 „Przez trzy stulecia” - historia szkół Wymyślin – Skępe, w: http://www.zsskepe.pl/index.php?option=-
com_content&view=article&id=2&Itemid=2
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Indywidualizacja w  wychowaniu „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1968, nr 
2, Jak „trafić” do wychowanka? „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1969, nr 4, 
s.12-13, Więcej merytorycznych dyskusji, mniej personalnych rozgrywek. O prace nauko-
we dotyczące funkcji wychowawczej internatów „Wychowanie”, 1969, nr 9.

praca naukoWa i dydaktyczna
1.03.1970 roku Zbigniew Węgierski zostaje powołany na stanowisko Wicekura-

tora Województwa Bydgoskiego, a 1.07.1972 roku obejmuje stanowisko Kuratora 
Okręgu Szkolnego Bydgoskiego. To pierwsze tak wysokie i eksponowane stanowiska, 
które pełnił aż do 15.08.1978 roku. W tym samym czasie, to jest w latach 1970-
19753, odbywa studia doktoranckie.  Pisze wówczas rozprawę Rola i zadania inter-
natów szkolnych jako środowiska wychowawczego na przykładzie województwa bydgo-
skiego /Funkcja założona i rzeczywista/  przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. 
Kazimierza Podoskiego. Broni ją 17.08.1975 roku i uzyskuje stopień doktora nauk 
humanistycznych na Uniwersytecie Gdańskim. W tym samym roku kończy też stu-
dia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania. To właśnie dzięki nim będzie 
mógł podejmować wyzwania kierownicze. Niemal natychmiast otwiera też przewód 
habilitacyjny (1977), ale będzie go finalizował dopiero dziesięć lat później. 

Tytuł naukowy doktora otwiera przed Z. Węgierskim możliwości pracy na uczel-
niach. W latach 1975-1977 pracuje na ½ etatu w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w  Bydgoszczy jako adiunkt. Jest też członkiem Zespołu Pedagogiki Opiekuńczej przy 
Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (1977-1981). 16.08.1978 
roku zostaje mianowany na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Kształcenia 
Nauczycieli i Badań Oświatowych im. Władysława Spasowskiego w Bydgoszczy oddział 
IKN w Warszawie, który znajduje się w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 9. I z tym 
miejscem oraz nauczycielami jest związany kilkanaście lat. Tu między innymi współ-
organizuje konferencję naukową: II Sesję Postępu Pedagogicznego w Bydgoszczy (1978). 

W 1978 roku - po przejściu Kazimierza Koniecznego na emeryturę - zostaje po-
wołany na stanowisko dyrektora IKNiBO i kieruje nim do 1981 roku. W trakcie 
pełnienia obowiązków pracuje w zespole powołanym przez Dyrektora IKN w War-
szawie opracowującym ekspertyzę na temat: Doskonalenie nauczycieli w zakresie dru-
giej specjalności. W efekcie pracy powstaje materiał pod tym samym tytułem (1980). 
Publikuje też dużo studiów i rozpraw: Założone funkcje internatów szkolnych, Uwagi 
o rekrutacji młodzieży do internatów, Wychowankowie internatów, Niektóre problemy 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej internatów4, Stan i perspektywy rozwoju oświaty 
w  województwie bydgoskim5, Rola internatów i burs w zdobywaniu edukacji przez mło-
dzież wiejską6. Wygłasza też ciekawe referaty i dostarcza opracowania na konferencje 
naukowe, np. Miejsce internatów, burs i stancji na tle przyszłego rozmieszczenia szkol-

3 W tym czasie powstaje też wiele ciekawych prac badawczych Z.Węgierskiego, np. Badania socjolo-
giczne internatu, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe 1974, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych 
seria F, nr 5 oraz publikacji m.in.: Zadania, struktura i aktualne kierunki pracy Instytutu Kształcenia 
Nauczycieli i Badań Oświatowych w Bydgoszczy, Bydgostiana nr 7, Bydgoszcz 1974
4 Wszystkie zostały opublikowane w: Wybrane zagadnienia pracy wychowawczej /materiały pomocni-
cze dla wychowawców/, Bydgoszcz 1977, IKNiBO
5 Opublikowane w: Roczniki Rady Naukowej Urzędu Wojewódzkiego, Bydgoszcz 1979
6 Opublikowane w: Z badań nad młodzieżą wiejską, 1980 , LSW
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nictwa w Polsce (spotkanie naukowe w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Gdańskiego, marzec 1976), Organizacja, funkcjonowanie i zasady rozmieszczenia in-
ternatów w warunkach systemu edukacji narodowej (spotkanie naukowe na temat zasad 
rozmieszczenia placówek oświatowych, Gdańsk 21-22 marca 1977),  Funkcjonowanie 
nadzoru pedagogicznego na przykładzie województwa bydgoskiego (spotkanie naukowe, 
Jeszowiec listopad 1977),  Stan i perspektywy rozwoju sieci internatów w województwie 
bydgoskim (konferencja naukowa nt. Aktualne problemy badań ekonomiczno-oświato-
wych regionu bydgoskiego, Bydgoszcz styczeń 1978), Z doświadczeń pracy środowiskowej 
w województwie bydgoskim (konferencja naukowa Zespołu Pedagogiki Opiekuńczej 
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w Warszawie, Bydgoszcz luty 1978), Niektóre 
problemy dotyczące uwarunkowań zarządzania systemem oświaty (maszynopis, Uniwer-
sytet  Gdański, Instytut Nauk Politycznych 1978), Proponowana struktura administra-
cji oświatowej i układ jej podstawowych funkcji na różnych szczeblach z uwzględnieniem 
obowiązków i uprawnień (maszynopis, Uniwersytet Gdański, Instytut Nauk Politycz-
nych 1978),  Koncepcja nadzoru pedagogicznego w zreformowanym systemie edukacji na-
rodowej (maszynopis, Uniwersytet Gdański, Instytut Nauk Politycznych 1978), Stan 
i perspektywy rozwoju oświaty w województwie bydgoskim (referat na II Sesji Postępu 
Pedagogicznego w Bydgoszczy, materiał powielony, czerwiec 1978)

Od 1.02.1979 roku do 31.01.1981 roku Z. Węgierski jest zatrudniony na sta-
nowisku docenta kontraktowego w IKNiBO w Bydgoszczy, a po przekształceniu 
Instytutu w Oddział Doskonalenia Nauczycieli otrzymuje takie samo stanowisko aż 
do 1.01.1986 roku. Dodatkowo w latach 1981-1987 pełni funkcję dyrektora wspo-
mnianego Oddziału, którą Jan Kuberski - ówczesny Kurator Oświaty i Wychowania 
- przedłuża Z. Węgierskiemu do 30 września 1990 roku.

Równolegle  pracuje naukowo i finalizuje habilitację. Ostatecznie kolokwium 
habilitacyjne pisze 1.04.1985 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Jego dopełnieniem jest rozprawa  Organizacyjny i pedagogiczny model internatów 
i  burs szkolnych w zreformowanym systemie szkolnym. 

Podczas pracy w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli powstaje kilkanaście publi-
kacji, m.in. Polityka oświatowa w Polsce a zróżnicowania przestrzenne oświaty (Gdańsk 
1980), Internat w literaturze - wybrane zagadnienia (Bydgoszcz 1987),  Doskonalenie 
nauczycieli? Druga specjalność7 („Głos Nauczycielski”, 1987, nr 7).  

W 1984 Z.Węgierski zostaje przewodniczącym Międzywojewódzkiej Komisji 
Kwalifikacyjnej Stopni Specjalizacji Zawodowej działającej przy Oddziale Dosko-
nalenia Nauczycieli w Bydgoszczy. W ODN prowadzi też seminarium naukowo-
dydaktyczne z zakresu pedagogiki opiekuńczej. W efekcie powstaje praca zbiorowa 
pt. Zarys metodyki wychowania internatowego, która zostanie wydana w 1983 roku.

Po kolejnej zmianie w polskiej edukacji  1.09.1989 roku zostaje powołany na sta-
nowisko dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskie-
go Oddział w Bydgoszczy. Jednocześnie pracuje już wówczas dodatkowo - w  pełnym 
wymiarze godzin - w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (1986-1991). 
Znajduje także czas na działalność i przewodniczenie Sekcji Kształcenia i Doskona-
lenia Nauczycieli w Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego (1988-
1994). Należy również do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Bydgoskiego Towarzystwa 

7 Artykuł napisany wspólnie z  J. Paprzyckim, K. Waligórskim
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Naukowego (przewodniczy Komisji Filozofii i Socjologii), Towarzystwa Krzewienie 
Kultury Świeckiej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

W latach 1985-1990 Z. Węgierski jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Ba-
dań Pedagogicznych, a 19.09.1988 roku zostaje członkiem Rady Społecznej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.

W ostatnim swoim roku pracy  w Centrum Doskonalenia Nauczycieli  wraz z  na-
uczycielami, pracownikami administracji i obsługi walczy o budynek przy ul. Jagiel-
lońskiej 9 w Bydgoszczy z urzędnikami, którzy próbują wyeksmitować pracowników 
ośrodka w inne miejsce. Po interwencji w sądzie, wielokrotnych skargach na tę sytu-
ację, postanawia ustąpić ze stanowiska. 30 marca 1990 roku pisze w tej sprawie list 
do prof. dr hab. Henryka Samsonowicza ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej 
w Warszawie:
Uprzejmie proszę Pana Ministra o odwołanie mnie niezwłocznie z funkcji dyrektora 
Oddziału Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy. Prośbę swą uzasadniam 
faktem ciągłego wymuszania na mnie przez wojewódzkie władze administracyjne decyzji 
o  przekazaniu w całości lub części budynku Oddziału na cele niemające nic wspólnego 
z działalnością edukacyjną. W zaistniałej sytuacji nie widzę możliwości wypełniania 
statutowych funkcji dyrektora.

Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku decyduje, że próba prze-
jęcia budynku przez osoby trzecie była bezprawna i uchyla wyroki sądów niższych 
instancji na korzyść Centrum Doskonalenia Nauczycieli, którym kieruje Zbigniew 
Węgierski. 

W ostatnich latach życia Z. Węgierski dużo czasu poświęcił problemowi eurosie-
roctwa. Świadczą o tym między innymi artykuły: Eurosieroctwo w Polsce jako problem 
społeczny i pedagogiczny, „Wychowanie na co dzień”, Toruń 2008, Szkoła i opiekuno-
wie wobec eurosieroctwa (na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim), 
„Wychowanie na co dzień”, Toruń 2009, (współautor S. Piekut-Burzyńska); Szkoła 
wobec eurosieroctwa [w:] Edukacja w okresie przemian, A.Karpińska (red.), Białystok 
2010, Raport Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa w województwie kujawsko
-pomorskim (współautorzy W. Gulin, S. Piekut-Burzyńska, P. Prusak), KPSW, Byd-
goszcz 2010.

Z. Węgierski pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej w Bydgoszczy (od roku 1991), Bałtyckiej Wyższej Szkoły Huma-
nistycznej w Koszalinie i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Wło-
cławku. W  latach 2002-2005 był dziekanem Wydziału Pedagogicznego WSHE we 
Włocławku i przewodniczącym kolegium redakcyjnego Zeszytów Naukowych tej 
uczelni. Od roku 2005 pracował na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Społeczno
-Ekonomicznej w Warszawie (2005-2006) oraz kierownika Katedry Pracy Socjalnej 
i Opiekuńczej.

Był autorem ponad 170 artykułów, 12 książek, redaktorem 8 prac zbiorowych, 
recenzentem wielu rozpraw doktorskich. Pod jego kierunkiem napisano 15 prac 
magisterskich i 12 podyplomowych z zakresu pedagogiki opiekuńczej i polityki 
oświatowej.
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nagrody, Wyróżnienie, odznaczenia
• Złoty Krzyż Zasługi, 1972
• Medal 30-lecia PRL,1974
• Nagroda Wojewody Bydgoskiego za pracę naukową, 1976
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1977
• Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1978
• Medal 40-lecia Polski Ludowej,  1984
• Wyróżniony tytułem honorowym Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, 1988
• Nagroda Dyrektora Drugiego Stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i nauko-
wej, Warszawa, październik, 1984.
• Nagroda Dyrektora Pierwszego Stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 
Warszawa, październik, 1987.
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Robert Preus

Jerzy Zastempowski1 (1946-2017)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Metodycznego (1990-2000) oraz Kujawsko- 
-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli 
w  Bydgoszczy (2000-2013)
Urodzony 23.01.1946 roku w Bydgoszczy,
zmarł 2.04.2017 roku w Bydgoszczy
Był synem Józefa i Czesławy z domu Balik. 
Związek małżeński zawarł z Bożeną z  domu 
Włoch, z którą miał dwie córki: Beatę 
i  Dorotę. 

Jerzy Zastempowski pełnił funkcję dyrek-
tora najdłużej z wszystkich zaprezentowanych 
wcześniej postaci, bo blisko 24 lata. Ale nie 

stanowisko było dla niego najważniejsze, a ludzie związani ze środowiskiem eduka-
cyjnym i ich działania zmierzające do nieustannego podnoszenia jakości pracy na-
uczycieli. Chociaż  - jako dyrektor - podejmował ostateczną decyzję i brał na siebie 
odpowiedzialność, to zawsze wcześniej wsłuchiwał się w głosy innych. Zmagając się 
z  różnymi problemami, był otwarty na pomysły i innowacyjne rozwiązania swoich 
nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, a także środowiska edukacyj-
nego. Inspirował do podejmowania wyzwań edukacyjnych. Sam doskonalił swoje kom-
petencje. Był autorem wielu publikacji. Jednym z priorytetów jego pracy było tworzenie 
i wspieranie systemu doradztwa metodycznego. Wspólnie z dyrektorami wielkopolskich 
placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli opracował projekt funkcjonowania do-
radztwa metodycznego, który został zaprezentowany na komisji sejmowej.

Aktywnie włączał się w realizację wielu programów i projektów krajowych oraz mię-
dzynarodowych.  

Był otwarty na nowoczesne sposoby doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zainicjo-
wał utworzenie platformy zdalnej, umożliwiającej kształcenie na odległość. 

Był pomysłodawcą miesięcznika „Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole”, a potem 
jego wielkim orędownikiem. Zaangażował się również w tworzenie nowego czasopisma 
„UczMy” kierowanego do nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego.2

Był szanowanym nauczycielem szkół, uczelni, ośrodków metodycznych i dyrekto-
rem. Jego innowacyjne pomysły i wdrożenia były doceniane przez dyrektorów i  na-
uczycieli szkół, placówek oświatowych w całej Polsce, profesorów uczelni, wydziały 
1 Informacje na temat Jerzego Zastempowskiego pochodzą z Akt osobowych znajdujących się w Archi-
wum KPCEN w Bydgoszczy, materiałów dostarczonych przez Bożenę Zastempowską żonę dyrektora 
oraz z Curriculum vitae.
2 UczMy, nr 3, 2017, s.5
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oświaty, administrację samorządową i posłów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jerzy Zastempowski był dyrektorem walczącym o miejsca pracy dla nauczycie-

li. Bronił przed zagarnięciem mienia budynek przy ulicy Jagiellońskiej 9. Najpierw 
w  1990 roku, kiedy pismem Wydziału Gospodarki Lokalami Urzędu Wojewódzkie-
go w Bydgoszczy miał zostać bezprawnie przejęty  przez Zarząd Regionu NSZZ „So-
lidarność”. Potem w 1998 roku, kiedy ówczesny Kurator Oświaty chciał przenieść 
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny do obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicz-
nej przy ul. Skłodowskiej-Curie 4. W obu sytuacjach wyszedł z tych bitew zwycięsko.

Miał w sobie naturalny dar niesienia pomocy innym, który w początkowej fazie 
kariery zawodowej ujawnił się także zainteresowaniami młodego wówczas nauczycie-
la pedagogiką specjalną. 

W tak krótkim artykule nie sposób napisać wszystkiego. Zawarte tu informacje 
należy traktować jedynie jako okruchy dokonań, których Jerzy Zastempowski był 
twórcą i inicjatorem.

edukacja i praca
Droga zawodowa Jerzego Zastempowskiego była bardzo świadomym wyborem 

i precyzyjnie określona od najmłodszych lat. Decyzja ukończenia Liceum Pedago-
gicznego w Nakle zapowiadała rozpoczęcie kariery zawodowej w edukacji. Już 16 
sierpnia 1965 roku rozpoczyna pracę w Szkole Podstawowej nr 8, która znajdowała 
się  na Placu Kościeleckich w Bydgoszczy.  Tam realizuje się jako nauczyciel przez 
ponad cztery lata. W trakcie nauki mieszka z dziadkami pracownikami Szkoły Pod-
stawowej nr 51 specjalnej, która znajduje się w pobliżu rodzinnego domu  przy ulicy 
Toruńskiej. Wówczas szkołę tę prowadziła Gertruda Nowak pasjonatka pedagogiki 
specjalnej. Dyrektorka raz po raz zaprasza Jerzego Zastempowskiego do prowadzenia 
zajęć lekcyjnych w ramach zastępstw. Wkrótce pani Gertruda Nowak podpowia-
da młodemu nauczycielowi  możliwość wyjazdu na studia. Sprzyjają temu warunki. 
Wydział Oświaty w Bydgoszczy deleguje go na dwa lata do Warszawy. W 1968 roku  
Jerzy Zastempowski kończy Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej.

Jerzy Zastempowski wśród uczniów prowadzonej przez siebie klasy Szkoły Podstawowej nr 23 Specjalnej 
w  Bydgoszczy. 
Ze zbiorów prywatnych Bożeny Zastepmowskiej
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Uroczystość nadania J. Zastempowskiemu stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych. Uniwersytet 
Gdański 4.04.1987

Niemal bezpośrednio po ukończeniu studiów przenosi się do Szkoły Podstawowej 
nr 23 w Bydgoszczy, która jest szkołą specjalną z uczniami wymagającymi wspar-
cia i pomocy w pokonywaniu różnorodnych trudności. Tutaj Jerzy Zastempowski 
prowadzi zajęcia od 1.09.1969  roku do 31.08.1974 roku. W tym samym czasie 
(1970-1971) jest instruktorem w Powiatowym Ośrodku Metodycznym w Bydgosz-
czy. Jednocześnie studiuje na kierunku pedagogika specjalna  w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Krakowie, który z powodzeniem kończy w 1973 roku.

Doświadczenia szkolne i studia zaowocowały wkrótce pracą w Instytucie Kształce-
nia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Bydgoszczy, który znajdował się przy ulicy Ja-
giellońskiej 9. Instytutem kierował wówczas Kazimierz Konieczny, a sam ośrodek prze-
żywał prawdziwy rozkwit. Praca w nim była na pewno wyróżnieniem dla młodego, 
dobrze zapowiadającego się nauczyciela. Z tym miejscem oraz instytucjami oświato-
wymi, które tu funkcjonowały wiąże się Zastempowski na resztę swojego zawodowego 
życia, to jest na blisko czterdzieści lat. Jest świadkiem dużych zmian w oświacie, prze-
obrażeń edukacyjnych także w budynku, w którym pracuje. Instytut Kształcenia Na-
uczycieli i Badań Oświatowych im. Władysława Spasowskiego w Bydgoszczy, w  któ-
rym rozpoczyna karierę zawodową związaną z pracą z dorosłymi, istnieje do 1981 
roku. Potem przy ulicy Jagiellońskiej 9 powstaje nowa placówka Instytut Kształcenia 
Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie Oddział Doskonalenie Na-
uczycieli w Bydgoszczy (1981-1989), następnie  Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
im. Władysława Spasowskiego - Oddział w Bydgoszczy (1989-1991), Wojewódzki 
Ośrodek Metodyczny (1989-2000) i wreszcie obecnie istniejące Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Jest świadkiem wszystkich tych zmian.

W 1985 roku uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych, który nadaje 
mu  Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę doktorską 
Społeczno-ekonomiczne aspekty działalności domów dziecka w świetle wyników w  nauce 
obronił 30.10.1985 roku. Od tej pory pracuje jako adiunkt, a niebawem jako 
Kierownik Zakładu Pedagogicznego.  
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Punktem zwrotnym w karierze zawodowej Jerzego Zastempowskiego jest konkurs 
na stanowisko dyrektora nowo tworzonego Wojewódzkiego Ośrodka Metodyczne-
go, który wygrywa. Januariusz Stodolny ówczesny Kurator Oświaty i Wychowania 
powierza mu stanowisko początkowo na trzy lata (01.09.1990-31.08.1993), a potem 
na kolejne 5 lat (1.09.1993-31.08.1998). Ostatnim Kuratorem Oświaty i Wychowa-
nia, od którego otrzymuje takie powierzenie jest Bożena Adamska. Wówczas Jerzy 
Zastempowski pełni tę funkcję od 1.09.1998 roku do 31.08.2003roku. Następnie, 
zarówno Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, którym Jerzy Zastempowski kieruje, 
jak i późniejsze Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 
przechodzi pod opiekę Samorządu Województwa. Poprzez innowacyjne rozwiązania 
i ciekawe pomysły zjednuje sobie doświadczony już wówczas dyrektor przedstawicieli 
samorządu. Powierzenie na stanowisko dyrektora KPCEN w Bydgoszczy otrzymuje 
od kolejnych Marszałków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemara Achra-
mowicza i Piotra Całbeckiego. 

W czasie swoich kadencji systematycznie się doskonalił i podnosił kwalifikacje 
zawodowe. 

Jerzy Zastempowski był ciekawy świata i systemów edukacyjnych, które funkcjo-
nowały w innych krajach. W 1991 roku wyjeżdża jako dyrektor bydgoskiego Woje-
wódzkiego Ośrodka Metodycznego do Danii na zaproszenie prof. Elin Ekmana z  Uni-
wersytetu Kopenhaskiego. Tam poznaje system doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w Danii oraz wygłasza referat na temat organizacji doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli w Polsce. Pod koniec września 1996 roku jedzie do Danii  ponownie. Tym razem 
już z nauczycielami WOM, którym kieruje. Poznaje warunki nauczania  oraz szkolenia 
w duńskim systemie edukacji. Bierze też udział w szkoleniu Formy demokracji w Duń-
skim Systemie Oświaty zorganizowanym przez Związek Polaków Danii (1995). Wraz 
z nauczycielami WOM uczestniczy także w organizacji Polsko-Brytyjskiego Semina-
rium na temat doskonalenia treści i metod nauczania geografii, połączonego z kursem 
szkoleniowym dla polskich nauczycieli i metodyków tego przedmiotu (1992). Zaan-
gażowanie w organizację i przeprowadzenie tego wydarzenia skutkuje gratulacjami 
i  podziękowaniami od przedstawicieli Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, 
które zostają przesłane na ręce Januarego Stodolnego ówczesnego Kuratora Oświaty 
w  Bydgoszczy oraz Patricka Bailey’a z Towarzystwa Geograficznego w Angilii. 

Wiedzę o systemach edukacji w Europie będzie nieustannie pogłębiał. W 1999 
roku kończy studia podyplomowe w zakresie europejskiej administracji samorządo-
wej i rządowej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, na których poznaje 
m.in. politykę edukacyjną Unii Europejskiej i krajów Unii, kształcenie i doskonale-
nie nauczycieli w krajach UE, reformy polskiej edukacji na tle doświadczeń krajów 
UE. Bierze też udział w licznych konferencjach związanych z tą tematyką, np. Regio-
ny Europy a granice Unii Europejskiej (2000) oraz szkoleniach Przygotowanie placów-
ki doskonalenia nauczycieli do funkcjonowania w Unii Europejskiej zorganizowanych 
przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (2003).



Miejsce i Ludzie
201

Jerzy Zastempowski dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego oraz Mieczysław Ruszkowski wicedyrektor

Dbałość o wysoką  jakość pracy, którą prezentuje, zwraca uwagę środowiska 
oświatowego.W 1992 roku Kurator Oświaty powołuje go na przewodniczącego Mię-
dzywojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej 
Nauczycieli w Bydgoszczy. W 1995 roku uzyskuje trzeci stopień specjalizacji zawo-
dowej w  zakresie organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego w oświacie. 

W tym samym czasie otrzymuje pierwszą ocenę pracy. W piśmie z 9.03.1995 
roku Wiesława Tomasiak-Wyszyńska ówczesna dyrektor Wydziału Oświaty w Byd-
goszczy podkreśla: Permanentnie zabiega o doskonalenie poziomu pracy  Ośrodka. Mo-
dernizuje jego strukturę, dostosowując do potrzeb środowiska oświatowego (uwzględnia 
opinie i sugestie nauczycieli) Zorganizował pracownię wytwarzania środków dydaktycz-
nych, pracownię psychologicznej pomocy szkole oraz pracownię pomiaru dydaktycznego, 
powołał klub użytkowników komputerowych programów dydaktycznych. Skomputery-
zował informację pedagogiczną dla nauczycieli oraz księgowość Ośrodka. Pozyskał środ-
ki na zorganizowanie pracowni komputerowej. W budynku Ośrodka założył księgarnię 
wydawnictw pedagogicznych. Zainicjował wydawanie gazety oświatowej (miesięcznika) 
„Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole” oraz przedmiotowych zeszytów metodycznych. 
Zmodernizował pracę poligrafii (...) Sprawnie kieruje zespołem konsultantów i doradców 
metodycznych, stwarzając preferencje dla nowatorów. (...) Wysoki poziom kultury kie-
rowniczo-organizacyjnej, takt i wysokie poczucie odpowiedzialności zapewniają właściwe 
funkcjonowanie Ośrodka.

W 1997 Januariusz Stodolny powołuje go na przewodniczącego komisji analizują-
cej i kwalifikującej arkusze aplikacyjne szkół opracowujących innowację wdrożeniową. 

Jerzy Zastempowski otrzymuje również wiele podziękowań od środowiska edu-
kacyjnego, którym opiekuje się ówczesny Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Byd-
goszczy. Postawa dyrektora i budowanie dobrych relacji z pracownikami emanuje na 
całe środowisko. Pisemne podziękowania przychodzą od dyrektorów i nauczycieli 
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przedszkoli, szkół i placówek oświatowych za owocną współpracę, za osobiste zaan-
gażowanie dyrektora Zastempowskiego, za przeprowadzenie zajęć z nauczycielami 
różnych specjalności. Wielokrotnie przekazuje na rzecz wojewódzkich konkursów 
organizowanych w szkołach pomoc finansową i rzeczową.

Podziękowania otrzymuje także od różnych organizacji i instytucji, m.in. Ko-
mitetu Organizacyjnego Konkursu Kangur Matematyczny, pod którymi podpisuje 
się  przewodniczący Komitetu prof. dr hab. Brunon Kamiński. Ciepłe słowa kieruje 
także do dyrektora Ośrodek Rozwoju Edukacji  za organizację szkoleń dla kandy-
datów na ekspertów komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych do spraw awansu 
zawodowego nauczycieli. 

W roku akademickim 1990/1991 pracuje także w wymiarze ½ etatu w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Jest tam cenionym pedagogiem i wykładowcą 
zarówno przez studentów, jak i środowisko akademickie. Prof. dr hab. Andrzej Tcho-
rzewski Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w związku z zakończe-
niem pełnienia funkcji rektora pisze 17.06.1996 roku do Jerzego Zastempowskiego: 
(...) pragnę serdecznie podziękować za efektywną współpracę, która w mojej ocenie, ukła-
dała się korzystnie dla dobra środowiska akademickiego i mieszkańców Regionu Pomorsko
-Kujawskiego. Żywię głębnokie przekonanie, że tak jak dotychczas będzie Pan nadal ak-
tywnie i twórczo uczestniczyć w rozwiązywaniu codziennych problemów uczelnianych oraz 
w dziele dalszego umacniania i kreowania wizerunku naszej Uczelni na miarę potrzeb 
i  oczekiwań współczesnych czasów w trosce o przyszłość polskiej nauki i systemu edukacji.

Nauczycielki konsultanki KPCEN w Bydgoszczy: Mariola Frymus, Krystyna Karpińska, Jerzy Zastempowski 
i  doradczynie metodyczne: Grażyna Szczepańczyk, Gabriela Kurek, Dorota Kubiak.
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18 grudnia 2000 roku  Jerzy Zastempowski zostaje wpisany na listę ekspertów 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i wchodził w skład komisji kwalifikacyjnych oraz 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. 1.09.2001 
roku otrzymuje stopień nauczyciela dyplomowanego.

 Barbara Hyla-Makowska Poseł Rzeczpospolitej Polskiej, dziękując za dotych-
czasową współpracę, pisała do Jerzego Zastempowskiego (27.08.2001): Jestem pełna 
uznania i podziwu dla Kolegi szerokiego wachlarza pomysłów w pracy na rzecz działania 
i rozwoju placówki. Wysoko cenię Kolegi zmysł organizacyjny oraz umiejętność pokony-
wania trudności przynoszące wspaniałe efekty. 

Jerzy Zastempowski otrzymuje też liczne wyrazy uznania i podziękowania na 
przykład od Stowarzyszenia Pomocy Charytatywnej „Wschód” za dar serca złożony 
w  ofierze rodakom żyjącym na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej (2002) 
oraz od Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE za udzie-
loną pomoc, wsparcie, cenne rady i poświęcony czas.

Dbałość o rozwój placówek doskonalenia, którymi kierował, oraz zapewnienie 
wysokich standardów oferowanych usług edukacyjnych zachęcało dyrektora do po-
głębiania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania. Uczestniczy w cyklu wykładów 
Akademia Zarządzania Oświatą, który organizuje Centralny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Warszawie (2002), Akademii Problemów Edukacyjnych (2004), warsz-
tatach: Nadzór pedagogiczny w placówkach doskonalenia (2004). Kończy też kursy 
Mierzenia jakości pracy w placówkach oświatowych. Dwukrotnie bierze udział w Ogól-
nopolskim Seminarium Dyrektorów Placówek Doskonalenia Nauczycieli, na którym 
omawiane są aspekty akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (2003, 2004). 

Zwieńczeniem tej pracy było rzetelne przygotowanie do akredytacji Kujawsko
-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, którym kierował. Pra-
ca całego zespołu nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych pozwoliła 
na uzyskanie jej  w 2005 roku decyzją ówczesnej Kurator Oświaty i Wychowania 
Wiesławy Tomasiak-Wyszyńskiej. To był bardzo duży sukces umacniający pozycję 
ośrodka w województwie.

Wkrótce też Jerzy Zastempowski zostaje pełnomocniekiem powołanym przez 
Marszałka Województwa Waldemara Achramowicza do realizacji projektu Rozwój 
umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach działania 
2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości 
kształcenia ustawicznego w regionie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego.

Pod kierunkiem Jerzego Zastemowskiego w KPCEN w Bydgoszczy zrealizowano 
wiele programów edukacyjnych i projektów, m.in. program studium kwalifikacyj-
nego z zakresu pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogika. Był koordynatorem 
i  realizatorem badań potrzeb nauczycieli, dyrektorów i pracowników jednostek sa-
morządu terytorialnego w zakresie doskonalenia zawodowego, a także współautorem 
opracowanej nowej formuły funkcjonowania doradztwa metodycznego. Nieustannie 
zabiegał także o pozyskiwanie nowych doradców metodycznych do działań w Kujaw-
sko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
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W materiale roboczym przygotowywanym do jednej z nagród czytamy: Pan dr  Jerzy 
Zastempowski wzorowo realizuje obowiązki dyrektora, jest pomysłodawcą i  twórcą wielu 
przedsięwzięć w placówce. Wykazuje nieprzeciętne zdolności organizacyjne. Jest osobą 
o  wysokich kwalifikacjach zawodowych aktywnie angażującą się w proces doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.

zaintereSoWania 
Jerzego Zastempowskiego śmiało można włączyć w poczet ludzi renesansu z uwa-

gi na jego zainteresowania i wielość podejmowanych działań. Kochał polskie góry, 
szczególnie Tatry. Górskimi wędrówkami zaraził rodzinę, przyjaciół i znajomych. 
Zdobył wiele odznak turystycznych m.in. małą popularną, brązową, srebrną i złotą.  
Był chyba wszędzie. 

Ciekawość świata i pasja poznawania towarzyszyły mu przez całe życie. Dużo 
podróżował. Zwiedził wiele ważnych dla Europy miast, stolic i państw. Był w Wene-
cji, Londynie, Florencji, Barcelonie, Toledo, Madrycie, Salonikach, we Lwowie, na 
Maltcie, w Danii i wielu innych miejscach, których nie sposób tu wymienić. 

Interesował się przyrodą, rozpoznawał śpiew wielu ptaków i potrafił je nazwać. 
Aktywnie współpracował z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Byd-
goszczy. Prowadził tam zajęcia z podstaw metodyki nauczania i psychologii dla kie-
rowców, przyszłych instruktorów i egzaminatorów. Wielokrotnie wypowiadał się na 
temat bezpiecznej jazdy (np. Dokąd jedzie kierowca? Rozmowa z doktorem Jerzym 
Zatempowskim, 2.05.2006 Gazeta Pomorska, Aspekty psychologiczne, Rozmowa z dok-
torem Jerzym Zatempowskim, 7.10.2003 r. Gazeta Pomorska).

Pracownicy KPCEN w Bydgoszczy. Kolaż wykonany przez Krystynę Karpińską nauczycielkę konsultantkę 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy



Miejsce i Ludzie
205

Jerzy Zastempowski w Tatrach - Kasprowy Wierch, Czerwone Wierchy, 15.08.2001

Angażował się też w działania na rzecz województwa i rodzinnego miasta. W  1999 
roku Radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaakceptowali jednogło-
śnie kandydaturę Jerzego Zastempowskiego na stanowisko zastępcy dyrektora De-
partamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czemu nie objął tego stanowiska, 
do dziś nie wiadomo. 

Był członkiem Zarządu Rady Osiedla Bydgoszcz - Wschód, Siernieczek, Brdyuj-
ście. W październiku 2002 roku kandydował z ramienia SLD i Unii Pracy do Rady 
Miasta Bydgoszczy Okręg nr 2 (lista nr 3, pozycja 3). W tym samym roku wymienia-
ny był wśród kandydatów na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

Interesował się pedagogiką, psychologią, szkolnictwem specjalnym. Prowadził nie 
tylko zajęcia w placówkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, ale także realizo-
wał się jako nauczyciel akademicki. Pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej, po-
tem Akademii Bydgoskiej i Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, w Wyższej Szkole 
Gospodarki i Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Współpracował 
z Uniwersytetem Gdańskim przy opracowywaniu ekspertyzy Przemiany w zakresie 
kształtowania warunków bytu i infrastruktury urządzeń całkowitej opieki na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych Polski w latach 1945-1985. W Wyższej Szkole Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie prowadził badania i opracowywał raport Koszty kształcenia 
specjalnego w zależności od systemu (segregacyjny - integracyjny).

Jerzy Zastempowski kończy karierę zawodową, będąc na jej szczycie.  W 2013 roku 
przechodzi na emeryturę, ale nadal aktywnie uczestniczy w życiu środowiska nauczy-
cielskiego i akademickiego.

Odszedł po ciężkiej chorobie 2 kwietnia 2017 roku w Bydgoszczy.
W ostatnim pożegnaniu, które ukazało się na stronie internetowej Kujawsko-Pomor-
skiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jego pracownicy napisali:
Szanowny Panie Dyrektorze, Kolego, Przyjacielu
chwila, kiedy odchodzi ktoś bliski, jest zawsze nieodpowiednia i przychodzi zbyt wcześnie.
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A chcielibyśmy Panu jeszcze tyle powiedzieć...
Zawsze będzie Pan dla nas wyjątkowy i niepowtarzalny.
Był Pan nie tylko Dyrektorem, ale przede wszystkim WSPANIAŁYM CZŁOWIEKIEM.

Dziękujemy za:
życzliwość i otwartość wobec ludzi, szacunek dla innych,
umiejętność słuchania, poczucia humoru,
rozwagę w podejmowaniu decyzji, wyrozumiałość, empatię,
tworzenie przyjaznej atmosfery,
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
kulturę i takt w rozwiązywaniu trudnych spraw,
przychylne podejście do naszych pomysłów,
inspirowanie do podejmowania samodzielnych działań...

Z wyrazami uznania i szacunku koleżanki 
i koledzy.

nagrody i Wyróżnienia
Za swoją wyróżniającą pracę oraz szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzy-
mał liczne odznaczenia i nagrody:
• Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania trzeciego stopnia 1974
• Odznakę Przyjaciel Dziecka 1981
• Nagrodę Dyrektora Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie pierwszego 
stopnia 1986
• Złoty Krzyż Zasługi 1988
• Nagrodę Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie 1990
• Nagrodę Dyrektora Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie 1990
• Nagrodę Kuratora Oświaty 1995
• Medal KEN 1997
• Nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 2000
• Nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 2003
• Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej
• Nagrodę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

publikacje
• Wskazówki metodyczne dla uczestników szkolenia kursowego, Wydawnictwo Polskie-
go Towarzystwa Ekonomicznego, Bydgoszcz 1978
• Niektóre czynniki warunkujące proces socjalizacji w rodzinie i domach dziecka, [w:] 
Problemy pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach opieki nad dzieckiem, Z. Wę-
gierski (red.) IKNiBO,  Bydgoszcz 1980
• Opracowanie biografii z pedagogiki opiekuńczej, [w:] Problemy pracy opiekuńczo-
wychowawczej w placówkach opieki nad dzieckiem, Z.Węgierski (red.) IKNiBO,  
Bydgoszcz 1980 
• Rewalidacja czy rehabilitacja, ODN, 1987 Bydgoszcz
• Pojęcie niedorozwoju umysłowego i jego klasyfikacja, ODN, Bydgoszcz 1987
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• Wybrane problemy organizacji pracy w państwowych domach dziecka w świetle wyni-
ków w nauce wychowanków, [w:] Jerzy Turlej, Z badań nad organizacją zarządzaniem 
oświatą, IKN, Warszawa 1987 
• Pedagogiczne aspekty działalności domów dziecka, ODN Bydgoszcz 1990

WypoWiedzi i artykuły jerzego zaStempoWSkiego na tematy 
edukacyjne, WychoWaWcze:

• J. Zastempowski, Oświata. Polscy uczniowie mają kłopoty z myśleniem. Tuż-tuż za 
Japonią, Gazeta Pomorska, 10.12.2002
• J. Zastempowski, Nowe zasady, Ilustrowany Kurier Polski, 9.09.2002
• J. Zastempowski, Papier jest cierpliwy, Głos Nauczycielski, 18.07. 2001
• J. Zastempowski, Po wiedzę kaskadowo, Ilustrowany Kurier Polski, 8.10.1998
• M. Święchowicz, Ściągi na stos, Gazeta Pomorska, 6.02.1998 
• J. Bujakiewicz, Obyś się uczył w duńskiej szkole, Gazeta Wyborcza, 13.12.1994
• J. Zastempowski, Nauczyciel idzie do szkoły dziecka. Oceny nie powinny być celem 
samym w sobie, Kujawy i Pomorze, 6.02.1991
• J. Zastempowski, Co dalej ze stopniami, Głos Nauczycielski, 23-30.12.1990
• J. Zastempowski, Wyniki w nauce wychowanków domów dziecka w świetle badań 
(referat 20.10.1986, sala konferencyjna Naczelnej Organizacji Technicznej w Byd-
goszczy)
• Danuta Sztangierska, J. Zastempowski, Edukacja dla każdego, Fakty, 24.02.1979
• J. Zastempowski, O rodzinie dla rodziny. Wychowywać - znaczy mądrze kochać, Ga-
zeta Pomorska, 21.07.1977
• Z. Węgierski, J. Zastempowski, Egzaminy kwalifikacyjne. Pierwsze spostrzeżenia 
i  wnioski, Głos Nauczycielski, 12.06.1977 
• J. Zastempowski, Godny patronat, IKP, 7.05.1975
• J. Zastempowski, Godziny wychowawcze. Propozycja, która warto rozważyć, Gazeta 
Pomorska, 9.04.1975 
• J. Zastempowski, NURT pomaga nauczycielom, Zielony Sztandar, 13.04.1975
• J. Zastempowski, Nauczycielska wiedza na wyższym poziomie, Gazeta Kujawska,  
18.03.1975
• J. Zastempowski, Nauczanie w klasach specjalnych, Zielony Sztandar, 23.02.1975

W pierwszą rocznicę śmierci J. Zastempowskiego kilkudziesięciu nauczycieli kon-
sultantów KPCEN w Bydgoszczy napisało o tym, jak zapamiętało dyrektora. Treść 
tych wspomnień została opublikowana w dwumiesięczniku UczMy. Poniżej przedru-
kowujemy je w całości, bo warto, bo trzeba, bo nadal jest dla społeczności KPCEN 
kimś bardzo ważnym!

Panie Dyrektorze, pamiętamy!
Już ponad rok temu odszedł od nas Jerzy Zastempowski, wieloletni dyrektor KP 

CEN w Bydgoszczy. Odszedł, ale na zawsze pozostanie w naszych sercach  i wspo-
mnieniach. Był niekwestionowanym autorytetem dla wielu z nas. 
Był dyrektorem, przełożonym, ale nade wszystko wspaniałym CZŁOWIEKIEM.
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Pamiętam…interesujące dyskusje z panem dyrektorem na różne tematy. Zdarzało 
się, że podczas rozmowy pan dyrektor mówił: Mam inne zdanie, ale proszę mnie prze-
konać, że ma pani rację. Zamieniał się wówczas w słuch. Siadał wygodnie w fotelu, za-
kładał nogę na nogę, zdejmował okulary, patrzył mi prosto w oczy i … z ogromnym 
zainteresowaniem słuchał moich wywodów. A ja mówiłam, przytaczałam konkretne 
argumenty uzasadniające moje zdanie. I… po wysłuchaniu mojej wypowiedzi nie-
jednokrotnie słyszałam: Przekonała mnie pani.

Pamiętam…  służbowy wyjazd do Torunia z panem dyrektorem. Droga mijała nam 
bardzo szybko, rozmawialiśmy na różne tematy. Pan Zastempowski z radością opo-
wiadał o swoim wnuku, wówczas małym chłopcu. Między innymi zwrócił moją uwa-
gę na to, bym jako kierowca nie wjeżdżała na budziągi (chyba dobrze ten wyraz jest 
napisany?). Moje zaskoczenie i zdziwienie, co to jest, było ogromne. Okazało się, że 
ten neologizm wymyślił wnuk pana dyrektora, który tak nazwał białe, grube, kar-
bowane linie na poboczach drogi. Wyjaśnienie było proste: jeśli kierowca zasnąłby 
i  wjechał na taką linię, to w samochodzie słychać buczenie i kierowca natychmiast 
się budzi – stąd budziąg. Do dziś, jeśli nieraz zdarzy mi wjechać na taką linię i usły-
szę w  samochodzie buczenie, myślę: Pan dyrektor powiedziałby, że wjechałam na 
budziąga. 

Pamiętam… pana dyrektora jako człowieka renesansu, który ma rozległą, a zarazem 
dogłębną wiedzę na wiele tematów. Jeśli coś go zafascynowało, drążył temat, mnó-
stwo czytał, opowiadał o tym z zapałem, lubił dyskutować.

Pamiętam… że niejednokrotnie rano wchodził do pracy i z uśmiechem opowiadał o 
tym, że obudził go  śpiew ptaka – tu wymieniał nazwę. Znał ich zadziwiająco dużo, 
fascynował się ich śpiewem. 

Pamiętam… egzamin przed komisją, w której zasiadał pan Zastempowski. Padło py-
tanie: Rola wychowawcy w okresie transformacji społeczno-politycznej w Polsce. W mojej 
głowie była totalna pustka i konsternacja. I nagle jedna z osób w komisji łagodnie 
zadaje pytania pomocnicze, włącza do dyskusji pozostałych członków komisji. Moje 
myśli powoli porządkują się, zaczynam brać czynny udział w rozmowie. Stworzona 
atmosfera sprawiła, że trudne na początku pytanie stało się jasne i zrozumiałe. Znikła 
gdzieś trema, a ja poczułam się pewniej. Egzamin zdałam, a pana Zastempowskiego 
zawsze będę wspominać jako tego, który pomógł mi pozbyć się stresu i potraktował 
mnie jako partnera w dyskusji, a nie jak ucznia, który czegoś nie wie. 

Pamiętam… że jadąc w delegację, często wybierał trasy, na których było coś intere-
sującego do zobaczenia, zachwycał się tym, przed wyjazdem czytał o  tym miejscu, 
a potem opowiadał z zapałem swoim współpasażerom. Umiejętnie łączył pracę ze 
swoją pasją podróżnika. Robił mnóstwo zdjęć. Pokazując je, o  każdym miejscu opo-
wiadał różne ciekawostki. Cechowała go ogromna ciekawość świata bez względu na 
lata, które mu przybywały. W tej ciekawości ciągle był młodzieńcem.
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Pamiętam…  interesujące wykłady, które pan dyrektor wygłaszał. Zawsze był do 
nich rzetelnie, rzeczowo przygotowany, wplatał odrobinę humoru. Wygłaszając je, 
patrzył na słuchaczy, czuło się szacunek, którym ich obdarzał. Czuło się również jego 
zainteresowanie tematem, mówił bardzo emocjonalnie – z pewnością miało to też 
wpływ na skupianie uwagi audytorium, rozbudzenie zainteresowania referowanym 
tematem. 

Pamiętam… kiedyś pan dyrektor wyczuł, że mam problem, zaprosił do rozmowy, 
wysłuchał (o dziwo nie miałem oporów, by opowiedzieć szefowi o swoim kłopocie), 
szukał ze mną rozwiązania sprawy, dawał rzeczowe (ale nie mentorskie) rady, nasza 
rozmowa nigdy nie wyszła poza ściany jego gabinetu. Wiedziałem, że mogę mieć do 
niego pełne zaufanie i miałem. 

Pamiętam… pana dyrektora jako osobę w stu procentach kulturalną, tak trochę 
z  innej epoki. W obecnych, drapieżnych czasach był dżentelmenem w stosunku do 
kobiet, był świetny jako szef.

Pamiętam…że jego ulubioną marką samochodu był mercedes. Zwykle miewał star-
szawe roczniki tego samochodu, ale zawsze lśniły jak nowe, bo bardzo o  nie dbał.

Pamiętam…wspólny sobotni wypad do lasu z kijkami. Byliśmy dużą grupą. Trening 
prowadził nasz kolega wuefista Darek. Pan dyrektor ćwiczył razem z nami, bardzo 
przykładał się do rozgrzewki, maszerował w dobrym tempie. Potem razem biesiado-
waliśmy, graliśmy w badmintona i inne gry. Cały czas był aktywny, nie migał się od 
uczestnictwa w sportowych konkurencjach. Tryskał dobrym humorem i zarażał nim 
innych. Wykazał się też jako świetny gawędziarz, którego słucha się z przyjemnością.
 

Pamiętam…, że miał dar integrowania zespołu, na świąteczne spotkania pracow-
ników zawsze przychodzili ci, którzy już dawno w naszej placówce nie pracowali. 
Zawsze miał dla nich czas, zauważał ich, rozmawiał, szanował, podkreślał, że drzwi 
firmy zawsze są dla nich szeroko otwarte.

Pamiętam…, że po przejściu na emeryturę regularnie spotykał się z nami już na 
gruncie prywatnym. Na spotkania przychodzili również inni emeryci i  osoby, któ-
re z  różnych powodów zmieniły pracę, odeszły z  KPCEN-u. Wybieraliśmy piękne 
okoliczności przyrody, biesiadowaliśmy, wspominaliśmy. Na ostatnim takim spotka-
niu pan dyrektor był już chory, ale nie dał po sobie poznać, że cierpi.

Pamiętam…, że zawsze witał wszystkich pierwszy mówiąc dzień dobry, podawał rękę 
na powitanie, czy to w sekretariacie, czy na korytarzu. Niejednokrotnie powiedział 
miłe słowo, zapytał o coś, poklepał po ramieniu, zauważał każdego.

Pamiętam… przy realizacji pewnego projektu unijnego nastał trudny moment. Jed-
na  z koleżanek odpowiedzialna za moduł, w którym problem się pojawił, była na 
urlopie. Dyrektor prosił, by jej nie niepokoić, by do niej nie dzwonić - sam włączył 
się w rozwiązanie problemu i… udało się.
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Pamiętam… nasze rozmowy na temat aktualnej sytuacji w kraju. Żywo interesował 
się polityką, sam komentował różne wydarzenia. Często też pytał mnie: A zna pan to? 
I tu sypał różnymi dowcipami… Było wesoło! Czułem z jego strony szacunek, dawał 
mi odczuć, że widzi we mnie eksperta w mojej dziedzinie.

Pamiętam…, że dyrektor był bardzo otwarty na wszelkie pomysły i często przyjmo-
wał je z entuzjazmem, co przekładało się na moją pracę. Potrafił także doradzić pry-
watnie i w tym obszarze zaraził mnie wędrówkami górskimi. Sam chyba był wszędzie. 
O swoich wyprawach opowiadał z pasją. Wiele godzin spędziliśmy nad mapami. Po-
kazywał szlaki, przełęcze, ciekawe miejsca. Ostrzegał przed trudnościami i doradzał, 
jak bezpiecznie zdobywać szczyty, gdzie warto pójść i co zobaczyć. Nauczył mnie 
chodzić po górach, także w sensie dosłownym. To dzięki dyrektorowi od kilkunastu 
lat jeżdżę z rodziną w góry: Tatry, Góry Stołowe, Bieszczady i inne.

Pamiętam…, że był miłośnikiem gór. Kiedyś pokazał mi zdjęcie Tatr, pytając o na-
zwy poszczególnych szczytów. Niestety, nie wiedziałam. Pan dyrektor wszystkie na-
zwał po kolei.

Pamiętam… kiedy byłam kierownikiem kursu kwalifikacyjnego, Dyrektor miał na 
tymże kursie wykłady. Na jednym z nich podkreślał ogromną rolę nauczyciela i to 
nie były same slogany i ogólniki. Kładł nacisk na to, by być w zgodzie z samym sobą, 
podkreślał, że samemu trzeba być dobrym, by innych uczyć dobroci. 

Pamiętam… jego takt w każdej sytuacji, czy to były chwile trudne prywatnie, czy 
zawiłe zawodowo. 

Pamiętam… pana dyrektora sprzed wielu lat, to był czas, kiedy na świat przychodzi-
ły jego dzieci. Zachwycało mnie u niego bycie synem, mężem, ojcem. Był ogromnie 
oddany swojej rodzinie, zawsze opowiadał o niej z czułością. 

Pamiętam… pana Jerzego Zastempowskiego jako człowieka czynu, który słowa 
przekuwał w działanie. Zawsze uczynny, uśmiechnięty, gotowy, by służyć innym, 
pełen planów na przyszłość. Był człowiekiem niesamowitym, niezwykłym, pełnym 
życia, refleksji, humoru.

Pamiętam… go jako świetnego dyrektora, który potrafił słuchać, rozmawiać, dys-
kutować, a czasem… żartować. Umiał pracować z ludźmi, których lubił i  szanował. 
Miał do nich zaufanie, dając sporą swobodę działania. Jego ogromną wartością była 
wiedza, którą nieustannie pogłębiał. Ważne cechy pana dyrektora to: kreatywność, 
wyobraźnia i odwaga. Dawały one szansę na rozwój placówki, którą kierował i która 
w środowisku była postrzegana jako ważna, konieczna, potrzebna. Nie omieszkam go 
nazwać wielkim architektem oświaty.

Pamiętam, że był przede wszystkim Człowiekiem, a nie tylko dyrektorem. Dla wielu 
był, jest i będzie autorytetem.



WSpomnień czar
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Z dużą przyjemnością mówi się i pisze o ludziach niezwykłych, którzy przez wiele 
lat niezaprzeczalnie mieli wpływ na budowanie wizerunku  i marki naszej placów-
ki. Było ich wielu, bardzo wielu. Przywołaliśmy pamięć tylko o niektórych z  nich.  
Żałujemy, ale nie mieliśmy innej możliwości. Brakowało źródeł informacji. Dlatego 
tego też zwracamy się z gorącą prośbą o usprawiedliwienie  tych naszych niedocią-
gnięć i przyjęcie najszczerszych przeprosin. Wszystkim naszym znakomitym po-
przednikom składamy wyrazy szacunku i wielkiego uznania.
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Pod red. Wieslawy Tomasiak-Wyszyńskiej

Wspomnień czar…   

Miejsce i ludzie to w naszym przypadku istota zawodowego istnienia. Funkcjonu-
jemy w miejscu godnym, bo czyż inaczej można określić siedzibę w pałacu klasycy-
stycznym z 1863 roku? A i zespół nieprzeciętny. Nie ma zwykłych, mdłych postaci. 
Niejednokrotnie się różnimy. Dyskusje na argumenty trwają dugo, ale nigdy nie 
kończą się fiaskiem. Zawsze znajdujemy rozwiązanie. Nikt nie wychodzi pokonany, 
nadęty i  obrażony w poczuciu bezsilności czy zagrożenia. Lubimy się, rozumiemy 
i  szanujemy. Wzajemnie się wspieramy, wzbogacamy, korzystamy z wiedzy i do-
świadczenia i to jest piękne, niespotykane, niezwykłe. Nie ma przecież nic bardziej 
wartościowego niż praca, do której przychodzi się z radością i przyjemnością, którą 
po prostu sie kocha. Taki stan ducha, umysłu i ciała zdecydowanie pozytywnie prze-
kłada się na jej efekty.

Siła oSoboWości
Nie podlega dyskusji fakt, że każdą instytucję, szkołę, firmę czy fabrykę tworzą  

ludzie. Budują relacje, atmosferę, kształtują  jej kulturę.
Placówkę oświatową doskonalącą nauczycieli tworzą ludzie szczególni, bogaci 

w  wiedzę i  umiejętności. Utalentowani. Z pasją uczenia, wspierania i rozwijania in-
nych. Wielu z nich to rzeczywiste autorytety, osobowości.

Etymologia terminu osobowość  wywodzi się od słowa – osoba. Oznacza ono byt 
o rozumnej naturze, cechujący się odrębnością od innych bytów, posiadający świado-
mość własnego istnienia, wolę, własny charakter i system wartości. 

Na przestrzeni trzydziestu lat (a tak naprawdę już znacznie wcześniej) 
w  Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy bytów 
szczególnych,  odrębnych, wyróżniających się spośród innych było wiele.  Obecnie 
także ich nie brakuje.  Pracowników przez duże P - prawdziwych osobowości, które 
z siłą tsunami porywają słuchaczy, rozbudzają ich ciekawość poznawczą, zarażają 
kreatywnością, chęcią działania, ciągłego rozwijania procesu edukacji i doskonalenia 
umiejętności własnych. Wyróżniających się szczególną miłością  do ludzi, wyjątkowo 
kompetentnych. Bo tylko taki zespół  może wykonywać  zadania szczególne -  
przeszkolić w  ciągu roku szkolnego dziesięć tysięcy nauczycieli. Bo tylko tacy ludzie 
mogą budować prestiż placówki, jej markę i niezwykły wizerunek.
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Oni odeszli na zawsze

Odeszli, ale wciąż pozostają blisko. Są  w naszych sercach  i wspomnieniach.                                                

Nie można przecież zapomnieć niekwestionowanego autorytetu i niezwykłego 
człowieka, którym był i pozostaje w sercach, myślach i słowach nasz drogi szef 
dr  Jerzy Zastempowski. Człowiek renesansu, znawca przedmiotu  z dogłębną 
wiedzą, pasjonat w wielu dziedzinach. Był doświadczonym i kompetentnym 
dyrektorem. Sprawnie i  kreatywnie zarządzał placówką. Cechowała go ogromna 
ciekawość świata i ludzi. Szanował i rozumiał swoich pracowników. Umiał uważnie 
słuchać i skutecznie się porozumiewać. Posiadał wyjątkowy  dar integrowania 
zespołu. Chętnie dyskutował. Nie czuł się osobą mającą wiedzę na temat świata 
całego. Rzeczowe argumenty brał zawsze pod uwagę. W piękny sposób otwierał się na 
pomysły innych. Przyjmował je z  entuzjazmem. Wspierał w realizacji. Motywował.  
Umiał pracować z ludźmi, ponieważ ich  lubił i szanował. Ufał, dając sporą swobodę 
działania. Posiadał cechy (kreatywność, wyobraźnię i odwagę) dające naszej placówce 
szansę na rozwój, utrzymanie prestiżu i marki. Nazywaliśmy go wielkim architektem 
oświaty.  Był mistrzem wykładu. Zawsze doskonale przygotowany. Zachwycał wiedzą 
i  szczególną narracją. Jago słowa zapadały w pamięć na długo. Dla pracowników, wielu 
słuchaczy i studentów był, jest i pozostanie autorytetem, prawdziwym człowiekiem, 
dżentelmenem. Ogromną wagę przywiązywał do pojęcia „kultura pedagogiczna” 
i  wszystkiego co się za tym sformułowaniem  kryje.  Sam był jej niezaprzeczalnym 
wzorem i sztandarowym  jej przykładem.      

Czasami wpadał do pracowni z jakimś merytorycznym pytaniem związanym  
z  czynionymi przygotowaniami do zajęć lub wykładu (chciał wiedzieć wszystko na 
temat tego co było w danym momencie przedmiotem jego zainteresowania), no i  za-
czynało się. Niby niewinne pytanie  a zawsze wywoływało lawinę. Emocjonalna (acz-
kolwiek kulturalna) wymiana myśli z wzajemnym  przekonywaniem się o słuszności 
własnych wywodów, przerzucanie się fragmentami wykładów, cytatami z pism peda-
gogicznych, powoływaniem się na światowe autorytety.  Kiedy zaspokoił „napadowy” 
głód  wiedzy, dziękował uprzejmie za wsparcie, odwracał się na pięcie i wychodził. 
Natomiast my,  wyczerpane intensywnością myślenia nauczycielki konsultantki,  po-
trzebowałyśmy reanimacji. Ale był to prawdziwy rozwój zawodowy.

Umiejętnie łączył pracę ze swoją pasją podróżnika i fotografa (jadąc  w delega-
cję,  wybierał trasy, na których było coś interesującego do zwiedzenia i zobaczenia). 
Kochał góry. Każdego roku część urlopu spędzał z żoną na górskich wędrówkach. 
Nazwami szczytów Tatr sypał jak z rękawa. Kochał przyrodę. Zawsze fotografował 
zniewalające  widoki i piękną architekturę. Znał ptaki i uwielbiał ich śpiew.  Roz-
poznawał ptasie trele i wiedział, jaki osobnik się za nimi kryje.  Lubił operę i cały 
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wyszukany kontekst, który wyjściu na spektakl  towarzyszy.  
Czy był aniołem? Nie do końca. Miał swoje natręctwa. Ulubiona marka samo-

chodu – Mercedes. Zdeklarowany  muzyczny  tradycjonalista. W tej kwestii nie słu-
chał argumentów i nie dawał się przekonać. Od stu lat pielęgnował uwielbienie dla 
„Słodkich fiołków”  i takich tam podobnych. Nie było to disco polo, ale podczas 
jazdy autem w delegację, choćby do Torunia, i tak trudno było tego typu szlagiery 
znieść. Podobnie z radiem, słuchał wyłącznie „trójki” i już. Mimo tego, że zawsze był  
elegancki i zadbany, pewnego  razu w okresie  wakacji  przybył do pracy w sanda-
łach! Ale więcej tego nie powtórzył… Systematycznie  krytykowanej, niezbyt ładnej 
poszetki  nie zmienił nigdy. Potrafił prowadzić długi spór w kwestii faktu, że nie ma 
możliwości, aby w potrawie leczo nie odchodziły od papryki skórki. Jemu zawsze od-
chodzą i  już. I nie ma takiego rozwiązania, które mogłoby temu zapobiec. Wszyscy 
wiedzieli, że jest.  

Miał zatem dwie twarze? Skądże. Taki był jego „uboczny” urok, zabawny koloryt. 
Sam się z tego niejednokrotnie śmiał, ponieważ miał duży dystans wobec swoich 
wad i słabości. A i tak wszyscy go kochali i szanowali. Na zawsze pozostanie dla nas 
wyjątkowym człowiekiem i niezwykłym szefem.

Mariola Frymus. Piękna na zewnątrz i wewnątrz. Kolorowy ptak. Zawsze gu-
stownie i ze smakiem ubrana. Wzór elegancji. Kobieta z  niezwykłą umiejętnością 
dobierania barw każdego swojego stroju. Tworzyła  kompozycje zamknięte w aspek-
cie zarówno malarskim, jak i modowym.

Od 2000 roku  kierowała w naszej placówce Pracownią Wspierania Edukacji Ele-
mentarnej. Świetna szefowa. Profesjonalna nauczycielka dzieci i dorosłych. Zawsze 
dobrze zorganizowana, poukładana, opanowana i uśmiechnięta. Inspirująca. To co 
innym wydawało  się niewykonalne, jej nie sprawiało problemu. Przyjazna ludziom. 

Praca była dla niej wszystkim – siłą napędową, impulsem do działania. Dawała jej 
siłę do życia i walki z chorobą. Uczestniczyła do końca w procesie doskonalenia za-
wodowego nauczycieli. Realizowała zadania w projekcie unijnym dotyczącym wspie-
rania i rozwijania zdolności uczniów. Kochała niespieszne (jak mawiała) śniadania  
z  kawką i kobiecym pismem na stole…

Parafrazując słowa naszej regionalnej poetki, można by rzec, że „im mniej było 
przed nią, tym więcej w niej”. Odeszła zbyt wcześnie, w połowie swojego życia. Po-
zostało poczucie głębokiego żalu i pustki, jaką po sobie zostawiła.

Panią Małgorzatę Klimińską  poznałam, pracując w nadzorze pedagogicznym. 
Podkreślam to nie bez kozery, ponieważ w tym okresie KPCEN w Bydgoszczy pod-
legał wpływom kuratorium oświaty, zarówno w obszarze nadzoru, jak i prowadzenia 
placówki. Pewnego dnia zjawiłam się  u pani redaktor z pomysłem poszerzenia pisma 
wydawanego przez KPCEN pod nazwą  Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole o  nowy 
rozdział traktujący o wychowaniu w szkole. Propozycja została przyjęta chłodno, 
z  wyraźnym dystansem. Musiałam się bardzo „nagimnastykować”, aby przekonać 
panią Małgorzatę o słuszności wniesionej propozycji. Po pewnym czasie lody stop-
niały i współpracowałyśmy w atmosferze całkowitego zrozumienia i porozumienia. 
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Podziwiałam wielki takt pani redaktor i niezaprzeczalnie wysokie kompetencje.
Krystyna Karpińska przytacza zabawne fakty ze współpracy  dr Małgorzatą Kli-

mińską. Rozbawiona opowiada: Ówczesna redaktorka czasopisma  z  pozoru poważna, 
przy bliższym poznaniu okazała się wulkanem humoru, refleksji i pomysłów. Bardzo 
szybko zaangażowała mnie do pracy przy czasopiśmie w roli ilustratora. Z  powodu ubo-
giej na tamte czasy technologii komputerowej ręczna praca plastyczna była w cenie. Re-
alizowałam  rysując  każde zapotrzebowanie  w każdej sytuacji. Kiedy była potrzebna 
ilustracja nauczyciela wspinającego się po szczeblach drabiny awansu zawodowego, Mał-
gosia  naśladowała osobę wspinającą się po drabinie, pozując artystce, po to bym mogła le-
piej narysować sylwetkę tego nauczyciela. Zawsze bawiło mnie to ogromnie. Pani Małgo-
rzata podziwiała moje plastyczne zdolności, uważając się w  tej dziedzinie za beztalencie. 
Zaimponowała mi bardzo, kiedy będąc na emeryturze, sama zaczęła malować i rysować. 
Miała  nawet swoją wystawę plastyczną.   W  moim przekonaniu jest to doskonały dowód 
pozostający w zgodzie z teorią, że człowiek jest nieskończony i rozwija się przez całe życie. 

Nie da się także zapomnieć niezwykłej kobiety o ciekawej osobowości, którą była 
dr Zofia Kucharska – bibliotekarz. Odpowiadała za organizowanie doradztwa me-
todycznego dla nauczycieli bibliotek szkolnych. Niewielka, krucha, ale z nieprze-
ciętnym charakterem i zawodowym znawstwem. Kochała książki ponad wszystko 
i  zaznaczyć należy, że nie tolerowała ignorantów w tym obszarze, co wyraźnie komu-
nikowała werbalnie i niewerbalnie również. Przed laty stała się bohaterką pewnego 
wydarzenia, o którym do dzisiaj pamiętają pracownicy naszej placówki z dłuższym 
stażem. Przygotowywała się do awansu zawodowego. Zgodnie z obowiązującą proce-
durą gotową, opasłą teczkę z dokumentacją dała do przeglądu dyrektorowi Jerzemu 
Zastempowskiemu. Zawsze rzetelny szef dokonał skrupulatnej analizy jej zawartości 
i przedstawił propozycje drobnych, aczkolwiek rzeczowych zmian. Bulwersacja  Zofii 
była niezmierzona. Nie przyjęła do widomości żadnego z przedstawionych argumen-
tów. Śmiertelnie obraziła się na dyrektora. Postanowiła nic nie poprawiać w swoich  
materiałach, które uważała za perfekcyjne przygotowane i nie  przystępować do egza-
minu na awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego. W postanowieniu pozostała 
do samej  emerytury.

Zbigniew Kusy – nauczyciel wychowania technicznego.   W latach siedemdzie-
siątych pełnił funkcję dyrektora  Wojewódzkiej Pracowni Dydaktyczno-Technicznej, 
która funkcjonowała w ówczesnym Instytucie Kształcenia Nauczycieli. Jako nauczy-
ciel konsultant zajmował się wspieraniem szkół zawodowych i technicznych, sprawo-
wał nadzór pedagogiczny nad  pracą doradców metodycznych. Zawsze miał pomysł 
na rozwiązanie jakiegoś technicznego problemu, z którym zwracali się nauczyciele. 
Niezwykle spokojny i zrównoważony człowiek. Żeby wyprowadzić Zbyszka z równo-
wagi, należało się bardzo, bardzo postarać. Odszedł niedawno, w tym roku. Trudno 
w to uwierzyć.



Miejsce i Ludzie
217

Oni tworzyli historię

Na przestrzeni wielu lat istnienia  naszej placówki zmieniał się zespół pracowni-
ków. Co jest sprawą oczywistą. Zdarzało się, że niektórzy tęsknili za szkołą i do niej 
wracali, kilka osób wybrało inną drogę zawodową, odchodzili również na emeryturę. 

We wrześniu 2018 zakończyła pracę zawodową długoletnia wicedyrektor 
Barbara Daroń. Przepracowała w KPCEN w Bydgoszczy 27 lat.  Ale tak naprawdę 
z placówką doskonalenia związana była znacznie dłużej. Jako absolwentka studiów 
pedagogicznych w Poznaniu pracę zawodową w ówczesnym Instytucie Kształcenia 
Nauczycieli i Badań Oświatowych w Bydgoszczy rozpoczęła już w 1975 roku. 
Swój rozwój zawodowy zaczęła od „terminowania”, które polegało na  wspieraniu 
w różnych czynnościach zawodowych wykładowców prowadzących kształcenie 
i  doskonalenie nauczycieli. Krok po kroku „ogarniała” ten proces. Ukończyła studia 
podyplomowe, uczestniczyła w wielu warsztatach, kursach. Osiągała poszczególne 
stopnie awansu zawodowego. Zawsze chciała wiedzieć i umieć. Powierzono jej 
ważne zadanie – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w obszarze edukacji 
wczesnoszkolnej (aktualna nazwa). W ówczesnym czasie, jak wspomina pani Barbara, 
kursy i  szkolenia dla nauczycieli były bardzo długie – trwały po 60 - 200 godzin. 
Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Prowadzone były w Bydgoszczy, Toruniu 
i Włocławku. Realizowano również tzw. sesje wakacyjne. W wyznaczonej placówce 
oświatowej nauczyciele szkolili się przez dwa letnie tygodnie. Grupy były liczne - do 
40 osób. Prowadzenie zajęć okazywało się trudne, często wyczerpywało. 

 Snując swoją opowieść, Barbara podkreśla fakt, że jest żyjącym świadkiem wszel-
kich zachodzących w placówce zmian: programowych, strukturalnych, organizacyj-
nych i wszelkich innych. Przeszła wszystkie szczeble tzw. kariery zawodowej, zaczy-
nając od nauczyciela, poprzez asystenta stażysty, starszego wykładowcę, nauczyciela 
konsultanta, na wicedyrektorze kończąc. Trwało to długo – aż 43 lata.  Pracowała 
z różnymi dyrektorami, ale z największym szacunkiem  i sentymentem wspomina 
dr. Jerzego Zastempowskiego. Swojego szefa, współpracownika, przyjaciela. W roz-
mowie zaznacza, że to Jerzy nauczył ją tego, jak być skutecznym dyrektorem, jak 
kierować instytucją, jak pokonywać trudności i rozwiązywać problemy. Mówi: On 
był moim nauczycielem, mentorem, coachem. Piękne słowa. 

Pani dyrektor, jak na uroczą kobietę przystało, miała pewne charakteryzujące ją  
słabości. Przenigdy nie przyjechałaby do pracy ubłoconym autem. Obok pięknych 
bucików, nie przeszłaby obojętnie. Nie mówiąc o sukienkach, spodenkach, żakieci-
kach, tunikach, szalach i szalikach oraz innych częściach kobiecego stroju. Kocha 
posiadać ich bez liku. O damskich akcesoriach nie wspomnę, no... chyba, że dwa 
słowa tylko.  Dla biżuterii i gustownych ozdób miała i ma wielką atencję. Dobiera je 
do swojego image niezwykle trafnie, podobnie jak okulary korekcyjne, które zawsze 
ją zdobią i pozostają w harmonii z garderobą i obowiązującym lookiem.
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Z pewnością jest  estetką i była zawsze w tym obszarze wzorem do naśladowania 
dla żeńskiej części zespołu pracowników. 

Jako kobieta o wielu zaletach i talentach była, i z pewnością jest nadal, zaine-
resowana nie tylko pedagogicznymi, ale także  kulinarnymi nowinkami. Gotowa-
ła i wypiekała. I rzecz niezwykle istotna, wszystkie nowo przygotowane  pyszności  
przynosiła nam pracownikom do zdegustowania.  Często do tego wracamy i ciepło 
wspominamy. 

Wracając do spraw zawodowych i merytorycznych, należy podkreślić, że jako sze-
fowa była osobą kompetentną, umiejącą odnaleźć się w każdej sytuacji. Nie bała się 
podejmowania trudnych i niepopularnych decyzji.  Skutecznie motywowała zespół. 
Była także mistrzynią słowa mówionego. Jej wystąpienia z „okazji i ku czci” zawsze 
zaciekawiały, wzruszały  i zapadały w pamięć.

Juliana Ochenduszko – biolog.  Postać znana w całym środowisku oświatowym 
naszego miasta i poza nim. Zanim odszedł na emeryturę i poszedł dalej własną za-
wodową drogą, przepracował w KPCEN 28 lat. Mimo że jego specjalnością była 
biologia, po zatrudnieniu  w naszej placówce dołączył do zespołu kształcenia  kadry 
kierowniczej. W rozmowie wielokrotnie podkreśla, że sam siebie podziwia za tę nie-
zwykłą odwagę i podjęcie się takiego zadania. Zarządzania uczył się razem z grupą 
swoich dyrektorów, z którymi współpracował. Zaowocowało to kilkoma publika-
cjami w pismach Oświata i Wychowanie i w Nowej szkole, a także pracą pod tytułem 
Przydatność pedagogiczna hospitacji w opinii nauczycieli i jej niektóre uwarunkowania. 

Tęsknota za biologią wzięła jednak górę. Następne kilka lat był wykładowcą bio-
logii. Przypadek zrządził, że odkrył magiczny świat pomiaru dydaktycznego. Został 
współpracownikiem prof. Bolesława Niemierki. Był zafascynowany nie tylko oso-
bowością profesora, ale także ścisłością, rzetelnością i obiektywizmem pomiaru dy-
daktycznego. Brał udział we wszystkich możliwych kursach rozwijających wiedzę 
i  umiejętności w tym obszarze. Jego celem i ambicją stało się upowszechnianie wśród 
nauczycieli różnych przedmiotów i typów szkół istoty i znaczenia w edukacji  pomia-
ru dydaktycznego.  Podsumowaniem metodycznym tego okresu było opracowanie  
poradnika dla  nauczycieli  Pomiar sprawdzający wielostopniowy (1986).

W 1994 roku  dyrektor dr Jerzy Zastempowski powierza Julianowi utworzenie 
jednej z pierwszych w kraju Pracowni Pomiaru Osiągnięć Szkolnych i kierowanie nią. 
Pracownia miała służyć nauczycielom naszego regionu, dyrektorom i pracownikom 
nadzoru pedagogicznego w popularyzacji i stosowaniu pomiaru osiągnięć szkolnych, 
w doskonaleniu nauczania i uczenia się. Istniała też konieczność wspomagania Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyj-
nej w Gdańsku (nasz okręg egzaminacyjny) w przygotowaniu standardów egzami-
nacyjnych, szkoleniu egzaminatorów oraz samej organizacji egzaminów. Zajmował 
się tym zespół Juliana. Dodać należy, że był to czas reformowania polskiego systemu 
oświaty i wprowadzenia egzaminów państwowych, a to wymagało specjalistów.    

Trzon zespołu pracowni tworzyli: Jadwiga Pakulska – polonistka, Barbara Zie-
lińska – matematyczka oraz Jan Szczepańczyk – praca-technika. Zostały skonstru-
owane programy kursów pomiaru dydaktycznego i ruszyła edukacja nauczycieli. 
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Podstawę metodologiczną tych działań stanowił pomiar dydaktyczny w wersji spraw-
dzającej (w  odróżnieniu od różnicującego), rozwijany w Polsce głównie przez prof. 
Niemierkę i w pewnym stopniu prof. Kazimierza Denka - podkreśla  Julian Ochen-
duszko. 

Według niego, ujmując bardzo schematycznie, proces pomiarowy składał się 
z  kilku etapów: 1. Analiza treści nauczania. 2. Planowanie testu. 3. Konstruowanie 
zadań. 4. Testowanie. 5. Analiza wyników. 6. Wykorzystanie wyników.

Każda szkoła biorąca udział w badaniach otrzymywała raport. Już wtedy wska-
zywano, że pomiar osiągnięć nie służy do różnicowania uczniów, nauczycieli i szkół, 
ale do ich wspomagania i wymiany dobrych praktyk. Został opracowany poradnik 
metodyczny Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela (1998)

Nowatorskie  działania podejmowane przez naszą pracownię były inspirujące dla 
innych podmiotów związanych z oświatą. Znakomity ekolog bydgoski prof. Jerzy Gaca 
(wówczas ATR)  zachęcił zespół do przeprowadzenia diagnostycznych  badań uczniów 
kończących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w zakresie wiedzy ekologicznej. Wzię-
ło w nich udział 90 szkół  i 1766 uczniów. Dyrektor WOM w  Kaliszu dr Janusz Pę-
cherz, znakomity znawca w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, uznał, że 
pomiar dydaktyczny powinien służyć  także jako nowoczesne narzędzie do jego sprawo-
wania, prowadzenia – wspomina nasz pomiarowy pasjonat.

Wieloletnia współpraca Juliana z Instytutem Kształcenia EKO-TUR Wojciecha 
Turewicza w Warszawie dotyczyła wyłącznie pomiaru dydaktycznego i oceniania 
kształtującego. W 2011 roku ukazała się książka Turowicza Szkoła naprawdę przy-
jazna. W duchu oceniania kształtującego. Rozpoczyna się od słów: List do Juliana. 
A  wszystko zaczęło się od pewnego listu, oczywiście ku jego wielkiemu zaskoczeniu 
i dużej radości. Autor rozwija ideę oceniania kształtującego i przenosi ją nawet na  
grunt wychowania. 

Poprzez swoją pasję i niebywałą atencję dla pomiaru, emocjonalne podejście 
i  nieprzeciętną umiejętność przekazywania słuchaczom tej niełatwej wiedzy Julian, 
jako reprezentant naszej placówki, stał się rozchwytywanym wykładowcą. „Gwiazdą” 
pomiaru dydaktycznego w wielu miejscach poza naszym województwem. 

Profesor Bolesław Niemierko w swojej książce Samocena i Test (2016) zawarł pod-
rozdział Julian. Przytoczę niewielki fragment jego tekstu: (…) Biolog z doświadcze-
niem nauczycielskim i doradczym, porywał swych słuchaczy ogromnym zaangażowaniem. 
Kochał tę misję (…). Był utalentowanym konstruktorem zadań biologicznych i  spraw-
nym analitykiem wyników testowania. (…) Na przykładzie Juliana prześledziłem cechy, 
jakimi powinien rozporządzać idealny prelegent dla nauczycieli (…) 1. Punktem wyjścia 
uczyń potrzeby słuchacza, a nie jakąkolwiek teorię. 2. Rozwiej obawy nauczycieli, że 
przybędzie im obowiązków. 3. Nie wdawaj się w szczegóły, trzymaj się sedna sprawy. 
4.  Wykazuj radość ze spotkania i osobiste zainteresowanie tematem.

Wyjątkowe słowa i uznanie mentora dla mistrzostwa swojego ucznia. Myślę, że 
nie ma piękniejszej nagrody. Można tylko pozazdrościć i najszczerzej gratulować. 

Jak na mistrza i przewodnika przystało, Julian Ochenduszko wspominając z no-
stalgią dawne dzieje, nie omieszkał podziękować członkom swojego zespołu.  Po-
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zwolę sobie przywołać jego słowa skierowane do najbliższych współpracowników, 
„prekursorów” pomiaru, czyli Jadwigi, Barbary i Jana: Dziękuję za lata wspólnej pracy, 
za wyrozumiałość dla mnie, za Waszą twórczą pracę. Byliście spolegliwymi współtowa-
rzyszami wyprawy na niepewny ląd. Ale dzięki Waszej otwartości i samodzielności udało 
się nam go oswoić i zaprosić tam wielu odważnych nauczycieli.

Zawsze mnie zachwycał  ten nieskazitelnie ubrany, wypachniony esteta. Entuzja-
sta wszystkiego co ważne dla oświaty. Mądry, pracowity, otwarty na zmiany człowiek.

Barbara Zielińska – matematyk z pasją. Decyzję o odejściu na emeryturę podjęła 
w 2017 roku, przepracowawszy w placówce doskonalenia 32 lata. Kochała matema-
tykę, kochała swoją pracę. Była głęboko przekonana o tym, że każdy może wspomnia-
ną matematykę zrozumieć i nauczyć się jej z łatwością. Poszukiwała nowych metod 
i  technik nauczania. W dydaktyce kierowała się filozofią – zobacz, dotknij, zrozum. 
Preferowała obrazowe i czynnościowe nauczanie tego przedmiotu. „Rysowana” przez 
nią matematyka stwarzała uczniowi możliwość szybszego zrozumienia i przyswojenia 
trudnych pojęć matematycznych. W jej przekonaniu, podczas rozwiązywania  zadań 
tekstowych, rysunek pozwalał uczniowi zobaczyć rozwiązanie, dostrzec jego prostotę. 

  W 1993 roku pojawił się pierwszy podręcznik Barbary.  Zaprezentowany został 
na konferencji matematyków w Krakowie. Przyjęty był entuzjastycznie przez nauczy-
cieli praktyków. W sumie opracowała osiem kompletów podręczników do matema-
tyki wraz  z zeszytami ćwiczeń dla ucznia i poradnikami dla nauczyciela. Jest również 
autorką dziesięciu zbiorów zadań dla różnych klas szkoły podstawowej i  gimnazjum. 

Z dużą pasją zaangażowała się w popularyzację Międzynarodowego  Konkursu 
Matematycznego Kangur. Była regionalnym koordynatorem. Pierwszą  edycja odby-
ła się  w 1992 roku. Wzięło w niej udział 4 500 uczniów, w tym aż 2 500 z regionu 
bydgoskiego. Realizacja tego przedsięwzięcia wiązała się  z różnymi trudnościami 
i zabawnymi historiami. Karty odpowiedzi były np. w języku francuskim, którego 
nikt nie znał. Mimo wszystko, należało się z tym uporać. Przez całe wakacje zespół 
w  składzie: Maria Ciszewska, Zofia Narojczyk, i Jadwiga Sterczewska oraz Ga-
briela Ocetkiewicz i Teresa Białoszycka pod przewodnictwem Barbary odkodowy-
wał nazwiska wszystkich uczestników, aby we wrześniu móc wręczyć nagrody. Było 
warto. Chłopiec z regionu bydgoskiego właśnie był zdobywcą pierwszej nagrody  
w  pierwszej edycji i pojechał na wycieczkę do Paryża. Dzięki udziałowi w konkursie 
grupa uczniów ze szkół naszego województwa miała możliwość zwiedzenia wielu eu-
ropejskich stolic. Dodać należy, że Polska jest jednym z sześćdziesięciu pięciu krajów 
na świecie biorących udział w tym konkursie. W tym roku szkolnym miała miejsce 
dwudziesta ósma edycja konkursu. Mimo emerytury Barbara nadal sprawuje funkcję 
regionalnego koordynatora. 

Współpraca Barbary z Zosią Narojczyk, Marią Ciszewską (obie panie nie żyją 
już od kilku lat) oraz z Jadwigą Sterczewską i Marią Rosół trwała przez wiele lat 
i  trwa nadal, niestety w okrojonym składzie. Nie tylko współdziałały w kangurze, ale 
również organizowały razem inne matematyczne przedsięwzięcia. Od  dwudziestu lat 
organizują konkurs pod nazwą Liga Zadaniowa. Opracowują  zadania konkursowe 
dla województwa i regionu. Eksperymentowały w obszarze metodyki nauczania ma-
tematyki. Dla całej piątki priorytetem była prostota nauczania i jego efektywność. 
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Powszechną prawdą jest to, że oprócz mocnych stron, każdy z nas posiada i te  
słabe. Słabością pani konsultant  Barbary było na przykład nagminne mylenie szkół  
i tras. Bywało, że zamiast do Pruszcza Pomorskiego trafiała do Pruszcza pod Tucholą.  
Zamiast na dworcu autobusowym, zjawiała się na kolejowym i mocno się dziwiła, że 
nie ma połączenia…

Wymagała od siebie bardzo dużo. Stawiała na człowieczeństwo, skuteczną komuni-
kację i wysokie kompetencje. Takiej postawy oczekiwała również od nauczycieli, z  któ-
rymi  współpracowała. Notorycznie przypominała im, że uczeń to przede wszystkim 
człowiek wymagający pełnego szacunku i zrozumienia. Mówiła: Możesz nie nauczyć 
matematyki, ale nie możesz pozwolić na utratę poczucia własnej wartości. 

Indywidualnością powszechnie znaną w regionie była Elżbieta Brzozowska. 
Z  wykształcenia socjolog, z zamiłowania psycholog. Zatrudniona w naszej pla-
cówce od września 1993 roku realizowała zadania doradcy metodycznego ds. pro-
mocji zdrowia i profilaktyki społecznej.  W lutym 1998 roku została nauczycielem 
konsultantem w Pracowni Psychologicznej Pomocy Szkole. Wspierała pedagogów 
i psychologów ze szkół i placówek naszego regionu. Cieszyła się ogromnym zaufa-
niem i  autorytetem. Była organizatorką i inspiratorką wielu warsztatów, seminariów 
i  konferencji w zakresie profilaktyki i wychowania.  Zadania  zawodowe realizowała 
w  trudnym okresie zmian w systemie oświaty. Powołane do życia gimnazja genero-
wały liczne problemy wychowawcze, z którymi zgłaszali się wychowawcy, nauczyciele 
i pedagodzy szkolni. Można powiedzieć, że była prekursorką aktualnie obowiązującej  
sieci współpracy i samokształcenia, ponieważ preferowała pracę w grupie, wymianę 
doświadczeń, wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu trudnych spraw, proble-
mów, gromadzeniu dokumentacji. Utrzymywała stały kontakt ze wszystkimi uczest-
nikami cyklicznych spotkań. 

Była założycielką i propagatorką Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdro-
wie. Szkoły w niej zrzeszone realizowały znakomitą ideę, uczyły i wdrażały już nawet 
najmłodsze dzieci do zdrowego stylu bycia i życia oraz szacunku dla środowiska. 
Opiniowała programy prozdrowotne, które opracowywały placówki z całego byłego 
województwa bydgoskiego.  Doprowadziła również do połączenia sieci bydgoskiej 
z  toruńską. Pozwalało to na podejmowanie działań na znacznie szerszą skalę, umoż-
liwiało realizację dużych projektów.

Zajmowała się także z dużym powodzeniem profilaktyką uzależnień, AIDS, pro-
blemem otyłości u dzieci. Organizowała konferencje i warsztaty tematyczne.

Wyróżniała  się wysokimi kompetencjami, stoickim spokojem i trzeźwą, racjonal-
ną oceną każdej złożonej sytuacji. Otwarta, ciepła, przyjazna. Nie zawiodła nikogo. 
Ufali jej wszyscy.  

Gorąco sprzeciwiała się  dwóm sprawom: traktowaniu przez nadzór pedagogiczny 
kwestionariusza  ankiety jako podstawowego narzędzia diagnozy oraz tzw. „szko-
leniom do kotleta”, tj. zapraszaniu przez dyrektorów lub samorządy prelegenta na 
wykład, który w ramach „niespodzianki” musiał  przebiegać  przy biesiadnym, za-
stawionym stole. Między schabowym i zasmażaną kapustą.  Był to dla niej duży 
dyskomfort.
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Przyszedł taki czas, że podjęła decyzję o  odejściu na emeryturę. I trzyma się 
tego postanowienia w pełni. Leży i pachnie. Dba o umysł i ciało, ale w absolutnie 
relaksacyjnym odniesieniu.  Systematycznie utrwala język angielski, jeździ „do wód”. 
Masaże dają jej prawdziwy relaks i zdecydowanie podnoszą kondycję. Zwiedza świat 
bliższy i  dalszy. Sporadycznie bywa babką opiekunką.

Mieczysław Ruszkowski  - wieloletni wicedyrektor placówki. Zatrudniony był 
już  w 1978 roku w IKNiBO (Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświato-
wych) i do 1999 roku sprawował funkcję dyrektora administracyjnego. Prawie „na 
dzień dobry” odpowiedzialny był za przeprowadzenie dużego remontu budynku przy 
ul. Jagiellońskiej 9. Na czas realizacji tego przedsięwzięcia  placówka doskonalenia 
przeniesiona została do obiektu szkoły podstawowej przy ul. Stawowej w Bydgoszczy. 
Dopiero po dwóch latach IKNiBO powróciło do właściwej siedziby. Dodać należy, 
że placówka funkcjonowała w oparciu o przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, 
a  jej pracownicy byli zatrudniani tak, jak nauczyciele akademiccy (wykładowca, star-
szy wykładowca, asystent, były też etaty naukowe).

Lata 80-te (po stanie wojennym) były trudne dla oświaty -  opowiadał pan Mieczysław. 
- Brakowało nauczycieli. Niezwykle istotnym zadaniem Instytutu Kształcenia i  Badań 
Oświatowych było właśnie ich kształcenie i dokształcanie. Organizowano nawet roczne 
studia podnoszące i nadające kwalifikacje nauczycielom.                                                                    
Następnie Instytut przekształcono w Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Warsza-
wie. Natomiast w 1989 roku powołano do życia Wojewódzki Ośrodek Metodycz-
ny w  Bydgoszczy. Mieczysław Ruszkowski nadal pełnił funkcję wicedyrektora. Jest 
barwną postacią. Umie i lubi podejmować szybkie decyzje. Tak było i jest.  Uśmiech-
nięty, serdeczny, przywołuje różne zabawne historie. Wspomina, jak podczas remon-
tu budynku, odkrył z przerażeniem, że ekipa budowlana na poddaszu budynku po 
prostu  pędziła bimber. Sprawa zakończyła się dość dramatycznie. Interweniowała 
milicja, miały miejsce aresztowania. Innym razem, także w czasie prac remontowych, 
budowlańcy zirytowani uwagami nieznajomego przechodnia dotyczącymi ich pracy 
zwymyślali go, posługując się „łaciną” najcięższego kalibru. Wkrótce okazało się, że 
obrzuconym błotem przechodniem był sam sekretarz KW PZPR. Nieprzyjemności 
były spore. 

Inna zabawna historyjka, którą przytacza Mieczysław, dotyczy byłego dyrektora 
WOM w Bydgoszczy. Był to pan Jerzy Palacz. Nazwisko prowokowało żarty i żarci-
ki. W związku z tym natrętnie dopytywano, dlaczego stanowisko zostało powierzone 
palaczowi, a nie nauczycielowi.  Z emocjami pan Mieczysław wspomina świetnie 
zorganizowaną przez placówkę, ogólnopolską  konferencję dla germanistów poświę-
coną F. Kafce.  Zaszczycił ją swoją obecnością konsul austriacki, który, nawiasem 
mówiąc, sponsorował konferencyjny  bankiet. Jako kulturalny gospodarz Mieczysław 
Ruszkowski  odwiózł konsula do Hotelu Brda,  w którym ten się zatrzymał. Dwa dni 
później z wizytą u pana dyrektora zjawił się nieoczekiwany gość – oficer SB. Bywało, 
że pracownicy SB przeglądali teczki akt osobowych pracowników. Zawsze brali kilka, 
aby ukryć, o którą osobę tak naprawdę chodzi. Były to dziwne i trudne czasy… 

Mieczysław Ruszkowski od lat, „w ramach szybkiego podejmowania decyzji”, za-



Miejsce i Ludzie
223

łożył i prowadzi w Inowrocławiu  niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli. 
Zatrudnianym pracownikom powtarza niczym mantrę: Nie silić się na naukowość, 
a  skupić się na tym, co jest związane z praktyką, bo to cenią nauczyciele.

Do zestawu barwnych postaci, które z przyjemnością chce się wspominać, wpi-
suje się również Grażyna Ślifierz.  Pedagog, socjoterapeuta, trener II stopnia tre-
ningu psychologicznego i warsztatów umiejętności psychologiczno-społecznych, 
superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach.  Niezwykle empatycz-
na, pogodna, wspierająca, kontaktowa, kompetentna i zawsze, jak mawia, otoczo-
na kręgiem aniołów. Bo to one właśnie pomagają jej odnaleźć zawieruszone klucze, 
przypominają o terminach spotkań i szkoleń a także i o tym, że w lodówce jest pusto.  
Zapominają jednak podpowiedzieć, że ulica jest jednokierunkowa i powinna wybrać 
inną. Mówiąc krótko, chyba nie spełniają tak do końca swojego zadania, ponieważ  
nie chronią przed klaksonami innych kierowców i „złośliwymi”  mandatami poli-
cjantów z drogówki.  Pracowita ponad miarę. Miała jednak pewną słabość. Cechowa-
ła ją wyjątkowa awersja do służbowej dokumentacji. Jeśli jednak do sporządzenia jej 
zasiadała, czyniła to perfekcyjnie. Cyzelowała. To nic, że oddawała materiał dziesięć 
dni po terminie. Nie rozumiała pretensji szefa. Czas był mniej ważny,  istotne   były 
treści.    

Jest to jednak absolutną drobnostką w zderzeniu z tym, jakie inicjatywy podej-
mowała, jakie zadania realizowała, jak zabiegała o swój rozwój zawodowy i osobisty. 

Wrócę jednak do początku. Pracę w IKNiBO podjęła w 1984 roku, w tzw. Zakła-
dzie Pedagogiki, którym kierował Wojciech Padyjasek. Tam także poznała Jerzego 
Zastempowskiego, który, jak wspomina, swoją kompetencją, logiką rozumowania 
i  pięknym precyzowaniem myśli zrobił na niej ogromne wrażenie. Pełniła różne role, 
była doradcą metodycznym, starszym wykładowcą, konsultantem ds. terapii i wy-
chowania, kierownikiem Pracowni Psychologicznej Pomocy Szkole.

Zajmowała się organizowaniem form doskonalenia dla pedagogów i psycholo-
gów. Była kierownikiem Studiów Przedmiotowo-Metodycznych dla nauczycieli 
w  zakresie pedagogiki opiekuńczej. Zorganizowała Studium Specjalne w zakresie 
socjoterapii. Inicjowała, przygotowywała  i prowadziła kursy nadające nauczycielom 
kwalifikacje pedagogiczne oraz socjoterapeutyczne. Robiła treningi interpersonalne, 
asertywności i umiejętności wychowawczych.

Kochała aktywizować uczestników zajęć. Ufała, że wychowawcy i nauczyciele 
będą  tę aktywność przeprojektowywać na swoje zespoły uczniowskie. Praca warsz-
tatowa, np. w zakresie  komunikacji, negocjacji, rozwiązywania sytuacji trudnych, 
była wyzwaniem, ale dawała jej ogromną satysfakcję. Nauczycielom z pewnością też. 
Uczyła ich nowego. 

Wszędzie było jej pełno (w pozytywnym tego słowa znaczeniu). Skutecznie 
współpracowała z innymi placówkami doskonalenia,  z nadzorem pedagogicznym, 
wyższymi uczelniami. Zawsze rodziło się z tych kontaktów coś pożytecznego. W re-
zultacie zadzierzgniętych relacji i działań podejmowanych z pracownikami naukowy-
mi powstaje tzw. program minimum dla dzieci z dysfunkcjami. Z dr Marią Deptułą, 
pracownikiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, pisze książkę Kierowanie 
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klasą szkolną. Wspólnie prowadzone są różnego rodzaju kursy i inne  ważne zadania 
pedagogiczne.              

Z Jerzym Zastempowskim i Mieczysławem Ruszkowskim organizują pierwsze 
w  kraju Studium Socjoterapii, które cieszyło się ogromnym „wzięciem”. Prawdopo-
dobnie również jako pierwszy w Polsce, z udziałem Grażyny, zorganizowany został 
kurs kwalifikacyjny o życiu seksualnym człowieka.  Absolutnie nowatorskie działanie. 

Wszystkie podejmowane przez zespół pracowników naszej placówki niezwykłe, 
prekursorskie, nowatorskie przedsięwzięcia kształtują jej prestiż i markę. Jako przed-
stawiciel wiodącej placówki w Polsce Grażyna zaangażowana była w organizację  I, II 
i  III Ogólnopolskiego Forum Placówek Doskonalenia. Był to duży zaszczyt i splendor.

Wspominając minione czasy, ciepłym głosem i z  zachwytem  w oczach mówi: Do 
tej pory zdumiewa mnie wciąż niezatarte wspomnienie życzliwości, zaufania, otwartości 
i wolności, z jakimi spotykałam się w tej placówce w ciągu dwudziestu lat mojego w niej 
funkcjonowania. Cudowna refleksja i ocena zamkniętego etapu pracy zawodowej.

Grażyna Ślifierz  w grudniu 2004 roku podjęła  decyzję o odejściu na emerytu-
rę. Nie wcieliła  się jednak w postać zrównoważonej emerytki, opiekunki gromadki 
wnucząt. Od lat prowadzi swoją firmę trenersko-edukacyjną, uczestniczy w projek-
tach unijnych, przeprowadza superwizje, współpracuje w obszarze psychologii  z róż-
nymi podmiotami. Jak zwykle wszędzie jest jej pełno. Brawo, Droga Emerytko!

Firmament  pracujących w naszej placówce pedagogicznych gwiazd rozświetla 
również Mirosława Śmiglewska – magister wychowania fizycznego, doktor nauk 
o kulturze fizycznej. Długoletni, bardzo  zaangażowany pracownik. Doradca meto-
dyczny, nauczyciel konsultant, kierownik Pracowni Wspomagania Kultury Fizycz-
nej, Bezpieczeństwa i Zdrowia. Zwolenniczka i propagatorka wszelkich nowator-
skich rozwiązań w pracy nauczyciela. Zdecydowana przeciwniczka bezruchu i inercji.
Z ogromną sympatią wspomina pierwsze spotkanie z wicedyrektorem Mieczysławem 
Ruszkowskim, który był przekonany, że kandydatka do zatrudnienia w placówce 
doskonalenia  nie spełnia podstawowego kryterium, a więc nie posiada wymagane-
go stażu pracy w zawodzie. Tymczasem miała, ku zadziwieniu przyszłego szefa, i to 
znacznie dłuższy od oczekiwanego. Jak na kobietę przystało, zaistniałą sytuację uzna-
ła za dobrą wróżbę i miły komplement. 
W zespole zajmującym się rozwojem  wychowania fizycznego Mirosława Śmiglewska 
współpracowała dr Grzegorzem Nowickim, Marianem Woźnickim i Leonem 
Chylewskim. Jako doświadczeni specjaliści wspierali ją  w każdej złożonej sytuacji, 
co dawało nowemu pracownikowi duże poczucie bezpieczeństwa i umożliwiało ra-
dzenie sobie z nowymi wyzwaniami.  Nieco później, już jako doświadczony pracow-
nik z  awansem, tj. w  okresie kiedy kierowała Pracownią  Wspierania Kultury Fizycz-
nej Bezpieczeństwa i Zdrowia, doradcami metodycznymi, z którymi najintensywniej 
współpracowała byli: Elżbieta Wolińska, specjalność – edukacja dla bezpieczeń-
stwa, Marian Lewandowski i Małgorzata Ostrowska  z Bydgoszczy, Paweł Kraut 
z Tucholi, Henryk Błaszak i Tomasz Idzik z Inowrocławia, Krzysztof Napierała 
z  Janowca Wielkopolskiego.  

Powiedziała pięknie z nostalgią i wzruszeniem w głosie (…) praca w KPCEN to dla 
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mnie rozwój i wspaniała przygoda. To był czas intensywnej pracy i możliwość realizacji 
autorskich pomysłów na doskonalenie zawodowe nauczycieli, głównie dzięki wspaniałej 
atmosferze tworzonej przez dyrekcję. Pracownikom zapewniano warunki   i   możliwo-
ści rozwoju zawodowego oraz osobistego poprzez kierowanie na różnego rodzaju formy 
edukacyjne, studia podyplomowe przygotowujące do nowatorskiej pracy z  nauczycielami 
i placówkami oświatowymi.

Pierwsza forma doskonaląca, w której mogli uczestniczyć  nauczyciele konsultan-
ci, na którą była skierowana, to kurs multiplikatorów dla doradców metodycznych, 
prowadzony wiosną w 1994 roku w Łodzi. Inny ważny dotyczył demokratycznego 
myślenia i działania w polskich szkołach. Połączony był z wyjazdem studyjnym do Da-
nii. Edukatorem była Dunka Aneta Anderson. Zdaniem Mirosławy było to wspaniałe 
doświadczenia i nowe spojrzenie na edukację. W szkoleniu uczestniczyła także  Basia 
Daroń i  Zbyszek Kusy, a w ostatniej sesji  dyrektor Jerzy Zastempowski. Doświadcze-
nie zdobyte na zupełnie nowym gruncie  zaowocowało projektami edukacyjnymi dla 
doradców metodycznych, dyrektorów szkół, nauczycieli wychowania fizycznego i rad 
pedagogicznych. 

Wiedza i  doświadczenie pozyskane w Danii zainspirowało również uczestników  
do pisania artykułów na temat demokratyzacji w szkołach. W przypadku Mirosławy 
także kilkuletnim uczestnictwem w grupie przygotowującej projekt nowej podstawy 
programowej z wychowania fizycznego, która została wprowadzona w 1999 roku. Te 
działania spowodowały lawinę kolejnych, między innymi: opracowanie programów 
wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego, czyli szkoły podstawowej 
i  gimnazjum oraz poradnika metodycznego do tych programów. Była to ogromna 
praca i ewidentny sukces Mirosławy Śmiglewskiej, ale też splendor dla naszej firmy. 
Podkreślić należy, że zainteresowanie zaproponowaną przez nią koncepcją realiza-
cji lekcji wychowania fizycznego było na tyle duże, że wydawca był zmuszony do 
zwiększenia nakładu  programu   o następne 10 tysięcy egzemplarzy. Miała  dużą 
satysfakcję, kiedy na konferencjach ogólnopolskich witano ją oficjalnie jako autor-
kę programu – reprezentanta KPCEN z Bydgoszczy. Była również powołana przez 
MEN i Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego do współpracy  w celu przy-
gotowania rozporządzenia w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego.

 Współpraca z Duńczykami nie była jednorazowym epizodem. Trwała dość długo 
i przekładała się na realizację różnych interesujących projektów. Kontakt z duńskim 
ośrodkiem doskonalenia zawodowego  w Roskilde i jego  pracownikami zaprocen-
tował zorganizowaniem wizyty studyjnej do Danii, przeznaczonej dla nauczycieli ję-
zyka  angielskiego.  Z ramienia naszego centrum  Mirosława była jej organizatorem. 
Dla anglistów było to nie tylko dobre doświadczenie językowe, ale także społeczne. Duń-
scy nauczyciele podczas realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych z uczniami prefero-
wali i eksponowali  pracę w grupach i tego z dużym zainteresowaniem uczyła się strona 
polska - komentuje Mirosława.                                   

Szczególnie ważna dla pani doktor była  praca edukacyjna z nauczycielami, pro-
wadzona w ramach warsztatów i kursów kwalifikacyjnych, połączona z wyjazdami 
studyjnymi. Zorganizowała ich wiele, między innymi do Zakopanego, do Szkoły 
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Podstawowej w Racocie z okazji 100-lecia Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, a ra-
zem z  Irminą Szews z I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy - do  klubu jeź-
dzieckiego „Deresz” koło Koronowa.

 Dużym przedsięwzięciem było uruchomienie według autorskiego projektu ogól-
nopolskich warsztatów dla doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów 
wychowania fizycznego na temat: Humanizacja procesu wychowania fizycznego. Pro-
jekt został zgłoszony do Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w War-
szawie, zaakceptowany, sfinansowany  i zrealizowany w 1997 roku. Humanizacja, 
uspołecznianie, skuteczne wychowywanie były niezwykle ważnymi wątkami w pracy 
zawodowej Mirosławy. Zresztą nie tylko. Jej życzliwy stosunek do współpracowni-
ków, w ogóle do ludzi, jej chęć dzielenia się wiedzą, gotowość wspierania innych, 
przysparzały jej „zawodowych fanów”, entuzjastów nowatorskich pomysłów i po 
prostu zjednywały przyjaciół.

Ogromnym powodzeniem cieszył się cykl konferencji na temat: Dylematy wycho-
wania fizycznego. Pomysłodawczyni do współpracy, czyli prowadzenia wykładów i in-
nych zajęć zaprosiła swoich współpracowników różnych specjalności, przedstawicieli 
nadzoru pedagogicznego oraz doradców metodycznych: Beatę Derkowską z Torunia 
i Jarosława Robalewskiego z Grudziądza. Natomiast nauczycielom wychowania fi-
zycznego stworzyła możliwość  i warunki do dzielenia się własnymi doświadczeniami 
i niekonwencjalnymi pomysłami. Nadmienić należy, że kontynuowania  tego pro-
jektu podjął się następca pani doktor – nauczyciel konsultant  Dariusz Sitkowski.

Szczególnie dużo  wspólnych projektów było realizowanych z konsultantami Pracowni 
Wspierania Edukacji Przedszkolnej  i Wczesnoszkolnej – Mariolą Frymus i  Krysią 
Karpińską – wspomina Mirosława, uśmiechając się ciepło. 

Zamykając tę opowieść o niezwykłej, zawsze gotowej do działania, uśmiechniętej, 
z iskierkami w oczach kobiecie, która w 2006 roku podjęła decyzję  o odejściu na  
emeryturę,  pozwolę sobie przytoczyć jej piękne słowa: Dopiero teraz, zachęcona do 
spojrzenia w zawodową przeszłość, zdałam sobie sprawę z tego, jak wspaniałą przygodą 
była moja praca. Zawdzięczam ją dyrekcji, która tworzyła nie tylko atmosferę, ale powo-
dowała, że „chciało się chcieć. Dyrektorzy zawsze zachęcali i cieszyli się z  pomysłów. Był 
to pierwszy motywator. Drugi, to cały zespół profesjonalistów, nauczycieli konsultantów, 
doradców, jednocześnie przyjaciół, na których pomoc zawsze można było liczyć. I ważny 
szczegół, codzienna wspólna praca, ale również zespołowa rozrywka  i zabawa. Jestem 
bardzo wdzięczna wszystkim tym, których spotkałam na swojej drodze zawodowej, dzięki 
nim miałam szansę pracy i rozwoju w tej placówce. Każde doświadczenie było dla mnie 
ważne i do dzisiaj bardzo sobie je cenię. Nie chcę utracić kontaktu  z firmą,  dlatego też 
przybywam z radością na każde zaproszenie. Mimo zachodzących zmian czuję się nadal 
członkiem tej społeczności. Bardzo wszystkim dziękuję. My Tobie również, droga Mirko.

Andrzej Nyderek - muzyk - powiększa grupę postaci z miłych wspomnień. 
Pracując w różnych szkołach, nauczał muzyki. Śpiewał w chórze. Był też doradcą 
metodycznym. Podjął pracę w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań 
Oświatowych krótko po jego powstaniu. Funkcję dyrektora sprawował wówczas 
Kazimierz Konieczny. 
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Pan Andrzej wspomina ten czas z sentymentem, ale jako trudny organizacyjnie 
i  nie tylko. Będąc przykładowo organizatorem i prelegentem dużego sympozjum 
Rola pracy magisterskiej i dyplomowej w procesie kształcenia nauczycieli, musiał zadbać 
nie tylko o merytorykę swojego wystąpienia, ale także o transport uczestników i 
ich  zakwaterowanie. Było z tym mnóstwo kłopotów i zamieszania, ale musiał dać 
radę. Merytoryczni pracownicy zajmowali się wszystkim, nawet przewożeniem pieniędzy  
i  urządzaniem bazy zamiejscowej dla IKNiBO w Brodnicy, Tucholi, Pile  i Toruniu. 
Dzisiaj jest to po prostu nie do pomyślenia - dodaje. Pan Andrzej wspomina jeszcze inną 
niedogodność - dojazdy do szkół i placówek oświatowych publicznymi środkami 
transportu, czyli pociągami  i autobusami. Czasami przemieszczanie się na względnie  
krótkim odcinku trwało kilka godzin. Pociąg nie nadjechał, a autobus się spóźnił. 
Nic jednak nie mogło go zniechęcić do pracy, którą szanował i która dawała mu duże 
zadowolenie. Lubił pracę z nauczycielami. Zajmował się głównie metodyką pracy 
dydaktycznej. Prowadził zajęcia na wielu różnych formach: studiach przedmiotowo-
-metodycznych, kursach przygotowawczych do studiów wyższych oraz szkoleniach 
na stopnie specjalizacji zawodowej.

Rozwijał swoje umiejętności, kompetencje, myślał o doktoracie. Cel osiągnął 
w  1987 roku. Do 1990 roku pozostał w IKNiBO, ale prowadził zajęcia także na 
WSP w Bydgoszczy. Wspomina, że IKNiBO była to duża instytucja licząca 44 pra-
cowników zajmujących się badaniami edukacyjnymi i zatrudniająca ok. 50 dorad-
ców metodycznych. Działał zakład poligrafii przygotowujący materiały drukowane 
na potrzeby szkoleń. W Zakładzie Nauczania Początkowego i Wychowania Przed-
szkolnego pracowała Felicja Gwińcińska. Po jej odejściu pan doktor został kierow-
nikiem tego zakładu. Jego serdeczną koleżanką była Basia Daroń. W nawiązaniu 
do jej osoby  przywołuje zabawny fakt z dalekiej przeszłości. Wspomina wspólny, 
pracowniczy wyjazd na wycieczkę  i podkreśla, że właśnie w tych okolicznościach 
Basia Daroń poznała swojego przyszłego męża. No proszę, jaka książkowa historia. 

Wspomnienia pana doktora są ciepłe i miłe. O dyrektorach Koniecznym 
i Węgierskim wypowiada się niezwykle pozytywnie jako o szefach mądrych 
i  sprawiedliwych, tworzących dobrą atmosferę pracy i skutecznie motywujących 
pracowników. Bardzo pozytywnie i z wyraźną satysfakcją  ocenia ten okres swojej pracy 
zawodowej. Nadal jest aktywny, choć na nieco mniejszą skalę. Tak trzymać, Szanowny 
Panie Andrzeju!

Barwna postać z długim stażem pracy, od 2008 roku na emeryturze – Jadwiga 
Łojek, polonistka. W placówce doskonalenia  przepracowała 22 lata. Językowa 
purystka, pięknie precyzująca swoje wypowiedzi w mowie i piśmie. Blondynka 
z  niezwykle niebieskimi oczami i ewidentną słabością do błękitów. Błękitne 
bluzeczki, spódniczki, torebki. Teczki na dokumenty też wybierała błękitne. Byłaby 
prawdziwie uszczęśliwiona, gdyby cały świat miał barwę błękitu.

W 1986 roku wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Ośrodek 
Metodyczny w Bydgoszczy na stanowisko nauczyciela konsultanta. Zdystansowała 
wszystkich uczestników. Wygrała i zainaugurowała swoją konsultancką przygodę. 
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Wyjazdowe kursy doskonalące  polonistyczno-dziennikarskie dla nauczycieli były  
jej ulubioną formą szkoleniową. Sześciokrotnie doprowadziła do ich realizacji. Cie-
szyły się ogromnym powodzeniem wśród polonistów tym bardziej, że tradycyjnie 
odbywały się w skromnym ośrodku w Zakopanem. 

Widząc tak wyjątkowe przywiązanie pracownika do formy, dyrektorzy 
Zastempowski i Ruszkowski niejednokrotnie dopytywali o dominantę tych 
wyjazdowych szkoleń: rozrywka czy merytoryka? Oczywiście dokuczali jej trochę 
i  odrobinę żartowali sobie. Prawdziwą gwiazdą tych zakopiańskich szkoleń był 
prof.  Stanisław Bortnowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ku radości 
szkolonych, a nade wszystko  organizatorki, przyjeżdżał na każde spotkanie z zawsze 
interesującymi wykładami. 

Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że pani konsultant Jadwiga Łojek 
miała wpływ na budowanie marki naszej placówki. Nie tylko organizowała świet-
ne kursy i  szkolenia, ale także pisała granty oświatowe (niejednokrotnie z Violettą 
Panfil-Smolińską), które uwzględniały bardzo różną problematykę, między innymi: 
Człowiek w kulturze. Nauczanie blokowe o treściach humanistycznych, Rola i zadania 
liderów przedmiotowych, Rola ścieżek edukacyjnych w wielostronnym rozwoju ucznia 
w  szkole ponadgimnazjalnej.

To współdziałanie z obecną szefową (wówczas nauczycielem konsultantem) za-
owocowało powstaniem książki wydanej przez WSiP Ścieżki edukacyjne w szkole 
ponadgimnazjalnej. Obie panie prowadziły niezwykle wówczas istotną dla nauczy-
cieli  formę szkoleniową: Rola i zadania szkoły ponadgimnazjalnej w aspekcie reformy 
edukacyjnej.

Jadwiga Łojek była również autorką programów nauczania z zakresu języka pol-
skiego zatwierdzonych przez MEN, książki Naprzeciw nowej maturze, publikacji 
Człowiek w kulturze. Często pisała  w miesięczniku KPCEN Wiadomości, Głosy, Roz-
mowy o Szkole. 

Rozwijając wątek matury, dopowiedzieć należy, że był okres, kiedy zadania eg-
zaminacyjne przygotowywane były przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, które 
podobnie jak kuratoria oświaty zajmujące się ich  dystrybucją, stawały się niedostęp-
nymi twierdzami. Pełna tajemnica musiała być zachowana. W zakresie obowiązków  
pani konsultant leżało przygotowanie pytań maturalnych z języka polskiego. Była 
to niezwykle odpowiedzialna i stresująca powinność, która na dłuższy czas spędzała sen 
z  powiek - wspomina autorka. 

W związku z wdrażanymi, licznymi zmianami dotyczącymi matury i całego sys-
temu polskiej edukacji podejmowała działania wspierające pracę polonistów, między 
innymi poprzez przygotowanie materiałów dydaktycznych. Owocem tych działań 
(był rok 2000) okazała się książka Matura z języka polskiego dziś i w 2002 roku. 
Później, już po zmianach reformatorskich, była odpowiedzialna za kontakty i współ-
pracę z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku.

Za podejmowane działania i kreatywność była nagradzana. Awansowała. Została 
kierownikiem pracowni. Wspomina ten czas jako niezwykły. Bardzo pracowity, ale 
też nad wyraz  radosny, serdeczny i miły.  Pracownia skupiała  doradców z zakre-
su  różnych przedmiotów; polonistów, plastyka, muzyka,  historyków. Kierowniczka 
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musiała dołożyć  starań, aby ogarnąć ich potrzeby, aby z sensem organizować szko-
lenia. Musiała zatem sama się rozwijać i „zdrowo się nagimnastykować”.  Mimo to 
dawała radę.                                                                                            

W Karcie Oceny podpisanej przez dyrektora Zastempowskiego czytam: (…) pro-
fesjonalnie i  wzorowo kieruje pracownią, aktywna, kreatywna (…). Czego chcieć wię-
cej? Doskonała laurka i  wspaniała pamiątka.

Kochała tę „robotę” i nadal kocha. Siedzenie w fotelu jest nie do pomyślenia. 
Szanowna pani konsultant nadal działa, nadal jest w akcji. Współpracuje  z Okrę-
gową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku, jest sekretarzem Komitetu Okręgowego 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 
w  Bydgoszczy. Dzisiaj jest w Sopocie, za trzy dni w Krakowie lub Kołobrzegu, za 
chwilę w Chinach.  Energetyczna ponad miarę, nie można za nią nadążyć.

Krystyna Witek – magister pedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe 
z  zakresu zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny   z nadzoru pedagogicznego oraz 
wiele innych form doskonalenia.  Pełniła wiele ról w oświacie. Realizowała zadania 
nauczyciela, była wicedyrektorem szkoły podstawowej. W latach 1986-1991 pracowała 
jako doradca metodyczny w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w  Bydgoszczy. W okresie przekształceń w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli była 
starszym wykładowcą.  Wiele lat jako starszy wizytator  przepracowała w nadzorze 
pedagogicznym. Odeszła na emeryturę, ale w lutym 2009 roku, po latach, wróciła 
do korzeni. Została zatrudniona (w niepełnym wymiarze godzin) w Kujawsko- 
-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Pracowni Zarządzania i Diagnozy 
Edukacyjnej.  Współpracowała z kadrą kierowniczą szkół. Publikowała w pismach 
oświatowych, między innymi, w Nowej Szkole, Dyrektorze Szkoły, Wiadomościach, 
Głosach, Rozmowach o Szkole. Tytan pracy. Oddana przede wszystkim doskonaleniu 
wiedzy i umiejętności  dyrektorów szkół. Przepisy związane z funkcjonowaniem 
oświaty były jej „konikiem”, a  bieżące śledzenie ich niezwykle  lubianym zajęciem.  
Z naszej  placówki odeszła w październiku 2017roku. 

Stanisław Masłowski, przedstawiciel nadzoru pedagogicznego, starszy wizytator, 
pracę w kuratorium zamienił na rzecz zadań realizowanych w  obiekcie naprzeciwko, 
czyli w  Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bydgoszczy. Zatrudniony został 
w  Pracowni Diagnozy Edukacyjnej na stanowisku nauczyciela konsultanta ds. za-
rządzania oświatą. Później został jej kierownikiem (po odejściu na emeryturę Juliana 
Ochenduszki). Do pełnienia tej roli był dobrze przygotowany (studia podyplomowe, 
liczne kursy doskonalące, praktyka na różnych stanowiskach kierowniczych). Zajmo-
wał się między innymi szkoleniem kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, 
realizowaniem programów opracowanych na rzecz dyrektorów we współpracy z ku-
ratorium oświaty lub instytucjami wojewódzkimi i  ogólnopolskimi. Zawsze chętny 
do udzielenia pomocy i wsparcia. Życzliwy ludziom. Decyzję o  odejściu na emery-
turę podjął  w 2014 roku. Z sympatią wypowiada się o  ludziach, których napotkał 
na swojej zawodowej drodze. Wyraża wdzięczność za wszystkie krytyczne i inspiru-
jące uwagi, empatyczne podejście do rozwiązywania pojawiających się problemów, 
za wielokrotnie okazywane zaufanie  i uznanie.  Są to piękne słowa i jak najlepiej 
świadczą o samym Stanisławie.
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Irena Owczarzak – „metodyczka”, swoje wspomnienia zaczyna słowami: Od 1970 
roku byłam wiejską nauczycielką klas początkowych, łączonych w małych miejscowościach 
obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Po dziesięciu latach trudnych, ale satys-
fakcjonujących doświadczeń przeniosła się do Bydgoszczy. Rozpoczęła pracę w szkole 
podstawowej, objęła klasę pierwszą. Można powiedzieć, że był to awans zawodowy 
i  społeczny. Pani Irena była zadowolona. W piątym roku jej nauczycielskich zma-
gań w bydgoskiej szkole otrzymała niezwykłą propozycję. Przyjęła ją i objęła funkcję 
doradcy metodycznego. To odpowiedzialne zadanie „przygarnęła” bardzo chętnie, 
ponieważ lubiła i nadal lubi wyzwania. Była bardzo  przejęta nową pracą, funkcją. 
Wszystkie obowiązki chciała wykonywać  ponad miarę wzorowo, na tyle wzorowo, że 
na sierpniową konferencję metodyczną  do Laskowic pojechała o  dzień za wcześnie. 
Psychologia jakoś to nazywa, no ale cóż, nie będziemy wchodzić w szczegóły…

To była wyczerpująca praca. Wyjazdy w daleki teren: do Chojnic, Śliwic, Tucholi. 
Maleńkie wioski „daleko od szosy”. Traumatyczne przygody podczas podróży, które 
odbywały się w najdziwniejszy sposób: brudnymi pociągami, cuchnącymi autobusa-
mi PKS, traktorem lub ciężarówką z prosiakami, maszyną rolniczą też się zdarzało. 
Często po prostu autostopem. Kilka kilometrów nóżkami przez las - również i  takie 
scenariusze wpisane były w te liczne wyjazdy.  Opisane okoliczności miały też swoje 
dobre strony, zaznacza pani Irena, jeśli to  była jesień i dwie godziny oczekiwania na 
PKS, to i woreczek grzybów można było nazbierać.  

Nie łatwo było wszystko zaplanować, poukładać, zrobić grafiki odwiedzin w szko-
łach i konferencji dla nauczycieli w rejonie, sporządzić harmonogramy warsztatów 
tematycznych i wpisać się w terminy ocen nauczycieli. Poza tym w poniedziałki na-
leżało zjawiać się na szkoleniach w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Byd-
goszczy, a w piątki realizować swoje pensum dydaktyczne w bazowej szkole. Należało 
także doskonalić warsztat pracy własnej i uczestniczyć w kursach, szkoleniach, koń-
czyć podyplomówki, czytać. Było to jakoby oczywiste, doradca musiał być o krok 
przed nauczycielem, jeśli miał być jego drogowskazem i mentorem. Wszystko wyma-
gało dużego wysiłku i rzecz jasna czasu, którego nagminnie brakowało. Było przecież 
jeszcze jedno super ważne zadanie „do ogarnięcia” – rodzina. Matka na szkoleniu, 
ojciec na wyjeździe, a synowie w wieku szkolnym po prostu sami w domu. Wiązały 
się z  tym nieprawdopodobne emocje. Dawała radę.

Nie brakowało jednak wielkiej zawodowej satysfakcji. Cudowna, wzorcowa lekcja 
w Śliwiczkach niezwykle kreatywnej nauczycielki klas młodszych, którą zapamiętała 
na zawsze.  Zadowolenie z prowadzonych szkoleń rad pedagogicznych, oczywiście 
z  uwzględnieniem potrzeb i  propozycji nauczycieli (przykładowa problematyka: 
Wywiadówka inaczej, Animacje muzyczne w  pedagogice zabawy, Przykłady pracy z za-
stosowaniem technik Celestyna Freineta).

Na warsztaty trzeba było przygotować foliogramy (nie było przecież kompute-
rów) wspomina pani Irena. Kilka interesujących gier dramowych, zabaw ze śpiewem, 
bo sama teoria nie bardzo trafiała do zmęczonych pracą nauczycieli. Pani doradczyni 
lubiła te spotkania, ponieważ wiedziała, że ludzie chcą poznać coś nowego i to wła-
śnie, jej zdaniem, było najpiękniejsze.
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Kiedy rozwinęła zawodowe skrzydła, podjęła się organizacji Olimpiady Matema-
tycznej dla uczniów klas trzecich. Pierwszym etapem były konkursy szkolne, a  po-
tem najlepsi zmagali się na kolejnych szczeblach potyczek matematycznych: w rejo-
nie, powiecie i w województwie. Realizacja tej inicjatywy przełożyła się na powstanie 
książek z zadaniami tekstowymi do ćwiczeń przed olimpiadami. Wydawnictwo 
Nowa Era wydało napisane przez panią Irenę dwa zeszyty ćwiczeń matematycznych 
dla klasy trzeciej Zbiór gier i zabaw matematycznych. 

Kursy i szkolenia były dla niej (jak podkreśla) pouczające i inspirujące. Zawsze coś 
pożytecznego się z tego „rodziło”. W pamięci zostały  wyjazdy do Prudnika i  Mosz-
czanki (wdrażano tam filozofię Freineta) oraz do Francji, do Vance, gdzie funkcjo-
nuje  prawdziwa freinetowska szkoła. Małe budynki wśród bujnej roślinności, cisza 
i  harmonia w kontakcie z przyrodą sprawiały, że człowiek stawał się tam naprawdę jej 
cząstką – opowiada.

W czasie swojej pracy w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bydgoszczy re-
alizowała bardzo niekonwencjonalne i odpowiedzialne zadanie. Była ministerialnym 
recenzentem podręczników szkolnych dla klas I-III. Recenzowała między innymi 
Elementarz Joanny Białobrzeskiej. 

Z dumą i satysfakcją wspomina, że podczas czternastoletniej pracy w doradz-
twie poznała wielu wspaniałych ludzi: propagatorki pedagogiki Celestyna Freineta 
w  polskich szkołach, autorytety naukowe, profesorów Aleksandra Lewina, Wincen-
tego Okonia, Edytę Gruszczyk-Kolczyńską, Kazimierza Kossaka-Główczyńskiego,  
regionalistę z Kaszub, i wiele innych sławnych osób. Kontakty i spotkania z nimi 
wynagradzały trud pracy nauczyciela metodyka i nie pozostawały bez wpływu na 
rozwój zawodowy i osobisty.

Pani Irena Owczarzak odeszła, jak mówi, na zasłużoną emeryturę. Bardzo chcia-
łaby nadrobić chwile spędzone z dala od własnych dzieci, ale wie, że niestety, czasu 
cofnąć się nie da. Boleje nad tym, ale nie siedzi w fotelu kontemplując. Swoją energię 
i ciepło wielkiego serca przekierowała na działalność społeczną. Pracuje z seniorami, 
śpiewa w założonym przez siebie zespole. Cieszy się wnukami. I... wciąż ma mnóst- 
wo, mnóstwo do zrobienia. 

Gabriela Stefańska – z zawodu nauczycielka, w placówce doskonalenia - pracow-
nik administracyjny od  czerwca 1977 roku do chwili przejścia na emeryturę, czyli do 
października 2006 roku. Tak naprawdę jednak do 31 grudnia 2008 roku, ponieważ 
dwa kolejne lata zatrudniona była w niepełnym wymiarze godzin. Łącznie przepra-
cowała 31 lat. Świadek historycznych, strukturalnych i  organizacyjnych przeobrażeń 
placówki. Mimo tego, że zajmowała się administrowaniem kursów, szkoleń, warszta-
tów, konferencji i rozliczaniem pensum dydaktycznego, z całą mocą świadomej na-
uczycielki i niekłamaną satysfakcją podkreślała, że niezależnie od zmian i  przekształ-
ceń placówka zawsze zajmowała się doskonaleniem   oraz  dokształcaniem nauczycieli. 

 Opiekę administracyjną sprawowała również nad nowymi, niezwykle  ważnymi  
przedsięwzięciami, o które poszerzono organiczne zadania placówki – kursami kwali-
fikacyjnymi oraz nadawaniem nauczycielom  stopni specjalizacji zawodowej. Była to 
ogromna praca wymagająca  zaangażowania i skrupulatności. Często kontrolowana.
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Z uśmiechem mówi, że teoretycznie zatrudniła się „na chwilę”, a przepracowała 
prawie całe zawodowe życie. Pokochała tę pracę, atmosferę w firmie, poczucie 
bezpieczeństwa, niezwykłe relacje interpersonalne. Szefowie: Kazimierz Konieczny, 
Tadeusz Pracki, Zbigniew Węgierski, Jerzy Zastempowski, Mieczysław 
Ruszkowski i  Barbara Daroń imponowali jej  swoimi wysokimi kompetencjami, 
kulturą osobistą i wielką życzliwością wobec pracowników. Zadziwił i zachwycił ją 
fakt identyfikowania się ludzi z miejscem swojej pracy i ogromne przywiązanie do niej, 
co widać było jak na dłoni podczas strajku okupacyjnego w 1990 roku. Protestowano 
wówczas przeciwko  wyprowadzeniu placówki z budynku przy Jagiellońskiej 9 do 
siermiężnej, wymagającej generalnego remontu, oddalonej od centrum miasta szkoły.   

Jako, że nie tylko pracą człowiek  żyje, opisać należy także zabawne historie, które 
przywołała Gabrysia. Doskonale zapamiętała weterana zatrudnienia pana Zbyszka 
Gorczaka – woźnego, który w budynku mieszkał i pracował od 1951 roku (jeszcze 
w technikum geodezyjnym). Jak każdego dnia przyniósł pocztę do działu, spojrzał 
w  okno i z powagą powiedział: O, ten co tam idzie, to dyrektor, który tu u mnie 
pracował. Gruchnęło śmiechem. Komizm sytuacji był na miarę najlepszej komedii 
filmowej. Kolejna historia. Dyrektor Zastempowski zatrudnił nową, bądź co bądź 
miłą  główną księgową. Pani Teresa często wpadała do szefa ze złą miną i ze słowami: 
Taki bałagan, tyle pracy, nie wiem, kiedy to zrobię, jak sobie poradzę… A dyrektor ze 
stoickim spokojem na to: Pani Tereso, jak są nadużycia – to zgłosić do prokuratora pro-
szę, jak bałagan w papierach – to 5 minut na narzekanie i do roboty proszę. Zadziałało.

 W  ośrodku organizowano, od czasu do czasu, wyjazdy turystyczno-integracyjne.  
Wyjazd do Wilna  pani Gabrysia zapamiętała jako szczególny. Niesamowite przeży-
cia – Ostra Brama, Mickiewicz, Cmentarz na Rossie, malownicze kamieniczki przy 
wysokich brukowanych uliczkach, spacer nad Wilją. Z łezką w oku kończy swoje 
wspomnienia. Wypowiada słowa niezwykłe, słowa znamienne: Gdybym miała wybie-
rać raz jeszcze miejsce pracy, wybrałabym to samo w którym przepracowałam ponad 30 
lat. Dlaczego? Ze względu na profil placówki, który był mi bliski. Z czynnego nauczy-
ciela przekwalifikowałam się w pracownika administracji, ale w ośrodku działającym 
na rzecz nauczycieli. Pozostałam tu ze względu na niezwykłą, serdeczną atmosferę i in-
tegrację wszystkich grup pracowników, tj. pedagogicznych, administracyjnych i obsługi 
oraz ze względu na to, że najzwyczajniej imponował mi profesjonalizm kierownictwa 
i  wszystkich pracowników. Śmiem twierdzić, że wówczas całej załodze przyświecało mot-
to: Życie nabiera sensu, gdy czynimy je piękniejszym dla drugiego człowieka. Czyż może 
być lepsza ewaluacja i rekomendacja dla placówki edukacyjnej? Taka  ocena to po 
prostu mistrzostwo świata. Każdy szef byłby w absolutnym zachwycie.

Henryk Wiśniewski – dr nauk przyrodniczych.  W latach  1973-1984 praco-
wał jako nauczyciel biologii, chemii i fizyki w kilku bydgoskich szkołach. Od 1982 
roku jako nauczyciel metodyk w VII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Od 
tego momentu związany jest z naszą placówką doskonalenia. W okresie 1985-1990 
jako adiunkt pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych, wydawniczych i do-
radztwa pedagogicznego w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie – Odział 
Doskonalenia w Bydgoszczy. Człowiek o szerokich zainteresowaniach: arachnologia 
i niesporczaki, dydaktyka biologii, higiena i ochrona środowiska, dydaktyka szkoły 
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wyższej i kształcenie nauczycieli. Ponadto, przedmiotem jego uwagi były: astrono-
mia i kosmobiologia, muzyka poważna oraz opera. Swoje późniejsze życie zawodowe 
związał z wyższymi uczelniami.

Jadwiga Czub-Rojewska – polonistka z ogromnym doświadczeniem, które zdo-
bywała między innymi w VI LO w Bydgoszczy. W listopadzie 2002 roku została 
zatrudniona w KPCEN w Bydgoszczy, w Pracowni Wspierania Edukacji Humani-
stycznej pod kierownictwem Jadwigi Łojek. Realizowała zadania nauczyciela konsul-
tanta języka  polskiego. Miała pod opieką nauczycieli polonistów ze  szkół średnich 
ogólnokształcących. Wcześniej (od 1998) zdobywała doświadczenie jako  doradca 
metodyczny.

Jest współautorką programu nauczania Człowiek w kulturze przeznaczonego dla 
gimnazjów oraz liceów i techników, dopuszczonego w 2002 roku do użytku szkolne-
go przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.    

Również w 2002 roku pani Jadwiga debiutowała jako redaktor naczelna Wia-
domości, Głosów, Rozmów o Szkole. Pełniła tę funkcję przez sześć lat. W tym czasie 
zredagowano 64 numery miesięcznika. Pod jej czujnym okiem czasopismo rozwijało 
się i nie ustępowało innym tego typu periodykom w Polsce. Pani Jadwiga znana była 
z niezwykłej uważności, kultury słowa i cierpliwości. Drogę do jej gabinetu przemie-
rzały setki nauczycieli. Pedagodzy przynosili swoje teksty do krytycznej oceny. Była 
zawsze otwarta na ludzi, gotowa  do pomocy i wsparcia. Uhonorowana wieloma na-
grodami.  Z dniem 31 grudnia 2007 roku odeszła na  emeryturę. Jednakże problemy 
oświaty były i nadal są jej bardzo bliskie. Nie straciła kontaktu z naszą placówką.

Opisując pracujące w przeszłości w naszej placówce osobowości, grzechem śmier-
telnym  byłoby pominięcie Ryszarda Szczerbana. W wywiadzie opowiedział o swo-
jej pracy, swoich osiągnięciach. Nie zamierzam tego uzupełniać. Spróbuję spojrzeć na 
Ryszarda jak na człowieka i mężczyznę. Osoba niezwykle pogodnego usposobienia, 
kontaktowy, przyjazny. Zagada do każdego, kto pojawi się na horyzoncie. Dowcipa-
mi sypie jak z rękawa. Nie przejdzie obok, aby nie przywołać  dykteryjki, opowiedzieć 
zabawnego kawału. Dusza towarzystwa. Przy drinku czy piwie, przy dobrej muzyce, 
którą kocha niezmiennie, może przez pół nocy snuć przeróżne, niezwykłe morskie 
opowieści. Jak moja babcia mawiała: niczego sobie z urody, estetyczny, zadbany. Nie-
zwykle systematyczny w pielęgnowaniu  swojej  kondycji psychofizycznej. Od stu 
lat gra w siatkówkę, jeździ rowerem. Zimą uczestniczy w obozach kondycyjnych, 
szusuje na nartach. Lubi tańczyć. Przygodę ze sportem zaczynał od szybownictwa i 
skoków spadochronowych.  Z przestworzy przeniósł się na inny, ale też mało stabilny 
grunt - na wodę. Bez pamięci pokochał żeglarstwo. Żegluje od 30 lat. W 1986 roku 
uzyskał patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Każdego roku prowadzi jachty 
z turystami. Od 10 lat po Cykladach, którymi jest zafascynowany. Słynie z tego, że 
na morzu jest  niezwykle rozsądny, odpowiedzialny i zdyscyplinowany. Tego samego 
oczekuje od załogi, z którą odbywa rejs.

Charakteryzowała go wielka atencja dla kobiet (głęboko wierzę, że nadal ją w so-
bie pielęgnuje). Mam poczucie, że zawsze spoglądał na nie z pozycji człowieka o du-
szy artysty, konesera piękna i urody. Tym sposobem, „na pniu”, pozyskiwał  sympatię 
każdej. Czy była to męska gra? Nie sądzę. Immamentną cechą osobowości Rysia jest 
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po prostu potrzeba przeżywania piękna w każdej jego postaci, od kobiet poczynając, 
a na Cykladach kończąc. 

Ryszard jest mężczyzną niezwykłym. Szczery, wspierający kolega. Lojalny przyja-
ciel. Pasjonat. Człowiek o wielu  talentach, szerokich horyzontach (i nie myślę tutaj 
wyłącznie  o morzu) oraz niezwykle bogatej duszy. Oprócz miłości do żeglarstwa, 
narciarstwa, muzyki i kobiet on zwyczajnie umie smakować, celebrować  i kochać 
życie. I jak mu tego nie zazdrościć?

Dariusz Sitkowski – wuefista z prawdziwym umiłowaniem (od 13. roku życia) 
sportów i sztuk walki (100 zaawansowania).  Pracował z nami jako nauczyciel konsul-
tant  - kierownik Pracowni Wspierania Kultury Fizycznej, Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w latach 2006-2014. Zdradził nas (z niezrozumiałych powodów…) na rzecz łódz-
kiego kuratorium. Profesjonalista. Systematycznie współpracował z pracownikami 
nadzoru pedagogicznego, organizując konferencje dla nauczycieli, np. Przyczyny uni-
kania przez uczniów zajęć wychowania fizycznego. Prowadził cykl Debat o  wychowaniu 
fizycznym (zapoczątkowanych przez M. Śmiglewska), które stwarzały wuefistom możli-
wość wymiany doświadczeń i prezentowania nowatorskich rozwiązań metodycznych. 
Współpracował również z lokalnymi wyższymi uczelniami. Z jego inicjatywy powstał 
Społeczny Zespół Doradców i  Metodyków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
który zajmował się m.in. planowaniem i organizacją wspólnych przedsięwzięć KP-
CEN z uczelniami. Był zaangażowany (w roli asystenta) w dwa projekty unijne. Cie-
szył się dużym autorytetem. Nauczyciele korzystali z jego rad, wskazówek, zwracali 
się o pomoc w rozwiązywaniu metodycznych, organizacyjnych i wychowawczych 
problemów. 

Człowiek o niezwykle pogodnym usposobieniu. Lubi ludzi.  Życzliwy, uczynny, 
komunikatywny. Zbyt ufny. Mierzy innych swoją miarą, co czasami obraca się prze-
ciwko niemu. 

Elżbieta Pryłowska-Nowak - ukończyła etnografię na Uniwersytecie 
A.  Mickiewicza  w Poznaniu oraz szereg studiów podyplomowych. W ciągu sześciu 
lat, które spędziła w naszym zespole, zajmowała się wspieraniem nauczycieli geografii 
oraz ich działań związanych z wdrażaniem uczniów w świat ekonomii i finansów. 
Była organizatorem wielu konferencji, m.in. Lekcje z ekonomią w tle. Uczestniczyła 
w ważnych przedsięwzięciach, takich jak: organizacja i przeprowadzenie konkursu 
Klejnoty Przyrody - Światowe Dziedzictwo Przyrodnicze UNESKO,  współpracowała 
z  Centrum Edukacji Obywatelskiej,  prowadząc warsztaty dla nauczycieli pod nazwą 
Media Starter. Nawiązywała współpracę z placówkami doskonalenia dorosłych 
w  Europie. Brała udział w seminariach kontaktowych w Bułgarii organizowanych 
przez Bułgarską Agencję Socrates – Grundtvig. Realizowała projekty unijne. 
Współorganizowała i przeprowadzała konkursy dla uczniów i nauczycieli na temat 
światowego dziedzictwa UNESCO w  Europie.  Wachlarz jej zadań i powinności był 
niezwykle szeroki. Nigdy nie sprzeciwiała się dodatkowemu zadaniu. Działanie to jej 
domena. 

Pasjonatka podróży dalekich i bliskich. Najlepiej „w ramionach natury”. Nie ma 
prądu, kanalizacji, zasięgu, że podróż na tratwie - nie szkodzi, ona jedzie. Przyroda 
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w  najlepszym swoim wydaniu rekompensuje jej wszystkie niedogodności. Kocha 
świat i ludzi. Do dzisiaj niezwykle ciepło wspominamy karnawałową imprezkę zor-
ganizowaną przez panią konsultant we własnym domu w Brzozie. Sprosiła wszyst-
kich pracowników. Było granie, śpiewanie, smaczne kąski i niezapomniana wspól-
na zabawa. To cała Elka. Mądra, szczera, otwarta. Porzuciła nas we wrześniu 2009 
roku. Udała się za małżonkiem do stolicy. Nie sprzeniewierzyła się jednak swojemu 
ulubionemu zajęciu, czyli pracy na rzecz wspierania nauczycieli. Pracuje w ośrodku 
doskonalenia w Warszawie.



Miejsce i Ludzie   
236

Rozmawiamy o zawodowej przeszłości
Z  Ryszardem  Szczerbanem rozmawiał Robert Preus

- Pamiętam nasze pierwsze spotkanie. To było w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
nr 4, która mieściła się przy ul. Świętojańskiej 20 w Bydgoszczy. Byłem tam no-
wym nauczycielem informatyki i pomagałem przy konkursie organizowanych 
przez szkołę. Chyba byłeś zaproszony do jury. W każdym bądź razie jako na-
uczyciel konsultant nowo utworzonego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edu-
kacji Nauczycieli w Bydgoszczy objąłeś przedsięwzięcie opieką merytoryczną. 
I  tak się zaczęła nasza kilkunastoletnia współpraca i praca. 
Ale Twoja przygoda z doskonaleniem nauczycieli jest przecież znacznie dłuższa 
niż historia KPCEN w Bydgoszczy i sięga połowy lat siedemdziesiątych XX wie-
ku.  Jak to się stało, że zostałeś nauczycielem nauczycieli?
- Zanim zostałem nauczycielem w ośrodku, sam przeszedłem długą drogę edukacyj-
ną. W 1968 roku ukończyłem fizykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Potem przeniosłem się do Grodu nad Brdą, do Bydgoszczy, z którą związałem się 
przez kolejnych kilkadziesiąt lat. Od 1 września 1971 roku rozpocząłem pracę jako 
nauczyciel fizyki i astronomii w pięknym budynku II Liceum Ogólnokształcącego 
im Mikołaja Kopernika przy ulicy Nowodworskiej 13. W tamtym latach II LO cie-
szyło się dużą renomą i wysokim poziomem nauczania. Poza tym miało profil mate-
matyczno-fizyczny i świetnego dyrektora, Władysława Kura, też fizyka, późniejszego 
dyrektora Technikum Budowlanego w Bydgoszczy.

- Pamiętam dyrektora Władysława Kura właśnie z technikum budowlanego, 
w którym się uczyłem. Znakomity nauczyciel i wychowawca. Z wielką klasą 
i kulturą prowadził zajęcia i potrafił zawsze zainicjować ciekawą rozmowę 
z  uczniami. 
- Dzięki dyrektorowi i jego otwartości  jako nauczyciel II LO  prowadziłem zajęcia 
w  klasach profilowanych i utworzyłem na wzór uczelniany pracownię fizyczną. Po 
pracy też nie próżnowałem. Zaangażowałem się w działalność szkolnej harcerskiej 
drużyny wodnej, zorganizowałem rejs po Wiśle, uruchomiłem szkolny radiowęzeł 
i  rozpocząłem z uczniami budowę harcówki na strychu.
W tym czasie zmieniłem kierunek studiów na elektronikę stosowaną w systemie wie-
czorowym. Brałem też udział w pracy zespołu fizyków szkół bydgoskich. I ta ostat-
nia działalność zaważyła na moim całym późniejszym życiu zawodowym. Pracami 
tego zespołu kierowała Maria Przybylska metodyk do spraw fizyki, żona późniejszego 
Burmistrza Bydgoszczy Władysława Przybylskiego. Osoba niezwykle kompetentna 
i rzutka w działaniu. Organizowała wyjazdowe, tygodniowe szkolenia doskonalące 
nauczycieli fizyki. Jako metodyk odwiedzała nauczycieli, służąc im radą, ale też przy-
glądając się ich pracy.
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W roku szkolnym 1974/1975 często bywała na prowadzonych przeze mnie lekcjach. 
Szczerze mówiąc, stawało się to dla mnie bardzo uciążliwe, gdyż kończyło się dłu-
gimi omówieniami. W efekcie tych spotkań zadzwoniła do mnie pani Maria Guź-
dzioł i zaprosiła mnie na rozmowę z Kazimierzem Koniecznym dyrektorem Instytutu 
Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych mieszczącym się przy ulicy Jagielloń-
skiej 9 w Bydgoszczy. 
Po sympatycznej rozmowie z dyrektorem przyjąłem propozycję pracy od 1 września 
1975 roku na stanowisku asystenta w pracowni przedmiotów ścisłych. Pracownia 
znajdowała się na pierwszym piętrze, w obecnej sali nr 14. Jej kierownikiem był 
Zygmunt Żółkiewski, matematyk.  Wraz ze mną pracowali także: Jadwiga Eismont 
(nauczyciel biologii), Irena Ślęzak (nauczyciel matematyki) i Ryszard Mroczkowski 
(nauczyciel geografii). 
Z ciekawostek mogę powiedzieć, że po przeciwnej stronie korytarza w obecnym poko-
ju nr 15 pracował (wtedy jeszcze magister, a potem doktor) Jerzy Zastempowski (wie-
loletni dyrektor WOM i KPCEN), a w innym pokoju jego późniejsza żona Bożena.

- Czym się zajmowaliście? Na czym polegała praca w IKNiBO?
- Nasza praca koncentrowała się na przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z grupami 
nauczycieli swojego przedmiotu, których mieliśmy wykaz wraz ze szczegółowymi in-
formacjami o wykształceniu, miejscu i wymiarze pracy oraz odbytych formach do-
skonalenia. Zajęcia odbywały się przez cały rok. Były szkolenia sobotnio-niedzielne, 
które realizowaliśmy w budynku przy ul. Sienkiewicza 38 w Toruniu. Z kolei w  Ze-
spole Szkół Elektronicznych we Włocławku organizowaliśmy zjazdy tygodniowe 
zimą i dwutygodniowe latem.
Wszyscy nauczyciele byli zobowiązani do szkoleń co 5 lat i nic za nie nie płacili, 
a  koszty dojazdów zwracała szkoła.
W trakcie zajęć panowała atmosfera pracy i wzajemnej pomocy. Na zjazdy opracowy-
waliśmy dużą ilość materiałów drukowanych. Moim zadaniem było przygotowanie 
pomocy naukowych do ćwiczeń i pokazów fizycznych oraz technicznych środków 
nauczania: projektory 8 i 16 mm, episkopy, epidiaskopy, grafoskopy, magnetofony, 
magnetowidy oraz materiały do nich.
Podczas zjazdów odbywały się wieczorki taneczne, poetyckie. 
W 1977 roku ukończyłem Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy i uzyska-
łem dyplom inżyniera elektroniki. To były bardzo ciekawe i ważne dla mnie studia. 
W  ich trakcie poznałem wiele niezwykle interesujących pracowni, począwszy od 
elektrotechnicznej, poprzez pracownię układów elektronicznych analogowych i  cy-
frowych, kończąc na układach hybrydowych.
Praca dyplomowa Analogowa maszyna matematyczna do rozwiązywania równań róż-
niczkowych z zakresu szkoły średniej związana była z moją wcześniejszą pracą nauczy-
ciela fizyki. Poza tym chciałem zaprogramować maszynę, która pokaże rozwiązanie, 
a  nam zostawi interpretację.
W tym czasie jeździłem na seminarium doktoranckie do Warszawy z ówczesnym 
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docentem Mirosławem Sawickim z zamiarem opracowania metodyki pracy z nową 
pomocą do nauczania fizyki,  jaką była moja praca dyplomowa i masowe jej wytwa-
rzanie przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS”.
Prace nad doktoratem musiałem zawiesić, gdyż odezwały się moje harcerskie ciągoty 
i od 24 lutego 1979 roku na 4 lata byłem oddelegowany do pracy na stanowisku 
zastępcy komendanta Chorągwi Bydgoskiej do spraw programowych. Kiedy wróci-
łem do pracy - to było w 1983 roku - w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 9 nie było 
już Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych. Instytut przekształco-
no w  Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy, a nowym dyrektorem został 
profesor Zbigniew Węgierski. 
Jako nauczyciel fizyki i elektroniki zostałem przeniesiony do nowo utworzonej Pra-
cowni Przedmiotów Zawodowych, którą kierował dr Czesław Kosiński. W pracow-
ni byli także Andrzej Konieczny i Ewa Brzozowska. Współpracowaliśmy z wieloma 
metodykami nauczania przedmiotów zawodowych nie tylko z Bydgoszczy, ale też 
z  Włocławka i Piły. To byli bardzo doświadczeni nauczyciele. Często odbywały się 
wyjazdowe spotkania metodyczne. 
Wtedy prowadziłem zajęcia głównie z fizyki, cybernetyki i technicznych środków 
nauczania, których metodyka stosowania szybko się rozwijała. W naszej pracowni 
pojawiły się pierwsze mikrokomputery ZX Spectrum i Atari. W konsekwencji tych 
zmian, postanowiłem dalej się kształcić i doskonalić. 10 czerwca 1990 roku ukoń-
czyłem Podyplomowe Studium Technologii Kształcenia na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

- Doszliśmy do 1990 roku, który - jak pamiętam - był pełen zmian i niepokoju 
dla miejsca, w którym pracowałeś.
- To prawda. Ogłoszono decyzję o likwidacji Instytutu Kształcenia Nauczycieli i tym 
samym podległych mu centr doskonalenia nauczycieli, także naszego bydgoskiego. 
Wyznaczono  także syndyka masy upadłościowej. 
Być może był to efekt tworzenia Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych. W Byd-
goszczy Zarządzeniem nr 34 Wojewody Bydgoskiego z dnia 21 kwietnia 1989 roku 
powstał WOM, którego siedzibą na początku było Technikum Budowlane przy 
ul.  Jana Pestalozziego 18 w Bydgoszczy. Dyrektorem ośrodka został dr Jerzy Zastem-
powski. Informacja o likwidacji poprzedniej placówki i możliwość przejęcia budyn-
ku przy Jagiellońskiej 9 dotarła do władz bydgoskiej Solidarności. Nocą z 12 na 13 
grudnia 1990 roku budynek wraz z całym wyposażeniem został przejęty siłą przez 
NSZZ „Solidarność” i przez związek okupowany. Rano 13 grudnia 1990 roku nikt z 
pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli nie mógł wejść do budynku i pod-
jąć czynności zawodowych. Tym samym przenieśliśmy się do obiektu znajdującego 
się na tej samej posesji zajmowanego przez poligrafię. Byłem wtedy przewodniczą-
cym Oddziału ZNP i za zgodą pracowników ogłosiłem strajk. Firma była tak liczna 
jak obecnie, czyli niewielka. Nocowaliśmy w poligrafii i tam przygotowywaliśmy 
transparenty, z  którymi następnie chodziliśmy przed głównym wejściem okupowa-
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nego przez NSZZ „Solidarność” budynku. Widziało nas całe miasto, a fakt włamania 
do budynku przez związek zawodowy w dziewiątą rocznicę historycznych wydarzeń 
czynił z naszej małej grupy strajkujących przeciw „Solidarności” prawie bohaterów. 
Tak to wtedy czuliśmy.
Po tygodniu bydgoska NSZZ „Solidarność”, która nielegalnie zagościła przy Jagiel-
lońskiej 9 dopuściła pracowników do swoich miejsc pracy. Odzyskaliśmy rzeczy 
osobiste i materiały biurowe, również maszyny do pisania (komputerów i drukarek 
jeszcze wtedy nie było). 
Tu nasuwa mi się pewna ciekawostka. Zofia Rogala - jedna z maszynistek oddziału 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli - zauważyła, że jej maszyna była używana i wyra-
ziła głośno ciekawość, co też mogło być na niej drukowane. Dowiedzieliśmy się wte-
dy, że takie maszyny posiadają pamięć ostatnich kilkudziesięciu stron i można sobie 
wydrukować zawartość. Za zgodą dyrekcji Zofia Rogala wydrukowała dokumenty, 
z których dowiedzieliśmy się o zamiarach nielegalnych „gości” w naszym budynku.
Dyrektor profesor Zbigniew Węgierski przekazał dokumenty Urszuli Gabryelskiej 
naszej radczyni prawnej i po ich analizie została wniesiona skarga na nielegalne zasie-
dzenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
Żyliśmy nadzieją, że likwidacja oddziału Centrum Doskonalenia Nauczycieli zostanie 
odwołana, gdyż czas działał na naszą korzyść, a syndykowi w tej zawierusze zaginęły 
pieczątki. Doprowadziło to do tego, że CDN  został rozwiązany dopiero w kolejnym 
1991 roku. 
7 stycznia 1991 roku dostałem wymówienie z pracy, uzyskując ekwiwalent pieniężny 
za urlop w 1991 roku. W ten sposób po 16 latach pracy w budynku przy Jagielloń-
skiej 9 zostałem bezrobotnym! Na szczęście niezupełnie, gdyż od kilku lat pracowa-
łem na ½ etatu w Technikum Kolejowym w Bydgoszczy jako nauczyciel elektroniki.
Nazajutrz we wtorek 8 stycznia 1991 roku swoje kroki skierowałem do przyjaciela 
Ludwika Kowalskiego, który od kilkunastu lat był dyrektorem Zespołu Szkół Me-
chanicznych przy Św. Trójcy 37 w Bydgoszczy.  Pochodził z Włocławka. W młodości 
lataliśmy szybowcami w Aeroklubie Pomorskim w Toruniu. Pamiętał mnie doskona-
le, gdyż udało nam się jako nielicznym uzyskać srebrną odznakę szybowcową. Dużo 
wcześniej, już jako dyrektor ZSM nr 1 współpracował z Pracownią Przedmiotów Za-
wodowych IKN. Zwróciłem się do niego z prośbą o pracę. Zaproponował mi pracę 
na cały etat w świetlicy. Super!
Pod koniec roku szkolnego dostałem propozycję pracy w ZSM nr 1, w Bydgosz-
czy jako nauczyciel fizyki. Podobną propozycję dostałem z technikum kolejowego. 
Przy czym tutaj zaproponowano mi prowadzenie zajęć z elektroniki i elektrotechniki. 
Ostatecznie zdecydowałem się na Technikum Kolejowe w Bydgoszczy, gdyż elek-
tronika bardzo mnie fascynowała z uwagi na jej dynamiczny rozwój i niewątpliwą 
przyszłość.
W tym samym czasie Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku nie przyznał NSZZ 
„Solidarność” budynku przy ul. Jagiellońskiej 9. W 1990 roku Wojewódzki Ośro-
dek Metodyczny został przeniesiony z Technikum Budowlanego w Bydgoszczy do 
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obecnego budynku. Dzielił pomieszczenia z gościnnie przebywającymi tu przed-
stawicielami NSZZ „Solidarność”. Wtedy też pojawiła się informacja o naborze 
pracowników do WOM z obowiązkiem przedstawienia planów działania na rzecz 
nauczycieli. Zgłosiłem się i przedstawiłem koncepcję utworzenia pracowni multime-
dialnej świadczącej usługi w zakresie wytwarzania slajdów, foliogramów, fazogramów, 
gromadzenia nagrań filmów edukacyjnych z Telewizji Edukacyjnej i przegrywania 
ich na kasety nauczycieli różnych przedmiotów. Przedstawiłem też projekt  szkolenia 
nauczycieli z  wykorzystania technicznych środków nauczania. 
Zostałem przyjęty. Po krótkim czasie zainstalowaliśmy pierwszy komputer IBM 
z  drukarką igłową.  Wtedy sam zacząłem szkolić się informatycznie w Jeleniej Górze, 
Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie… Łącznie ponad 850 godzin: Pascal, ORACL, 
Office, administrowanie siecią i inne…

- Wojewódzki Ośrodek Metodyczny funkcjonował do początku 2000 roku. 
W  marcu został przekształcony w Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Na-
uczycieli w Bydgoszczy, w którym jeszcze przepracowałeś osiem lat. Pamiętam, 
że przeszedłeś na emeryturę w 2008 roku. Ale chyba życie emeryta nie bardzo 
Ci odpowiadało, bo niecałe dwa lata później zostałeś ponownie przyjęty do 
KPCEN. Dopiero w 2014 roku ostatecznie pożegnałeś się z pracą nauczyciela 
konsultanta. Cały czas jednak wracasz do tego miejsca i ludzi, którzy byli Ci 
życzliwi. I ciągle jeszcze pomagasz nam w realizacji różnych przedsięwzięć. Jesz-
cze niedawno w 2019 roku prowadziłeś warsztaty z nauczycielami przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych. Twoje życie zawodowe było, a w zasadzie ciągle 
jeszcze jest  bardzo bogate i mógłbyś podzielić się nim z wieloma nauczycielami. 

(maj 2019 r.)
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Zgromadziłam wokół siebie twórczych 
i zaangażowanych nauczycieli
Z Jadwigą Ejsmont rozmawiała Violetta Panfil-Smolińska

- Pani Jadwigo, jak zaczęła się Pani „przygoda” z edukacją?
- Nigdy nie myślałam, aby związać się zawodowo z edukacją. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej w Białymstoku, a następnie szkoły średniej w Bydgoszczy, w 1962 roku 
ukończyłam studia wyższe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu 
o  specjalności ekologia. 
Moja praca magisterska dotyczyła reakcji owadów na różną długość fal świetlnych. 
Po studiach zaproponowano mi pozostanie na uczelni i staż na stanowisku asystenta 
w Katedrze Hydrobiologii i Ekologii pod kierunkiem prof. dr. Józefa Mikulskiego 
i  prof. Melityny Gromadzkiej. Po ukończeniu stażu okazało się, że z powodu braku 
wolnych etatów nie będę mogła kontynuować pracy na uczelni. W tym czasie mój 
kolega, który pracował w Liceum Ogólnokształcące w Nakle, otrzymał propozycję 
pracy na Akademii Techniczno-Rolniczej w Olsztynie i zaproponował mi, abym za-
jęła jego miejsce. Choć nigdy nie myślałam o pracy w szkole, to w zaistniałej sytuacji 
od września 1963 roku rozpoczęłam pracę jako wychowawca internatu i nauczyciel 
biologii w Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią. Z pracy w szkole byłam 
bardzo zadowolona. Okazało się, że daje mi ona dużo satysfakcji. Zdobyłam uznanie 
uczniów i ich rodziców. Czułam się doceniona przez nauczycieli metodyków, m.in. 
Janinę Ignatowską, która w 1973 roku zaproponowała mi przejście do Instytutu 
Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Bydgoszczy (który w 1981 r. prze-
kształcił się w  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli). Tam pracowałam najpierw, jako 
wykładowca, a potem starszy wykładowca. W tym czasie zdałam pomyślnie egzamin 
na studia doktoranckie w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie i  otworzy-
łam przewód doktorski w zakresie pedeutologii u prof. Józefa Kozłowskiego, a nawet 
zdałam część egzaminów. Niestety, niespodziewanie zmarł mój promotor, co spowo-
dowało przerwanie pracy badawczej. W 1989 roku zostałam powołana na stanowi-
sko nauczyciela konsultanta ds. ekologii w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym 
w  Bydgoszczy, a potem objęłam funkcję kierownika Pracowni Przyrodniczej.

- Jaki obszar pracy pedagogicznej był szczególnie w kręgu Pani zainteresowań?
- Interesowałam się pedeutologią oraz teorią i praktyką strukturalizmu, m.in. struk-
turami pojęciowymi w programach nauczania biologii i w podręcznikach szkolnych, 
strukturą lekcji problemowych (we współpracy z wizytatorem KOiW w Bydgoszczy, 
a potem nauczycielem metodykiem Janiną Ignatowską), jak również strukturą za-
daniową lekcji. Jako członek Międzywojewódzkiej Komisji ds. Specjalizacji i Stopni 
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Zawodowych nauczycieli przeprowadzałam analizy i hospitowałam zajęcia (wspól-
nie z  Rosławą Matysiak - nauczycielem metodykiem i dr. Henrykiem Wiśniewskim 
- asystentem IKN) pod kątem ich struktury, stopnia realizacji założonych celów, 
w  tym rozwijanych umiejętności i ocen oraz odniesień do najbliższego środowiska 
społeczno-przyrodniczego.

- Co należało do Pani zadań w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym?
- Jako nauczyciel konsultant, a potem kierownik Pracowni Przyrodniczej organizo-
wałam i  prowadziłam doskonalenie zawodowe nauczycieli, m.in. konferencje me-
todyczne i szkolenia, tworzyłam materiały metodyczne, upowszechniałam nowo-
ści dydaktyczne, pracowałam w jury konkursów przedmiotowych z biologii (wraz 
z doradcami metodycznymi Rosławą Matysiak i Pawłem Beczyńskim), olimpiady 
biologicznej (z  prof. Ireną Kuczyńską) i olimpiady ekologicznej (z prof. Jerzym 
Gacą), współpracowałam z Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. Ponadto   
uczestniczyłam w pracach międzyprzedmiotowego zespołu ds. analizy i kwalifikacji 
autorskich programów nauczania, przygotowanych przez nauczycieli różnych spe-
cjalności, często były to propozycje cykli zajęć o charakterze ścieżek dydaktycznych, 
uwzględniające regionalne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego i społecznego. 

- W tym czasie kierowała też Pani zespołem doradców metodycznych Pracowni 
Przyrodniczej.
- Tak, udało mi się pozyskać zdolnych i twórczych nauczycieli, którzy wyróżniali 
się w pracy pedagogicznej i chcieli dzielić się swoim doświadczeniem z innymi. 
Przy ich wyborze zwracałam uwagę na zaangażowanie, umiejętność współpracy, 
pomysłowość i kreatywność w podejmowaniu rozwiązań metodycznych. Chciałam 
otaczać się mądrymi ludźmi. W ten sposób udało mi się pozyskać do współpracy 
panią Lidię Cymbor nauczycielkę biologii w Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu, 
którą po odejściu na emeryturę zastąpiła Violetta Panfil – nauczycielka biologii 
Liceum Ogólnokształcącego w Nakle i Mirosława Koczwarę – nauczyciela biologii 
z  Technikum Leśnego w Tucholi, którzy pracowali na rzecz nauczycieli biologii szkół 
średnich,  Rosławę Matysiak i Pawła Beczyńskiego, którzy byli doradcami biologii 
nauczycieli szkół podstawowych, a po ich przejściu na emeryturę Joanne Stocką 
i  Grażynę Bielawską-Rubicką. Do zespołu należały również nauczycielki geografii – 
Maria Żelska i  Danuta Szymańska.

- Jak układała się Pani współpraca z doradcami metodycznymi?
- Wiem, że uważali mnie za wymagającego kierownika. Kto się nie sprawdził, ten 
musiał odejść.  
Takie przypadki były jednak sporadyczne i nie warto ich wspominać. W większo-
ści miałam szczęście do ludzi. Chciałam otaczać się mądrzejszymi od siebie. Osoby, 
które włączałam do zespołu, zwróciły moją uwagę pracowitością, zaangażowaniem, 
własną twórczością, pomysłowymi rozwiązaniami metodycznymi, refleksją pedago-
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giczną i  dążeniem do własnego rozwoju. Myślę, że tworzyliśmy zgrany zespół działa-
jący na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli.

- Czy nigdy nie żałowała Pani tego, że zamieniła pracę z uczniami na pracę z  na-
uczycielami?
- Nie, nigdy nie żałowałam, że odeszłam ze szkoły, mimo że pracowałam z bardzo 
zdolnymi uczniami. W tamtym czasie praca w szkole była wielką przyjemnością 
i  cieszyła się dużym prestiżem. 
Pomimo tego nauczyciele stali się dla mnie równie ważni, jak kiedyś moi uczniowie. 
Szybko zrozumiałam ich potrzeby, nauczyłam się z nimi pracować. Praca z dorosłymi 
wymagała ode mnie ciągłego rozwoju, pozyskiwania nowych kompetencji, stawiania 
nowych celów i ich osiągania. Byłam w końcu nauczycielem nauczycieli, a to stawiało 
przede mną nowe wyzwania.  

- Jakie według Pani cechy powinien posiadać nauczyciel nauczycieli?
- Przede wszystkim powinien chcieć się ciągle rozwijać, być na bieżąco z nowościami 
dydaktycznymi, powinien myśleć twórczo, być kreatywny. Nie powinien powielać 
wzorców, ale tworzyć coś nowego, przekształcać, dostosowywać. Musi być dobrym 
pedagogiem oraz psychologiem.  Ponadto powinien umieć zarządzać i współpraco-
wać w zespole. Oprócz przygotowania merytorycznego bardzo ważne są też umiejęt-
ności  interpersonalne. Trzeba lubić ludzi i mieć z nimi dobre relacje.

- Jak wspomina Pani pracę w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym 
w  Bydgoszczy?
- Była to praca ze wspaniałymi ludźmi na rzecz wspaniałych ludzi – nauczycieli. 
Miałam szczęście nie tylko do współpracowników, ale też do dyrektorów. Szczególnie 
miło wspominam dyrektora Koniecznego, który przyjmował mnie do pracy w IK-
NiBO, dyrektora dr. Jerzego Zastempowskiego, inteligentnego i dobrego człowieka 
oraz kompetentnego dyrektora, który wraz z wicedyrektorem Mieczysławem Rusz-
kowskim, a potem Barbarą Daroń, wzorowo kierował placówką.  Miło wspominam 
moje koleżanki i kolegów, z którymi przez wiele lat współpracowałam, m.in. Juliana 
Ochenduszko, Barbarę Szczepaniak, Mirosławę Śmiglewską, Małgorzatę Klimińską, 
Zofię Kucharską, Ryszarda Szczerbana, Jagodę Łojek, Ewę Brzozowską, Grażynę 
Ślifierz.  Muszę dodać, że Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Bydgoszczy był wio-
dącą, wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli, która miała renomę nie tylko 
w województwie, ale i w całej Polsce. Cieszę się, że mogłam go współtworzyć i  pra-
cować na rzecz edukacji.

(kwiecień 2019 r.)
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Dziedziczna przypadłość
O rodzinnej pasji pokoleń opowiada Grażyna Szczepańczyk 

WSpomnienia z WczeSnego dziecińStWa…
Mam na imię Grażyna. Sięgam pamięcią wstecz, by razem z moją mamą, Felicją 

Bajkowską, powspominać pracę w bydgoskich placówkach doskonalenia nauczycieli. 
Przełom lat 60/70. Moja mama – nauczycielka w klasach I – IV szkoły podsta-

wowej. Mój ojciec - technik mechanik, konstruktor pracujący w biurze, w którym 
projektowano nowatorskie maszyny przemysłowe. W domu atmosfera szkoły. Mama 
ciągle przygotowywała się do pracy, wymyślała pomoce dydaktyczne dla swoich 
uczniów, tata w wolnej chwili wykonywał te środki. Do dziś pamiętam m.in. stos 
geoplanów - pomoc dydaktyczna do nauki geometrii – na dużej kwadratowej płytce 
w dwucentymetrowych odstępach w każdą stronę powbijane były gwoździki, które 
wystawały w górę na wysokość mniej więcej 1 centymetra. Na te wystające kołeczki 
dzieci zakładały cienkie, czarne gumki, tworząc różne figury, ich przekształcenia itp. 
Tata zrobił te geoplany dla wszystkich dzieci w klasie mojej mamy, by każde z nich 
mogło pracować indywidualnie. 

Siebie we wspomnieniach widzę w dużym pokoju przy stole, na którym stoi otwar-
te pudełko z ręczną drukarnią. Wybieram spośród zestawu kauczukowych literek te, 
które są mi potrzebne do zbudowania wyrazów i zdań. Umieszczam je w  specjalnym 
pojemniczku, po czym, odciskając całość na poduszeczce z fioletowym tuszem, stem-
pluję na kartce z bloku technicznego napisy, rozcinam je, segreguję i  wkładam do 
kopert, które potem trafią do rąk dzieci w klasie mojej mamy, dla których była to 
dobra, indywidualna baza pracy, nauki czytania, obliczeń w pamięci.

kolejne obrazy WSpomnień…
Początek lat osiemdziesiątych – moja mama odchodzi ze szkoły i rozpoczyna 

nowy rozdział życia zawodowego. Przechodzi do Wojewódzkiego Ośrodka Meto-
dycznego w Bydgoszczy – zostaje metodykiem, będzie uczyć dorosłych, zmieni się 
charakter jej pracy. W oczach społeczeństwa awans. A ja? Przepłakałam kilka dni… 
Jak to, a praca z dziećmi? 

Co w związku z tym zmieniło się w moim dziecięcym, a właściwie już młodzień-
czym życiu? Budzik rano dzwonił już o godzinie 4.00. Mama starała się cicho krzątać 
po kuchni. Wychodziła z  domu po piątej, kiedy na dworze było jeszcze ciemno, by 
zdążyć na pociąg lub autobus, który miał ją dowieźć do większej lub mniejszej miej-
scowości, gdzieś w ówczesnym województwie bydgoskim. Obserwowała tam m.in. 
zajęcia u nauczycieli nauczania początkowego, omawiała je z prowadzącymi, organi-
zowała konferencje. I znów ciemno na dworze, w domu zapalone światło, godzina 
18.00 - 19.00… Moja mama wraca do domu zmęczona pracą, drogą, a ja wiem, że 
następnego dnia o 4.00 rano znów zadzwoni budzik.
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jak to Wyglądało ze Strony mojej mamy?
Dzwoni budzik! Już 4.00! Na dworze jest ciemno, a ja muszę wstać. Dziś jadę do 

Punktu Filialnego Zbiorczej Szkoły Gminnej, do  małej miejscowości w Borach Tuchol-
skich. Pociąg mam o 5.40.  Obiad na dziś przygotowałam wczoraj wieczorem. Teraz 
staram się cicho krzątać, by nie obudzić pozostałych członków rodziny. Wychodzę z domu, 
prawie bezszelestnie zamykam drzwi na klucz. Na dworzec idę pieszo. Pół godziny star-
czy, by pokonać trasę. Przemierzam kilka ulic, na dworcu stoję w długiej kolejce do 
kasy, by kupić bilet. Obym zdążyła! Uff… już jestem w pociągu. Godzina jazdy – może 
trochę odpocznę, nabiorę sił, bo od stacji docelowej czeka mnie jeszcze kilka kilometrów 
„spaceru”, by dotrzeć do szkoły. Dobrze, że dziś pogoda jest niezła, to nie zmarznę i nie 
zmoknę, jak to nieraz bywa. Godzina 7.45. Jestem już w szkole. Nauczyciel z klasą czeka 
na mnie. Dzieci odświętnie ubrane. Pan lekko poddenerwowany. Z tyłu sali spora grupa 
nauczycieli nauczania początkowego z pozostałych szkół w gminie. Dzwoni dzwonek, 
rusza szkolna machina. Bacznie obserwuję zajęcia, potem omówimy je z prowadzącym. 
Widzę sporo atutów zajęć, logikę i spójność całości, samodzielność dzieci. Lubię, kiedy 
nauczyciel wie, po co stosuje dane ćwiczenie, doceniam, kiedy pozwala uczniom myśleć. 
Sama też dużo się uczę. Dostrzegam interesujące pomysły i rozwiązania metodyczne. 
Po skończonych zajęciach prowadzący dzieli się refleksjami z koleżankami obserwujący-
mi lekcję.  Wywiązuje się dyskusja. Nauczyciele wymieniają się swoimi spostrzeżeniami 
i  pomysłami.  Wychodząc ze szkoły, dostrzegam na korytarzu, w kąciku, karton, a w nim 
suchy chleb. Nauczyciel - sympatyczny starszy pan - uchwycił mój zdziwiony wzrok wbity 
w  zawartość kartonu i pospieszył z wyjaśnieniem: Uczę dzieci, że chleba nie wolno wy-
rzucać. Mówię im, że jeśli wy nie zjecie, zjedzą ten chleb zwierzęta. Chleb to dar.  Piękne.  
Po owocnym dniu pracy znów pieszo przemierzam kilka kilometrów, by dotrzeć na dwo-
rzec. O 16.00 mam pociąg powrotny. Jadąc łapię oddech i podsumowuję w myślach 
dzień. Lubię pracować z nauczycielami w wiejskich szkołach, a szczególnie w punktach 
filialnych, w których przeważnie uczą się tylko dzieci z klas młodszych. Zaletą tych punk-
tów jest to, że dzieci mają blisko do szkoły, nie są uzależnione od szkolnego autobusu. 
Mała liczebność klas pozwala na pełną indywidualizację pracy,  nauczyciele doskonale 
znają każde dziecko, warunki domowe, środowisko. 

Z zamyślenia wyrywa mnie duży napis na stacji: BYDGOSZCZ. Wysiadam z pocią-
gu, przemierzam  kilka ulic pieszo i… nareszcie w domu. Jest po 18.00. Na dworze już 
ciemno. Jestem zmęczona i wiem, że jutro rano o 4.00 znów zadzwoni budzik…

Często bywało tak, że mama wyjeżdżała na kilka dni lub na tydzień na kon-
ferencje i szkolenia do różnych polskich miast. W dobie bez telefonów ko-
mórkowych były to długie rozłąki. W zawodowych wspomnieniach mamy 
pozostaje dużo wartości merytorycznych tych wyjazdów, ale nie tylko. Kie-
dyś usadowiła się wygodnie w fotelu i przy filiżance kawy opowiadała tak: 
Pracę w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy rozpoczęłam w latach osiem-
dziesiątych. Tej placówce podlegały ośrodki miejskie i powiatowe. Praca metodyka miała 
charakter doradczo-kontrolny. Formalnie metodyk, który miał etat w szkole, podlegał 
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dwóm zwierzchnikom: dyrektorowi szkoły oraz kierownikowi ODN, później Wojewódz-
kiego Ośrodka Metodycznego. Raz w miesiącu odbywały się spotkania „na szczycie”, czyli 
zjeżdżali się metodycy z całego województwa bydgoskiego, a co tydzień spotykaliśmy się 
w mniejszych zespołach przedmiotowych. W moim przypadku byli to metodycy naucza-
nia początkowego. Praca z nauczycielami odbywała się w zespołach samokształceniowych 
oraz w ramach konsultacji indywidualnych. Kilka razy w roku organizowano spotkania 
w ramach ośrodków miejskich i powiatowych. Najczęściej podany był temat wiodący. 
Odpowiedzialny metodyk przygotowywał z nauczycielem lekcję pokazową. Potem  była 
dyskusja.
Miło wspominam też spotkania międzywojewódzkie. Nasz zespół brał udział w takich 
zlotach w Koszalinie, Białymstoku, Olsztynie, Kaliszu, Poznaniu, Zielonej Górze, Wał-
czu, Warszawie. Te ogólnopolskie zjazdy były bardzo korzystne nie tylko od strony zawo-
dowej, ale i turystycznej. Czasy były ciężkie, każda z nas chciała przy okazji wyjazdu 
zorganizować coś do domu. Jeden z wykładowców mówił: Niech się panie zastanowią, co 
stąd wywiozą. Jedna drugą pytała: Co pani stąd wywozi? Ja osobiście na przykład z  Zie-
lonej Góry (byłam już wtedy babcią), wywiozłam dla wnuka śpioszki. Sprzedawano je 
po jednej parze. Nas było pięć. Każda kupiła mi jedną parę. Tak się łatało różne braki. 
W Białymstoku miałyśmy przygodę z myszami. Buszowały po całym pokoju. Nie pamię-
tam, której z nas mysz weszła do buta. Krzyk był na cały ośrodek. Poszłyśmy do portierni, 
a pani, która tam siedziała pod parasolem  zdziwiła się: „Myszy się boją... Mnie tu ska-
czą po parasolu i dobrze.” Pomimo różnych niedociągnięć wyjazdy te są dla mnie miłym 
wspomnieniem. Pamiętam wyjazd do  Wałcza - miałyśmy tam pokaz robienia palm 
wielkanocnych. Coś pięknego! W Kaliszu zobaczyłyśmy, jak się robi misterne wycinanki 
ludowe. Niestety umiejętność dla mnie nieosiągalna. Każde ze spotkań obfitowało w ja-
kieś interesujące wydarzenia i ciekawostki.
Na ścianie wschodniej widziałyśmy ciężkie warunki pracy nauczyciela. Ponadto nauczy-
ciele do uczniów często mówili językiem białoruskim, bo takim dzieci posługiwały się 
w  domu. Inny świat.

kilkanaście lat później, lata 90…
Już nie jestem małą dziewczynką. Moja mama jest na emeryturze. Często wspo-

mina lata aktywności zawodowej i ludzi, z którymi przyszło jej pracować. Niejedno-
krotnie są to wspomnienia o zabawnym zabarwieniu.
A ja wiele lat temu skończyłam studia pedagogiczne i też jestem nauczycielką. Pra-
cuję z dziećmi w klasach młodszych w szkole ćwiczeń Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w  Bydgoszczy. Na co dzień na lekcjach goszczę liczne grupy studentów obserwują-
cych prowadzone przez mnie lekcje. To, co kiedyś robiłam dla mamy, teraz robię dla 
siebie, a raczej dla moich szkolnych dzieci. Systematycznie przygotowuję się do zajęć, 
wymyślam pomoce dydaktyczne, wykonuję je. Mam w tym super pomocnika – to 
mój mąż, który jeszcze przed ślubem na piśmie, oczywiście pod moją żartobliwą 
presją, złożył obietnicę, że będzie „z ochotą i radością pomagał wykonywać pomoce 
dydaktyczne swojej kochanej żonie”. Ten dokument, mimo upływu lat, mam do 
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dziś i  z ogromną satysfakcją stwierdzam, że mój mąż, też nauczyciel, stuprocentowo 
dotrzymuje słowa. Trochę z żalem patrzę na sceny zachowane w pamięci, kiedy moje 
własne, małe dzieci prosiły o chwilę zabawy, a odpowiedź nieraz brzmiała: Jeszcze 
chwilę, zrobię tylko to i to do szkoły i już… już… będziemy się bawić. Bywało, że to 
JUŻ trwało nieraz zbyt długo. Tego żałuję. 
Patrzę wstecz i ponownie wracam do wspomnień zawodowych. Praca w szkole daje 
mi wiele radości.  Lubię to, co robię. Realizuję różne pomysły, by nauka dla dzieci 
była przyjazna, przyjemna, by miały motywację, by połknęły bakcyla samodzielnego 
zdobywania wiedzy, poszukiwania, dociekania. 
I nagle, po 11 latach pracy w szkole, otrzymuję propozycję pełnienia funkcji doradcy 
metodycznego! Czyli opuszczenie klasy? Mniej godzin pracy z dziećmi? Nie!!! Nie!!! 
Nie!!! Pani Barbara Daroń, ówcześnie nauczyciel konsultant nauczania początkowe-
go, a późniejsza wicedyrektor KPCEN, która niejednokrotnie bywała u mnie na 
zajęciach, teraz gorąco namawia mnie, bym przyjęła tę funkcję. Mój upór, wydawało 
mi się, był nie do ruszenia. Dzieci, klasa, szkoła… To jest to, co jest moim żywio-
łem zawodowym. A jednak, po kilku godzinach rozmowy, wyczerpana powtarza-
niem moich argumentów na NIE, zgodziłam się na pracę w Wojewódzkim Ośrodku 
Metodycznym w Bydgoszczy… Wracałam do domu i płakałam. Płakałam, myśląc 
o  rozstaniu z dziećmi, płakałam myśląc o pożegnaniu ze szkołą, byłam z siebie nieza-
dowolona, że nie potrafiłam trwać przy pierwotnym stanowisku. 
I zaczęło się… wyjazdy na szkolenia, prowadzenie konferencji, warsztatów. Moje 
tempo życia zawodowego nabrało jeszcze większego impetu. Mój kalendarz błyska-
wicznie zapełniał się zapisami coraz to nowych miejsc i zadań do wykonania. Teraz to 
mój budzik dzwoni skoro świt, teraz to ja zrywam się, kiedy jeszcze jest ciemno, teraz 
to trójka moich dzieci słyszy, jak rano staram się jak najciszej przygotować cały dom 
do nadchodzącego dnia, by wszystko w nim pod moją nieobecność zagrało. Teraz, to 
ja wracam do domu, kiedy jest ciemno. Historia zatoczyła koło… 
Moje wspomnienia to ogromne, ciężkie torby, w których woziłam na konferencje 
m.in. środki dydaktyczne, by nauczyciele namacalnie przekonali się, że propagowane 
propozycje są warte uwagi i skutecznie wspierają dydaktykę. Moje wspomnienia to 
mnóstwo fantastycznych nauczycieli, którzy do zawodu podchodzili z pełnym odda-
niem, którzy mieli świetne pomysły, jak przybliżyć dzieciom niekiedy trudne tajniki 
wiedzy. 
Mam też mnóstwo wspomnień niezwiązanych z  zawodem, których jednak nie by-
łoby, gdyby nie praca doradcza w terenie. Otóż moknąc kiedyś na przystanku da-
leko od Bydgoszczy, targając ciężkie torby z pomocami dydaktycznymi na zajęcia, 
podjęłam odważną decyzję: Siadam za kierownicą samochodu – był to przełomowy 
moment w  moim życiu.
Praca doradcy metodycznego kojarzy mi się z jednej strony z przełamaniem stra-
chu przed prowadzeniem samochodu, z drugiej z licznymi awariami tegoż pojaz-
du. Kiedy jednak nieraz samochód odmawiał mi posłuszeństwa, zawsze znaleźli się 
dobrzy ludzie, którzy pomogli. Raz wieczorem zabrakło mi w baku paliwa. Pewien 
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mężczyzna podwiózł mnie do stacji benzynowej, użyczył kanistra, zatankował, od-
wiózł do mojego samochodu i nalał benzynę do baku. Ktoś poświęcił mi swój czas 
i energię. Dziękuję mu za to. Innym razem, jadąc na konkurs matematyczny do 
szkoły w  Nowem, podczas potężnej ulewy, mój samochód zastrajkował. Nie było 
wtedy jeszcze telefonów komórkowych i żeby uzyskać jakąkolwiek pomoc, musiałam 
wysiąść z samochodu, co też uczyniłam. Zlana od góry do dołu deszczem zatrzy-
mywałam kolejne samochody. Jeden z kierowców skutecznie mi pomógł. Dziękuję 
mu za to. Pojechałam dalej, nawet zdążyłam, konkurs przeprowadziłam, mimo że 
wyglądałam pewnie jak zmokła kura. Kolejna przygoda samochodowa  trasa z Byd-
goszczy do Świecia. Mój samochód znowu zatrzymał się w szczerym polu. Wysiadam 
i zrezygnowana patrzę na popsute auto. I oto nagle dostrzegam, że jeden z mijających 
mnie pojazdów zwalnia, zawraca i podjeżdża do mnie. Zatroskany kierowca stwier-
dza: Chyba potrzebuje pani pomocy… i… skutecznie mi pomaga. Dziękuję mu za to.

WSpółczeSność…
Powoli, coraz głośniej emerytura puka do moich drzwi. Może to jest już czas na 

refleksje, podsumowania. Czy decyzja związana z podjęciem pracy w Wojewódzkim 
Ośrodku Metodycznym, później w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Na-
uczycieli w Bydgoszczy była dobra? Jak przysłużyłam się bydgoskiej edukacji? Jak za-
pamiętają moją pracę nauczyciele, dla których prowadziłam zajęcia? Co z propozycji, 
które propagowałam na warsztatach metodycznych przenieśli na grunt swojej pracy? 
Jakie przyniosło im to efekty? W jakim stopniu prawie 40 książek, które opracowa-
łam, zainspirowało dzieci i nauczycieli do działania, aktywnego poznawania świata, 
do zainteresowania się lekturami? Te i mnóstwo innych pytań związanych z efektami 
mojej pracy kotłuje się w głowie. Na niektóre z nich dostaję odpowiedzi podczas 
rozmów z nauczycielami, sporo mogę wyczytać w ankietach ewaluacyjnych, które 
nauczyciele wypełniają po moich zajęciach lub w e-mailach kierowanych bezpośred-
nio do mnie. 

kolejne pokolenie…
Jedno z trójki moich, dorosłych już, dzieci, kiedy stanęło przed wyborem drogi 

zawodowej, w swoim CV napisało: Z moimi genami muszę być nauczycielem. I jest. 
Ma już na swoim koncie prowadzenie warsztatów dla nauczycieli. 
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Mozaika wspomnień Doroty Kubiak 

Mozaika  – dekoracja w postaci  ornamentu  lub obrazu, wykonana z drobnych, 
o  różnej kolorystyce (dwu lub wielobarwne), fakturze i kształcie kamyczków, kawał-
ków szkła lub ceramiki.

To już ponad dwadzieścia lat! Próbuję ułożyć wspomnienia o pracy w Kujawsko-
-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w jakiś logiczny ciąg, ale pamięć przy-
wołuje oderwane obrazy. Nie będę z tym walczyć. A zatem...

Kamyczek I – Dlaczego ja?
Po tylu latach nadal trudno mi zrozumieć, jakim cudem znalazłam się w zespole 

doradców ówczesnego WOM. Czy coś w sobie miałam… Obiektywnie:
• dziewięć lat pracy zawodowej (za mało!!! za mało!!!), w tym siedem w cudownej 
Szkole Podstawowej w Murowańcu z klasami łączonymi i dwa w Katolickiej Szkole 
Podstawowej w Bydgoszczy
• w związku z powyższym umiejętność pracy w klasach łączonych oraz ściśle powią-
zana z tym elastyczność i kreatywność
• gotowość na nowe wyzwania
• dwóch synków w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Nie miałam natomiast:
• szerokiej wiedzy, zwłaszcza dotyczącej prawa oświatowego
• co najmniej trzydziestu lat pracy (teraz mam!)
• poczucia omnipotencji
• zestawu garsonek (w owym czasie sądziłam, że jest to jedyne odzienie godne do-
radczyni)
• pięciu kolejnych synków w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym ani żadnym in-
nym.

Wstępną rozmowę kwalifikacyjną przeprowadziła ze mną Grażynka Szczepań-
czyk. Odmówiłam jej natychmiast, ponieważ tak zaszczytna propozycja nie mieściła 
się w  głowie nie tylko mojej, lecz również:
• koleżanek ze szkoły katolickiej
• koleżanek z Murowańca
• wychowawczyni mojego syna
• mojej mamy (trzydzieści trzy lata stażu w zawodzie nauczyciela, dwie garsonki)
• koleżanek mojej mamy (nauczycielek na zasłużonej emeryturze).

Trzy dni później po rozmowie z uroczą i elegancką ówczesną panią wicedyrektor 
Barbarą Daroń,  zaskakując samą siebie, wyraziłam zgodę na podjęcie obowiązków 
doradcy. I tak rozpoczęła się fascynująca przygoda edukacyjna.
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Kamyczek II – Trudne miłego początki
Pracę w doradztwie rozpoczęłam nietypowo, bo w listopadzie. Było już po wrze-

śniowych konferencjach metodycznych, a warsztaty zostały rozdzielone pomiędzy 
dotychczasowych doradców. Miałam czas, aby spokojnie wdrożyć się do nowych 
obowiązków. W praktyce wyglądało to tak, że „chodziłam przy nodze” Grażynki, 
która oprócz fantastycznego warsztatu doradczego miała też świętą cierpliwość. Dzię-
kuję Ci, Grażynko.

Pierwsze zebranie sekcji
W pierwszy poniedziałek miesiąca odbywały się spotkania sekcji, podczas których oma-
wiano bieżące problemy, rozdzielano zadania, planowano pracę. Z pierwszego spotka-
nia pamiętam, że moje nowe miłe koleżanki przerzucały się terminem „ewaluacja” we 
wszelkich odmianach. Kiedy pod koniec zebrania zabrałyśmy się do mycia kubków po 
kawie, znów poczułam się kompetentna, spełniona i na właściwym miejscu.

Pierwsza wizyta terenowa
Po dwóch miesiącach wysłano mnie z misją do szkoły w Trylu, której dyrekcja zgłosiła 
potrzebę pilnych konsultacji dotyczących bieżących problemów nauczycieli naucza-
nia początkowego. Pojechałam tam z duszą na ramieniu, bojąc się, że zapytają mnie 
o coś, o czym nie będę miała pojęcia. Jechałam z dwiema przesiadkami w śnieżycy. 
Na miejscu okazało się, że w Trylu pracuje moja koleżanka ze studiów, co znacząco 
podniosło morale. Panie na szczęście  potrzebowały wsparcia w zakresie organizacji 
pracy w klasach łączonych. Wspomniałam też o ewaluacji (!). Niestety, okazało się, 
że jedyny autobus powrotny nie przyjedzie, bo jest zbyt ślisko. Zaproponowano mi 
nawet nocleg w pokoju gościnnym. Gdy stwierdziłam, że wobec tego, aby uzasadnić 
przedłużony pobyt, będę musiała następnego dnia zaplanować obserwację w jednej 
z klas, natychmiast znalazł się czyjś mąż z samochodem, który odwiózł mnie do 
Grudziądza.

Pierwsze warsztaty
Pierwsze warsztaty, które prowadziłam to Ortografia trudna, ale nie nudna. Pod-

czas pierwszego spotkania dopadła mnie taka trema, że przez co najmniej godzinę 
balansowałam pomiędzy zawałem a wylewem (ze wskazaniem na wylew), co manife-
stowało się krwistoczerwonymi wypiekami oraz drżeniem rąk. Potem było już tylko 
lepiej. Lubię prowadzić warsztaty.

Pierwsza konferencja metodyczna
Po niemal rocznej pracy w doradztwie nadszedł wrzesień, a wraz z nim konferen-

cje metodyczne. Przygotowana merytorycznie (scenariusz przygotowywałyśmy w  ze-
spole), stosownie odziana (dziękuję Mariolko) stanęłam względnie spokojna przed 
nauczycielkami w SP nr 7 w Bydgoszczy. Na wstępie zostałam zarzucona pytaniami 
nader kategorycznymi w tonie („Gdzie ta podwyżka, którą obiecaliście?”). Po tym, 
gdy udało mi się dojść do głosu i wyjaśnić, że też jestem zainteresowana podwyżką, 
ale…, było już tylko lepiej. Zajęcia dotyczące operacjonalizacji celów zostały prze-
prowadzone.
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Kamyczek III – wespół zespół 
Kiedy z perspektywy czasu myślę o ówczesnej pracy w WOM-ie (później KPCEN

-ie), z sentymentem wspominam relacje nie tylko (choć przede wszystkim) w naszej 
pracowni, lecz w całym ośrodku. Poznałam wielu sympatycznych ludzi, z niektórymi 
spotykam się do dziś. Przede wszystkim jednak ceniłam sobie wyjątkową atmosfe-
rę w naszej pracowni. Pięknie się różniłyśmy, co nie przeszkadzało porozumieniu 
i efektywnej współpracy. Wspominam jedną z  konferencji, która prowadziłyśmy 
z Mariolą Frymus. Na godzinę przed rozpoczęciem okazało się, że będzie na niej 
dwukrotnie więcej uczestników, niż planowano i w ciągu pół godziny musiałyśmy 
zmienić program, formę organizacyjną, a nawet ustawienie krzeseł. Nadal nie mogę 
uwierzyć Mariolko, że niczego już razem nie poprowadzimy…
W tym miejscu wspominam również PAOW 2004 (akcja szkoleniowa w ramach 
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich). Był to topowy przykład efektywnego 
zespołowego działania naszej pracowni w sytuacji niedoboru czasu, środków i infor-
macji. Niemal z dnia na dzień okazało się, że mamy poprowadzić dwutygodniowe 
szkolenia. Dzięki współpracy udało nam się wywiązać z tego zadania. Beneficjenci 
programu, którzy podobnie jak my niespodziewanie zostali zmuszeni do zmiany pla-
nów wakacyjnych i początkowo demonstrowali niezadowolenie, pod koniec kursu  
dopytywali się o kolejne edycje.

Uważam, że właśnie ta niezwykła atmosfera życzliwości, wspieranie się w różnych 
sytuacjach zawodowych i życiowych stanowi spoiwo mozaiki i sprawia, że kamyczki 
(ludzie i sytuacje) w niej osadzone tworzą piękny, spójny ornament. 
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Spełnione marzenia 
Violetta Panfil-Smolińska o swojej drodze do Kujawsko-Pomorskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy

Od kiedy pamiętam, zawsze chciałam zostać nauczycielką. Nawet wtedy, gdy 
najbliżsi odradzali mi ten zawód, podając argumenty - małe zarobki, dużo pracy, 
niewdzięczni uczniowie, brak czasu dla siebie, zajęte weekendy, konieczność wyjazdu 
na wycieczki szkolne, ja ciągle trwałam w przekonaniu, że praca w szkole jest tym, co 
chcę robić w życiu. Stąd mój wybór. Po maturze biologia na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.

Podczas studiów pojawiło się następne marzenie – uczyć, ale w liceum. Nie było 
to łatwe, bo w Nakle nad Notecią, skąd pochodzę, etat biologa był już zajęty. Wtedy 
postanowiłam, ku niezadowoleniu mojej rodziny, że podejmę pracę w każdym miej-
scu w Polsce, byle w liceum. Tak los rzucił mnie do Kościerzyny, w której spotkałam 
wspaniałych ludzi na czele z dyrektorem szkoły dr. Jerzym  Knybą -  historykiem, 
badaczem kultury i historii kaszub. Pan dr Jerzy Knyba okazał się człowiekiem z pasją 
i wspaniałym, wspierającym młodego nauczyciela, dyrektorem. To pod „jego skrzy-
dłami”  mogłam  budować swój warsztat pracy dydaktycznej i rozwijać nauczycielską 
pasję. 

Po trzech latach pracy w Kościerzynie pojawiła się możliwość przejścia do liceum 
w Nakle, gdzie zwolnił się etat dla biologa. Praca w nakielskim liceum stanowiła dla 
mnie dodatkowe wyzwanie, gdyż była to szkoła, w której zdawałam maturę. Spotka-
łam się tam z wieloma nauczycielami, którzy mnie uczyli, a których podziwiałam 
i  darzyłam ogromnym szacunkiem. W tej szkole pracowałam 10 lat, zdobywając 1 
i  2 drugi stopień specjalizacji zawodowej. Każdego dnia szłam do pracy z wielką ra-
dością, uświadamiając sobie, jakie mam szczęście, że robię to, co lubię.
Miałam przyjemność pracować ze wspaniałą, chcąca się rozwijać młodzieżą i twór-
czymi nauczycielami. Był to czas mojego rozwoju zawodowego, refleksji pedagogicz-
nej, poszukiwania metod i form pracy sprzyjających efektywnemu nauczaniu. W tym 
czasie po raz pierwszy skorzystałam z oferty Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 
w  Bydgoszczy, nawiązując współpracę z doradcą metodycznym Lidią Cymbor, dzię-
ki której systematycznie doskonaliłam kompetencje dydaktyczne.  Po kilku latach 
pracy w liceum postanowiłam opracować i wdrożyć autorski program klasy o pro-
filu ekologiczno-medycznym. W programie zamieściłam innowacyjne rozwiązania 
organizacyjno-programowe, m.in. zaplanowałam mniejszą liczbę uczniów w klasie 
(23), dwóch wychowawców (współwychowawcą został Janusz Damski, nauczyciel 
wychowania fizycznego), więcej godzin do dyspozycji wychowawców, zajęcia z edu-
kacji prozdrowotnej, ekologicznej, spotkania  z psychologiem oraz lekcje muzyki. 
To przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą pani Anity Kozak-Sadowskiej, ówczesnej 
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dyrektor Liceum Ogólokształcącego w Nakle. Miałam szczęście, gdyż pani Anita 
(wspaniały dyrektor, ceniony pedagog i przyjaciel młodzieży) potrafiła docenić pracę 
nauczyciela. Wspierała twórcze inicjatywy i inspirowała do rozwoju. Podczas konstru-
owania programu kilkakrotnie uczestniczyłam w spotkaniach z nauczycielem konsul-
tantem  Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego: panią Jadwigą Ejsmont i doradcą 
metodycznym biologii Mirosławem Koczwarą, z którymi wielokrotnie wchodziłam 
w polemikę dotyczącą moich pomysłów programowych. Warunkiem wdrożenia pro-
gramu, było zatwierdzenie go przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz jego 
„obrona” przed komisją Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Okazało się, że 
członkowie komisji dostrzegli zalety dydaktyczne i wychowawcze programu, wyra-
żając zgodę na jego realizację. Jednocześnie pani Jadwiga Ejsmont zaproponowała 
mi pracę doradcy metodycznego biologii w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym 
w  Bydgoszczy. 
Tę propozycję potraktowałam jako wielkie wyróżnienie i docenienie mojej pracy, 
ale paradoksalnie zamiast radości odczuwałam smutek, gdyż zdawałam sobie sprawę 
z  tego, że będę musiała ograniczyć liczbę godzin pracy w szkole. Podjęcie ostatecznej 
decyzji ułatwiło mi spotkanie z panem dyrektorem WOM dr. Jerzym Zastempow-
skim, podczas którego musiałam przedstawić własną koncepcję pracy z nauczycie-
lami. Już wtedy zorientowałam się, że pan dyrektor ma ogromną wiedzę pedago-
giczną, a jego życzliwość wobec rozmówcy przekonały mnie do podjęcia tej pracy. 
W taki sposób we wrześniu 1996 roku stałam się doradcą metodycznym biologii 
i  wraz z  Mirosławem Koczwarą rozpoczęłam działania na rzecz rozwoju zawodowe-
go nauczycieli biologii szkół średnich. Do naszych obowiązków należało m.in. or-
ganizowanie konferencji metodycznych, warsztatów, szkoleń, konsultacji, tworzenie 
i  opiniowanie materiałów metodycznych, udział w komisjach ds. specjalizacji zawo-
dowej nauczycieli, a potem awansu zawodowego. Wraz z grupą biologów: Rosławą 
Matysiak, Pawłem Beczyńskim, a potem Joanną Stocką i Grażyną Bielawską-Rubic-
ką oraz  geografami: Marią Żelską i Danutą Szymańską tworzyliśmy sekcję biologii, 
ekologii i geografii, którą kierowała pani Jadwiga Ejsmont. W 1998 roku, gdy Jadwi-
ga Ejsmont odchodziła na emeryturę, dyrektor Jerzy Zastempowski zaproponował 
mi przejście do WOM na etat nauczyciela konsultanta oraz funkcję kierownika pra-
cowni przyrodniczej. Po pewnym czasie do pracowni dołączyli doradcy metodyczni 
chemii: Bernadetta Borowska oraz Irena Pik. 

W Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bydgoszczy miałam zaszczyt pra-
cować ze wspaniałymi fachowcami - pedagogami, psychologami i dydaktykami 
przedmiotowymi. Byli to ludzie o szerokich horyzontach myślowych, oddani swojej 
pracy pasjonaci, refleksyjni, kreatywni, poszukujący nowych, skutecznych rozwią-
zań dydaktycznych, będący na bieżąco z literaturą pedagogiczną. Do tego placówką 
kierował „właściwy człowiek na właściwym miejscu”, obdarzony taktem, rozwagą 
i wysoką kulturą osobistą. Dyrektor dr Jerzy Zastempowski, śmiało można powie-
dzieć, był prawdziwym liderem, darzącym zaufaniem swoich pracowników, ale też 
sam wzbudzał ich zaufanie. Posiadał szeroką wiedzę, nie tylko pedagogiczną, cieszył 
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się z sukcesów każdego pracownika, wspierał i inspirował do rozwoju. Pod jego kie-
runkiem placówka budowała swój wizerunek w środowisku, stając się cenioną, profe-
sjonalną placówką doskonalenia nauczycieli, uznaną w środowisku oświatowym, nie 
tylko w  województwie i regionie, ale też w całym kraju.
Praca w WOM wiązała się z systematycznym rozwojem własnych kompetencji, 
szczególnie w zakresie dydaktyki. Dlatego w kolejnych latach ukończyłam studia 
podyplomowe z biologii i neurodydaktyki, liczne kursy kwalifikacyjne i doskonalące, 
szkolenia i warsztaty. Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego, certyfikat li-
dera edukacji, edukatora oraz trenera ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warszta-
tów dla kadr systemu oświaty. Uczestniczyłam w wielu konferencjach i seminariach. 

Byłam uczestnikiem ogólnopolskich programów edukacyjnych: Edukator – 3, 
Nowa Szkoła, Kreator, publikowałam materiały z zakresu dydaktyki, m.in. Ku no-
wej maturze z biologii, Metody aktywizujące w edukacji biologicznej, chemicznej 
i  ekologicznej (współautorstwo z Bernadetą Borowską), Ścieżki edukacyjne w szkole 
ponadgimnazjalnej (współautorstwo z Jadwigą Łojek). Organizowałam i prowadzi-
łam doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dzieliłam się swoją wiedzą i doświadcze-
niem z  innymi nauczycielami, prowadząc konferencje, kursy, szkolenia, warsztaty 
metodyczne.
Podczas pracy w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym brałam aktywny udział we 
wdrażaniu kolejnych reform edukacji. Od 1996 roku uczestniczyłam w programie Nowa 
Matura, współpracując z Barbarą Poltulską-Klein, doradcą metodycznym Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, a potem ekspertem Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjnej w Gdańsku w wypracowywaniu nowej formuły egzaminu maturalnego z biologii. 
W 2000 roku Wojewódzki Ośrodek Metodyczny zmienił nazwę na Kujawsko-Po-
morskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. W pracowni zostali zatrud-
nieni nowi nauczyciele konsultanci geografii: Elżbieta Pryłowska-Nowak, a potem 
Wiesława Kitajgrodzka. W 2013 roku pracownie przedmiotowe zostały włączone do 
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji.

Kolejnym wyzwaniem w moim rozwoju zawodowym, które spotkało się z apro-
batą dyrektora KPCEN  Jerzego Zastempowskiego, było napisanie pracy doktorskiej 
pt. Efekty edukacji ekologicznej w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej i uzyskanie 
stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Miałam to szczęście, 
że promotorem mojej pracy była pani prof. Danuta Cichy, a jednym z recenzentów 
prof. Wiesław Stawiński - autorytety z zakresu dydaktyki biologii. Do dziś pamiętam 
słowa pani prof. Cichy, która wspierając swoich doktorantów, mawiała: „Pamiętajcie, 
że nie święci garnki lepią”. Praca badawcza okazała się nowym doświadczeniem, które 
pomogło mi spojrzeć na edukację od strony nauczyciela badacza. Wnioski i reko-
mendacje, jakie sformułowałam na podstawie uzyskanych wyników, pozwoliły mi na 
zwrócenie uwagi na proces dydaktyczny w kontekście efektów kształcenia.

Po wielu latach pracy w placówce doskonalenia nauczycieli Robert Preus, który 
w  2018 roku wygrał konkurs i objął stanowisko dyrektora Kujawsko Pomorskiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, zaproponował mi funkcję wicedyrek-
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tora. O tym stanowisku, w przeciwieństwie do pracy w zawodzie nauczyciela, nigdy 
nie marzyłam, jednak było to kolejne wyzwanie, którego się podjęłam.

Pan dyrektor Robert Preus okazał się godnym kontynuatorem dzieła dyrektora 
Zastempowskiego. Jego wizja rozwoju KPCEN  została przyjęta przez pracowników 
entuzjastycznie. Demokratyczny styl zarządzania,  ponadprzeciętna kreatywność 
i  pasja, z jaką kieruje instytucją, a także ogromna wiedza z zakresu nowych techno-
logii zapewniły placówce nową jakość i pozwoliły na podejmowanie nowatorskich 
wyzwań edukacyjnych.

Gdy myślę o swojej drodze zawodowej, wiem, że trzeba mieć marzenia i konse-
kwentnie je realizować, ale też warto podejmować wyzwania, które niesie los. Praca 
w szkole dała mi wiele radości i satysfakcji. Jednak prawdziwym wyzwaniem stała się 
praca w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, a potem w Kujawsko-Pomorskim 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, która wymagała ode mnie ciągłego 
rozwoju w zakresie dydaktyki, ale też umiejętności współpracy z doradcami meto-
dycznymi i nauczycielami konsultantami. 

Dziś wiem, że ważne są miejsca, w których się pracuje i ludzie, których się spotyka 
na swojej drodze. Ja miałam szczęście do miejsc, ale przede wszystkim do ludzi.
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Wiesława Tomasiak-Wyszyńska o meandrach swojej 
drogi zawodowej

Jak sięgam pamięcią  w  odległą przeszłość, nigdy nie brałam pod uwagę takiego 
rozwiązania, które wskazywałoby wyraźnie na to, że zostanę nauczycielką. Los za-
rządził inaczej.  Podejrzewam, że był w tym nawet palec boży, wskazania którego po 
prostu uwzględniłam w swojej edukacji. I powiem od razu, że nigdy nie żałowałam  
ani nie żałuję takiego wyboru. Wręcz przeciwnie, jestem w pełni usatysfakcjonowa-
na, ponieważ w irracjonalny sposób ukształtowały się moje zainteresowania,  wy-
eksponowały możliwości,  umiejętności  i dążenia. Wyszły po prostu z ukrycia moje  
nieuświadomione marzenia. Zostałam nauczycielką. Pierwsze swoje nauczycielskie 
kroki (przez kilka miesięcy) stawiałam  w szkole podstawowej w Koronowie, później 
zostałam przeniesiona do Bydgoszczy do Szkoły Podstawowej nr 38. Byłam tak zwa-
ną „bukwą”, ponieważ nauczałam języka rosyjskiego. Zostałam też wychowawcą kla-
sy, co wprawiało mnie w najprawdziwszą dumę i dawało ogromną satysfakcję. Nawet 
z rodzicami swoich uczniów udało mi się nawiązać nienajgorsze relacje. Do dzisiaj 
pamiętam snop czerwonych goździków, jaki otrzymałam od nich w podziękowaniu 
za wspólne działania i za opiekę nad klasą. Były to niewątpliwie piękne chwile. 

Prawdziwą, etatową nauczycielką byłam przez dziewięć lat. W tym czasie ukoń-
czyłam  podyplomowe studia językowe. Rozwijałam się zawodowo. Zostałam wice-
dyrektorem  szkoły, a za chwilę (w 1987 roku) nauczycielem metodykiem ds. kadry 
kierowniczej w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy.  Kierownikiem 
pracowni, w której otrzymałam stanowisko, był dr Kazimierz Waligórski, którego 
początkowo bardzo się bałam i miałam przed nim wielki respekt. Był autorytetem 
w  obszarze organizacji i zarządzania, współpracował z różnymi znanymi profesora-
mi, co bardzo mi imponowało. Wiele się od nich nauczyłam. 

Nowa rola, inne zadania stały się motywatorami do ukończenia studiów pody-
plomowych z zakresu zarządzania oświatą.  I tak już zostało. Zarządzałam. W 1990 
roku zostałam pracownikiem nadzoru pedagogicznego  - wizytatorem w bydgoskim 
kuratorium oświaty.  Nieco później pełniłam obowiązki wicedyrektora oraz dyrektora 
wydziału kształcenia ogólnego.  W tym okresie bardzo intensywnie współpracowałam,  
razem z moim cicerone  Bogusławem Wojtkiewiczem (wicekuratorem),  z mieszczącą 
się naprzeciwko, zaprzyjaźnioną od lat  placówką doskonalenia nauczycieli.  Realizo-
waliśmy wspólnie najróżniejsze ogromne  zadania,  m.in. Wielkie Dyktando o Złote 
Pióro Pelikana (przez pięć kolejnych lat), czyniliśmy intensywne przygotowania do 
wdrażania reform, przygotowywaliśmy maturę. Wspólnie przeżywaliśmy niepowodze-
nia i radości. Czuliśmy więź i wzajemne wsparcie.  

Był to zawodowo bardzo  ważny okres w moim życiu. Permanentnie czegoś się 
uczyłam, coś studiowałam. Uczestniczyłam  w tym okresie w szkoleniach progra-
mu TERM- IAE zarządzanie oświatą (280 h). Zostałam edukatorem. Brałam udział 
w  Programie Move – PL 92 10  - Modernizacja Kształcenia Zawodowego. Uzyska-
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łam trzy stopnie specjalizacji zawodowej z organizacji i zarządzania oświatą. Na mar-
ginesie dodam, że egzamin na trzeci stopień specjalizacyjny odbywał  się w CDN w 
Warszawie, a był poprzedzony obszerną pracą dyplomową. Doskonaliłam się również 
w  zakresie mierzenia jakości pracy placówek oświatowych. Natomiast pod nieusta-
jącym wpływem mojego cicerone nauczyłam się podzielności uwagi, wykonywania 
kilku rzeczy naraz oraz tak zwanego szybkiego i kompetentnego zamykania spraw.

W maju 1999 roku nastąpił  niespodziewany zwrot  zawodowych akcji. Porzuci-
łam (oczywiście nie bez powodu, ale nie uchodzi już do tego wracać) pracę w  nad-
zorze pedagogicznym.  Zostałam dyrektorem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta 
Bydgoszczy. Jak to dzisiaj oceniam, podjęcie decyzji  o przejściu z nadzoru pedago-
gicznego do jednostki samorządowej było  zwyczajnym  szaleństwem,  brakiem  wy-
obraźni i  rozwagi. Nie mając zielonego pojęcia o finansach, wymianie okien, zakupie 
węgla, budowaniu,  konstruowaniu  uchwał,  ruszyłam zdobywać ratusz.  Zdobyłam, 
ale kosztowało mnie to ogromnie dużo. Musiałam nauczyć się wszystkiego. Bazowa-
łam w dużej mierze na swoich wysokich umiejętnościach komunikacyjnych. Szybko 
stworzyłam dobry, kompetentny zespół, któremu ufałam, no i poszło. Był to milowy 
krok w moim rozwoju zawodowym. Nie bez kozery dodam jeszcze, że w tym czasie 
zrozumiałam istotę pojęcia „oswoić wroga” i w określonych,  złożonych (by nie po-
wiedzieć ekstremalnych) okolicznościach  wykrzesałam z siebie tę umiejętność i na 
dodatek potrafiłam skutecznie się nią posługiwać.  Była mi niezbędna. 

Zarządzałam bydgoską oświatą w okresie niżu demograficznego, co wiązało się 
z  likwidacją szkół, utratą pracy przez nauczycieli, strajkami, demonstracjami rodzi-
ców w Sali Sesyjnej Ratusza, tłumami uczniów i nauczycieli pod oknami wydziału.  
Zgroza. Musiałam się w tym odnaleźć. Zdałam jeden z najtrudniejszych egzaminów: 
na zimną krew, komunikację i mediację. Mam  do dziś w pamięci sesję rady miasta, 
na której prezentowałam około sześćdziesięciu uchwał (to ogrom), między innymi 
dotyczących  likwidacji i przekształcania szkół. Balkon sali  sesyjnej wypełniony  był 
po brzegi protestującymi rodzicami. Pokrzykiwali, machali flagami i transparentami, 
a ja przez pół dnia na mównicy.  Przekonałam radnych o słuszności proponowanych 
rozwiązań. Wszystkie uchwały zostały przyjęte i zaakceptowane.  A przeogromny 
bukiet przeogromnych róż, którym mój wysiłek został uhonorowany przez prezy-
denta Romana Jasiakiewicza i wiceprezydent Elżbietę Krzyżanowską, zapamiętam na 
zawsze. Dla takich wzruszeń warto pracować.

W 2002 roku wiatry polityki i historii kolejny raz potrząsnęły moim życiem 
zawodowym. Odważyłam się na następną  zmianę (jak przystało na termowskiego  
eksperta od wprowadzania zmian w oświacie). Od stycznia 2003 roku  zostałam 
zatrudniona w Gabinecie  Kujawsko-Pomorskiego Wojewody jako jego doradca ds. 
oświaty. Był to wszakże kilkumiesięczny epizod, ale i zupełnie nowe doświadczenie. 
Wcześniej poznałam pracę prezydentów, teraz wojewody.  I było to niezwykłe. 

Natomiast w kwietniu 2003 roku stęskniona powróciłam do nadzoru pedago-
gicznego.  Zostałam powołana na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora 
Oświaty.  Poszłam po przysłowiowej bandzie. Zaczęło się. Kosz na głowie nauczyciela  
anglisty w jednej  z toruńskich szkół. Mówiła o tym Polska cała, a czasami  ten zły 
przykład odkopywany jest  w różnych okolicznościach do dzisiaj. Mnie przypadło 
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w  udziale rozwiązywanie tego problemu. Czyja wina, gdzie przyczyna, jakie kon-
sekwencje? Ministerstwo, wszystkie media, łącznie z telewizją ogólnopolską,  były 
na mojej głowie. Powszechnie znane powiedzenie: Co cię nie zabije, to cię wzmocni,  
sprawdziłam na własnej skórze. Nieprzespane noce, niekończące się rozmowy w pla-
cówce, wyjaśnienia, dyskusje.  Po długim czasie udało się jednak zamknąć tę skom-
plikowaną sprawę.  Schudłam deczko, ale mimo wszystko przeżyłam.  Czy w  sytuacji 
„po przejściach”  zapragnęłam  zawodowej stabilizacji? Mówiąc krótko: nie. 

Ministerstwo ogłosiło konkurs na stanowisko kuratora. Stanęłam w konkursowe 
szranki z kandydatem z Torunia. Wygrałam.  We wrześniu 2003 roku otrzymałam 
nominację na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Lubiłam tę ro-
botę. Zresztą należy postawić pytanie, czy była jakaś, której nie lubiłam? Skądże. 
Każda praca w obszarze oświaty przynosi  mi satysfakcję i prawdziwe zadowolenie. 
Ja po prostu kocham pracować, a im większe obroty, tym większy zapał i wyraźny 
wzrost przywiązania do miejsca siedzenia.  Baba nie do zdarcia. 

Miałam znowu okazję do zacieśniania  kontaktów z placówką z naprzeciwka. Było 
to dla mnie  oczywistością, że nadzór i doskonalenie muszą podążać wspólną drogą,  
jeśli dążą do osiągnięcia wspólnego celu – podniesienia efektów edukacyjnych i wy-
chowawczych w szkołach naszego województwa. 

Z końcem maja 2006 roku, przy współudziale niezmiennie wiejących wiatrów 
polityki i historii, dzielna  kuratorka  musiała pożegnać się ze stanowiskiem.  Był  to  
finał  mojej pracy w nadzorze.  

Ale w związku z tym, że w moim zawodowym życiu nigdy nie może być pustki, 
z ogromną radością przyjęłam nową funkcję w zaprzyjaźnionej placówce, którą już 
kilkakrotnie wymieniałam.  Zostałam nauczycielem konsultantem w Pracowni Psy-
chologicznej Pomocy Szkole (później, w wyniku reorganizacji, Pracowni Zarządza-
nia, Diagnozy i  Wychowania). Szefowi Jerzemu Zastempowskiemu  zależało bardzo, 
abym wykorzystywała swoje doświadczenie w zarządzaniu. Nie wyraziłam zgody. 
Chciałam w wychowaniu. Patrzył na mnie krzywym okiem, ale zaakceptował ten 
pomysł. Pół życia marzyłam o pracy stricte związanej z wychowaniem i skuteczną 
komunikacją  i  teraz mogłam oddać się  temu bez reszty. I oddaję z wielką przyjem-
nością. Oczywiście „po drodze” czerpię niczym ze studni głębinowej z całego swojego 
niezwykłego doświadczenia zawodowego, zważywszy, że w oświacie kreowałam ab-
solutnie wszystkie role.  W dalszym ciągu merytorycznie się  rozwijam. Ukończyłam 
kurs i otrzymałam Certyfikat Zawodowego Mediatora. Dodam na marginesie, że 
w minionym roku, z moją uroczą koleżanką psycholożką Magdą, prowadziłyśmy 
w szkole poza Bydgoszczą pierwszą mediację w  wyniku której rozwiązałyśmy ostry 
konflikt w relacji rodzice – dyrektor szkoły. Byłyśmy z siebie naprawdę dumne.

W codziennym życiu nauczyciela konsultanta  prowadzę warsztaty, szkolę zespoły 
nauczycielskie, współorganizuję konferencje. Moje preferencje to: skuteczna komu-
nikacja, współpraca szkoły z rodzicami, doskonalenie umiejętności wychowawczych, 
no i rozwój osobisty nauczycieli w obszarze dobrych manier, etykiety w miejscu pra-
cy. Byłam koordynatorem dwóch dużych projektów unijnych. Piszę artykuły do cza-
sopisma UczMy.  
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W pracy z dorosłymi,  z reguły, w minutę osiem potrafię nawiązać świetne  re-
lacje, nić porozumienia i zrozumienia.  Wówczas pracuje się efektywnie i radośnie. 
Mam grupkę fanów (z czego jestem ogromnie rada), którzy przychodzą na prawie 
wszystkie moje zajęcia. Myślę, że nie ma lepszego feedbacku.  Wyznam jeszcze, że 
trzykrotnie spotkała mnie historia niezwykła. Otóż uczestniczki warsztatów, wobec 
wszystkich pozostałych uczestników, powiedziały wprost, że przychodzą, ponieważ 
jestem dla nich wzorem i dążą do tego, aby być właśnie takie jak ja. W opisanych 
okolicznościach płonę różą najczerwieńszą, kłaniam się do ziemi i dziękuję najszcze-
rzej.  Takie komplementy mają moc nadprzyrodzoną. Poruszają w człowieku każdą 
cząstkę jego duszy i ciała. Nie ma piękniejszej oceny.

Pracę z nauczycielami uważam za fantastyczną. Doskonale się w niej ciągle. 
Uwielbiam, jak słuchają mnie z zainteresowaniem, jak podejmują dyskusje, rozważa-
ją, zadają pytania. Tak jest na warsztatach. Na szkoleniu dużych zespołów nauczyciel-
skich bywa różnie. Grupki mniej zainteresowanych problematyką, przymuszonych 
do udziału po prostu przeszkadzają. Wówczas trzeba się mocno nagimnastykować 
i  zachować zimną krew, aby nie zmienić tematu wykładu  na opowiadanie o  dobrym 
wychowaniu i manierach. 

I tym sposobem gładko przechodzimy do kolejnego zagadnienia, którym od za-
wsze jestem żywo zainteresowana i które bardzo leży mi na sercu (jest zwyczajnym  
moim fiołem) - kultury pedagogicznej  i osobistej pracowników oświaty. Bywa prze-
cież  tak, że nie jest ona  wcale z górnej półki, a zdecydowanie być powinna. Nikomu 
przecież nie trzeba tłumaczyć, że  dobry przykład jest najskuteczniejszą metodą wy-
chowawczą.  Dlatego też każda szkoła i placówka oświatowo- -wychowawcza i pracu-
jący w niej ludzie, powinni być w każdych okolicznościach wzorem do naśladowania 
dla swoich uczniów i wychowanków.  Aby być przykładem, należy wiedzieć i umieć. 
Od lat, w ramach oferty KPCEN, stwarzam nauczycielom  możliwość rozwoju oso-
bistego w tym obszarze. Korzystają, ale jest to wciąż przysłowiową kroplą w morzu. 

Zgodnie z moją filozofią analogicznie sytuacja powinna wyglądać w naszej pla-
cówce. Doskonalimy innych, a zatem my sami dążyć musimy do doskonałości  
i  wszystko, co robimy, jak mówimy,  jak wyglądamy, jak budujemy wizerunek  i mar-
kę naszej firmy, powinno być wzorcowe, bez skazy. Dlatego też czepiam się nagmin-
nie i  przypominam, że  filiżankę  do kawy należy podawać na spodku, że sandały 
plażowe nie są dobre do pracy, że króciutka sukienka wymaga innego kontekstu niż  
firmowy korytarz, że odgrzewanie bigosu  też jest „be”. Mogę tak w nieskończoność 
i wszyscy pracownicy doskonale to wiedzą. Czasami obchodzą mnie dużym łukiem, 
aby ukryć jakąś niedoróbę. Jest przy tym (na szczęście) mnóstwo śmiechu i zabawy, 
ale działa. Nauka nie idzie w las, a ja jestem wniebowzięta. Spełniają się więc także 
inne moje marzenia  - o skutecznej edukacji w obszarze kultury osobistej i o placówce 
doskonalenia z najwyższej półki.
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Oni najdłużej budują  markę firmy

Izabela Nowakowska – anioł nie dziewczyna. Cechy wrodzone i nabyte (ukoń-
czyła wychowanie przedszkolne z nauczaniem początkowym i pedagogikę opiekuń-
czo-wychowawczą) predystynują  ją do takiego miana. Oaza spokoju,  łagodności 
i  życzliwości. Nie wiem, czy szanowny małżonek podzielałby  to zdanie, no ale szcze-
gółami zajmować się nie będziemy… „Przygodę” zawodową z KPCEN w Bydgoszczy 
rozpoczęła w styczniu 2003 roku. Była doradcą metodycznym. Funkcję nauczyciela 
konsultanta ds. opieki i wychowania sprawuje od września 2004 roku. Posiada niezwy-
kle bogate doświadczenie zawodowe (41 lat pracy). W sposób szczególny zahartowała 
ją praca z sześciolatkami   i niezwykle wymagającymi gimnazjalistami w  jednej  z  byd-
goskich szkół.  Ze  wspomnień Izabeli wynika, iż mimo ogromu kłopotów i  trudności 
praca w gimnazjum dawała jej ogromną satysfakcję i była powodem szczerego zado-
wolenia.  Rozumiała,  wspierała i rozwijała swoich podopiecznych. Oni wiedzieli, że 
mogą na nią liczyć. Była dobra, piękna i młoda (i oczywiście taka nadal pozostaje), 
chłopcy patrzyli na nią maślanymi oczami, a dwóch złożyło nawet  matrymonialne 
propozycje.  Kiedy oświadczyny się skończyły, zrozumiała że czas odejść. Rozpoczęła 
więc kolejny etap swojej pracy  pedagogicznej, tym razem z dorosłymi.  W  piękny 
sposób wykorzystuje to swoje poprzednie, przebogate doświadczenie.

Pani konsultant bardzo dba o własny rozwój zawodowy. Ukończyła trzy rodzaje 
studiów  podyplomowych, między innymi z zakresu organizacji i zarządzania, oraz 
bardzo wiele form doskonalenia. Uzyskała:  Certyfikat  Koordynatora i Trenera  Pro-
gramu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Certyfikat Dyplomowanego Mediatora. 

W swojej konsultanckiej działalności uwzględnia potrzeby rozwojowe i edukacyj-
ne nauczycieli świetlic. Opracowuje nowe programy zajęć poszerzające ofertę naszej 
placówki w pełni odpowiadające oczekiwaniom nauczycieli, np.  Porozumienie bez 
Przemocy w praktyce szkolnej, Behawioralna modyfikacja trudnych zachowań, Trudny 
uczeń, trudna klasa, Wychowawcy i rodzice – zasady współpracy oraz wiele innych. 
Prowadzi cykliczne, wielogodzinne  spotkania, przede wszystkim poza Bydgoszczą, 
w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Należy dodać, że jest to niezwykle 
trudne, pochłaniające wiele energii i emocji prowadzącego zadanie. Okazuje się, że 
nauczyciele i rodzice mają tyle problemów, iż bywają sytuacje, że zajęcia przekształca-
ją się w terapię. Jest organizatorką ważnych problemowo konferencji: Symptomy do-
brej adaptacji dziecka w świetlicy, Oblicza uzależnień - sposoby przeciwdziałania, Kara 
czy nagroda?, Jak wspierać dzieci ofiary przemocy rówieśniczej, Z dzieckiem w  świat 
wartości. Brała udział w projektach unijnych dla szkół podstawowych. Często zasia-
da w  jury konkursów przygotowywanych przez świetlice szkolne. Zajmuje się także 
emisją głosu. Prowadzi warsztaty. Natomiast nas, swoich współpracowników, czepia 
się niezmiennie i wytyka, że wciąż źle oddychamy. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
jakie znaczenie ma oddech podczas wystąpień publicznych i prowadzeniu zajęć, ale 
bezsensownie jesteśmy  oporni. 

Aktualnie sprawuje funkcję kierownika Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wy-
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chowania. Jej najbliższymi współpracownikami są: Magdalena Chylebrant-Karo-
lak, Danuta Frankowska, Wiesława Tomasiak-Wyszyńska, Jan Szczepańczyk 
i  Grzegorz Nazaruk. 

Mimo tego, że to anioł nie dziewczyna, jak już wcześniej podkreśliłam, bardzo 
wysoko stawia poprzeczkę sobie i innym. Nie oznacza to oczywiście, że nie ma sła-
bości i wad. Ma. Przez wrodzoną subtelność i grzeczność nie zajmę się wszystkimi, 
jednak uchylę rąbka tajemnicy. I o kilku wspomnę. Odchudzanie. Bywają takie cy-
kliczne zawirowania. Wieje wówczas grozą. Na szczęście sama o sobie mówi wówczas, 
że jest trudna, a my – załoga dodajemy pod nosem, że bardzo, bardzo trudna. Trzeba 
jednak podkreślić, że silną wolę ma, nie przymierzając jak jasny gwint. Pasjami uwiel-
bia sukienki i sukienusie w zestawieniu ze szpilkami do nieba. My plaskate, balerin-
kowe i  spodenkowe nieustająco wyrażamy słowa podziwu, ale nigdy nie osiągniemy 
statusu prawdziwej kobiety. I jeszcze rzecz bardzo ważna. Miłośniczka brydża. Przy 
organizacji wspólnych zajęć warsztatowych doprowadza nas do szewskiej pasji swo-
im (tym samym od lat)   hasełkiem: Pamiętacie, że ja w czwartki po południu nie 
pracuję…? Czytaj, bo gram. Kierowniczka nasza ulubiona ma wiele nieprzeciętnych 
zalet i talentów z gotowaniem włącznie. Ale wyeksponować należy ogromne poczu-
cie humoru, które cechuje ją od kołyski. W związku z tym nie ma napięć w „domu 
naszym”, każda złość lub frustracja pod wpływem jej  czarów  kończy się  salwą śmie-
chu. Do pracy zawsze przybywamy z przyjemnością.

Ilona Zduńczuk – magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Od 2004 
roku realizuje obowiązki nauczyciela konsultanta w Pracowni Informacji Pedago-
gicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Ekspert komisji eg-
zaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, edukator, trener 
ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty.  Za-
angażowana i twórcza. Utożsamia się z firmą. Lubi pracować.  Jej przysłowiowym 
„konikiem” jest awans zawodowy nauczyciela. Z wielką  namiętnością zgłębia i śledzi 
wszelkie  przepisy związane z awansową problematyką. Wie o tym wszystko. Jest 
autorką programów realizowanych w ramach warsztatów metodycznych organizowa-
nych dla bibliotekarzy i nauczycieli wszystkich przedmiotów.

Oprócz swoich statutowych obowiązków z zapałem podejmuje się innych, roz-
licznych poczynań. Angażowała się w zadania wspierające ucznia zdolnego i  pod-
noszenie skuteczności pracy szkół w tym obszarze. Od 2008 roku, współpracując 
z  organem nadzoru pedagogicznego, uczestniczyła w pracach zespołu opracowują-
cego Regionalny system wspierania ucznia zdolnego i utalentowanego. W latach 2008-
2011 współdziała z CODN/ORE w Warszawie, w Zespole Wspierania Talentów. 
Z  Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy opracowywała Bydgoski Program 
Wspierania Ucznia Zdolnego - Zdolni znad Brdy. W ramach tego programu, bie-
rze udział w  ocenianiu wniosków grantów oświatowych tworzonych przez szkoły 
- Granty Rozwoju Zdolności oraz Granty Fabryka Szans.

Była członkiem (asystentem) zespołu opracowującego i prowadzącego projekt 
unijny PO KL 9.1.1.2 Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych 
województwa kujawsko-pomorskiego, w którym uczestniczyło 225 placówek i  7 455 
uczniów.
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W latach 2005-2008 pełniła rolę koordynatora ogólnopolskiego programu edu-
kacyjno-wydawniczego Literacki Atlas Polski, prowadzonego przez CEO w Warsza-
wie i Instytut Książki w Krakowie. Była również trenerem programów edukacyjnych 
Miłosz odNowa oraz Włącz się. Młodzi i media. Współpracuje także z Fundacją Ody-
sei Umysłu. Jest promotorem programu  eTwinning w naszym województwie.

W ramach współpracy z ORE była animatorem w pilotażowym programie Nowa 
Rola Placówek Doskonalenia realizowanym w ramach projektu System doskonalenia 
nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół, współfinan-
sowanym ze środków EFS w ramach Priorytetu III POKL (Zespół Szkół w Mogilnie 
2012-2013).

Jest współautorką programu opracowanego i realizowanego przez KPCEN w ra-
mach wspomagania szkół w rozwoju Skuteczny nauczyciel – Skuteczna szkoła. 

W latach 2012 -2019 działa jako przewodnicząca  komisji rejonowej i członek ko-
misji wojewódzkiej Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach dla gimnazjów 
i szkół podstawowych. Pełniła także funkcję przewodniczącej Komitetu Okręgowego 
Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Współpracuje z Zespołem Szkół Plastycznych w Byd-
goszczy w ramach projektu Leon Wyczółkowski Inspiruje.

Od 2014 do 2018 roku, wspólnie z WSB w Bydgoszczy, organizuje Kujawsko-Po-
morskie Forum Edukacyjne – łącznie pięć edycji. Natomiast z WSG w Bydgoszczy 
w 2015 roku zainicjowała  i koordynowała Festiwal Zdrowego Stylu Życia. Po prostu 
zawodowy zawrót głowy. Gdzie inny nauczyciel konsultant nie podoła, nie  może, 
tam Ilonkę należy skierować. To oczywiście żarcik, ale skuteczności pani konsultant 
z pewnością odmówić nie można.

To jeszcze nie finał. W ramach zadań ponadstandardowych pani Ilona w 2015 
roku podjeła się organizacji wizyty studyjnej do Finlandii i Estonii. Natomiast 
w   2017 roku  do Hiszpanii oraz rewizyty grupy hiszpańskich nauczycieli do Byd-
goszczy. To nie były łatwe przedsięwzięcia, ale oczywiście dała radę, bo przecież naj-
bardziej lubi  złożone wyzwania. 

Oprócz wyzwań i zadań lubi dobrze przygotowaną  golonkę (a jest szczupła, 
zgrabna i powabna) oraz gustowne ubrania, a nade wszystko ozdoby przepięknej uro-
dy.  Lubi także, a nawet pasjami uwielbia opowiadać o swoich zdolnych i mądrych 
pociechach, tj. córce i synu, z których jest bardzo dumna, zresztą nie bez przyczyny. 
Miłośniczka dalekich i bliskich podróży, zainteresowana obcymi kulturami. Często  
powtarza, bo lubi i zapewne wierzy w to szczerze: (…) to wszystko dla dobra firmy… 
Natomiast szczerze nie lubi, a nawet doprowadza ją to do prawdziwej złości, kiedy 
nasze czasopismo UczMy nazywane jest gazetą.

Iwona Rostankowska – polonistka, przybyła do  KPCEN w 2008 roku z II Li-
ceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, w którym przepracowała i nabierała najlep-
szych nauczycielskich szlifów 16 lat. Myślę, że przyjmując propozycję dyrektora Je-
rzego Zastempowskiego znalazła się w dość skomplikowanej sytuacji i  miała twardy 
orzech do zgryzienia, ponieważ objęła miejsce po bardzo popularnej, uznanej i sza-
nowanej w środowisku oświatowym polonistce Jadwidze Łojek. Wiedziała, że musi 
być doskonała i mieć znakomitą ofertę, aby zaskoczyć, zadziwić polonistów i tym 
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samym pozyskać ich akceptację i zaufanie. Zaczęła mądrze, systemowo, włączając do 
swoich działań doskonalenie warsztatu pracy własnej, a chwilę później podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych poprzez udział w studiach podyplomowych i najróżniej-
szych formach doskonalenia. 

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, neurodydaktyki 
(2016), dydaktyki języka polskiego jako obcego (2019), kurs kwalifikacyjny z oligo-
frenopedagogiki (2013), kurs trenerski dla kadr systemu oświaty i inne formy organi-
zowane przez MEN, ORE, CKE, OKE, IBE. Została  trenerem oświaty.   Niezaprze-
czalnie, wykorzystując umiejętności i wiedzę metodyczną, nabrała wiatru w żagle. 

Opracowała i wdrożyła ponad 30 programów warsztatów realizowanych na tere-
nie województwa kujawsko-pomorskiego  w obszarze  planowania i organizacji pra-
cy, rozwijania praktycznych umiejętności wychowawczych i interpersonalnych oraz  
zmian w systemie egzaminów zewnętrznych.

Autorka wielu artykułów  do czasopisma  UczMy,  którymi systematycznie przy-
bliża nauczycielom aktualną problematykę edukacyjną.  

Na wielu płaszczyznach  współpracuje z Kuratorium  Oświaty  w Bydgoszczy. 
Koordynowała działania związane z Badaniem umiejętności matematycznych 
i  językowych uczniów klas trzecich szkół podstawowych w województwie kujawsko- 
-pomorskim. Efektem tej współpracy był Raport z badań i oferta do wykorzystania 
przez jednostki samorządowe  w formie warsztatów  edukacyjnych mających na  celu 
poprawę jakości kształcenia. Przygotowała materiały edukacyjne i programy naprawcze 
wdrażane w szkołach.  Brała udział w opracowaniu raportów kuratoryjnych  Diagnoza 
potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego (2014-2018).  
Współpracuje z Urzędem Marszałkowskim przy kolejnych edycjach konkursu 
Moja szkoła w Unii Europejskiej, a od roku 2011 zasiada w Kapitule Kujawsko- 
-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych, popularyzując 
innowacyjne działania szkół. Współorganizatorka Wojewódzkiego  Konkursu 
Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach (7 edycji), celem którego jest promowanie 
postaw etycznych wśród uczniów. Pracowała w jury licznych konkursów, np. List 
do Janusza Korczaka,  Zaprogramowany na wolność… pod honorowym patronatem 
Małżonki Prezydenta RP.

Przedmiotem  kontaktów i współdziałania pani konsultant są jeszcze inne ważne 
podmioty: Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie oraz Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna w Gdańsku. W związku z czym pełni funkcję Przewodniczącego 
Zespołu Egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego i egzaminatora 
powtórnego sprawdzania podczas egzaminu ósmoklasisty. Prowadzi również 
szkolenia egzaminatorów. Jest członkiem Kolegium Arbitrażu Maturalnego przy 
CKE w  Warszawie. Jako koordynator wojewódzkiego programu wdrażania 
zmian w  systemie egzaminów zewnętrznych i lider programu ORE organizowała 
wojewódzkie konferencje i warsztaty dla nauczycieli języka polskiego SPG Matura 
2015. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego. W efekcie tej inicjatywy przeszkolono 
kilkuset nauczycieli. 

Na zlecenie  Ministerstwa Edukacji Narodowej przeprowadziła wiele spotkań in-
formacyjnych na temat wdrażania reformy programowej (2009, 2012, 2017). Or-
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ganizowała również szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych w naszym wo-
jewództwie: Zmiany w kształceniu ogólnym. Współorganizatorka konferencji: Nowa 
podstawa programowa  i co dalej?, Kreatywny nauczyciel – kreatywny i zdolny uczeń, 
Funkcjonalność doboru dzieła sztuki w prezentacji maturalnej, Innowacyjne formy pracy 
w szkole XXI wieku, Dziecko w wielkiej sieci i kilku innych.

Była również koordynatorem międzynarodowego programu GRUNDTVIG Wy-
korzystanie różnorodności wielokulturowej.

Jakby wszystkiego było mało, dodać wypada, że Iwona  Rostankowska kreowała  
i inne zawodowe role. W latach 2008- 2018 pełniła funkcję kierownika Pracow-
ni Dydaktyki Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji. Była członkiem zespołów m.in. 
ds.  informatora, ewaluacji wewnętrznej, doradczych.

Od wielu lat sukcesywnie i niezwykle ambitnie działa na rzecz podnoszenia jako-
ści kształcenia w regionie. 

Mimo ogromu zadań i pełnienia wielu wymagających czasu, wiedzy i umiejęt-
ności ról  jest zawsze wysoce zaineresowana najnowszą kolekcją damskich koszul. 
Posiada wszystkie  najnowsze, najatrakcyjniejsze modele.  To jej ulubiony  look. Nie, 
nie, nie nabywa ich za przysłowiowe drogie pieniądze. Permanentnie, maniakalnie 
śledzi stronę internetową ulubionej firmy i czyha na promocje. Zawsze złapie! Ku-
puje w trzeciej promocji.  A my, nauczycielki konsultantki,  zawsze rozpoznajemy tę 
markę. Iwonka jest wówczas bardzo zadowolona i dumna ze swojej umiejętności pod 
szyldem – łap okazję. Cechuje ją duże poczucie humoru. Nigdy nie stawia spraw na 
ostrzu noża. 

Jak przystało na polonistkę, uwielbia czytać – czyni to od kołyski. Czyta nie tylko 
arcydzieła, ale też literaturę popularną, aby wiedzieć, co w trawie piszczy. Szczególnie 
interesują ją biografie sławnych ludzi świata kultury i nauki. Otwarcie przyznaje się 
do lektury kryminałów… Czyta je od zawsze. Dziś to nic zdrożnego, ale jeszcze kil-
kanaście lat wcześniej nie wypadało przyznawać się w zacnym towarzystwie do tego 
typu rozrywki. Książki Henninga Mankella czytała nie tylko ze względu na fabułę 
i  dociekania kto zabił i dlaczego, ale przede wszystkim ze względu na niezwykle cieka-
we rozważania socjologiczne, obserwacje społeczne, diagnozę relacji międzyludzkich. 
Kiedy skandynawskie kryminały weszły na salony, zaczęła czytać książki polskich 
autorów, których akcja rozgrywa się w przeszłości, np. w Krakowie, Szczecinie, Po-
znaniu,Wrocławiu lub Lwowie.  Nie da się ukryć, że Eberhard Mock  ze wszystkimi 
swoimi słabościami skradł jej serce.
Jej kolejną pasją jest oglądanie filmów zarówno tych starych, jak i najnowszych. Ze 
zdumienia i wrażenia otwiera szeroko oczy, kiedy ogląda Gabinet doktora Caligari lub 
ósmy sezon Gry o tron.
Słuchajcie, dziewczęta… to jej ulubiony zwrot w bardzo różnych sytuacjach, 
okolicznościach i sprawach. Wszystkich zawsze tym rozbawi.

 Ewa Pankanin – kolejny świadek wprowadzanych w placówce przekształceń 
i  zmian. Pracę podjęła w 1993 roku. Pierwsze swoje zadania realizowała w poligrafii. 
W 2000 roku odchodziła na emeryturę wieloletnia, niezwykła, urocza  i profesjo-
nalna sekretarka wielu szefów naszej instytucji pani Bożena Zadrożna. „Panujący” 
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wówczas dr Jerzy Zastempowski poszukiwał następczyni. Nie było to proste. Trzeba 
było odważnej kandydatki. Dziewczyny się bały. Ewka nie.  Śmiało podjęła się tego 
niezwykle ważnego dla firmy zadania. Została sekretarką szefa. Reprezentacyjna, in-
teligentna, uprzejma i miła, ale przede wszystkim życzliwa ludziom, lojalna, kompe-
tentna. W rozmowie przywołuje same dobre rzeczy. Zresztą przy szefie Zastempow-
skim nie mogło być inaczej. W lot musiała „nauczyć się” dyrektora, a było to dość 
skomplikowane. Przykładowo: wychodzi z gabinetu, w progu zaczyna przekazywać 
jej informację dokąd zmierza i za ile powróci, ale myśl swoją kończy już na schodach. 
Ewa zatem, musiała wybiec zza biurka, aby scalić i zrozumieć ten komunikat. Zda-
rzało się to często. 

Z nostalgią wspomina, jak pięknie się do niej zwracał mówiąc:  dziecko lub  
pokrzykując:  Dziecko z Wyszyńską proszę… mnie połączyć. Rozbawiał tym wszystkich 
przygodnych słuchaczy. Wymagał od Ewy pełnej, absolutnej kompetencji. Tak się 
pięknie złożyło, że Ewa nieba by szefowi przychyliła, a  i  on Ewuni także.

Wiesława Kitajgrodzka – tytan pracy. Nauczyciel geografii (UMK w Toruniu) 
i  przedsiębiorczości (Uniwersytet Łódzki – studia podyplomowe). Wszystko zamie-
nia w złoto. W szkołach, w których pracowała (ZS nr 5 MS i ZSO nr 6 w Bydgosz-
czy) osiągała wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej, czego dowo-
dem są liczne sukcesy jej  uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Za innowacyjne projekty i efektywne kształtowanie postaw przedsiębiorczych 
uczniów zdobyła tytuł Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości (2011)  przyznawany 
przez Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS. 

W KPCEN od września 2009 roku na stanowisku nauczyciela konsultanta. Swoje 
zainteresowania przedsiębiorczością w szkole przekłada na działania z nauczycielami. 
Jest współautorem programów ogólnopolskich: Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, 
Zarządzanie firmą. Poprzez organizację i prowadzenie nowatorskich warsztatów  
wspiera nauczycieli w zakresie przygotowania  młodzieży do wejścia na rynek pracy, 
uczenia odpowiedzialnego poruszania się w świecie finansów, kształtowania aktyw-
nego stosunku do życia, np. Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej 2016, 
Doradztwo zawodowe w szkole. Pokazuje  i zachęca do wykorzystania najbardziej efek-
tywnej metody uczenia się jaką jest uczenie  przez działanie, np. w latach 2014-15 
była regionalnym ekspertem projektów edukacyjnych w projekcie Zostać przedsię-
biorczym, uczestniczy w pracach Krajowej Grupy Ekspertów w projekcie międzyna-
rodowym TES Szkoła Przedsiębiorczości, jednej z największych inicjatyw związanych 
z nauczaniem przedsiębiorczości w Europie.             

 Od lat współpracuje z instytucjami wspierającymi  edukację, jak: NBP, Fundacja 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości, ZUS, Urząd Statystyczny. Efektem współpracy jest 
realizacja w szkołach województwa programów ogólnopolskich z zakresu edukacji 
ekonomicznej.

Jest autorem wielu opracowań metodycznych, np. program nauczania do przed-
miotu ekonomia w praktyce w szkołach ponadgimnazjalnych, zestawu zadań i testów 
interaktywnych do podstaw przedsiębiorczości, projektów uczniowskich w przewod-
niku Szkoła przedsiębiorczości, programu Geografia turystyczna Unii Europejskiej, re-
alizowanych w szkołach. 
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Z ramienia OKE w Gdańsku prowadzi szkolenia w zakresie egzaminów zewnętrznych.
Organizatorka konferencji: Otwarta szkoła,  szkołą współpracy i aktywności regio-

nalnej 2015, Kształcenie zawodowe i ustawiczne, nauka przez działanie 2016, W kie-
runku dobrej szkoły 2016, Perspektywy kształcenia zawodowego 2017. 

W  2017 roku przeprowadziła cykl szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych 
naszego województwa dotyczących zmian w kształceniu ogólnym, specjalnym i za-
wodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki. Realizuje zadania służące pod-
niesieniu efektów kształcenia uczniów w województwie kujawsko-pomorskim, np. 
projekty Ćwiczę, uczę się, wygrywam 2015, Skuteczny nauczyciel, skuteczna szkoła 
2016/2017, warsztaty dla nauczycieli doskonalące umiejętność prowadzenia zajęć 
dydaktycznych opartych na metodologii badań naukowych, wdrażania zasad ocenia-
nia kształtującego, planowania lekcji rozwijającej umiejętność uczenia się uczniów. 
Uczestniczy w pracach komitetu olimpiad ogólnopolskich i wojewódzkich. Jest 
sekretarzem komisji konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Mło-
dzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, członkiem komisji sprawdzającej etap rejonowy 
Olimpiady Statystycznej 2016, 2017, IV Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego 
2016, 2017. Wojewódzkiego  Festiwalu projektów edukacyjnych 2017. Od 2010 roku 
sprawuje funkcję wiceprzewodniczącej Konkursu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty z  geografii.

Jest pasjonatką swojej pracy. Zafiksowana na ekonomię i przedsiębiorczość, ale 
i  bez szeroko rozumianej geografii też nie mogłaby żyć. Zakochana w Bieszczadach. 
Urlopu nie wyobraża sobie bez górskiej  wyprawy z plecakiem. Dzieli się z nami 
swoją radością. Przesyła zdjęcia – ona i połoniny w tle, ona i wąska ścieżka wiodąca 
przez szczyty, ona i przystojny góral z owieczką na rękach.  To jest  pani konsultant 
do rzeczywistego odpoczynku i pełnego relaksu niezbędne.

Lubi kuchnię.  Bardzo troszczy się o dobre jedzenie dla swoich bliskich. Wnuki 
kocha ponad wszystko. Aby zaspokoić ich fanaberie, gotowa jest  ulepić  „w minutę 
osiem” pięć rodzajów pierogów. Jest członkiem „gangu firmowych babć”, które wy-
mieniają się doświadczeniami w kwestii zakupu odpowiednich prezentów rozwijają-
cych skutecznie głowy wszystkich wnuków. Kocha swój dom położony w centrum 
natury. Długo może rozwijać wątek o mgiełkach, rosach i kumkaniu żab. Empa-
tyczna w pełnym rozumieniu tego słowa. Nawet w oprychu dostrzeże dobro, a co 
dopiero w  uczniu czy nauczycielu.                 

Krystyna Karpińska – niezwykła osobowość. Talent pełnowymiarowy. Prawdzi-
wa artystka. Maluje, rysuje, ilustruje, dekoruje. Animatorka, kreatorka oraz studnia 
pomysłów. Po prostu „człowiek orkiestra”. 

Z wykształcenia nauczyciel wychowania przedszkolnego. Systematycznie 
podnosi kwalifikacje zawodowe m.in. dotyczące obszaru organizacji i zarządzania,  
gimnastyki korekcyjnej,  nadzoru pedagogicznego, umiejętności edukatorskich, 
terapii zajęciowej.  Jest Ekspertem  MEN.

Pracę pedagogiczną w przedszkolu podjęła w 1982 roku. Stawiała pierwsze kroki, 
ale już wówczas jej priorytetem była kreatywność. Pomoce dydaktyczne, które wytwa-
rzała, zachwycały nie tylko przedszkolaków i ich rodziców, ale także pozostałe nauczy-
cielki. W ogólnopolskim konkursie Projekt pomocy graficznej dla przedszkoli zajęła III 
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miejsce.  Niezwykłego doświadczenia w pracy z samymi maluchami nabierała do 1995 
roku. Następnie, mając na uwadze własny rozwój zawodowy, poszerzyła swoje oddzia-
ływania o kolejną grupę, a mianowicie o nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

Przyjęła funkcję doradcy metodycznego, którą sprawowała do 2000 roku. W tym 
czasie opracowała i wdrożyła w placówkach na terenie naszego województwa ponad 
pięćdziesiąt programów dotyczących planowania i organizowania pracy oraz rozwija-
nia praktycznych umiejętności wychowawczych i interpersonalnych nauczycieli.

Rok 2000, kolejny krok rozwoju zawodowego. Krystyna zostaje nauczycielem 
konsultantem w naszej placówce doskonalenia. Teraz pracuje przede wszystkim 
z  nauczycielami i dyrektorami przedszkoli. Jak zwykle jest pełna zapału i świadoma 
swojej wielkiej odpowiedzialności. Prowadzi warsztaty, szkolenia zespołów nauczy-
cielskich, organizuje konferencje, m.in. Przedszkole XXI wieku, Znaczenie wczesnej 
edukacji dla rozwoju dziecka, Profilaktyka wad postawy w przedszkolu, Wczesne wspo-
maganie dziecka, Edukacja elementarna w wielu aspektach, Edukacja małego dziecka 
na terenach wiejskich, Gotowość szkolna sześciolatków. Inspiratorka wymiany doświad-
czeń i rozwoju zawodowego nauczycieli. Organizuje wystawy tematyczne, przeglądy 
multimedialne, cykle spotkań Nauczyciele – nauczycielom.

Autorka wielu artykułów, współautorka i ilustratorka licznych książek (ponad 30) 
dla dzieci i dla nauczycieli, których istotą jest aktywizowanie dziecka i jego opiekuna 
do poszukiwań z obszaru ekologii, literatury oraz utrwalania treści edukacyjnych 
poprzez ćwiczenia i zabawę. Oto niektóre z nich: Zabawy z lekturą dla klas I,II,III, 
Matematyczne wyszywanki, Taka piękna jest przyroda, Poznajemy drzewa, Botaniczna 
ścieżka dla niewidomych, Poznajemy ssaki, Poznajemy ptaki, Dbajmy o czystość naszej 
planety.

Od 2006 roku  jest trenerem i realizatorem  międzynarodowego programu wspie-
rającego zdrowie psychiczne dzieci młodszych Przyjaciele Zippiego. Dzięki jej dzia-
łaniom program realizowany jest w licznych placówkach w województwie kujaw-
sko-pomorskim, a dzieci  uczą się  różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami 
i  wykorzystania nabytych umiejętności  w codziennym życiu.

Podczas Debaty  o edukacji,  która odbyła się w Bydgoszczy  w 2008 roku z  udzia-
łem minister edukacji, Krystyna  wystąpiła w roli eksperta wychowania przedszkol-
nego, przedstawiając na szerokim forum, problematykę związaną ze znaczeniem 
wczesnej edukacji dla rozwoju dziecka.  Spotkała się z dużym uznaniem.

W ostatnim czasie  jako  kierownik zespołu  w ramach projektów Erasmus+  
Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych 
praktyk nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych na wczesnych etapach edukacji 
opracowuje i promuje nowe rozwiązania metodyczne  w zakresie rozwijania myślenia 
naukowego małych dzieci. Uczestniczyła w międzynarodowych szkoleniach, 
spotkaniach  projektowych i konferencjach organizowanych przez Najwyższą Radę 
Badań Naukowych w Hiszpanii. Otrzymała szereg nagród. W roku szkolnym 
2018/2019 zdobyła zaszczytny tytuł „Lider Edukacji”.

Systematycznie współpracuje z bydgoskim kuratorium oświaty.
Efektem współdziałania z Polską Fundacją w Warszawie są opracowane z jej 

udziałem  materiały dla nauczycieli przedszkoli o zasięgu ogólnopolskim, które były 
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poprzedzone zajęciami pilotażowymi prowadzonymi w różnych częściach kraju: 
Przedszkolaki Krok Pierwszy, Przedszkolaki Krok Drugi.

Pani konsultant mówi z nostalgią: Dla mnie krok pierwszy to wejście w doradztwo 
zawodowe dla nauczycieli, natomiast krok drugi to pełnienie roli nauczyciela konsultanta. 
Jest przekonana, że dzieje się tak pięknie w jej życiu zawodowym (i  nie tylko zresztą), 
ponieważ na swojej zawodowej i życiowej drodze trafia na prawdziwych, fantastycznych 
ludzi, którzy inspirują, dodają skrzydeł, zapewniają bezpieczeństwo, stają  przyjaciółmi 
i kolegami na dobre i na złe. Podkreśla dalej: Grażyna Szczepańczyk – razem studiowa-
łyśmy, pracowałyśmy w przedszkolu i szkole ćwiczeń. Wymyślałyśmy środki dydaktyczne, 
książki… byłyśmy i jesteśmy ciągle w twórczym kontakcie. Od zawsze rozumiemy się bez 
słów. Mając po troje cudnych dzieci i wypełniając obowiązki domowe, czas na zawodową 
kreatywność znajdowałyśmy wyłącznie nocą. I tu pojawiał się problem w epoce przedkom-
puterowej i przedkomórkowej... Ja – typ sowy, Grażyna – typ skowronka. Ja podejmowałam 
się ilustrowania książki przed 23.00, kiedy to skowronek zanurzał się w głębokim śnie. 
O  poranku była zmiana. Ale jakoś cudem dawałyśmy radę.

Do pracy w naszej placówce zachęciła Krystynę wicedyrektor Barbara Daroń, która 
stojąc przy boku wyjątkowego dyrektora Jerzego Zastempowskiego, zdaniem Krysty-
ny, tworzyła z nim inspirujący, wspierający, darzący zaufaniem  duet. A przy ich akcepta-
cji można było realizować wiele własnych pomysłów edukacyjnych oraz tych zaczerpniętych 
z kraju i ze świata – wspomina. W Pracowni Edukacji Elementarnej, do której trafiła, 
poznała Mariolę Frymus. Zrozumiały się i zaprzyjaźniły niezwykle szybko. Bardzo cie-
pło mówi o niej: Kierowała ludźmi zapędzonymi, ciągle w drodze między domem a  szko-
leniami, wyjazdami, warsztatami, konferencjami, planami, sprawozdaniami, projektami, 
konkursami, egzaminami, diagnozami i ewaluacjami…. Sama przecież w tym biegu ak-
tywnie uczestniczyła, a przy tym potrafiła nas zatrzymać, aby przez chwilę celebrować nad-
chodzące święta, wakacje, nasze sukcesy czy osobiste ważne wydarzenia. I to było piękne.

Krytyna podkreśla, że w Pracowni Edukacji Elementarnej pracowało (w różnym 
czasie) wiele niezwykłych osób: Bogusia Tomkiel, Kazia Suska, Ewa Pikies-Homa, 
Jadwiga Pytlarczyk, Ania Pankanin, Ela Jakś, Ola Adrych, Żenia Żelska, Danka 
Polasik, Irena Owczarzak, Dorota Kubiak, Małgosia Kubiak, Mirka Kaczyńska, 
Gabrysia Kurek i wiele innych. Oczywiście z każdą z nich łączą się różne zabawne 
historie, bo przecież życie doradcy czy konsultanta  to, oprócz ciężkiej pracy koncep-
cyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej, również pasmo wielu przezabawnych doświad-
czeń i przygód.

W przeszłości pod kuratelą pani konsultant był rejon chojnicki. Zaproszona na 
szkolenie, zimowym, wczesnym rankiem swoje kroki zamierzała skierować na PKS. 
Funkcjonując jednak w lekkich emocjach, natomiast w  wielkim pośpiechu, zapo-
mniała o remoncie ulicy przed blokiem, czyli  głębokich wykopach. Potknęła się, 
upadła boleśnie, ale szybko podniosła się, otrzepała  i pobiegła dalej. Zdążyła szczę-
śliwie dopaść autobusu, lecz siadając… poczuła pod płaszczykiem dziwny luz. Ku 
wielkiemu przerażeniu zorientowała się, że spódnica pękła w szwie przez całą swoją 
długość. Co robić? Wysiąść  i ratować swój wizerunek  czy jechać dalej, aby w Choj-
nicach pojawić się na czas? Obowiązek zwyciężył.  Pojechała. Całą drogę poszukiwała  
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pomysłu ratunkowego. Kupienie spódnicy w sobotę rano w Chojnicach nie było 
możliwe  nawet na ryneczku, który mijała i był jej nadzieją. Ryneczek jednak nie 
zawiódł naszej ofiary ulicznego remontu. Zamiast spódnicy nabyła getry!  W myślach 
się zakotłowało – konsultantka w getrach, cóż za obciach.  Nie miała jednak wybo-
ru. Przebrała się na przedszkolnym zapleczu. Ręcznie, na tak zwaną okrętkę, zszyła 
nieszczęsną spódnicę i z wypiekami na twarzy wystąpiła na konferencji w swojej 
awangardowej kreacji. Getry i dziwnie zszyta spódnica. Brawom za kompetentny 
wykład nie było końca.

Pełen szacunek za pomysłowość i odwagę. Ale to jest właśnie to,  co mieć musi 
pracownik doskonalenia – wyjątkowe poczucie obowiązku, pomysł, charyzmę i we-
wnętrzną siłę. Musi umieć wybrnąć  z każdej mniej lub bardziej zaskakującej, nie-
komfortowej  sytuacji. Pani konsultant ma wszystko, co mieć powinna  i jeszcze 
znacznie więcej. Jest po prostu wyjątkowa. Mądra, dobra, ciepła, szczera (ostatniego 
cukierka podzieli na cztery części). Niestrudzona  i kobieco urocza. Estetka. Zawsze 
gustownie, barwnie i ze smakiem ubrana.  Swoim czarem osobistym błyskawicznie 
zjednuje sobie współpracowników, klientów i słuchaczy.  Otacza ją ogromny krąg 
zawodowych fanów. Czy ma słabości i wady?... Skądże.  No  chyba, że tę jedną, 
jedyną  – przy słodyczach zapomina o rozsądku.  

Robert Preus – od grudnia 2002 roku nauczyciel konsultant, obecnie nasz szef. 
Z  wykształcenia  polonista. Pracę rozpoczął w latach dziewięćdziesiątych jako nauczy-
ciel akademicki w Zakładzie Literatury Współczesnej  w Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej w Bydgoszczy. Później był nauczycielem  informatyki w bydgoskich szkołach. Od 
2002 roku związany  z naszą placówką doskonalenia. Polonista, bez pamięci zako-
chany w   informatyce. Aby zawodowo realizować się  w informatycznym obszarze, 
douczał się i „dostudiowywał”. Ukończył kilka kierunków studiów podyplomowych, 
m.in. w  zakresie informatyki,  przygotowania kadry do prowadzenia kształcenia usta-
wicznego na odległość oraz  Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej.

Administrator, e-nauczyciel  e-platfomy do prowadzenia zajęć e-learningowych. 
W   latach  2009-2015 kierownik  Pracowni  Wspierania Edukacji Informacyjnej  
i  Multimedialnej.  Po 2015 roku, ponownie  nauczyciel konsultant wspierający szkoły  
w   zakresie   technologii  informacyjno-komunikacyjnych, informatyki, e-edukacji.   

Mimo 27-letniego  stażu pracy zawodowej wciąż pociąga go różnorodność i  wszech-
stronność wykształcenia. Ukończył wiele  różnych form doskonalenia, m.in. Nowo-
czesne metody pracy z dorosłymi - Coaching (2012), Dyrektor jako menedżer szkoły / 
placówki oświatowej (2017), Organizacja i zarządzanie oświatą (2018). Ostatnie zreali-
zowane w Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Po prostu człowiek renesansu.  

Tytuł nauczyciela dyplomowanego zdobył  w 2003 roku. Dwukrotnie  otrzy-
mał wyróżniającą ocenę pracy.  Został  nagrodzony ośmioma nagrodami: trzykrot-
nie przez Dyrektora KPCEN (2004, 2012, 2018), Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty (2005), Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2008), Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej (2012),  Nagrodą Marszałka i Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego (2013) i Ministra Edukacji Narodowej (2016). Oto dorobek 
prawdziwego mistrza w edukacji. Miło o tym pisać.
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W genach ma nieustający pociąg do zmian i permanentnych poszukiwań no-
wych rozwiązań edukacyjnych.  W jego życiu zawodowym ciągle musi się dziać. Nie 
akceptuje inercji.

Od wielu lat zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technologii i pomaga w tym 
zakresie dyrektorom szkół, nauczycielom i wizytatorom Kuratorium Oświaty w Byd-
goszczy. W informacji zwrotnej  otrzymuje od nadzoru  pedagogicznego  najwyższe 
oceny i ogromne uznanie. Robert  zajmuje się także rozwiązaniami chmurowymi, 
e-learningiem, interaktywną dydaktyką, mobilną edukacją i rozszerzoną  rzeczywi-
stością. Od 18 lat organizuje i prowadzi konferencje   o różnym zasięgu:  lokalnym, 
regionalnym, wojewódzkim (tylko przez ostatnie 2 lata zorganizował ich 15). Oto 
kilka przykładowych tytułów: Innowacyjna edukacja – czyli jaka?, odbiorca: dyrekto-
rzy, nauczyciele, Biblioteka – Cyberprzestrzeń – Komunikacja, Programowanie inteli-
gentnego miasta…, W (nie)bezpiecznej sieci, odbiorca: wizytatorzy, dyrektorzy, na-
uczyciele; Gdyby Freinet umiał programować, odbiorca – nauczyciele klas I-III, Jak 
skutecznie kształcić na odległość?, odbiorca: wizytatorzy KO, Pusty komputer,  odbior-
ca: nauczyciele wszystkich typów szkół. Prowadzi też warsztaty dla nauczycieli i bie-
rze udział w debatach. Namiętnie publikuje. W latach 2003-2018 napisał 20 artyku-
łów związanych z  nowoczesnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w edukacji. 
Najpierw w Wiadomościach, Głosach, Rozmowach o Szkole, a potem w dwumiesięcz-
niku UczMy. Oto tytuły niektórych z nich: Pomysł na lekcję matematyki ze smartfo-
nem, Wirtualna rzeczywistość w  edukacji, Rzeczywistość rozszerzona w szkole?, Komu-
nikacja w nowoczesnym stylu, Mobilny świat. Laboratorium smartfona, eSzkoła - Szkołą 
przyszłości…?, Cyfrowi „analfabeci”?, Szkoła/klasa w chmurze, Jak skutecznie kształcić 
na odległość?,  Z doświadczeń e-nauczyciela, Chmury komputerowe. Zastosowanie i  bez-
pieczeństwo, Infografiki – myślenie obrazami, Interaktywna dydaktyka – narzędzia 
i  sposoby ich wykorzystania. Angażował się także w realizowanie i promowanie projek-
tów unijnych inicjowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Po-
morskiego. Pan konsultant posiada jeszcze inne, szczególne  doświadczenie. Przez 
ponad 20 lat, paralelnie do swoich edukacyjnych powinności, prowadził własną dzia-
łalność gospodarczą w zakresie projektowania materiałów reklamowych. Jak na per-
fekcjonistę przystało, aby zrealizować wyznaczone cele, musiał zgłębić do imentu  
nową  wiedzę i po prostu rozwinąć nowe  umiejętności. Niezbędnym także okazało 
się pozyskanie wiadomości dotyczących: właściwej organizacji pracy, podejmowania 
decyzji, zarządzania, planowania wydatków, dyscypliny finansowej i gospodarności 
oraz rachunkowości.  W związku z tym, że u niego nic nie dzieje się na próżno i  bez 
sensu, umiejętnie wykorzystuje to, co zdobył i zdobywa (wiedzę i umiejętności)  
w  swojej codziennej pracy. Tworzy  projekty graficzne,  z których korzysta KPCEN, 
np. telebim na naszym  budynku, roll up firmowy wykorzystywany przy okazji 
organizowania różnych ważnych wydarzeń. Pełnił wiele ról. Przez kilka lat był także 
członkiem zespołu kierowniczego i doradczego dyrektora naszej placówki.  Współ-
uczestniczył  w podejmowaniu ważnych decyzji, rozwiązywaniu problemów organi-
zacyjnych, dydaktycznych i społecznych.      
       Sądzę, że  o pracy zawodowej  naszego dzielnego nauczyciela konsultanta wszyst-
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ko już zostało powiedziane. Pozostała do opisania jeszcze jedna, najważniejsza kre-
acja  - Robert Preus  jako człowiek. Jest  osobowością o spiżowym wnętrzu. Mocny, 
odważny, sprawiedliwy. Osobą szczególną. Idealistą. Pragnie kształtować społeczeń-
stwo piękne wewnętrznie, pracowite, rozumne, uczciwe i prawe. Niezwykle komuni-
katywny i  kontaktowy.  Szybko zjednuje sobie ludzi. Poprzez swoją działalność kon-
ferencyjną, debatową, warsztatową jest znany w środowisku oświatowym naszego 
miasta i poza nim. Mając na uwadze jego wysokie umiejętności informatyczne, wszy-
scy pracownicy naszej firmy nagminnie  czegoś od niego chcą. Wołają o pomoc, 
wsparcie, pokazanie, wyjaśnienie i naprawienie. Nigdy nie odmawia, ale pozostawia 
lamentującego delikwenta (czytaj delikwentkę przede wszystkim) na jakiś czas same-
mu sobie. Prowokuje tym do pokombinownia  i podjęcia próby poradzenia sobie 
z  komputrowym problemem. Nie daje ryby, daje wędkę. Co jest logicznym i mą-
drym działaniem. Uczynny, poukładany, zorganizowany. Nawet podczas obiadu sto-
suje systemowe działania: najpierw zjada ziemniaczki, potem mięsko, a w końcowej 
fazie spożywania – suróweczkę. Nigdy inaczej. Konfidencjonalnym szeptem  dopo-
wiedzieć należy, że pół życia odda za danie pod nazwą  flaczki wołowe z bułeczką, ale 
raczej się do tego głośno nie przyznaje.  Ponad miarę pracowity. Praca jest jego żywio-
łem. Umiejętnie włącza w wir przeróżnych zajęć  innych, którzy bez większego oporu 
temu natręctwu się poddają.  Niezaprzeczalnie lubi ludzi. Z uwagą słucha ich i słyszy. 
Nie przerywa tokującemu. Metodycznie wyczekuje, aby później wypowiedzieć swoją 
kwestię. Nie ma patentu na wiedzę świata całego. Zawsze, no prawie zawsze, można 
go przekonać.  Uwielbia pracę zespołową. Dyskusje na argumenty. Chętnie dzieli się 
swoimi pomysłami  i  z zainteresowaniem wsłuchuje się w pomysły innych. Ceni 
w  ludziach uczciwość, szczerość, lojalność. Bez zasad, w jego przekonaniu, nie moż-
na mieć dobrego życia ani zawodowego, ani też osobistego. Ma oczywiście rację.  
Cechuje go  niezwykle silna wola.  Jeśli wdraża w swoje życie „filozofię fitt”, trzyma 
się jej niezmiennie. Chodzi pieszo, przekazując samochód, w swojej łaskawości,  pod 
opiekę  żony. Unika niezdrowej żywności. Na używki typu kawa, mocna herbata czy 
alkohol spogląda z niekłamaną pogardą. Jada kanapki z samą sałatą i kiełkami ewen-
tualnie. O żółtym serze nie wspomni, a słowo słodycze wyeliminowane jest z jego  
słownika. No chyba, że jest to ciepła drożdżówka  z kruszonką, wówczas z  wyraźnym 
szczęściem w oczach głosi pogląd, że … dwa kawałki wolno.  A my, lekko zaangażo-
wani w odchudzanie, bez chwili namysłu, kierując się stanowiskiem eksperta w  od-
mawianiu sobie,  z determinacją, rozpychając się  łokciami, rzucamy się na blachę 
cudownie wyrośniętego wypieku. W „minutę osiem” dorodna, absolutnie wyborna 
drożdżówka staje się tylko wspomnieniem. Wszyscy uwielbiamy takie momenty.   
Świetny kolega, lojalny przyjaciel. Z natury dobry, otwarty i niezwykły człowiek. 
Niczym Miss Universum, nieba każdemu by uchylił, zaspokoiłby potrzeby wszyst-
kich  ludzi i wszystkich zwierząt na calutkim świecie.      
     Ewa Ludwikowska – matematyczka  z krwi  i kości. Śpi i śni matematycznie. Na 
cały świat spogląda poprzez matematyczny punkt widzenia. To oczywiście żarty, ale 
matematyka jest rzeczywiście Ewy miłością i pasją. Poszerzając swoją wiedzę i umie-
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jętności, ukończyła studia podyplomowe pod nazwą Ewaluacja dydaktyczna  i egza-
minowanie z matematyki. Na  nas, matematyczne abnegatki, spogląda z wyższością  
i całkowitym brakiem zrozumienia.  Oprócz matematyki  żywo zainteresowana jest 
problematyką związaną z organizacją i zarządzaniem. Kolejne studia podyplomowe, 
które ukończyła wiążą się właśnie z tym  obszarem. W latach 2003 do 2008 realizo-
wała zadania nauczyciela konsultanta w KPCEN w  Bydgoszczy, w Pracowni Zarzą-
dzania i Diagnozy Edukacyjnej. Na dwa lata odeszła do budynku naprzeciwko. 
„Zdradziła” placówkę doskonalenia na rzecz nadzoru pedagogicznego, czyli Kurato-
rium Oświaty w Bydgoszczy. Przez rok (2008-2009) pełniła tam  funkcję Dyrektor 
Wydziału Pedagogicznego. Otrzymała kolejny awans i w  latach 2009 – 2010 była 
Kujawsko-Pomorskim Wicekuratorem Oświaty. Jako osoba urlopowana na czas pra-
cy w nadzorze miała prawo powrotu na tak zwane „stare śmieci”, co też zresztą uczy-
niła i z łatwością weszła wir zadań edukacyjnych i  wspierających nauczycieli.  
     Ewa to ambitna i aktywna  jednostka. Pełni wiele zawodowych ról.  U ludzi ceni 
wysokie kompetencje. Sama również ciągle je rozwija. Od roku 2005 jest członkiem 
zespołu ekspertów matematyki w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Od wielu lat 
współpracuje z  OKE w Gdańsku (trener kandydatów na egzaminatorów). Jest Prze-
wodniczącą Zespołu Egzaminatorów z matematyki egzaminu maturalnego oraz z ma-
tematyki egzaminu gimnazjalnego. Realizuje zadania Wojewódzkiego eksperta ds. 
Edukacyjnej Wartości Dodanej wpisanego na listę Instytutu Badań Edukacyjnych 
w  Warszawie. Jest autorką ogólnopolskich badań w  zakresie Edukacyjnej Wartości 
Dodanej. Jako Członek Polskiego towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej bierze syste-
matyczny udział w  konferencjach dotyczących tej problematyki. Ma tam wystąpienia 
merytoryczne. Żywo zainteresowana kompleksowym wspomaganiem szkół. Opraco-
wała autorską  koncepcję wspomagania.  Była  promotorem działań w tym obszarze na 
terenie naszego województwa.  Dzieliła  się zdobytym doświadczeniem podczas ogól-
nopolskich konferencji ORE. Pełniła także funkcję eksperta i trenera w projekcie 
MEN Kompleksowe Wspomaganie szkół, który był realizowany tylko w trzech  woje-
wództwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim. Dużą wagę przywią-
zywała do  współpracy z Instytutem Matematyki UKW w Bydgoszczy oraz Instytutem 
Pedagogiki UKW (m.in. organizowanie konferencji dla nauczycieli matematyki szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych, zajęcia dla studentów).W ramach 
współpracy z UKW  była Koordynatorem Badań Edukacyjnych nad kulturą uczenia 
się.  Wchodziła w skład zespołu inicjującego  badania dojrzałości szkolnej   trzecio-
klasistów w województwie kujawsko-pomorskim.   
     Jednakże najbardziej ukochanym dzieckiem pani konsultant od 2012 roku była 
tak zwana próbna matura z matematyki. Ewa była pomysłodawcą i organizatorem 
tego egzaminu do 2018 roku. Dobrowolnie uczestniczyły w nim szkoły  wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, a nawet niektóre spoza. Ogrom pracy i energii autorka 
wkładała w analizę wyników egzaminu i  w sporządzenie rekomendacji dla szkół. 
      Była także współorganizatorką cyklu Krajowych Konferencji W kierunku Dobrej 
Szkoły (we współpracy z ORE w Warszawie) oraz Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej 
- w roku 2010 w Toruniu, a w  2015 w Bydgoszczy.  
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      W roli wykładowcy czuje się doskonale, to po prostu jej żywioł. Dlatego też wy-
stępuje na krajowych i regionalnych konferencjach oraz szkoleniach organizowanych 
przez MEN, ORE, uczelnie wyższe oraz inne ośrodki doskonalenia nauczycieli. 
     Jest autorką programów nauczania matematyki dla gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych oraz licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli matematyki szkół 
ponadgimnazjalnych.   
      Nagradzana i wyróżniana.  
      Na miejscu długo nie usiedzi. Tym razem poniosło ją nieco dalej niż na przeciw-
ną stronę ulicy. Ruszyła po zawodową przygodę do Gdańska. Od września  2018 
roku jest  starszym ekspertem w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz koordyna-
torem egzaminu maturalnego z matematyki. Robi to, co lubi. Otoczona matema-
tyczną problematyką, zarządzaniem i koordynowaniem.  
      Czy jest szczęśliwa, usatysfakcjonowana? Bóg jeden wie. Z pewnością zadowole-
nie przynosi jej niekończący się ogrom pracy. Po prostu się dzieje, a w jej przekonaniu 
zawsze dziać się musi. Czy do nas wróci? Ma do tego prawo, kolejny raz jest urlopo-
wana, tym razem na czas pracy w OKE w Gdańsku.  
     To indywidualistka. Lubi chodzić własnymi ścieżkami. Jest kobietą z dużymi 
aspiracjami, świadomą swoich decyzji, silną wewnętrznie. Ogromną wagę przywią-
zuje do  wizerunku  zawodowego. Wie, że jest nie do przecenienia. W największe 
upały przychodziła do pracy ubrana zawsze zgodnie z obowiązującym dress codem  -  
w  stroju formalnym.   
       Jerzy Durzyński – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W  la-
tach 1978-2007 – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechanicz-
nych nr 2 w Bydgoszczy, później  nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 
Specjalnej w Bydgoszczy. Od 1987 roku wicedyrektor, później dyrektor tejże szkoły. 
      W 2008 roku podjął pracę w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczy-
cieli w Bydgoszczy jako nauczyciel konsultant do spraw edukacji specjalnej. Organi-
zował kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki (2008-2015). Głównym 
jego zadaniem jest wspieranie nauczycieli wszystkich typów szkół w pracy z uczniami 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.     
      W ostatnich latach, we współpracy z Zespołem Szkół w Łabiszynie, współorgani-
zuje konferencje o zasięgu wojewódzkim adresowane do nauczycieli pracujących 
z  dziećmi z niepełnosprawnościami. Tematyka tych spotkań jest zróżnicowana, uza-
leżniona od potrzeb nauczycieli, np. Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Asper-
gera, Komunikacja alternatywna, Praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, 
Neuroedukacja  szansą  na  efektywne  nauczanie – uczenie się. Podkreślić należy, że 
konferencje cieszą się dużym powodzeniem.  
     Systematycznie współpracuje z placówkami kształcenia specjalnego, m.in. ze Spe-
cjalnymi Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi nr 1, nr 2 i nr 3 w Bydgoszczy, Ze-
społem Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy, Szkołą Branżową I Stopnia Specjalną 
nr 6 w Bydgoszczy.   
     Pan konsultant jest człowiekiem uważnym, zdystansowanym. W każdej skompli-
kowanej emocjonalnie sytuacji  potrafi zachować zimną krew.  Jak mówi, stara się 
brać wszystko na rozum, a potem może ewentualnie angażować emocje. Uczynny. 
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Bardzo często wspiera swoje nieudolne koleżanki  bez powodzenia borykające się 
z  komputerowymi, nazwijmy to umownie, zagadkami. Szybko rozwiązuje ich pro-
blemy. Jest specyficznie dowcipny, ale zawsze rozbawia słuchających. Pasjami „gra 
w  zielone”, czyli lubi nurzać się w przyrodzie, w zieleni. Założył już kolejny ogród 
i  bardzo chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami. Powiem tak, nie wygląda na 
miłośnika prac ogrodowych i przyrody, ale jak to mówią: „nie oceniaj po pozorach”.   
       Jan Szczepańczyk – 38 lat w oświacie, w tym 25 w bydgoskim WOM i KPCEN. 
Absolwent WSP w Krakowie, kierunek wychowanie techniczne. Potem Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu – studia podyplomowe z zakresu informatyki oraz 
Uniwersytet Gdański – studia podyplomowe w obszarze: Diagnostyka edukacyjna 
i  egzaminowanie. Wychowanek mistrza Juliana Ochenduszki, ale przede wszystkim  
jednostka naznaczona „dziedziczną przypadłością”.   
      Tradycje rodzinne w oświacie sięgające prawie dziada, pradziada…. ale trzymajmy 
się faktów. Brat dziadka, opowiada Janek, był przed drugą wojną światową  szanowa-
nym dyrektorem gimnazjum (do tej pory w Pszczynie jest ulica Franciszka Szczepań-
czyka). Jest w tym prawdziwa moc, ale  i zawodowe obciążenie także. Bowiem nie 
tylko Jan został nauczycielem. Jedna siostra Jana jest z wykształcenia polonistką. 
Druga, także związana z oświatą, pracuje jako pedagog szkolny. Żona jest nauczycie-
lem  konsultantem w KPCEN w  Bydgoszczy.  Syn -nauczyciel muzyki w szkole 
podstawowej.  Teściowa - emerytowaną nauczycielką, która oprócz długoletniej pra-
cy z dziećmi klasach I-III pracowała też jako metodyk w Instytucie Kształcenia Na-
uczycieli i Badań Oświatowych, później w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym 
w  Bydgoszczy. Mówiąc krótko, nauczycielska rodzina z krwi i kości. Należy wierzyć 
w to, że stryj Franciszek jest całkowicie ukontentowany wyborem zawodu przez swo-
ich bliższych i dalszych krewnych.   
    Ale do rzeczy. W 1994 roku w WOM powstała Pracownia Pomiaru Osiągnięć 
Szkolnych. Kierownik pracowni Julian Ochenduszko, a więc sam mistrz,  zapropo-
nował Janowi pracę, ponieważ miał ukończone studia pedagogiczne na kierunku 
technicznym i podyplomowe studia z informatyki. Niezbędny był pracownik do 
komputerowych analiz wyników nauczania i prowadzenia szkoleń z zakresu pomiaru 
dydaktycznego dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a on 
spełniał wszystkie kryteria naboru.  
    Janek wspomina, że w pierwszych latach pracy w WOM najbardziej odczuwał 
zmianę dotyczącą obiektu jego oddziaływań. Wcześniej pracował wyłącznie z ucznia-
mi, natomiast w WOM szkolił dorosłych, analizował i sporządzał opracowania ba-
dawcze. We współpracy z kuratorium oświaty pracownia prowadziła tzw. kuratoryjne 
badanie wyników nauczania. Celem ich było porównywanie osiągnięć uczniów 
w  wybranych szkołach i próby ujednolicania wymagań programowych (wtedy nie 
było jeszcze sprawdzianów po szkole podstawowej i egzaminów po gimnazjum). Wy-
magania programowe dla uczniów w szkołach tego samego typu były często bardzo 
zróżnicowane. Wśród rodziców panowało przekonanie, że uczeń który ma z jakiegoś 
przedmiotu ocenę dostateczną, w praktyce może mieć wyższą wiedzę niż uczeń z  oce-
ną bardzo dobrą w innej szkole. Do wagi ocen sceptycznie podchodziły również 
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wyższe uczelnie, które organizowały własne egzaminy wstępne – weryfikujące oceny 
uzyskane na maturze. Prowadzone były prace nad Nową Maturą. Należało ujednoli-
cić wymagania maturalne w szkołach różnego typu i dzięki temu zrezygnować z eg-
zaminów wstępnych na wyższe uczelnie (nabór między innymi na podstawie wyni-
ków z  egzaminu maturalnego).  
     Przygotowania do tak ogromnej zmiany były niezwykle pracochłonne i skompli-
kowane. Pracownia Janka pracowała na najwyższych obrotach. Z rozbawieniem pan 
konsultant przywołuje z przeszłości fakty związane z wyposażeniem technicznym 
pracowni. Mówi: Porównanie komputerów z tamtych czasów z  obecnymi to prawdziwa 
przepaść technologiczna. Większości obecnego oprogramowania nie dałoby się nawet za-
instalować na komputerach tamtych czasów, nie mówiąc już o ich działaniu. 
     Prowadzenie kursów pomiaru dydaktycznego i szkoleń dla rad pedagogicznych 
dotyczących w szczególności formułowania wymagań programowych i oceniania 
uczniów były priorytetowymi zadaniami Jana. Zagadnienie było złożone i całkowicie 
nowe.  Zapotrzebowaniu na szkolenia nie było więc końca. Tak naprawdę była to 
praca przede wszystkim poza Bydgoszczą, w terenie. Wiąże się z tym wiele przeza-
bawnych historii, które można by zebrać w pamiętnik młodego konsultanta. Dzisiaj 
zabawnych, podkreśla rozmówca, wówczas  niekoniecznie. Bywało, że w drodze do 
lub ze  szkoły, zimową porą,  w aucie zabrakło benzyny. Dramatyczna sytuacja wy-
muszała więc marsz po kolana w śniegu przez pole po ratunek  do najbliższego do-
mostwa. Gospodarz przez wężyk ściągał paliwo ze swojego „Komara 2” do butelki po 
winie, aby uratować zbłąkanych  i niespodziewanych gości.  
      Inna zabawna historia, która pozostała w Janka pamięci, związana jest z wyjazdem 
(w latach 90-tych) do Suwałk w celu przeszkolenia  w zakresie pomiaru dydaktyczne-
go konsultantów ośrodka metodycznego oraz pracowników nadzoru pedagogiczne-
go. Miejscem przygody był  międzynarodowy pociągu  trasy Litwa-Polska. Zespół 
szkoleniowców z Bydgoszczy w osobach: Julian Ochenduszko, Jan Szczepańczyk 
i  Jadwiga Pakulska z cierpliwością pokonywał długą, nudną  trasę. Jednak nudną nie 
do końca. Okazało się bowiem, że podróżują wraz z litewskimi przemytnikami alko-
holu, co zupełnie przypadkowo odkryli. W oparciu siedzenia - relacjonował Janek - 
ukrytych było wiele plastikowych butelek z wódką (każda butelka była włożona do weł-
nianej skarpetki). Z wielkim zdziwieniem wyjęli kilka i wówczas podszedł do nich 
dziwny pasażer (obserwował ich zachowanie z pewnej odległości) – sądząc po wymo-
wie nie Polak. Poprosił grzecznie, aczkolwiek bardzo stanowczo, aby schowali butelki 
tam,  skąd je wyjęli. Polecenie wykonali błyskawicznie. Był to oczywiście przemytnik, 
ale niezwykle  sympatyczny. Zaoferował nawet butelkę alkoholu w prezencie, lecz 
chórem odmówili. Z humorem opowiadał, jak kwitnie handel między Polską i Litwą. 
Wybałuszali oczy ze zdziwienia.  
      W swojej relacji Jan dotyka także niezwykle istotnego problemu – zmian zacho-
dzących w zachowaniu uczniów i nauczycieli oraz w samej obyczajowości szkolnej, 
którą zaobserwował, jeżdżąc przez długie lata z „kagankiem oświaty”. Mówi: Cieka-
wą sytuację pokazującą, jak zmieniają się nasze czasy, zaobserwowaliśmy razem z  moją 
koleżanką z pracy – Grażyną Szczepańczyk (prywatnie moją żoną). Wychodząc z placów-
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ki, w której zakończyliśmy szkolenie (wspólnie prowadziliśmy zajęcia dla nauczycieli), 
musieliśmy  przejść przez duży korytarz, gdzie akurat odbywała się dyskoteka dla uczniów 
tejże szkoły. Głośna muzyka, piękne dekoracje i efekty świetlne, tylko dziwna pustka na 
parkiecie. Okazało się, że większość uczniów, zamiast tańczyć, siedzi wzdłuż sali na 
ławeczkach i stuka w klawiatury telefonów komórkowych! Byliśmy tym przerażeni. Wszy-
scy oddzielnie, tylko sam na sam z telefonem. Zgroza, ale do tego doprowadziła technika 
niekontrolowana. Zdecydowanie można powiedzieć, że w tym przypadku nie jest to do-
bra zmiana.  
     Chciałabym powrócić do osiągnięć pana konsultanta. Zawsze był i nadal jest za-
interesowany nowościami i postępem w informatyce. Z zadowoleniem i satysfakcją 
podkreśla: Za jedno z ważniejszych osiągnięć w swojej pracy uważam opracowanie pro-
gramu komputerowego do automatycznego sprawdzania wyników testów osiągnięć szkol-
nych uczniów, obliczeń wskaźników statystycznych, sporządzania wykresów graficznych 
i  sugerowania oceny dla ucznia. Program przez wiele lat otrzymywali nauczyciele w  ra-
mach kursów pomiaru dydaktycznego. Został również zamieszczony na płycie CD w  pod-
ręczniku do nauki informatyki dla uczniów klas III gimnazjów.   
    Janek, podobnie jak jego koleżanka małżonka, jest tytanem pracy i bezdenną stud-
nią najróżniejszych pomysłów związanych nie tylko z  pracą zawodową, szkoleniową, 
ale także z życiem towarzyskim.   Grają, śpiewają, wierszyki układają. Bez ich udziału, 
wszystkie pożegnania i powitania nie miałyby takiego potencjału radości, wiary 
w  człowieka, w przyszłość i teraźniejszość. Zarażają empatią, szczerością, bezintere-
sownością. Oni po prostu w korcu maku się szukali.   
    Anna Rupińska – polonistka z krwi i kości. Należycie wyedukowana. Oprócz 
kierunku głównego ukończyła studia podyplomowe w zakresie dziennikarstwa, in-
formatyki oraz zarządzania oświatą. Redaktor czasopisma UczMy, wcześniej Wiado-
mości, Głosów, Rozmów o Szkole. Filigranowa, wrażliwa, ale z niewiarygodną we-
wnętrzną mocą. Blondyneczka o spiżowej konstrukcji.  
     W KPCEN od 1 września 2008 roku. Wracając do przeszłości,  powiedziała pięk-
nie: Do pracy przyjmował mnie dyrektor Jerzy Zastempowski, stąd z dumą mogę powie-
dzieć, że byłam cząstką firmy pod jego zarządzaniem, a to wiele.  
      Została zatrudniona jako nauczyciel konsultant, którego głównym zadaniem było 
prowadzenie miesięcznika Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. Dyrektor był bardzo 
oddany sprawie czasopisma, stąd jego wielka troska, by było interesujące i  poczytne. 
Bardzo chciała sprostać tym oczekiwaniom i oczywiście sprostała. Szef oczekiwał - 
Anna dalej snuje nić wspomnień -  by czasopismo wychodziło na czas, by zamieszczano 
w nim artykuły promujące dobre praktyki, by było wizytówką firmy. Pamiętam radość, 
jaką sprawił nam wszystkim zaangażowanym w wydawanie „Wiadomości…”, gdy zaku-
pił profesjonalny program do składania czasopisma. W końcu nie trzeba było tego czynić 
w Wordzie. Potem był rok 2013. I nowa jakość. Pismo już pod nowym tytułem „UczMy”  
zaczęły wydawać wspólnie trzy ośrodki: bydgoski, toruński i włocławski. Zostałam jed-
nym z trzech jego redaktorów. Pismo kwitnie, rozwija się, a ja wciąż mam w nim mnó-
stwo do zrobienia. Cieszą mnie prośby o patronat medialny nad różnymi imprezami 
oświatowymi. Wtedy oczywiście takiego patronatu udzielamy, a ja chętnie bywam na 
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przeróżnych, galach, konkursach, festynach, by z  wielką radością zanurzyć się choć na 
chwilę w tę cudowną szkolną atmosferę, do której jako urodzony belfer czasem tęsknię. 
    Inne działanie ważne w dorobku zawodowym pani konsultant to Regionalny Kon-
kurs Gazetek Szkolnych. W bieżącym roku odbędzie się już jego XXVII odsłona. 
Prezydent Bydgoszczy jest fundatorem nagród finansowych (wczesniej grantów 
oświatowych) z przeznaczeniem na działalność szkolnych redakcji. Laureaci  organi-
zowanego przez Annę konkursu otrzymują w ten sposób naprawdę cenne wsparcie 
finansowe.  Zespoły spoza Bydgoszczy najczęściej nagradzane są ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty 
w  Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgosz-
czy. Konkurs może poszczycić się Honorowym Patronatem Marszałka Województwa 
Kujawsko Pomorskiego. Podsumowanie konkursu to co roku naprawdę święto słowa 
pisanego. Pani redaktor organizuje z tej okazji galę, w której uczestniczą nauczyciele 
i ich wychowankowie oraz ważne postaci życia oświatowego i kulturalnego Bydgosz-
czy. To także święto dla naszej placówki i jej prawdziwa promocja.     
      W szarej codzienności  Ania zwykle  przez cały dzień nie odchodzi od komputera. 
Obowiązki pochłaniają ją bez reszty, nie jest to jednak dla niej dopust boży. Mówi 
z  uśmiechem: Kolejny mój obowiązek uważam za przyjemność i wyróżnienie. Stworzył 
się niejako samoczynnie, bo nikt mi go nie narzucił, i trwa od 11 lat. To korekta i redak-
cja niemal wszystkich pism wychodzących, publikacji, artykułów na strony WWW KP-
CEN, Urzędu Marszałkowskiego, Edupolis. Kosmos, niekończący się ciąg zadań do 
wykonania. Dla naszej redaktorki – przyjemność. I to jest najpiękniejsze. Nie zamie-
rzam w tym momencie deprecjonować „przypadłości” Anny, ale cichutko dodam, że 
w naszej firmie prawie wszyscy tak mają…  
     Wspomniała Edupolis – tu przesyła notatki czy artykuły konsultantów oraz na-
uczycieli z różnych placówek, którzy oddają jej materiały. Bierze też czynny udział 
w  spotkaniach zespołu redakcyjnego portalu Edupolis w toruńskiej Bibliotece Peda-
gogicznej.  
    Jak wielu  nauczycieli konsultantów pracuje w kilku zespołach działających na 
rzecz naszej placówki. Za jedno z ciekawszych, aczkolwiek niezwykle pracochłon-
nych zajęć, uważa pracę w zespole do spraw informatora. Od 2008 roku zajmuje się 
tworzeniem Informatora o formach doskonalenia nauczycieli na każdy rok szkolny. 
Mówi: Od lat potrafimy w zmieniającym się zespole spierać o każde słowo lub grafikę, ale 
to jest właśnie piękne i twórcze.  
     Zdecydowana większość  zadań Anny koncentruje się wokół  działań promocyj-
nych i dziennikarskich.  Wszystkie wykonuje z miłością  i kompetentnie.   
     Swoją wewnętrzną mocą, jak już wcześniej wspomniałam, mogłaby  obdzielić pół 
świata. Mimo zewnętrznej kruchości, posiada pokłady silnej woli a nawet uporu (jak 
na skorpiona przystało) w dążeniu do celu oraz realizacji zamierzeń.  Szczerze ją za to 
podziwiamy.   
    Nasza Ania prawdziwym uwielbieniem darzy cały zwierzęcy świat. Największą 
przychylność okazuje jednak psom i kotom. Przygarnie każdego nieszczęśnika, na-
karmi, obmyje, a jeśli trzeba to i do lecznicy zawiezie. Najchętniej przytuliłaby zwie-
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rzaki z całej okolicy i zbudowała im coś na kształt Arki Noego. Byłaby wówczas nie-
zwykle szczęśliwa.   
     Zatrzymując  się na wizerunku pani konsultant,  krótko powiem – należy do ze-
społu „plaskatych”. Portki, koszula  i trzewiki to właśnie preferuje. Ich jakość,  jak na 
damę przystało, uzależnia od rodzaju okazji i okoliczności.  Aura humanitaryzmu 
spowija jej osobę. Życzliwa wobec wszystkich, wspierająca (nie tylko psy i koty) i  ko-
munikatywna. Wie, czego chce. Nie toleruje sztampowych, prymitywnych  zacho-
wań. Taki wizerunek zbudowała sobie krucha blondyneczka.  
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Oni pracują krótko, ale wzbogacają ofertę placówki 
oraz utrwalają jej markę   
 

Bytów szczególnych, odrębnych, wyróżniających się spośród innych, otwartych 
wobec ludzi  i niezwykle kompetentnych  jest u nas nadal dostatek.  Bo przecież tyl-
ko taki zespół, jak wcześniej zostało to wyartykułowane,  może wykonywać zadania 
szczególne…  I wykonuje.  

Genialna, logiczna  ponad miarę dziewczyna o niezwykłych horyzontach Justyna 
Adamska - anglistka  sprawnie posługująca się językiem hiszpańskim (nawet 
z  wykładem wystąpi na międzynarodowym forum). O poziomie zajęć nie wspomnę. 
Swoją ukochaną Rózią (piesek york) chwali się na każdym kroku. Do Winchesteru 
w  hrabstwie Hampshire jeździłaby trzy razy w roku.

Katarzyna Karska-Rasmus – kompetentna germanistka, nawet gotyk nie prze-
szkodzi jej w tłumaczeniu tekstu. Systematycznie rozwija swoje umiejętności tak-
że w  zakresie języka angielskiego. Szczerze ubolewa, że niemiecki nie ma takiego 
„wzięcia” w szkołach jak angielski. Lubi oddawać się słodkiemu lenistwu na własnej, 
uroczo położonej działce.

Magda Chylebrant-Karolak – psycholożka z krwi i kości. Każde emocjonal-
ne zawirowanie poddaje analizie i rozkłada na czynniki pierwsze. Priorytetem w jej 
warsztatowej aktywności są negocjacje i mediacje. Wulkan energii o niezwykle po-
godnym usposobieniu. Bez chichotu Madzi po prostu nie ma firmowego życia. Roz-
bawi nawet totalnego smutasa. Rozładuje największe napięcie.

Norbert Łysiak – sport jest jego najprawdziwszą miłością. Organizator warszta-
tów dla nauczycieli wuefistów wszystkich typów szkół. Rekreacja rowerowa jest jego 
„konikiem”.  Uprawia różne rodzaje kolarstwa. Mistrz Polski.  Jest trenerem. Jego 
dewiza - zdrowy styl życia, bez ulg, odpustów i usprawiedliwień.

Grzegorz Nazaruk – nauczyciel konsultant  z dużym doświadczeniem w zarzą-
dzaniu. Perfekcyjny organizator warsztatów, konferencji i szkoleń. Kompetentny, 
bardzo kreatywny członek zespołu. Człowiek orkiestra. Muzyką (gra na fortepianie 
i nie tylko…) uświetnia każde firmowe wydarzenie. Dżentelmen z ogromnym po-
czuciem humoru. Świadomy siły i znaczenia wizerunku zawodowego.  Formalny, 
obowiązujący w firmie  dress code  respektuje w każdym calu.  Poszetkę ma zawsze 
stosownie dobraną.

Mariola Cyganek – polonistka. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowe-
go. Jest między innymi edukatorem i trenerem ze specjalnością prowadzenia szkoleń 
i warsztatów dla kadr systemu oświaty. W latach 2013-2018 sprawowała w  naszej 
placówce funkcję dyrektora.

Danuta Frankowska – z panią konsultant od  bhp czujemy się bezpiecznie. Or-
ganizatorka warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli w zakresie przestrzegania za-
sad bezpieczeństwa w szkole, podczas wycieczek, imprez kulturalnych i sportowych. 
Uczynna i koleżeńska. Lubi ładne buty.
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Robert Hejnicki – informatyk rozsławiający (z polecenia organu prowadzącego) 
w placówkach oświatowych w terenie  platformę Edupolis. W związku z tym ubiegły 
rok szkolny spędził po prostu w podróży. Wspiera potrzebujących w rozwiązywa-
niu „potyczek z komputerem”. Ma pogodne usposobienie. Jest życzliwy i koleżeński. 
Lubi zagraniczne podróże.

Od kilku miesięcy jest  z nami tzw. grupa zupełnie nowych  twarzy. Sześciu 
nauczycieli konsultantów zatrudnionych na cząstki etatów, niezbędnych do tego, 
aby naszemu wspieraniu i doskonaleniu nauczycieli nadać pełnego, kompletnego 
wymiaru.  Z ich udziałem  możemy zaspokoić wszystkie potrzeby zgłaszane przez 
pedagogów. Są nietuzinkowi. Doświadczeni jako nauczyciele przedmiotowcy, biegli 
we wszystkich szkolnych problemach, wyróżniają się kreatywnością i chęcią działa-
nia. Mają różne, fantastyczne pasje.  Błyskawicznie  odnaleźli się w naszym zespole. 
Podejmujemy wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia.  Porozumiewamy się bez barier, 
skutecznie i w pełnej harmonii.         

Grupę zupełnie nowych twarzy reprezentują: 
Agnieszka Łysio – nauczyciel chemii
Roma Gorczyca – nauczyciel przedmiotów  zawodowych
Justyna Prut – nauczyciel matematyki
Katarzyna Sobczak – nauczyciel informatyki
Robert Grzybowski – nauczyciel historii
Grzegorz Wojewoda – nauczyciel fizyki.

Wierzymy, że zostaną z nami na dłużej, że razem będziemy tworzyć rzeczy wiel-
kie – optymalnie wspierać innych, wpływać na efektywność pracy szkół i placówek 
oświatowo-wychowawczych, że przyczynimy się do tworzenia niezawodnego, nowo-
czesnego, na miarę XXI wieku  systemu doskonalenia nauczycieli. 
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Oni współtworzą firmę

Funkcjonowanie naszej placówki jako całości byłoby niemożliwe bez  działania  
jeszcze jednej niezwykle ważnej grupy ludzi.  Na uwadze mam pracowników sekre-
tariatu, księgowości, kadr, poligrafii oraz personelu pomocniczego. Z racji tego, że 
nie pracują bezpośrednio z klientem albo zaledwie w niewielkim zakresie, nazwijmy 
ich  żartobliwie grupą ukrytych twarzy. To oni nam „dydaktycznym”  niosą ciche 
wsparcie.  Czuwają nad finansami, terminami wszelkich rozliczeń,  poprawnym wy-
pełnianiem delegacji, dbają o dokumentację, przygotowują  zaświadczenia, zaprosze-
nia, wysyłają, odbierają, odkrywają tajniki przepisów, wskazują terminy i wyrzucają 
nas na okresowe badania  lekarskie. Także porządkują, naprawiają  i  sprzątają.  
   To członkowie grupy ukrytych twarzy wiedzą, jak rozłożyć na czynniki pierwsze 
expres do kawy, jak poruszyć złośliwą kserokopiarkę czy ponownie uruchomić  za-
tkaną papierem drukarkę. To oni odpowiedzą na pytanie, dlaczego zmywarka źle 
zmywa, ile wsypać kawy do termosu, aby słuchacze nie pili lury, od kogo możemy 
dostać ręcznik papierowy. Że to banały? Sprawy drobne? Nic z tych rzeczy. Wszyscy 
zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze  życie, zarówno prywatne, jak i zawodowe skła-
da się z  rzeczy i spraw drobnych, że  budują  je szczegóły.
   Zaprezentuję zatem członków grupy ukrytych twarzy.

Beata Wachecka -  kadrowa.  W naszej placówce od zawsze, a ściślej od 24 lat. 
Nie widać jej spod góry papierów. Sporządza  zarządzenia szefa, opracowuje sprawoz-
dania, śledzi przepisy, prowadzi i strzeże akt osobowych. Opracowuje plany urlopów, 
tabele przydziałów i przydzialików oraz całe mnóstwo innych rzeczy. Uśmiechnięta.  
Dziewczynka z wyglądu. Szczupła, wiotka, delikatna i krucha. W rzeczywistości mat-
ka dwóch nastolatek i wytrwała egzekutorka. Nikomu nie przepuści. Wyegzekwuje 
każdy zaległy podpis, dostrzeże każdy brak w dokumentacji. Doścignie każdego.

Anna Grzeca – kontakt z firmą miała znacznie wcześniej, niż została w niej zatrudnio-
na. Znajomość zawarliśmy podczas realizacji dwóch projektów unijnych podnoszących 
efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej szkół podstawowych naszego województwa.  
Pracuje z nami od dwóch lat.  Rzeczowa, konkretna. Wyedukowana komputerowo. Ex-
cel to dla niej pestka. Szybka w działaniu, pomysłowa. Współpraca z  Anną jest dla nas 
konsultantów niezwykle ważna, ponieważ to ona właśnie rozlicza nas ze zrealizowanych 
godzin dydaktycznych. Pilnuje poprawności całej naszej dokumentacji sprawozdawczej. 
Przygotowuje całe stosy świadectw i  zaświadczeń. Musi mieć wielkie pokłady cierpliwo-
ści, aby ogarnąć meandry naszych zawiłych wyliczeń i wyjaśnień.

Aneta Najdek – główna księgowa.  Od 8 lat trzyma rękę na kasie. Cyfry, cyferki, 
rozliczenia, bilanse to jej żywioł. Dla zwykłego śmiertelnika, czyli nauczyciela kon-
sultanta,  są to sprawy niepojęte. Z powodzeniem ogarnia całe finanse firmy. Dziel-
nie znosi kontrole duże i małe. Żadnej choroby  ani zaziębienia, mimo zwolnienia 
lekarskiego, nie wyleży do końca. Nie może,  ponieważ  księgowość już wzywa… 
Ona kocha tę robotę.
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Grażyna Erdmańczyk – starsza księgowa z długim stażem – 22 lata w KPCEN. 
Szatynka, która przeistoczyła się w przystojną, uśmiechniętą blondynkę. Realizuje 
na rzecz nauczycieli konsultantów super ważne zadania.  Nalicza miesięczne wyna-
grodzenie.  To oczywiście pozytywne działanie. Istnieje jednakże i negatywne. Re-
gularnie odlicza od pensji wszystkie zobowiązania finansowe pracowników wobec 
firmy  – czytaj: raty pożyczek. To oczywiście żarcik. Jesteś zadłużony, spłacasz i nie 
ma, że boli. Kilka miesięcy temu pani Grażyna poszerzyła gang firmowych babć i  za-
pewne już wkrótce będzie się wsłuchiwała w porady z serii: jak zadbać o niezwykły 
rozwój intelektu dziecka?

Grzegorz Erdmańczyk – przysłowiowa złota rączka. Pracuje z nami od 30 lat. 
Wszystko naprawi, wszystkiemu zaradzi. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Nie-
zwykle uczynny i pracowity. Dowcipny. Nie jest zatrudniony  w pełnym wymiarze 
godzin, a więc nie pracuje codziennie. Jeśli pod  nieobecność pana Grzegorza ma 
miejsce złe zdarzenie:  coś się urwie, odpadnie, złamie - to jest zwyczajne „olaboga”! 
Po prostu dramat. Wyczekujemy wówczas przybycia Grzegorza niczym kania dżdżu. 
A  poza tym przy nim czujemy się bezpiecznie - to zawodowy strażak.

Paulina Szczupak – pracuje z nami od 10 lat. Była zatrudniona w poligrafii. Do 
jej priorytetowych zadań  należało tzw. składanie czasopisma, najpierw Wiadomości, 
Głosów, Rozmów o Szkole, później UczMy oraz robienie kserokopii najróżniejszych 
materiałów. Od kilku miesięcy pani Paulina  odważnie działa w sekretariacie.  Zaj-
muje się prowadzeniem strony internetowej, zakupami, inwentaryzacją, grafiką kom-
puterową: wykonuje zaproszenia, plakaty, ulotki i chyba tylko pan dyrektor wie, jak 
wielu jeszcze innych zadań podejmuje się na co dzień. Cierpliwa, ciepła i wspierająca. 
Lubimy z nią współpracować.                                          

Barbara Stypczyńska  - w firmie od 7 lat. Oaza spokoju. Subtelna i miła. Wspie-
ra nas w przygotowaniu pomieszczeń do zajęć dydaktycznych. Można na nią liczyć 
w  różnych ekstremalnych sytuacjach. 

Arleta Gierczak - w KPCEN od 1999 roku. To nie do wiary wprost, ale pra-
cuje w  firmie od 20. lat. Mocna osobowość. Skora do śmiechu, wyróżnia ją duże 
poczucie humoru. Często wyręcza pracowników dydaktycznych w zamieszczaniu na 
korytarzowym monitorze informacji o zajęciach i konferencjach. Posiadaczka zawsze 
perfekcyjnie wystrzyżonej fryzury.

Henryka Babula - jest w naszej placówce od kilku miesięcy. Elegantka pierwszej 
wody. Zawsze zadbana i  gustownie ubrana. Szybka w wykonywaniu swoich powin-
ności. Nie ma łatwo, ponieważ mieszka poza Bydgoszczą  i dojeżdża. Praca na zmiany 
jest dla niej dużym utrudnieniem, jednak daje radę i nawet nie narzeka. 

Agata Walczak – od pół roku w poligrafii.  Wykonuje niezwykle istotne dla fir-
my zadanie – zajmuje się składaniem naszego Informatora oraz czasopisma UczMy. 
Dzielnie pokonuje wszystkie trudności. Radzi sobie z programami do opracowań 
graficznych i do składania tekstu. Niezwykle miła dziewczyna.

Marzena Przybylska – pracuje z nami najkrócej, zaledwie od czterech miesięcy. 
Związana z księgowością. Szybko wdraża się w zakres swoich nowych zadań.  Liczy-
my, że będzie z niej pociecha. 
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Jarosław Spławski – zatrudniony w poligrafii od końca 2010 roku w niepełnym 
wymiarze godzin. Dopowiedzieć jednak należy, że już wcześniej zasmakował tej  pracy, 
jeszcze w Instytucie Kształcenia Nauczycieli. Odszedł i powrócił. Para się zadaniem 
niezwykłym, a mianowicie drukowaniem czasopisma UczMy oraz naszego Informa-
tora o formach doskonalenia nauczycieli.  Cierpliwy i wyrozumiały.  Wie, że zanim 
zamkniemy sprawę, będzie wniesionych milion poprawek. Ale potrafi wyznaczać ter-
miny oddania mu złożonej publikacji, co naszym humanistycznym, trochę rozchwia-
nym duszom czasem doskwiera. W swojej pracy bardzo dokładny i sumienny. Nie lubi 
„niedoróbek”. Zauważa podtknięcia w składzie materiałów. Robi wszystko, by przed 
wydrukowaniem wyelimonować to co mu nie odpowiadało. Rozmawiając z  nim, od 
razu wiemy, że to człowiek, który zna się na tym, co robi. Tak trzymać.

Adrian Błażejak – pracuje  z nami krótko, bo od września 2018 roku. Z ra-
cji swojego informatycznego wykształcenia  błyskawicznie stał się nam niezbędny 
i zawsze oczekiwany. Na podkreślenie  zasługuje fakt, że Adrian jest dość szeroko 
wyedukowany. Ukończył Akademię Morską w Gdyni, posiada licencjat  z informa-
tyki w zarządzaniu ze specjalnością projektowanie systemów informatycznych oraz 
podyplomowe studia pedagogiczne.  Na najróżniejszych kursach doskonalących  
poszerza systematycznie  swoją wiedzę i umiejętności. Bardzo pracowity, chętnie 
wspiera potrzebujących i mniej zorientowanych w obszarze informatyki.  Niezwykle 
kontaktowy i dowcipny. Mors. Rozmiłowany w zimowym nurzaniu  się w wodzie o 
temperaturze 0. 

Z  grupą ukrytych twarzy powiązane są osoby, które niedawno z różnych wzglę-
dów podjęły decyzję o odejściu  z firmy. Jest wśród nich Mariola Zmaczyńska – były 
pracownik kadr. Dziewczyna o niepospolitej urodzie, pogodna, otwarta, wyjątkowo 
empatyczna. Zawsze chętnie wspierała  nieudolnych dydaktycznych w wypełnianiu 
zawiłej według nich dokumentacji. Najwięcej problemów dostarczaliśmy Marioli 
przy okazji realizacji projektów unijnych. Miała z nami wówczas przysłowiowe trzy 
światy.

Marianna Olczak – na emeryturze od 1997 roku. Główną księgową w naszej 
placówce była 6 lat. Kobieta o filigranowej posturze, ale o wymaganiach wobec siebie 
i  innych na miarę chłopa – kolosa. Absolutna perfekcjonistka. 

Krystyna Pierzyńska – obowiązki przejęła po pani Mariannie. Przez 14 lat realizo-
wała zadania głównej księgowej.  W sytuacji trudnej dla firmy, np. z powodu zwolnień 
lekarskich w dziale księgowości do tej pory jest naszym kołem ratunkowym. Zjawia się 
i realizuje zadania. Zafascynowana swoją przepiękną działką. Z Marianną wciąż utrzy-
mują kontakt. Chętnie podróżują po świecie. Na emeryturze od 2011 roku. 

Halina Beauvale – wieloletni pracownik sekretariatu (zatrudniona w 1987 roku, 
jeszcze w WOM). Z nostalgią wspomina bardzo trudne początki swojej pracy, kiedy 
placówka mieściła się w budowlance i tak naprawdę nie było niczego oprócz biurek 
i przyrządu, który określano mianem maszyny do pisania.  Sympatyczna i uczyn-
na. Dbająca o zdrowe  odżywianie i kondycję fizyczną. Całkowicie oddana modzie. 
Projektowała swoją garderobę i samodzielnie szyła poszczególne jej części.  Decyzję 
o  emeryturze podjęła w 2016 roku.
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Janusz Beauvale – pracownik poligrafii. Był z nami 6 lat. Na emeryturze od 
końca 2017 roku. Człowiek o niezwykle spokojnym usposobieniu.  Pasjonat. Roz-
poznaje wszystkie gatunki ptaków. Fotografuje. 

Paulina Pater – przez 8 lat pracowała jako samodzielny referent. Wykonywała 
zadania związane z funkcjonowaniem tzw. firmowej  kasy. Przygotowywała faktury, 
robiła rozliczenia kasowe, rozliczała delegacje. Zawsze uprzejma i miła. Dziewczyna 
o  kształtach i urodzie modelki. Ambitna. Zależało jej na rozwoju zawodowym w  ob-
szarze finansów. Odeszła do innego pracodawcy. Żałujemy.

Halina Świtała – niezwykła osobowość. Nie znam nikogo o bardziej pogodnym 
usposobieniu. Mimo niełatwego  życia prywatnego pełna wiary, nadprzyrodzonej 
siły i energii. Wspierająca i kochana. To jej zawdzięczamy najdziwniejsze gatunki 
kwiatów doniczkowych w naszej firmie. Rozsadzała, przesadzała, nawoziła i podle-
wała. Brakuje nam jej serdecznego, gromkiego śmiechu niosącego się po  firmowych 
korytarzach. Decyzję o emeryturze podjęła  niedawno,  w 2018 roku. 

Hanna Wiśniewska – związana była z naszą placówką przez około 7 lat.  Naj-
pierw zatrudniona w poligrafii, później w sekretariacie. Nadzwyczaj grzeczna i uczyn-
na. Niezwykle biegła komputerowo. Wielokrotnie wspierała nas w „rozkminianiu”  
i  poprawnym użytkowaniu panelu zarządzania. Imponowała swoją wewnętrzną 
mocą. Radziła sobie świetnie z łączeniem ogromu  obowiązków zawodowych i ro-
dzinnych. Ambitna. Słusznie nastawiona na rozwój zawodowy. Porzuciła nas na jego 
rzecz w  lutym tego roku. Żałujemy, ale rozumiemy i wspieramy. 

Marcin Kowalewski –  informatyk programista. Pracował z nami krótko, zaled-
wie półtora roku (grudzień 2016 – luty 2018), ale pokochaliśmy jego komputerową 
biegłość miłością prawdziwą, niezmierzoną. Absolutny  wirtuoz programowania. Nie 
ma dla niego rzeczy niemożliwych. Zmodernizował naszą stronę  WWW, stworzył 
system internetowych zapisów na wszelkie proponowane przez nas formy dosko-
nalenia  oraz  całą elektroniczną dokumentację z tym związaną. Niestety odszedł, 
wybierając firmę „troszkę” bogatszą od naszej. 

Miejsce i ludzie to w naszym przypadku istota zawodowego istnienia. Funkcjonu-
jemy w miejscu godnym, bo czyż inaczej można określić siedzibę w pałacu klasycy-
stycznym z 1863 roku? A i zespół nieprzeciętny. Nie ma zwykłych, mdłych postaci. 
Niejednokrotnie się różnimy. Dyskusje na argumenty trwają dugo, ale nigdy nie 
kończą się fiaskiem. Zawsze znajdujemy rozwiązanie. Nikt nie wychodzi pokonany, 
nadęty i  obrażony, w poczuciu bezsilności czy zagrożenia. Lubimy się, rozumiemy 
i  szanujemy. Wzajemnie się wspieramy, wzbogacamy, korzystamy z wiedzy i  do-
świadczenia i  to jest piękne, niespotykane, niezwykłe. Nie ma przecież nic bardziej 
wartościowego niż praca, do której przychodzi się z radością i przyjemnością, którą 
po prostu sie kocha. Taki stan ducha, umysłu i ciała zdecydowanie pozytywnie prze-
kłada się na jej efekty.
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Wykaz autoróW

Derkowska-Kostkowska Bogna, Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko- 
-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Grzybowski Robert, Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego, Kujawsko- 
-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Kubiak Dorota, Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy 

Panfil-Smolińska Violetta, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w  Bydgoszczy 

Preus Robert, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w  Bydgoszczy 

Rostankowska Iwona, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w  Bydgoszczy

Rupińska Anna, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w  Bydgoszczy

Szczepańczyk Grażyna, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  
w  Bydgoszczy

Tomasiak-Wyszyńska Wiesława, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji 
Nauczycieli w  Bydgoszczy

Zduńczuk Ilona, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w  Bydgoszczy


