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Szanowni Państwo,  

przed Wami jubileuszowy numer  

„Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego”.  

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie godnie i z radością rozpoczął 

drugie 30-lecie swojego samodzielnego istnienia.                

O jubileuszowe refleksje poprosiliśmy byłych dyrektorów 

RODN „WOM” w Częstochowie: dr. Wiesława Gaździc-

kiego, dr. Jerzego Lecha Czarnotę, dr. Jerzego Zdań-

skiego, prof. UJD w Częstochowie, Grażynę Kawecką- 

-Karaś i Katarzynę Wilk. Redakcyjne rozmowy, które 

serdecznie polecamy naszym Czytelnikom, są wyrazem 

ciągłości rozwoju naszej placówki.  

Dziś Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie jest 

zespołem  publicznych  placówek  oświatowych,  w  skład  którego wchodzą:  wojewódzka  

placówka doskonalenia nauczycieli i publiczna biblioteka pedagogiczna.  

Nieprzerwanie od prawie trzech dekad ukazuje się „Częstochowski Biuletyn Oświa-

towy”. Wydanie obecnego, sto szesnastego numeru, jest zatem wkładem do wspólnego 

dorobku Ośrodka. Wszystkim członkom i współpracownikom redakcji, tym, którzy pisali 

teksty, relacjonowali wydarzenia, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem jak i tym, którzy 

wspierali biuletyn pod względem technicznym, wykonywali korekty, utrwalali na fotografiach 

zdarzenia i ludzi, przygotowywali czasopismo do druku i drukowali je, należą się serdeczne 

podziękowania.  

Na łamach specjalnego wydania biuletynu prezentujemy kadrę Regionalnego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Nasza „załoga” liczy obecnie 103 osoby. 

Pamiętamy też, zarówno teraz, przy okazji jubileuszu, jak i przy innych okazjach,  

o naszych seniorach, z których wielu całe swoje życie zawodowe albo dużą jego część 

związało z Ośrodkiem.  

Nie zapominamy także o tych naszych pracownikach, którzy odeszli do wieczności.  

Im ofiarujemy chwilę modlitwy i wdzięczną pamięć.  

Elżbieta Doroszuk 

dyrektor 

RODN „WOM” w Częstochowie 



30. rocznica powstania RODN „WOM” w Częstochowie 
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REGIONALNY  OŚRODEK  

DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI  „WOM”   

W  CZĘSTOCHOWIE  

WE  WSPOMNIENIACH  JEGO  DYREKTORÓW  

D r  W I E S Ł A W  G A Ź D Z I C K I

 

W jakich latach był Pan dyrektorem 

Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 

w Częstochowie? 

Zanim odpowiem na postawione pytanie, 

zacznę od początków mojej pracy zawodowej 

w zakresie dokształcania i doskonalenia 

nauczycieli. Pracę rozpocząłem 1 września 

1983 r. w Instytucie Kształcenia Nauczycieli 

im. W. Spasowskiego w Warszawie Oddział 
w Częstochowie. Była to placówka o statusie 

naukowo-badawczym, a poprzez nauczycieli 

metodyków zatrudnionych w szkołach bazo-

wych pełniła również funkcje doradcze 

i doskonalące pracę nauczycieli zatrudnio-

nych na terenie miasta i całego wojewódz-
twa częstochowskiego. Organizatorem Od-

działu Doskonalenia Nauczycieli w Często-

chowie i jego pierwszym dyrektorem przez 

okres trzech lat była dr Anna Rogowska, 

a  po jej przedwczesnej śmierci funkcję tę 
objął dr Lech Jerzy Czarnota. Ja natomiast 

w latach 1983–1985 pracowałem w zakła-

dzie pedagogiki i psychologii, którego kie-

rownikiem była dr Jadwiga Lechowska. 

W 1984 r. po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora nauk humanistycznych w Instytu-

cie Badań Pedagogicznych w Warszawie 

zostałem powołany na stanowisko kierowni-

ka zakładu przedmiotów humanistycznych. 

Funkcję tę pełniłem do września 1989 r. 

Jak to się stało, że zdecydował się 
Pan objąć stanowisko dyrektora WOM? 

Pytanie to ściśle łączy się z pytaniem 

wcześniejszym, a odpowiedź jest jakby jego 

rozwinięciem. Otóż po powstaniu Wojewódz-

kiego Ośrodka Metodycznego w Częstocho-

wie ówczesny kurator oświaty mgr inż. Ka-
zimierz Turek poszukiwał odpowiedniego 

kandydata do prowadzenia placówki. Wy-

magano by była to osoba posiadająca sto-

pień naukowy doktora a jednocześnie mają-

ca doświadczenie w pracy w szkolnictwie. 

Po zasięgnięciu opinii nauczycieli, dyrekto-
rów szkół i pracowników ODN wskazano na 

mnie. Po rozmowie z kuratorem i uwzględ-

nieniu przez niego mojej prośby o prawo 

doboru przeze mnie wicedyrektora, na które 

to stanowisko zaproponowałem mgr Stefa-
nię Barczyk, funkcję tę przyjąłem 1 wrześ-

nia 1989 r. i pełniłem ją do 31.12.1990 r. 

Okres ten był szczególnie trudny nie tylko 

dla oświaty. Był to czas niepokojów spo-

łecznych, strajków, manifestacji ulicznych 

na tle żądań politycznych i społecznych. 
Ważyły się losy kraju o przyszły kształt 

ustroju w Polsce. Przywrócona działalność 

NSZZ Solidarność, w tym Sekcji Oświaty na 

terenie Częstochowy, a zwłaszcza jej prze-

wodniczącego Jacka Betnarskiego i Anny 
Pawłowskiej spowodowały, iż dokonano wie-

lu zmian personalnych w częstochowskiej 

oświacie, w szczególności na stanowiskach 

kierowniczych. Związek Zawodowy Solidar-

ność wypowiedział wotum nieufności wobec 

kuratora Kazimierza Turka. Na tym sta-
nowisku zastąpił go znany działacz Soli-

darności z lat osiemdziesiątych Włodzimierz 
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Kolman. Związek Zawodowy Solidarność 

przyjął ogólną powszechnie obowiązującą 

zasadę, że niezależnie od kompetencji i do-

tychczasowych osiągnięć w pracy „starą” 
kadrę należy zastąpić nowymi osobami. 

W tym czasie ogłoszono również konkurs na 

stanowisko dyrektora WOM, do którego 

przystąpiłem z polecenia kuratora Włodzi-

mierza Kolmana. Konkurs nie został roz-

strzygnięty, ponieważ tylko dr Lech Jerzy 
Czarnota otrzymał jedyny głos. Kurator 

Włodzimierz Kolman powołał go na dyrek-

tora WOM.  

Jakie trudności napotykał Pan jako 

dyrektor? 

Tak jak powiedziałem wcześniej, jeszcze 

raz podkreślę, że okres, w którym pełniłem 

funkcję dyrektora, był najogólniej powie-

dziawszy bardzo burzliwy. Toczyła się walka 

o przyszły kształt oświaty. Związek Zawo-

dowy Solidarność, a w szczególności Sekcja 
Oświaty, którą kierowali Jacek Betnarski 

i  Anna Pawłowska, wyszła z założenia, że 

aby zmienić szkołę, należy zacząć od wymia-

ny dotychczasowej kadry kierowniczej oś-

wiaty. Przyjęto zasadę, że dotychczasowe 
władze kuratoryjne i dyrektorzy szkół to 

osoby z nomenklatury partyjnej realizujące 

politykę partii, w związku z czym należy 

zastąpić je nowymi działaczami Solidar-

ności. Z tego też względu kierowanie przeze 

mnie Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycz-
nym napotykało na znaczne trudności. 

W związku z wytworzoną atmosferą, w wielu 

przypadkach niezrozumieniem i z brakiem 

akceptacji dotychczasowej pracy WOM ze 

strony Sekcji Oświaty Związku Solidarność 
oraz chęci nawiązania współpracy, sko-

rzystałem z przysługujących mi uprawnień 

emerytalnych wynikających z Karty Nauczy-

ciela i z dniem 1 lutego 1992 r. w wieku 

54 lat przeszedłem formalnie na emeryturę 

– podejmując działalność społeczną na rzecz 
dzieci i młodzieży.  

Które z osiągnięć uważa Pan za naj-

bardziej cenne? 

W tych wyjątkowo niesprzyjających wa-

runkach, mimo pewnego rozprężenia i bra-
ku dyscypliny pracy wśród pracowników 

będących następstwem określonych warun-

ków zewnętrznych, starałem się realizować 

cele i wynikające z nich zadania statutowe 

WOM. Przede wszystkim mimo trudnych 

warunków lokalowych (zajmowaliśmy dru-
gie piętro budynku, w którym mieściło się 

Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewi-

cza przy ul. Krakowskiej 21), organizowaliś-

my szereg różnych form doskonalenia i do-

kształcania nauczycieli z udziałem pracow-

ników dydaktycznych własnych przy współ-
pracy z kadrą naukowo-dydaktyczną Wyż-

szej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. 

Prowadziliśmy wstępne kursy w systemie 

sobotnio-niedzielnym oraz wakacyjnym dla 

nauczycieli bez kwalifikacji pedagogicznych. 

Ich uczestnikami były osoby ze średnim 
wykształceniem ogólnokształcącym, a w ok-

resie późniejszym osoby po studiach wyż-

szych bez przygotowania pedagogicznego. 

Prowadziliśmy również studia przedmioto-

wo-metodyczne dla nauczycieli ubiegają-
cych się o uzyskanie stopni specjalizacji 

zawodowej w zakresie różnych przedmiotów 

nauczania zarówno ogólnokształcących jak 

i zawodowych oraz bibliotekoznawstwa. WOM 

był również organizatorem kursów specja-

listycznych, takich jak: terapia pedagogicz-
na, gimnastyka korekcyjna, kursy dla nau-

czycieli pracujących w szkolnictwie specjal-

nym oraz innych wynikających z aktual-

nych potrzeb. Szkoleniem w ramach WOM 

obejmowaliśmy również kadrę oświatową 
oraz rezerwę kadrową, prowadząc dla nich 

kursy z zakresu organizacji i zarządzania 

oświatą. W tym przypadku korzystaliśmy 

również z pomocy pracowników Kuratorium 

Oświaty i Wychowania w Częstochowie. 

W  Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym 
w  czasie mojej kadencji organizowaliśmy 

różnego rodzaju konkursy i zawody oraz 

olimpiady dla uczniów uzdolnionych kie-

runkowo. Wielu z nich było ich finalistami 

i laureatami. Pracownicy dydaktyczni WOM, 
nauczyciele metodycy często pełnili funkcje 

przewodniczących komisji konkursowych 

bądź ich członków. Brali również czynny 

udział w różnego rodzaju konferencjach, se-

minariach oraz innych formach doskonale-

nia zawodowego. Do liczących się osiągnięć 
WOM w czasie mojej kadencji zaliczyć moż-

na również ścisłą współpracę z Wojewódzką 

Radą Postępu Pedagogicznego. 

Jak podsumowałby Pan swoją kadencję? 

Z wcześniej podanych informacji może 
wynikać, iż mimo obiektywnych trudności 

zewnętrznych jak i wewnętrznych nieza-

leżnych ode mnie, w tym również skrom-

nych warunków lokalowych, w jakich przy-

szło mi pełnić funkcję dyrektora WOM, oce-

niam tę działalność jako pożyteczną dla 
częstochowskiej oświaty. Realizowaliśmy cele 

i zadania wynikające ze statutu w sposób 
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właściwy. Staraliśmy się przyczynić przede 

wszystkim do uzupełnienia brakującej ka-

dry nauczycielskiej, szczególnie w środowis-

ku wiejskim, gdzie występowały największe 
w tym czasie braki, a także wyposażyć ją 

w elementarną wiedzę w zakresie nauk pe-

dagogicznych i udzielić jej praktycznych 

wskazówek metodycznych w nauczaniu po-

szczególnych przedmiotów oraz dać pod-

stawy do podjęcia pełnych studiów, nato-
miast wyróżniającym się nauczycielom i dy-

rektorom szkół oraz nauczycielom meto-

dykom umożliwić uzyskanie stopni zawo-

dowych. Poprzez swoje działania zainspi-

rowaliśmy również rozwój postępu pedago-
gicznego wśród nauczycieli, co mam nadzie-

ję mogło mieć bezpośredni wpływ na dosko-

nalenie pracy szkół na terenie województwa 

częstochowskiego. 

Rozmawiał Grzegorz Nienartowicz

D r  J E R Z Y  L E C H  C Z A R N O T A

 

W jakich latach był Pan dyrektorem 

Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 
w Częstochowie? 

Funkcję dyrektora WOM, po wygraniu 

konkursu, pełniłem w latach 1991–1993. 

Jak to się stało, że zdecydował się 

Pan objąć stanowisko dyrektora WOM? 

Decyzja o udziale w konkursie wynikała 
stąd, że wcześniej, od 1985 r., pełniłem 

funkcję dyrektora Oddziału Doskonalenia 

Nauczycieli w Częstochowie podległego 

Instytutowi Kształcenia Nauczycieli z siedzi-

bą w Warszawie (na prawach uczelni wyż-
szej), znałem więc problematykę metodycz-

nego wsparcia nauczycieli oraz ludzi, 

z  którymi dotąd pracowałem. W 1993 r. 

złożyłem rezygnację z funkcji i pracy w WOM, 

ponieważ otrzymałem propozycję pracy w celu 

zorganizowania Wydziału Zarządzania na 
Politechnice Częstochowskiej. 

Jakie trudności napotykał Pan jako 

dyrektor? 

WOM w Częstochowie w latach pełnienia 
przeze mnie funkcji dyrektora miał siedzibę 

na ostatnim piętrze budynku Liceum im. 

A. Mickiewicza w Częstochowie. Przy znacz-

nej liczbie pracowników i zadań do wykona-

nia problemy lokalowe miały istotne zna-
czenie dla funkcjonowania placówki. Do-

piero w późniejszych latach powstał obecny, 

piękny budynek tej instytucji. 

Które z osiągnięć uważa Pan za naj-

bardziej cenne? 

W istniejących warunkach lokalowych 
WOM skutecznie uczestniczył we wdrażaniu 

reformy oświaty, związanej z przemianami 

społeczno-politycznymi w Polsce. Sądzę tak-

że, że Ośrodek spełniał rolę integrującą 

środowisko nauczycielskie w Częstochowie 
i  regionie częstochowskim, współpracując 

także z nauczycielskimi związkami zawodo-

wymi. 

Jak podsumowałby Pan swoją kadencję? 

Moja kadencja związana była z początko-

wym okresem funkcjonowania WOM w no-
wej rzeczywistości oświatowej, ale jedno-

cześnie stanowiła kontynuację pracy wy-

konywanej dla środowiska nauczycielskiego 

i władz oświatowych przez Oddział Dosko-

nalenia Nauczycieli Instytutu Kształcenia 
Nauczycieli. Był to okres przełomu w wielu 

dziedzinach życia społecznego. Zmiany obej-

mowały gospodarkę, oświatę, szkolnictwo 

wyższe, politykę społeczną i wiele innych 

obszarów funkcjonowania państwa. Sądzę, 

że WOM uzyskał w tym okresie zamierzone 
i oczekiwane efekty pracy, które współcześ-

nie są kontynuowane i rozwijane przez ak-

tualne kierownictwo tej instytucji.  

Rozmawiał Grzegorz Nienartowicz
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D r  J E R Z Y  Z D A Ń S K I  

 

W jakich latach był Pan dyrektorem 

RODN „WOM" w Częstochowie? 

Dyrektorem RODN „WOM” byłem w la-

tach 1993–2009, w sumie ponad 16 lat. 

Zaczynaliśmy przy ul. Krakowskiej, tam 

gdzie obecnie mieści się V Liceum Ogól-

nokształcące im. A. Mickiewicza w Często-

chowie, a później przenieśliśmy się do nowej 
siedziby przy al. Jana Pawła II, w której 

Ośrodek funkcjonuje do dzisiaj i myślę, że 

służy pracownikom a przede wszystkim 

nauczycielom naszego regionu. 

Jak doszło do tego, że został Pan dy-
rektorem?  

Przez pierwsze cztery lata pracowałem 

w szkole średniej jako nauczyciel, w piątym 

roku pracy zostałem wicedyrektorem, a na-

stępnie dyrektorem. Na bazie przemian spo-

łeczno-ustrojowych, jakie nastąpiły później, 
kurator zaproponował mi pracę w Kura-

torium Oświaty i za jego namową przyjąłem 

ją. Z perspektywy lat myślę, że to była 

dobra decyzja. Moje doświadczenie zawodo-

we jako nauczyciela, dyrektora szkoły, pra-
cownika nadzoru pedagogicznego zaowoco-

wało w pracy na stanowisku dyrektora 

WOM. W tamtych czasach funkcjonowały 

tak zwane środki pomocowe z Unii Euro-

pejskiej, z tych środków korzystaliśmy. Moje 

zaangażowanie docenił ówczesny minister 
edukacji, który poprosił mnie o społeczne 

doradztwo w jego gremium. Tak wówczas 

funkcjonowaliśmy, byliśmy dość mocno 

związani z władzami centralnymi. Dostrzeg-

łem też, że rozwój zawodowy nauczyciela nie 
dokonuje się samoczynnie, wymaga zarów-

no stymulacji wewnętrznej, ze strony szko-

ły, jak i zewnętrznej, która leży po stronie 

ośrodka doskonalenia. Zgłosiłem się do 
konkursu na dyrektora WOM w Częstocho-

wie. Wygrałem go i tak się zaczęła moja 

przygoda z doskonaleniem i dokształcaniem 

nauczycieli.  

Kilka słów o budowie/rozbudowie 
Ośrodka... 

Ojcem chrzestnym przedsięwzięcia był 

ówczesny kurator oświaty Włodzimierz Kol-

man, który mocno nas wspierał. Jego świa-

domość w procesie doskonalenia i dokształ-

cania nauczycieli spotykała się z daleko 
idącym zrozumieniem potrzeby takiej in-

westycji. To były czasy, gdy na nowe 

inwestycje często nie było zgody, nie było 

też środków finansowych, natomiast na 

modernizację – tak. Później byli kolejni ku-
ratorzy – Krzysztof Tabaka, Anna Paw-

łowska, którzy również nas wspierali, 

zarówno WOM, czyli późniejszy Regionalny 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, jak 

i  bibliotekę pedagogiczną. Biblioteka to 

ważna część Ośrodka. Jesteśmy jedną z nie-
licznych placówek doskonalenia, gdzie pla-

cówka doskonalenia i biblioteka pedago-

giczna tworzą całość. Myślę, że jest to dobre 

rozwiązanie z uwagi chociażby na podział 

środków finansowych. Tym sposobem pow-
stała nowa siedziba przy al. Jana Pawła II. 

Zbudowaliśmy też bibliotekę na miarę XXI 

wieku. Wiele rzeczy podpatrzyliśmy podczas 

wyjazdów studyjnych, których ja i pracow-

nicy WOM odbyliśmy kilkanaście do róż-

nych krajów Europy i świata. Te doświad-
czenia później procentowały, i nadal pro-

centują.  

Zapytam jeszcze o okres remontu/roz-

budowy, gdyż jest to zawsze taki new-

ralgiczny moment, ponieważ z jednej 
strony trzeba prowadzić prace budow-

lane a jednocześnie działalność statu-

tową Ośrodka. Jak długo to trwało i jak 

wtedy przebiegała praca? 

Trwało to kilka lat. Gdy rozpoczynałem 

kadencję w 1993 r., kurator podlegał bez-
pośrednio ministrowi. Wykorzystaliśmy tę 

sytuację i podczas wizyty w Częstochowie 

wiceminister Anny Radziwiłł uzyskaliśmy 

obietnicę sfinansowania odbudowy Ośrodka 

Szkoleniowego w Złotym Potoku. To była 
nasza pierwsza inwestycja. W maju 1994 r. 

przyjmowaliśmy już w nim pierwsze zielone 

szkoły. To była ekspresowa odbudowa. 
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Dzisiaj wydawać by się to mogło niemożliwe, 

natomiast wtedy, dla młodego gniewnego 

dyrektora takie tempo było czymś nor-

malnym. Niewątpliwie nasza aktywność, 
zwłaszcza na szczeblu centrali, czyli mini-

sterstwa i Centralnego Ośrodka Doskona-

lenia oraz ogromna determinacja były 

motorem napędowym do działań. Po zakoń-

czeniu odbudowy Ośrodka Szkoleniowego 

w  Złotym Potoku przystąpiliśmy do prac 
koncepcyjnych nad nową siedzibą ośrodka 

doskonalenia. To nie była budowa od pod-

staw tylko modernizacja. Niestety, zmiany 

na stanowiskach kuratorów powodowały 

spowolnienie procesu, ponieważ każdy z ku-
ratorów miał inną koncepcję. Byliśmy prze-

cież dużym ośrodkiem na skalę ogólno-

polską, a nie u wszystkich budziło aprobatę 

to, że tak duża jednostka funkcjonuje 

w mieście powiatowym. Warto tu wspom-

nieć, że po zmianie administracyjnej, gdy 
znaleźliśmy się w województwie śląskim, 

pojawiły się różne pomysły, między innymi 

taki, żeby w województwie śląskim powstał 

jeden duży ośrodek doskonalenia z filiami. 

Wspólnie z Anną Pawłowską, dyrektor Wy-
działu Edukacji i Nauki w Urzędzie Mar-

szałkowskim w  Katowicach i Jerzym Gułą, 

wojewodą częstochowskim, którzy nam 

sprzyjali, udało się obronić Ośrodek Do-

skonalenia w Częstochowie, który jako 

placówka o randze wojewódzkiej i samo-
dzielna jednostka funkcjonuje do dziś. Jest 

to zasługa m.in. naszej determinacji, że 

powstały trzy niezależne ośrodki: w Kato-

wicach, Częstochowie i Bielsku-Białej. Po-

tem powstał jeszcze nowy ośrodek w Ryb-
niku. Żałuję jedynie, że nie udało się za-

chować Ośrodka Szkoleniowego w Złotym 

Potoku. To była bardzo dobra baza szko-

leniowa dla nauczycieli i  młodzieży, a także 

jeden z pierwszych ośrodków w Polsce dopo-

sażony w najnowocześniejszy sprzęt. Wspo-
minam go z sentymentem.  

Jakie trudności napotykał Pan jako 

dyrektor? 

Gdy objąłem funkcję dyrektora Ośrodka 

w 1993 r., zacząłem od koniecznych re-
montów przy ulicy Krakowskiej – odnowi-

liśmy salę i pion sanitarny, który uznaliśmy 

za bardzo ważny dla właściwego funkcjo-

nowania placówki u schyłku XX wieku. Gdy 

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, 

pojawiły się środki pomocowe, było wiele 
programów międzynarodowych. Korzystaliś-

my z nich. Każdy z tych programów ge-

nerował środki finansowe, które były środ-

kami zewnętrznymi, ze swojej strony też 

musieliśmy partycypować w kosztach, więk-

szość środków pochodziła ze środków po-
mocowych, a później z Unii Europejskiej.  

Nasze działania na rzecz doskonalenia były 

zauważane w centrali, zarówno w minister-

stwie jak i w Centralnym Ośrodku Do-

skonalenia. Moja obecność tam i udział 

w licznych gremiach rzutowała na politykę 
edukacyjną nie tylko Częstochowy czy wo-

jewództwa częstochowskiego, ale również 

kraju. Wspomnę tu o przygodzie, jaką mia-

łem w procesie stanowienia prawa oświa-

towego. Pokusiliśmy się, wspólnie z kilkoma 
innymi osobami, o napisanie rozporządze-

nia o placówkach doskonalenia. Po roku 

okazało się jednak, że w wyniku procesu 

legislacyjnego, nasze rozporządzenie straciło 

na aktualności. Ale satysfakcja i doświad-

czenie pozostały. 

Które z osiągnięć uważa Pan za naj-

bardziej cenne? 

Dużym osiągnięciem, nie tylko moim, ale 

też ówczesnych władz oświatowych, było 

wybudowanie nowej siedziby Ośrodka i wy-
posażenie jej. Inni mogli nam tego po-

zazdrościć. Zwykle sukcesy nie przychodzą 

same, one zawsze są obarczone pewnymi 

błędami, czasem zazdrością innych, a cza-

sem życzliwością. Pamiętam, jak w 1996 r. 

po środki finansowe do Warszawy jeździłem 
17 razy. Sytuacja była taka, że byliśmy 

w trakcie budowy/rozbudowy, a zbliżała się 

zima i trzeba było zabezpieczyć inwestycję 

przed stratami To, że udało się środki 

zdobyć, uważam za osobisty sukces. 17 wy-
jazdów w tej samej sprawie, ale skutecz-

nych. W ciągu szesnastu lat, gdy pia-

stowałem funkcję dyrektora WOM, przez 

nasz kraj przetoczyły się różne polityczne 

zawirowania. Tym bardziej fakt zainicjo-

wania i ukończenia inwestycji uważam za 
duży sukces. Podobnie jak rozpoczęcie wielu 

innych działań spowodowanych chociażby 

współpracą międzynarodową czy współpra-

cą między ośrodkami doskonalenia w Pols-

ce. Byliśmy jednym z czterech ośrodków 
w  Polsce, który prowadził bardzo ważny 

program w ramach środków pomocowych, 

wtedy jeszcze dla kierowniczej kadry oś-

wiatowej. Zajęcia z dyrektorami odbywały 

się w Ośrodku Szkoleniowym w Złotym 

Potoku i w placówce w Częstochowie. 
Uczestniczyliśmy w programie dwa i pół ro-

ku. Dziś mogę powiedzieć, że wyznaczaliśmy 
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nowe trendy, byliśmy w pewnych dziedzi-

nach prekursorami. 

Jak podsumowałby Pan swoją kadencję? 

Emocjonalnie byłem mocno zaangażo-
wany w pracę zawodową. Wiele czasu 

poświęcałem na pracę w Ośrodku, a miałem 

przecież rodzinę, dzieci, które dorastały. In-

westowałem także w siebie, starałem się 

rozwijać, podjąłem wysiłek w postaci otwo-

rzenia przewodu doktorskiego. Uzyskałem 
stopień doktora w zakresie nauk huma-

nistycznych. To jeszcze bardziej umocniło 

mnie w dążeniach zawodowych, dydaktycz-

nych, ale też naukowych. Był to dla mnie 

bardzo dobry okres w pracy zawodowej. 
Zbudowaliśmy nie tylko nową siedzibę 

Ośrodka, ale stworzyliśmy również prężną 

kadrę. Posiadaliśmy programy, w których 

pracownicy edukowali się nie tylko w kra-

jach Europy, ale również w Stanach 

Zjednoczonych. Były różnego rodzaju wy-
miany. To był bardzo intensywny okres, 

ważny w moim rozwoju jak i rozwoju pla-

cówki. Ważne było stawianie trafnych diag-

noz, określenie kierunku w którym chcemy 

podążać, rozwijać się i podejmowanie właś-
ciwych w danym czasie decyzji. Dotyczyło to 

zarówno kwestii materialnych, bez których 

trudno byłoby funkcjonować, ale też inte-

lektualnych. Dopracowaliśmy się wysoko 

wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Było 

to m.in. wynikiem stworzenia możliwości 
wyjazdów studyjnych do różnych krajów 

Europy i świata – Rumunii, Francji, Nie-

miec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, 

Albanii, Stanów Zjednoczonych. Odbyło się 

ich aż kilkanaście. Osobiście uczestniczy-
łem w trzynastu. Podczas wyjazdów pozna-

waliśmy nowe rozwiązania i wiele mogliśmy 

podpatrzeć, aby potem przenieść to na nasz 

rodzimy grunt. Zdobywaliśmy doświadcze-

nia, które przyniosły zarówno Ośrodkowi, 

jak i każdemu z nas, wiele korzyści.  

Rozmawiał Grzegorz Nienartowicz

G R A Ż Y N A  K A W E C K A - K A R A Ś

 

W jakich latach była Pani dyrektorem 

Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 
w Częstochowie? 

Pracę zawodową zakończyłam 5 lat temu. 

Zamknęłam tym samym bardzo aktywny 

i bardzo długi (bo 40-letni) rozdział mojego 

życia.  

Rozdział interesujący, inspirujący i bar-

dzo wdzięczny – ze względu na ludzką pa-

mięć, której ciągle doświadczam. Funkcję 

dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskona-

lenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 
pełniłam od 1.09.2009 do 31.08.2014 r. 

Jak to się stało, że zdecydowała się 
Pani kandydować na dyrektora RODN 

„WOM” w Częstochowie? 

Przystępując do konkursu na stanowisko 
dyrektora placówki, miałam za sobą 35 lat 

pracy w oświacie – w Liceum Plastycznym, 

Kuratorium Oświaty, Wojewódzkim Ośrod-

ku Metodycznym (później Regionalnym 

Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”). 

Pracowałam na stanowisku nauczyciela, wi-
cedyrektora szkoły, wizytatora. Byłam wie-

loletnim wicedyrektorem RODN „WOM” 

ds. doskonalenia nauczycieli. 

Z jakimi trudnościami musiała Pani 
radzić sobie jako dyrektor? 

Nie przypominam sobie większych trud-

ności merytorycznych. Dysponowałam zes-

połem nauczycieli-konsultantów i nauczy-

cieli bibliotekarzy o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych, posiadających najwyższe stop-

nie specjalizacji zawodowej i awansu zawo-
dowego, uprawnienia ekspertów, edukato-

rów, egzaminatorów etc. Zespół był dos-
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konale przygotowany do wypełniania zadań 

statutowych placówki doskonalenia, dzia-

łalność dydaktyczna Ośrodka przebiegała 

w sposób bezkolizyjny, podejmowane były 
też poważniejsze wyzwania, jak np. projekty 

z funduszy unijnych. Trudności, jeśli były, 

dotyczyły gównie sfery finansowej, podobnie 

jak w całej oświacie. 

Które z osiągnięć placówki jest dla 

Pani najcenniejsze? 

Wybór jednego osiągnięcia dla całej ka-

dencji jest raczej niemożliwy, nawet kas-

kader by się nie odważył. 

Należy tutaj przypomnieć, że w skład Re-

gionalnego Ośrodka Doskonalenia w Czę-

stochowie w tych latach wchodziła woje-

wódzka placówka doskonalenia nauczycieli, 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw-

nictwo RODN „WOM” oraz Ośrodek Szko-
leniowy w Złotym Potoku. 

Może za najważniejsze osiągnięcia nale-

żałoby uznać te inicjatywy czy przedsię-

wzięcia, które przetrwały do 2020 roku i na-
dal funkcjonują: 

● kursy online i wideokonferencje, szkole-

nia z wykorzystaniem technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych (tablic inter-

aktywnych, tabletów) prowadzone przez 

nauczycieli konsultantów i nauczycieli 

bibliotekarzy, 

● aktywny udział nauczycieli bibliotekarzy 

w nowej formule wspomagania pracy szkół, 

● upowszechnianie przykładów dobrych 

praktyk, innowacyjnych przedsięwzięć 

edukacyjnych oraz działań podejmowa-

nych przez szkoły w ramach WDN przez 
nasze Wydawnictwo, 

● zmianę siedziby filii biblioteki pedago-

gicznej w Myszkowie. 

Z perspektywy czasu myślę, że bardzo 

ważne jest docenianie pracy wszystkich 

pracowników.  

Ja starałam się dać temu wyraz poprzez 

przyznawanie corocznych nagród dyrektora, 

poprzez występowanie o nagrody Śląskiego 

Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa, 

o uhonorowanie Medalem KEN, Krzyżem 
Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę.  

Jak podsumowałaby Pani swoją ka-
dencję? 

Przechodziłam na emeryturę z przekona-

niem, że zostawiam placówkę w dobrej kon-

dycji, przygotowaną do dalszego rozwoju, 
zarówno po stronie pracowników peda-

gogicznych, jak również administracyjno- 

-technicznych.  

Wkrótce potem RODN „WOM” uzyskał po-

nownie akredytację KO, co wiązało się z po-

zytywną oceną jego funkcjonowania w ok-

resie, w którym pracowałam na stanowisku 

dyrektora. 

Rozmawiał Grzegorz Nienartowicz

K A T A R Z Y N A  W I L K

 

W jakich latach była Pani dyrektorem 

RODN „WOM” w Częstochowie? 

Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Dos-

konalenia Nauczycieli „WOM” w Częstocho-
wie byłam od września 2014 r. do sierpnia 

2019 r. 

Jak to się stało, że zdecydowała się 
Pani kandydować na dyrektora RODN 

„WOM” w Częstochowie? 

Jestem pracownikiem systemu oświaty 

od września 2002 r., kiedy rozpoczęłam pra-

cę nauczyciela języka niemieckiego w gim-

nazjum. W styczniu 2011 r. podjęłam pracę 

na stanowisku nauczyciela-konsultanta ds. 
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dydaktyki medialnej w Regionalnym Ośrod-

ku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Czę-

stochowie, a od września 2019 r. w Regio-

nalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym 
„Metis” w Katowicach. Od początku mojego 

życia zawodowego angażowałam się aktyw-

nie w kształtowanie procesów edukacyj-

nych. Podczas pracy w gimnazjum pełniłam 

funkcję przewodniczącej zespołu ds. ewa-

luacji efektów kształcenia oraz członka 
zespołu ds. nowelizacji dokumentacji wew-

nątrzszkolnej, dzięki czemu zdobyłam umie-

jętności zarządzania zespołem oraz organi-

zowania pracy swojej i innych. Prowadząc 

szkolenia dla dorosłych (zarówno w gim-
nazjum w formie wolontariatu dla rodziców 

uczniów, następnie jako trener podczas 

kursów dla nauczycieli oraz nauczyciel-

konsultant), rozwinęłam umiejętności zarzą-

dzania czasem, planowania i ustalania ce-

lów oraz ewaluacji podejmowanych działań. 
Wymienione wyżej umiejętności wykorzysta-

łam w praktyce na rzecz rozwoju RODN 

„WOM” w Częstochowie, pełniąc w latach 

2012–2014 funkcję specjalistki ds. postępu 

rzeczowego oraz eksperta merytorycznego 
w projekcie systemowym „e-Tutoring w wiej-

skiej szkole”. 

W trakcie ośmioletniej pracy w gimna-

zjum stosowałam nowatorskie formy i me-
tody pracy z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, np. przygo-

towując we współpracy z uczniami inter-

aktywne materiały i filmy dydaktyczne, pro-

wadząc bloga edukacyjnego i kursy e-lear-
ningowe, wykorzystując otwarte zasoby 

edukacyjne z internetu. Za jeden ze swoich 

projektów („Przygotowanie uczniów do egza-

minu gimnazjalnego z języka niemieckiego 

metodą blended learning”) zostałam na-

grodzona tytułem Innowacyjny Nauczyciel 
2010 w ramach programu Partners in Lear-

ning firmy Microsoft. Projekt ten miałam 

szansę zaprezentować podczas Europej-

skiego Forum Innowacyjnych Nauczycieli 

w  Moskwie. Udział w Forum umożliwił mi 
ponadto dołączenie do międzynarodowej 

społeczności nauczycieli, poznanie syste-

mów edukacyjnych w innych krajach oraz 

zapoznanie się z innowacyjnymi projektami 

wdrażanymi w szkołach europejskich. 

W  2010 r. podjęłam współpracę z prekur-
sorami kształcenia na odległość w Polsce 

w Stowarzyszeniu E-learningu Akademic-

kiego oraz od 2013 r. jako członek zespołu 

egzaminatorów aktywnie uczestniczyłam 

w procesie certyfikacji dla metodyków zdal-

nego nauczania.  

W trakcie pracy w gimnazjum dobrze 

poznałam specyfikę pracy szkoły, oczeki-

wania uczniów i ich rodziców oraz lokalnego 

środowiska. Dało mi to wiedzę potrzebną do 

prawidłowej identyfikacji potrzeb szkół 

i  placówek oświatowych. Natomiast dzięki 
pracy na stanowisku nauczyciela-konsul-

tanta w Regionalnym Ośrodku Doskona-

lenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

poznałam zasady funkcjonowania placówki 

doskonalenia nauczycieli. 

W 2014 r. zdobyte wykształcenie, kompe-

tencje i umiejętności oraz doświadczenie 

zawodowe postanowiłam wykorzystać w stwo-

rzeniu placówki doskonalenia nauczycieli 
moich marzeń – nowoczesnej, otwartej oraz 

kompleksowo wspierającej szkoły i placówki 

oświatowe. 

Z jakimi trudnościami musiała Pani 
radzić sobie jako dyrektor? 

W trakcie mojej pięcioletniej kadencji 
dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie 

miałam możliwość zmierzenia się z wieloma 

emocjonującymi wyzwaniami. Dynamicznie 

zmieniające się warunki społeczno-eko-

nomiczne, jak i związane z nimi zmiany 
w  systemie edukacji, wymagały ode mnie 

jako dyrektora dużego zaangażowania od 

strony organizacyjnej i administracyjnej. 

Zapewnienie wysokiego poziomu meryto-

ryczno-dydaktycznego szkoleń, trafny dobór 

zróżnicowanych i skutecznych metod pracy 
z nauczycielami, zmierzających do poprawy 

efektów edukacyjnych szkół i placówek oś-

wiatowych oraz wszechstronnego rozwoju 

uczniów, stworzenie środowiska wspiera-

jącego nauczyciela w rozwoju zawodowym 
nie mogłyby jednak zaistnieć bez aktywnego 

wsparcia moich współpracowników. Zarów-

no nauczyciele-konsultanci, jak i nauczy-

ciele-bibliotekarze RODN „WOM” w Często-

chowie stale poszukiwali nowych metod 

i  narzędzi pracy oraz wartościowych zaso-
bów internetowych i bibliograficznych, by 

następnie dzielić się nimi z uczestnikami 

prowadzonych w naszym ośrodku szkoleń. 

Proponowane rozwiązania nierzadko okazy-

wały się niełatwe do wdrożenia, czy to przez 
konieczny wkład pracy lub długi czas ocze-

kiwania na efekty podejmowanych działań. 

Z perspektywy czasu mogę jednak z satys-

fakcją stwierdzić, że niełatwy proces wpro-

wadzania zmian był wart tego zaangażo-

wania. 
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Które z osiągnięć placówki jest dla 
Pani najcenniejsze? 

Jestem ogromną entuzjastką tendencji 

wiodących we współczesnej edukacji na 
całym świecie, takich jak tworzenie i wy-

korzystanie otwartych zasobów edukacyj-

nych, dzielenie się wiedzą i kooperatywne 

uczenie się z wykorzystaniem internetu. 

Cieszę się, że stworzyliśmy w RODN „WOM” 

w Częstochowie przestrzeń do takiej współ-
pracy oraz zapewniliśmy sobie i odbiorcom 

naszej oferty odpowiednie kompetencje i na-

rzędzia w tym zakresie. Największym suk-

cesem RODN „WOM” w Częstochowie jest 

dla mnie zatem otwarcie się naszej placówki 
na różne formy i metody pracy na rzecz 

rozwoju edukacji. Staliśmy się inspiratorem 

i aktywnym uczestnikiem działań podejmo-

wanych we współpracy z szeroko rozumia-

nym środowiskiem oświatowym. Promowa-

liśmy wartościowe projekty i programy or-
ganizowane przez inne instytucje oraz 

stowarzyszenia i fundacje oświatowe. Udo-

stępnialiśmy przykłady dobrej praktyki 

w zakresie funkcjonowania szkół i placówek 

oświatowych i rozwijania kompetencji klu-
czowych uczniów. Dzięki temu osoby ko-

rzystające z oferty naszej placówki miały 

poczucie partycypacji w jej kształtowaniu 

oraz realizacji swoich oczekiwań i potrzeb.  

W działaniach podejmowanych przez 

Ośrodek kładłam szczególny nacisk na roz-

wój kompetencji kluczowych oraz zawodo-

wych kompetencji przyszłości. Ważnym ele-

mentem była podejmowana przez nas alfa-
betyzacja medialna i informacyjna nauczy-

cieli i uczniów, czyli kształcenie umiejęt-

ności rozumienia cyfrowych mediów i prak-

tycznego wykorzystania narzędzi technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w różnych 

sytuacjach życiowych. Szczególny nacisk 
kładłam na szkolenia, które miały na celu 

kształtowanie umiejętności współpracy 

w  grupie, rozwijanie kompetencji lidera, 

umiejętności funkcjonowania w zróżnicowa-

nym i wielokulturowym środowisku, rów-
nież w środowisku wirtualnym. Promowa-

łam metody pracy wspierające kreatywność 

i innowacyjność w rozwiązywaniu proble-

mów, np. desing thinking oraz przed-

siębiorczość i umiejętność adaptowania się 

do zmieniających się warunków, np. zwinne 
zarządzanie projektami. Naszym celem było 

efektywne wspieranie nauczycieli w zakresie 

przygotowania uczniów do samodzielnego 

uczenia się przez całe życie, pozwalającego 

na podjęcie w przyszłości próby odejścia od 

tradycyjnej ścieżki kariery na rzecz większej 

elastyczności i różnorodności w pracy za-

wodowej. 

RODN „WOM” w Częstochowie stał się 

dobrym benchmarkiem jako nowoczesna 

placówka doskonalenia nauczycieli. Miało 

na to wpływ kilka istotnych czynników  
– kultura organizacji, konsekwencja w dzia-

łaniu oraz otwartość na zmiany i ciągły 

rozwój. Wysoko wykwalifikowana i doświad-

czona kadra dydaktyczna z wieloletnim do-

świadczeniem trenerskim pozwoliła nam 
zbudować w opinii publicznej status in-

stytucji realnie wpływającej na poprawę 

jakości kształcenia w szkołach i placówkach 

oświatowych. Spójna identyfikacja wizual-

na, nowoczesny wizerunek i metody pracy 

spotkały się z uznaniem zarówno odbiorców 
naszej oferty, jak i innych instytucji kształ-

cących i doskonalących kadrę edukacyjną. 

 Jak podsumowałaby Pani swoją ka-
dencję? 

Moim kluczowym celem było wspieranie 
rozwoju Ośrodka jako organizacji uczącej 

się, w której pracownicy są otwarci na nowe 

idee i trendy w edukacji oraz wspólnie 

rozwiązują problemy, doskonalą metody 

i  formy współpracy. Szczególną wartość do-

strzegam we wzajemnej inspiracji do kon-
taktu z nowoczesną dydaktyką i formami 

szkoleniowymi, uczenia się od siebie, wza-

jemnego wspierania się w krytycznej ana-

lizie popełnianych błędów oraz do obser-

wacji przykładów dobrej praktyki. Co za-
owocowało ustawicznym rozwojem umiejęt-

ności i wiedzy z zakresu trendów współ-

czesnej edukacji, koncepcji pedagogicznych, 

metod i technik nauczania. Te z kolei 

umożliwiły RODN „WOM” w Częstochowie 

efektywne wspieranie pozytywnych zmian 
w szkołach i placówkach oświatowych w na-

szym regionie. Ośrodek promował i podej-

mował różnorodne działania wspierające 

nauczycieli w pełnieniu nowej roli w szkole 

– eksperta do spraw uczenia się, doradcy, 
trenera, psychologa, tutora i mentora swo-

ich uczniów. Krytycznego przyjaciela, który 

kształci kompetencje i pomaga w rozwoju, 

wskazuje drogę i motywuje, wspiera w trud-

nych momentach oraz uczy, jak się uczyć.  

Nie zapominając, że głównym zadaniem 

placówki doskonalenia nauczycieli jest roz-

wój kompetencji zawodowych nauczycieli 

i  innych osób odpowiedzialnych za pracę 

szkół i placówek oświatowych, wspierałam 
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również podejmowanie działań skierowa-

nych do uczniów i rodziców uczniów. Po-

nieważ jestem przekonana, że bezpośrednie 

ich zaangażowanie w procesy edukacyjne 
pozwala na bardziej skuteczne wspieranie 

szkół i placówek w realizacji zadań dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

To dobra okazja do wymiany doświadczeń, 

spojrzenia na procesy dydaktyczno-wy-

chowawcze z różnych punktów widzenia 
oraz okazja do uczenia się od siebie 

nawzajem. Takie podejście doskonale się 

sprawdziło w szkoleniowej formie komplek-

sowego wspomagania szkół i placówek 

oświatowych, które niezmiennie było bardzo 

wysoko oceniane i oczekiwane przez odbior-

ców oferty RODN „WOM” w Częstochowie. 

Najważniejszym czynnikiem sukcesu w za-

kresie funkcjonowania i rozwoju placówki 

jest w mojej opinii dobry zespół pra-

cowników. Kadra, zarówno pedagogiczna, 

jak i administracji i obsługi, jest bardzo 

ważnym elementem organizacyjnym. Od jej 
wiedzy, umiejętności i zaangażowania zależy 

poziom pracy dydaktycznej i wykonywanych 

zadań statutowych. Dlatego z dumą i wiel-

kim sentymentem wspominam moich współ-

pracowników, z którymi wspólnie mogłam 
budować sukcesy placówki. 

Rozmawiał Grzegorz Nienartowicz 

E L Ż B I E T A  D O R O S Z U K

 

Od kiedy pełni Pani funkcję dyrek-

tora RODN „WOM” w Częstochowie? 

Pracę na tym stanowisku rozpoczęłam 

1 września 2019 r. Jestem więc stosunkowo 

młodym dyrektorem.  

Jak to się stało, że zdecydowała się 

Pani kandydować na to stanowisko?  

Moje motywy ubiegania się o stanowisko 

dyrektora miały charakter zarówno oso-

bisty, jak i prospołeczny. Posiadam trzydzie-

stoletni staż pracy pedagogicznej. Zasady 

funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Do-

skonalenia Nauczycieli „WOM” w Często-
chowie znam bardzo dobrze, gdyż jestem 

z nim związana od dwudziestu czterech lat 

(przez trzy lata pełniłam zadania nauczy-

ciela-doradcy metodycznego powierzone 

przez Kuratora Oświaty w Częstochowie, 

przez dwadzieścia jeden lat byłam nau-

czycielem-konsultantem). Mam też bogate 

doświadczenie zawodowe w innych pla-

cówkach oświatowych, takich jak: poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna, przedszkole, 

liceum ogólnokształcące. Szkołę poznałam 
również dobrze z perspektywy rodzica (kil-

kanaście lat pełniłam funkcję przewod-

niczącej Rady Rodziców). Zawsze byłam za-

angażowana w działalność organizacji poza-

rządowych oraz innych instytucji pracu-
jących dla dobra rodziny, dzieci i młodzieży 

(m.in. byłam współzałożycielem i prezesem 

stowarzyszenia podejmującego przedsię-

wzięcia na rzecz dzieci z niepełnospraw-

nością, przez wiele lat pełniłam funkcję 

wiceprezesa towarzystwa folklorystycznego, 
posiadam dwudziestoczteroletnie doświad-

czenie współpracy z wymiarem sprawiedli-

wości jako biegły sądowy z zakresu psy-

chologii, jestem doradcą życia rodzinnego). 

Nadszedł czas, aby moje szerokie kom-

petencje zawodowe i bogate doświadczenie 
w działalności społecznej wykorzystać  

w zarządzaniu placówką doskonalenia nau-

czycieli. Potrzeby w zakresie rozwoju za-

wodowego, zarówno nauczycieli (odbiorców 

usług) jak i nauczycieli-konsultantów oraz 
nauczycieli-doradców metodycznych (reali-

zatorów szkoleń) znam wystarczająco dob-

rze.  

 Na kursie kwalifikacyjnym dla oświa-

towej kadry kierowniczej i w trakcie studiów 

podyplomowych pn. „Międzynarodowe Stu-
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dia Coachingu” dodatkowo zapoznałam się 

z nowoczesnymi zasadami kierowania pla-

cówką i skutecznymi metodami rozwią-

zywania problemów z zakresu organizacji 
i  zarządzania oświatą. W trakcie życia za-

wodowego opanowałam sposoby prawidło-

wego dokonywania zmian organizacyjnych 

i  metodycznych, dostosowanych do bieżą-

cych i perspektywicznych potrzeb. Wiem, że 

rola dyrektora polega nie tylko na byciu 
pracodawcą, ale także menedżerem, umie-

jącym poprawić sytuację ekonomiczną po-

wierzonej mu organizacji. W mojej dotych-

czasowej pracy zawodowej i społecznej wy-

kazałam się zdolnościami organizacyjnymi 
i doświadczeniem liderskim. Posiadam ce-

chy przywódcze i dużą odporność na stres. 

Jestem kreatywna i odpowiedzialna, czego 

dowodzi przebieg mojej pracy zawodowej 

i dotychczasowe osiągnięcia. Moje wykształ-

cenie i praktyka psychologiczna znacznie 
ułatwiają mi pracę z ludźmi. Jestem osobą 

opanowaną, bezkonfliktową, nastawioną na 

słuchanie, konstruktywny dialog i wypra-

cowywanie wspólnych rozwiązań. W sy-

tuacjach problemowych preferuję akcent na 
rozmowę o możliwościach.  

Moja wizja rozwoju Regionalnego Ośrod-

ka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Czę-

stochowie oparta jest na dobrej znajomości 

tej instytucji, jej specyfiki oraz mocnych 

i słabych stron. Mam pomysły, jak w róż-
nych dziedzinach budować na mocnych 

stronach, zaletach i kompetencjach, m.in. 

wprowadzić nowe rozwiązania, wpływać po-

zytywnie na efekty doskonalenia nauczy-

cieli. Mam także zamiar oddziaływać progre-
sywnie na sytuację ośrodka poprzez udział 

w  różnorodnych projektach edukacyjnych. 

Podejmuję trud, aby jak najlepiej kierować 

RODN „WOM” w Częstochowie i w pełni 

realizować jego zadania. 

Z jakimi trudnościami musi Pani ra-
dzić sobie jako dyrektor? 

Trudności są dla mnie wyzwaniami. Jest 

ich sporo na co dzień, ale rozwiązuję je na 

bieżąco. Mam przyjemność pracować ze 

wspaniałymi ludźmi, poczynając od kadry 
kierowniczej, a kończąc na pracownikach 

administracji i obsługi. Pracownicy niepeda-

gogiczni ściśle współpracują z doświadczo-

nymi i cenionymi nauczycielami-konsul-

tantami, nauczycielami-doradcami meto-

dycznymi i nauczycielami bibliotekarzami. 
Cała „załoga” jest dobrze przygotowana, 

posiada praktykę, odpowiednie predyspo-

zycje oraz niezbędną wiedzę i umiejetności. 

Każdy na swoim stanowisku nieustannie 

podnosi swoje kompetencje, zarówno za-

wodowe jak i osobowościowe. Najtrudniejszy 
temat w tym roku szkolnym to czasowe 

ograniczenie funkcjonowania jednostek sys-

temu oświaty z uwagi na obowiazujący od 

prawie dwóch miesięcy stan epidemii. Nasza 

rozmowa odbywa się na początku maja, 

czyli w czasie, gdy szkoły pracują zdalnie 
i  my w dużym stopniu też. W marcu br. 

stanęliśmy przed bezprecedensowym wyz-

waniem: zastąpienia w ciągu kilku dni 

tradycyjnego doskonalenia nauczycieli szko-

leniem na odległość. Z uwagi na wysokie 
kompetencje metodyczno-cyfrowe naszych 

pracowników pedagogicznych, ale także ich 

wcześniejsze doświadczenia w prowadzeniu 

edukacji zdalnej, poradziliśmy sobie z te-

matem wzorowo. I tak od 18 marca br. 

prowadzimy wyłącznie szkolenia online. 
Bardzo szybko zmodyfikowaliśmy ofertę, 

a nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-do-

radcy metodyczni i nauczyciele bibliotekarze 

zmienili sposób pracy. Wymagało to od nas 

pokonania wielu trudności i podjęcia nowej 
tematyki szkoleń związanej z realizacją 

nauczania zdalnego w placówkach systemu 

oświaty. Problematyka znacznej części 

realizowanych przez nas  form doskonalenia 

dotyczy przede wszystkim: zasobów eduka-

cyjnych dostępnych online, narzędzi online 
i rozwiązań w zakresie ich wykorzystania 

w nauczaniu zdalnym. Prezentacje multime-

dialne wykorzystane przez prowadzących 

podczas szkoleń online na platformie Click-

Meeting są upowszechniane na stronie in-
ternetowej placówki. 

Trudności dyrektora w zarządzaniu i or-

ganizacji pracy ośrodka związane z kry-

zysem wywołanym pandemią COVID-19 są 

szersze. Właściwie wszystko uległo zmianie 

i  każda czynność to nowe wyzwanie, odkry-
wanie nowych możliwości i wytyczanie po-

nownie zasad i reguł. Nauczyciele pracują 

w  znacznej mierze w systemie zdalnym, 

w  budynku RODN „WOM” w Częstochowie 

przebywają tylko te osoby, których praca 
jest absolutnie niezbędna do zapewnienia 

ciągłości funkcjonowania placówki. Inaczej 

wygląda nadzór dyrektora i monitorowanie 

realizacji planu pracy.  

Paradoksalnie jednak, koncentruję się na 

innych sprawach. Chcę, wszyscy w RODN 
„WOM” w Częstochowie chcemy, pracę na 

rzecz nauczyciela wykonywać jak najlepiej. 

Posiadając odpowiedni potencjał kompeten-
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cyjny, stawiamy na jakość oferowanych 

usług.  

Które z osiągnięć placówki jest dla 

Pani najcenniejsze? 

Takim osiągnięciem jest reaktywowanie 

w RODN „WOM” w Częstochowie doradztwa 

metodycznego. Już podczas mojej kadencji 

pozyskaliśmy grupę dwudziestu nauczycieli-

doradców metodycznych, którzy wspierają 

proces doskonalenia nauczycieli w obszarze 
działania naszego ośrodka. Nauczyciele-do-

radcy metodyczni wykonują swoje zadania 

poprzez udzielanie indywidualnych kon-

sultacji, prowadzenie zajęć edukacyjnych, 

zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych, 
organizowanie innych form doskonalenia 

wspomagających pracę wychowawczo-dy-

daktyczną nauczyciela, a także organizowa-

nie i prowadzenie sieci współpracy i samo-

kształcenia dla nauczycieli. Nauczyciele-

doradcy metodyczni doskonale uzupełniają 
ofertę RODN „WOM” proponowaną przez  

znanych ze swych kompetencji, nauczycieli-

konsultantów.  

Wysokie kwalifikacje i doświadczenie za-

wodowe kadry dydaktycznej są gwarancją 
jakości prowadzonych form, ale też nie bez 

znaczenia jest baza dydaktyczna, którą  

systematycznie unowocześniamy, zgodnie 

z  aktualnymi potrzebami i postępem tech-

nicznym. W grudniu 2019 r. wymieniliśmy 

wyposażenie pracowni komputerowych na 
nowoczesny sprzęt (30 zestawów) wraz 

z  profesjonalnym oprogramowaniem syste-

mowym Windows 10 Professional Citizen. 

Udało się nam również zakupić 16 licencji 

programu do projektowania graficznego dla 
systemu Windows CorelDRAW Graphics 

Suite 2019 Education. Program ten będzie 

wykorzystywany do prowadzenia szkoleń 

dla nauczycieli.  

Niewątpliwie dużym osiągnięciem jest 

uzyskanie przez naszą placówkę akredytacji 
(jako zewnętrznego potwierdzenia jakości), 

na kolejne pięć lat. 

Jak podsumowałaby Pani 250 dni  

pracy na stanowisku dyrektora ośrod-

ka? 

To były dobre, twórcze dni, dużo się 

nauczyłam. Dziś wykonując swoją pracę, 

jestem bogatsza o doświadczenie. W przy-

szłość patrzę z twórczą ciekawością. Mam 

w pamięci słowa Vincenta van Gogha, który 

zauważył, że wielkie rzeczy tworzy się po-
przez serie małych, zebranych razem. 

Wszystko przede mną, to dopiero początek 

kadencji. Wiedząc, jak ważny jest stały 

rozwój osobowy, dobra atmosfera w miejscu 

pracy i zapewnienie równowagi pomiędzy 
życiem zawodowym i prywatnym, w peł-

nieniu funkcji dyrektora łączę tradycyjny 

styl dyrektywny (planowanie, organizowa-

nie, delegowanie, kierowanie, rozliczanie) 

z coachingowym podejściem w zarządzaniu 

(zwiększanie samoświadomości pracownika, 
dostrzeganie i wspomaganie rozwoju jego 

potencjału, motywowanie do przekraczania 

granic, udzielanie konstruktywnych infor-

macji zwrotnych). Przekonana jestem o po-

zytywnych efektach takiego postępowania.  

Chcę w tym miejscu podziękować wszyst-

kim pracownikom naszego Ośrodka, zarów-

no nauczycielom jak i pracownikom nie-

pedagogicznym. Dziękuję za Wasze zaanga-

żowanie w pracę, za życzliwość w stosunku 

do naszych klientów i wyrozumiałość wobec 
problemów, z jakimi się czasem borykamy. 

Doceniam to, co robicie na co dzień. To 

dzięki Waszej pracy RODN „WOM” w Czę-

stochowie tak profesjonalnie wspiera pol-

skiego nauczyciela. 

Rozmawiał Grzegorz Nienartowicz 
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 30  LAT  RODN   „WOM”   

NAJWAŻNIEJSZE  WYDARZENIA  I  INICJATYWY   

Z  LAT  1990–2020 

PRZEDSTAWIONE  W  ARTYKUŁACH 

PUBLIKOWANYCH  W  CBO    

 1990   

WOJEWÓDZKI  OŚRODEK  METODYCZNY  

W  CZĘSTOCHOWIE

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Czę-

stochowie powstał 1 września 1989 roku na 

bazie Instytutu Kształcenia Nauczycieli im. 

Władysława Spasowskiego. Do roku 1999 

organem prowadzącym był dla tej placówki 

Kurator Oświaty w Częstochowie. Zmiany 
wynikające z reformy administracyjnej kra-

ju spowodowały, że od roku 1999 organem 

prowadzącym dla Ośrodka jest Wojewódz-

two Śląskie, a Śląski Kurator Oświaty pro-

wadzi nadzór pedagogiczny nad placówką. 
Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego 

w  2001 roku Ośrodek otrzymał nazwę Re-

gionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie. 

Wspólne cele i zadania statutowe rea-

lizują znajdujące się w strukturze Ośrodka: 

Placówka Doskonalenia Nauczycieli, Pub-

liczna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnict-

wo, Ośrodek Szkoleniowy w Złotym Potoku. 
Na pracę Ośrodka ma wpływ wysoko 

wykwalifikowana kadra pedagogiczna i za-

angażowani w jej rozwój pracownicy ad-

ministracji i obsługi. 
Bierzemy udział i jesteśmy współorgani-

zatorem przedsięwzięć oświatowych i peda-

gogicznych realizowanych na szczeblu lokal-

nym. Dotyczą one systematycznego dosko-
nalenia nauczycieli i wpływają na podnie-

sienie jakości pracy szkół. Wspieramy nau-

czycieli w realizacji zadań, które stawia 

przed nimi reforma systemu edukacji. 

Na szczeblu ogólnopolskim bierzemy udział 

w programach edukacyjnych takich jak: 

TERM, KREATOR, NOWA SZKOŁA, EKS-

PERT. Współorganizujemy konferencje doty-

czące diagnozy edukacyjnej, wychowania, 

integracji europejskiej. Realizujemy także 

międzynarodowy program COMENIUS we 
współpracy z Włochami, Hiszpanią i Rumu-

nią. Wpisujemy się w ten sposób w ideę 

zjednoczonej Europy i ważne przesłanie, że 

mimo różnych systemów kształcenia w pań-

stwach unijnych realizujemy wspólne cele.  
W realizacji zadań wspiera nauczycieli-

konsultantów i nauczycieli-doradców meto-
dycznych  Wydawnictwo, które wydaje książ-

ki i broszury metodyczne dla nauczycieli, 

publikacje dydaktyczne. Głównym celem  

publikacji jest wspieranie nauczycieli 

w realizacji reformy systemu oświaty tak, 

aby zachodzące zmiany sprzyjały uczniowi, 
do którego adresowana jest oferta, szkole 

oraz nauczycielom i rodzicom wspomaga-

jącym szkołę w jej rozwoju. Dodatkowym 

atutem Wydawnictwa jest posiadanie włas-

nej drukarni, która daje placówce dużą 

samodzielność edytorską i poligraficzną. 
Ważną rolę w realizacji  zadań odgrywa 

także Ośrodek Szkoleniowy w Złotym Po-

toku. Dzięki swojemu usytuowaniu w Ju-

rajskim Parku Krajobrazowym służy pra-

cownikom oświaty nie tylko do rekreacji, ale 

przede wszystkim do organizacji szkoleń, 

zjazdów, konferencji. 
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Publiczna Biblioteka Pedagogiczna istnie-

je nieprzerwanie od 1948 roku.  

Biblioteka służyła i będzie służyć nauczy-

cielom, studentom, uczniom szkół ponad-
gimnazjalnych województwa śląskiego i wo-

jewództw ościennych. Wszyscy, którzy sko-

rzystają z jej zbiorów mają zapewniony 

komfort i wygodę w korzystaniu z wypo-

życzalni, czytelni naukowej, multimedialnej 

i informatorium. 

Osiągnięcia  Ośrodka nie byłyby możliwe, 

gdyby nie stanowisko władz – w pierwszej 

kolejności województwa częstochowskiego 

a następnie województwa śląskiego. W 1994 

roku, dzięki pomysłowi ówczesnego Kura-
tora Oświaty Włodzimierza Kolmana i za-

angażowaniu kolejnych kuratorów oświaty: 

Krzysztofa Tabaki, Anny Pawłowskiej, a tak-

że Ministra Edukacji Narodowej, senatorów 

i posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

a od 1999 roku również władz województwa 

śląskiego możemy cieszyć się i szczycić no-
woczesną placówką doskonalenia nauczy-

cieli i biblioteką, która pełni rolę ważnego 

źródła informacji naukowej i pedagogicznej. 

Dużą przyjemnością od początku do końca 

realizacji inwestycji była dla mnie współ-

praca z wszystkimi osobami na każdym 
szczeblu władzy zarówno w Warszawie, Ka-

towicach, jak i Częstochowie. Jesteśmy 

dumni i szczęśliwi, że na naszym terenie 

znajduje się nowa, dobrze wyposażona pla-

cówka doskonalenia nauczycieli i biblioteka 
pedagogiczna służąca środowisku oświato-

wemu. […] 

Jerzy Zdański

PUBLICZNA  BIBLIOTEKA  PEDAGOGICZNA 

  W  CZĘSTOCHOWIE

Początki Publicznej Biblioteki Pedago-

gicznej w Częstochowie sięgają 1948 roku. 

Wtedy przy częstochowskim oddziale 

Związku Nauczycielstwa Polskiego powstał 

punkt biblioteczny mający służyć swym 

skromnym księgozbiorem (648 woluminów) 
nauczycielom naszego miasta. Księgozbiór 

ten powstał na bazie zbiorów, jakie udało 

się uratować z czasów wojennych oraz otrzy-

mywanych od ludzi darów. Punkt ten pełnił, 

w tym trudnym powojennym czasie, bardzo 
istotną rolę w procesie kształcenia i do-

skonalenia częstochowskich nauczycieli.  

Punkt, a potem już biblioteka, przez 9 lat 

mieścił się w lokalu przy ulicy Katedralnej.  

W 1951 roku placówce nadano nazwę 

Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.  

Liczba zbiorów wynosiła w tym czasie 

około 1000 książek.  

Pięć lat później, w 1956 roku, Biblioteka 

stała się agendą obu inspektoratów oświaty 

i przyjęła nazwę Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Pedagogicznej. Od tego czasu pod-

legała, pod względem merytorycznym, Bib-

liotece Pedagogicznej w Katowicach, która 

udzielała instruktażu i częściowo subsy-

diowała budżet placówki. Uregulowano tak-

że sprawę obsady, powołując pracownika na 
pełnym etacie. Od tego momentu Biblioteka 

zaczęła działać w sposób bardziej zorganizo-

wany i planowy. Szybko wzrastał księgo-

zbiór – w roku 1960 liczył już około 4 ty-

sięcy woluminów.  

W latach sześćdziesiątych Biblioteka roz-

poczęła działalność propagującą i upow-
szechniającą czytelnictwo książek i czaso-

pism pedagogicznych. Wykorzystywano do 

tego celu zebrania metodyczne i ówczesne 

konferencje rejonowe ZNP. Organizowano 

w  lokalu Biblioteki i w szkołach odczyty 
pedagogiczne i spotkania dotyczące historii 

regionu.  

W tych latach Biblioteka była siedzibą 

częstochowskiego oddziału Polskiego Towa-

rzystwa Historycznego i Klubu Literackiego 

ZNP.  

W miarę ilościowego i jakościowego wzros-

tu księgozbioru i usprawniania warsztatu 

informacyjnego poszerzał się krąg użytkow-

ników. Z Biblioteki korzystali głównie nau-

czyciele, ale także studenci Studium Nau-
czycielskiego, Politechniki Częstochowskiej, 

uczniowie Liceum Pedagogicznego.  

W 1965 roku powiększono kadrę biblio-

tekarską, ale ciasnota ówczesnego lokalu, 

skromny budżet na książki i prenumeratę 

czasopism, nie przyczyniały się do szybkiego 
rozwoju placówki.  
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Doceniając rolę Biblioteki, miejskie 

władze oświatowe przeniosły ją w 1967 roku 

do obszerniejszego lokalu przy ulicy 

Waszyngtona 62 i powiększyły budżet na 
kompletowanie księgozbioru. W 1972 roku 

dokonano remontu przyległego do budynku 

pomieszczenia, w którym urządzono czytel-

nię. Od tego momentu czytelnicy mogli ko-

rzystać na miejscu ze zbiorów Biblioteki. 

Mimo tych zmian warunki nadal były 
trudne. Rosnący księgozbiór i roczniki 

czasopism potrzebowały magazynu, dział 

gromadzenia i opracowania – oddzielnego 

pomieszczenia, tysięczna liczba czytelników 

– bardziej funkcjonalnej wypożyczalni 
i czytelni.  

W 1975 roku w wyniku reformy admini-

stracyjnej kraju Miejska i Powiatowa Biblio-

teka Pedagogiczna została przekształcona 
w Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.  

Istniejące do tej pory równorzędne pla-

cówki powiatowe w Kłobucku, Lublińcu, 

Myszkowie, Oleśnie i Pajęcznie zostały pod-
porządkowane PBW w Częstochowie jako jej 

filie terenowe.  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
objęła też swą opieką wszystkie biblioteki 

szkolne w województwie.  

Rozpoczął się nowy okres w działalności 

placówki. Powstały nowe działy, zwiększyła 
się ilość książek i krąg odbiorców.  

1 listopada 1977 roku powstał dział 

audiowizualny ze zbiorem płyt analogowych 

i przeźroczy.  

Działalność Biblioteki nigdy nie ogra-

niczała się do tradycyjnej funkcji wy-

pożyczania książek. W latach siedemdzie-
siątych rozbudowano i zmodernizowano 

służbę informacyjno-bibliograficzną. Pla-

cówka organizowała przeglądy nowości, 

współpracowała z zespołem wizytatorów. 

W Bibliotece odbywały się odczyty peda-

gogiczne, prelekcje literackie, wieczory autor-
skie z częstochowskimi twórcami.  

W roku 1981, z inicjatywy ówczesnej dy-

rektor Biblioteki, mgr Zofii Libertowskiej, 
ze zbiorów dotychczasowej placówki szkol-

nej w Lelowie, utworzono kolejną, szóstą 

filię PBW.  

Szybko okazało się, że 124 metry kwa-
dratowe, na których mieściła się Biblioteka, 

to stanowczo zbyt mało jak na tak duży 

księgozbiór i prężnie rozwijającą się dzia-

łalność na rzecz środowiska nauczy-

cielskiego i studenckiego miasta Często-

chowy.  

Dlatego w roku 1982 pani Libertowska 

rozpoczęła starania o nowy lokal. Po rocz-

nym remoncie i przystosowaniu oraz za-

adaptowaniu budynku przy Alei Najświęt-
szej Maryi Panny 35, 17 stycznia 1983 roku 

Biblioteka przeniosła swoje zbiory do nowej 

siedziby.  

Był to zdecydowanie najlepszy z dotych-
czasowych lokali Biblioteki. Duża powierz-

chnia dawała możliwość rozwoju, rozmiesz-

czenia w wygodnych warunkach poszcze-

gólnych działów, stwarzała dobre warunki 

pracy bibliotekarzom i czytelnikom. Po-
wierzchnia zwiększyła się do 376 metrów 

kwadratowych, z tego 126 przeznaczono na 

magazyny. Samodzielne pomieszczenie uzys-

kało informatorium i dział audiowizualny, 

czytelnia dysponowała 16 miejscami. Dużą 

zaletą lokalu było także usytuowanie w cen-
trum miasta.  

Bardzo dobre były też w tych latach 

możliwości finansowe. Roczny zakup no-

wości kształtował się w granicach 3 do 4 ty-
sięcy woluminów. Takiego poziomu wzbo-

gacania zbiorów nie udało się już nigdy 

uzyskać. W 1980 roku Biblioteka posiadała 

ponad 26 tysięcy woluminów, a w roku 

1990 – ponad 52 tysiące.  

Był to czas wspaniałego rozwoju Bib-

lioteki i wzrostu jej rangi w środowisku.  

Nadal odbywały się tu różnego rodzaju 

spotkania dla nauczycieli, w ramach współ-

pracy z bibliotekami szkolnymi, przepro-

wadzano dużą ilość lekcji bibliotecznych, 

organizowano wiele konkursów dla szkół 
naszego regionu. Dwa razy do roku wyda-

wano broszurę zawierającą tytuły i analizę 

zakupionych w ostatnim półroczu nowości.  

W 1987 roku, wychodząc naprzeciw po-
trzebom środowiska bibliotekarzy szkol-

nych, powołano do życia Bibliotekę Skła-

dową. Otrzymała ona dwa niewielkie po-

mieszczenia (35 m kw.) w lokalu Szkoły 

Podstawowej nr 9. Celem powołania  

tej agendy było umożliwienie bibliotekom 
szkolnym wymiany między nimi zbiorów 

bibliotecznych.  

Pod koniec 1990 roku pojawiły się 
kłopoty lokalowe. O prawo do budynku 

upomnieli się właściciele i, w zasadzie 

w trybie natychmiastowym, Biblioteka mu-

siała zmienić lokum. Z powodu braku in-

nych możliwości oddano Bibliotece zrujno-

wany budynek przy ulicy Bór 61. Prze-
prowadzanie zbiorów odbywało się w trakcie 

trwania poważnych remontów adaptacyj-
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nych. Z tego powodu pracownicy placówki 

kilkakrotnie musieli przenosić zbiory, po-

ruszając się między rusztowaniami i po-

jemnikami z zaprawą murarską.  

Właściwie wszystko zmieniło się na gor-

sze. Powierzchnia to 380 metrów kwa-

dratowych, czyli tyle samo co w poprzednim 

lokalu – w związku z tym bardzo szybko 
zaczęło brakować powierzchni magazyno-

wej. Lokalizacja, początkowo, okazała się 

być fatalną.  

Po uruchomieniu Biblioteki na przełomie 

1991 i 1992 roku frekwencja spadła o około 

50%. Stopniowo jednak nauczyciele i stu-

denci zaczęli przyzwyczajać się do nowego 

miejsca i z czasem liczba korzystających 

osiągnęła nawet wyższy poziom niż w Alejach.  

Rocznie liczba zapisanych czytelników 

kształtowała się w granicach 3 tysięcy.  

Nowym rozdziałem w dziejach Biblioteki 

było połączenie jej z Wojewódzkim Ośrod-

kiem Metodycznym w Częstochowie. Decyzję 

taką podjął ówczesny kurator i od 1991 

roku Biblioteka tworzy jeden zespół z Ośrod-
kiem, przyjmując nazwę – Publiczna Bib-

lioteka Pedagogiczna WOM w Częstochowie.  

Biblioteka w ten sposób straciła swą sa-

modzielność i jako jedna z nielicznych, 
wchodzących w skład sieci bibliotek peda-

gogicznych w kraju, zmieniła sposób funk-

cjonowania.  

Jedną z konsekwencji tego połączenia 
był, i jest nadal, udział Biblioteki w orga-

nizowaniu i prowadzeniu różnego rodzaju 

form doskonalenia dla nauczycieli. Od oś-

miu lat pracownicy placówki odpowiedzialni 

są za organizację i przebieg Kursu kwa-
lifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa 

dla nauczycieli bibliotekarzy.  

Przeprowadzane też są mniejsze formy 

doskonalenia z zakresu opracowania zbio-
rów bibliotecznych.  

Pracownicy Biblioteki prowadzą również 

lekcje biblioteczne i konsultacje dla nau-

czycieli bibliotekarzy.  

Równocześnie z podjętymi wcześniej de-

cyzjami, kurator Włodzimierz Kolman roz-

począł starania o rozpoczęcie budowy no-
wego budynku z przeznaczeniem na Pub-

liczną Bibliotekę Pedagogiczną. Efektem 

tych starań było postawienie w roku 1996 

budynku w stanie surowym.  

Po pięciu latach udało się ówczesnym 

władzom oświatowym i dyrektorowi Woje-

wódzkiego Ośrodka Metodycznego dr. Je-

rzemu Zdańskiemu pozyskać fundusze na 

ukończenie inwestycji.  

Był to dobry moment na sfinalizowanie 

tego przedsięwzięcia, gdyż nieremontowany 

i nieodnawiany od ponad 10 lat lokal przy 

ul. Bór był już w fatalnym stanie, a powierz-

chnia magazynowa dawno się już skończyła.  

Prace przy wykończeniu budynku Bib-

lioteki oraz wykonaniu łącznika, w którym 

umieszczone zostały pokoje dla konsultan-

tów, sala wykładowa i piękna aula, trwały 
około dwóch lat.  

Należy wspomnieć w tym momencie jesz-

cze o dwóch istotnych dla Biblioteki spra-

wach. A mianowicie, że w wyniku kolejnej 
reformy administracyjnej kraju i nowego 

podziału na województwa Biblioteka nasza 

straciła dwie filie – w Oleśnie i w Pajęcznie.  

Natomiast w wyniku zmian reorganiza-
cyjnych na szczeblu województwa śląskiego, 

WOM, a więc i nasza Biblioteka, zmieniły 

nazwę. Tak więc od stycznia 2002 nasza 

aktualna, pełna nazwa brzmi – Publiczna 

Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Czę-

stochowie.  

W styczniu 2003 roku zamknięto Pub-

liczną Bibliotekę Pedagogiczną przy ul. Bór 
i  pracownicy przystąpili do przygotowania 

zbiorów i dokumentacji do kolejnej, w dzie-

jach placówki, przeprowadzki. Po dwóch 

tygodniach intensywnej pracy rozpoczęto 

systematyczne przewożenie zbiorów. Tym 

razem trzeba było przewieźć prawie 70 ty-
sięcy woluminów oraz około 30 tysięcy po-

zostałych zbiorów (multimedia, roczniki 

czasopism). Przy ogromnym zaangażowaniu 

wszystkich pracowników Biblioteki, dobrej 

organizacji i pomocy kilku osób z zewnątrz 
placówkę przeprowadzono w ciągu pięciu 

dni!  

W porównaniu z poprzednią przepro-

wadzką, luksusem był fakt, że przewo-
ziliśmy nasze zbiory do czystych, czeka-

jących na nas i nasze książki, pomieszczeń. 

Dzięki temu, w czasie gdy czekaliśmy na 

kolejny transport, można było wstępnie 

segregować przywiezione wcześniej wolu-
miny. Był to dla nas ogromny wysiłek  

(8–9 godzin fizycznej pracy bez przerw), ale 

dzięki temu uniknęliśmy obłożenia się górą 

paczek z książkami.  

3 lutego 2003 roku przyszliśmy do pracy 

już do naszej nowej siedziby przy al. Jana 

Pawła II 126/130. Od tej pory porządko-

waliśmy nasz księgozbiór, przeprowa-
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dzaliśmy skontrum i przygotowywaliśmy się 

na przyjęcie pierwszych czytelników. 

5 maja 2003 roku Publiczna Biblioteka 

Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

przyjęła, w nowej siedzibie, pierwszych czy-

telników. […] 

Joanna Resakowska

OŚRODEK  SZKOLENIOWY  

W  ZŁOTYM  POTOKU

Ośrodek Szkoleniowy w Złotym Potoku  
zlokalizowany w Jurajskim Parku Krajobra-

zowym na terenie ścisłego rezerwatu przy-

rody „Parkowa”. Ośrodek służy głównie, 

choć nie tylko, pracownikom oświaty. Od-

bywają się tu różnego rodzaju konferencje, 

zjazdy, szkolenia.  

 

Piękne usytuowanie placówki sprzyja 

możliwości łączenia przyjemnego z pożytecz-

nym. Wokół budynku rozciąga się las bu-

kowo-dębowy, znajdują się liczne atrakcje 
krajobrazowe: wywierzyska krasowe, jaski-

nie, groty, skały ostańce, Grota Niedźwie-
dzia, stary młyn „Kołaczew”, źródła rzeki 

Wiercicy. W samym zaś Złotym Potoku 

godne obejrzenia są: pałac Raczyńskich, 

dworek polski Zygmunta Krasińskiego, staw 

„Irydion” w zabytkowym zespole parkowo- 

-pałacowym, historyczny kościół i wiele 
pomników przyrody. Przyjemnością zatem 

staje się łączenie edukacji z rekreacją 

w  takim miejscu jak nasz „WOM”-owski 

Ośrodek w Złotym Potoku. 70 miejsc, jakimi 

dysponuje placówka, dobre zaplecze socjal-
ne w otoczeniu czystego od zanieczyszczeń 

przemysłowych powietrza, specyficznego mi-

kroklimatu i krystalicznie źródlanej wody 

dopełniają walorów tego urokliwego miejsca, 

spełniającego ważną rolę edukacyjną. 

                               Zbigniew Mądrzyk 

Ośrodek Szkoleniowy w Złotym Potoku 
funkcjonował w strukturze RODN „WOM” 
w Częstochowie do 31.12.2016 r. 

 

 1991   

„CZĘSTOCHOWSKI  BIULETYN  OŚWIATOWY”

20 sierpnia 1991 r. ukazał się numer 

sygnalny Częstochowskiego Biuletynu Oś-

wiatowego a od listopada 1991 r. do chwili 

obecnej ukazuje się już w sposób ciągły. 
Stali czytelnicy z pewnością śledzili zmia-

ny, sądzę pozytywne, jakim podlegało cza-
sopismo zarówno w jego zawartości treś-

ciowej, poziomie merytorycznym, jak rów-

nież edytorskim. 

Niezależnie od błędów, jakie czasami po-

jawiały się w publikowanych tekstach, Czę-

stochowski Biuletyn Oświatowy jest jedynym 

czasopismem oświatowym w naszym regio-

nie, a więc potrzebnym i poszukiwanym. 
Przez okres dwóch ostatnich lat, w ciągu 

którego zajmowałam się gromadzeniem ma-

teriałów, redagowaniem, drukiem i kolpor-

tażem Biuletynu, obserwuję stały wzrost 
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zainteresowania środowiska pedagogicznego 

szkół i placówek opiekuńczo-wychowaw-

czych prezentowaniem swojego dorobku za-

wodowego na łamach czasopisma. 
Zainteresowanie ośrodków z innych wo-

jewództw uzyskaniem zgody na przedruki 
ciekawych materiałów w innych czasopis-

mach świadczy o tym, że nasz Biuletyn jest 

czytany i potrzebny. 
10 lutego br. Kurator Oświaty decyzją 

KO.I-0211/2/97 HŻ powołał Radę Progra-

mowo-Opiniodawczą Częstochowskiego Biu-

letynu Oświatowego. Skład osobowy Rady 
jest tak dobrany, aby wszystkie artykuły 

kwalifikowane do druku znalazły recen-

zentów wśród jej członków. Myślę również, 

że poziom merytoryczny naszego Biuletynu 

wzrośnie.  
Ponieważ CBO adresowany jest przede 

wszystkim do dyrektorów szkół i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczy-
cieli, w składzie Rady znaleźli się przed-

stawiciele Kuratorium Oświaty, Wojewódz-

kiego Ośrodka Metodycznego, Wyższej Szko-

ły Pedagogicznej i Centrum Informacji Za-

wodowej. Mamy nadzieję, że w przyszłości 
nawiążemy współpracę z Młodzieżową Radą 

Miasta oraz z młodzieżą szkolną i studen-

tami, a listy od nauczycieli będą znacznie 

częściej napływały. Chcielibyśmy na naszych 

łamach wywoływać dyskusje na aktualne 

i wszystkich nas nurtujące tematy. 
Myślimy również o nawiązaniu współ-

pracy z zakładami pracy zatrudniającymi 
absolwentów szkół ponadpodstawowych 

z naszego regionu. 
Oczekujemy na listy adresowane do rad-

cy prawnego w Kuratorium Oświaty i w Wo-

jewódzkim Ośrodku Metodycznym. Odpo-

wiemy na nie na łamach CBO. 
Oczekujemy również na listy od młodzie-

ży, która chciałaby podzielić się swoimi 

problemami związanymi ze szkołą i z nauką. 

Również będą publikowane. 
Muszę również poruszyć temat dosyć 

trudny, a mianowicie problem opłaty za pre-

numeratę Częstochowskiego Biuletynu Oś-

wiatowego. Sytuacja finansowa Wojewódz-
kiego Ośrodka Metodycznego nie pozwala 

na finansowanie w całości tak dużego na-

kładu i nieodpłatne dostarczanie CBO do 

placówek oświatowych województwa. Z tego 

powodu od 1996 r. prosiliśmy państwa 
o dokonanie wpłat na prenumeratę CBO już 

w ubiegłym roku. Większość placówek otrzy-

mujących czasopismo dokonała takiej wpła-

ty, niestety nie wszystkie. W roku bieżącym 

do tej pory tylko niewielka liczba placówek 

opłaciła prenumeratę. Jest to kwota, która 
starczy na pokrycie tylko jednego numeru 

w dotychczasowym nakładzie. Mamy na-

dzieję, że z powodów finansowych nie będzie 

potrzeby okresowego wstrzymania wydawa-

nia Częstochowskiego Biuletynu Oświato-

wego, gdyż byłoby to dużą stratą dla środo-

wisk nauczycielskich naszego województwa. 
Opracowanie edytorskie oraz druk, wy-

kończenie introligatorskie i kolportaż całko-

wicie odbywa się w Wydawnictwie Woje-

wódzkiego Ośrodka Metodycznego. Tam tak-

że wykonywane są wszystkie prace redak-

cyjne związane z wydaniem CBO. Wydaw-
nictwo WOM tworzy zespół młodych ludzi, 

podnoszących wciąż swoje kwalifikacje 

i  umiejętności, na który można liczyć 

w każdej sytuacji. Możliwości poligraficzne 

znacznie poszerzyły się w ostatnim okresie. 
Sądzę, że jest to już widoczne w zakresie 

jakości druku, poszerzenia asortymentu 

papieru i kartonu oraz druku barwnego 

i publikacji zdjęć również w kolorze. Będzie-

my starali się atrakcyjność czasopisma sys-

tematycznie zwiększać. 

Halina Żwirska

 1992–1993   

WYDARZENIA, INICJATYWY, SZKOLENIA: 

● Kurs wprowadzający w problematykę nowej koncepcji kształcenia ogólnego 

● Koordynacja działań Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego i Wyższej Szkoły Pedago-

gicznej w Częstochowie 

● Rola biblioteki szkolnej we wdrażaniu nowego systemu kształcenia ogólnego 

● Tematy lekcji wychowawczych dla wszystkich typów szkół ponadpodstawowych 
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● Studia zagraniczne 

● Kompleksowy program kształcenia umiejętności wychowawczych 

● Prowadzenie publicznych szkół podstawowych – dyskusja samorządowa 

● Główne zadania na rok 1993 (w ramach przygotowań do reformy szkolnej) 

● Refleksje zespołu dydaktycznego ds. reformy szkolnej 

● Zespół doradców metodycznych WOM – Czy można nie bać się egzaminu z matematyki? 

● O nowej koncepcji kształcenia ogólnego – dyskusja 

● Z wyobraźnią i polotem – metodyka nauczania języka angielskiego 

● Nowe formy i metody pracy z dzieckiem w klasach I–III 

● Pracownia ds. Organizacji i Zarządzania WOM 

● „I ty poczuj się odpowiedzialny za zmiany w polskiej szkole” działania WOM w pracach 

nad reformą 

● Integracja dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi – moda czy potrzeba? 

● Matematyka łatwa i przyjemna już w przedszkolu 

● Jak ocenić i wybrać podręcznik do nauki języka angielskiego? 

● „Chciałabym być kimś w rodzaju zawiadowcy stacji” – pedagodzy szkolni o sobie 

● W kręgu edukacji alternatywnej 

● Oceny szkolne: cząstkowe i etapowe 

 1994   

WYDAWNICTWO  

REGIONALNEGO  OŚRODKA 

DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI  „WOM” 

W  CZĘSTOCHOWIE

Wydawnictwo stanowi integralną część 

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie. Powstało 

w 1994 roku. Początkowo siedziba placówki 

mieściła się przy ul. Bór. W 1995 roku 
Wydawnictwo zostało przeniesione do samo-

dzielnego budynku przy al. Jana Pawła II 

126/130, w którym funkcjonuje do dziś. 

Jego nadrzędnym zadaniem jest wydawanie 

różnorodnych książek, publikacji, materia-

łów metodycznych głównie dla nauczycieli.  

Oferta wydawnicza obejmuje głównie 

książki i broszury metodyczne dla nau-

czycieli i wychowawców, testy osiągnięć 

uczniów, materiały z konkursów przedmio-

towych, antologie poezji, literaturę piękną, 
publikacje naukowe, materiały konferen-

cyjne, karty okolicznościowe, plakaty, ka-

lendarze, druki firmowe i inne. Dodatko-

wym atutem Wydawnictwa jest posiadanie 

własnej drukarni, która daje placówce dużą 

samodzielność edytorską i poligraficzną. 

Umożliwia zatem wykonywanie projektów 

graficznych, skład i łamanie komputerowe, 

druk offsetowy w pełnym kolorze. Często 
autorami drukowanych publikacji są nau-

czyciele.  
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Redaktorem naczelnym Wydawnictwa od 

1995 roku jest Halina Żwirska, która pełni 

również funkcję redaktora naczelnego „Czę-

stochowskiego Biuletynu Oświatowego” – cza-
sopisma wydawanego przez Regionalny 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie.  

Początki czasopisma sięgają roku 1991, 

kiedy to ówczesny Kurator Oświaty w Czę-

stochowie – Włodzimierz Kolman – zaini-
cjował jego powstanie. Początkowo wydawa-

ne było przez Kuratorium Oświaty i Wy-

chowania w Częstochowie, by w 1995 roku 

przejść pod opiekę Wojewódzkiego Ośrodka 

Metodycznego. Zamysł wydawania pisma, 
adresowanego głównie do nauczycieli i przez 

nich współtworzonego, okazał się dobrym 

pomysłem, gdyż do dziś CBO z powodze-

niem pełni swą funkcję informacyjno-dy-

daktyczną i cieszy się dużym zaintereso-

waniem w środowisku nauczycielskim.  

Podstawowym zadaniem czasopisma jest 

rozpowszechnianie aktualnych informacji 

na temat oświaty, promowanie i propa-

gowanie twórczości, talentów i pomysłów 
dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz rzetelne 

i  obiektywne informowanie i wspieranie 

w codziennej pracy dydaktyczno-wycho-

wawczej. Obecnie CBO jest periodykiem na 

wysokim poziomie edytorskim i merytorycz-

nym, każdy kolejny numer prezentuje bo-
gatą treść i niemniej interesującą szatę 

graficzną. Od skromnego, kilkunastostro-

nicowego pisemka przeszło drogę ewolucji, 

aby osiągnąć taki poziom, jaki prezentuje 

obecnie. Niemała w tym zasługa Rady Prog-
ramowej, która skrzętnie dobiera materiały 

do druku, opiniuje je i recenzuje, jak rów-

nież całego Zespołu Redakcyjnego, który 

pracuje nad składem, adiustacją językową 

i techniczną, drukiem i dystrybucją.  

Halina Żwirska 

PROGRAM  TERM  

(TRAINING  FOR  EDUCATION  

REFORM  MANAGEMENT)   

CZYLI...   DOSKONALENIE  ZARZĄDZANIA 

REFORMĄ  OŚWIATOWĄ

Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzki 

Ośrodek Metodyczny w Częstochowie otrzy-

mały w sierpniu 1994 informację o moż-

liwości wzięcia udziału w programie TERM 
(Training for Education Reform Manage-

ment).  

Kurator Oświaty, Dyrekcja WOM oraz 

konsultanci Pracowni organizacji i zarzą-

dzania oświatą zdecydowali, że Ośrodek po-

dejmie próbę wejścia do Programu TERM. 
Liderem programu została mgr Irena Mor-

darska – kierownik Pracowni organizacji 

i zarządzania oświatą WOM. 

Harmonogram działań w związku z Prog-

ramem TERM był następujący: 
– październik 1994 – złożenie stosownych 

dokumentów w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej, 

– listopad 1994 – wizytacja WOM przez 

pracowników MEN, mająca na celu usta-

lenie możliwości realizacji przez Ośrodek 

w Częstochowie Programu TERM, 

– styczeń 1995 – wybór 15 ośrodków szko-

leniowych z całego kraju do realizacji 

Programu, wśród nich znalazł się WOM 

z Częstochowy, 

– czerwiec-wrzesień 1995 – wybór eduka-

torów do Programu, 

– wrzesień 1995 – ostateczne zaakcepto-

wanie przez MEN list edukatorów, 

– listopad 1995 – czerwiec 1996 – szkole-

nie edukatorów. [...] 

Irena Mordarska 
Grażyna Kawecka 
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 1995–1996   

WYDARZENIA, INICJATYWY, SZKOLENIA: 

● Konferencja dyrektorów placówek doskonalenia  
● Stan obecny, przekształcenia oraz nowy model kształcenia zawodowego  

● II Wojewódzki Konkurs Ortograficzny Szkół Średnich  

● „Na rzecz środowiska” – finały konkursów Ligi Ochrony Przyrody  

● Aktywizująca funkcja oceny w przedmiocie wychowanie fizyczne 

● Targi Edukacyjne ’96  
● W drodze po licencję innowatora  
● Innowacje pedagogiczne oraz dokształcanie nauczycieli  
● Sprawdzić, ocenić  
● Uczeń – edukacja – informacja  
● Wychowanie komunikacyjne w szkole  
● Czy ja też mam prawa? Konwencja Praw Dziecka w szkole  
● Dzieci niepełnosprawne – jak uczyć  
● Studia podyplomowe  
● Pakiety multimedialne dla uczniów i nauczycieli  
● Wymiana doświadczeń z zakresu opieki całkowitej  
● Konkurs na najlepszą gazetkę szkolną w roku 1995/1996 

 1997   

WIZYTA 

M INISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ  

15 maja 1997 r. na zaproszenie wo-

jewody częstochowskiego mgr. inż. Cezarego 

Marka Graja przybył do Częstochowy Mi-

nister Edukacji Narodowej prof. dr hab. 
Jerzy Wiatr. 

Na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim, 

w którym uczestniczyli: Dyrektor Generalny 
Urzędu Marek Piekarski, wojewoda Cezary 

Marek Graj, posłowie ziemi częstochowskiej: 

Danuta Polak i Ireneusz Skubis, kurator 

i  wicekurator Oświaty: Krzysztof Tabaka 

i  Zbigniew Janus, dyrektor Wojewódzkiego 

Ośrodka Metodycznego Jerzy Zdański oraz 
rektorzy częstochowskich uczelni, omówio-

no sytuację oświaty w woj. częstochowskim 

oraz plany utworzenia uniwersytetu w na-

szym mieście. 

Po spotkaniu pan minister wraz z oso-

bami towarzyszącymi udał się do Zespołu 

Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pu-

łaskiego w Częstochowie. Gości podejmo-

wała społeczność szkolna: dyrekcja szkoły, 

nauczyciele, przedstawiciele rady rodziców 

oraz młodzież. 

Prof. dr hab. Jerzy Wiatr przysłuchiwał 

się egzaminowi dojrzałości z j. polskiego, 

a  w izbie tradycji wpisał się wraz z wo-

jewodą do Kroniki Szkoły. Na spotkaniu 

z  nauczycielami otrzymał wraz z wojewodą 
pamiątkowy medal i monografię szkoły. 

W trakcie wizyty w Zesp. Szół Mech.- 

-Elektr. wicekurator przedstawił stan szkol-

nictwa zawodowego oraz koncepcję budowy 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Czę-

stochowie. Minister po wysłuchaniu infor-

macji zadeklarował pomoc przy realizacji 

tego zamierzenia.  

W Wyższej Szkole Języków Obcych i Eko-

nomii prof. dr hab. J. Wiatr przyznał  

uprawnienia do nadawania tytułu magistra 

absolwentom kierunku ekonomicznego. 

Z kolei p. minister wraz z delegacją przy-

jechał na teren budowy Wojewódzkiego 

Ośrodka Metodycznego przy al. Jana Pawła II. 
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Ocenił zaawansowanie prac i stan budowy 

przyszłej siedziby WOM. W trakcie zwie-

dzania nowych obiektów dyrektor Woje-

wódzkiego Ośrodka Metodycznego p. Jerzy 
Zdański przedstawił p. ministrowi proble-

my, z jakimi boryka się placówka: zarówno 

dotyczące statutowej działalności, jak i zwią-

zane z prowadzoną inwestycją budowlaną. 

 
Budynek WOM przy Al. Jana Pawła II w trakcie budowy 

W dalszym ciągu wizyty pan minister 

udał się do Wydawnictwa Wojewódzkiego 

Ośrodka Metodycznego oraz Redakcji Czę-
stochowskiego Biuletynu Oświatowego, miesz-

czącej się w Wydawnictwie WOM. 

Pan prof. miał okazję przyjrzeć się pra-
com redakcyjnym przy wydawaniu bie-

żącego numeru CBO oraz drukarskim, 

dotyczącym opracowywania pozycji B. Toll 

Gry i zabawy dydaktyczne. 

Kurator Oświaty zapoznał p. ministra 

J. Wiatra z bieżącymi problemami – kadro-

wymi, jak również – w wyposażeniu 

w  sprzęt. Wynikają one z braku środków 

finansowych na zakup drogich maszyn 

i urządzeń poligraficznych. Członkowie de-
legacji otrzymali od dyrektora WOM kilka 

pozycji książkowych. 

Gość odwiedził również Centrum Języ-

ków Europejskich, gdzie spotkał się z dy-

rekcją szkoły. Na spotkaniu minister został 

zapoznany ze sposobem funkcjonowania szko-
ły. Wywiązała się również dyskusja o prob-

lemach, które szkoła musi rozwiązywać. 

Na Politechnice Częstochowskiej odbyło 

się spotkanie z rektorem Uczelni. 

Minister niespodziewanie odwiedził rów-

nież II Liceum Ogólnokształcące im. R. Trau-

gutta w Częstochowie. 

Odbył rozmowy z p. dyrektor, nauczy-

cielami oraz uczniami. Zainteresował się 

zdaniem maturzystów na temat egzaminu 

dojrzałości oraz tzw. Nowej Matury. 

Dyrektor szkoły p. H. Szyller zwróciła 

uwagę na kwestię lekcji wychowawczej. 

W sytuacji, gdy szerzą się zachowania pa-

tologiczne wśród młodzieży, na miejscu była 
propozycja powrotu do 45-minutowej „go-

dziny wychowawczej” tygodniowo. 

Na zakończenie wizyty w Urzędzie Wo-

jewódzkim odbyła się konferencja prasowa. 
Środowisko dziennikarskie interesowało się 

– jak wynika z informacji prasowej regionu  

– głównie decyzją o wprowadzeniu do szkół 

nowego przedmiotu: Wiedza o życiu sek-

sualnym człowieka. Padały również ze stro-
ny dziennikarzy pytania o plany dotyczące 

utworzenia uniwersytetu.  

W odpowiedzi p. Minister okazał przy-

chylność wszelkim inicjatywom, stwierdza-
jąc, że są to jednak działania długotrwałe 

i skomplikowane w związku z pozyskiwa-

niem kadry naukowców. 

Spodziewamy się, że wizyta p. ministra 

bezpośrednio wpłynie na poprawę sytuacji 

oświaty w Częstochowie. 

Halina Żwirska

REALIZACJA  PROGRAMU   

„NOWA  SZKOŁA”   

W  WOJEWÓDZTWIE  CZĘSTOCHOWSKIM

W grudniu 1996 roku zakończono rea-

lizację programu TERM (Zarządzanie Re-

formą Oświatową) w województwie często-
chowskim. Efektem tego było przeszkolenie 

w zakresie nowoczesnych metod zarządza-

nia 10 edukatorów i 80 osób z kierowniczej 

kadry oświatowej. Wojewódzki Ośrodek Me-

todyczny w Częstochowie wzbogacił się 
o kilkaset kompletów materiałów szkolenio-

wych, które należało wykorzystać w dalszym 
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szkoleniu dyrektorów szkół i placówek oś-

wiatowych. Kuratorium Oświaty we współ-

pracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Meto-

dycznym w Częstochowie opracowało prog-
ram szkolenia w zakresie nowoczesnych 

metod zarządzania oświatą. Programem 

objęto całość kadry kierowniczej woje-

wództwa: dyrektorów szkół i placówek oś-

wiatowych, wizytatorów KO, konsultantów 

oraz doradców WOM. [...] 

Irena Mordarska

POWOŁANIE  RADY  

PROGRAMOWO-OPINIODAWCZEJ  

„CZĘSTOCHOWSKIEGO  

B IULETYNU  OŚWIATOWEGO”

Krzysztof Tabaka – przewodniczący 

Zbigniew Janus – wiceprzewodniczący 

Jerzy Zdański – wiceprzewodniczący 

Ryszard Szwed 

Andrzej Pluta  

Grażyna Pietruszewska-Kobiela  

Andrzej Sztajner  

Jan Cieślik 

Tadeusz Macioszczyk 

Elżbieta Augustyniak-Brągiel 

Iwona Brzezowska  

Anna Gamalczyk 

Maria Głębocka 

Ryszard Gołębiowski 

Władysława Tkaczyk 

Jadwiga Topolska 

Irena Sikora – sekretarz  

Halina Żwirska – redaktor naczelny 

 1998   

WYDARZENIA: 

● Wojewódzka Wystawa Twórczości Technicznej 

● I Plener Malarski – Chorzenice ’98 

● Wojewódzki Konkurs „Mój Las 1997/1998” 

● Konkurs Literacko-Prawniczy 

● V Wojewódzki Festiwal Szkół i Placówek Specjalnych 

● XXIII Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych 

● Konkursy plastyczne 

● I Miejski Festiwal Szkolnych Zespołów Muzycznych 

● Wojewódzki Przegląd Gazetek Szkolnych 
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 1999–2002   

DZIAŁANIA  RODN   „WOM”   

W  CZĘSTOCHOWIE  

Z  EDUKACJI  REGIONALNEJ

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie działania 

związane z realizacją ścieżki regionalnej 

prowadzone są w ramach zadania „Bliżej 

własnego regionu” i przebiegają w trzech 

kierunkach. Pierwszy z tych kierunków to 
wszelkie formy doskonalące, takie jak: kur-

sy, warsztaty, konsultacje zbiorowe, szko-

lenia rad pedagogicznych, konsultacje indy-

widualne przeznaczone dla nauczycieli róż-

nych typów szkół zainteresowanych edu-

kacją regionalną prowadzoną we własnym 
środowisku oraz wymianą doświadczeń 

w zakresie nowych form pracy i sposobów 

promowania dziedzictwa kulturowego włas-

nego regionu. 

W roku szkolnym 2001/2002 w formach 
zorganizowanych na terenie WOM udział 

wzięło 177 nauczycieli w tym: w war-

sztatach i kursach 25 osób, w szkoleniach 

rad pedagogicznych 26, konsultacji indy-

widualnych udzielono 26 osobom. Reali-

zowane były takie tematy jak: „Ścieżką 
edukacyjną po regionie”, „Promować własny 

region”, „Konstruowanie i realizacja ścieżki 

regionalnej”, „Formy prezentacji dziedzictwa 

kulturowego regionu”, „Prezentacja działań 

i osiągnięć nauczycieli realizujących ścieżkę 
regionalną”. W czasie zajęć nauczyciele 

wypracowali szereg ciekawych materiałów, 

które ukażą się w publikacji „Wokół pro-

jektu Śląskiego Centrum Edukacji Regio-

nalnej w Koszęcinie” w rozdziale III zatytuło-

wanym „Inne materiały dotyczące edukacji 
regionalnej”. Są wśród nich dwa scenariu-

sze zajęć promujące Jurę Krakowsko-Czę-

stochowską. Pierwszy nosi tytuł „Na zamku 

w Olsztynie”, drugi „Na dnie morza 

jurajskiego”. Powstały również krótkie opra-
cowania; promujące kulinaria „Przez żołą-

dek do...” Motto: „Czy jadło rzondzi sercym, 

cy rozumym?”, „Wieczór poetycki poświę-

cony Halinie Poświatowskiej”, „Zabytki 

Częstochowy (naszych miejscowości) „Gos-

podarstwo domowe” i wiele innych. 

Drugi kierunek działalności dotyczy 
współpracy z pozostałymi placówkami rea-

lizującymi edukację regionalną na terenie 

miasta Częstochowy oraz województwa śląs-

kiego. Bardzo pomyślnie układa się współ-

praca z Muzeum Częstochowskim. 

W IV Ogólnopolskim Sympozjum Muzeal-

nictwa Regionalnego Częstochowa – Radom-

sko wrzesień 2001 r. oprócz pracowników 

muzeów regionalnych zaproszonych zostało 

również 46 nauczycieli zainteresowanych 

edukacją regionalną, natomiast konsultanci 
WOM prowadzili zajęcia otwarte na tematy 

związane z edukacją regionalną w szkole. 

Na szczególną uwagę zasługuje systema-

tyczna, stale rozwijająca się współpraca 

z  Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. 
Hadyny w Koszęcinie. 

W grudniu 1999 r. realizowany był na 

terenie siedziby Zespołu projekt edukacyjny 

w ramach I EDYCJI GRANTÓW ŚLĄSKICH 

zatytułowany „Stosowanie małych form 

teatralnych oraz elementów kultury naro-
dowej i regionalnej na zajęciach eduka-

cyjnych i pozalekcyjnych” W dwudniowym 

wyjeździe uczestniczyło 86 nauczycieli 

z   całego województwa śląskiego. Atrak-

cyjność zajęć przeprowadzonych w siedzibie 
ZPiT „Śląsk” skupiła grupę nauczycieli 

zaangażowanych we wszystkie działania 

prowadzone na terenie WOM związane 

z  promowaniem dziedzictwa kulturowego 

regionu oraz realizacją ścieżki regionalnej. 

W II EDYCJI GRANTÓW ŚLĄSKICH w Ko-
szęcinie zrealizowany został w całości 

projekt edukacyjny „Przygotowanie uczniów 

do aktywnego odbioru i współtworzenia 

kultury regionu” Udział wzięło 62 nau-

czycieli z całego województwa. Zajęcia pro-
wadzili artyści zespołu „Śląsk”, ludzie nauki 

i kultury oraz pracownicy WOM w Często-

chowie. Niezwykłym przeżyciem dla uczest-

ników było spotkanie z profesorem Danie-

lem Kadłubcem oraz uczestnictwo w pró-
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bach chóru, baletu, koncertu a także zwie-

dzanie magazynu strojów i konferencja 

prasowa z udziałem dyrektorów ZPiT 

„Śląsk” panami: Adamem Pastuchem oraz 
Jerzym Wójcikiem. 

 Do współpracy w zakresie przygotowania 

nauczycieli do prowadzenia aktywnych zajęć 

z  uwzględnieniem form prezentacji dzie-

dzictwa kulturowego regionu Śląska, włą-

czona została również działająca na terenie 
Częstochowy Fundacja „Śpiew i taniec 

ludowy”. Wspólnie powstał projekt „Bliżej 

Śląska” dofinansowany przez Urząd Mar-

szałkowski Województwa Śląskiego – Wy-

dział Kultury. Realizacja projektu odbyła się 
również w siedzibie zespołu „Śląsk” w Ko-

szęcinie. 

Wspierają te działania również pracow-

nicy naukowi. Między innymi profesor 

Daniel Kadłubiec z Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach oraz dr Grażyna Pietru-
szewska-Kobiela, prorektor Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Częstochowie, poprzez pro-

wadzenie wykładów, warsztatów dla nau-

czycieli oraz pisanie artykułów do wspólnie 

opracowanej publikacji. 

Trzecim priorytetowym kierunkiem działal-

ności WOM w zakresie edukacji regionalnej 

jest współpraca z wszystkimi placówkami 

doskonalenia nauczycieli na terenie woje-
wództwa śląskiego włączonymi w realizację 

projektu „Śląskiego Centrum Edukacji 

Regionalnej w Koszęcinie”, które rozpoczęło 

swoją oficjalną działalność w dniu 24 maja 

2002 r. Wcześniej od 10–12 grudnia 2001 r. 

w Koszęcinie odbyła się „Konferencja me-
todyczna wokół projektu „Śląskiego Cen-

trum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie”. 

Uczestnikami byli nauczyciele województwa 

śląskiego zajmujący się realizacją ścieżki 

regionalnej w swoich szkołach zaintere-
sowani aktywną współpracą w tworzeniu 

projektu. W czasie trwania konferencji 

wypracowywane były materiały dydaktycz-

no-metodyczne dla „Śląskiego Centrum ...” 

przeznaczone dla nauczycieli, którzy w przy-

szłości będą prowadzili zajęcia w Koszęcinie. 
Po każdej formie przeprowadzonej na te-

renie „Śląska” odbywała się ewaluacja, 

której efektem były wnioski nauczycieli 

odnośnie dalszych działań. [...] 

Elżbieta Jatulewicz

DZIAŁANIA  LOKALNE  

Z  EDUKACJI  REGIONALNEJ

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Na-

uczycieli „WOM” w Częstochowie jest  wy-

dawcą „Częstochowskiego Biuletynu Oświa-

towego” oraz wielu publikacji książkowych, 

m.in. o tematyce regionalnej:  

„Wychowanie dla człowieczeństwa” – trzy-
tomowe dzieło obejmujące 150 opracowań 

lekcji wychowawczych dla wszystkich typów 

szkół ponadpodstawowych Jest to bogaty 

wybór tekstów literackich i publicystycz-

nych, sentencji aforyzmów, wierszy, obszer-
na bibliografia książek i filmów, tematyka 

uwzględniająca aktualne potrzeby młodzie-

ży, szkoły i społeczeństwa ujęte w duchu 

patriotyczno-religijnym.  

„Baśnie i legendy ziemi częstochowskiej 

czyli diabelskie zakusy” – zbiorek oryginal-
nych utworów wierszowanych wywodzących 

się z tradycji regionu częstochowskiego i su-

to okraszonych częstochowskimi rymami.  

„Scenariusze uroczystości szkolnych i kon-

spekty lekcji. Święto Niepodległości” – zbiór 

prac pokonkursowych o tematyce historycz-

no-patriotycznej. jest to pokłosie prac kon-

kursowych, ogłoszonych na łamach „Często-

chowskiego Biuletynu Oświatowego” nr 3/1998 
z okazji 80. rocznicy odzyskania niepod-

ległości.  

„Monografia dzielnicy Wrzosowiak” – po-

moc dydaktyczna do realizacji zajęć na te-

mat edukacji regionalnej dotycząca najbliż-
szego środowiska uczniów.  

„50 lat niepodległościowych działań zbroj-

nych na ziemi częstochowskiej 1906-1956. 

Szkice i dokumenty” – wydana wspólnie 

z „Gaude Mater” – monografia najnowszej 

historii regionu częstochowskiego, wycinek 
najnowszej politycznej historii naszego re-

gionu.  
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„Policyjna historia. Policyjne życiorysy” 

– poznajemy tu losy policjantów w czasie 

kolejnych zawirowań dziejowych, ich poli-

cyjno-żołnierskie historie: tułaczkę wojenną, 

często naznaczoną pobytem w hitlerowskich 

obozach i łagrach. […] 

                                    Halina Żwirska

 2003   

REGIONALNY  OŚRODEK  

DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI  „WOM” 

W  CZĘSTOCHOWIE 

26 września 2003 r. odbyło się w Re-

gionalnym Ośrodku Doskonalenia Nau-
czycieli „WOM” w Częstochowie oficjalne 

otwarcie Ośrodka i Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej, która mieści się w jego 

strukturze.  

 

Uroczyste otwarcie dotyczyło oddania do 

użytku nowo wybudowanego obiektu spe-

cjalnie dla Biblioteki, w którym po latach 

„tułaczki” placówka znalazła wreszcie go-
dziwe warunki działania i przechowywania 

zbiorów.  

 

W uroczystości wzięło udział wiele oso-

bistości świata polityki, kościoła, nauki, 

kultury województwa śląskiego. Gościliś-

my: Grzegorza Marka Lipowskiego, Edwar-
da Maniurę, Sergiusza Karpińskiego, Jacka 
Betnarskiego, Ireneusza Skubisa, księdza 
biskupa Jana Wątrobę, księdza Zdzisława 
Gilskiego, Jerzego Zawarczyńskiego, Jaro-
sława Grzybowskiego, Jerzego Mizgalskie-
go, Jadwigę Ziętek, Grzegorza Sikorę, 
Dorotę Kaczmarek, Witolda Biela, Włodzi-
mierza Kolmana, Krzysztofa Tabakę, Annę 
Pawłowską, Lucynę Ekkert, Tadeusza 
Glücksmana, Bohdana Kozaka, Renatę Sta-
nek-Kozłowską, Helenę Leszczyńską, Zbig-

niewa Janusa, Wandę Klepacz, Jana Wo-
chalę, Dorotę Sobalę, pracowników RODN 

„WOM”, emerytów i rencistów, przedsta-

wicieli prasy, radia i telewizji, przedsta-

wicieli wykonawców tego obiektu i wszyst-

kich tych, którzy zechcieli przyjąć zapro-

szenie na uroczystość. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał 
Wicemarszałek Województwa Śląskiego 
Sergiusz Karpiński, a  ksiądz biskup Jan 
Wątroba, Arcybiskup Pomocniczy Archidie-

cezji Częstochowskiej poświęcił placówkę.  

Goście w swoich wystąpieniach zwracali 

szczególną uwagę na znaczenie istnienia 
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie.  

Grzegorz Marek Lipowski, senator RP 

wspominał liczne wizyty na placu budowy 

biblioteki i nie ukrywał swojego zadowolenia 

z faktu, iż dzieło zostało doprowadzone do 
końca, zwłaszcza, że często wizytował ten 

obiekt i śledził postępy w jego realizacji. 

Wyraził opinię, iż jest to ośrodek pokazowy, 
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wzorzec na miarę najwyższych europejskich 

i światowych standardów. 

Sergiusz Karpiński, Wicemarszałek Woje-

wództwa Śląskiego wyraził swoje zado-

wolenie i jednocześnie pokorę, że to jemu 
przypadło w udziale symboliczne przecięcie 

wstęgi. Docenił fakt, który mimo różnych 

okoliczności nie zmienił się, myśląc tu 

o  adresacie działań realizowanych w tym 

obiekcie i uznał to za element najbardziej 
istotny. Marszałek powiedział o ważnej roli, 

jaką ośrodek pełni w pomocy, doradztwie 

i  dokształcaniu nauczycieli i studentów, 

o jego roli jako centrum edukacyjnego słu-

żącego wiedzą jak najszerszemu kręgowi 

słuchaczy. 

Edward Maniura, poseł na Sejm RP wy-

raził nadzieję, iż obiekt ten przysłuży się 

korzystnym działaniom i będzie pomocny 

w   kształtowaniu nowego spojrzenia na 

nasze polskie sprawy w kontekście inte-

gracji z Unią Europejską. 

Jacek Betnarski, Wiceprezydent Miasta 

Częstochowy podkreślił wysokie walory 

obiektu, który spełnia wszelkie standardy 

europejskie i światowe i z pewnością stanie 

się wizytówką naszego miasta. Wiele ciep-

łych słów prezydent skierował do pracow-
ników „WOM”-u. Podkreślił ważny aspekt 

w działalności placówki, to znaczy pomoc 

nauczycielom, stawiającym pierwsze kroki 

w zawodzie, szukającym właściwych roz-

wiązań, oczekującym pomocy i wsparcia ze 
strony osób bardziej doświadczonych.  

Ireneusz Skubis, Starosta Częstochowski 

powiedział, iż sprawy oświaty są mu szcze-

gólnie bliskie. Wspomniał o prężnej dzia-

łalności Wydawnictwa, które zapisało się 

w jego pamięci, podczas częstych wizyt skła-
danych w „WOM”-ie, jako ta część insty-

tucji, która doskonale funkcjonowała już 

wówczas, gdy rozpoczynano budowę obiek-

tu. Zwrócił uwagę na potrzebę istnienia 

takiej placówki. 

Jerzy Zawarczyński, Śląski Wicekurator 

Oświaty mówił o pozytywnych aspektach 

wiążących się z istnieniem takiej instytucji 

jak RODN „WOM” w Częstochowie, dzięki 

której wzrasta poziom naszej oświaty, 

a   nauczyciele szukający wsparcia zawsze 

mogą liczyć na pomoc i doświadczenie 
pracowników Ośrodka.  

Jerzy Mizgalski, Prorektor Wyższej Szko-

ły Pedagogicznej w Częstochowie wyraził 

swe zadowolenie z tego, iż miasto zyskało 

nowoczesny, doskonale wyposażony ośro-

dek, który będzie służył również studentom 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 

Jadwiga Ziętek, Wiceprezes Zarządu Ok-

ręgu Śląskiego ZNP wspólnie z Grzegorzem 

Sikorą, Prezesem Oddziału ZNP w Często-
chowie podkreślała w swym wystąpieniu 

szczególny wkład w powstanie obiektu ku-

ratora Włodzimierza Kolmana, który był 

ojcem tego pomysłu, inicjatorem powstania 

osobnego budynku dla Regionalnego 
Ośrodka Metodycznego, to on zasiał ziarno, 

którego owoc dzisiaj zbieramy, z którego 

wszyscy będziemy korzystać. Mówiła także 

o ważności i roli takiego ośrodka, o jego no-

woczesnym i funkcjonalnym charakterze 

i o wysokiej jakości świadczonych tu usług 
edukacyjnych, a także o życzliwości, z jaką 

wyrażają się nauczyciele o pracy całego 

zespołu RODN „WOM” w Częstochowie.  

Dorota Kaczmarek, Wiceprzewodnicząca 

Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” dużo miejsca w swoim 
wystąpieniu poświęciła roli nauki we współ-

czesnym świecie. Zachęcała do aktywnego 

korzystania z bogatych zbiorów Publicznej 

Biblioteki Pedagogicznej. 

Anna Pawłowska, Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego Urzędu Miasta Częstocho-
wy (pełniła w 1998 roku funkcję Kuratora 

Oświaty w Częstochowie) wyraziła swoją 

radość z powodu swego udziału w pow-

staniu obiektu, a także  przekonanie o du-

żym zaangażowaniu wszystkich osób za-
trudnionych w częstochowskim „WOM”-ie 

we właściwą realizację powierzonych im 

zadań, w efektywne wykorzystanie zasobów 

tego obiektu. Podkreśliła konsekwencję 

i   determinację dyrektora RODN „WOM” 

dr. Jerzego Zdańskiego w doprowadzeniu 
dzieła do końca oraz kuratora Włodzimierza 

Kolmana pomysłodawcy powstania obiektu 

i osoby, która przez wszystkie te lata, aż do 

zakończenia inwestycji, towarzyszyła przed-

sięwzięciu. 

Renata Stanek-Kozłowska i Helena Lesz-
czyńska, Dyrektorki Regionalnego Ośrodka 

Doskonalenia „WOM” w Katowicach i w Biel-

sku-Białej wyraziły przekonanie, iż pow-

stanie ośrodka przyczyni się na trwałe do 

rozwoju edukacji i podniesienia standardu 

świadczonych usług, że obiekt ten będzie 
wizytówką na edukacyjnej mapie  Często-

chowy,  województwa śląskiego, kraju. Na 

zakończenie części oficjalnej głos zabrał 
przedstawiciel wykonawcy obiektu Janusz 
Stępień, Prezes CzPBP „Przemysłówka” S.A. 
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w Częstochowie. Podziękował za współpracę 

dyrekcji RODN „WOM” i krótko scharak-

teryzował obiekt oraz przytoczył najbardziej 

istotne fakty z przebiegu powstawania in-
westycji. 

Po wystąpieniach, życzeniach i gratu-

lacjach odbyła się część artystyczna, którą 

pięknym występem uświetnił Zespół Pieśni 

i  Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 

W  jego wykonaniu usłyszeliśmy piętnaście 

pieśni, m.in. były to: „Trojak”, „Szła dzie-

weczka”, „Ondraszek”, „Hej te nasze góry”, 
„Pieśń o Ojczyźnie”, „Ave Maria”. 

Jerzy  Zdański

SPECYFIKA  ZMIAN  W  KSZTAŁCENIU  MŁODZIEŻY  

W  WYBRANYCH  KRAJACH   

UNII EUROPEJSKIEJ  I  W  POLSCE  

W  ASPEKCIE  POTRZEB  I  ROZWOJU  RYNKU  PRACY

W auli FORUM Regionalnego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli  „WOM” 16 maja 

miała miejsce kilkugodzinna konferencja 

poświęcona tematyce oświatowej w krajach 
Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę cele 

i założenia reformy oświatowej, która obec-

nie wkracza do naszych szkół ponad-

gimnazjalnych uznaliśmy za niezmiernie 

ważne zaprezentować dyrektorom szkół ten-

dencje występujące w kształceniu młodzieży 
w niektórych chociażby krajach naszego 

kontynentu. Zważywszy, że lata pobytu 

w  szkole do niedawna noszącej nazwę 

„średniej” to okres przygotowania młodzieży 

do wkroczenia na rynek pracy, temat naszej 
konferencji ostatecznie brzmiał: „Specyfika 

zmian w kształceniu młodzieży w wybra-

nych krajach Unii Europejskiej i w Polsce 

w   aspekcie potrzeb i rozwoju rynku  

pracy”. 

Cele konferencji były następujące: 

● porównanie zmian w kształceniu ogól-

nym i zawodowym zachodzących w kra-

jach UE i przeniesienie pozytywnych 

wzorców na grunt polskiej oświaty; 

● analiza korzyści dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych i wyższych wynika-

jących z procesu integracji Polski z pań-

stwami UE; 

● ocena roli współpracy między praco-

dawcą, szkołą a uczniem w aspekcie po-

trzeb i rozwoju rynku pracy oraz szans 

zatrudnienia absolwentów polskich szkół 

poza granicami ojczyzny; 
● omówienie perspektyw zatrudnienia mło-

dzieży na terenie naszego regionu 

w świetle strategii rozwoju Częstochowy 

na najbliższe lata. [...] 

Danuta Bernacka

DEBIUT  TWÓRCZEGO  NAUCZYCIELA   

NA  DESKACH  CZĘSTOCHOWSKIEGO  TEATRU

To zdarzyło się po raz pierwszy. Na 

„Scenie Prezentacji” w Teatrze im. Adama 

Mickiewicza w Częstochowie 20 maja 

o  godz. 1100 pojawili się uczniowie oraz 

nauczyciele z województwa śląskiego.  

Jak to się zaczęło? 

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie powstał 

pomysł zadania pn. „Twórcza szkoła – twór-

czy nauczyciel”. Jego głównym celem było 
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organizowanie działań na rzecz nauczyciela 

i ucznia zdolnego w myśl hasła: „Szkoła 

kolebką talentów”. 

Było to 2 lata temu. Do udziału w war-
sztatach twórczych, szkoleniach, dysku-

sjach i innych spotkaniach zostali zapro-

szeni wszyscy zainteresowani tą tematyką 

nauczycieli. Wśród nich znaleźli się nau-

czyciele, którzy sami tworzą: malują, piszą 

poezję, prozę, rzeźbią, komponują, muzy-
kują itp. oraz tacy, którzy inspirują do 

twórczego działania swoich uczniów. 
W czasie spotkań rodziło się bardzo wiele 

i bardzo różnych pomysłów. 

Z całej grupy wyłoniła się najbardziej 
aktywna i pomysłowa „Piętnastka”. 

Wszystkie spotkania i warsztaty prowa-

dziła konsultant RODN „WOM” Elżbieta 

Jatulewicz – pomysłodawczyni Sceny Pre-

zentacji, która zapraszała na zajęcia m.in. 

dr Grażynę Pietruszewską-Kobielę (pracow-
nika WSP w Częstochowie) oraz znanego 

częstochowskiego artystę Jerzego Kędziorę 

(rzeźbiarza) i konsultantów RODN „WOM” 

w Częstochowie. 

W „Piętnastce” byli nauczyciele prowa-
dzący zajęcia pozalekcyjne z dziećmi w szko-

łach i przedszkolach – zespoły tańca współ-

czesnego i ludowego, koła teatralne, zespoły 

muzyczne, koła plastyczno-rękodzielnicze. 

Jednocześnie sami byli twórcami. 

Tylko twórczy nauczyciel wychowa twór-
czego ucznia. W myśl tej prawdy zadaniem 

naszym było wypromowanie właśnie tych 

nauczycieli i pokazanie ich pracy oraz 

dorobku. 

To działanie miało również na celu za-
chęcenie innych nauczycieli do podejmo-

wania podobnych przedsięwzięć w swoich 

szkołach, a dyrektorów do zauważenia 

i wspierania oraz uznania ich pracy. [...] 

Elżbieta Jatulewicz 

Halina Żwirska

 2004   

ROZPOZNAĆ,   WSPIERAĆ,   PROMOWAĆ!

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie od 

trzech lat realizowane jest zadanie sta-
tutowe, którego celem jest wyszukiwanie 

nauczyciela twórczego, wspieranie go w jego 

działaniach na rzecz ucznia i własnego 

rozwoju, a także promowanie jego poczynań 

i osiągnięć zarówno tych uczniowskich, jak 

i własnych. 

W myśl przekonania, iż tylko twórczy 

człowiek wychowa twórczego człowieka pow-

stał pomysł wypromowania tych wszystkich, 

którzy swój talent i kreatywność przekładają 

na pracę z uczniem. Wokół przedsięwzięcia 

skupiła się spora grupa zdolnych, aktyw-
nych nauczycieli, pracująca od początku 

przy jego realizacji. Znaleźli się w tej grupie 

wszyscy ci, do których dotarła informacja 

o proponowanych przez nasz Ośrodek dzia-

łaniach. Ci właśnie nauczyciele uczestniczą 
we wszystkich spotkaniach, szkoleniach, 

kursach, podejmowanych inicjatywach. Ale 

są również tacy, chętni, zdolni, twórczy 

nauczyciele, którzy z braku informacji, od-

ległości, często też z powodu nieśmiałości 
lub wręcz nadmiernej skromności nie 

znaleźli się w tej grupie.  

Do tych właśnie nauczycieli należy jesz-

cze trafić, ich działania wspierać i promo-

wać. 

Jednym ze sposobów dotarcia do twór-
czego nauczyciela jest współpraca z orga-

nami sprawującymi nadzór pedagogiczny 

oraz przedstawicielami prowadzącymi szko-

ły. W tym celu zostały podjęte przez nasz 

Ośrodek konkretne działania: uczestnictwo 

w ważnych przedsięwzięciach na rzecz ucz-
nia zdolnego i uzdolnionego artystycznie or-

ganizowanych przez nauczycieli w szkołach, 

powołanie zespołów ds. wspierania nauczy-

cieli twórczych, współpraca z mediami, in-

stytucjami oraz placówkami umożliwiają-
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cymi promowanie twórczych nauczycieli 

w każdy dostępny sposób. 

Zespoły ds. wspierania nauczycieli twór-

czych składają się z przedstawicieli organów 
nadzorujących i prowadzących szkoły, 

dyrektorów szkół oraz konsultantów RODN 

„WOM” w Częstochowie odpowiedzialnych 

za realizację zadania. Zespoły te na po-

czątku działalności planują pracę, układają 

harmonogram spotkań, szkoleń oraz innych 
propozycji dla nauczycieli twórczych z da-

nego regionu. 

Jeden z pierwszych zespołów wspiera-

jących twórczych nauczycieli powstał przy 

Urzędzie Miasta i Gminy Żarki, z inicjatywy 

konsultanta RODN „WOM” w Częstochowie 
Elżbiety Jatulewicz, przy współpracy Teresy 

Jankowskiej, starszego wizytatora Kura-

torium Oświaty w Katowicach – Delegatura 

w Częstochowie, które koordynują i wspie-

rają  wszystkie inicjatywy i przedsięwzięcia. 

[...] 

Elżbieta Jatulewicz

 2005   

CITIZEN  E    

–   NAUKA  OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO  

POPRZEZ  SIEĆ  ICT

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” i Publiczna Biblioteka Pe-

dagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie od 

listopada 2004 roku realizują projekt edu-
kacyjny Citizen E, opracowany w ramach 

programu Socrates Minerva, którego głównym 
zadaniem jest wspieranie współpracy euro-

pejskiej w zakresie kształcenia otwartego i na 

odległość oraz zastosowania technologii infor-

macyjno-komunikacyjnych w edukacji. 
Tematem zaplanowanego na dwa lata 

przedsięwzięcia jest nauka obywatelstwa 
europejskiego poprzez sieć ICT. Projekt Ci-

tizen E promuje współpracę europejską 
w dziedzinie kształcenia otwartego i na od-

ległość (ODL) oraz wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w edu-

kacji na poziomie szkolnictwa gimnazjal-

nego i ponadgimnazjalnego. 
Koordynatorem projektu jest firma ATiT 

bvba z Belgii, a partnerami, oprócz Regio-
nalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie, są następujące 

centra szkolenia i doskonalenia nauczycieli: 

1. Mayo Education Centre, Irlandia, 
2. Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, 

Belgia, 
3. Pixel Associazione, Włochy. 

Główne cele projektu to:  
– podniesienie kwalifikacji nauczycieli 

w zakresie ICT (technologii informacyjno- 

-komunikacyjnych), 
– porównanie systemów szkolenia i dosko-

nalenia w celu opracowania najlepszych 

rozwiązań w tej dziedzinie,  
– rozwinięcie umiejętności nauczania oraz 

opracowanie materiałów na temat oby-

watelstwa europejskiego,  
– promocja tożsamości europejskiej oraz 

porozumienia międzykulturowego,  
– udostępnienie najlepszych rozwiązań szer-

szej grupie nauczycieli oraz osobom 

związanym z edukacją. [...] 

Renata Lipniewska 
Bożena Harasimowicz
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 2006   

RODZINA  NADZIEJĄ  OJCZYZNY  I  KOŚCIOŁA 

W dniach 7–12 czerwca 2005 r. odbyły 

się w Myszkowie Dni Rodziny. Współorga-

nizatorem tego przedsięwzięcia był między 
innymi Regionalny Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Hono-

rowy patronat sprawowali abp Stanisław No-

wak i burmistrz Myszkowa Leon Okraska.  
Warto wrócić pamięcią do tego okresu. 

Program wypełniły: wykłady, debaty, spot-
kania, Msze święte oraz festyny. Szukano 
odpowiedzi na pytanie: Rodzino kim jesteś? 

W ramach Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Miasta i Powiatu mieszkańcy Myszkowa 

mogli wysłuchać wykładu bp. Antoniego 
Długosza pt. Rodzina i jej zagrożenia. 
Wykładowca odwoływał się do nauki Jana 

Pawła II. Papież, którego matka zmarła, 

kiedy miał niespełna dziewięć lat, wska-

zywał na ważną rolę kobiety w rodzinie. 

Dzieciom bp Długosz życzył zdrowych 

i   bezpiecznych rodzin. Mówiąc o tych 
zdrowych i bezpiecznych rodzinach, chciał 

uświadomić wszystkim, że najważniejszą 

wspólnotą na świecie jest właśnie ta 

wspólnota złożona z rodziców i dzieci. Nikt 

tej wspólnoty nie zastąpi, żaden dom 
dziecka. Następnie ksiądz biskup podzielił 

się swoim doświadczeniem w pracy z oso-

bami uzależnionymi od narkotyków. Słu-

chając z uwagą, łatwo wyciągnąć wniosek, 

że wychowanie w rodzinie jest najskutecz-

niejszą profilaktyką zachowań ryzykow-
nych dzieci i młodzieży. Elementy zaś 

skutecznego wychowania w rodzinie to: mi-

łość i odpowiedzialność rodziców względem 

siebie nawzajem, pełna akceptacja dziecka, 

czas mu poświęcony oraz stwarzanie 
w domu atmosfery, w której dziecko czuje 

się bezpieczne. 

Do nauki Jana Pawła II nawiązywała też 
debata pt. O rodzinie warto rozmawiać, pro-

wadzona przez znanego środowisku czę-

stochowskiemu Jana Pospieszalskiego. 
Wzięli w niej udział zarówno duchowni, jak 

i  osoby świeckie. Byli to przedstawiciele 

Diecezjalnego Wydziału Duszpasterstwa 

Rodzin, Studium Życia Rodzinnego, Sądu 

Rodzinnego i RODN „WOM”. Dyskusja oka-

zała się bardzo owocna. Zresztą pod prze-

wodnictwem redaktora Pospieszalskiego nie 

mogło być inaczej.  

W debacie najczęściej występują dwie 
strony o różnych poglądach na dany temat. 

W prezentowanym spotkaniu było trochę 

inaczej. Wszyscy zaproszeni goście, w pełni 

przyjmując naukę Jana Pawła II, stanowili 

jedną stronę sporu o rodzinę, który toczy się 

w Polsce. Podkreślali więc w swoich wy-
stąpieniach, że rodzina oparta na mał-

żeństwie jest wielkim dobrem, o najwyższej 

wartości, koniecznym dla życia, rozwoju 

i przyszłości narodu. Druga strona sporu 

to przestrzeń publiczna ze swoim antyro-
dzinnym poglądem. Strona ta nie musiała 

być obecna fizycznie, gdyż jej silny głos 

utrwalony jest w naszych myślach i po-

stawach. 

Debatę podsumował dziekan dekanatu 

myszkowskiego – ks. Jan Batorski. Nawią-
zał do dzieła Karola Wojtyły Miłość i Odpo-
wiedzialność. Nie ma miłości prawdziwej  

– powtarzał za autorem, jeśli nie ma od-

powiedzialności męża za żonę, żony za 

męża, rodziców za dzieci, władzy za rodzinę. 

Podkreślił też, że o rodzinie nie tylko warto 
rozmawiać, ale wręcz trzeba rozmawiać.  

O rodzinie trzeba koniecznie rozmawiać: 

z  rodziną, w rodzinie, w samorządach lo-

kalnych, w parlamencie, wszędzie, ponieważ 

wszyscy jesteśmy za rodzinę odpowiedzialni.  

Życie w rodzinie, wychowanie w rodzinie, 
to ważne zagadnienia. Ale równolegle z nimi 

należy zajmować się przygotowaniem mło-

dego pokolenia do życia w rodzinie. Stąd 

w ramach Dni Rodziny odbyły się parafiach 

myszkowskich spotkania z młodzieżą na ten 
temat, prowadzone przez doradców życia 

rodzinnego.  

Myszkowskie Dni Rodziny zakończyły się 

postanowieniem władz miasta i parafii 

myszkowskich, że w przyszłym roku znów 

się odbędą, czego serdecznie życzymy i oczy-
wiście deklarujemy pomoc z naszej strony. 

Elżbieta Doroszuk
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RELACJA  Z  BAJECZNIE  KOLOROWEJ, 

 POETYCKIEJ,  ROZTAŃCZONEJ  I  ROZŚPIEWANEJ 

IV  WOJEWÓDZKIEJ  SCENY  PREZENTACJI 

 NAUCZYCIELI  I  UCZNIÓW  W  CZĘSTOCHOWIE

W tym roku po raz czwarty spotkali się 

nauczyciele i uczniowie, by z dala od „szkol-

nej ławy”, w gościnnym i nobilitującym 

przedsięwzięcie Teatrze im. A. Mickiewicza 

w Częstochowie zaprezentować swoje ar-
tystyczne osiągnięcia.  

 

Spotkanie odbyło się 23 maja 2006 roku 

w ramach IV Wojewódzkiej Sceny Pre-

zentacji Nauczycieli i Uczniów, której od 
początku towarzyszy motto – „Szkoła ko-

lebką talentów”. Organizatorem spotkania 

był RODN „WOM” w Częstochowie, a gos-

podarzem Teatr im. A. Mickiewicza w Czę-

stochowie. 

Przegląd tradycyjnie nie miał formy kon-
kursu. Organizatorzy chcieli bowiem wy-

eliminować rywalizację, która z zasady to-

warzyszy zmaganiom konkursowym, a ce-

lem swojego przedsięwzięcia uczynić popu-

laryzację różnych form artystycznych, spo-

wodować, aby uczestnicy poczuli się auten-

tycznymi, wspaniałymi artystami i aby 
wszyscy stali się zwycięzcami.  

 

Uroczystego otwarcia przeglądu, na dużej 

scenie teatru, dokonali: Marek Ślosarski  

– zastępca dyrektora Teatru im. A. Mickie-
wicza w Częstochowie, Grażyna Kawecka- 

-Karaś  – wicedyrektor RODN „WOM” w Czę-

stochowie oraz Elżbieta Jatulewicz – orga-

nizator i reżyser imprezy, nauczyciel kon-

sultant RODN „WOM” w Częstochowie. [...] 

  Grażyna Bochenkiewicz

 2007   

K ILKA  ZDAŃ  O  TYM ,   JAK  MARZENIA  

STAŁY  SIĘ  RZECZYWISTOŚCIĄ!!!

„…Szkoła Marzeń – tak nazywał się 

projekt edukacyjny, który miał zwiększyć 

szanse edukacyjne i życiowe uczniów ze 
szkół wiejskich, dzięki wspólnej pracy nau-
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czycieli, zaangażowaniu lokalnej społecz-

ności i stworzeniu lokalnych programów 

rozwoju oświaty.  

 
Litwa – młodzież z gimnazjum w Starczy 

na wycieczce  
„śladami Mickiewicza” 

Działania szkół w projekcie Szkoła Ma-

rzeń prowadzone były w ramach czterech 

priorytetów: 
1. Zapewniania równości szans edukacyj-

nych uczniom, w tym uczniom niepełno-

sprawnym.  
2. Pomocy uczniom w wyborze ścieżki edu-

kacyjnej i zawodowej. 
3. Kształtowania aktywnych postaw wobec 

przemian społecznych. 
4. Aktywizowania społeczności lokalnych 

wokół wspólnych działań na rzecz edu-

kacji i wychowania młodzieży…”. 

Byłam jedną z wielu osób, które w kraju 

wspomagały realizację zadań projektowych. 

Pełniłam rolę konsultanta regionalnego. 

Opiekowałam się sześcioma „szczęśliwymi” 
szkołami. [...] 

Bożena Harasimowicz

RODZICE  PARTNEREM  SZKOŁY  

INFORMACJA  PEDAGOGICZNA  Z  UWZGLĘDNIEN IEM 

EDUKACYJNEJ  BAZY  INTERNETU

Praktyka szkolna udowadnia, że zado-

walająca współpraca rodziny ze szkołą 

urasta do miary wyzwania edukacyjnego. Pod-

mioty zainteresowane budowaniem współ-

pracy podkreślają, że partnerstwo nie jest 
łatwe, gdyż zazwyczaj ani nauczyciele, ani 

rodzice, a szerzej i urzędnicy, nie są do 

takiego współdziałania fachowo przygoto-

wani.  

Warto przy tym zauważyć, że w optyce 
przyjętej przez prawo międzynarodowe 

państw UE – to nie administracja, ale ro-

dzice i nauczyciele stają się w równym 

stopniu odpowiedzialni za kształt oświaty. 

Z tendencją tą korespondują w Polsce m.in. 

aktualne priorytety oświatowe. 

Proponuję więc przedmiotem uwagi uczy-

nić kilka tematów dotyczących rodziców 

w aspekcie szkoły. 

1. Współpraca wychowawcy (szkoły) z rodzi-

cami 

2. Wybrane strony internetowe dla rodziców 

i  nauczycieli 

3. Programy dotyczące rodziców 

4. Reprezentacje rodziców w europejskich 

systemach oświatowych 

5. Rodzice jednym z adresatów „Kampanii 

na Rzecz Uczenia się” prowadzonej przez 

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nau-

czycieli w Warszawie.  

[...] 

Grażyna Bochenkiewicz
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„W   HOŁDZIE   

INWALIDOM  WOJENNYM   

OKRĘGU  CZĘSTOCHOWSKIEGO”  

PROMOCJA  KSIĄŻKI  –   ALBUMU  DR.   TADEUSZA  GAŁECKIEGO

Środowisku nauczycielskiemu towarzy-

szą stale niepokoje – czy realizowane przez 

nas, na różnych poziomach kształcenia, 

wychowanie patriotyczne przynosi efekty, 
czy jest naprawdę żywe, czy dobrze uczy 

przywiązania do ojczyzny i tradycji naro-

dowej? Niestety, refleksje są często smutne, 

a odpowiedzi – niezadowalające. Ciągle szu-

kamy osób, miejsc czy rozwiązań, które 
dopełniłyby naszych działań, wskazały ucz-

niom narodowe korzenie i nauczyły ich 

świadomie kochać Ojczyznę. 

 
Bezsprzecznie, na bieżąco, także wobec 

stałego odkrywania „białych plam” w his-

torii narodu, potrzebna jest w naszej pracy 
wychowawczej lektura oraz kontakt z ludź-

mi, którzy mogą jeszcze dać bezpośrednie 

świadectwo prawdzie historycznej i szla-
chetnej postawie semper fidelis. 

Tym bardziej cieszy fakt, że do rąk Czy-

telnika trafia książka będąca swoistym 
przewodnikiem wychowania patriotycznego, 

silnie zakorzenionym w dziejach miasta 

i regionu. 

Jest to praca dr. inż. por. Tadeusza Ga-

łeckiego – prezesa Oddziału ZIW w Często-

chowie, człowieka zasłużonego dla Ojczyzny, 

jej obrony i niepodległości oraz wybitnego 

społecznika. Książka nosi tytuł „Ku pamięci 
potomnym. W Hołdzie Inwalidom Wojennym 

Okręgu Częstochowskiego zawsze wiernym 

Bogu i Ojczyźnie. W 85. rocznicę powstania 

Związku.” 

Obok bogatego pod względem faktogra-

ficznym, a przy tym syntetycznego rysu 

historycznego Związku, Autor bardzo wni-

kliwie przedstawia aktywny, dyktowany 

prawdziwą potrzebą serca kochającego Oj-
czyznę, udział władz i członków Związku 

w rocznicach i obchodach wydarzeń histo-

rycznych.  

Publikacja jest bogato ilustrowana – do-
pełnieniem treści są liczne kolorowe zdjęcia, 

dokumentujące zasługi weteranów walki 

i męczeństwa dla życia społeczności regionu 

częstochowskiego oraz ich udział w uroczys-

tościach patriotycznych. 

Język książki jest przejrzysty, dzięki cze-

mu może ona stać się lekturą nie tylko dla 

nauczyciela, ale także dla ucznia.  
„A te skrzydła okrwawione,  
w tylu bitwach poranione, 
Choć zmalały, spopielały,  
jeszcze siły nie straciły,  
Jeszcze są jak dawniej były,  
Jeszcze skrzydła dawnej chwały  
mogą unieść nas.” 

Podsumowując słowami wiersza E. Bryl-

la, pragnę polecić Państwu tę książkę. 

Pamięć o wojennych i powojennych losach 

Polaków nie może osłabnąć. Pamiętajmy jak 
bezcenny dar niosą jeszcze ze sobą Kom-

batanci. W ich postawie młodzież może 

szukać i korzeni i skrzydeł. [...] 

Grażyna Bochenkiewicz
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WIZYTA  PRZYGOTOWAWCZA  SZKOLNYCH 

PROJEKTÓW  SOCRATES  COMENIUS 

W  CZĘSTOCHOWIE

RODN „WOM” w Częstochowie we współ-

pracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach  

– Delegatura w Częstochowie oraz Inter-

national Education Office – Gloucestershire 

(UK), zorganizował w dniach 6.01.2007 r.  

– 10.01.2007 r. wizyty przygotowawcze do 
szkolnych projektów Socrates Comenius, 

równolegle dla jedenastu grup. W przed-

sięwzięciu brało udział jedenaście polskich 

szkół, które pełniły role gospodarzy. Były to: 
1. Szkoła Podstawowa nr 52 w Częstochowie  

42-271 Częstochowa  

ul. Powstańców Warszawy 144 a  
2. Szkoła Podstawowa nr 21  

im. S. Konarskiego w Częstochowie  

42-202 Częstochowa, ul. Sabinowska 7/9  
3. VII Liceum Ogólnokształcące  

im. M. Kopernika w Częstochowie  

42-200 Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 18  
4. II Liceum Ogólnokształcące  

im. R. Traugutta w Częstochowie  

42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 62 
5. Przedszkole z oddziałami integracyjnymi  

we Wręczycy Wielkiej 

42-130 Wręczyca Wlk. ul. Sportowa 2 b  
6. Zespół Szkół im. Synów Pułku 

w Węglowicach, Gimnazjum,  

42-133 Weglowice  
7. Szkoła Podstawowa im. kpt. L. Teligi  

w Poraju  

ul. Górnicza 18, 42-360 Poraj 
8. Gimnazjum nr 5 w Myszkowie 

42-200 Myszków, ul. Sikorskiego20 a  

9. Gimnazjum w Niegowie  

42-320 Niegowa  

 10. Szkoła Podstawowa im. J. Lompy 

w Lubszy 
42-287 Lubsza, ul. Szkolna 1  

 11. Szkoła Podstawowa w Cynkowie  

42-350 Koziegłowy Cynków  

ul. Strażacka 1  

 

Na nasze zaproszenie odpowiedziały 

szkoły z UK, Francji, Belgii, Szwecji, Nor-

wegii, Rumunii, Włoch, Republiki Czech, 

Słowacji, Hiszpanii i Austrii, skąd przybyło 

do Częstochowy 45 nauczycieli.  

Praca nad projektami rozpoczęła się od 

wspólnego spotkania wszystkich partners-

kich szkół. [...] 

Krystyna Prażmowska

III   MYSZKOWSKIE  DNI  RODZINY 

W ciągu trzech dni – od 25 do 27 maja 

2007 r. – odbywały się III Myszkowskie Dni 

Rodziny, którym towarzyszyło przesłanie: 

„W trosce o rodzinę”.  

Organizatorami tego potrzebnego i w peł-

ni udanego przedsięwzięcia byli: Urząd 

Miasta Myszkowa, Miejski Dom Kultury 

w  Myszkowie, Regionalny Ośrodek Dosko-

nalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

oraz parafie, szkoły i przedszkola mysz-

kowskie.  

Patronat medialny sprawowały: Tygodnik 
Katolicki „Niedziela” i Katolickie Radio 

„Fiat”. Zaproszono również „Częstochowski 

Biuletyn Oświatowy”. 
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Celem imprezy było m.in. uświadomienie 

ogromnej roli rodziny w budowaniu zdro-

wego i szczęśliwego społeczeństwa, wyjście 

do rodzin, otwarcie na ich problemy i ra-

dości, zamiar zacieśniania więzów rodzin-

nych i dobra wspólna zabawa. [...] 

Grażyna Bochenkiewicz

OPINIE  UCZNIÓW  NA  TEMAT  ZAJĘĆ  

EDUKACYJNYCH  PROWADZONYCH   

W  RAMACH  PROJEKTU  „SPOŁECZEŃSTWO  

INFORMACYJNE  W  CZĘSTOCHOWIE”

Konferencja „Społeczeństwo informa-

cyjne w Częstochowie”, która odbyła się 

1 marca 2007 roku w Sali Urzędu Miasta 

w  Częstochowie, stanowiła podsumowanie 

działań podjętych w ramach rocznego 

projektu edukacyjnego o tym samym tytule. 

Projekt realizowany był przez Urząd Miasta 

w Częstochowie we współpracy z Regional-

nym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie, Samorządowym 

Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie 
oraz częstochowskimi szkołami ponadgim-

nazjalnymi. 

Celem projektu było kształcenie umie-

jętności pozyskiwania informacji z różnych 

źródeł i baz danych. 

Beneficjenci projektu – uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych – brali udział w zaję-

ciach dydaktycznych prowadzonych przez 

nauczycieli przedmiotów: wiedza o społe-

czeństwie i informatyka. 

Prowadzono je w oparciu o scenariusze 

lekcji opracowane przez nauczycieli 

konsultantów RODN „WOM” i SOD, opubli-

kowane w poradniku – „Społeczeństwo 

informacyjne w Częstochowie”. Celem zajęć 

prowadzonych w ramach WOS i informatyki 
było kształcenie wielu umiejętności po-

trzebnych do życia w społeczeństwie in-

formacyjnym. Na przykład: przygotowanie 

strony internetowej prezentującej działania 

społeczności lokalnej, aplikowanie w róż-
nych programach umożliwiających reali-

zację marzeń i rozwiązanie problemów, 

wyszukiwanie dokumentów typu wniosek 

o wydanie dowodu osobistego, przygotowa-

nie druku przelewu na rachunek bankowy, 

budowanie własnych dokumentów potrzeb-
nych podczas starań o rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej. […] 

                           Bożena Harasimowicz 

 

 2008   

KSZTAŁCENIE  NA  ODLEGŁOŚĆ  

Z  PLATFORMĄ  MOODLE

Ostatnie lata to czas niezwykle dyna-

micznego rozwoju technologii informacyjnej, 

przetwarzania oraz przesyłania informacji, 

zupełnie nowych sposobów społecznego 
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porozumiewania się. Powszechne i globalne 

wykorzystanie Internetu wywołało wielką 

transformację, stworzyło nową rzeczywis-

tość, spowodowało głębokie zmiany socjo-
logiczne i powstanie nowej kategorii – spo-

łeczeństwa informacyjnego. W tej rzeczy-

wistości szkoła nie może być anachroniczna 
czy odgrywać roli outsidera, ale musi mieć 

świadomość, że środki i sposoby przeka-

zywania wiedzy powinny przybrać nowo-
cześniejszą formę, a tradycyjne nauczanie 

częściowo ustąpić nowoczesnym metodom, 

naturalnie bliższym większości odbiorców 

(szczególnie osobom młodym) lub metody te 

uzupełniać. 

Obecnie, w dobie Internetu, globalizacji 

i bardzo szybkiego tempa życia coraz więk-

szego znaczenia zaczyna nabierać kształ-
cenie na odległość (ang. distance learning), 

realizowane przy wykorzystaniu nowoczes-
nych technik komputerowych (ang. e-lear-
ning). W tych działaniach istotną rolę od-

grywają platformy e-learningowe, dzięki któ-

rym możliwe jest prowadzenie różnych zajęć 

w trybie aktywnego dostępu do Internetu 
(ang. online), w środowisku i za pośred-

nictwem nowoczesnych technologii informa-

cyjnych, bez konieczności tradycyjnego kon-

taktu nauczyciel – uczeń. 

Warto zaznaczyć, że platformy e-learnin-

gowe wykorzystuje się nie tylko w „czystym 

e-learningu”, ale również jako doskonałe 

uzupełnienie tradycyjnego modelu kształ-

cenia. Za pomocą platformy e-learningowej 

można bowiem prowadzić zajęcia w formie 
„nauczania mieszanego” (ang. blended lear-
ning), wykorzystując platformę do wspoma-

gania i uatrakcyjnienia tradycyjnych zajęć. 

Stale podkreślanym walorem e-learningu 

jest nauka w dogodnym czasie i miejscu 

oraz w indywidualnym tempie i zakresie.  

W społeczeństwie informacyjnym nowo-

czesny nauczyciel, umiejętnie wplatający 

w swój warsztat pracy dydaktycznej elemen-

ty e-learningu ułatwia dobry start ucznia 
w kolejne etapy edukacji czy dorosłego ży-

cia. Natomiast nauczyciel jako odbiorca 

szkoleń e-learningowych może doskonale 

kształtować własną ścieżkę awansu zawo-

dowego i rozwoju. [...] 

Grażyna Bochenkiewicz 
Maciej Dawid

WSPOMAGANIE  ROZWOJU  

UCZNIA  ZDOLNEGO  

–   FORUM  WYMIANY  DOŚWIADCZEŃ  

„Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione,  
z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach,  

potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości  
oraz dużym talentem społecznym.  

Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju.” 
David Lewis, „Jak wychować dziecko zdolne” 

 

Powyższe przesłanie towarzyszyło obra-

dom konferencji pod hasłem „Wspomaganie 

rozwoju ucznia zdolnego – forum wymiany 

doświadczeń”. Jej dwie edycje przeprowa-
dzono w dniach 28.11.2007 r. i 4.02.2008 r. 

w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskona-

lenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

Konferencja poświęcona była wymianie 

doświadczeń na temat sposobów rozwijania 

zainteresowań, aktywności i wyobraźni dzie-
ci oraz rozważaniom nad sposobami two-

rzenia dziecku możliwości maksymalnego 

rozwoju. 

Forum cieszyło się szczególnie szerokim 

zainteresowaniem nauczycieli. Łącznie w kon-
ferencjach udział wzięło 330 uczestników.  

Spotkanie zorganizowały KO w Katowi-

cach Delegatura w Częstochowie oraz RODN 

„WOM” w  Częstochowie. Koordynatorem przy-

gotowań i osobą prowadzącą forum była Maria 

Wasik-Tyrała – nauczyciel konsultant.  

Tematyka wystąpień stanowiła odbicie 

szerokiego spektrum problemów związanych 
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z prawidłową pracą z uczniem zdolnym. 

Pierwszą część konferencji poświęcono za-

gadnieniu regulacji prawnych dotyczących 

wspierania rozwoju zdolności i talentów 
uczniów. Temat ten rozwinęli: Andrzej 

Gracki, Teresa Jankowska, Krystyna Ma-

ciocha i Władysława Tkaczyk – starsi wi-

zytatorzy KO w Katowicach Delegatura 

w Częstochowie.  

Następnie poruszono problem wspoma-
gania rozwoju dzieci zdolnych. Z referatem 

wystąpiła Jadwiga Mysłek, dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Czę-

stochowie.  

Do czynnego udziału w pracach konfe-

rencji zaproszono zainteresowanych tema-
tem nauczycieli. Ich wystąpienia były ważną 

częścią forum. Pedagodzy przedstawili sze-

reg ciekawych, autorskich, sprawdzonych 

w praktyce szkolnej sposobów pracy z ucz-

niem zdolnym i uzdolnionym. Przedstawili 

własne sukcesy, interesujące uwagi i wnios-
ki. [...] 

Maria Wasik-Tyrała

„CZĘSTOCHOWA  I  JEJ  DZIEDZICTWO 

KULTUROWE  –   ŚLADY  PRZESZŁOŚCI”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie przy współ-

pracy Muzeum Częstochowskiego i Akade-

mii im. Jana Długosza w Częstochowie był 

organizatorem konferencji „Częstochowa 

i  jej dziedzictwo kulturowe – ślady prze-
szłości.” Konferencja odbyła się 27 lutego 

2008 r. w Auli „FORUM” RODN „WOM” 

w Częstochowie. 
Głównym celem spotkania było zwróce-

nie uwagi na różnorodność kulturową na-

szego miasta przywrócenia pamięci współ-

istnienia wyznań, grup narodowych i etnicz-

nych. [...] 

Sylwia Kurcab 
 

Spotkanie z nauczycielami

PROJEKT 

„M IEJSCA  PAMIĘCI  W  CZĘSTOCHOWIE 

I   ICH  ROLA  W  WYCHOWANIU 

PATRIOTYCZNYM  MŁODZIEŻY”

Z końcem roku 2008 sfinalizowane zos-

taną działania w ramach projektu reali-
zowanego pod tytułem „Miejsca pamięci 

w  Częstochowie i ich rola w wychowaniu 

patriotycznym młodzieży”.  
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Cele główne:  
1. Opracowanie na rzecz wychowawców 

dzieci i młodzieży na wszystkich pozio-

mach edukacji materiałów popularno-

naukowych i dydaktyczno-wychowaw-

czych na temat miejsc pamięci w Czę-
stochowie, w założeniu stanowiących me-

rytoryczne wsparcie, inspirację i pomoc 

w realizacji wychowania patriotycznego 

w miejscach pamięci.  
2. Rozwój ucznia zdolnego, poszerzenie jego 

zainteresowań historycznych. 

Cele ukierunkowane na ucznia – uczestnika 
projektu / po zakończeniu projektu uczeń 

będzie potrafił:  
1. zaprezentować wybrane miejsce pamięci 

w oparciu o tekst, zdjęcia i elementy pre-

zentacji multimedialnej, 
2. wskazać źródła pozyskiwania informacji 

o miejscu pamięci, 
3. dokumentować informacje o zabytkach 

w formie pisanej i fotograficznej, 
4. określić emocje i uczucia, jakie łączą go 

z danym miejscem pamięci, 

5. scharakteryzować, na podstawie doś-

wiadczenia, na czym polega praca me-

todą projektu. 

Cele ukierunkowane na nauczyciela  
– uczestnika projektu / po zakończeniu pro-

jektu nauczyciel będzie potrafił: 
1. wyczerpująco zaprezentować wybrane 

miejsce pamięci w oparciu o opracowany 

w ramach projektu tekst i zdjęcia oraz 

elementy prezentacji multimedialnej, 
2. wskazać walory wychowawcze związane 

z wybranym miejscem pamięci, 
3. zaproponować metody i formy pracy wy-

chowawczej w oparciu o konkretne miejsce 

pamięci, 
4. scharakteryzować, na podstawie doświad-

czenia, na czym polega praca metodą 

projektu i ocenić efekty pracy. W pro-

jekcie uczestniczą (koordynują pracę 
uczniów) z założenia nauczyciele gim-

nazjów i szkół ponadgimnazjalnych na-

szego miasta. [...] 

Grażyna Bochenkiewicz

 2009   

ROK  PRZEDSZKOLAKA  

WYCHOWANIE  PRZEDSZKOLNE   

W  ŚWIETLE  ZAŁOŻEŃ   

REFORMY  PROGRAMOWEJ  MEN
Wychowanie przedszkolne jest pierwszym 

etapem, który wprowadza nas do życia 

w  społeczeństwie poza domem rodzinnym. 

W przedszkolu uczymy się podstawowych 

zasad współżycia w grupie, dzielenia się, za-
chowań grzecznościowych, pracy w zespole.  

Od jakości pracy przedszkola, kwalifi-

kacji zatrudnionych nauczycieli, a przede 

wszystkim od odpowiedniego ustawodaw-

stwa zależy – czy przedszkole będzie miejs-

cem wartościowym dla życia naszych dzieci. 

Podejmowane przez kraje Unii Europejskiej 

inicjatywy edukacyjne i reformy oświatowe 

są przejawem starań o wspólną przyszłość.  

W Polsce jesteśmy aktualnie w okresie 
istotnych zmian dotyczących wychowania 

przedszkolnego. [...] 

Jadwiga Mielczarek
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PROJEKT   

EUROPEJSKIE  PORTFOLIO 

DLA  NAUCZYCIELI

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie w latach 

2007–2009 realizował projekt „Europejskie 

Portfolio dla Nauczycieli – kompetencje 

interpersonalne, interkulturowe, społeczne 

i obywatelskie dla nauczycieli europejskich” 
(Comenius 2.1, numer projektu – 129382-

CP-1-2006-1-SE-COMENIUS-C2). Projekt 

koordynowała prof. Margareta Sandström 

Kjellin z Uniwersytetu Mälardalen 

w  Västerås w Szwecji. Pozostałe instytucje 
partnerskie to: Uniwersytet w Reading 

(Wielka Brytania), Uniwersytet w Hadze (Ho-

landia), Miasto Västerås (Szwecja) i Stowa-

rzyszenie Nauczycieli w Sintrze (Portugalia). 

 

Spotkanie projektowe w Reading, 

Wielka Brytania (luty 2008 r.) 

Projekt EPT miał pomóc w odpowiedzi na 
ważne dla edukacji w Europie pytania: Co 

dziś znaczy obywatelstwo europejskie? Jak 

należy go uczyć? W jaki sposób przygo-

towywać nauczycieli do nauczania obywa-

telstwa? Miał również zachęcić nauczycieli 
do włączenia wybranych aspektów edukacji 

obywatelskiej – postaw i wartości – do nau-

czania w szkołach w całej Europie. 

Bezpośrednim celem projektu było pod-

niesienie kompetencji interpersonalnych, 

społecznych i interkulturowych nauczycieli 
– by mogli promować postawy i wartości, 

takie jak demokratyczny dialog i tolerancja, 

by byli dobrze przygotowani do pracy w wie-

lokulturowych szkołach europejskich, by 

wzrosła ich mobilność zawodowa i możli-

wości zatrudnienia w innych krajach Unii 

Europejskiej. 

Celem długofalowym projektu było wypo-

sażenie uczniów w kompetencje niezbędne 

do życia w wielokulturowych, globalnych 

społeczeństwach, promowanie poczucia 
wspólnoty i tożsamości europejskiej oraz 

kształtowanie wartości i postaw, którymi 

powinni charakteryzować się obywatele 

Unii. 

Główne założenie projektu brzmiało nas-
tępująco: aby osiągnąć powyższe cele, re-

lacje interpersonalne nauczyciel – uczeń 

w  szkołach europejskich powinny opierać 

się na zasadach demokratycznych i dialogu 

horyzontalnym.  

 
Spotkanie projektowe w Częstochowie (maj 2009 r.) 

Należy podkreślić, że pomysłodawcą 

uczestnictwa RODN „WOM” w projekcie 

i  pierwszym jego polskim partnerem była 

Krystyna Prażmowska, która – wcześniej 

uczestnicząc w kilku unijnych przedsię-
wzięciach edukacyjnych – nawiązała kon-

takty zagraniczne i zyskała u partnerów 

europejskich uznanie i szacunek za profe-

sjonalizm. Po jej śmierci projekt po stronie 

polskiej koordynowali kolejno: Izabela 

Leszczyna, Eugeniusz Romański i Grażyna 
Kawecka-Karaś oraz współpracowali przy 

jego realizacji: dr Jerzy Zdański, Bernarda 

Śmigielska i Marzena Pieńkowska. [...] 

Grażyna Kawecka-Karaś 

Marzena Pieńkowska 
Bernarda Śmigielska
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MOJA  LEKCJA  HISTORII  

W  70.   ROCZNICĘ  WYBUCHU  

II   WOJNY  ŚWIATOWEJ

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie we współ-

pracy z Akademią im. J. Długosza w Czę-

stochowie, Muzeum Częstochowskim – Ośrod-

kiem Dokumentacji Dziejów Częstochowy, 

Instytutem Pamięci Narodowej Oddziałem 
w Katowicach – Delegaturą w Częstochowie 

zorganizował 23 września 2009 r. w Auli 

„Forum” w siedzibie RODN „WOM” w Czę-

stochowie konferencję „Moja lekcja historii 

w 70. rocznicę wybuchu II  wojny świa-
towej”. Głównym celem przedsięwzięcia było 

upamiętnienie wydarzeń związanych z na-

paścią hitlerowską na Polskę w 1939 r.  

Konferencję wzbogaciły wystawa oraz 

prezentacja multimedialna opracowane na 

podstawie archiwalnych zdjęć z zasobów 
Muzeum Częstochowskiego, przedstawione 

uczestnikom w hallu obok Auli „Forum”.  

 
Dr Jarosław Durka, mgr Sylwia Kurcab,  

ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek 

Przedsięwzięcie spotkało się z dużym od-

zewem nauczycieli i uczniów. W sumie w kon-

ferencji wzięło udział około 140 uczestni-

ków. [...] 

Sylwia Kurcab

 2010   

ROK  HISTORII  NAJNOWSZEJ  

70.   ROCZNICA  ZBRODNI  KATYŃSKIEJ  

KAZANO  NAM  MILCZEĆ,   

CHOĆ  CHCIAŁO  SIĘ  KRZYCZEĆ...

Rozmowę z Anną Bielecką,  
prezesem Stowarzyszenia  

Rodzina Katyńska w Częstochowie  

przeprowadziła Grażyna Bochenkiewicz 

– Co leży u źródeł Pani obecności w śro-
dowisku Rodziny Katyńskiej? 

– Wśród pomordowanych na Wschodzie 

1940 r. był mój dziadek ppor. Mikołaj Ru-

denko, który w 1939 r. został aresztowany 

przez NKWD koło Kowla i uwięziony w obo-

zie w Kozielsku. To właśnie stamtąd rodzina 

otrzymywała listy. Dziadek został zamor-

dowany w Katyniu. Pamięć o nim przecho-

wywał mój ojciec, członek naszego Stowa-
rzyszenia, wraz z nim – ja, a teraz także mo-

ja córka. 

– Pani Prezes, co wiemy o częstochow-
skiej liście katyńskiej? Kim byli pomordo-
wani? 
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– Byli to funkcjonariusze Policji Polskiej, 

Służby Więziennej, żołnierze Straży Gra-

nicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza, 7 Dy-

wizji Piechoty z Częstochowy, 27 Pułku Pie-
choty z Częstochowy, 7 Pułku Artylerii Lek-

kiej z Częstochowy, 74 Pułku Piechoty 

z  Lublińca, 25 Pułku Piechoty z Piotrkowa 

Trybunalskiego. Taki mamy stan wiedzy na 

dziś. Informacje o naszych bliskich pomor-

dowanych przez stalinowskich oprawców 
gromadzone są nadal. [...] 

 
21.04.1995 r.  

Poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia  
Rodzina Katyńska w Częstochowie;  

chorążym sztandaru był Henryk Muś,  
jeniec Ostaszkowa 

– Jakie były początki Stowarzyszenia Ro-
dzina Katyńska w Częstochowie? 

– Przypomnę, że NKWD dokonało zbrodni 

w ogromnej tajemnicy. Jej skuteczność 
przypieczętowały akcje deportacyjne. Objęły 

one większość członków rodzin pomordo-

wanych. Utrudniało to żonom, rodzicom, 

dzieciom poszukiwanie najbliższych oraz 

nagłaśnianie faktu ich zaginięcia. [...]  

Z bogatej historii częstochowskiej Ro-

dziny Katyńskiej warto wspomnieć pierwsze 

uroczyste uhonorowanie pamięci pomor-

dowanych oficerów i policjantów zorganizo-

wane w 1991 r.  

– Jakie działania podjęła rodzina Ka-
tyńska na Wschodzie?  

– Dla nas, członków Rodziny Katyńskiej, 

bardzo ważne jest odwiedzanie grobów blis-

kich, pomordowanych na Wschodzie. Po raz 

pierwszy w Katyniu byliśmy dopiero w 1997 r. 
Spełniło się wówczas nasze wielkie prag-

nienie, by stanąć nad mogiłami ofiar, któ-

rym po dziesiątkach lat milczenia przywró-

cona została pamięć oraz by pomodlić się 

o ich wieczny spoczynek.  

Jeśli jest to tylko możliwe, uczestniczymy 

w pielgrzymkach do naszych miejsc pamięci 

na Wschodzie. Jak wspomniałam, przed 

dziesięcioma  

– Czy Rodzina Katyńska w Częstochowie 
prowadzi współpracę ze szkołami lub inną 
działalność informacyjno-edukacyjną upa-
miętniającą prawdę o mordzie katyńskim 
i jego ofiarach?  

– Jesteśmy zatroskani o wychowanie mło-
dego pokolenia w umiłowaniu prawdy, spra-

wiedliwości i ojczystej historii. Edukację 

w tym zakresie traktujemy jako wewnętrzny 

obowiązek wobec ofiar zbrodni. Członkowie 

naszego stowarzyszenia bardzo często od-
wiedzają szkoły. Jesteśmy obecni szcze-

gólnie na lekcjach historii. Przychodzimy, 

by budować świadomość historyczną mło-

dego pokolenia, by opowiadać przerażającą 

prawdę o zbrodni katyńskiej i ostrzegać 

młode pokolenie przed podobnym ludo-
bójstwem. Mamy moralne prawo, by zło 

nazywać złem, jednak mówimy także o prze-

baczeniu, które wypływa z naszej wiary 

chrześcijańskiej. [...] 

 
Katyń, 5.07.2006 r.  

Sztandar Stowarzyszenia Rodzina Katyńska  
przy jednym z grobów 

Rozwinęła się współpraca z wieloma 

szkołami, przede wszystkim z tymi, które 

sadziły tzw. dęby katyńskie. Na dyżury do 

naszej siedziby zgłaszają się młodzi ludzie, 

prosząc o informacje dotyczące pomordo-

wanych jeńców. Jesteśmy otwarci na współ-
pracę ze szkołami i z uczniami zaintereso-

wanymi tematyką katyńską. Szukamy spo-

sobu, aby posiadane przez nas materiały 

były dostępne dla nauczycieli i młodzieży. 

[...]
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OGÓLNOPOLSKI  KONGRES  NAUCZYCIELI  

WYCHOWANIA  DO  ŻYCIA   W  RODZINIE 

„CHODZI  O  RODZINĘ”

Przygotowanie do życia w rodzinie to 

niezbędny element wychowania, dlatego 

polska szkoła realizuje zajęcia z tego za-

kresu, wspomagając rodziców. Regionalny 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie wystąpił z inicjatywą cy-
klicznych spotkań konsultantów i nauczy-

cieli wychowania do życia w rodzinie z całej 

Polski.  

W dniach 9–10 maja br. odbył się 

pierwszy Ogólnopolski Kongres Nauczy-
cieli Wychowania do Życia w Rodzinie 

„Chodzi o rodzinę”. [...] 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: 

Izabela Leszczyna, poseł na Sejm RP, 

Renata Dziura, wicedyrektor Delegatury KO 

w Częstochowie, ks. prałat Marian Szczer-
ba, dyrektor Wydziału Katechizacji Dzieci 

i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Często-

chowie, ks. dr Jacek Reczek, dyrektor 

Studium Życia Rodzinnego działającego 

przy Instytucie Teologicznym w Często-
chowie. Kongresowi przewodniczyła Elżbieta 

Doroszuk, nauczyciel konsultant RODN 

„WOM” w Częstochowie. 

 
Otwarcie Kongresu przez Grażynę Kawecką-Karaś  

– dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie;  
obok nauczyciele konsultanci: Elżbieta Doroszuk  
– inicjator i organizator Kongresu i Rafał Praszczyk 

W spotkaniu uczestniczyło szesnastu 

nauczycieli konsultantów z ośrodków dosko-

nalenia nauczycieli z różnych stron Polski 

i ponad siedemdziesięciu nauczycieli reali-

zujących zajęcia edukacyjne wychowanie do 

życia w rodzinie z kilku województw. Byli też 

obecni doradcy rodzinni i słuchacze Stu-

dium Życia Rodzinnego.  

 
Wykład dr Wandy Półtawskiej 

 

Wystąpienie red. Teresy Król 

10 maja Kongres otwarła i powitała przy-

byłych Grażyna Kawecka-Karaś, dyrektor 

RODN „WOM” w Częstochowie. Pierwszy 

Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wycho-

wania do Życia w Rodzinie, to brzmi dumnie 

– podkreśliła i zapewniła, że będzie drugi za 
rok. […] 

Elżbieta Doroszuk 

Do  2020 roku odbyło się dziesięć edycji 
Kongresu.
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„AKADEMIA  WYCHOWAWCY” 

RELACJA  PODSUMOWUJĄCA   

CYKL  KONFERENCJI

Kolejne konferencje w ramach powołanej 

przez RSOiW NSZZ „Solidarność” w Czę-

stochowie oraz Regionalny Ośrodek Dosko-

nalenia Nauczycieli „WOM” „Akademii Wy-

chowawcy” już za nami. 

11.02.2010 r. odbyło się spotkanie, na 
którym dyskutowano na temat Czy uczelnie 

wyższe przygotowują młodych nauczycieli 

do pracy wychowawcy? 

Kolejne spotkanie dotyczyło tematu: 

W  jaki sposób rozwiązywane są problemy 
wychowawcze w szkołach? (18.03.2010 r.) 

 Wyjątkowym spotkaniem (22.04.2010 r.) 

był moduł IV naszego projektu zatytułowa-

ny: Rola i sposób funkcjonowania instytucji 

wspierających nauczycieli – wychowawców. 

Wyjątkowym gościem tego spotkania była 
Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska.  

 
Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 i sierżant sztabowy Jarosław Praclewski 

Ostatnie, piąte spotkanie „Akademii Wy-
chowawcy” będzie miało miejsce 20.05.2010 r. 

i będzie podsumowaniem podjętych wspól-

nie działań. [...] 
Witold Biel 

Dorota Kaczmarek

 2011   

INAUGURACJA  PROJEKTU  
„AKADEMIA  RODZICA”

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Częstochowie przy 

współpracy Urzędu Miasta Częstochowy – 
Wydział Edukacji i  Sportu zainaugurowała 

kolejny projekt pod nazwą „Akademia 

Rodzica”. Honorowy patronat nad przed-

sięwzięciem objął Śląski Kurator Oświaty 

Stanisław Faber. 

Tym razem cykl pięciu spotkań kierowa-

ny jest do rodziców uczniów uczęszczają-

cych do częstochowskich szkół. 

Powołując „Akademię Rodzica” chcieliś-

my zaprosić rodziców do trwającej od pół ro-

ku dyskusji prowadzonej przez nauczycieli 
na temat wychowania dzieci i młodzieży. 

Planujemy wspólnie zastanowić się, jak 

powinna wyglądać dobra współpraca ze szko-

łą, jak ważnym podmiotem w procesie wy-

chowawczym jest rodzic? Należy zadać sobie 

pytanie, dlaczego obie strony tego procesu 
obwiniają się wzajemnie za jego słabe  

efekty? 

O brakach szkoły, o umiejętnościach 

nauczycieli – wychowawców, o selekcji, ja-

kiej powinno się dokonywać w doborze do 
tego zawodu oraz roli mediów, dyskutowa-

liśmy w ramach „Akademii Wychowawcy”. 

Również o tym, że w dobie szybko zmienia-

jącej się rzeczywistości rodzina staje się 

niewydolna wychowawczo. Ale to za mało, 

aby zmienić złą tendencję. Musi być bu-
dowany jednolity front szkoły, rodziców, de-

cydentów, jak i mediów. 
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Całą naszą energię należy skupić i ukie-

runkować na naprawianie i budowanie zau-

fania rodzica do szkoły i odwrotnie. Na 

wzmocnienie autorytetu nauczyciela, który 
stanie się mentorem dla rodzica. 

Musi zaistnieć wszechobecne przekona-

nie, że tylko wspólnym wysiłkiem jesteśmy 

w stanie skutecznie i prawidłowo z pozytyw-

nym skutkiem przystąpić do wychowywania 

młodego człowieka. Jak dziś pomóc rodzi-

com? Jak nakłonić ich do samoedukacji, do 

rzetelnej współpracy w kształtowaniu po-
staw ich dzieci, to naczelne zadanie „Aka-

demii Rodzica”. 

Dorota Kaczmarek

II   KONFERENCJA 
„M IEJSCA  PAMIĘCI  I   ICH  ROLA  

W  WYCHOWANIU  DZIEC I   I   MŁODZIEŻY”

31 maja 2011 r. w Regionalnym Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli „WOM w Często-

chowie odbyła się II Konferencja szko-

leniowa pod hasłem „Miejsca pamięci i ich 

rola w wychowaniu dzieci i młodzieży”. 
Obok naszego Ośrodka jej współorganiza-

torami byli: Muzeum Częstochowskie Ośro-

dek Dokumentacji Dziejów Częstochowy 

oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział 

w Katowicach. [...] 

Grażyna Bochenkiewicz

WSPOMNIENIE.  

W  2.  ROCZNICĘ  SYMPOZJUM  

„PRAWA  DZIECKA  W  POLSKIEJ  RZECZYWISTOŚCI  

–  WZRASTANIE  DO  GODNEGO  CZŁOWIECZEŃSTWA”

21 kwietnia minęła 2. rocznica Sym-
pozjum „Prawa dziecka w polskiej rzeczy-

wistości – wzrastanie do godnego czło-

wieczeństwa”, które odbyło się w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Częstochowie. 

Organizatorem Sympozjum obok RODN 
„WOM” w Częstochowie były Akcja Katolicka 

Archidiecezji Częstochowskiej oraz Instytut 

Teologiczny w Częstochowie. Wśród pre-

legentów znaleźli się między innymi: Izabela 

Leszczyna – poseł na Sejm RP, Czesław 

Ryszka – senator RP, Marek Michalak  
– rzecznik praw dziecka, ks. dr Marek 

Dziewiecki, ks. Kazimierz Kurek, ks. dr 

Andrzej Przybylski. Tematyka praw dziecka 

ukazana została w wielorakich aspektach: 

prawnym, historycznym, edukacyjnym i psy-
chologicznym. Prelegenci podjęli takie za-

gadnienia jak: prawa dziecka w Polsce 

i  w  Unii Europejskiej z perspektywy Kon-
wencji o Prawach Dziecka; rola rodziców 

i  państwa w wychowywaniu dziecka z per-

spektywy Karty Praw Rodziny; prawa dziec-

ka a reforma oświaty, a także miejsce religii 

i etyki w wychowaniu dziecka. 

Inicjatorem konferencji był Karol Świer-

czyński – wówczas nauczyciel-konsultant 

RODN „WOM” w Częstochowie. Zmarł 

w niecałe pół roku po tym wydarzeniu.  

Przeprowadzony przez Marcina Bernasia 

– redaktora Katolickiego Radia Jasna Góra,       
a przytoczony poniżej wywiad z organiza-

torami sympozjum, pozwoli wrócić do ge-

nezy tego jakże ważnego przedsięwzięcia. 

Lektura niepublikowanego dotąd w prasie 

wywiadu z pewnością skłoni Czytelnika do 
refleksji nad zawsze aktualną problematyką 
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praw dziecka i jego godnego wzrastania do 

człowieczeństwa oraz przypomni postać 

śp. Karola Świerczyńskiego. 

Oto znaczące fragmenty wywiadu 
z  2009 r. Tekst rozmowy autoryzowała 
Elżbieta Doroszuk. 

* * * 

Karol Świerczyński: Czuję się jakby pod-

wójnie związany z organizatorami, ponieważ 

jestem z jednej strony konsultantem Regio-

nalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie, a z drugiej strony 
działam w radzie Archidiecezjalnego Insty-

tutu Akcji Katolickiej. W związku z tym 

można powiedzieć, że jestem inicjatorem 

sympozjum oraz podjęcia problematyki 

praw dziecka i rozwoju dziecka w szerszym 

kontekście. 

Redaktor Marcin Bernaś: Proszę powie-
dzieć, skąd zrodziła się potrzeba zorganizo-
wania konferencji na taki temat? 

K.Ś.: Sprawa była przypadkowa, chociaż 

kwestią praw dziecka interesowałem się od 

dawna. Mianowicie, uczestniczyłem w cyklu 
wykładów adresowanych do nauczycieli, 

a jeden z nich poświęcony był właśnie pra-

wom dziecka. Po tym wykładzie odczuwałem 

spory niedosyt ze względu na fakt, że pre-

legent nie odwoływał się do źródeł. Moim 
zdaniem takim bardzo cennym źródłem, 

z którego można się wiele dowiedzieć i nau-

czyć odnośnie praw dziecka, jest Między-

narodowa Konwencja o Prawach Dziecka  

– oficjalny dokument Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. Wynika z niego jedno-
znacznie, że wychowanie dziecka należy 

traktować w sposób zrównoważony, tzn. że 

ważne są zarówno prawa dziecka jak i obo-

wiązki. De facto, to co niektórzy nazywają 

obowiązkami, jest prawem. Weźmy za przy-
kład naukę, uczęszczanie dziecka do szkoły 

– jest to jednocześnie i obowiązek, i prawo. 

Bez realizacji tego prawa dziecko nie może 

się dobrze rozwijać i nie przygotujemy go do 

dorosłego życia. Takie wielostronne spoj-

rzenie na dziecko cechuje Międzynarodową 
Konwencję o Prawach Dziecka, która była 

dla mnie punktem wyjścia do rozważań, 

a jednocześnie podstawą doboru prelegen-

tów na nasze sympozjum.  

Elżbieta Doroszuk: Przy tej okazji chcia-

łam bardzo podziękować koledze Karolowi 
Świerczyńskiemu za to, że zainspirował 

nasz ośrodek i Akcję Katolicką do przepro-

wadzenia właśnie tego sympozjum. Pragnę 

nadmienić, że w obecnym roku szkolnym 

prawa dziecka stały się priorytetem Ministra 

Edukacji Narodowej i w związku z tym ten 

temat tak dobrze wkomponował się w prog-
ram ministerialny. W naszym ośrodku zaj-

muję się szczególnie tematyką wychowania 

prorodzinnego i dlatego tak bardzo zależy 

mi, aby prawa dziecka były uwzględniane 

i rozumiane w sposób prawidłowy, czyli tak 

jak już wcześniej kolega wspomniał. Rzeczy-
wiście, często to, co nazywamy obowiązkami 

jest dokładnie prawem dziecka tyle tylko, że 

my dorośli tego prawa nie respektujemy.  

Redaktor M. B.: Jak te prawa zmieniły się 
na przestrzeni dwudziestu ostatnich lat? 

E.D.: Miłość rodzicielska musi się nam 

jednoznacznie kojarzyć ze stawianiem gra-

nic dziecku. Bez ich stawiania wychowanie 

nie jest możliwe. Dostrzegam pewną zmianę 

idącą w tym kierunku. Zapominamy o tej 

prawdzie, wydaje nam się, że jak damy 
dziecku tzw. wolność, (wolność źle rozumia-

ną), to wtedy prawa będą zachowane. Uwa-

żam wręcz odwrotnie. Zresztą sama jestem 

matką dwójki dorosłych dzieci, a trzecia có-

reczka jest jeszcze w gimnazjum. Wiem dob-

rze, że bez stawiania granic młodemu czło-
wiekowi, bez określania wymagań względem 

niego – zabieramy mu jego prawa, a nie da-

jemy mu wolności. 

K.Ś.: Chciałbym dodać, że w momencie 

pojawienia się tak poważnego aktu praw-

nego, jakim jest Międzynarodowa Kon-
wencja o Prawach Dziecka, zawierającego 

bardzo rozsądne zapisy uwzględniające 

pewną tradycję wychowania chrześcijań-

skiego, zaczynają pojawiać się również pewne 

inicjatywy na niższym szczeblu (sympozja, 
konferencje czy debaty nad projektami no-

wych aktów prawnych), prowadzące, nie-

stety, do osłabienia tego pozytywnego wy-

miaru Międzynarodowej Konwencji o Pra-

wach Dziecka. Stąd też pojawia się „problem 

klapsa”. Czy będzie on zakazany czy nie i tak 
będzie zawsze pojawiał się w sytuacjach 

wyjątkowych, kiedy na przykład dziecku coś 

grozi i rodzic musi zareagować. Ten klaps 

jest na pewno wynikiem jakieś bezsilności 

wychowawczej rodziców, niemniej czasami 
jest konieczny – w sytuacjach wyjątkowych. 

Trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tych 

propozycji zmiany w prawie dotyczącym 

wychowania dzieci, czy do zasad wycho-

wania, gdyż mogą one zmierzać w kierunku 

osłabienia dobrych zapisów, które już ist-
nieją. Myślę, że należy przeciwstawiać się 
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wszystkiemu temu to, co osłabia dobre prze-

pisy zawarte w Międzynarodowej Konwencji 

o  Prawach Dziecka. Należy kierować się 

przede wszystkim naszym doświadczeniem 
nie tylko ostatnich lat, ale setek lat i wiedzą 

naukową z zakresu psychologii i pedagogiki. 

Redaktor M.B.: Pierwszą i podstawową 
rzeczą jest właśnie wychowanie w rodzinie,          
a czasami dzieje się tak, że rodzice zabie-
gani, zajęci zapewnieniem jakiegoś bytu 
dziecku i sobie, jakichś normalnych wa-
runków życia, zapominają o tym. Może trze-
ba by było od tego wyjść, najpierw nauczyć 
rodziców wychowywać dzieci. Czy to nie jest 
tak, że oni się boją podjąć tego zadania. 

E.D.: Podczas swojej praktyki zawodowej 

– psychologa czy konsultanta pracującego 

z nauczycielami w ośrodku doskonalenia, 

zauważam, że rodzice często nie wiedzą, na 

czym polega wychowanie, czyli brak jest 

solidnej edukacji rodziców. Wielu z nich 

często mówi do mnie wówczas, kiedy są już 
poważne kłopoty z młodym człowiekiem, 

z jego zachowaniem: dlaczego nie wiedzia-

łem o tym wcześniej, dlaczego nikt wcześ-

niej nie powiedział mi, że w taki i w taki 

sposób trzeba wychowywać, że ważne są 
granice w wychowaniu, że ważne jest po-

ważne podejście do młodego człowieka i da-

wanie przede wszystkim rodzicielskiego 

przykładu życiowego? Dlatego myślę, że po-

mysłem godnym uwagi jest to, aby pro-

pagować i realizować edukację rodziców. 
Należy właśnie zacząć od edukacji, a kiedy 

już rodzic będzie miał tę wiedzę, to oczy-

wiście warto go wspierać, aby mógł ją 

stosować w praktyce. Zapracowani rodzice 

mają coraz mniej czasu. Uważam jednak, że 
nie do końca chodzi o ilość czasu po-

święconego dziecku, tylko bardziej o to, kim 

jest rodzic, jak się zachowuje, jakim jest 

przykładam dla dziecka, jaką ma wiedzę na 

temat wychowania i jakie ma praktyczne 

umiejętności, które też można wyćwiczyć. 

Bo to nie jest tak, że rodzice nie posiadają 

umiejętności wychowawczych. Często pod-

czas warsztatów z rodzicami zauważam, że 

po ćwiczeniach rodzice potrafią np. umie-
jętnie panować nad własnymi emocjami, 

poradzić sobie ze złością dziecka, co jest 

bardzo ważne, szczególnie wtedy, gdy dziec-

ko jest małe i upiera się. Warto podkreślić, 

że rodzic, który tej umiejętności sobie nie 

wypracuje, zaczyna pozwalać dziecku na 
coraz więcej. Niestety, tak jest mu łatwiej  

– łatwiej jest kupić jakąś rzecz, którą w tym 

momencie chce upierające się dziecko – niż 

powiedzieć NIE. Dlatego ten aspekt eduka-

cyjny rodziców wydaje mi się bardzo waż-
nym tematem. 

K.Ś.: Koleżanka już bardzo wyczerpująco 

ten problem naświetliła, więc tylko dodam 

parę słów na temat praw dziecka. Dzieci 

zawsze w historii miały więcej praw niż 

obowiązków z naturalnych powodów. To są 
jednostki, które rozwijają się, którym należy 

pomagać do chwili usamodzielnienia się 

i tak było zawsze. Natomiast tutaj występuje 

jakby pomieszanie pojęć przez niektóre 

środowiska – takie środowiska, które mają 

złe intencje. Mówią o prawach, a tak na-
prawdę chodzi o prawo do czynienia zła. Bo 

jeśli dziecko celowo i z zamysłem może 

wybić szybę czy uderzyć rówieśnika i nie ma 

za to żadnych konsekwencji, to znaczy, że 

dziecko ma prawo do czynienia zła i to jest 
czysta patologia. Istnieje więc kwestia prob-

lemu interpretacji tego prawa i jego sto-

sowania. Myślę, że praktyka stosowania pra-

wa pozostawia wiele do życzenia w Polsce. 

Prawo to nie jest najgorsze i wreszcie należy 

je egzekwować. Jeżeli dziecko coś „prze-
skrobie”, to na miarę jego możliwości powin-

no to odczuć, że tak w przyszłości nie należy 

robić i rodzice też to powinni rozumieć. [...]   

Elżbieta Doroszuk

„TWOJE  DANE  –  TWOJA  SPRAWA.  
SKUTECZNA  OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH”

W roku szkolnym 2010/2011 Regionalny 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie przystąpił w charakterze 

Lidera Regionalnego do realizacji ogólnopol-

skiego programu edukacyjnego pod hasłem 

„Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna 
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ochrona danych osobowych” adresowanego 

do nauczycieli, pedagogów szkolnych i  ucz-

niów szkół gimnazjalnych. Honorowy pa-

tronat nad programem objęli: Katarzyna 
Hall – Minister Edukacji Narodowej i Marek 

Michalak – Rzecznik Praw Dziecka.   

Program „Twoje dane – twoja sprawa…” 

jest wynikiem porozumień o współpracy 

w obszarze działań edukacyjnych na rzecz 

podnoszenia poziomu świadomości w zakre-
sie prawa do prywatności i ochrony danych 

osobowych zawartych przez Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

z Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym oraz 

Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Me-
todycznego i Doskonalenia Nauczycieli 

w Kielcach.  

Głównym celem tej inicjatywy jest posze-

rzanie oferty edukacyjnej szkół o treści 

związane z ochroną danych osobowych 

i  prawem do prywatności, a w szczegól-
ności: 

 wzrost wiedzy nauczycieli o regulacjach 
dotyczących ochrony danych osobowych 

w Polsce, 
 podniesienie kompetencji nauczycieli w ob-

szarze kształtowania wśród uczniów wie-

dzy i umiejętności związanych z ochroną 
danych osobowych i prawem do pry-

watności, 
 poszerzenie oferty doskonalenia zawodo-

wego nauczycieli o zagadnienia związane 

z ochroną danych osobowych i prawem 

do prywatności, 
 poszerzenie warsztatu metodycznego na-

uczycieli i umożliwienie im wymiany doś-
wiadczeń związanych z realizacją przed-

miotowych treści, 
 poszerzenie wiedzy uczniów na temat 

ochrony praw człowieka, 
 kształtowanie wśród uczniów świadomej 

i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej. [...] 

Katarzyna Wilk  

Katarzyna Wąsowicz 
Grażyna Bochenkiewicz

„CZĘSTOCHOWSKIE  DĘBY  PAMIĘCI” 
SYMBOLEM  TRADYCJI  PATRIOTYCZNYCH

Również w tym roku postanowiliśmy 

uczcić pamięć pomordowanych na nieludz-
kiej ziemi, kontynuując zeszłoroczną akcję 

„Katyń… ocalić od zapomnienia. Często-

chowskie Dęby Pamięci”. Tegoroczny projekt 

składał się z kilku etapów i obejmował: 
 grę historyczną: „Miejsca pamięci w Czę-

stochowie” – 4 kwietnia 2011 r., 
 sesję pod hasłem „Młodzi o Częstochowie 

i częstochowianach” – 5 kwietnia 2011 r. 

(Sala Sesyjna w Urzędzie Miasta), 
 uroczystą mszę świętą i sadzenie Dębów 

Pamięci – 8 kwietnia 2011 r.  (Plac Ka-

tyński – nieopodal Galerii Jurajskiej  

– przy trasie DK- 1). 

Celem projektu, obok upamiętnienia 
ofiar zbrodni katyńskiej, było zaakcen-

towanie i przypomnienie młodzieży innych 

ważnych wydarzeń i upamiętnienie ludzi, 

którzy w czasie wojny nie bali się stawić 

czoła okupantom i zapisali chlubną kartę 

w wojennej historii naszego miasta. Za cel 
postawiliśmy sobie również kształtowanie 

u młodzieży świadomości narodowej i lokal-

nej, inspirowanie jej do podjęcia samo-
dzielnych poszukiwań badawczych, pielęg-

nowanie tradycji patriotycznych, wzmocnie-

nie tożsamości narodowej i lokalnej u ucz-

niów oraz odkrywanie prawdy historycznej. 

Chcieliśmy uczcić nie tylko tych, którzy 
zginęli w Katyniu, bo taki akcent dominował 

w ubiegłym roku. Teraz zależało nam, by 

zwrócić uwagę na częstochowian, którzy 

zginęli w czasie II wojny światowej i oku-

pacji w naszym mieście. Przygotowaliśmy 

spojrzenie na wojnę z dwóch stron. 
O swoich doświadczeniach opowiedział nam 

Gustaw Gracki, żołnierz Armii Krajowej 

i uczestnik powstania warszawskiego. Nato-

miast uczniowie w swoich referatach 

przedstawili historię innych częstochowian, 
wielce zasłużonych w walce o niepodległość 

Polski. [...] 

Piotr Galewicz  
Agnieszka Burzyńska 

Rafał Piotrowski
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 2012   

KONKURS „MAM  6   LAT”

Konkurs „Mam 6 lat” został zorgani-

zowany przez Ministerstwo Edukacji Na-

rodowej w roku szkolnym 2011/ 2012. Jego 
celem była promocja i upowszechnianie 

ciekawych form pracy rad rodziców przed-

szkoli i szkół podstawowych umożliwia-

jących przyjazną adaptację dzieci 6-letnich 

w szkole.  

Realizowany był w dwóch modułach: 

● moduł I dla rad rodziców w szkołach 

podstawowych publicznych i niepublicz-

nych: „Sześciolatek w przyjaznej szkole”  

– Jak moja szkoła przygotowała się na 

przyjęcie sześciolatków do pierwszej 

klasy? 

● moduł II dla rad rodziców w przed-

szkolach publicznych i niepublicznych: 

„Przyjaźnie z przedszkola do szkoły”  
– Jak moje przedszkole współpracuje ze 

szkołą, by przejście dziecka z przedszkola 

do szkoły podstawowej było przyjazne?  

Rady rodziców przygotowały sprawozdania 
z realizacji projektów konkursowych. [...] 

Władysława Tkaczyk

„PRAWA  I  OBOWIĄZKI  UCZNIA/DZIECKA”   
TEMATEM  INAUGURACYJNEGO  SPOTKANIA  

„AKADEMII  UCZNIA”

Pierwsze spotkanie projektu „Akademia 

Ucznia” już za nami. Odbyło się ono 

17 września 2012 r. w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Częstochowie.  

Jest to kolejny już projekt realizowany 
przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wycho-

wania NSZZ „Solidarność” i Wydział Edu-

kacji Urzędu Miasta Częstochowy. Tym ra-

zem został on skierowany do uczniów 

wszystkich typów szkół. [...] 

Dorota Kaczmarek 
 

 
Beata Sobocińska i Artur Lipiński  

– goście specjalni spotkania 

RUSZYŁ  PROJEKT  SYSTEMOWY  

„E-TUTORING  W  WIEJSKIEJ  SZKOLE”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie realizuje 

projekt systemowy pn. „e-Tutoring w wiej-

skiej szkole”, współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Fun-

duszu Społecznego w ramach Programu 
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Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w re-

gionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwali-

fikowane kadry systemu oświaty.  

 

Projekt ten jest skierowany do czynnych 

zawodowo nauczycielek i nauczycieli pra-
cujących w szkołach wiejskich na terenie 

województwa śląskiego. 

 
Rejestracja uczestników konferencji 

Jego głównym celem jest podniesienie 

umiejętności posługiwania się w pracy dy-

daktycznej narzędziami technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych, takimi jak 

platforma e-learningowa MOODLE i narzę-

dzia społecznościowe (Web 2.0) oraz spopu-

laryzowanie idei tutoringu w realiach spo-

łeczeństwa informacyjnego („e-tutor” – mąd-
ry nauczyciel, służący radą i potrafiący 

umiejętnie wyznaczyć uczniowi szlak poszu-

kiwań, wyposażony przy tym w wiedzę i umie-

jętności związane z wykorzystaniem nowo-

czesnych technologii w nauczaniu). 

Realizacja projektu umożliwia wdrożenie 
nauczycieli do pracy w nowych środowis-

kach kształcenia, tj.: na platformie eduka-

cyjnej (MOODLE), w środowiskach społecz-

nościowych (YouTube, Facebook) i w tech-

nologii Web 2.0 (blogi i mikroblogi). Poprzez 
uczestnictwo w projekcie nauczyciele będą 

mieli możliwość poznania nowych metod 

kształcenia, wywodzących się z idei kon-

struktywizmu oraz konektywizmu, które 

mogą być doskonale wspierane przez na-

rzędzia TIK.  

 
Oficjalne otwarcie konferencji  

przez Grażynę Kawecką-Karaś,  
dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie 

 
Przedstawienie założeń projektu pn. „e-Tutoring 

w wiejskiej szkole” przez Ernesta Pidzika, 

koordynatora projektu i Katarzynę Wilk,  
specjalistkę ds. postępu rzeczowego 

Projekt zakłada zwiększenie umiejęt-

ności:  

 efektywnego wyszukiwania informacji 
w   Internecie, a także zapoznania się 
z prawem autorskim i licencjami Creative 

Commons, 

 wykorzystania platformy e-learningowej 
MOODLE w edukacji, 

 tworzenia bloga i mikrobloga edukacyj-
nego, 

 tworzenia szkolnego lub klasowego kana-
łu YouTube, 

 prowadzenia projektów edukacyjnych z wy-
korzystaniem narzędzi społecznościo-
wych (Facebook). [...]  

Ernest Pidzik 
Katarzyna Wilk
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PILOTAŻOWE  DZIAŁANIA    

RODN   „WOM”   W  CZĘSTOCHOWIE   

REALIZOWANE  W  RAMACH  

MODERNIZOWANEGO  SYSTEMU  
DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI  

I   WSPOMAGANIA  SZKÓŁ/PLACÓWEK

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie rozpoczął 
w roku szkolnym 2012/2013 współpracę ze 

szkołami i placówkami oświatowymi według 

nowych założeń państwa w zakresie wspo-

magania pracy szkoły na podstawie zmiany 

w rozporządzeniu MEN w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. 

poz. 1537 ze zmianami w Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1196). 

Nasza, wojewódzka placówka doskona-

lenia nauczycieli towarzyszy teraz szkołom 

w ich procesie rozwoju przy udziale bib-

lioteki pedagogicznej i poradni psycholo-

giczno-pedagogicznych. [...] 

Grażyna Kawecka-Karaś

 2013   

KONFERENCJE  ONLINE   

DLA  KADRY  KIEROWNICZEJ   

WSPOMAGANIE  SZKÓŁ/PLACÓWEK   

NA  PODSTAWIE  ZMIANY  ROZPORZĄDZENIA  MEN    
W  SPRAWIE  PLACÓWEK   DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI

W związku ze zmianą rozporządzenia 

w sprawie placówek doskonalenia nauczy-

cieli RODN „WOM” w Częstochowie przystą-

pił do wdrożenia nowej formy współpracy 
z dyrektorami szkół i placówek oświato-

wych, wykorzystującej technologię informa-

cyjno-komunikacyjną, w tym dzielenie się 

wiedzą i doświadczeniem.  

System wspomagania szkół wdrażany 
przez MEN ma pomóc szkołom w kształce-

niu uczniów i przygotowaniu młodego po-

kolenia do europejskiego systemu pracy. 

Zdiagnozowane wewnętrzne problemy szkół 

(w ramach ewaluacji wewnętrznej), następ-

nie analizowane w radach pedagogicznych 
przy wsparciu Szkolnych Organizatorów 

Rozwoju Edukacji (SORE) lub animatorów, 

będą mogły być rozwiązywane przy udziale 

zewnętrznej, wykwalifikowanej kadry oświa-

towej. [...] 

Grażyna Kawecka-Karaś
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„MAMO,   TATO  CHCĘ  DO  SZKOŁY”   
–   PROJEKT  MEN   DOTYCZĄCY  PRZYJAZNEJ 

ADAPTACJI  DZIECI   W  EDUKACJI  SZKOLNEJ

28 września 2012 roku w Hali Sportowo-

Widowiskowej POLONIA w Częstochowie 

odbyła się realizacja zadania – w ramach 

projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej 
„Mamo, Tato chcę do szkoły”. Cele projektu 

to: podkreślenie rangi wychowania przed-
szkolnego i wczesnoszkolnego w rozwoju 

dziecka; propagowanie gier i zabaw spor-

towych; prezentacja oferty edukacyjnej dla 

dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami 

oraz edukacja dzieci w zakresie bezpieczeń-

stwa. W spotkaniu dotyczącym przyjaznej 
adaptacji dzieci w edukacji szkolnej wzięły 

udział przedszkolaki z częstochowskich 

przedszkoli. Organizatorami spotkania był 

Polski Komitet Światowej Organizacji Wy-

chowania Przedszkolnego OMEP Oddział 

w Częstochowie, Miejskie Przedszkole Inte-

gracyjne nr 43, RODN „WOM” w Często-
chowie, SOD w Częstochowie oraz Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie. 

[...] 

Jadwiga Mielczarek 
Anna Wróblewska 

Iwona Pilińska 

  

DYREKTOR  RODN   „WOM”   

W  CZĘSTOCHOWIE  
W  GRONIE  „PRZYJACIÓŁ  DEKADY”

W tym roku już po raz dziesiąty 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
nr 5 w Częstochowie uroczyście dziękował 

swoim przyjaciołom za pomoc i serce 

szczodrze okazywane wychowankom. Jubi-

leuszowa Gala Wręczenia Statuetek Przy-

jaźni odbyła się 19 kwietnia w siedzibie 

Ośrodka, przy ulicy Słowackiego.  

[…] Tegoroczna, Jubileuszowa Gala mia-

ła charakter retrospektywny i podsumo-

wujący. Przyznano również nagrody spec-

jalne. Otrzymało je czterdzieści osób i  in-
stytucji postrzeganych przez społeczność 

Ośrodka jako najbliżsi, najwierniejsi, wie-

loletni  przyjaciele. Uhonorowano ich tytu-

łem „Przyjaciela Dekady” i statuetką „Ka-

mień”, symbolizującą wdzięczność i nie-

zniszczalność  tej przyjaźni.  

Jedną z osób, wyróżnioną tytułem „Przy-

jaciel Dekady” i statuetką „Kamień” jest 



30. rocznica powstania RODN „WOM” w Częstochowie 

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (116) 2020   56 

Grażyna Kawecka-Karaś – dyrektor Regio-

nalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie.  

W czasie  Jubileuszowej Gali wręczono 
również tradycyjne Statuetki Przyjaźni. Na-

grodę otrzymała m.in. Renata Lipniewska  

– wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych 

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie. [...] 

Grażyna Bochenkiewicz 

 „JAK  RADZIĆ  SOBIE   

Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECI   

W  PRZEDSZKOLU”  

SEMINARIUM  W  RAMACH  III  ZJAZDU  
POLSKIEGO  KOMITETU  ŚWIATOWEJ  ORGANIZACJI 

WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO  OMEP

4 października 2013 r. odbyło się semi-

narium dla dyrektorów i nauczycieli nt. 
„Jak radzić sobie z niepełnosprawnością 

dzieci w przedszkolu”.  

Seminarium odbyło się w ramach III Zjaz-
du Polskiego Komitetu Światowej Orga-

nizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP. 

Zagadnieniami poruszanymi były: 

● edukacja dziecka w wieku przedszkol-

nym, 

● edukacja włączająca,  

● sytuacja dzieci niepełnosprawnych w przed-

szkolach ogólnodostępnych, integracyj-
nych, specjalnych, 

● organizacja zajęć terapeutycznych i us-

prawniających prowadzonych przez tera-

peutów z określonymi kwalifikacjami. [...] 

Jadwiga Mielczarek 

 

   
Wystąpienie Anny Wróbel – prezes  

Zarządu Krajowego PK OMEP i Brygidy Biedy  
– prezes Oddziału PK OMEP w Częstochowie 

Przedstawiciele PK OMEP na zajęciach 

terapeutycznych w MPI nr 43 w Częstochowie 
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PODSUMOWANIE  I   EDYCJI  SZKOLEŃ  
W  RAMACH  PROJEKTU  SYSTEMOWEGO  
  „E-TUTORING  W  WIEJSKIEJ  SZKOLE”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie realizuje 

projekt systemowy pn. „e-Tutoring w wiej-

skiej szkole”, współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w re-

gionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwali-

fikowane kadry systemu oświaty. Projekt 

ten skierowany jest do czynnych zawodowo 
nauczycielek i nauczycieli pracujących 

w szkołach wiejskich na terenie woje-

wództwa śląskiego. 

Głównym celem szkolenia jest podniesie-
nie umiejętności posługiwania się w pracy 

dydaktycznej narzędziami technologii in-

formacyjnych i komunikacyjnych. Udział 

w projekcie umożliwia wdrożenie się do pra-

cy w nowych środowiskach kształcenia, tj.: 
na platformie edukacyjnej (Moodle), w śro-

dowiskach społecznościowych (YouTube, Face-

book) i w technologii Web 2.0 (blogi i mikro-

blogi). 

 

I edycja szkoleń zakończyła się tuż przed 

świętami Bożego Narodzenia, w poniedziałek 

17.12.2012 r. Tego dnia w Auli „Forum” Re-

gionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli „WOM” w Częstochowie odbyła się 

konferencja podsumowująca 5-tygodniowy 

kurs e-learningowy. W konferencji uczestni-

czyły 124 osoby, […] 

Katarzyna Wilk 
Ernest Pidzik

 2014   

PODSUMOWANIE  ROKU  TUWIMA 

W  RODN   „WOM”   W  CZĘSTOCHOWIE

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przeko-

nany o szczególnym znaczeniu twórczości 

poety  dla dziedzictwa narodowego, ogłosił 

rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima. Rocznica 
stanowiła sprzyjającą okoliczność do od-

dania hołdu temu wielkiemu poecie, który 

modelował język, wyobraźnię i  wrażliwość 

wielu pokoleń Polaków.  

28 listopada w RODN „WOM” w Często-

chowie odbyło się seminarium będące pod-

sumowaniem działań związanych z Rokiem 

Juliana Tuwima.  

Ponadto licznie zgromadzonym uczestni-

kom seminarium zaprezentowała się zwy-

ciężczyni powiatowego konkursu recyta-

torskiego Poetyckie Krajobrazy poświęcone-

go poezji Juliana Tuwima, przygotowanego 
przez PBP RODN „WOM” w Częstochowie,  

uczennica Katolickiego Gimnazjum SPSK 

w Częstochowie Alicja Szulc. 
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W czasie seminarium został rozstrzyg-

nięty konkurs na najciekawszy scenariusz 

lekcji związany z Julianem Tuwimem. Na 

konkurs wpłynęły prace z całej Polski.  
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy 

za nadesłane scenariusze a zwycięzcom 

gratulujemy. Prace laureatów i prace wy-

różnione będą publikowane w „Częstochow-

skim  Biuletynie Oświatowym”. [...] 

Sylwia Kurcab 
Edyta Bukowska 

ROK  2014    

–   ROKIEM  HENRYKA  SŁAWIKA  

SPRAWOZDANIE   

Z  KONFERENCJI  POPULARNONAUKOWEJ 

W  RODN   „WOM”  W  CZĘSTOCHOWIE

Rok 2014 jest rokiem szczególnym, 

w którym przypadają liczne „okrągłe” rocz-

nice wojen światowych, powstania warszaw-
skiego, bitwy pod Monte Cassino i innych 

ważnych wydarzeń.  

 
Otwarcie konferencji. 

Katarzyna Wilk – dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie  
oraz Elżbieta Straszak – nauczyciel konsultant 

Wśród tych znanych rocznic, umykają 

gdzieś po drodze inne wydarzenia i postacie, 

trochę zapomniane, lecz jakże istotne. 

Jednym z takich bohaterów jest Henryk 
Sławik. Należy podkreślić, że Rok 2014 zos-

tał ogłoszony przez Marszałka Województwa 

Śląskiego Rokiem Henryka Sławika – z oka-

zji 120. rocznicy urodzin i 70. rocznicy śmier-

ci tego wybitnego Polaka. Kim był Henryk 

Sławik? Jakie były jego dokonania? Dlacze-

go porównujemy go z Oskarem Schindlerem 

i Raulem Wallenbergiem? Czemu jego 
postać uległa zapomnieniu? Odpowiedź na 

te i szereg innych pytań dała konferencja 

popularnonaukowa. na temat – „Rok 2014  

– Rokiem Henryka Sławika”, zorganizowana 

28 października w Regionalnym Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Często-

chowie.  

 
Uczniowie zwiedzający wystawę 

Jej adresatami byli nauczyciele historii, 

wychowawcy oraz uczniowie szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z na-
szego regionu. [...] 

Elżbieta Straszak
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 2015   

REGIONALNA  KONFERENCJA  

„NOWOCZESNE  SZKOLNICTWO  ZAWODOWE” 

POD  HONOROWYM  PATRONATEM  

ŚLĄSKIEGO  KURATORA  OŚWIATY

W ramach „Roku Szkoły Zawodowców” 

i upowszechniania idei szkolnictwa zawo-

dowego 15 kwietnia 2015 r. w siedzibie 

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się 

Regionalna Konferencja pt. „Nowoczesne 

szkolnictwo zawodowe” pod honorowym 

patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. 

[...] 
Marek Żyłka

 

  
Zaproszeni goście Uczestnicy konferencji 

WARSZTATY  PLASTYCZNE  W  RAMACH  

ŚWIATOWEGO  TYGODNIA  MÓZGU 

W  RODN   „WOM”   W  CZĘSTOCHOWIE

Od 16 do 22 marca 2015 roku obcho-

dziliśmy w Regionalnym Ośrodku Dosko-

nalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 
Światowy Tydzień Mózgu. Podczas tych dni 

nasz ośrodek był organizatorem wielu 

przedsięwzięć mających na celu populary-

zację wiedzy o mózgu i jego działaniu. Jed-

nym z nich były warsztaty plastyczne, skie-

rowane do młodzieży szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. […] 

Sylwia Kurcab 
 

Uczniowie Gimnazjum nr 18 w Częstochowie  
współtworzą swoje dzieło 



30. rocznica powstania RODN „WOM” w Częstochowie 

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (116) 2020   60 

KURSY  JĘZYKOWE  W  RODN   „WOM”   

W  CZĘSTOCHOWIE

Na naszych kursach językowych praca 
wre! Już od pół roku nauczyciele wycho-

wania przedszkolnego i wczesnoszkolnego 

zdobywają kwalifikacje do nauczania języka 

angielskiego w swoich placówkach. Dodat-

kowo, na kursie doskonalącym, pracują nad 

swoimi umiejętnościami językowymi, przy-
gotowując się do egzaminu na poziomie B2. 

We wrześniu 2015 r. dołączyła do nas ko-
lejna grupa zmotywowanych nauczycieli, 

która rozpoczęła naukę języka od podstaw. 

Jest to ich pierwszy krok na drodze 

do  zdobycia nowych kwalifikacji. Kolejne 

edycje kursów w przygotowaniu. [...] 

Marta Lipska

KONFERENCJA  REGIONALNA  

„ŚRODOWISKO  SPOŁECZNO -WYCHOWAWCZE 

WOBEC  ZAGROŻEŃ  CYBERPRZESTRZENI  

I  ŚWIATA  WIRTUALNEGO”

21 września 2015 r. w RODN „WOM” 

w Częstochowie odbyła się Konferencja Re-

gionalna pt. „Środowisko społeczno-wycho-

wawcze wobec zagrożeń cyberprzestrzeni 

i   świata wirtualnego” współorganizowana 

z    Pracownią Metod Multimedialnych  

w Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. [...] 

Grażyna Bochenkiewicz 

 2016   

KONFERENCJA  DOTYCZĄCA  ZMIAN  

W  SZKOLNICTWIE  ZAWODOWYM

3 lutego 2016 r. w RODN „WOM” w Czę-

stochowie odbyła się Regionalna Konferen-

cja pod Honorowym Patronatem Dyrektora 
Delegatury w Częstochowie Kuratoriom Oś-

wiaty w Katowicach poświęcona realizacji 

doradztwa zawodowego, [...] 

Była to druga z cyklu konferencji do-

tyczących zmian w szkolnictwie zawodowym 

zorganizowana przez RODN „WOM” w Czę-
stochowie w ramach wspierania odbudowy 

szkolnictwa zawodowego. 

Celem tej konferencji było zwrócenie uwagi 

środowiska na rolę doradztwa zawodowego 

w szkole w  kontekście zarządzania poten-
cjałem ucznia, jego przyszłości na rynku 

pracy, a także przedstawienie propozycji 

praktycznych rozwiązań w ramach realizacji 

doradztwa edukacyjno-zawodowego w gim-

nazjach, szkolnictwie zawodowym i ogól-

nym. […]  

Marek Żyłka
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ROK  OTWARTEJ  SZKOŁY  

Z  RODN   „WOM”   W  CZĘSTOCHOWIE  

–   PODSUMOWANIE  DZIAŁAŃ

Rok szkolny 2015/2016 został przez Mi-

nisterstwo Edukacji Narodowej ogłoszony 

ROKIEM OTWARTEJ SZKOŁY. W odpowie-

dzi na ministerialną inicjatywę w Regio-

nalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie podjęto szereg 
działań mających na celu rozwijanie współ-

pracy oraz motywowanie nauczycieli do 

jeszcze większej aktywności w tym zakresie. 

Zorganizowano spotkania stacjonarne i  on-

line mające na celu poinformowanie o  pla-

nowanych w ośrodku przedsięwzięciach oraz 

umożliwiające nauczycielom wymianę do-

świadczeń w ramach priorytetowego ob-

szaru. Zaproszono również wszystkie szkoły 

i placówki oświatowe z naszego regionu do 

udziału w konkursie o tytuł Regionalnego 
Lidera Otwartej Szkoły/Placówki. [...] 

Katarzyna Wąsowicz 

Sylwia Kurcab 

Aleksandra Krawczyk 

 

 
Laureaci konkursu w kategorii: przedszkola, szkoły podstawowe 

 
Laureaci konkursu w kategorii: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne 
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„PILOTAŻOWE   

WDROŻENIE   PROGRAMOWANIA 

W  SZKOŁACH”

17 czerwca 2016 r. w Regionalnym Ośrod-

ku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Czę-

stochowie odbyła się konferencja pt. „Pilota-

żowe wdrożenie programowania w szkołach”. 

Jej organizacja wypływała z zapowiedzi 

wprowadzenia nauczania programowania 
do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie 

przez Ministra Edukacji Narodowej, Mini-

stra Cyfryzacji oraz Ministra Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego. 

Zasadniczym celem konferencji było 

przedstawienie założeń pilotażu wdrożenia 

programowania do edukacji formalnej w opar-

ciu o innowacje pedagogiczne w szkołach 

oraz prezentacja rozwiązań technicznych 

i metodycznych w zakresie prowadzenia za-
jęć z programowania. [...] 

Tomasz Karoń

„FORUM  MŁODYCH 

–   RODZINA  TO  DRUŻYNA”

Takie hasło patronowało konferencji, któ-
ra odbyła się 28 listopada 2016 r. w  Auli 
„Forum” RODN „WOM” w Częstochowie.  

Jej celem było promowanie wśród mło-
dzieży oraz nauczycieli  tematyki związa-
nej z funkcjonowaniem rodziny oraz za-
chęta do uczestnictwa w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie, która w tym 
roku odbyła się po raz pierwszy w Polsce, 
a została zorganizowana przez Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie na zlecenie Minister-
stwa Edukacji Narodowej. […] 

Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, 
która wypełniła po brzegi Aulę „Forum”, 
wysłuchała prelegenta z ogromnym zain-
teresowaniem i aktywnie włączała się w prze-
bieg spotkania.  

Spotykając się z młodzieżą oraz nau-
czycielami, organizatorzy promują wartoś-
ci związane z życiem rodzinnym oraz 
 docierają z ideą Olimpiady do jak naj-
większej ilości szkół w Polsce. Ciekawą 
zasadą organizacyjną Olimpiady, zachęca-
jącą do udziału w niej, jest możliwość 
udziału dwuosobowych zespołów ucz-

niowskich we wszystkich trzech etapach. 
Takie działanie zespołowe ma wiele wa-
lorów edukacyjnych. [...] 

Agnieszka Grudzińska 

 

 
Wykład ks. dr. Michała Tunkiewicza 
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REGIONALNA  KONFERENCJA  

„RODY  I  ICH  ROLA  W  AKTYWIZOWANIU   

SPOŁECZNOŚCI  LOKALNEJ  W  PRZESZŁOŚCI”

30 listopada 2016 r. w Regionalnym 

Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  „WOM” 

 w  Częstochowie odbyła się konferencja pod 

Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora 

Oświaty i Instytutu Historii Uniwersytetu 

Opolskiego pod hasłem „Rody i ich rola 
w   aktywizowaniu społeczności lokalnej 

w przeszłości”. W konferencji udział wzięli 

dyrektorzy oraz nauczyciele szkół podsta-

wowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-

nych, a także przedstawiciele władz sa-
morządowych. Partnerami  i  współorga-

nizatorami przedsięwzięcia byli: Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, Instytut Historii Uni-

wersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Opolski, 

Akademia im. Jana Długosza w  Częstocho-

wie, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Często-

chowie, Związek Górnośląski w Katowicach, 

Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny, Szkoła 

Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyń-
skiego w  Częstochowie, Zespół Szkolno- 

-Przedszkolny w Borownie. Podczas kon-

ferencji zwrócono uwagę na rolę edukacji 

regionalnej w szkole, pielęgnowanie tradycji 

i popularyzację dorobku poprzednich po-
koleń. [...] 

Sylwia Kurcab

 

    
Sylwia Kurcab – nauczyciel konsultant RODN „WOM” 

w Częstochowie, Katarzyna Warońska  
i Robert Wysmołek – nauczyciele Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego w Borownie 

dr Jarosław Durka  
– Uniwersytet Opolski 

 2017   

ŚWIATOWY  TYDZIEŃ  MÓZGU  

W  RODN   „WOM”   W  CZĘSTOCHOWIE

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 15 mar-

ca 2017 r. odbyło się  seminarium połą-

czone z warsztatami plastycznymi dla ucz-

niów nt. „Jak uczy się mózg?”. Była to  już 

trzecia edycja zajęć w naszym Ośrodku 

w  ramach corocznych obchodów Świato-

wego Tygodnia Mózgu, który w tym roku 

wypada w dniach 13–17 marca. Celem zajęć 

było przekazanie najnowszej wiedzy na 
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temat budowy i funkcjonowania uczącego 

się mózgu.  

Po zajęciach w holu Ośrodka zorganizo-

wano sesję plakatową prezentującą pracę 
zespołów uczniowskich. Zgłębienie wiedzy 

o  ludzkim mózgu było ciekawym intelek-

tualnym przeżyciem, a także impulsem do 

upowszechniania aktywności, które sprzyjać 

będą jego rozwojowi. [...] 

Jadwiga Mielczarek

„REFORMACJA  A  REFORMA  KATOLICKA  

–   REFLEKSJE  EKUMENICZNE  

W  KONTEKŚCIE  500-LECIA  REFORMACJI”

22 kwietnia 2017 r. w Regionalnym 

Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie odbyła się konferencja „Re-

formacja a reforma katolicka – refleksje 

ekumeniczne w kontekście 500-lecia Re-
formacji”. W spotkaniu udział wzięli nau-

czyciele religii i historii szkół podstawo-

wych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-

nych. Przedsięwzięcie zorganizowano we 

współpracy z Referatem Katechetycznym 

Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. 

Tematyka podjęta przez prelegentów wpi-

sała się w obchody roku 2017, który został 

ogłoszony przez Radnych Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego Rokiem Reformacji. [...] 

Iwona Karlak 

Elżbieta Straszak

 2018   

„ROK  DLA  NIEPODLEGŁEJ”   

–   WYSTAWA  „PATRIOTYZM  BLIŻEJ  UCZNIA 

–   PATRIOTYCZNA  WIZYTÓWKA 

PRZEDSZKOLA ,   SZKOŁY,   PLACÓWKI”  

24 kwietnia 2018 r. w Centralnej Szkole 

Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
odbyła się konferencja w ramach obchodów 

100-lecia Niepodległości Polski, adresowana 

do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek 

oraz przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego, zorganizowana przez Kura-

torium Oświaty w Katowicach Delegatura 

w Częstochowie. [...]   

Naradzie towarzyszyła wystawa „Patrio-
tyzm bliżej ucznia – patriotyczna wizytówka 

przedszkola, szkoły, placówki”. Ekspozycja 

przygotowana przez Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Czę-

stochowie z inicjatywy i we współpracy 

z Kuratorium Oświaty w Katowicach De-

legatura w Częstochowie prezentowała blis-

ko 200 zdjęć wykonanych w przedszkolach, 

szkołach i placówkach z terenu Często-
chowy oraz powiatów: częstochowskiego, 

kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskie-

go. Zdjęcia przedstawiały miejsca zazwyczaj 
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współtworzone przez dzieci i uczniów, eks-

ponujące treści patriotyczne, podkreślające 

tożsamość narodową społeczności szkolnej 

i wizualizujące polskie symbole narodowe. 
Podczas konferencji ideę powstania wystawy 

oraz jej efekty przedstawiła Katarzyna Wilk, 

dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie. Wy-

stawa wzbudziła duże zainteresowanie i sta-

ła się inspiracją do nowych pomysłów. […]  

W wystawie wzięły udział 62 przedszkola, 

18 zespołów szkolno-przedszkolnych, 89 szkół 
podstawowych, 13 szkół ponadpodstawo-

wych i 9 placówek. Wszystkie przedszkola, 

szkoły i placówki, które wzięły udział 

w  wystawie otrzymały od Kuratorium Oś-

wiaty w Katowicach Delegatura w Często-

chowie i RODN „WOM” w Częstochowie po-

dziękowania za udział w dzieleniu się przy-
kładami dobrej praktyki pedagogicznej po-

przez fotograficzną prezentację stałych eks-

pozycji, podkreślających tożsamość naro-

dową społeczności, kształtujących postawy 

patriotyczne dzieci i młodzieży, akcentują-

cych tak ważne wartości jak: umiłowanie 
Ojczyzny, cześć i pamięć dla Jej bohaterów 

oraz szacunek dla symboli narodowych. 

Grażyna Bochenkiewicz 

 

  
Uczestnicy konferencji  

podczas zwiedzania wystawy 

 

Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola  

Kotek Leon w Woli Hankowskiej z nauczycielami 
prezentują zdjęcie swojego przedszkola 

 2019   

100.   ROCZNICY  ODZYSKANIA  

PRZEZ  POLSKĘ  NIEPODLEGŁOŚC I  

WYDANIE  SPECJALNE  CBO

W przedszkolach, szkołach podstawo-
wych i ponadpodstawowych Częstochowy 

oraz powiatów podjęto liczne inicjatywy 

mające na celu upamiętnienie tak donios-

łego w dziejach naszej Ojczyzny wydarzenia.  

Różnorodność działań zaprezentowanych 

w tym wydaniu Biuletynu to świadectwo 
trwania takich wartości jak patriotyzm, 

umiłowanie wolności, tożsamość narodowa 

i  pamięć o twórcach polskiej niepodległości. 

To także niezwykła lekcja miłości Ojczyzny 

budująca ponadpokoleniową więź szkolnych 
i lokalnych społeczności. Każdy z zamiesz-

czonych artykułów ma rangę dokumentu 

utrwalającego nie tylko podjęte działania, 

ale i wizerunek pokolenia, któremu dane 

jest żyć 100 lat po wydarzeniach roku 1918.  

Prezentację rocznicowych przedsięwzięć 
rozpoczyna relacja z realizacji projektu 

edukacyjnego „Nie chciejcie Ojczyzny, która 

Was nic nie kosztuje”, przeprowadzonego 

przez Delegaturę w Częstochowie Kura-
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torium Oświaty w Katowicach, Katolickie 

Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz 

Jasną Górę w ramach Programu Wielo-

letniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 
przy wsparciu ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego.  

 

Polecamy ją Państwa uwadze, podobnie 

jak artykuły o tematyce historycznej po-

święcone jasnogórsko-częstochowskim dro-

gom ku niepodległości, postaci kpt. Artura 
Wiśniewskiego oraz polskim symbolom 

narodowym. Są one wprowadzeniem do 

głównej części aktualnego numeru czaso-

pisma, czyli artykułów ukazujących dzia-

łania upamiętniające 100. rocznicę odzys-

kania niepodległości, podjęte na naszym 

terenie w przedszkolach, szkołach i pla-

cówkach oświatowych.  

W części poświęconej przedszkolom znaj-

dziecie Państwo opisy różnorodnych przed-

sięwzięć dedykowanych najmłodszym oraz 

ciekawe propozycje lekcji, zabaw, konkur-

sów i przedstawień o tematyce patriotycz-

nej. Nauczyciele szkół podstawowych będą 
mogli zapoznać się z niezwykle interesu-

jącymi działaniami o charakterze patriotycz-

nym przedstawionymi aż w kilkudziesięciu 

artykułach. Wachlarz propozycji jest na-

prawdę imponujący: od różnorodnych kon-
kursów, wystaw i okolicznościowych aka-

demii poprzez nietypowe lekcje historii, 

interesujące warsztaty i wycieczki, po 

autorskie projekty, koncerty i festyny.  

Ciekawymi inicjatywami o charakterze 

rocznicowym mogą się także pochwalić 
szkoły ponadpodstawowe. Ich opisy znajdą 

Państwo w końcowej części naszego cza-

sopisma. Zaprezentowane w tym wydaniu 

Biuletynu inicjatywy budzą podziw swą 

pomysłowością, zaskakują różnorodnością, 
wzruszają pięknem i emocjonalnym za-

angażowaniem uczestników.  

Każdy z artykułów może stać się dla Pań-

stwa prawdziwym źródłem inspiracji. Jesz-

cze raz warto podkreślić ich wartość do-

kumentalną jako świadectwa patriotycz-
nych więzi łączących szkolne i lokalne 

społeczności oraz pamięci o wydarzeniach 

tak istotnych dla trwania naszego narodu.   

Agnieszka Grudzińska 

KONFERENCJA  

„WYKORZYSTANIE  REKONSTRUKCJI 

HISTORYCZNYCH  W  DYDAKTYCE 

PRZEDMIOTÓW  HUMANISTYCZNYCH”  

21 listopada 2019 r. w Regionalnym 

Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 
w Częstochowie odbyła się konferencja dla 

nauczycieli przedmiotów humanistycznych 

i uczniów szkół podstawowych oraz ponad-
podstawowych pod tytułem „Wykorzystanie 
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rekonstrukcji historycznych w dydaktyce 

przedmiotów humanistycznych” zorganizo-

wana we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Rekonstruktorów Historii Helle Berg w Opa-
towie i Muzeum 303 w Napoleonie. […]  

Stowarzyszenie Rekonstruktorów Historii 

Helle Berg w Opatowie wspólnie z Muzeum 

303 im. ppłk pil. Jana Zumbacha w Na-

poleonie przygotowało fascynującą wystawę 

(prezentowaną w RODN „WOM”) przedsta-
wiającą rekonstrukcje historyczne dotyczące 

wydarzeń I i II wojny światowej oraz arte-

fakty. […]  

Sylwia Kurcab 
 

Ks. Maciej Woszczyk na mównicy  

w mundurze rekonstrukcyjnym  

X   OGÓLNOPOLSKI 

KONGRES  NAUCZYCIELI 

WYCHOWANIA  DO  ŻYCIA W  RODZINIE

Za nami już dziesięć edycji Ogólno-

polskiego Kongresu Nauczycieli Wycho-

wania do Życia w Rodzinie. Merytoryczne 
wykłady, dzielenie się doświadczeniem i og-

romna dawka wiedzy przekazana uczest-

nikom, to rezultaty wieloletniej pracy w za-

kresie promocji wychowania prorodzinnego. 

W dzisiejszych czasach, jak nigdy wcześniej, 

ważne jest spojrzenie na ludzką seksual-
ność w kontekście integralnego rozwoju 

człowieka. W dobie, niosącego szkody pro-

cesu seksualizacji,  ważne jest wspieranie 

wychowawczej roli rodziny oraz kształ-

towanie u dzieci i młodzieży postaw proro-
dzinnych, prozdrowotnych i prospołecz-

nych. Uczestnicy i wykładowcy kolejnych 

Kongresów wspólnie poszukują rozwiązań 

i wymieniają się poglądami na temat trud-

nych wyzwań stojących przed nauczycielami 

w tym zakresie. 

W dniach 28 i 29 kwietnia 2019 r. w Re-

gionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczy-
cieli „WOM” w Częstochowie odbył się ju-

bileuszowy – dziesiąty Kongres Nauczycieli 

Wychowania do Życia w Rodzinie. 

Na Kongresie, jak zawsze, obecni byli 

nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-dorad-

cy metodyczni oraz nauczyciele prowadzący 

zajęcia wychowania do życia w rodzinie 

z całego kraju. W pierwszym dniu nauczy-

ciele-konsultanci i nauczyciele-doradcy me-
todyczni w ramach seminarium, prowadzili 

merytoryczne rozmowy i wymieniali się swo-

im doświadczeniem z innymi na temat ich 

roli w promowaniu wartości rodzinnych.  

29 kwietnia miała miejsce część wy-

kładowa. Pierwszym z występujących był 

ks. Kazimierz Kurek, wieloletni Krajowy 

Duszpasterz Rodzin, który wygłosił pre-
lekcję na temat „Prawa rodziny rdzeniem 

demokracji”. Pan Wiesław Gajewski, prezes 

Fundacji Czyste Serca przedstawił referat 

na temat „Ryzykowne zachowania seksual-

ne młodzieży w centrum oddziaływań pro-
filaktycznych”. W trakcie ostatniego wykła-

du, którego mogliśmy wysłuchać podczas 

Kongresu, Pani Barbara Charczuk, wielo-

letni nauczyciel-konsultant podzieliła się 

z  uczestnikami doświadczeniem z realizacji 

programu warsztatów dla młodzieży „W stro-

nę dojrzałości”. 

X Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wycho-

wania do Życia w Rodzinie, wzorem lat 

ubiegłych, zakończyła dyskusja. 

                               Elżbieta Doroszuk 
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 2020   

WOJEWÓDZKI  ETAP  

OGÓLNOPOLSKIEJ  OLIMPIADY 

WIEDZY O RODZINIE

27 lutego 2020 r. w RODN „WOM” w Czę-
stochowie odbył się wojewódzki etap Ogólno-

polskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie pod 

honorowym patronatem Poseł do Parlamentu 

Europejskiego z województwa śląskiego, Pani 

Jadwigi Wiśniewskiej. To już czwarta edycja 

tej Olimpiady, której celem jest promowanie 

wartości małżeńskich i rodzinnych oraz za-

interesowanie młodzieży problematyką doty-

czącą rodziny. W eliminacjach wzięło udział 

10 zespołów uczniowskich reprezentujących 

następujące szkoły z terenu województwa ślą-

skiego: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Koś-

ciuszki w Jaworznie, Katolickie Liceum Ogól-

nokształcące SPSK im. Matki Bożej Jasno-
górskiej w Częstochowie, V Liceum Ogólno-

kształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. A. Struga w Gliwicach, II Liceum Ogólno-

kształcące w Rybniku, III Liceum Ogólno-

kształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach, 

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, 

Technikum TEB Edukacja w Bielsku-Białej, 

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Pol-

skiej, I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne 

im. E. Dembowskiego w Gliwicach. Zadaniem 

2-osobowych drużyn na tym etapie Olimpiady 

było przygotowanie w formie filmu lub pre-

zentacji jednego z wybranych tematów doty-

czących życia rodziny. [...] 

Agnieszka Grudzińska

REGIONALNY  ETAP  

XXII   OGÓLNOPOLSKIEGO  

KONKURSU  KRASOMÓWCZEGO  

IM.  WOJCIECHA  KORFANTEGO

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie po raz kolejny 

był organizatorem eliminacji regionalnych 

Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 

im. Wojciecha Korfantego, które odbyły się 

w  Auli „Forum” 28 lutego 2020 r. Hasło 

przewodnie XXII edycji Konkursu brzmiało: 

„Czasy walki o  wolność ojczyzny – pamiętać 

o  nich czy odłożyć je do lamusa?” i związane 

było z programem obchodów 100-lecia Pow-

stań Śląskich. Patronat honorowy nad Kon-

kursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, 

Marszałek Województwa Śląskiego, Śląski Ku-
rator Oświaty oraz Wydział Filologiczny Uni-

wersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział 

Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-

kowie, Rada Języka Polskiego w Warszawie i Po-

seł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. 

Konkurs Krasomówczy jest przedsięwzię-

ciem edukacyjnym motywującym do pielęg-

nowania pięknej polszczyzny, kształcącym 

wysoką sprawność językową oraz przygotowu-

jącym do świadomego uczestnictwa w życiu 

publicznym. Jego adresatami są uczniowie 

klas VIII szkół podstawowych oraz uczniowie 

szkół średnich. Zadaniem uczestników Kon-

kursu jest wygłoszenie 5-minutowego prze-

mówienia, które nawiązuje do hasła przewod-

niego. Ocenie podlega wartość merytoryczna 

przemówienia, w tym samodzielność sądów 

mówcy, język, styl, kompozycja wypowiedzi 

oraz sposób przekazu. Podczas eliminacji re-

gionalnych jury kwalifikuje uczestników do wy-
stąpienia w finale, który ma miejsce w Sali Sej-

mu Śląskiego w Katowicach. Główną nagrodę 

dla trzech laureatów stanowi wizyta w Parla-

mencie Europejskim w Brukseli na zapro-

szenie europosła prof. Jerzego Buzka. 

Agnieszka Grudzińska 

Sylwia Kurcab
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   Z   KRONIKI   
PUBLICZNEJ  BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ   

RODN   „WOM”   W  CZĘSTOCHOWIE  

1990–2020  

 
W 2021 roku Biblioteka Pedagogiczna w Częstochowie będzie świętować swoje 70. uro-

dziny. Przez cały ten czas niezmiennie służy środowisku oświatowemu naszego regionu. 

Początki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie sięgają 1948 roku. Wtedy to 

przy częstochowskim oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego powstał punkt biblioteczny 

mający służyć swym skromnym księgozbiorem (648 woluminów) nauczycielom naszego 

miasta. W 1951 roku usankcjonowano istnienie placówki, powołując do życia Powiatową 

Bibliotekę Pedagogiczną. Pięć lat później, w 1956 roku, Biblioteka przyjęła nazwę Miejskiej  
i Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej. W 1975 roku, w wyniku reformy administracyjnej 

kraju została przekształcona w Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Istniejące do tej pory 

równorzędne placówki powiatowe w Kłobucku, Lublińcu, Myszkowie, Oleśnie i Pajęcznie 

zostały podporządkowane PBW w Częstochowie jako jej filie terenowe. Pedagogiczna Biblio-

teka Wojewódzka objęła też swą opieką wszystkie biblioteki szkolne w województwie.  

W 1981 roku na bazie zbiorów dotychczasowej biblioteki szkolnej w Lelowie utworzono kolej-
ną, szóstą filię PBW. Nowym rozdziałem w dziejach Biblioteki było połączenie jej w 1991 roku 

w zespół z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Częstochowie. Wchodząc nadal  

w skład krajowej sieci bibliotek pedagogicznych, jako jedna z pierwszych zmieniła zasady 

funkcjonowania oraz swą dotychczasową nazwę na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna 

Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie. Z powodu nowego podziału admini-
stracyjnego kraju w 1999 roku Biblioteka utraciła dwie filie – w Pajęcznie i Oleśnie. 

Natomiast w wyniku zmian reorganizacyjnych na szczeblu województwa śląskiego, Ośrodek, 

a więc i nasza placówka zmieniły nazwę i tak od stycznia 2002 roku pełna nazwa naszej 

placówki brzmi – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

W latach 1960–1975 funkcję kierownika Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej 

pełnił Tadeusz Gierymski. Gdy w roku 1975  utworzono stanowisko dyrektora Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Częstochowie, Tadeusz Gierymski pełnił tę funkcję jeszcze przez 

rok, potem w latach 1976–1990 dyrektorem PBW była  Zofia Libertowska.  

W ciągu minionych lat Biblioteka przechodziła różne koleje losu: kilkakrotnie zmieniała 

swoją siedzibę, nazwę, strukturę, w której funkcjonowała, zmieniali się pracownicy i użyt-

kownicy. Nieustannie jednak pełniła doniosłą rolę w procesie edukacji, jako sojusznik 

uczących się oraz pogłębiających swoją wiedzę i umiejętności.  

Dzisiaj jesteśmy nowoczesną placówką, otwartą na potrzeby naszych użytkowników, 

cieszącą się dobrą opinią w środowisku lokalnym. Działamy też aktywnie w ramach krajowej 

sieci bibliotek pedagogicznych. Na naszych Czytelników czekają bogate, systematycznie 

wzbogacane zbiory (ponad 80 tys.woluminów, 60 tytułów czasopism fachowych), bardzo 
obszerny, na bieżąco aktualizowany warsztat bibliograficzno-informacyjny. Każdego roku 

w organizowanych w naszej Bibliotece zajęciach, programach edukacyjnych, spotkaniach, 

imprezach czytelniczych, konkursach, wszelkiego rodzaju szkoleniach, konferencjach itp. 

uczestniczyło około 10 tysięcy nauczycieli, uczniów, bibliotekarzy i osób zainteresowanych 

naszymi działaniami.  

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naszej placówki, jej historii, organizacji oraz 

bieżącej działalności znajdują się na stronie internetowej www.bilioteka.womczest.edu.pl. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i zachęcamy do korzystania z tego źródła wie-

dzy, informacji i kultury, jakim bez wątpienia jest nasza Biblioteka. 
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  1990–1991   

● Pod koniec 1990 roku pojawiły się kolejne problemy lokalowe.  
O prawo do budynku upomnieli się właściciele. W związku z zaistniałą sytuacją 

Biblioteka w trybie natychmiastowym musiała przenieść swoje zbiory. Z powodu braku 

innych możliwości, w połowie 1991 roku, oddano Bibliotece zrujnowany budynek przy 

ul. Bór 61. Przeprowadzka odbywała się w trakcie trwania poważnych remontów adap-

tacyjnych. Z tego powodu pracownicy kilkakrotnie musieli przenosić dokumenty i zbiory, 
poruszając się między rusztowaniami. 

  
Przeprowadzka biblioteki z Alei Najświętszej Marii Panny 35 do nowego lokalu przy ul. Bór 61 

● Nowym rozdziałem w dziejach Biblioteki było połączenie jej w 1991 roku w zespół z Woje-

wódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Częstochowie. Wchodząc nadal w skład krajowej 

sieci bibliotek pedagogicznych, jako jedna z pierwszych zmieniła zasady funkcjonowania 
oraz swą dotychczasową nazwę na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego 

Ośrodka Metodycznego w Częstochowie. 

  1992–1994   

● Pod nowym adresem Biblioteka zaczęła funkcjonować w lutym 1992 roku. Początkowo 

właściwie wszystko zmieniło się na gorsze. Powierzchnia Biblioteki była zbliżona do tej 

z poprzedniej siedziby, a więc dość szybko zaczęto odczuwać brak miejsca na gromadzone 

zbiory. Nowa lokalizacja, daleko od centrum Częstochowy, spowodowała początkowo pra-

wie 50% spadek frekwencji. Stopniowo nasi czytelnicy zaczęli przyzwyczajać się do nowe-

go miejsca.  
Po około roku funkcjonowania w nowych warunkach liczba odwiedzających wróciła do 

normy i kształtowała się w granicach 3 tysięcy.  

● W tych latach, mimo trudnych warunków lokalowych (z budynku korzystała równocześ-

nie poradnia psychologiczno-pedagogiczna i zespół szkół) pracownicy starali się realizo-

wać lekcje biblioteczne dla uczniów, odbywały się konkursy. Bardzo prężna była współ-
praca z ówczesnym doradcą ds. bibliotek szkolnych, panią Haliną Klimzą. W pomieszcze-

niach Biblioteki odbywały się systematycznie spotkania ze środowiskiem bibliotekarskim 

naszego miasta i regionu.  
W tym czasie wdrażaliśmy się też do pracy z komputerem (posiadaliśmy jeden), wyko-

rzystując go do prac biurowych. 
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Pracownicy biblioteki Wypożyczalnia 

  1995–2001   

● W 1995 roku utworzono stanowisko wicedyrekora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 

w Częstochowie ds. bibliotek pedagogicznych. Od maja 1995 r. do sierpnia 2001 r. 

zatrudniona na tym stanowisku była pani Wanda Klepacz. Kierowała, koordynowała 

i organizowała funkcjonowanie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej oraz jej sześciu filii. 

Włączyła Bibliotekę w system doradztwa i doskonalenia zawodowego realizowanego przez 
ówczesny WOM. Z jej inicjatywy uruchomiony został kurs kwalifikacyjny z zakresu 

bibliotekoznawstwa, dający szansę zdobycia kwalifikacji przez nauczycieli pracujących 

w bibliotekach szkolnych. 

● Równocześnie z ww. decyzjami ówczesny kurator rozpoczął starania o zdobycie funduszy 

na budowę nowego budynku z docelowym przeznaczeniem na siedzibę Biblioteki. 
W efekcie podjętych działań w 1996 roku postawiono budynek w stanie surowym. 

Jednak dopiero po kolejnych pięciu latach udało się pozyskać fundusze na ukończenie 

inwestycji, którą tym razem połączono z nadbudową nad sąsiadującą szkołą w celu 

przeniesienia w jedno miejsce również placówki doskonalenia. Był to dobry moment na 

sfinalizowanie tego przedsięwzięcia, gdyż nie odnawiany od 10 lat lokal przy ul. Bór był 

już w bardzo złym stanie, a powierzchnia magazynowa dawno już się skończyła. Prace 
przy wykończeniu budynku Biblioteki, nadbudowy oraz łącznika, w którym zostały 

umieszczone pokoje dla konsultantów, sala wykładowa oraz duża nowoczesna aula, 

trwały ponad dwa lata.  

● 1996 – wyjazd studyjny nauczycieli bibliotekarzy naszego regionu do Biblioteki Jagiel-

lońskiej w Krakowie. 

● 1997 – wyjazd studyjny nauczycieli bibliotekarzy naszego regionu do Biblioteki Sejmowej 

w Warszawie. 

● W wyniku kolejnej reformy administracyjnej kraju Częstochowa przestała być miastem 

wojewódzkim. Z powodu nowego podziału administracyjnego w 1999 roku Biblioteka 

utraciła dwie filie – w Pajęcznie i Oleśnie. 

● Czerwiec 2001 – w ramach kursu kwalifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa 

zorganizowano wyjazd studyjny nauczycieli bibliotekarzy naszego regionu do Wojewódz-

kiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu i na Panoramę Racławicką. Coroczne wyjazdy 

studyjne wpisały się na stałę w program kursu. 
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Wyjazd studyjny nauczycieli bibliotekarzy do Wrocławia 

  2002   

● W wyniku zmian reorganizacyjnych na szczeblu województwa śląskiego, Ośrodek, a więc 

i Biblioteka zmieniły nazwę. I tak od stycznia 2002 roku pełna nazwa naszej placówki 

brzmi – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

● Rozpoczęto komputeryzację, dokonano wyboru programu komputerowego i zakupiono 

podstawowy moduł Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA. 

  
Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA 

● W związku z planowaną zmianą lokalu jesienią zaprzestano wypożyczeń, przyjmowane 

były tylko wcześniej wypożyczone materiały. Rozpoczęto pakowanie zbiorów i dokumentów. 

  2003   

● W styczniu 2003 roku zamknięto lokal przy ul. Bór, a pracownicy przystąpili do 

przygotowywania zbiorów i dokumentów do kolejnej w dziejach Biblioteki przeprowadzki. 

Po dwóch tygodniach intensywnej pracy rozpoczęto systematyczne przewożenie zbiorów. 

Tym razem do przewiezienia było 70 tysięcy woluminów oraz około 30 tysięcy jednostek 
pozostałych zbiorów (czasopisma, multimedia). 
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Przeprowadzka biblioteki do nowej siedziby 

● W lutym rozpoczęto pracę w nowym lokalu przy Al. Jana Pawła II 126/130. Po ponad  

50-ciu latach istnienia i funkcjonowania w różnych lokalach adaptowanych do jej po-

trzeb, placówka doczekała się swojego lokalu, budowanego od samego początku z myślą 
o  jej potrzebach. W sposób zdecydowany wzrósł komfort pracy czytelników oraz nauczy-

cieli bibliotekarzy. 

● 5 maja 2003 roku Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” przyjęła w nowej 

siedzibie pierwszych czytelników. 

● Maj – wyjazd studyjny nauczycieli bibliotekarzy naszego regionu do Biblioteki Narodowej 

w Warszawie i do Muzeum Powstania Warszawskiego. 

● Maj – zorganizowano i przeprowadzono pierwszą edycję Konkursu ortograficznego dla 
uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych pod patronatem prezydenta 

Częstochowy „Dyktuś 2003”. 

● Zintensyfikowano prace przy procesie komputeryzacji zbiorów bibliotecznych. Moduł 

SOWY, którym wówczas dysponowano, umożliwiał komputerowe opracowanie książek, 

broszur, czasopism i zbiorów audiowizualnych. W pierwszym etapie powstawały więc 

komputerowe katalogi książek, czasopism i multimediów. 

  
Wyjazd studyjny nauczycieli bibliotekarzy  

do Biblioteki Narodowej w Warszawie 

I edycja konkursu ortograficznego  
„Dyktuś 2003” 

  2004   

● W ramach procesu komputeryzacji zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem Zintegro-

wanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA, ze względu na liczbę zbiorów i stosun-

kowo proste opracowanie, najszybciej powstał katalog czasopism. 
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● Zorganizowanie pierwszej edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego 
„Spotkanie z Lekturą” dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Często-

chowy i powiatu częstochowskiego. 

● II edycja Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół pod-
stawowych pod patronatem prezydenta Częstochowy „Dyktuś 2004”. 

● Maj – wyjazd studyjny nauczycieli bibliotekarzy naszego regionu do Biblioteki Jagiel-

lońskiej w Krakowie. 

● Listopad – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna realizują projekt edukacyjny Citizen E, opracowany 

w  ramach programu Socrates Minerva, którego głównym zadaniem jest wspieranie 

współpracy europejskiej w zakresie kształcenia otwartego i na odległość oraz zasto-
sowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Tematem zaplanowanym 

na kolejne dwa lata jest nauka obywatelstwa europejskiego przez sieć ICT. Nasze pla-

cówki współpracują w ramach projektu z Irlandią, Belgią i Włochami. 

● Grudzień – powołanie Renaty Lipniewskiej na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrod-

ka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie ds. bibliotek pedagogicznych. 

  
Renata Lipniewska – dyrektor RODN  

„WOM” w Częstochowie ds. bibliotek pedagogicznych 

I edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego  
i Plastycznego „Spotkanie z Lekturą” 

  2005   

● Stan zbiorów – 70 tysięcy woluminów, 8 tysięcy zbiorów multimedialnych, ponad sto 

tytułów prenumerowanych czasopism. 

● Marzec – we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Biblio-

teka zorganizowała I Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które odbyło się w Sali 
sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Forum stało się imprezą cykliczną, organizowaną 

każdego roku w różnych miastach województwa śląskiego. 

● II edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego „Spotkanie z Lekturą” 

dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu często-

chowskiego. 

● Maj – III edycja Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół 

podstawowych pod patronatem prezydenta Częstochowy „Dyktuś 2005”. 

● Ponowny wyjazd studyjny nauczycieli bibliotekarzy naszego regionu do Biblioteki Sej-

mowej w Warszawie; (od 10 lat Publiczna Biblioteka Pedagogiczna organizuje Kurs 
kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa; w ramach zajęć uczestnicy kursu oraz pra-

cownicy naszej Biblioteki mieli okazję zwiedzenia dużych bibliotek w kraju. Wyjazdy zor-
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ganizowano m.in. do Biblioteki Narodowej w Warszawie, Wojewódzkiej Biblioteki Peda-

gogicznej we Wrocławiu, Biblioteki Sejmowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Uniwer-

sytetu Warszawskiego). 

  
II edycja Międzyszkolnego Konkursu  

Czytelniczego i Plastycznego  
„Spotkanie z Lekturą” 

III edycja Konkursu ortograficznego  

dla uczniów klas trzecich częstochowskich  
szkół podstawowych „Dyktuś 2005” 

  2006   

● Styczeń – w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

oraz Europejski Fundusz Społeczny Biblioteka pozyskała Internetowe Centrum Informacji 

Multimedialnej. 

  
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej 

● Marzec – II Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej (współorga- 

nizacja). 

● Maj – III edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego „Spotkanie z Lek-
turą” dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego. 

● Maj – IV edycja Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół 

podstawowych pod patronatem prezydenta Częstochowy „Dyktuś 2006”. 

● Maj – wyjazd studyjny nauczycieli bibliotekarzy naszego regionu do Biblioteki Uniwer-

syteckiej w Warszawie. 

● Czerwiec – uroczyste podsumowanie i zakończenie współpracy w ramach projektu edu-

kacyjnego Citizen E, opracowanego w ramach programu Socrates Minerva, którego głów-



30. rocznica powstania RODN „WOM” w Częstochowie 

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (116) 2020   76 

nym zadaniem jest wspieranie współpracy europejskiej w zakresie kształcenia otwartego 

i na odległość oraz zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. 

Z Polski w projekcie uczestniczyło 43 nauczycieli i 341 uczniów z 18 szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. 

  
Uroczyste podsumowanie i zakończenie współpracy w ramach projektu edukacyjnego Citizen E 

● Wrzesień – uruchomienie strony internetowej biblioteki www.biblioteka.womczest.edu.pl. 

● Zakupiono kolejny moduł programu SOWA, który umożliwia tworzenie kartotek zagadnie-

niowych oraz bibliografii regionalnej. Utworzono komputerowe kartoteki zagadnieniowe  
– Artykuły z czasopism, Regionalia oraz Uroczystości szkolne.  

  2007   

● Marzec – Katowice – III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego (współorganizacja). 

● Maj – IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego „Spotkanie z Lek-
turą” dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego. 

● Maj – V edycja Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół 

podstawowych pod patronatem prezydenta Częstochowy „Dyktuś 2007”. 

● Lipiec – uruchomienie Modułu Obsługi Wypożyczalni programu SOWA, umożliwiającego 

elektroniczną rejestrację czytelników i wypożyczeń książek. 

● Październik – Biblioteka była współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- 
-Szkoleniowej Centra informacji multimedialnej w bibliotekach oraz IV Regionalnego Fo-

rum Bibliotekarzy w Częstochowie. 

  
IV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie 



Z kroniki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 1990–2020

 

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (116) 2020 77 

● Listopad – w ICIM zorganizowano dwie edycje (do czerwca 2008) warsztatów kompu-

terowych dla kobiet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Częstochowskich Amazonek. Projekt 

„Z rękami na klawiaturze i bitem w sercu…” został zgłoszony na ogólnopolski konkurs 
Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach szkolnych i zdobył 

wyróżnienie (maj 2008). 

  2008   

● Styczeń – uruchomienie Modułu Obsługi Wypożyczalni programu SOWA, umożliwiającego 
elektroniczną rejestrację użytkowników i wypożyczeń zbiorów multimedialnych. 

● Zakończenie procesu komputeryzacji zbiorów w bibliotece w Częstochowie. 

● Marzec – udostępnienie czytelnikom na stronie internetowej biblioteki katalogów on-line, 

zawierających następujące bazy: Książki, Czasopisma, Multimedia, Artykuły z czasopism, 

Regionalia, Uroczystości szkolne. 

● Kwiecień – Rybnik – IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego (współorganizacja). 

● Maj – włączenie się w ogólnopolską kampanię społeczną Cała Polska czyta Dzieciom przez 

organizację „Bajkowych Spotkań”. Dla dzieci zgromadzonych w auli czytali: Olga Bą-

kowska, Zofia Ślężańska i Anna Kowalik – poetki zrzeszone w częstochowskich klubach 

literackich, Sylwia Oksiuta – aktorka Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, Olek 

Klepacz – lider zespołu Formacja Nieżywych Schabuff. 

  
„Bajkowe Spotkania” w ramach w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta Dzieciom” 

● Maj – V edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego „Spotkanie z Lek-
turą” dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego. 

● Maj – VI edycja Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół 
podstawowych pod patronatem prezydenta Częstochowy „Dyktuś 2008”. 

● Zdobycie wyróżnienia w Ogólnopolskim konkursie „Projekty edukacyjne w bibliotekach 
pedagogicznych i bibliotekach szkolnych – ICIM. 

● Grudzień – Zimowe spotkania z Babcią Mikołajową – w ramach akcji CPCD. 

● Od 2008 roku Biblioteka aktywnie współpracuje z ogólnopolskim serwisem internetowym 

Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Serwis, funkcjonujący w ramach Sekcji 

Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, stanowi 
ogólnokrajową edukacyjną platformę cyfrową bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych 

i  szkolnych. W skład komitetu redakcyjnego serwisu weszli nauczyciele bibliotekarze 

naszej Biblioteki Agata Arkabus, Anna Płusa i Marta Małek. 
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  2009   

● Marzec – Biblioteka była współorganizatorem V Forum Bibliotekarzy Województwa Śląs-
kiego. Forum odbyło się w Centrum Kongresowym Akademii Polonijnej w Częstochowie. 
Jego tematem była Przyszłość bibliotek – biblioteki przyszłości.  

● Kwiecień – II edycja Bajkowych Spotkań w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej 

„Cała Polska Czyta Dzieciom”. Uczestnikom spotkania bajki czytali: Izabela Leszczyna  

– poseł na Sejm RP, Sylwia Oksiuta – aktorka Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, 
Olek Klepacz – lider zespołu Formacja Nieżywych Schabuff. 

  
II edycja Bajkowych Spotkań  

w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” 

● Kwiecień – odbyło się spotkanie z byłymi pracownikami Biblioteki. Wraz z gośćmi wspo-

minano dawne lata, ale pokazano także współczesną Bibliotekę i opowiadano o jej bie-
żących działaniach. 

● Maj – VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego „Spotkanie z Lek-
turą” dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego. 

● Maj – VII edycja Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół 
podstawowych pod patronatem prezydenta Częstochowy „Dyktuś 2009”. 

● Październik – Biblioteka była organizatorem konkursu recytatorskiego dla uczniów klas 
gimnazjalnych Wojna poezją pisana. Celem konkursu było upamiętnienie 70. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej. 

● Październik – Czytuś bajki opowiada – jesienne spotkanie dla przedszkolaków w ramach 

ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. 

  
„Czytuś bajki opowiada”  

– jesienne spotkanie dla przedszkolaków 
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● Od 2009 roku Biblioteka realizuje szkolenia e-learningowe, których tematyka dostoso-

wywana jest do bieżących potrzeb środowiska bibliotekarskiego. 

● W roku szkolnym 2009/2010 został opracowany program edukacyjny dla dzieci sześ-
cioletnich Książka twoim przyjacielem. Program został zrealizowany we współpracy 

z nauczycielami z Miejskich Przedszkoli nr 10 i nr 25 w Częstochowie. Zajęcia odbywały 

się systematycznie, według wcześniej ustalonego harmonogramu, od września 2009 do 

czerwca 2010 roku. 

  2010   

● Od 2010 czytelnicy Biblioteki w Częstochowie mają możliwość elektronicznej rezerwacji 
i zamawiania książek oraz zbiorów multimedialnych. 

● Od 2010 roku Biblioteka posiada także swój profil na portalu Facebook, dzięki któremu 

na bieżąco informuje swoich stałych użytkowników o podejmowanych działaniach 

i akcjach oraz organizowanych imprezach. 

● W roku szkolnym 2010/2011 przygotowano dla uczniów klas drugich szkoły podstawowej 
program edukacyjny Biblioteka źródłem informacji. Uczniowie nabywali wiedzę w tra-

dycyjny sposób, podczas spotkań z nauczycielami bibliotekarzami, a zdobyte wiadomości 

utrwalali metodą e-learningu, przy wykorzystaniu platformy zdalnego nauczania. 

● W ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Biblioteka 

we współpracy ze Szkołą Policji w Katowicach zorganizowała konkurs na plakat dla ucz-

niów gimnazjów. Celem konkursu było uwrażliwienie na zjawisko handlu ludźmi. Na kon-

kurs wpłynęły 24 prace.  

● W Bibliotece powstał zespół ds. wspierania działalności bibliotekarzy bibliotek szkolnych, 

którego zadania obejmują współpracę w zakresie zarządzania biblioteką, inspirowania 

i promowania edukacji czytelniczej i medialnej oraz wspierania nauczycieli bibliotekarzy 

w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia. 

● Marzec – VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach – Od biblioteki do 
mediateki (współorganizacja). 

● Kwiecień – kolejne, III Bajkowe Spotkania. Bajki dzieciom czytali artyści Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” oraz policjanci ze Szkoły Policji w Katowicach, którzy przybyli na spot-

kanie wraz ze Sznupkiem. 

  
III Bajkowe Spotkania 

● Maj – VIII edycja Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich 
szkół podstawowych „Dyktuś 2010”. 
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● Maj – VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego „Spotkanie 
z lekturą” dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Częstochowy i powia-

tu częstochowskiego. 

● Zdobycie wyróżnienia w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała 
Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2009/2010. 

● Zorganizowanie wśród pracowników Publicznej Biblioteki Pedagogicznej i Regionalnego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz czytelników Biblioteki 
zbiórki przyborów szkolnych w ramach akcji Ołówek dla Afryki przeprowadzonej przez 
Fundację Pomocy Humanitarnej Redeptoris Missio. 

● Październik – dla nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i okolic Biblioteka wraz z Ser-
wisem Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP zorganizowała konferencję Czy bib-
lioteka może być cool? Zastosowanie TIK w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, czyli po-
zytywne „bujanie w chmurach”. 

● Październik – zorganizowano II Ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową „Centra 
informacji multimedialnej w bibliotekach” oraz VII Regionalne Forum Bibliotekarzy. 

● Październik – Biblioteka włączyła się w obchody Ogólnopolskich Urodzin Książkowego 
Misia, akcji zorganizowanej w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej CPCD. 

  2011   

● Stan zbiorów – 75 tysięcy woluminów, 6 tysięcy zbiorów multimedialnych, 68 tytułów 
prenumerowanych czasopism. 

● Luty – w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta Dzieciom pracownicy Biblioteki 

spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 43. Spotkanie odbyło się pod 
hasłem Czytanie zbliża.  

  
Spotkanie „Czytanie zbliża”  

w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” 

● Biblioteka zdobyła nagrodę za najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska 
czyta Dzieciom w roku szkolnym 2010/2011. 

● Kwiecień – w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka współorga-
nizowała Paradę Postaci Literackich. 

● Kwiecień – odbyły się IV Bajkowe Spotkania. W tym roku bajki dzieciom czytali: 

ks. biskup Antoni Długosz, policjanci ze Szkoły Policji w Katowicach oraz Iwona Chołuj  

– aktorka Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie. 
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● Maj – w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Cała Polska czyta Dzieciom zorga-

nizowano pierwszą konferencję z planowanego cyklu – Akademia Szczęśliwego Dzie-
ciństwa. Tegoroczny tytuł – W kręgu bezpieczeństwa. Adresatami konferencji byli rodzice, 

opiekunowie i nauczyciele dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

● Maj – IX edycja Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich 
szkół podstawowych „Dyktuś 2011”. 

● Maj – VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego „Spotkanie 
z lekturą” dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Częstochowy i powia-

tu częstochowskiego. 

● Maj – w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Bibliotece odbyły się 

trzy spotkania – Bajanie ze Sznupkiem, Czytanie Zbliża oraz Bal Bajek w Artystycznym 

Przedszkolu Olka Klepacza. 

● Październik – pod patronatem starosty częstochowskiego zorganizowano pierwszą edycję 
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poetyckie Krajobrazy”. Konkurs poświęcony był 

poezji Czesława Miłosza. 

● Listopad – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Częstochowie była współorganizatorem 
VIII Regionalnego Forum Bibliotekarzy pod hasłem Biblioteki mobilne, biblioteki otwarte. 

● Grudzień – na kolejne Zimowe Spotkanie z babcią Mikołajową i jej pomocnikami zapro-

szono przedszkolaki z częstochowskich przedszkoli. 

  2012   

● Luty – w bibliotece zorganizowano konkurs fotograficzny pod nazwą „Młody Polak młodym 

Europejczykiem”.  

● Luty – odbyła się II edycja Akademii Szczęśliwego Dzieciństwa – W kręgu słowa, barwy 

i wyobraźni. 

● Marzec – Kapituła Konkursu Śląski Bibliotekarz Roku przy SBP w Katowicach przyznała 

tytuł Bibliotekarza Roku 2012 naszej koleżance, Annie Hiller. 

● Biblioteka otrzymała Statuetkę Przyjaźni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Czę-

stochowie m.in. za realizację projektu edukacyjnego Bajka leczy, bajka uczy. 

● Biblioteka zdobyła wyróżnienie specjalne w konkursie na najlepiej przeprowadzoną 

kampanię społeczną Cała Polska czyta Dzieciom w roku szkolnym 2011/2012. 

● Kwiecień – we współorganizacji z Sekcją Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Często-

chowie Biblioteka zorganizowała Paradę Postaci Literackich. 

● Kwiecień – odbyły się V Bajkowe Spotkania. Bajki czytali dzieciom: Sylwia Oksiuta  

– aktorka Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, Olek Klepacz – lider Formacji Nieży-

wych Schabuff, studenci AJD w Częstochowie. 

● Kwiecień – w Artystycznym Przedszkolu Olka Klepacza w Częstochowie odbyło się 

spotkanie z przedszkolakami pt. Klinika książek. 

● Maj – przeprowadzono, jubileuszową X edycję Konkursu ortograficznego dla uczniów klas 
trzecich częstochowskich szkół podstawowych pod patronatem prezydenta Częstochowy 

„Dyktuś 2012”. 

● Maj – IX edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego „Spotkanie 
z lekturą” dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Częstochowy i po-

wiatu częstochowskiego. 
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IX edycja Międzyszkolnego konkursu czytelniczego i plastycznego „Spotkanie z lekturą” 

● Czerwiec – w ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zorganizowano trzy 

spotkania dla przedszkolaków. Gośćmi i osobami prowadzącymi spotkania byli studenci 
AJD, Małgorzata Sętowska – ilustratorka książek dla dzieci, oraz policjanci – Bajanie ze 

Sznupkiem. 

● Październik – Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy pod patronatem sta-

rosty częstochowskiego poświęcony był poezji Wisławy Szymborskiej. 

● Listopad – III konferencja z cyklu Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa – W kręgu emocji 

(dla rodziców, nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nauczycieli 

bibliotekarzy). 

● Grudzień – V Zimowe spotkania z Babcią Mikołajową. Organizowane od pięciu lat 

spotkania przeznaczone są dla przedszkolaków, a ich współorganizatorami są studenci 

pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

  2013   

● Zdobycie wyróżnienia w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała 
Polska czyta Dzieciom w roku szkolnym 2012/2013. 

● Marzec – zorganizowanie regionalnej konferencji magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie 

oraz serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP – „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?”. 

  
Regionalna konferencja „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?” 

● Kwiecień – VI Bajkowe Spotkania; zaproszenie do czytania bajek dzieciom przyjęli w tym 
roku: poetka Beata Brodowicz-Szymanek, przedstawiciele Centralnej Szkoły Straży Pożar-

nej w Częstochowie oraz studentki AJD w Częstochowie. 
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● Maj – zorganizowanie X edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego 
„Spotkanie z Lekturą” dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Często-

chowy i powiatu częstochowskiego. 

● Maj – zorganizowanie XI edycji Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas 

trzecich częstochowskich szkół podstawowych „Dyktuś 2013”. 

● Maj – zakończenie trwającego od 2011 roku projektu edukacyjnego Baśniowy Pociąg do 
Europy. Projekt ten skierowany był do uczniów klas trzecich szkół podstawowych, odbyły 

się jego dwie edycje.  

● Maj – wyjazd studyjny dla bibliotekarzy naszego regionu do Biblioteki Ossolineum we 

Wrocławiu. 

● Listopad – IV edycja Akademii Szczęśliwego Dzieciństwa – Dziecko w świecie mediów. 

  2014   

● Zdobycie wyróżnienia specjalnego w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię 
społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2013/2014. 

● Maj – zorganizowanie XII edycji Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas 
trzecich częstochowskich szkół podstawowych „Dyktuś 2014”. 

● Czerwiec – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Częstochowie zorganizowała w Ośrodku 

Szkoleniowym RODN „WOM” w Złotym Potoku dwudniową konferencję dla nauczycieli 
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych województwa śląskiego Biblioteki pedagogiczne 
województwa śląskiego wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych. 

● Biblioteka otrzymała podziękowanie od Artystycznego Przedszkola Olka Klepacza w Czę-

stochowie za współpracę w realizacji projektu „Art around the world” w ramach programu 

Comenius. 

● Wrzesień – włączenie się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania pod patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Trylogia Henryka Sienkiewicza. Fragmenty czytali 

przedstawiciele Fundacji Oczami Brata, członkowie młodzieżowej grupy teatralnej „Eviva 

l’arte” oraz nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM”. 

  
Narodowe Czytanie – „Trylogia” Henryka Sienkiewicza 

● Wrzesień – Biblioteka otrzymała zaproszenie do podzielenia się swoimi dobrym prak-
tykami podczas konferencji zorganizowanej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

● Grudzień – Biblioteka była organizatorem Konferencji regionalnej Biblioteka centrum 
promocji czytelnictwa. Uczestniczyli w niej nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze i nau-

czyciele języka polskiego z Częstochowy i naszego regionu. 
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Konferencja regionalna  

„Biblioteka centrum promocji czytelnictwa” 

  2015   

● Zdobycie wyróżnienia specjalnego w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię 
społeczną Cała Polska czyta Dzieciom w roku szkolnym 2014/2015. 

● Z okazji Dnia Babci i Dziadka Biblioteka oraz Niepubliczne Przedszkole Językowe 
Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Pesche zorganizowały spotkanie czytelnicze dla babć 

i dziadków oraz ich wnucząt pod hasłem „Bajka i legenda łączy pokolenia”. 

● Marzec – w ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu odbyły się zajęcia promujące 
edukację czytelniczą i medialną nt. Jak działa nasz mózg?  

● Kwiecień – świąteczne spotkanie emerytowanych pracowników Biblioteki oraz otwarcie 

wystawy poświęconej Tadeuszowi Gierymskiemu. 

● Kwiecień – organizacja dwudniowej konferencji w Złotym Potoku dla nauczycieli biblio-
tekarzy bibliotek pedagogicznych województwa śląskiego – Wykorzystanie otwartych zaso-
bów edukacyjnych w profilaktyce zagrożeń internetowych. 

● Maj – zorganizowanie XIII edycji Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas 
trzecich częstochowskich szkół podstawowych „Dyktuś 2015”. 

● Maj – włączenie się Biblioteki do cyklicznej ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Na uczest-

ników spotkania, odbywającego się pod hasłem W bibliotece (nie)straszy czekało wiele 

atrakcji, nie tylko czytelniczych. 

  
Ogólnopolska akcja „Noc Bibliotek” pod hasłem „W bibliotece (nie)straszy” 
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● Czerwiec – Biblioteka otrzymała podziękowanie za wsparcie w realizacji projektu 
Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży przeprowadzonego w okresie  

2013–2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

– Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 

● Wrzesień – zorganizowano kolejną konferencję z cyklu Akademia Szczęśliwego Dzieciń-
stwa – W kręgu zmysłów. 

● Wrzesień – włączenie się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania pod patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lalka Bolesława Prusa. Fragmenty utworu czytali 

członkowie „Grupy pod Wiszącym Kotem”, działającej przy VII LO im. M. Kopernika w Czę-

stochowie. Za udział otrzymaliśmy podziękowania od Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej.  

  
Narodowe Czytanie  

– „Lalka” Bolesława Prusa 

Projekt promujący czytelnictwo  
„Czytam sobie w bibliotece” 

● Zorganizowanie piątej edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poetyckie Krajobra-
zy”. W tym roku konkurs poświęcony był poezji Haliny Poświatowskiej. 

● Wśród pracowników Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, Regionalnego Ośrodka Doskona-

lenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz czytelników Biblioteki zorganizowano 
zbiórkę okularów słonecznych i korekcyjnych w ramach akcji Okulary dla Afryki prze-
prowadzonej przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redeptoris Missio. Za udział w akcji 

Biblioteka otrzymała podziękowania od Fundacji. 

● Październik – współorganizacja XII Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie. 

● Wrzesień–listopad – realizacja projektu promującego czytelnictwo Czytam sobie w bib-
liotece. Projekt organizowany był we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, 

Wydawnictwem Egmont w ramach programu Instytutu Książki ogłoszonego przez Mini-

sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

  2016   

● Otrzymanie od Ministerstwa Edukacji Narodowej tytułu Ambasadora technologii infor-

macyjno-komunikacyjnej w edukacji za udział w konkursie Szkoła na czasie. E-pod-
ręcznik w klasie. 

● Zdobycie nagrody za najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta 
dzieciom w roku szkolnym 2015/2016. 

● Luty – organizacja warsztatów dla nauczycieli: Wykorzystanie e-podręcznika w pracy 

nauczyciela, ucznia i rodzica; Teatrzyk Kamishibai – jak wprowadzać dziecko w świat 
literatury; Storyjumper; Rządowe programy rozwoju czytelnictwa. 
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● Marzec – w cyklu Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa odbyła się konferencja pn. W kręgu 
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

● Kwiecień – IX Bajkowe Spotkania w ramach Ogólnopolskiej akcji społecznej Cała Polska 
czyta Dzieciom. Utwory dzieciom czytali zaproszeni sokolnicy oraz członkowie Garnizonu 

Forteca Częstochowa. 

  
IX Bajkowe Spotkania w ramach Ogólnopolskiej akcji społecznej „Cała Polska czyta Dzieciom” 

● Kwiecień – finał Powiatowego Konkursu Literackiego W pustyni i w puszczy – co było 

dalej… zorganizowanego we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 14 w Częstochowie. 

● Kwiecień – współorganizacja VII Parady Postaci Literackich w ramach Światowego Dnia 

Książki i Praw Autorskich pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. 

● Maj – w ramach debat oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się zor-
ganizowana przez pracowników Biblioteki konferencja Rola bibliotek szkolnych i peda-
gogicznych w systemie oświaty. W konferencji uczestniczyli nauczyciele bibliotekarze, 

dyrektorzy szkół i bibliotek pedagogicznych oraz przedstawiciele organizacji i towarzystw 

bibliotekarskich z całego kraju. 

● Maj – zorganizowanie XIV edycji Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas 
trzecich częstochowskich szkół podstawowych „Dyktuś 2016”. 

● Czerwiec – Biblioteka przystąpiła do II Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, która w tym roku 
odbyła się pod hasłem Wolno czytać. 

● Czerwiec – dyrekcja i społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie 

przyznała Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” tytuł i odznakę „Przyjaciel 
szkoły” za pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, dydaktycznych i środowis-

kowych. 

● Wrzesień – zorganizowanie w Bibliotece Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej – Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Fragmenty powieści czytali 

uczniowie I Społecznego Gimnazjum i Liceum im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie. 

Za włączenie się w tą ogólnopolską akcję otrzymaliśmy podziękowania od Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

● Wrzesień – we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Często-

chowie, pod patronatem Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbyła się naszej siedzibie 
konferencja Trudne tematy – literackie podpowiedzi Elżbiety Zubrzyckiej dla rodziców, 

opiekunów i nauczycieli. 

● Październik – zorganizowanie kolejnej edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla 
uczniów gimnazjów Poetyckie Krajobrazy poświęconego w tym roku poezji ks. Jana Twar-

dowskiego. 

● Grudzień – dla przedszkolaków przeprowadzono w Bibliotece IX Zimowe Spotkania 

z Babcią Mikołajową. 

● Biblioteka od lat bardzo aktywnie uczestniczy w życiu oświatowym i kulturalnym regionu. 
Bogata oferta naszej placówki cieszy się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli, 

nauczycieli bibliotekarzy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych. Z przygo-
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towanych przez Bibliotekę szkoleń, konferencji, sieci współpracy, lekcji, zajęć z bib-

lioterapii, cyklów zajęć, konkursów i wszelkich imprez czytelniczych w 2016 roku sko-

rzystało 11867 osób. 

  
Konferencja  

„Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych  
w systemie oświaty” 

Przyznanie od Szkoły Podstawowej nr 38  

w Częstochowie dla PBP RODN „WOM”  
tytułu i odznaki „Przyjaciel szkoły” 

 

  2017   

● Luty – utworzenie w bibliotece sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt audiowizualny dla 

potrzeb realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży. 

● Marzec – w cyklu Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa zorganizowano konferencję 

W kręgu wartości patriotycznych. 

● Kwiecień – w ramach X Bajkowych Spotkań wiersze i bajki czytali dzieciom: Olek Klepacz 

– lider Formacji Nieżywych Schabuff, przedstawiciele Stowarzyszenia Żołnierzy Wojsk 

Specjalnych oraz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 

● Maj – odbyło się spotkanie autorskie z Grzegorzem Jankowiczem, autorem książki Życie 
na poczytaniu: rozmowy o literaturze i reszcie świata. 

● Maj – zorganizowanie XV edycji Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas 
trzecich częstochowskich szkół podstawowych „Dyktuś 2017”. 

  
XV edycja Miejskiego konkursu ortograficznego  

dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych „Dyktuś 2017”. 

● Czerwiec – odbyła się gra miejska „Śladami doktora Biegańskiego”, skierowana do 

uczniów klas szóstych szkół podstawowych i gimnazjów Częstochowy. W wydarzeniu 
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wzięło udział 29 uczniów i 7 nauczycieli, z trzech częstochowskich szkół. Celem gry było 

przybliżenie życia, twórczości i pracy dr. Władysława Biegańskiego. 

● Czerwiec – Biblioteka wzięła udział w III Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Hasło tegorocznej 
edycji to Czytanie porusza. 

● Wrzesień – zorganizowano w Bibliotece kolejne spotkanie w ramach Narodowego Czytania 
pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Wesele Stanisława Wyspiańskiego. 

Wybrane fragmenty czytali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta 
w Częstochowie. Za włączenie się w tą ogólnopolską akcję otrzymaliśmy podziękowania 

od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

  
Narodowe Czytanie 

– „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego 

Powiatowy Konkurs Recytatorski  
„Poetyckie Krajobrazy” 

● Październik – w związku z 20. rocznicą śmierci Agnieszki Osieckiej tegoroczny Powiatowy 
Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy” był poświęcony twórczości tej autorki. 

● Październik – w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych Biblioteka 

współorganizowała XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy. 

● Biblioteka otrzymała podziękowanie za przeprowadzony w roku szkolnym 2016/2017 

cykl zajęć biblioterapeutycznych w Katolickiej Szkole Podstawowej Specjalnej Stowarzy-

szenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie. 

● Z różnego rodzaju szkoleń, konferencji, sieci współpracy, lekcji i zajęć bibliotecznych, 

konkursów, cyklów i programów edukacyjnych w minionym roku skorzystało 11023 osób. 

  2018   

● Styczeń – w Bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z poezją Elżbiety i Marka 

Żabińskich. 

● Luty – w Bibliotece przeprowadzanych jest każdego roku bardzo dużo różnego rodzaju 
zajęć biblioterapeutycznych. Tym razem odbyły się zajęcia z poezjoterapii – Słowa mają 
moc! W zajęciach uczestniczyli uczniowie technikum. 

● Marzec – w Bibliotece odbył się Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski pod patro-

natem prezydenta Miasta Częstochowy. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół 

podstawowych Częstochowy i powiatu częstochowskiego. 

● Marzec – w ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu w Publicznej Bibliotece 

Pedagogicznej RODN „WOM” odbyły się zajęcia promujące edukację czytelniczą i medialną 

z elementami kodowania pt. „Jak działa nasz mózg?”  
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● Kwiecień – zorganizowano Powiatowy Konkurs Poetycki „Wypisać to, co czuję” związany 

z rocznicą urodzin częstochowskiej poetki Ludmiły Marjańskiej. 

● Kwiecień – z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci odbyło się spotkanie 

autorskie dzieci z Małgorzatą Wójcik – autorką książek dla młodego czytelnika. 

● Kwiecień – w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej CPCD zorganizowano w Bib-
liotece XI Bajkowe Spotkania. Gośćmi w tym roku byli: Mikołaj Mikser Mądrzyk – raper, 

filozof, Mariusz Schulz Hapi Hapi – pedagog, terapeuta oraz członkowie Garnizonu 

Forteca Częstochowa. 

● Kwiecień – odbyła się już IX Parada Postaci Literackich. Celem współorganizowanej przez 

Bibliotekę imprezy było propagowanie czytelnictwa, integracja placówek oświatowych i pro-

mocja Biblioteki. 

  
IX Parada Postaci Literackich 

● Maj – zorganizowano XVI edycję Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas 
trzecich częstochowskich szkół podstawowych „Dyktuś 2018”. 

● Czerwiec – Biblioteka otrzymała podziękowanie od Stowarzyszenia Wielka Liga za 

zaangażowanie w promocję czytelnictwa poprzez pełnienie roli koordynatora powiatowego 
Wojewódzkiego Konkursu Wielka Liga Czytelników w roku szkolnym 2017/2018. 

● Czerwiec – w ramach IV Nocy Bibliotek zorganizowanych zostało w Bibliotece wiele 
ciekawych spotkań, projekcji i wystaw. Tegoroczne hasło akcji, to Rzeczpospoczyta  

– odnosiło się ono do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

● Wrzesień – w Bibliotece odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania, ogólnopolskiej 

akcji zorganizowanej pod patronatem Pary Prezydenckiej. Tegoroczną lekturą było 
Przedwiośnie. Fragmenty powieści czytali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych 

im. Jana Pawła II w Częstochowie. 

● Wrzesień – Biblioteka oraz Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy SBP były 

organizatorami Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Bibliotekarzy Bibliotek Pedago-
gicznych i Szkolnych. W konferencji udział wzięli nauczyciele bibliotekarze z całej Polski 

oraz liczni prelegenci. 

● Październik – tegoroczny Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy” poświę-

cony był twórczości Zbigniewa Herberta. 

● Listopad – w ramach ogłoszonego przez Unię Europejską Europejskiego Roku Dziedzictwa 
Kulturowego Biblioteka zorganizowała Przegląd Piosenki i Pieśni o Mojej Ziemi Ojczystej. 

Uczestnikami były dzieci w wieku przedszkolnym z Częstochowy i powiatu często-

chowskiego. 

● Listopad – kolejna edycja Akademii Szczęśliwego Dzieciństwa. Konferencja odbyła się pod 
hasłem Dziecko w cyfrowym świecie. 

● Grudzień – we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 
nasza Biblioteka zorganizowała III Wojewódzki Konkurs Książka i informacja w dobie 
mediów cyfrowych. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z historii Biblioteki Jasno-

górskiej oraz Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
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● Grudzień – odbyło się kolejne Spotkanie z Babcią Mikołajową dla przedszkolaków we 

współpracy ze studentami pedagogiki AJD w Częstochowie. 

● Z różnego rodzaju szkoleń, konferencji, sieci współpracy, lekcji i zajęć bibliotecznych, 

konkursów, cyklów i programów edukacyjnych w minionym roku skorzystało 9984 osoby. 

  
Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski  

pod patronatem prezydenta Miasta Częstochowy 

Powiatowy Wojewódzki konkurs  
„Wielka Liga Czytelników” 

  2019   

● Doceniając działania placówki i jej poszczególnych osób nasz pracownik, dr Agata Arka-

bus została powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Krajowej Rady 

Bibliotecznej na lata 2019–2024. 

● Biblioteka od kilku lat współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 

nr 1 w Częstochowie, m.in. przy organizacji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego 

„Czarowanie Słowem”. Za wspieranie działań na rzecz osób z niepełnoprawnością inte-

lektualną oraz upowszechnianie kultury żywego słowa otrzymaliśmy podziękowania. 

● Biblioteka otrzymała podziękowanie od Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów 

za przeprowadzenie trzech edycji warsztatów komputerowych dla osób 60+ z zakresu 

podstawowej obsługi komputera, korzystania z narzędzi i aplikacji pakietu OpenOffice 

oraz z zasobów Internetu. 

● Luty – Działajmy razem! w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Publicznej 

Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 

czwartych SP nr 38 w Częstochowie.  

● Marzec – z okazji Światowego Tygodnia Mózgu w Bibliotece odbyły się zajęcia pn. „Jak 

działa nasz mózg?” W zajęciach, promujących jednocześnie edukację czytelniczą i medial-

ną, wzięło udział trzydziestu uczniów z klas piątych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Kalei. 

● Maj – XVII edycja Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich często-

chowskich szkół podstawowych pod patronatem prezydenta Miasta Częstochowy  

„Dyktuś 2019”. 

● Czerwiec – w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Bibliotece 

Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie odbył się kolejny maraton czytelniczy 
zatytułowany Bohaterowie Naszej Historii. Do udziału w tym wydarzeniu zostały zapro-

szeni nauczyciele bibliotekarze naszej Biblioteki. 

● Czerwiec – Zaczytany Piętrus – we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komuni-

kacyjnym w Częstochowie Biblioteka zorganizowała nietypową imprezę czytelniczą,  
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która rozpoczęła XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Przedszkolaki oraz 

uczniowie klas młodszych szkół podstawowych ubrane w kolorowe bajkowe stroje, mieli 

okazję podróżować po Częstochowie zabytkowym piętrowym autobusem. Niecodziennej 
podróży towarzyszyło czytanie tekstów literackich oraz liczne zagadki i quizy. W nieco-
dziennej podróży z literaturą wzięło udział 125 dzieci oraz 13 opiekunów z częstochow-

skich szkół i przedszkoli.  

  
Impreza czytelnicza „Zaczytany Piętrus” 

● Wrzesień – w Auli „Forum” Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 
w Częstochowie odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania, ogólnopolskiej akcji 

pod patronatem Pary Prezydenckiej, zorganizowana przez Publiczną Bibliotekę Pedago-

giczną RODN „WOM”. Utwory, wybrane na tegoroczną odsłonę akcji, należące do kanonu 

polskiej nowelistyki, przeczytali uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych 

w Częstochowie. 

  
Narodowe Czytanie – Nowele Polskie 

● Wrzesień – w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 
odbyła się zorganizowana przez Bibliotekę Konferencja informacyjno-szkoleniowa Wdra-

żanie nowej podstawy programowej w bibliotece szkolnej. 

● Wrzesień – nauczyciele Biblioteki we współpracy z nauczycielem Szkoły Podstawowej 
nr  31 im. Orła Białego w Częstochowie zorganizowali dla uczniów grę miejską pt. Szla-
kiem pomników Częstochowy. Gra miejska była jednym z elementów realizacji w Szkole 

Podstawowej nr 31 w Częstochowie unijnego programu europejskiego Erasmus+.  

● Wrzesień – w ramach Międzynarodowego Dnia Kropki dla uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 53 w Częstochowie zorganizowano zajęcia rozwijające kreatywność i umiejętność pracy 

w zespole. 

● Październik – w Bibliotece zorganizowano po raz piąty Noc Bibliotek. Hasło tegorocznej 

edycji brzmiało Znajdźmy wspólny język. Głównym celem akcji jest promocja czytelnictwa 

i  bibliotek, kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży oraz integracja 

lokalnego środowiska. 

● Listopad – we współpracy z trzema liceami ogólnokształcącymi – IV LO im. H. Sienkie-

wicza, II LO im. J. Słowackiego oraz VIII LO Samorządowym w Częstochowie Biblioteka 
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zorganizowała seminarium poetycko-muzyczne poświęcone Ludmile Marjańskiej i Wis-

ławie Szymborskiej. 

● Z różnego rodzaju szkoleń, konferencji, sieci współpracy, lekcji i zajęć bibliotecznych, 

konkursów, cyklów i programów edukacyjnych w minionym roku skorzystało 9366 osób. 

  
Obchody „Tygodnia mózgu” 

  2020   

● Luty – w Bibliotece, w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, odbyły się zajęcia 

dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej nr 40 w Częstochowie. Głównymi celami zajęć 

było: uświadomienie skutków uzależnienia od gier komputerowych, internetu czy tele-

wizji; poznanie wpływu świata wirtualnego na psychikę dziecka i przyczyn „zagubienia 

się” w świecie rzeczywistym; wskazanie innych, alternatywnych, zdrowych sposobów spę-

dzania wolnego czasu. 

● W związku z epidemią koronawirusa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” 

oraz filie w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu i Myszkowie zostają zamknięte od 12 marca 

do 24 maja 2020 r.  

Wszystkie zaplanowane lekcje, zajęcia, konkursy zostały odwołane lub przeniesione na 

inne terminy. Wiele działań Biblioteki przeniesiono do sieci – szkolenia dla nauczycieli 

bibliotekarzy, naszym Czytelnikom proponowane są m.in. linki do stron z lekturami 

dostępnymi online.  

  
Praca Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  

w Częstochowie w dobie epidemii koronawirusa 

● 25 maja ponownie uruchomiono wypożyczalnę z zachowaniem obowiązujących procedur 

sanitarnych. 
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 W  SERCU  OŚRODKA,   

CZYLI  O  NASZEJ  KADRZE  

DYDAKTYCZNEJ  I  ADMINISTRACYJNEJ  

N A U C Z Y C I E L E - K O N S U L T A N C I

 
ELŻBIETA DOROSZUK  
dyrektor 

mgr psychologii (Uniwersytet Jagielloński, 
1990), nauczyciel dyplomowany, I stopień 

specjalizacji w zakresie pomocy psycholo- 

giczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, 

edukator, certyfikowany coach, trener prog-

ramu Unplugged, ekspert z listy MENiS 
komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 

dla nauczycieli ubiegających się o awans za-

wodowy, doradca wychowania prorodzinne-

go, wieloletni nauczyciel-konsultant RODN 

„WOM” w Częstochowie, szkolny organizator 

rozwoju edukacji, pomysłodawca i organiza-
tor dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Kon-

gresu Nauczycieli Wychowania do Życia 

w Rodzinie, przewodnicząca Komitetu Okrę-

gowego czterech edycji Ogólnopolskiej Olim-

piady Wiedzy o Rodzinie.  
rodzaj prowadzonych zajęć: pomoc psycho- 

logiczno-pedagogiczna, wychowanie do życia 

w rodzinie, rozwój osobowy nauczyciela, za-

rządzanie oświatą. 
Moje życie zawodowe jest satysfakcjonujące 
i  bogate w różnorodne doświadczenia. 
Interesuje mnie człowiek i to, co się w nim 
dzieje. 

 
GRAŻYNA BOCHENKIEWICZ  
wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli 

mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Peda-

gogiczna w Częstochowie, 1987), nauczyciel 

języka polskiego i wicedyrektor w szkole po-
nadpodstawowej (1987–2006), absolwent za-

rządzania i marketingu (Politechnika Czę-

stochowska, 2000), metodyk kształcenia 

ustawicznego na odległość (Uniwersytet Ja-

gielloński, 2008), redaktor „Częstochowskie-

go Biuletynu Oświatowego” (2006–2019), 
rodzaj prowadzonych zajęć: zdalne nauczanie 

z wykorzystaniem platformy Moodle, wycho-

wanie patriotyczne dzieci i młodzieży, part-

nerstwo i dialog we współpracy szkoły z ro-

dzicami, aktywizowanie pracy samorządu ucz-
niowskiego, promocja szkoły w środowisku, 

język polski w szkole ponadpodstawowej. 
Moje życie zawodowe skupiało się na dąże-
niu, aby wytrwać przy wartościach, obronić 
je dla siebie i innych, „nie zdezerterować”.  
Interesuje mnie natura człowieka i świata  
– ta obserwowana na co dzień oraz ta zgłę-
biona przez poetów, pisarzy, publicystów, 
artystów, filozofów, ludzi nauki i inne Osoby 
bliskie memu sercu. 
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ARTUR DĄBROWSKI  
nauczyciel-konsultant 

dr nauk teologicznych (Uniwersytet Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

2008), studia podyplomowe z zakresu or-

ganizacji pomocy społecznej (Krakowska 
Akademia im. A.F. Modrzewskiego, 2017), 

redaktor Radia Jasna Góra, redaktor na-

czelny kwartalnika „Senior w eterze”, nau-

czyciel dyplomowany, wykładowca dogma-

tyki w Podyplomowym Studium Katechezy 
Przedszkolnej w Wyższym Instytucie Teolo-

gicznym w Częstochowie, autor licznych 

publikacji poświęconych tematyce społecz-

nej, kulturowej oraz senioralnej. W 2008 r. 

opublikował monumentalną publikację 

„Teologia laikatu w ujęciu Eugeniusza 
Werona SAC”. Pełni funkcję rzecznika pra-

sowego Akcji Katolickiej w Polsce. Powołany 

przez minister Marlenę Maląg na członka 

Rady ds. Polityki Senioralnej na kadencję 

2020-2024. Posiada uprawnienia spikera 
PZPN (2020). Prowadzi zajęcia edukacyjne 

w Klubie Częstochowskiego Seniora. 
Rodzaj prowadzonych zajęć:  zajęcia dla nau-

czycieli religii, przedmiotów humanistycz-

nych, rozwój osobowy nauczyciela, wpływ 

współczesnej kultury na proces edukacji. 
Życie zawodowe rozciąga się na pracę pe-
dagogiczną z człowiekiem na każdym etapie 
jego rozwoju. Od dziecka, poprzez młodzież, 
rodziny aż po seniorów, socjalizacja na każ-
dym etapie ludzkiej egzystencji stanowi pró-
bę spotkania z drugim człowiekiem w celu 
wspólnego poszukiwania prawdy, która na-
da naszej egzystencji sens i wartość. 
Interesuje mnie: filozofia, dobra książka,  
zagadnienia z zakresu przeobrażeń w obrę-
bie szeroko rozumianej kultury, myśl spo-
łeczna Rogera Scrutona, podróże oraz piłka 
nożna. 

 
AGNIESZKA GRUDZIŃSKA  
nauczyciel-konsultant 

mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Peda-

gogiczna w Częstochowie), nauczyciel dyplo-

mowany, studia podyplomowe z wiedzy 
o społeczeństwie oraz z zakresu doradztwa 

rodzinnego, redaktor naczelny Częstochow-

skiego Biuletynu Oświatowego, przewodni-

cząca komisji Wojewódzkiego Konkursu Przed-

miotowego z Języka Polskiego dla gimna-

zjum (2015–2019), członek komisji WKP z ję-
zyka polskiego dla szkół podstawowych, egza-

minator OKE  w Jaworznie (egzamin maturalny), 

rodzaj prowadzonych zajęć: metodyka nau-

czania języka polskiego, zastosowanie tech-

nologii w edukacji polonistycznej, wycho-
wanie do życia w rodzinie. 
Moje życie zawodowe jest ciągłym odkry-
waniem swoich możliwości, przestrzenią do 
wykorzystywania swoich talentów i drogą 
nieustannego rozwoju. W wolnym czasie anga-
żuję się w różne inicjatywy o charakterze 
artystycznym oraz działalność prorodzinną. 
Wędrówki po górach, śpiew i lektura w do-
mowym zaciszu tworzą moją strefę relaksu. 

 
BOŻENA HARASIMOWICZ 
nauczyciel-konsultant 
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mgr socjologii, nauczyciel dyplomowany, 

ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego 

nauczycieli, edukator z listy MEN w zakre-

sie prowadzenia szkoleń z organizacji i za-
rządzania oświatą, metodyk zdalnego nau-

czania, Szkolny Organizator Rozwoju Edu-

kacji (SORE) współpracujący ze szkołami 

i placówkami w ramach formuły komplek-

sowego wspomagania, koordynator sieci 

współpracy i samokształcenia,  
rodzaj prowadzonych zajęć: przywództwo 

i zarządzanie w oświacie, badania ewalua-

cyjne, uczeń w procesie uczenia się, edu-

kacja dorosłych w aspekcie praw dziecka 

i praw ucznia do działania w samorządzie 
uczniowskim. 
Moje życie zawodowe sprawia, że nieustan-
nie się uczę i rozwijam.  
Interesuje mnie możliwość wspomaga- 
nia rozwoju KAŻDEJ jednostki przez 
WSZYSTKICH uczestników procesu eduka-
cyjnego.  

 
PAWEŁ KLEKOT  
nauczyciel-konsultant 

mgr historii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

w Opolu, 1994), nauczyciel wiedzy o społe-

czeństwie, studia podyplomowe w zakresie 
zarządzania i marketingu, ekspert z listy 

MENiS komisji kwalifikacyjnych i egzami-

nacyjnych dla nauczycieli ubiegających się 

o awans zawodowy, egzaminator okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, 
rodzaj prowadzonych zajęć: zarządzanie oś-

wiatą, historia, wiedza o społeczeństwie. 
Moje życie zawodowe mobilizuje mnie ciągle 
do nowych poszukiwań. 
Interesuje mnie człowiek, który odgrywa zaw-
sze główną rolę w dziejach świata. Oczywiś-
cie, nic o tym nie wiedząc. 

 
BARBARA KOSTA 
nauczyciel-konsultant 

mgr filologii romańskiej (Uniwersytet Wroc-
ławski, 1981), studia podyplomowe w zakre-

sie organizacji i zarządzania oświatą (Wyż-

sza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2003),  
rodzaj prowadzonych zajęć: dydaktyka ję-

zyka francuskiego jako obcego, doskona-
lenie zawodowe nauczycieli języka francus-

kiego, metody aktywizujące w nauczaniu 

języków obcych.  
Moje życie zawodowe: język francuski zaj-
muje centralne miejsce zarówno w moim ży-
ciu zawodowym (wykładowca, nauczyciel 
i metodyk języka francuskiego) jak i prywat-
nym (miłość do kina, kuchni, muzyki i li-
teratury francuskiej, podróże po Francji 
i ciągła chęć odkrywania jej niezliczonych 

tajemnic).  

 
ALEKSANDRA KRAWCZYK 
nauczyciel-konsultant 

mgr chemii (Uniwersytet Opolski, 2002), 

studia podyplomowe: Technologia informa-

cyjna i technika (Politechnika Częstochow-
ska, 2003), Edukacja dla bezpieczeństwa 

(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Ło-

dzi, 2010), kurs kwalifikacyjny dla oświa-
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towej kadry kierowniczej z zakresu orga-

nizacji i zarządzania w oświacie (RODN 

„WOM” w Częstochowie, 2015); metodyk zdal-

nego nauczania, certyfikowany ratownik kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy przedmedycz-

nej, członek Polskiej Rady Resuscytacji, 
rodzaj prowadzonych zajęć: edukacja ekolo-

giczna i globalna, przyroda i przedmioty przy-

rodnicze, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeń-

stwo, pierwsza pomoc przedmedyczna. 
Moje życie zawodowe to ciągłe odkrywanie 
tego, czego warto się jeszcze nauczyć. 
Zainteresowania: nowoczesne technologie in-
formacyjno-komunikacyjne, historia II wojny 
światowej, podróże. 

 
SYLWIA KURCAB 
nauczyciel-konsultant 

mgr wychowania plastycznego (Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna w Częstochowie, 1995), studia 

podyplomowe Doradztwo zawodowe (Akade-

mia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 
2013), kursy kwalifikacyjne: „Zarządzanie 

w oświacie” (2009), dla nauczycieli przed-

miotu sztuka (2006); ekspert z listy MEN 

ds. awansu zawodowego nauczycieli, woje-

wódzki ekspert przedmiotowy w zakresie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół, metodyk 

zdalnego nauczania, certyfikat Szkolnego 

Organizatora Rozwoju Szkoły, koordynator 

sieci współpracy i samokształcenia, eduka-

tor i ekspert projektuoperatorkultury.pl 
realizowanego w ramach programu Bardzo 

MłodaKultura,  
rodzaj prowadzonych zajęć: edukacja artys-

tyczna (plastyka, muzyka), edukacja regional-

na, doradztwo zawodowe, zarządzanie w oś-
wiacie. 
W wolnym czasie zajmuję się fotografią 
i działalnością twórczą, łącząc ze sobą rożne 
media i techniki plastyczne.  

 
AGNIESZKA LESZCZ-KRYSIAK 
nauczyciel-konsultant 

 dr nauk humanistycznych w zakresie pe-

dagogiki (Uniwersytet Opolski), nauczyciel 

edukacji wczesnoszkolnej, pedagog, trener 

Międzynarodowego Programu Zdrowia Psy-

chicznego Przyjaciele Zippiego i Systemu 
Edukacji Przez Ruch D. Dziamskiej, współ-

tworzy Śląską Sieć Przedszkoli i Szkół Pro-

mujących Zdrowie, autorka ponad 30 pub-

likacji o charakterze naukowym i popular-

nonaukowym,  

rodzaj prowadzonych zajęć: edukacja dziec-

ka w wieku wczesnoszkolnym, kształtowa-

nie kompetencji społeczno-emocjonalnych 

dzieci.  
Posiadam bogate doświadczenie zawodowe 
zdobyte między innymi w pracy w domu ma-
łego dziecka, która ukształtowało moje ro-
zumienie dzieciństwa.  
Moją pasją jest jazda na rowerze, taniec 
i  psychologia. Fascynuje mnie świat emocji 
i uczuć oraz umysł i jego możliwości.  

 
DOROTA LIBERDA 
nauczyciel-konsultant 
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mgr filologii germańskiej (Uniwersytet Wroc-

ławski, 1998), studia podyplomowe Edu-

kacja informatyczna i techniczna o spe-

cjalności informatyka i technologia informa-
cyjna (Uniwersytet Śląski, 2014); egzami-

nator OKE w Jaworznie z języka niemiec-

kiego w zakresie egzaminu ósmoklasisty 

i egzaminu maturalnego, 
rodzaj prowadzonych zajęć: metodyka nau-

czania języka niemieckiego, zastosowanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w edukacji językowej.  
W życiu zawodowym stawiam na zdoby- 
wanie nowych umiejętności i nieustanny  
rozwój. 
Oprócz języka niemieckiego interesują mnie 

nowoczesne technologie. 

 
MARTA LIPSKA 
nauczyciel-konsultant 

mgr filologii angielskiej (Uniwersytet Śląski, 

2003), dyplom nauczycielski CJE-NKJO 
nauczyciel języka angielskiego (2000), egza-

minator egzaminu ósmoklasisty i matural-

nego, koordynator wspomagania szkół/pla-

cówek, 

rodzaj prowadzonych zajęć: nauczanie języ-

ka angielskiego, wykorzystanie nowoczes-
nych technologii w edukacji. 
Moje życie zawodowe jest ciekawe i pełne 
pozytywnych wyzwań, pracując w RODN  
„WOM” od 2013 r., łączę pracę z przyjem-

nością. 
Interesuje mnie język angielski – na co dzień, 
czyli w serialach, filmach, artykułach, pio-
senkach, programach kulinarnych, sporto-
wych, w wiadomościach czy poradnikach 
oraz nauczanie tego języka w nowoczesny 
i ciekawy sposób. 

 
EWELINA MAKOWSKA 
nauczyciel-konsultant 

mgr filologii romańskiej (Uniwersytet Wroc-

ławski 1999, Université Paris 8 2002), 

egzaminator egzaminu DELF (A1.1-C1), 

egzaminator egzaminu ósmoklasisty,  
rodzaj prowadzonych zajęć: rozwijanie kom-

petencji językowych w języku francuskim 

wykorzystanie nowoczesnych technologii 

w nauczaniu języków obcych (w tym apli-

kacje mobilne, platformy e-learningowe, 

tablica interaktywna). 
Moje życie zawodowe jest bogate w wyzwa-
nia i doświadczenia. 
Interesuje mnie proces poznawania świata 
i siebie. 

 
JADWIGA MIELCZAREK 
nauczyciel-konsultant  

mgr pedagogiki (Wyższa Szkoła Pedagogicz-

na w Częstochowie, 1998), studia pody-

plomowe w zakresie nauczania i wychowa-
nia integracyjnego z terapią pedagogiczną 

(2005), kursy kwalifikacyjne: przygotowu-

jący do pracy edukatorskiej (2004), z zakre-

su organizacji i zarządzania oświatą (2005), 

z zakresu bibliotekoznawstwa (2007); eks-

pert z listy MENiS komisji kwalifikacyjnych 
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i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiega-

jących się o awans zawodowy (2002), trener 

Międzynarodowego Programu Zdrowia Psy-

chicznego Przyjaciele Zippiego (2007), ko-
ordynator Wojewódzkich Konkursów Przed-

miotowych z ramienia RODN „WOM” w Czę-

stochowie,  
rodzaj prowadzonych zajęć: wychowanie prze-

dszkolne, edukacja wczesnoszkolna, awans 

zawodowy nauczycieli, neurodydaktyka.  
Moje życie zawodowe obfituje w wiele wyz-
wań, co motywuje mnie do stałego rozwoju.  
Interesuje mnie rozwój emocjonalny małego 
dziecka oraz tworzenie sprzyjającego środo-
wiska edukacyjnego. 

 
URSZULA MIELCZAREK 
nauczyciel-konsultant 

mgr pedagogiki specjalnej (Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna w Częstochowie), studia po-
dyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuń-

czo-wychowawczej, logopedii, terapii peda-

gogicznej, studium przedmiotowe meto-

dyczne z edukacji wczesnoszkolnej; 16-letni 

staż na stanowisku nauczyciela-doradcy 
metodycznego, II stopień specjalizacji zawo-

dowej w zakresie terapii pedagogicznej, 

edukator z listy MEN, ekspert komisji kwa-

lifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających 

się o awans zawodowy, lider zmian w ob-

szarze kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnym, szkolny organi-

zator rozwoju edukacji, koordynator sieci 

współpracy i samokształcenia, 
rodzaj prowadzonych zajęć: pomoc psycho-

logiczno-pedagogiczna, specjalne potrzeby edu-
kacyjne, opieka i wychowanie, terapia peda-

gogiczna.  
Moja kilkunastoletnia praca zawodowa jest 
związana z doskonaleniem i dokształcaniem 
nauczycieli. Daje mi dużo satysfakcji i za-
dowolenia. 

Interesuje mnie praca z nauczycielami i na 
ich rzecz. Uwielbiam kontakt z naturą, prze-
bywanie nad morzem i spacery po lesie.  

 
AGNIESZKA PERCZAK 
nauczyciel-konsultant 

mgr matematyki (Wyższa Szkoła Pedago-

giczna w Częstochowie, 1996), studia po-

dyplomowe Edukacja informatyczna (Poli-
technika Częstochowska), kurs z zakresu 

zarządzania oświatą (RODN „WOM” w Czę-

stochowie); egzaminator ze wszystkich egza-

minów zewnętrznych z matematyki, ekspert 

z listy MENiS komisji kwalifikacyjnych 

i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegają-
cych się o awans zawodowy, członek Sto-

warzyszenia na rzecz Edukacji Matema-

tycznej, ekspert ds. EWD,  

rodzaj prowadzonych zajęć: matematyka, 

analiza wyników egzaminów zewnętrznych, 
kompetencje kluczowe. 
Moje życie zawodowe to przygoda pełna 
wyzwań i niespodzianek. Interesuje mnie, 
ile jeszcze pasji w sobie odkryję. 

 
EUGENIUSZ ROMAŃSKI 
nauczyciel-konsultant  
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nauczyciel dyplomowany, edukator i eks-

pert z kwalifikacjami potwierdzonymi przez 

MENiS, posiada I stopień specjalizacji za-

wodowej z zakresu kształcenia i doskona-
lenia zawodowego w oświacie, uzyskał cer-

tyfikat trenera TERM-IAE z zakresu ko-

munikacji i zarządzania w organizacji, od-

znaczony Medalem Komisji Edukacji Na-

rodowej w 2008 r., 
rodzaj prowadzonych zajęć: zastosowanie i wy-
korzystanie technologii informacyjno-komu-

nikacyjnych w edukacji, diagnostyka edu-

kacyjna 
Moje życie zawodowe koncentruje się na wdra-
żaniu innowacyjnych metod kształcenia oraz 
zarządzaniu procesami opartymi na zaso-

bach i wiedzy z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 
Interesuje mnie przestrzeń wolnych zasobów 
i zachowań w świecie cyfrowym. 

 
MAGDALENA SAWICKA 
nauczyciel-konsultant 

mgr psychologii (SWPS Uniwersytet Huma-

nistycznospołeczny w Katowicach, 2015), 

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie 

(Instytut Nauk o Rodzinie, Katolicki Uni-

wersytet Lubelski, 2004), teolog (Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, 2001), koordynator 

i realizator projektów unijnych, ministerial-

nych i administracji samorządowej, członek 

kilku organizacji pozarządowych,  
rodzaj prowadzonych zajęć: pomoc psycho-

logiczno-pedagogiczna, wychowanie do życia 
w rodzinie, rozwój osobowy nauczyciela. 
Moje życie zawodowe to nieustanny rozwój: 
zgłębianie wiedzy, zdobywanie doświadczeń, 
czerpanie satysfakcji „tu i teraz” i podej-
mowanie wyzwań. 
Interesuje mnie bogactwo talentów ukryte 
w  drugim człowieku oraz to, w jaki sposób 
mierzy się on z tym, co przynosi mu życie. 

Ciekawią mnie również relacje między-
ludzkie i zachowania społeczne. 

 
MONIKA SIKORA 
nauczyciel-konsultant 

mgr inżynier informatyki (Politechnika Czę-
stochowska, 2004), Międzywydziałowe Stu-

dium Kształcenia i Doskonalenia Nauczy-

cieli – Techniki multimedialne i metody 

sztucznej inteligencji, (Politechnika Często-

chowska, 2005), 
rodzaj prowadzonych zajęć: doskonalenie 

zawodowe nauczycieli w zakresie technologii 

komunikacyjno-informacyjnej w procesie 

nauczania – uczenia się. 
Moje życie zawodowe dostarcza mi energii 

do działania i jest źródłem samorealizacji.  
Interesuje mnie dobra kuchnia i ciekawa 
książka w domowym zaciszu.  

 
ELŻBIETA STRASZAK 
nauczyciel-konsultant 

mgr historii (Uniwersytet Śląski, 1984), stu-

dia podyplomowe w zakresie religioznaw-

stwa (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Czę-

stochowie, 1986),  
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rodzaj prowadzonych zajęć: historia i wiedza 

o społeczeństwie, edukacja patriotyczna i oby-

watelska.  
Zainteresowania: sztuka, podróże, książki 
i haftowanie ręczne. 

 
KATARZYNA WĄSOWICZ 
nauczyciel-konsultant 

mgr wychowania fizycznego (AWF w War-

szawie,1989), trener pływania, instruktor 

pływania synchronicznego, ekspert z listy 

MENiS komisji kwalifikacyjnych i egzami-
nacyjnych dla nauczycieli ubiegających się 

o awans zawodowy, 
rodzaj prowadzonych zajęć: wychowanie fi-

zyczne, edukacja zdrowotna, awans zawo-

dowy nauczyciela. 
Moje życie zawodowe związane jest ze spor-
tem, promocją aktywności fizycznej i zdro-
wego odżywiania. 
Interesuje mnie budowanie dobrych relacji 
w zespole i tworzenie środowiska sprzyjają-
cego zdrowiu we wszystkich jego aspektach 
(fizycznym, psychicznym i społecznym). 

 
ANETA ŻUREK 
nauczyciel-konsultant 

mgr pedagogiki (Wyższa Szkoła Pedago-

giczna w Częstochowie, 1997), lider MEN 

ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, metodyk zdalnego naucza-
nia, edukator, lider edukacji włączającej, 

lider wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, lider profilaktyki i agresji w szkole, 

ekspert ORE, 
rodzaj prowadzonych zajęć: wsparcie kadry 

oświatowej oraz JST w zakresie: edukacji 
włączającej, kształcenia specjalnego, pomo-

cy psychologiczno-pedagogicznej, wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka. 
Moje życie zawodowe cechuje stały i syste-
matyczny rozwój na rzecz wsparcia dzieci, 
uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-

cyjnymi. 
Interesuje mnie działalność na rzecz budowa-
nia nowoczesnego, spersonalizowanego sys-
temu edukacji oraz stałe poszukiwanie sku-
tecznych rozwiązań wspierających uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjny- 
mi. 

 
MAREK ŻYŁKA 
nauczyciel-konsultant 

mgr inż. elektryk (Politechnika Częstochow-

ska, 1985), studia podyplomowe: Infor-
matyka (Uniwersytet Opolski, 1995), Me-

chatronika w edukacji (Akademia Górniczo-

Hutnicza w Krakowie, 2019); ekspert z za-

kresu kształcenia zawodowego o charak-

terze opiniodawczo-doradczym (w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój),  
rodzaj prowadzonych zajęć: różne formy 

szkoleń przewidzianych specjalnie dla grupy 

zawodowej złożonej z dyrektorów szkół 
kształcących w zawodach, nauczycieli  
teoretycznych przedmiotów zawodowych  

i nauczycieli praktycznej nauki zawodu,  
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a dotyczące szeroko rozumianych zagadnień 

związanych ze szkolnictwem zawodowym 

(branżowym); kursy pedagogiczne dla in-

struktorów praktycznej nauki zawodu; kur-

sy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki dla 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu; sieci 

współpracy i samokształcenia w celu wspie-

rania nauczycieli szkół kształcących w za-

wodach w realizacji programów nauczania; 

różne formy szkoleń dotyczących wyko-

rzystania technologii informacyjno-komuni-

kacyjnych w nauczaniu.  
Moje życie zawodowe jest satysfakcjonują- 
ce i obfitujące w różnorodne doświadcze- 
nia. 
Interesuje mnie sport, informatyka, nowo-
czesne technologie. 

N A U C Z Y C I E L E - D O R A D C Y  M E T O D Y C Z N I

 
BARBARA BUCZKOWSKA-STANIEC 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkol-

nej i wychowania przedszkolnego z naucza-

niem języka angielskiego (Wyższa Szkoła 
Lingwistyczna w Częstochowie, 2010), mgr 

pedagogiki społecznej i terapii pedagogicz-

nej (Akademia im. J. Długosza w Często-

chowie, 2007), pedagog społeczny, tera-

peuta pedagogiczny, konsultant Polskiego 

Stowarzyszenia DALTON oraz członek Za-
rządu Krajowego Polskiego Komitetu Świa-

towej Organizacji Wychowania Przedszkol-

nego OMEP, 

rodzaj prowadzonych zajęć: wychowanie 

przedszkolne. 
Zainteresowania: koncepcja planu daltoń-
skiego, zrównoważony rozwój, edukacja out-
dorowa, nauczanie języka angielskiego dzie-
ci w wieku przedszkolnym. 

 
JAROSŁAW DURKA 
nauczyciel-doradca metodyczny 

dr nauk humanistycznych w zakresie his-

torii (Uniwersytet Opolski, 2003), wykła-
dowca akademicki, autor publikacji nau-

kowych, edukator, egzaminator matural- 

ny. 
rodzaj prowadzonych zajęć: dydaktyka his-

torii, dydaktyka wiedzy o społeczeń- 
stwie, historia, geografia, wiedza o społe-

czeństwie. 
Moje życie zawodowe to realizacja życiowej 

pasji, czyli zamiłowania do historii. 
Interesuje mnie historia Polski XX wieku, 
zwłaszcza relacje państwo – Kościół, sto-
sunki polsko-rumuńskie i polsko-ukraińskie, 
dzieje ziemiaństwa, a także historia regio-
nalna. 
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AGNIESZKA FREJLICH 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Pe-

dagogiczna w Częstochowie, 1995), studia 

podyplomowe Nauczanie w systemie bloko-

wym w zakresie języka polskiego, historii 
z elementami WOS i kultury (2002), kurs 

kwalifikacyjny „Zarządzanie w oświacie” 

(2014); egzaminator OKE w Jaworznie, eks-

pert nowej podstawy programowej z języka 

polskiego, Szkolny Organizator Rozwoju 

Edukacji,  
rodzaj prowadzonych zajęć: język polski. 
Moje życie zawodowe jest związane z za-
gadnieniami przywództwa edukacyjnego  
i jakości w edukacji ze szczególnym uw-
zględnieniem wszechstronnego rozwoju ucz-
nia. 
Interesuje mnie literatura psychologiczno-
obyczajowa oraz współczesna literatura dla 
dzieci i młodzieży. Dzięki obcowaniu z nią 
ciągle zaskakuję samą siebie, odkrywając, 
jak dużo mam w sobie z dziecka.  

 
BEATA GENDEK-BARHOUMI 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr filologii polskiej (Uniwersytet Jagielloń-

ski, 1996), studia doktoranckie (Uniwer-

sytet Jagielloński), studia podyplomowe: 

europeistyka (Uniwersytet Jagielloński), na-
uczanie języka polskiego jako obcego (Uni-

wersytet Śląski), zarządzanie oświatą (Aka-

demia im. J. Długosza w Częstochowie), 

filozofia i teologia (Dominikańskie Studium 

Filozofii i Teologii); konsultant GWO, 

edukator w zakresie Holokaustu i kultury 
żydowskiej (Centropa), mediator sądowy, 

przewodnik w Muzeum Monet i Medali Jana 

Pawła II w Częstochowie, 
rodzaj prowadzonych zajęć: warsztat pra- 

cy nauczyciela polonisty, edukacja medial-
na, edukacja teatralna, strategie uczenia 

się. 
Moje życie zawodowe jest twórcze, pełne 
pasji i nowych wyzwań. 
Interesuje mnie teatr (od 2001 r. prowadzę 
grupę teatralną), języki obce, kultura Hisz-
panii i USA, historia sztuki, psycholo- 
gia.  

 
DOROTA KAWKA 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr historii (Uniwersytet Śląski, 1990), 

edukator, ekspert ds. awansu zawodowe- 
go nauczycieli, egzaminator egzaminu ma-

turalnego z historii i wiedzy o społeczeń-

stwie,  
rodzaj prowadzonych zajęć: innowacyjne 

metody nauczania, zmiany w prawie oświa-
towym w praktyce nauczycielskiej, edukacja 

regionalna, edukacja o prawach człowie- 

ka, edukacja nt. stosunków polsko-żydow- 

skich. 
Moje życie zawodowe to ciągły rozwój. 
Interesuje mnie: sztuka, architektura, po-
dróże.  
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IWONA KIEŁCZYKOWSKA 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr pedagogiki (Wyższa Szkoła Pedago-

giczna w Częstochowie, 1989), studia po-

dyplomowe Nauczanie początkowe (Wyższa 

Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, 2000), 

Nauczanie i wychowanie integracyjne z te-
rapią pedagogiczną (Wyższa Szkoła Peda-

gogiczna w Częstochowie, 2001), kursy 

kwalifikacyjne: „Szkolenie kandydatów na 

ekspertów” (KOWEZiU, 2010), „Szkolny Or-

ganizator Rozwoju Edukacji” (ORE w\War-

szawie, 2012), „Metodyka pracy w naucza-
niu – uczeniu się dorosłych” (ORE w War-

szawie, 2016); nauczyciel edukacji wczesno-

szkolnej, terapeuta, ekspert z listy MENiS 

komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 

dla nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy, 
rodzaj prowadzonych zajęć: praca z dziec-

kiem w młodszym wieku szkolnym – edu-

kacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno- 

-kompensacyjne, nauczanie, uczenie się 

dorosłych. 
Interesuje mnie ciekawa książka, film, turys-
tyka, perspektywa uczenia się przez całe 
życie. Moją pasją jest praca z dziećmi 
w młodszym wieku szkolnym oraz nauczy-
cielami. Mimo wieloletniego doświadczenia 
stale szukam nowych metod, efektywnych 
rozwiązań edukacyjnych, przykładów dobrej 

praktyki. W swojej pracy staram się w przy-
jaznej atmosferze łączyć potrzeby i możli-
wości dziecka w młodszym wieku szkolnym, 
z warunkami oraz możliwościami współ-
czesnej szkoły. Cytując filozofa „Doświad-
czenie jest najlepszym nauczycielem” (Cy-
ceron), zawsze poszukuję sposobów dobrych  
 

rozwiązań, a nie powodów braku możli-
wości.  

 
JUSTYNA KLIMCZAK 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr geografii (Uniwersytet Jagielloński, 2009),  
rodzaj prowadzonych zajęć: geografia, bio-

logia, przyroda. 
Moje życie zawodowe jest pełne wyzwań, któ-
rym każdego dnia staram się stawić czoła. 
Interesuje mnie wpływ człowieka na zmiany 
w środowisku geograficznym. 

 
MAGDALENA LANKAMER-BUBACZ 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr historii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

w Częstochowie, 2003), licencjat admini-

stracji (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Czę-

stochowie, 2004) studia podyplomowe: Pe-

dagogika opiekuńczo-wychowawcza z usta-
wodawstwem rodzinnym (Wyższa Szkoła 

w  Brzegu, 2006), Nauczanie zintegrowane 

w kl. 0–III (Akademia im. J. Długosza w Czę- 
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stochowie, 2010), Informatyka i technika 

(Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 

2016), Zarządzie oświatą (Akademia Polo-

nijna w Częstochowie, 2013), 
rodzaj prowadzonych zajęć: ICT w naucza-

niu historii, edukacja regionalna, nowo-

czesny warsztat pracy nauczyciela his- 

torii, praca z uczniem zdolnym, innowacje 

pedagogiczne, zmiany w prawie oświato- 

wym.  
Moje życie zawodowe to praca z uczniem, 
poszukiwanie nowoczesnych metod pracy 
oraz efektywnych rozwiązań edukacyjnych.  
Interesuje mnie historia Polski średnio-
wieczna i nowożytna (X–XVIII w.), literatura 

skandynawska, w szczego ́lnos ́ci powies ́ci 

kryminalne. Hodowla pso ́w rasowych oraz 

podro ́że.  

 
ADAM MAKÓWKA 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr chemii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

w Częstochowie, 1996), oligofrenopedagog, 

egzaminator maturalny z chemii OKE 

w Jaworznie, ekspert z listy MENiS komisji 

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nau-

czycieli ubiegających się o awans zawodo- 
wy, 
rodzaj prowadzonych zajęć: dydaktyka che-

mii, dydaktyka przyrody. 
Moje życie zawodowe jest w pełni określone 

przez priorytety, jakie stawiam przed sobą, 
ściśle związane z dobrem ucznia, z jego wy-
chowaniem i nauczaniem. 
Interesuje mnie świat, który nas otacza 
i zmiany, jakie w nim zachodzą. 

 
JUSTYNA MILEJSKA-CIEŃ 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Pedago-

giczna w Częstochowie, 2003), specjalista 

w zakresie wychowania do życia w rodzinie 

oraz bibliotekoznawstwa i informacji nau-

kowej, egzaminator OKE w Jaworznie, 
rodzaj prowadzonych zajęć: język polski, wy-

chowanie do życia w rodzinie, doradztwo 

metodyczne. 
Moje życie zawodowe jest interesujące i poz-
wala mi na zdobywanie nowych fascynu-
jących doświadczeń. 
Interesuje mnie literatura, teatr i kino. 

 
OLGA PLĄSKOWSKA-GRONDYS 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr chemii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

w Częstochowie, 1990), studia podyplomo-

we w zakresie chemii, informatyki i mate-

matyki, kurs egzaminatora do przeprowa-

dzania egzaminu z zakresu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum 

(OKE w Jaworznie). 
rodzaj prowadzonych zajęć: chemia, mate-

matyka, przyroda w szkole podstawowej, 
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szkolenia dla nauczycieli chemii szkół pod-

stawowych. 
Moje życie zawodowe jest pełne nowych 
wyzwań. Interesuje mnie ekologia i problemy 
współczesnego świata z tym związane. Nie 
wyobrażam sobie dnia bez aktywności fi-
zycznej.  

 
KATARZYNA POCHWAT 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr filologii germańskiej (Akademia Polo-
nijna, 2000), studia podyplomowe Logo-

pedia, Zintegrowana edukacja przedszkolna 

i wczesnoszkolna, kursy i szkolenia z zakre-

su wykorzystania nowoczesnych technologii 

na lekcjach języka niemieckiego; egzami-

nator z zakresu egzaminu ósmoklasisty i eg-
zaminu eksternistycznego, założyciel i uczest-

nik licznych projektów w programie eTwin-

ning, 
rodzaj prowadzonych zajęć: język niemiecki. 
Moje życie zawodowe dostarcza mi mnóstwo 
inspiracji do poszukiwania nowych rozwią-
zań i wdrażania ich w proces edukacji. 
Interesuje mnie aktywny rozwój i dążenie do 
doskonalenia warsztatu pracy. 

 

RENATA PRUSKA 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr zarządzania i marketingu (Politechnika 

Częstochowska, 2006), studia podyplomowe 

Doradztwo zawodowe i edukacyjne (Wyższa 

Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 

2017); doradca metodyczny przedmiotów 

ekonomicznych, kierownik szkolenia prak-
tycznego, współautorka i realizatorka pro-

jektów finansowanych przez Unię Euro-

pejską – Erasmus+: „Europa kształci zawo-

dowo” (2015–2017) oraz „Dobry zawód – lep-

sza przyszłość” (2019–2021).  

 
IZABELA ŚLEDZIONA 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr biologii (Uniwersytet Śląski w Katowi-

cach, 1991), egzaminator maturalny z bio-

logii, wiceprezes Zarządu Oddziału LOP 

w Kłobucku, 
rodzaj prowadzonych zajęć: biologia, przyro-
da, wychowanie do życia w rodzinie, do-

radztwo zawodowe. 
Moje życie zawodowe daje mi energię do 
działania i satysfakcję. 
Interesuje mnie przyroda w skali makro i mi-
kro oraz człowiek jako cząstka przyrody. 

 
KATARZYNA TRELIŃSKA 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr edukacji wczesnoszkolnej (Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna w Częstochowie, 1994, 2003), 

etyki i filozofii (Wyższa Szkoła Komuniko-

wania, Politologii i Stosunków Międzyna-
rodowych, 2016), egzaminator OKE w Ja-

worznie, 
rodzaj prowadzonych zajęć: zajęcia eduka-

cyjne, zajęcia doradcze. 
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Moje życie zawodowe jest pełne wyzwań, 
a praca daje satysfakcję. 
Interesują mnie relacje między ludźmi. 

 
IZABELA WITEK 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr muzyki (Akademia Muzyczna im. K. Li-

pińskiego we Wrocławiu, 2002), muzykote-

rapeuta, arteterapeuta, trener szkoleń, wy-

kładowca akademicki, 
rodzaj prowadzonych zajęć: warsztaty meto-
dyczne dla nauczycieli muzyki, konsultacje 

indywidualne. 
Moje życie zawodowe to wiele doświadczeń, 
w rozmaitych miejscach i z ciekawymi ludźmi.  
Interesują mnie metody aktywizujące w edu-

kacji, gry planszowe i żeglarstwo. 

 
DAMIAN WŁODARCZYK 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr geografii (Uniwersytet Śląski, 1998), eg-

zaminator maturalny, 
rodzaj prowadzonych zajęć: geografia, przy-

roda, zajęcia z debat oksfordzkich.  
Moje życie zawodowe to moja pasja. 
Interesuje mnie wszystko, co mnie otacza. 

 
JOANNA WÓJCIK 
nauczyciel-doradca metodyczny 

mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Pe-

dagogiczna w Częstochowie, 2000), biblio-

tekarz, oligofrenopedagog, egzaminator z za-

kresu języka polskiego egzaminu matu-

ralnego i ósmoklasisty, koordynator i orga-
nizator konkursów polonistycznych, czytel-

niczych i czytelniczo-medialnych, realizator 

ogólnopolskich projektów, programów i ak-

cji, aktywny współpracownik Częstochow-

skiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli 

Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz lokalnych 
mediów.  
rodzaj prowadzonych zajęć: metodyka nau-

czania języka polskiego. 
W pracy zawodowej interesuje mnie aktyw-
ność, kreatywność, kształtowanie kultury 
czytelniczej, wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w nauczaniu oraz promowanie 
wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, 
mądrość, odpowiedzialność i tolerancja. 

 
JÓZEF ŻMUDZIŃSKI 
nauczyciel-doradca metodyczny 
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mgr filologii polskiej (Uniwersytet Łódzki, 

1979), edukator, trener w programie Cy-

bernauci, ekspert z listy MEN ds. komisji 

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla 
nauczycieli ubiegających się o awans za-

wodowy, egzaminator z zakresu języka pol-

skiego egzaminu maturalnego i ósmo-

klasisty, koordynator regionalny w projekcie 

ORE/MEN „Uczniowie migrujący w polskiej 

szkole”, koordynator konkursów polonis-
tycznych i projektów regionalnych, szkolny 

organizator rozwoju edukacji, realizator 

szkoleń grantowych zleconych przez KO 

w  Katowicach, współpracuje z lokalnymi 

mediami i czasopismami dla nauczycieli,  
rodzaj prowadzonych zajęć: metodyka nau-

czania języka polskiego, organizacja pracy 
z uczniem z doświadczeniem migracji, wy-

korzystanie TI w nauczaniu – bezpieczeń-

stwo w sieci, edukacja medialna w szkole. 
Interesuje mnie współczesność: zastoso-
wanie technologii w nauczaniu, krytyczne 
myślenie, a także rozwijanie kreatywności 
oraz kształtowanie postaw szacunku i tole-
rancji wobec drugiego człowieka. 

 

N A U C Z Y C I E L E  B I B L I O T E K A R Z E

 
RENATA LIPNIEWSKA 
wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych 

mgr edukacji przedszkolnej i wczesno-

szkolnej (UMCS w Lublinie, 1994), studia 
podyplomowe w zakresie bibliotekoznaw-

stwa i informacji naukowej (Uniwersytet 

Śląski, 2004); wizytator w KO w Lublinie, 

nauczyciel bibliotekarz, koordynator mię-

dzynarodowego projektu edukacyjnego Citi-
zen-E (2004–2006), ekspert z listy MENiS 

komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 

dla nauczycieli ubiegających się o awans 

zawodowy (2000–2016), 
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: kreowanie wizerunku biblioteki jako 
nowoczesnego centrum informacji pedago-

gicznej, inspirowanie i promowanie czytel-

nictwa organizowanie i prowadzenie dzia-

łalności edukacyjnej i kulturalnej. 

Moje życie zawodowe to przestrzeń pełna 
różnorodnych doświadczeń. 
Interesuje mnie świat, lubię ludzi, podróże, 
muzykę i swoją pracę. 

 
AGATA ARKABUS 
nauczyciel bibliotekarz 

dr nauk humanistycznych w zakresie bib-

liologii (Uniwersytet Śląski, 2016), nau-
czyciel edukacji wczesnoszkolnej, członek 

Krajowej Rady Bibliotecznej MKiDN, Eks-

pert Dobrych Zmian MEN, przewodnicząca 

Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych 

SBP, autorka publikacji z zakresu bib-

liotekoznawstwa i wykorzystania TIK, 
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: organizacja i prowadzenie szkoleń, war-

sztatów, seminariów, konferencji, inspi-

rowanie i promowanie czytelnictwa, promo-

wanie edukacji regionalnej.  
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Moje życie zawodowe to pasja i hobby. 
Interesuje mnie moja rodzina, ludzie, z któ-
rymi współpracuję i dzielę się swoją wiedzą 
i doświadczeniem.  

 
IZABELA BAJOR 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr wychowania plastycznego (Wyższa 

Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, 1999), 

studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo i in-

formacja naukowa (Akademia im. J. Dłu-
gosza w Częstochowie, 2005); grafik kom-

puterowy, 
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: administrowanie i aktualizacja strony 

internetowej biblioteki, gromadzenie i opra-

cowanie zbiorów multimedialnych, projek-
towanie i edycja materiałów graficznych 

biblioteki, organizacja i prowadzenie zajęć 

dla uczniów i nauczycieli z zakresu edukacji 

czytelniczo-medialnej. 
Moje życie zawodowe jest bogate w róż-
norodne doświadczenia. 

 
ANNA BIDZIŃSKA-KRISTOF 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr historii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

w Częstochowie, 1999), studia podyplomo-

we Bibliotekoznawstwo i informacja nauko-

wa (Uniwersytet Śląski, 2001), 
rodzaj prowadzonych zajęć: inspirowanie 

i promowanie czytelnictwa, promowanie edu-

kacji regionalnej, prowadzenie zajęć biblio-

terapeutycznych. 
Moje życie zawodowe pozwala mi się roz-
wijać, zdobywać nowe doświadczenia i daje 
mi dużo satysfakcji. 
Interesują mnie podróże i ciekawe miejsca. 

 
ANNA DĄBROWSKA 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Peda-

gogiczna w Częstochowie, 2001), studia li-

cencjackie Edukacja wczesnoszkolna (Wyż-

sza Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, 
2002), studia podyplomowe Bibliotekoznaw-

stwo i informacja naukowa (Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna w Częstochowie, 2005); trener 

Bezpiecznego Internetu, członek Sekcji Bib-

liotekarskiej przy Oddziale ZNP w Często-

chowie oraz Oddziału Częstochowskiego 
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj- 

nej: prowadzenie zajęć, warsztatów, lekcji 

otwartych i projektów edukacyjnych z za-

kresu edukacji czytelniczej i medialnej in-
spirowanie i promowanie czytelnictwa, 

promowanie dziedzictwa kulturowego regio-
nu i kraju. Moje życie zawodowe jest źród-
łem satysfakcji, cieszę się, że mogę robić to 
co lubię w gronie ludzi kreatywnych, którzy 
mnie inspirują. 
Interesuje mnie wpływ dziedzictwa kulturo-
wego, literatury i nowych technologii na roz-
wój młodego pokolenia. 
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JUSTYNA GALIŃSKA 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Śląs-

ki, 1983), 
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

działalność informacyjno-bibliograficzna, pro-
mocja czytelnictwa. 
Moje życie zawodowe: Pedagogiczna Biblio-
teka Wojewódzka w Częstochowie (1983– 
–1988), Ogólnokształcące Liceum Wojskowe 
w Częstochowie (1988–1995), Publiczna Bib-
lioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Czę-
stochowie (1995–nadal).  

 
MAŁGORZATA GOINDA 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Śląs-

ki, 2005), studia podyplomowe Nauczanie in-

formatyki w szkołach; bibliotekarz kus- 

tosz, 
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-
nej: rozbudowa warsztatu informacyjno-

bibliograficznego biblioteki, organizacja i pro-

wadzenie wspomagania nauczycieli w rea-

lizacji ich zadań dydaktycznych i wycho-

wawczych, promowanie czytelnictwa.  
Moje życie zawodowe jest satysfakcjonujące, 
a praca daje mi możliwość rozwoju zawo-
dowego oraz zdobywania nowych umie-
jętności. W pracy najważniejszy dla mnie 

jest zadowolony czytelnik, nauczyciel, uczeń. 
Interesują mnie literatura, muzyka, pozna-
wanie nowych ludzi i miejsc, w których żyją 
oraz wyprawy rowerowe. 

 
JADWIGA GÓRECKA 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr filologii polskiej, (Wyższa Szkoła Peda-

gogiczna w Częstochowie, 2004), studia po-

dyplomowe Bibliotekoznawstwo i informacja 

naukowa (Akademia im. J. Długosza w Czę-

stochowie, 2006), 
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: inspirowanie i promowanie czytelnictwa 

opracowanie zbiorów bibliotecznych, organi-

zowanie i prowadzenie działalności eduka-

cyjnej i kulturalnej. 
Moje życie zawodowe jest etapem nowych 
wyzwań i planów na przyszłość. 
Interesuje mnie książka, która nie pozwala 
o sobie zapomnieć. 

 
ANNA HILLER 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr edukacji wczesnoszkolnej (Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, 1991), 

studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa 

i informacji naukowej (Wyższa Szkoła Gos-

podarki  Krajowej  w Kutnie, 2003); wykła- 



30. rocznica powstania RODN„WOM” w Częstochowie 

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (116) 2020   110 

dowca w Wyższej Szkole Lingwistycznej 

w  Częstochowie, Śląski Bibliotekarz Roku 

2012, laureat Statuetki Przyjaźni 2016, 

lider fundacji Cała Polska czyta dzieciom, 
koordynator powiatowy ogólnopolskiego 

konkursu „Wielka Liga Czytelników”, 
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: organizowanie i prowadzenie wspoma-

gania szkół i placówek w realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych, w tym w wykorzystywaniu techno-

logii informacyjno-komunikacyjnej, organi-

zacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, 

seminariów, konferencji, prowadzenie zajęć, 

lekcji otwartych i projektów edukacyjnych 
z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. 
Moje życie zawodowe stawia przede mną 
wciąż nowe wyzwania. Realizację siebie od-
najduję w działaniu.  
Interesuje mnie skuteczna i innowacyjna 
edukacja, której podmiotem jest zarówno 
uczeń jak i nauczyciel. 

 
KATARZYNA KUCHARZEWSKA 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Pe-

dagogiczna w Częstochowie, 2003), studia 

podyplomowe: Bibliotekoznawstwo i infor-
macja naukowa (Akademia im. J. Długosza 

w Częstochowie, 2005), Terapia pedago-

giczna z arteterapią (Wyższa Szkoła Ban-

kowa w Chorzowie, 2018), 
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-
nej: organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

warsztatów, sieci współpracy i samokształ-

cenia dla nauczycieli, inspirowanie i promo-

wanie czytelnictwa, prowadzenie zajęć bib-

lioterapeutycznych, prowadzenie działalnoś-

ci informacyjnej. 

Moje życie zawodowe jest inspirujące, pełne 
doświadczeń, zdobywania nowej wiedzy 
i umiejętności. 
Interesuje mnie zastosowanie biblioterapii 
i arteterapii w pracy z dzieckiem i młodzieżą; 
jestem miłośniczką książek, wędrówek po 
Jurze i fotografii. 

 
DOROTA KULAWIAK 
kierownik PBP RODN „WOM” w Częstochowie 
Filia w Lelowie 

mgr pedagogiki nauczania początkowego 
(Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstocho-

wie, 1996), studia podyplomowe Biblio-

tekoznawstwo i informacja naukowa (Uni-

wersytet Śląski, 2002), 

rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: prowadzenie zajęć i projektów eduka-
cyjnych z zakresu edukacji czytelniczej i me-

dialnej, rozbudowa katalogu online, opraco-

wanie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie 

działalności informacyjnej. 
Moje życie zawodowe jest dynamiczne i bo-
gate w działania dające satysfakcję i po-
czucie spełnienia. 
Interesuje mnie psychologia. 

 

BEATA LOCH 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr filologii germańskiej (Uniwersytet Wroc-
ławski, 1999), studia podyplomowe w za-

kresie bibliotekoznawstwa,  
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: ochrona, przechowywanie i udostęp-

nianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie 
działalności informacyjnej, inspirowanie i pro-

mowanie czytelnictwa. 
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Moje życie zawodowe jest dla mnie inspi-
racją. Pracuję całe życie w zawodzie, który 
wybrałam. 
Interesuje mnie: beletrystyka, podróże, języ-
ki, genealogia, twórczość plastyczna. 

 
MARTA MAŁEK 
nauczyciel bibliotekarz 
 

mgr filologii polskiej (Akademia im. J. Dłu-

gosza w Częstochowie, 2001), studia I stop-

nia: filologia angielska z nauczaniem wcze-

snoszkolnym, studia podyplomowe z zakre-

su bibliotekoznawstwa i informacji nauko-
wej, kurs kwalifikacyjny z terapii peda-

gogicznej oraz kurs I stopnia z bibliote- 

rapii,  
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: organizacja i prowadzenie szkoleń, 
warsztatów, seminariów, sieci współpracy 

i samokształcenia dla nauczycieli, inspiro-

wanie i promowanie czytelnictwa, prowa-

dzenie zajęć czytelniczych, lekcji otwartych 

i projektów edukacyjnych z zakresu edu-

kacji czytelniczej i medialnej oraz zajęć 
biblioterapeutycznych, działalność informa-

cyjno-bibliograficzna. 
Moje życie zawodowe daje mi dużo satys-
fakcji oraz możliwości doskonalenia zawo-
dowego i dzielenia się zdobytą wiedzą z ucz-
niami i nauczycielami. 
Interesuje mnie edukacja na rzecz bezpiecz-
nego internetu i cyberprzemoc, kształtowa-
nie kompetencji czytelniczych wśród ucz-
niów, nowoczesne narzędzia TIK, teatr, lite-
ratura i film. 

 
ERNEST PIDZIK 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr historii (Akademia im. J. Długosza 

w Częstochowie, 2001), koordynator projek-

tu unijnego „e-Tutoring w wiejskiej szkole” 
(2011),  

rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

warsztatów, seminariów, konferencji, pro-

wadzenie zajęć, lekcji otwartych i projektów 
edukacyjnych z zakresu edukacji czytel-

niczej i medialnej, ochrona, przechowywanie 

i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. 
Moje życie zawodowe jest pełne nowych 
wyzwań, które są dla mnie źródłem za-
dowolenia i spełnienia. 
Lubię poznawać nowych ludzi, pogłębiać 
wiedzę zarówno związaną z przeszłością jak 
i teraźniejszością. 

 

KAZIMIERA PIETRZAK 
kierownik PBP RODN „WOM” w Częstochowie 
Filia w Kłobucku 

mgr pedagogiki (Wyższa Szkoła Pedagogicz-
na w Częstochowie, 1984),  
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: ochrona, przechowywanie i udostęp-

nianie zbiorów bibliotecznych, opracowanie 

zbiorów bibliotecznych, prowadzenie zajęć 
z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, 

prowadzenie działalności informacyjnej. 
Moje życie zawodowe to ciągły kontakt 
z książką i inspirujące relacje z dążącym do 
wiedzy człowiekiem. 
Interesuje mnie człowiek i jego sytuacja 
w czasach postępującej globalizacji. 
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ANNA PŁUSA 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Peda-

gogiczna w Częstochowie, 1997), studia 

podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób 

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Wyż-

sza Szkoła Nauk Pedagogicznych w War-
szawie, 2016), Informatyka z programo-

waniem w szkole, (Wyższa Szkoła Nauk 

Pedagogicznych w Warszawie, 2020); nau-

czyciel języka polskiego, specjalista z za-

kresu edukacji i rewalidacji dzieci i mło-

dzieży ze spektrum autyzmu, wiceprze-
wodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych 

i Szkolnych SBP, 
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: organizowanie i prowadzenie wspoma-

gania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie 
organizacji i zarządzania tymi bibliotekami, 

organizowanie i prowadzenie wspomagania 

szkół i placówek w realizacji zadań dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

w tym w wykorzystywaniu technologii in-

formacyjno-komunikacyjnej, organizacja i pro-
wadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, 

sieci współpracy i samokształcenia, konfe-

rencji, prowadzenie zajęć, lekcji otwartych 

i projektów edukacyjnych z zakresu edu-

kacji czytelniczej i medialnej. 
Moje życie zawodowe to działania w obsza-
rze wspierania nauczycieli bibliotekarzy oraz 
nauczycieli innych przedmiotów z w zakresie 

promocji czytelnictwa oraz w ich pracy edu-
kacyjnej związanej z wykorzystaniem tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnej. 
Interesuje mnie zagadnienie wykorzystania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w oświacie. 

 

EDYTA POLAK 
kierownik PBP RODN „WOM”  
w Częstochowie Filia w Myszkowie 

mgr bibliotekoznawstwa(Uniwersytet Śląski, 

1993),  
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: prowadzenie działalności informacyjnej, 

ochrona, przechowywanie i udostępnianie 
zbiorów bibliotecznych, prowadzenie zajęć, 

lekcji otwartych i projektów edukacyjnych 

z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, 

promowanie dziedzictwa kulturowego regio-

nu. 
Moje życie zawodowe jest interesujące. 
Interesuje mnie współczesny desing. 

 
ANETA PRZYBYŁOWICZ 
nauczyciel bibliotekarz  

mgr filologii germańskiej (Uniwersytet Wro-

cławski, 2002), studia podyplomowe w za-

kresie bibliotekoznawstwa i informacji nau-
kowej (Uniwersytet Humanistyczno-Przy-

rodniczy im. J. Długosza w Częstochowie, 

2019); nauczyciel języka niemieckiego 

(2000–2019), doradca metodyczny języka 

niemieckiego Samorządowego Ośrodka Do-

skonalenia w Częstochowie (2005–2011), 
trener, moderator i mentor w ramach 

współpracy z Centrum Edukacji Obywa-

telskiej w Warszawie,  
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: promowanie czytelnictwa, prowadzenie 
zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i me-

dialnej, organizacja i prowadzenie warszta-

tów. 
Edukacja, turystyka oraz rękodzieło to moje 
pasje. 
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BEATA RACZYŃSKA 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Peda-

gogiczna w Częstochowie, 1991), studia 

podyplomowe Bibliotekoznawstwo i infor-
macja naukowa (Uniwersytet Śląski, 2001)  
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: ochrona, przechowywanie i udostęp-

nianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie 

działalności informacyjnej, organizowanie 
działalności edukacyjnej i kulturalnej, in-

spirowanie i promowanie czytelnictwa. 
Moje życie zawodowe daje mi satysfakcję, 
ponieważ mogę pomagać nauczycielom w ich 
pracy i podnoszeniu kwalifikacji. 
Interesuje mnie dobra książka i dobry film. 
Jestem niepoprawną wielbicielką kotów. 

 

JOANNA RESAKOWSKA 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Śląs-

ki, 1985), kurs kwalifikacyjny dla oświa-
towej kadry kierowniczej z zakresu orga-

nizacji i zarządzania oświatą (RODN „WOM” 

w Częstochowie, 2000), 
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: ochrona, przechowywanie i udostęp-

nianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie 
działalności informacyjnej, inspirowanie 

i promowanie czytelnictwa, promowanie dzie-

dzictwa kulturowego regionu i kraju. 
Moje życie zawodowe: od 35 lat pracuję 
w jednej instytucji, jest to dla mnie ważne 
miejsce i ważna część mojego życia. 
Interesuje mnie: lubię zwiedzać nowe miejs-
ca, czytać książki, pracować i odpoczywać 
w ogródku, a także fotografować (amatorsko) 
ulotne chwile, bliskie mi osoby, przyrodę, 
widoki.  

 
EDYTA SENDAL 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej 

(Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstocho-

wie, 1996), studia podyplomowe Biblioteko-

znawstwo i informacja naukowa (Uniwer-

sytet Śląski, 1997),  
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: prowadzenie zajęć i projektów eduka-

cyjnych z zakresu edukacji czytelniczej i me-

dialnej, prowadzenie zajęć biblioterapeu-

tycznych, tworzenie i rozbudowa baz biblio-
graficznych, organizowanie i prowadzenie 

działalności edukacyjnej i kulturalnej. 
Moje życie zawodowe pozwala mi poznawać 
interesujących ludzi. 
Interesuje mnie szeroko rozumiana nauka 

a szczególnie literatura, historia i psychologia. 

 

BERNARDA ŚMIGIELSKA 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Śląski), 
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: tworzenie i rozbudowa baz biblio-

graficznych, informacja pedagogiczna, infor-
macja regionalna. 
Interesuje mnie literatura angielska, DIY. 

 

ZOFIA ŚWIĄTECKA-RADZIOCH 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr edukacji wczesnoszkolnej (Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna w Częstochowie, 2000), studia 
podyplomowe Bibliotekoznawstwo i infor-

macja naukowa (Uniwersytet Śląski, 2004),  
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: ochrona, opracowanie i udostępnianie 

zbiorów bibliotecznych, rozbudowa katalogu 
online, prowadzenie działalności informa-

cyjnej, edukacyjnej i kulturalnej, wspoma-
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ganie bibliotek szkolnych w zakresie orga-

nizacji i zarządzania bibliotekami. 
Moje życie zawodowe jest bogate w różno-
rodne doświadczenia. 
Interesuje mnie wiele dziedzin nauki.  

 
ALINA TYŚ 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr inż. inżynierii środowiska (Politechnika 

Częstochowska, 1983), studia podyplomowe 

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 
(2003), kursy kwalifikacyjne: pedagogiczny 

(1989), bibliotekoznawstwa i informacji nau-

kowej (1996),  
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: ochrona, przechowywanie i udostępnia-

nie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie dzia-
łalności informacyjnej, inspirowanie i pro-

mowanie czytelnictwa, promowanie dzie-

dzictwa kulturowego regionu i kraju. 
Moje życie zawodowe jest dla mnie powo-
dem satysfakcji i źródłem nowych doświad-
czeń. 
Interesuje mnie dobra książka i film, który 
jest moją pasją od lat.  

 
BARBARA WITKOWSKA 
nauczyciel bibliotekarz 

mgr pedagogiki (Wyższa Szkoła Pedago-

giczna w Częstochowie, 1999), studia po-

dyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa 

i informacji naukowej (Uniwersytet Śląski, 
2001), 
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: opracowanie zbiorów bibliotecznych, 

rozbudowa katalogu online, prowadzenie 

działalności informacyjnej, inspirowanie 

i promowanie czytelnictwa. 
Moje życie zawodowe to praca bibliotekarza 
w zespole wartościowych, ciekawych ludzi, 
dająca mi dużą satysfakcję i zadowolenie. 
Interesuje mnie otaczający świat, jestem 
miłośniczką książek, szczególnie obyczajo-
wych i kryminalnych, lubię długie spacery 

oraz prace ogrodowe na działce. 

 

OLIMPIA ZIELIŃSKA 
kierownik PBP RODN „WOM”  
w Częstochowie Filia w Lublińcu 

mgr filologii polskiej (Uniwersytet Opolski, 

1999), studia podyplomowe Bibliotekoznaw-
stwo i informacja naukowa (Uniwersytet 

Wrocławski, 2001),  
rodzaj działalności informacyjno-edukacyj-

nej: organizacja i prowadzenie wspomagania 

nauczycieli w realizacji ich zadań dydak-

tycznych i wychowawczych (zajęcia, lekcje, 
projekty, sieci współpracy i samokształce-

nia), rozbudowa warsztatu informacyjnego 

biblioteki, inspirowanie i promowanie czy-

telnictwa poprzez prowadzenie działalności 

edukacyjnej i kulturalnej. 
Moje życie zawodowe skupia się przede 
wszystkim na organizacji i zarządzaniu bib-
lioteką oraz efektywnej współpracy z pra-
cownikami. 
Interesuje mnie film, literatura, muzyka. 
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P R A C O W N I C Y  A D M I N I S T R A C J I  I  O B S Ł U G I

 
LILIANA KAŹMIERCZAK 
zastępca dyrektora  
ds. administracyjno-ekonomicznych 

mgr administracji publicznej (Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna w Częstochowie, Krakowska 

Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego), 
kursy: zamówień publicznych I i II stopnia, 

nowoczesnych technologii ICT w ramach 

elektronicznej administracji, projektów współ-

finansowanych z środków UE i ich rea-

lizacji, wydatków strukturalnych w jednost-

kach oświatowych, udostępniania informa-
cji niejawnych i informacji publicznej, kon-

troli zarządczej. 
Moje życie zawodowe jest ciekawe i saty-
sfakcjonujące, stawia przede mną nowe 
wyzwania, sprawia, że stale poszerzam 
swoją wiedzę i poznaję nowych ludzi.  
Interesuje mnie historia starożytna, podró-
żowanie, dobra książka, film. 

 
AGNIESZKA MARSZAŁ 
główna księgowa 

mgr ekonomii (Szkoła Główna Handlowa, 

1991), księgowa (Certyfikat Ministerstwa 
Finansów), nauczyciel rachunkowości. 
Moje życie zawodowe jest różnorodne, zaj-
muję się zarówno księgowością od strony 
praktycznej, jak i nauczaniem przedmiotów 
związanych z rachunkowością. 
Interesuje mnie literatura, film, turystyka, sport. 

 
JOANNA BĄKOWICZ 
starsza księgowa 

mgr pedagogiki (Wyższa Szkoła Pedagogicz-

na w Częstochowie, 1996), technik ekono-

mista (Policealne Studium Zawodowe w Czę-
stochowie, 1985), kursy: rachunkowości, wybra-

nych zagadnień budżetu, kadrowo-płacowy. 
Moje życie zawodowe związane z edukacją 
jest różnorodne, satysfakcjonujące i spra-
wia, że czuję się bezpiecznie. 
Interesuje mnie od niedawna genealogia  
– wyszukiwanie informacji i danych, czyta-
nie książek historycznych, podróżowanie. 

 
MONIKA BILNIK 
główny specjalista 
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inż. zarządzania produkcją, nauczyciel przed-

miotów zawodowych. 
Moje życie zawodowe – z RODN „WOM” 
w Częstochowie jestem związana od ponad 
20 lat. Zajmuję się zamówieniami publicz-
nymi, koordynacją szkoleń projektowych, 
kursów kwalifikacyjnych. 
Interesuje mnie wyczynowe uprawianie sportu 
– biegi górskie na ultramaratońskich dys-
tansach, wielodniowe wyprawy wysokogór-
skie. Szczególną uwagę zwracam na eko-
logię.  

 
JACEK BILSKI 
pracownik obsługi 

absolwent Studium Budowlanego o kierun-

ku budownictwo sanitarne. 
Zatrudniony w RODN „WOM” od 2015 r. 
Zainteresowania: socjologia, bezpieczeństwo 
narodowe oraz historia po II wojnie świa-
towej. 

 
MARCIN BŁOCH 
starszy referent 

mgr inżynier informatyki ze specjalizacją 

grafika i multimedia, technologie programo-

wania. W RODN „WOM” pracuję od 2014 r. 
Moje życie zawodowe jest ciekawe. 
Interesuje mnie fotografia, nowoczesne tech-
nologie, sport i wschodnie sztuki walki. 

 
KATARZYNA BOROWSKA 
recepcjonista 

Moje życie zawodowe – w RODN „WOM” 
w Częstochowie pracuję od 2019 r. na sta-
nowisku recepcjonisty. 
Interesuje mnie: książka przygodowa, mu-
zyka, podróże, film.  

 
RENATA BRUŚ 
pracownik obsługi 

Moje życie zawodowe: w RODN „WOM” 
w Częstochowie pracuję od 1 października 
2018 r. Ze swoich obowiązków wywiązuję 
się sumiennie, dbam, aby innym pracowało 
się miło. 
Jestem ciekawa świata, otwarta na nowe 
doświadczenia i pomoc drugiemu człowie-
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kowi, lubię podróżować, poznawać nowych 
ludzi, czytać książki, pracować w ogródku, 
jeździć rowerem. 

 
ZBIGNIEW BURDA 
operator sprzętu audiowizualnego 

fotografik, ma na swym koncie liczne fo-

tograficzne wystawy indywidualne i zbio-
rowe, publikacje fotograficzne na płytach 

CD i w wydawnictwach książkowych. Ko-

lekcjoner płyt, twórca i animator cyklicz-

nego projektu „Winylowe i Muzyczne De-

licje” odbywającego się w OPK „Gaude Ma-

ter” od 2012 r. 
Moje życie zawodowe i prywatne to sfera 
pełna różnych wyzwań, osobistych poświę-

ceń oraz kreatywności. Interesuje mnie fo-
tografia reportażowa, portretowa, muzyka 
i projektowanie sprzętu audio.  

 

 
TERESA JOANNA CIURA 
starszy specjalista ds. kadr 

mgr pedagogiki, spec. poradnictwo zawo-

dowe i pośrednictwo pracy (Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna w Częstochowie). 
Moje życie zawodowe – pracuję ponad trzy-
dzieści lat w RODN „WOM” w Częstochowie 
(wcześniej Instytut Kształcenia Nauczycieli 
im. Wł. Spasowskiego w Warszawie Oddział 
w Częstochowie). W tym czasie charakter 
mojej pracy dynamicznie się zmieniał, trzeba 
było dostosowywać się do coraz to bardziej 
istotnych, czasem trudnych zmian, które 
niesie ze sobą postęp technologiczny. Mogę 
stwierdzić, że przyszło mi żyć w ciekawym 
okresie, bo dzięki ciągłym woltom ewolucyj-
nym trudno mówić o stagnacji na polu 
zawodowym. 
Zainteresowania: od zawsze czytam książki 
o różnej tematyce, lubię oglądać programy 
kulinarne typu MasterChef oraz teleturnieje 
wiedzy. Kocham muzykę, zwłaszcza kla-
syczną. Jeśli chodzi o sport, to i owszem, ale 
umiarkowanie.  

 
ANETA CZARNECKA 
specjalista 

mgr fizyki (Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

w Częstochowie), informatyk (Politechnika 

Częstochowska), Wyższa Szkoła Administra-

cji Publicznej w Łodzi kierunek prawo pracy 

i spraw kadrowych. 
Moje życie zawodowe – pracuję w RODN 
„WOM” w Częstochowie od 2006 r., zajmuję 

się prowadzeniem ewidencji, właściwym 
rozmieszczeniem, wykorzystaniem oraz pra-
widłowym zabezpieczeniem składników ma-
jątkowych, od 2018 r. pracuję także jako 
nauczyciel fizyki w szkole podstawowej.  
Interesuje mnie architektura wnętrz, kry-
minalistyka, astronomia, filozofia. 
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JOLANTA CZARNOTA 
specjalista 

mgr pedagogiki pracy (Wyższa Szkoła Peda-

gogiczna w Częstochowie). 
Moje życie zawodowe od 1995 r. jest zwią-
zane z RODN „WOM” w Częstochowie 
(wcześniej Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 
w Częstochowie) i bogate w różnorodne do-
świadczenia. 
Interesuje mnie ogród i fotografia. 

 
ANITA CZELEWICZ 
specjalista 

mgr fizyki i informatyki (Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna w Częstochowie, 1998, Poli-

technika Częstochowska, 1998), w latach 

2000–2001 nauczyciel fizyki i informatyki 
w VIII LO Samorządowym, od 2001 r. pra-

cownik administracji w RODN „WOM” 

w Częstochowie, w latach 2005–2016 kie-

rownik Ośrodka Szkoleniowego w Złotym 

Potoku. 
Moje życie zawodowe jest satysfakcjonujące, 
pełne różnych i ciekawych doświadczeń. 
Interesują mnie zagadnienia związane z tech-

nologiami informatyczno-komunikacyjnymi, 
quizy, gry logiczne, krzyżówki oraz pod- 
róże. 

 
JOLANTA FĄFERA 
specjalista 

mgr historii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

w Częstochowie, 1995).  
Moje życie zawodowe – zatrudniona w RODN 
„WOM” od 1.11.1998 r.  
Interesuje mnie literatura, historia, podróże. 

 
MONIKA HANDZEL 
specjalista 

mgr administracji (Uniwersytet Wrocławski, 
2003), studia podyplomowe z ekspertyzy do-

kumentów (Akademia Polonijna w Często-

chowie, 2004); specjalista, archiwista za-

kładowy,  
Moje życie zawodowe pozwala mi zdobywać 
nowe doświadczenia, jest ciekawe i satys-
fakcjonujące. 
Interesują mnie ludzie, podróże, filmy, książ-
ki i wszelkie zagadnienie związane z fun-
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kcjonowaniem administracji publicznej w Pol-
sce oraz wprowadzenie i wykorzystanie no-
wych technologii w procesie archiwizacji do-
kumentów. 

 

ANNA IMIOŁCZYK 
pracownik obsługi 

Moje życie zawodowe to dbanie o czystość, 
estetykę i porządek w bibliotece oraz och-
rona zbiorów bibliotecznych. 
Interesuje mnie literatura (powieść historycz-
na, przygodowo-historyczna i przygodowo- 
-sensacyjne thrillery). 

 
HALINA KLAMA 
specjalista 

mgr prawa (Uniwersytet Śląski, 1973),  

radca prawny, wpis na listę radców 

prawnych w Opolu 1.10.1982 r., nauczyciel 
teoretycznych przedmiotów zawodowych od  

1999 r. 
Moje życie zawodowe: obsługa prawna pod-
miotów gospodarczych, jednostek admini-
stracji rządowej i samorządowej, osób fi-
zycznych. Wykonywanie obowiązków z za-
chowaniem przepisów prawa, zasad współ-
życia społecznego, zasad moralnych i etycz-
nych. Satysfakcja z możliwości służenia lu-
dziom w rozwiązywaniu problemów praw-
nych. 
Czas wolny: słuchanie muzyki, czytanie ksią-
żek historycznych, biograficznych, reportaży, 
praca w ogródku, spotkania z przyjaciółmi. 
Najważniejsza rodzina. 

 
IWONA KMIECIAK 
specjalista 

mgr filologii polskiej (Uniwersytet Śląski, 

1984), studia podyplomowe Edytorstwo tek-

stów literackich (Uniwersytet Łódzki, 2004), 

zastępca redaktora naczelnego „Często-

chowskiego Biuletynu Oświatowego”, redak-
tor przykładów dobrej praktyki. 
Moje życie zawodowe związane jest z kul-
turą i oświatą – antykwariusz, nauczyciel 
języka polskiego, korektor. 
Interesuje mnie literatura piękna i kultura 
języka ojczystego. 

 
JANINA KUCZYŃSKA-KWASEK 
specjalista 

mgr inż. mechanik, spec. technologia ma-

szyn (Politechnika Częstochowska, 1977),  

szkolenia zawodowe z dziedziny marketingu 

w firmie, ukończone kursy agenta celnego, 
języka angielskiego w stopniu zaawanso-

wanym, komputerowy obsługi programów 

graficznych. 
Moje życie zawodowe jest satysfakcjonujące. 
Codzienny kontakt z ludźmi i różnymi wy-
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zwaniami wzbogaca je w nowe doświad-
czenia. 
Moje zainteresowania to literatura i sztuka 
(film, teatr i muzyka).  

 
ZDZISŁAW LISOWSKI 

pracownik obsługi 

Pracę w RODN „WOM” w Częstochowie roz-
począłem w sierpniu 2017 r. 
Moje życie zawodowe przebiega w sposób 
poprawny i satysfakcjonujący. 
Interesuje mnie sport, muzyka, turystyka. 

 
BARBARA MARCHWIŃSKA 
starsza księgowa 

 mgr pedagogiki (Wyższa Szkoła Pedagogicz-

na w Częstochowie, 1996), kursy CEDOZ na 
samodzielnego księgowego oraz głównego 

księgowego. 

Moje życie zawodowe jest zadowalające 
oraz stałe, od początku związane z edukacją 
i oświatą.  
Interesują mnie wycieczki górskie, przejaż-
dżki rowerowe po lesie oraz pieczenie ciast 
dla rodziny i przyjaciół. 

 
GRZEGORZ NIENARTOWICZ 
specjalista 

mgr pedagogiki, menager, animator kultury. 
Posiada doświadczenie w pracy i działal-

ności w sektorze publicznym. Pracował 
m.in. na stanowisku rzecznika prasowego, 

koordynatora programów operacyjnych. Or-

ganizator konferencji i sympozjów. Redaktor 

audycji radiowych.  
Moje życie zawodowe to przestrzeń pełna 
wyzwań, twórczości i kreatywności. 
Interesuje mnie życie pełne pasji. 

 
ANETA NOWAKOWSKA 
starszy specjalista 

licencjat administracji (Wyższa Szkoła Pe-

dagogiczna w Częstochowie, 2003), kwali-
fikacje pedagogiczne, „Kompetencje dydak-

tyczne i organizacyjne w pracy edukacyjnej 

z dorosłymi”, realizator Programu eAdmi-

nistacja jako wsparcie podnoszenia jakości 

działania urzędów administracji publicznej, 

znająca zasady współpracy partnerskiej 
nauczycieli z rodzicami,  nowe technologie 

ICT oraz pracy elektronicznej kancelarii, 
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biurowości i archiwizacji, współpraca przy 

Projekcie Elektroniczne Doskonalenie i Edu-

kacja Informatyczna Nauczycieli – eDeN  

oraz udział w programie LADIES w ICT. 
Praca zawodowa daje mi dużo satysfakcji 

i możliwość  kontaktu z ludźmi. 
Moją pasją jest poznawanie nowego, zwie-
dzanie i odkrywanie jaskiń – speleologia 
(sekretarz „Speleoklubu Częstochowa”), ak-
tywność, czyli – taniec, twórczość i krea-
tywność – szycie, równowaga i opanowanie 
– joga. 
 

JERZY OCIEPA 
pracownik obsługi 

Moje życie zawodowe od 1995 r. związane 
jest z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycz-
nym w Częstochowie. Pracę w Ośrodku roz-
począłem w Wydawnictwie, gdzie współ-
opracowywałem szatę graficzną CBO, obsłu-
giwałem od strony technicznej program Unii 
Europejskiej TERM, a także wewnętrzną sieć 
Ośrodka. Wspieram pracowników pedago-
gicznych i niepedagogicznych w sprawach 
związanych z obsługą sprzętu kompute-
rowego i wyszukiwaniem oraz obróbką da-
nych. Uhonorowany zostałem przez Pre-
zydenta Medalem za Długoletnią Służbę. 
Interesuje mnie grafika komputerowa i ob-
róbka danych informatycznych.  

 
ROBERT PACHLA 
informatyk 

inż. elektroenergetyki (Politechnika Często-

chowska, 1998), studia podyplomowe In-
formatyka w nowoczesnym biznesie – ad-
ministrowanie siecią (2011), kurs „Przy-

gotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji 

administratora szkolnej pracowni interne-

towej” (2006); administrator sieci. 

Moje życie zawodowe jest bogate w róż-
norodne doświadczenia związane bezpo-
średnio z wykonywanym zawodem. 
Interesują mnie komputery i wszystko co 
z nimi związane, bezpieczeństwo systemów 
sieciowych i informatycznych.  

 
GRZEGORZ ROGALEWICZ 
specjalista ds. bhp i ppoż. 

mgr inż. inżynierii produkcji (Politechnika 

Częstochowska), studia podyplomowe: za-
rządzanie BHP (Uniwersytet Przyrodniczy 

we Wrocławiu), pedagogiczne (Akademia 

Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi), ofi-

cerskie (Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

w Warszawie); specjalista w zakresie bez-

pieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa po-
żarowego. 
Moje życie zawodowe to współpraca z in-
stytucjami i podmiotami gospodarczymi m.in. 
w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem 
i  higieną pracy oraz ochroną przeciwpo-
żarową, prowadzenie szkoleń i kursów obej-
mujących problematykę bhp i ochrony 
przeciwpożarowej.  
Interesuje mnie historia i ekonomia. 
 

 

GRAŻYNA SKRZYPCZAK-STEFAŃCZYK 
sekretarka 

ekonomista o kierunku zarządzanie euro-

pejskie, zarządzanie finansami przedsię-
biorstw, marketing (Wyższa Szkoła Zarzą-

dzania).  
Moje życie zawodowe jest satysfakcjonujące 
i bogate w różnorodne doświadczenia.  
W RODN „WOM” w Częstochowie zatrud-
niona od grudnia 2003 r.  
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BARBARA WILK 
pracownik obsługi 

Moje życie zawodowe – w RODN „WOM” 
w Częstochowie pracuję od 17 marca 1999 r., 
przyczyniając się do funkcjonowania Ośrod-
ka i jego postrzegania na zewnątrz.  
W 2015 r. odznaczona przez Prezydenta RP 
Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.  

 

PAWEŁ WŁODARCZYK 
specjalista 

mgr pedagogiki (Wyższa Szkoła Pedago-

giczna w Częstochowie, 2003); grafik kom-

puterowy. W RODN „WOM” w Częstochowie 

zatrudniony od 1995 r., w Wydawnictwie 

RODN „WOM” zajmuje się opracowaniem 

graficznym materiałów przeznaczonych do 
druku (np. „Częstochowski Biuletyn Oś-

wiatowy”) oraz do rozpowszechniania w pos-

taci cyfrowej. 
Moje życie zawodowe jest idealnym dopeł-
nieniem zainteresowań. 
Interesuje mnie muzyka, fotografia, film, ma-
larstwo, literatura i ogólnie pojęta sztuka. 

 
ZBIGNIEW WYSOCKI 
starszy recepcjonista 

absolwent Technikum Odzieżowo-Włókien-

niczego w Częstochowie. W RODN „WOM” 

w Częstochowie pracuję od 12.12.1997 r. 
W latach 1997–2006 w Wydawnictwie RODN 

„WOM” w Częstochowie. Od 2006 r. na sta-

nowisku recepcjonisty. 
Moje życie zawodowe to ciągłe uczenie się 
nowych rzeczy i kontakt z ludźmi. 
Interesuje mnie muzyka i film. Lubię rozmo-
wy z ludźmi. 

 
JOLANTA ZAWAL 
pracownik obsługi 

Moje życie zawodowe od 28 lat związane 
jest z RODN „WOM” w Częstochowie, gdzie 

rzetelnie wypełniam powierzone mi obo-
wiązki. Na przestrzeni wielu lat pracy 
poznałam wartościowych ludzi, którzy dzielą 
się z innymi swoją wiedzą, doświadczeniem 
i zaangażowaniem. Nieraz korzystałam  
z dobrodziejstwa ich wiedzy, mogąc rozwijać 
swoje zainteresowania.  
Moją pasją jest gastronomia, florystyka i mu-
zyka.  
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IWONA ZĘBIK 
specjalista 

mgr zarządzania i marketingu (Politechnika 

Częstochowska, 1998), studia podyplomowe 

z zakresu rachunkowości (2009). 
Moje życie zawodowe jest źródłem radości, 
spokoju i poczucia stabilizacji. 
Interesują mnie rzeczy, które sprawiają, że 
pojawia się uśmiech na mojej twarzy. 

B Y L I  P R A C O W N I C Y  R O D N  „ W O M ”   
W  C Z Ę S T O C H O W I E  

NAUCZYCIELE-KONSULTANCI 

Stefania Barczyk (wicedyrektor), Marzena 

Bekus-Richane, Danuta Bernacka, Zdzisław 

Betnarski, Iwona Bieniewska, Jan Cieślik, 
Katarzyna Czajka, Barbara Długosz, Dorota 

Duber, Marzena Dupuis, Marian Fulianty, 

Wiesław Gaździcki, Maria Głębocka, Bogdan 

Gzieło, Irmina Hofman-Kołodziejczyk, Jo-

lanta Jakubowska, Margarita Janik, Zbig-

niew Janus, Elżbieta Jatulewicz, Iwona 
Karlak, Tomasz Karoń, Grażyna Kawecka-

Karaś, Wanda Klepacz (wicedyrektor PBP), 

Aleksandra Klimza, Ryszard Kluba, Marcin 

Kopczyński, Wiesław Kostarczyk, Anna Koz-

łowska, Agata Ledwoń, Izabela Leszczyna, 

Zofia Libertowska, Maria Anna Maciąg, 

Tadeusz Macioszczyk, Ewa Matysiak, Kata-

rzyna Michalak, Jolanta Miękina, Jerzy 

Mizgalski, Irena Mordarska, Andżelika Naj-
da, Ewa Nieszporek, Maria Grażyna Pala, 

Bożena Parkitna, Agnieszka Pietrzykowska, 

Andrzej Pluta, Rafał Praszczyk, Krystyna 

Prażmowska, Roman Puchniarski, Dorota 

Sobala, Anna Sułkowska, Ewa Szczepań-

czyk, Wiesław Świąć, Karol Świerczyński, 

Jerzy Trzos, Małgorzata Tubielewicz, Maria 

Wasik-Tyrała, Katarzyna Wilk, Jerzy Zdań-
ski, Halina Żwirska. 

 

 

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE 

Elżbieta Barczyk, Mirosława Brąblik (kie-

rownik), Agnieszka Chmielewska, Stanis-

ława Chmurzewska (kierownik), Wiesława 
Cytarzyńska, Janina Dłubak-Kasznicka, 

Bogumił Dobosz, Anna Dul, Barbara Dusza, 

Anna Ferenc, Łucja Golasz, Bożena Hałacz-

kiewicz (kierownik), Jolanta Janicka, 

Zdzisława Juszczyk, Teresa Kaczor, Janina 

Kasznicka, Sylwia Knop, Barbara Krasno-

dębska, Longina Kryślewicz, Elżbieta 

Kulisz, Barbara Kozioł, Małgorzata Kuraś, 

Dorota Langier, Małgorzata Marchwińska, 

Jan Miarzyński, Renata Nowak, Ewa 

Otrąbek, Kazimiera Parkitna (kierownik), 
Maria Połacik, Lidia Pucek, Anna Ratoń, 

Elżbieta Sarapak-Kozłowska, Katarzyna 

Stemarowicz, Alicja Urbańska (kierownik), 

Helena Waręska, Jolanta Winzer-Orłowska. 

NAUCZYCIELE-DORADCY METODYCZNI  

Irena Janeczek, Barbara Krasoń, Urszula 

Królica, Maria Księżyk, Zofia Libertowska, 

Zygmunt Olesik, Andrzej Pluta, Zofia Szy-

dziak-Sankowska, Anna Wiśnik, Jadwiga 

Wysocka, Alicja Ząbkowska, Henryk Zug. 
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PRACOWNICY ADMINISTRACJI 

Alina Adamiec, Lesław Bernacki, Rafał Bet-

narski, Mariola Będkowska, Joanna Brandt, 

Jan Coner, Joanna Czarnecka-Lewandow-

ska, Anna Domżalska, Zbigniew Domżalski, 

Anna Dziubek, Aleksandra Gadomska, Jad-
wiga Glice, Jacek Górny, Grzegorz Gru-

szecki, Sylwia Grzesiak, Izabela Hadaś, Jo-

lanta Horodyńska, Jarosław Jeziorowski, 

Magdalena Jędrysiak, Krzysztof Jędrysz-

czak, Agnieszka Klekowska, Elżbieta Koś-

cielniak, Barbara Krawczyk, Wiesława Ku-

ban, Iwona Leszczyńska, Agnieszka Leś-

niak, Dorota Łopatkiewicz, Krystyna Mas-

łoń, Irena Mastalerz, Zbigniew Mądrzyk, 
Bożena Miśta, Monika Mizgała, Adam My-

ślin, Sylwia Ochocka, Teresa Organa-Ro-

gowska, Katarzyna Pawlik, Dariusz Płatek, 

Maria Puchalska, Barbara Rakowska, Ka-

tarzyna Skibińska, Paweł Soppa, Małgo-

rzata Sosińska, Rafał Stefański, Michał 
Szulkin, Ewa Szyda, Aneta Śliwińska, 

Grzegorz Wosik, Grzegorz Wywiał. 

PRACOWNICY OBSŁUGI 

Gustaw Burtan, Anna Ciastowska, Sylwia 

Czernecka, Mirosław Fąfera, Jerzy Frączyk, 

Wiola Grzesiak, Stanisław Halkiewicz, Bar-

bara Imiełowska, Anna Imiołczyk, Mirosław 

Karoń, Bronisław Kośmider, Izabela Kubiec, 

Anna Kufel, Mirosław Kufel, Teresa Kurdyś, 

Alfred Kusaj, Janina Kuśmierska, Wła-
dysław Lewicki, Stefania Lotkowska, Iwona 

Łyszczarz, Stanisław Magiera, Joanna Ma-

łysz, Barbara Masiulaniec, Teresa Mencik, 

Tomasz Mieszkowski, Marcin Miśta, Mar-

lena Miśta, Wanda Miśta, Joanna Nocuń, 

Lech Nocuń, Teodozja Pacanowska, Kazi-

mierz Pacanowski, Sebastian Purgal, Wal-

demar Radło, Beata Ruman, Stanisława 

Ruman, Henryka Rychter, Stanisław Rych-

ter, Janina Sarnowska, Zofia Sekret, Krzy-

sztof Stanek, Helena Szustakiewicz, Ma-

riusz Trenda, Mateusz Wolny, Krzysztof 

Zdański, Wiesława Zychowska. 

N A U C Z Y C I E L E - D O R A D C Y  M E T O D Y C Z N I   
–  W S P Ó Ł P R A C U J Ą C Y  Z  R O D N  „ W O M ”   

W  C Z Ę S T O C H O W I E  W  L A T A C H  1 9 8 9 – 1 9 9 9  

Irena Bańka, Krystyna Bednarczyk, Irena 

Bialik-Bemben, Irena Binert, Aleksandra 
Błaszczak, Elżbieta Doroszuk, Elżbieta 

Durek, Barbara Galińska, Dorota Górecka, 

Adam Grajdek, Krystyna Janeczek, 

Romualda Jankowska, Maria Jasińska, 

Waldemar Jasnos, Alicja Jastrząb, Elżbieta 

Jurkowska, Ryszard Jurkowski, Ryszarda 
Kacprowicz, Danuta Kaczmarek, Wanda 

Klepacz, Grażyna Kołakowska, Barbara 

Krasoń, Urszula Królica, Dagmara Kupczyk, 

Magdalena Mach, Helena Marciniak, Zofia 
Marczewska, Urszula Mielczarek, Maria 

Mokrzyc, Stanisława Napora, Iwona Nowak, 

Anna Ociepa, Zygmunt Olesik, Maria 

Pietruszewska, Iwona Poniewierska, Alicja 

Poroszewska, Józef Puczyński, Teresa 

Sękowska, Maria Szylwańska, Bożena Toll, 

Bożena Tomala, Szymon Wypych. 

 
 
 

 

ZDJĘCIA NA CZWARTEJ STRONIE OKŁADKI 

Zespół kierowniczy  

– zastępca dyrektora, główna księgowa, starszy specjalista ds. kadr 

oraz pracownicy administracji  

i pracownicy obsługi RODN „WOM” w Częstochowie 
 






