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Diana Okonowska-Poniatowska, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Tuż przed Dniem Edukacji 
Narodowej, 13 października 
2014 roku, w siedzibie 
Zachodniopomorskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli 
odbyła się uroczystość jubileuszu 
65-lecia funkcjonowania systemu 
doskonalenia nauczycieli 
na Pomorzu Zachodnim.
W programie obchodów znalazły 
się między innymi wykłady oraz 
występy artystyczne uczniów 
ze szczecińskich szkół. Wręczono 
także ważne nagrody oraz 
odznaczenia dla zasłużonych 
pracowników oświaty.

garść wspomnień
65 lat funkcjonowania systemu doskonalenia 
nauczycieli na Pomorzu Zachodnim

Tradycja systemowego wspierania nauczycieli 
na terenie Pomorza Zachodniego sięga 1949 roku. 
Przez dekady zmieniały się formy oraz nazwy in-
stytucji zaangażowanych w tę działalność, ale idea 
pozostała ta sama – należy stwarzać pracownikom 
oświaty możliwość rozwoju w  trosce o  utrzyma-
nie jak najwyższych standardów edukacyjnych 
w zmieniającym się otoczeniu społecznym.

Obchody w ZCDN-ie podzielone były na dwie 
części. Pierwszą z nich, oficjalną, rozpoczęły, pełne 
słów gratulacji i podziękowań, wystąpienia Marka 
Tałasiewicza – Wojewody Zachodniopomorskie-
go, Olgierda Geblewicza – Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, a także Urszuli Pań-
ki – dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli.

Podczas ceremonii nastąpiło również uhonoro-
wanie osób prężnie działających na rzecz rozwo-

ju oświaty. Wojewoda Zachodniopomorski wraz 
z  Zachodniopomorską Kurator Oświaty – Marią 
Borecką dokonali dekoracji Medalami Komi-
sji Edukacji Narodowej. Za zasługi dla oświaty 
i wychowania wyróżnieni zostali: Ewa Jaklewicz-
-Walewicz oraz Zdzisław Nowak – nauczyciele 
konsultanci Zachodniopomorskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli. Olgierd Geblewicz 
wręczył natomiast Odznaki Honorowe Gryfa Za-
chodniopomorskiego nadane przez Zarząd Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. Złotą odznakę 
Gryfa Zachodniopomorskiego przyjęła Urszula 
Pańka – dyrektor Zachodniopomorskiego Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli, natomiast srebr-
nymi odznaczeniami zostali wyróżnieni długolet-
ni pracownicy ZCDN-u: Agnieszka Gruszczyńska, 
Andrzej Zych, Liliana Kruszczeńska oraz Regina 
Czekała. W  tym roku, po raz pierwszy, dyrektor 
Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli wyróżniła osoby szczególnie zasłużo-
ne w zakresie wspierania rozwoju kadry oświato-
wej. Zachodniopomorskie Latarnie Oświaty sym-
bolizują światło nowych idei, ciekawych rozwią-
zań oraz jasność towarzyszącą dobrej, partnerskiej 
współpracy. Wyróżnieni zostali: Bogna Czałczyń-
ska – prezes Fundacji Czas Dialogu, Jerzy Madej-
ski – profesor, literaturoznawca z Instytutu Polo-
nistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Andrzej Przewoda – dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w  Szczecinie oraz Sławomir 
Osiński – publicysta, dziennikarz radiowy, pisarz, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Szczecinie. Wyróżnione osoby 
dzielą się swoją wiedzą, pomysłami i doświadcze-
niem oraz stanowią żywy przykład dobrej praktyki 
godnej naśladowania.

Wśród zaproszonych gości wiele osób zabrało 
głos, przekazując słowa uznania dla byłych i obec-
nych pracowników Centrum. Gratulacje oraz ży-
czenia dalszych sukcesów na ręce Urszuli Pańki 
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pomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
swoim wsparciem obejmuje nie tylko nauczy-
cieli i przedstawicieli oświaty, ale także uczniów.  
Centrum kreuje przestrzeń dla promocji wytwo-
rów i osiągnięć młodzieży uczęszczającej do lokal-
nych szkół. Po oficjalnej części jubileuszu goście 
mogli wysłuchać I  Część Kwartetu Smyczkowe-
go Antonina Dworzaka, opus 34 w  wykonaniu
Kwartetu Smyczkowego Uczniów Zespołu Szkół

Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego, kiero-
wanego przez Jacka Tomczyka. Dzięki współpracy 
i  uprzejmości dyrekcji Liceum Plastycznego im. 
Constantina Brâncuși w  Szczecinie sale oraz hol 
i korytarze ZCDN-u stały się miejscem ekspozycji 
prac uczniów tejże szkoły.

złożyli między innymi: Maria Borecka – Zachod-
niopomorska Kurator Oświaty, Paweł Bartnik – 
były dyrektor placówki, obecnie dyrektor Biura 
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Po-
merania, Magdalena Kochan – posłanka na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, senator Sławomir Pre-
iss, Teresa Kalina – Przewodnicząca Sejmiku Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego. Padło wiele 
wyrazów szacunku dotyczących misji realizowa-
nej przez Zachodniopomorskie Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli, dotychczasowych dokonań 
Centrum oraz życzeń pomyślnej i owocnej pracy 
w kolejnych dziesięcioleciach.

Podczas celebracji jubileuszu nie mogło za-
braknąć miejsca na wspomnienia. Krótką prelek-
cję wygłosiła Eugenia Mańkowska, dyrektor Cen-
trum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w la-
tach 2000–2003. Wystąpienie to stanowiło zbiór 
refleksji dotyczących rozwoju systemów wsparcia 
i doskonalenia nauczycieli na przestrzeni lat oraz 
osobistych przeżyć w tym zakresie.

Przedmiotem zainteresowania systemu dosko-
nalenia nauczycieli jest skuteczność i efektywność 
ich pracy. Bycie nauczycielem nie ogranicza się 
jednak tylko do przekazywania treści z  zakresu 
programu kształcenia. To także oddziaływania 
wychowawcze i  wpływ na ucznia poprzez cało-
kształt swojej osoby i  sposób funkcjonowania. 
Nauczycielem bowiem nie jest się jedynie przez  
kilka godzin dziennie. Od chwili podjęcia pracy 
w  tym zawodzie pozostaje się nim już do końca 
życia. W tym kontekście niezwykle ważny jest etos 
pracy nauczyciela. Obchody jubileuszu 65-lecia 
wzmocniła naukowa refleksja doktora habilitowa-
nego Jacka Kurzępy, socjologa, profesora Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu 
i Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopol-
skim. Wykład pod znaczącym tytułem Etos pracy 
nauczyciela stanowił holistyczny obraz funkcjo-
nowania w rzeczywistości szkolnej każdego zaan-
gażowanego pracownika oświaty. Słowa profesora 
Kurzępy stanowiły bodziec do refleksji na temat 
zakresu obowiązków nauczyciela, jak również 
wartości, które winny wyznaczać azymut pracy 
dydaktycznej, ale także wychowawczej. Praca wy-
nikająca z  podjęcia się nauczania innych nie jest 
jedynie zawodem, ale stanowić powinna wypeł-
nienie swego rodzaju powołania.

Obchody 65-lecia istnienia systemu doskona-
lenia na Pomorzu Zachodnim uświetniły rów-
nież przedsięwzięcia artystyczne. Zachodnio-

Wyróżnieni 
Odznakami Gryfa 
Zachodniopomorskiego 
oraz Zachodniopomor-
skimi Latarniami 
Oświaty. 


