
Jak prowadzić kronikę szkolną, żeby była cennym źródłem informacji 
– seminarium Piotra Gołdyna 

 
23 marca 2015 roku w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece 

Pedagogicznej Filii w Słupcy odbyło się seminarium pt. „Jak prowadzić kronikę szkolną, żeby była 
cennym źródłem informacji” – mówił  o tym konsultant ds. doradztwa programowo-metodycznego 
CDN w Koninie Piotr Gołdyn.  

Podczas spotkania miała miejsce także promocja książki Piotra Gołdyna „Obrazki z dziejów 
oświaty w Wielkopolsce Wschodniej” wydanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w 
2014 roku. Książka powstała na podstawie zapisów w kronikach szkolnych. 

 

 
Piotr Gołdyn – konsultant ds. doradztwa programowo-metodycznego CDN w Koninie, 

uczestnicy seminarium 
 

Chęć utrwalenia ważnych wydarzeń związanych z działalnością placówek oświatowych, była 
od najdawniejszych czasów związana z  tworzeniem kronik. Opisy zamieszczane w kronikach, po 
latach stają się  ważnym źródłem informacji, dotyczącym historii szkolnictwa i oświaty. Mogą być 
wykorzystywane – na przykład przy opracowywaniu monografii szkół, czy tworzeniu innych 
publikacji o charakterze naukowym.  

Podczas seminarium dla nauczycieli prowadzący wskazywał najważniejsze elementy jakimi 
powinny cechować się  kroniki. Oto kilka z nich: 

 
 wydarzenia spisywane chronologicznie w każdym roku szkolnym, które warto zapamiętać 

powinny być krótko opisane,  
 niezwykle ważne jest odnotowanie imion i nazwisk nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę w 

szkole, 
 także wymienienie imion i nazwisk nauczycieli, którzy nie będą uczyli w kolejnym roku 

szkolnym, ponieważ odchodzą na emeryturę, podejmują pracę w nowym miejscu, czy z 
innych powodów nie będą należeli do grona pedagogicznego, 

 odnotowanie uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,  
 istotne są również wydarzenia dotyczące tylko nauczycieli, chociażby fakt ich uczestnictwa 

we wspólnej wycieczce,  
 fotografie powinny być szczegółowo opisane, ponieważ po kilku latach trudno odtworzyć 

kto jest na zdjęciu – podpisów pod fotografiami brakuje w większości kronik, 
 łączenie redagowania relacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły z 

prowadzeniem kroniki.  
 



Zgodnie z formułą seminarium polegająca na czynnym uczestnictwem w zajęciach obecnych 
osób, nauczyciele dyskutowali i dzieli się swoimi doświadczeniami prowadzenia kronik w 
szkołach, czy przedszkolach. 

  
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Gołdyn, który jest również pracownikiem Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, opowiadał o swojej 
książce „Obrazki z dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej” wydanej przez Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w ubiegłym roku. Publikacja  powstała na podstawie kronik 
szkolnych i doskonale łączyła się z tematyką zajęć, ilustrując wybrane wydarzenia szkolne z lat 
1975-1998 z naszego subregionu (współcześnie powiaty: kolski, koniński, słupecki i turecki). 
Opowieści towarzyszył pokaz multimedialny. Zeszyt 1 zawiera 25 opowieści nazwanych 
„obrazkami z dziejów oświaty”.  

 
 
Dla nas szczególnie ciekawy jest „Obrazek dwunasty: O 

powstaniu biblioteki pedagogicznej w Słupcy i pierwszych 
latach jej funkcjonowania”. Początki działalności naszej 
placówki zostały opisane w kronice.  Warto wiedzieć, że 
tworzona księga została nagrodzona w konkursie na najlepszą 
kronikę Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej. Organizatorzy: 
Zarząd Okręgu ZNP, oraz PBW w Poznaniu przyznali 
„Kronice” prowadzonej przez Jadwigę Karpińską III miejsce, 
konkurs rozstrzygnięto17 grudnia 1965 roku. 

Kronika rozpoczyna się „Krótkim rysem historycznym 
Słupcy” napisanym przez Jadwigę Karpińską, która była z 
wykształcenia historykiem i napisała pracę magisterską pt. 
„Powstanie styczniowe w powiecie konińskim” pod kierunkiem 
prof. dr Stefana Kieniewicza.   
 
 

Na fotografii kierowniczka biblioteki Jadwiga Karpińska przy pracy. Źródło: Kronika PBP w Słupcy. Zdjęcie 
zamieszczono w książce Piotra Gołdyna „Obrazki z dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej” s. 77. 

 
Autor przewiduje ciąg dalszy swoich „opowiastek”, jak sam je nazywa. Prowadzi kwerendy na 

podstawie szkolnych kronik, protokołów rad pedagogicznych, czy akt osobowych, z których 
powstanie kolejny zeszyt „Obrazków z dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej”.  
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