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1. Wstęp 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wraz z Pedagogiczną Biblioteką Publiczną  

w Koninie podjął inicjatywę przygotowania i wydania drukiem Słownika biograficznego nauczycieli 

Wielkopolski Wschodniej.  

  Głównym celem tego przedsięwzięcia jest upamiętnienie osób związanych z Wielkopolską 

Wschodnią (Konin, powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki), które w różnych formach i na róż-

nych płaszczyznach zajmowały się bardzo szeroko rozumianym edukowaniem. Wielu nauczycieli 

pedagogów, instruktorów, katechetów położyło znaczące zasługi dla rozwoju edukacji w Wielkopol-

sce Wschodniej. Wielu też pochodzących z tego terenu z dobrymi skutkami nauczało w innych czę-

ściach Polski, ale także Europy i świata. Tych właśnie zasłużonych dla polskiej oświaty chcemy przy-

pomnieć i utrwalić w Słowniku. 

 Żywimy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie uda nam się także choćby w niewielkim stopniu 

wpłynąć na poprawę wizerunku polskiego nauczyciela, na wzmocnienie jego autorytetu. Ostatnie lata 

pokazują dobitnie, że został on poważnie nadszarpnięty. 

 

2. Założenia merytoryczne 

 

 Słownik przygotowany będzie według metody holenderskiej: wszystkie zebrane biogramy 

zostaną opublikowane w pierwszym tomie w kolejności alfabetycznej, a kolejne tomy wydawane będą 

w miarę gromadzenia nowych biogramów. 

 Kryteria doboru haseł są następujące: 

a) osoba musi być związana z Wielkopolską Wschodnią bądź przez fakt urodzenia, bądź poprzez 

swoją działalność, 

b) osoba musi być związana z szeroko pojętą edukacją, prowadzoną na rzecz dzieci, młodzieży doro-

słych itp., 

c) opublikowane zostaną tylko biogramy osób zmarłych. 

 

3. Konstrukcja biogramu powinna wyglądać następująco:  

 

a) prezentacja postaci 

 nazwisko i imię lub imiona, pseudonimy, ramowe lata życia (bez podawania szczegółowej da-

ty – dnia i miesiąca), określenie zawodu lub charakteru działalności, zajmowane stanowiska, 

sprawowane urzędy lub posiadane stopnie wojskowe 



b) bieg życia 

 dzień, miesiąc i miejsce urodzenia (przy mniej znanych miejscowościach należy określić bli-

żej ich położenie geograficzne lub przynależność administracyjną) 

 imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, zawód lub stanowisko ojca, ewentualnie zawód 

lub sferę działalności matki (w niektórych przypadkach można zamieścić także wzmianki o 

rodzeństwie) 

 nazwisko rodowe – w przypadku kobiet używających nazwiska męża  

 wychowanie i wykształcenie (o ile da się odtworzyć) 

 chronologiczne przedstawienie najważniejszych wydarzeń życiowych 

 działalność zawodowa, społeczna, pełnione funkcje, zajmowane stanowiska, twórczość, ewen-

tualnie stan majątkowy, ważniejsze zmiany w miejscach pobytu, fakty z życia osobistego, 

zwłaszcza te, które miały wpływ na działalność edukacyjną, zaakcentowanie związków z re-

gionem, ważniejsze odznaczenia i nagrody (wydarzenia szczególne, ważne dla opisywanej po-

staci, należy zaopatrzyć w ewentualne dokładne daty, jeżeli da się je ustalić) 

 dokładna data i miejsce śmierci oraz ewentualnie miejsce pochowania (można także podać in-

formację o stosunkach rodzinnych – np. imię, nazwisko, pochodzenie społeczne lub zawód 

męża czy żony, datę zawarcia małżeństwa, imiona dzieci)  

c) bibliografia 

d) fotografia (o ile istnieje taka możliwość) 

 

4. Terminarz 

 

a) lipiec-wrzesień 2011 – ogłaszanie informacji o projekcie 

b) do 31 października 2011 – nabór współpracowników połączony ze zgłaszaniem nazwisk, których 

biogramy mogłyby się znaleźć w Słowniku 

c) do 31 marca 2012 – przyjmowanie biogramów opracowanych według ustalonych kryteriów 

d) do 31 sierpnia 2012 – opracowanie redakcyjne 

e) do 30 września 2012 – wydruk  

f) ok. 14 października 2012 – promocja Słownika 

 

5. Komitet Redakcyjny 

 

dr Piotr Gołdyn (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego) 

dr Zbigniew Budny 

dr Elwira Jeglińska 

dr Jolanta Kmieć 

mgr Aleksandra Czajkowska 

mgr Wioletta Poturała 

 

6. Dane kontaktowe 

 

a) wszelkich informacji na temat projektu udziela przewodniczący Komitetu Redakcyjnego dr Piotr 

Gołdyn (724 422 332; pgoldyn@odnkonin.pl) 

b) propozycje biogramów oraz wolę współpracy można zgłaszać pod wyżej wymienionym adresem 

mejlowym przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego bądź pod adresem placówki: Ośrodek Do-

skonalenia Nauczycieli w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 – z dopiskiem: „Słownik 

biograficzny nauczycieli Wielkopolski Wschodniej” 


