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Zakład Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu jest jednym z najstarszych zakładów tego typu w Polsce. Powstał w 1786 roku jako Semina rium Nauczycielskie w Łowiczu dzięki inicjatywie i wsparciu finansowemu przewodniczącego Komisji Edukacji Narodowej, brata króla – biskupa i prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego (w tym samym roku powstało dzięki niemu również Seminarium Nauczycielskie w Kielcach).
Wcześniej powstało tylko Seminarium Nauczycielskie w Wilnie, założone w 1775 roku przez biskupa Ignacego Massalskiego. Po pięciu latach seminarium jednak upadło.
Wielu historyków wychowania w swoich opracowaniach fragmentarycznie lub w szerszym zakresie nawiązywało do działalności Zakładu
Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu.
Wręcz nieoceniona w tym względzie jest publikacja z 1934 roku Józefa Dutkiewicza, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1925 roku,
nauczyciela Seminarium w Łowiczu od 1930 roku, a po II wojnie światowej nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego. Powstanie i rozwój Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu w XVIII i XIX wieku,
szeroko i w oparciu o bogaty materiał źródłowy, opisała Ewa Witkowska
w 1984 roku.
Zespół pod redakcją Gustawa Gębury opracował biuletyny zjazdowe
z okazji zjazdów absolwentów (1986 i 1999) przedstawiając historię i dzień
dzisiejszy Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu.
W opracowaniu niniejszym przedstawiono krótki zarys ponad dwuwiekowych dziejów zakładu kształcenia nauczycieli na terenie Polski
Centralnej.
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Bardziej szczegółowo zajęto się jedną ze szkół funkcjonującą w budynku pobernardyńskim w roku szkolnym 2007/2008, tj. Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu. Monografii publikowanej traktującej o dziejach Kolegium Nauczycielskiego i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Łowiczu, jak dotąd nie ma. Opracowanie jest więc przyczynkowe do
dalszych opracowań badawczych nad dziejami tych szkół.
Materiał źródłowy, będący bazą analityczną do opracowania tematu,
stanowiły przede wszystkim rozporządzenia i zarządzenia resortu oświaty a także biuletyny informacyjne wydane z okazji zjazdów lub spotkań
klasowych. Wykorzystano również wyniki badań ankietowych od roku
2000 oraz materiały pamiętnikarskie i wspomnieniowe, projekty organizacyjne, analizy i oceny pracy dokonywane przez radę programową oraz
roczne sprawozdania.
Rys historyczny Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu
W dziejach Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu można wyróżnić cztery okresy wyznaczone przez wydarzenia historyczne w latach
1786 – 2007: okres pierwszy w latach 1786 – 1845; okres drugi 1916 –
1939; okres trzeci w latach 1945 – 1989 (od zakończenia II wojny światowej do początków transformacji ustrojowej) oraz okres czwarty od 1990 roku do chwili obecnej.
Zakład kształcenia nauczycieli w Łowiczu w latach 1786 – 1845

Łowicz w okresie Oświecenia był prężnym ośrodkiem działalności
społeczno–kulturalnej i gospodarczej, a łowickie szkolnictwo posiadało
bogate tradycje. Jedna z najstarszych w Polsce szkół parafialnych powstała przy kolegiacie łowickiej.
W 1786 roku Prezes KEN, wspomniany prymas Michał Poniatowski
ustanowił fundację, dzięki której przy szkole wydziałowej pijarskiej kształcono 16 stypendystów do „stanu nauczycielskiego” 1.
„Założenie Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu – pisała Ewa Witkowska – można potraktować jako wyłącznie własną, diecezjalną inicjatywę Poniatowskiego” 2. Jego stosunek do spraw oświaty, a także założenia seminarium w Łowiczu można wyjaśnić odwołując się do opinii
Emanuela Roztworowskiego: „W osobie Michała Poniatowskiego mamy
do czynienia z przedstawicielem jakiejś polskiej wersji józefianizmu,
1

2

G. Gębura, 200–lecie Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu (1786 – 1986), referat, [w:] Łowicz 1786 – 1986 Biuletyn Zjazdowy, Łowicz 1988, s. 15 – 31.
E. Witkowska, Powstanie i rozwój zakładu kształcenia nauczycieli w Łowiczu w XVIII
i XIX wieku, Łódź 1984, s. 19.
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czyli reorganizacji działalności duchowieństwa na funkcje administracyjno–oświatowe i wprzęgnięcie kościoła w służbę państwa” 3.
Seminarium istniało do drugiego rozbioru Polski (1793 r.) i w tym czasie wykształciło ok. 80. absolwentów. Po drugim rozbiorze Łowicz był
pod panowaniem Prus. W 1804 roku król pruski podpisał dekret o utworzeniu seminarium w budynku poklasztornym OO. Bernardynów (zakonnicy zostali przeniesieni do innych konwentów, a rzeczy kościelne, sprzęt
zakonników i znaczną część zbiorów bibliotecznych wywieziono). Uruchomiono je dopiero we wrześniu 1806 roku. W listopadzie tegoż roku,
po wkroczeniu wojsk francuskich do miasta, stacjonował krótko w gmachu szkoły nowoformujący się Pułk I Piechoty Polskiej, następnie umie szczono w budynku szpital francuski, a w maju 1807 roku usunięto
lazaret i gmach ponownie został oddany do użytku seminarium. Pierwszym
dyrektorem został Ślązak – Burgund. Burgund opracował „Projekt względem urządzenia seminarium nauczycielskiego w Łowiczu w 1807 roku” 4
i „Prospekt projektu względem urządzenia seminarium nauczycielskiego w Łowiczu, z dnia 27 lutego 1808” 5.
W 1814 roku zakład w Łowiczu zmienił nazwę na Szkołę Nauczycieli i Organistów, który istniał do roku 1822 w gmachu pobernardyńskim, w tym też roku został przeniesiony do budynku księży misjonarzy
w Łowiczu (obecny gmach muzeum).
W roku 1828 zmieniono kolejny raz nazwę na „Instytut Guwernerów
i Nauczycieli Prywatnych i Elementarnych” i pod tą nazwą zakład istniał
do 1845 r. (z niemal roczną przerwą od sierpnia 1831 r. kiedy to do Łowicza wkroczyły wojska rosyjskie i budynek przeznaczyły na lazaret),
po czym przeniesiono go do Radzymina (względy głównie polityczne),
gdzie funkcjonował do 1862 roku.
W kolejnych latach był tu kościół prawosławny, a w czasie I wojny
światowej budowlę zajęło wojsko niemieckie.
W tym miejscu warto wspomnieć, że w 1905 roku zorganizowano
I Zjazd Nauczycielski w odległym o 4 km od Łowicza Pilaszkowie, na
którym podjęto walkę o szkołę ludową z polskim językiem nauczania. Na
podstawie rękopisu wspomnień uczestnika Zjazdu Zygmunta Sokoła można się dowiedzieć, że wieś Pilaszków wybrano na miejsce zjazdu, dlatego, gdyż „...tu właśnie w powiecie łowickim skupiło się najwięcej doj-
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Ibidem, s. 19.
Z. Kukulski, Źródła z dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce z doby Izby Edukacji Publicznej 1807 – 1812, Lublin 1931, s. 214 – 280.
5 Ibidem, s. 281 – 297.
4

Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu (1992 – 2007)

4

rzałych politycznie nauczycieli, którzy w oparciu o świadomych miej scowych chłopów mogli zabezpieczyć spokojny przebieg Zjazdu” 6.
Zakład kształcenia nauczycieli w Łowiczu w latach 1916 – 1939

Dzięki staraniom Szkolnej Rady Opiekuńczej 27 września 1916 roku
zostało otwarte czteroletnie Seminarium Nauczycielskie Męskie w Łowi czu w budynku pomisjonarskim. W tym budynku istniało do roku 1925.
Podkreślić należy fakt upaństwowienia seminarium z dniem 1 września
1918 roku i objęcie nominowanego stanowiska dyrektora przez Janusza
Jędrzejewicza, późniejszego ministra i twórcę ustawy „jędrzejewiczowskiej” (11. 03. 1932 r.). „Dnia 22 maja 1922 roku na Rynku Kościuszki
odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru szkole przez gen. Hallera, który przypiął doń odznakę Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa oraz
Krzyż Harcerza Rzeczypospolitej. Jednocześnie ppłk. Koc dekorował sztandar Krzyżem Polskiej Organizacji Wojskowej za udział w rozbrajaniu
Niemców. Po wręczeniu sztandaru 44 uczniów seminarium otrzymało krzyże walecznych”7.
W dniu 1 września 1925 roku zajęcia szkolne rozpoczęto we własnym, wyremontowanym po zniszczeniach wojennych budynku pobernardyńskim. W dniu 9 listopada 1928 roku odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci poległych na polu chwały w 1920 roku siedmiu seminarzystów (obecnie tablica znajduje się w kościele OO. Pijarów w Łowiczu).
24 grudnia tegoż roku Kuratorium pisemnie powiadomiło dyrekcję seminarium o zgodzie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na nadanie szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego 8.
Nauczyciel etatowy seminarium w latach 1921 – 1928 – Stanisław Seweryn tak wspomina swą pracę: „trwałym dorobkiem łowickiego seminarium było między innymi baczne zwracanie uwagi na dwie cechy mające znamionować polskiego nauczyciela, a mianowicie: powinien on być należycie przygotowany i wyszkolony społecznie i wojskowo” 9. Atmosferę
w szkole w latach 1919 – 1924 opisał Teodor Goździkiewicz (absolwent
z 1924 roku) we wspomnieniach pt. „Zapalają się dni” 10.
A. Makulska i J. Zarębski: Pilaszków. Kolebka ZNP 1905 – 1995. wyd. Okręgowy Związek Nauczycielstwa Polskiego. Skierniewice 1995, s. 4 i 5.
7 J. Dutkiewicz, Historia Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (1786–1933). Łowicz 1934, s. 40.
8 Ibidem, s. 42.
9 S. Seweryn, Ze wspomnień o seminarium. [w:] J. Borowa, L. Butrymowicz i inni: Z pracy
państwowych seminariów nauczycielskich w Polsce. Praca zbiorowa. Warszawa 1937,
s. 139.
10 T. Goździkiewicz, Zapalają się dni, Warszawa 1982.
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Rok szkolny 1936/37 był ostatnim w działalności Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu. W latach 1916 – 1937 seminarium ukończyło ok.
400 nauczycieli.
W okresie od 01. 09. 1937 roku do 31. 08. 1939 r. funkcjonowało liceum pedagogiczne, które kształciło nauczycieli szkół podstawowych.
Zakład kształcenia nauczycieli w Łowiczu od zakończenia II wojny światowej
do początków transformacji ustrojowej (1945 – 1989)

Zajęcia dydaktyczne rozpoczęto w budynku szkoły już 19 lutego 1945
roku na trzy– i sześciomiesięcznych kursach przygotowujących do zawodu nauczycielskiego, a z dniem 1 września 1945 roku wznowiło działalność czteroletnie liceum pedagogiczne.
Liceum Pedagogiczne w Łowiczu miało aktywnie działające organizacje młodzieżowe, takie jak: samorząd szkoły, Związek Młodzieży Pol skiej i harcerstwo oraz duże osiągnięcia w pracy kół zainteresowań (lite rackie, teatralne, sportowe, techniczne i matematyczno–przyrodnicze). Atmosferę w szkole z okresu pobytu w liceum pedagogicznym w latach
1947–1951 przedstawił Marian Guzek (absolwent z 1951 roku) w książce pt. „W potrzasku historii” 11.
W marcu 1953 roku odbyła się uroczystość nadania Liceum Pedagogicznemu w Łowiczu imienia Hanki Sawickiej. Na frontonie budynku
odsłonięto tablicę z napisem „Hance Sawickiej w 10. rocznicę powstania
Z.W.M. składa hołd młodzież Liceum Pedagogicznego Jej imienia. „Twoje
serce bije w piersi każdego Polaka”. Łowicz, dn. 15. II. 1953 r.”
W 1958 roku liceum pedagogiczne przekształcono w zakład o pięcioletnim cyklu kształcenia. Z dniem 1 września 1961 roku powołano w Łowiczu dwuletnie Studium Nauczycielskie, początkowo ze specjalnością zajęcia praktyczno–techniczne i język polski (1962 – 1964), a następnie utworzono także specjalności: rolno–pedagogiczną i fizykę z zajęciami technicznymi (od 1966 roku fizykę z chemią) oraz wychowanie muzyczne.
Szkołą ćwiczeń dla studium nauczycielskiego była Szkoła Podstawowa
Nr 4 w Łowiczu. Równolegle do 1966 roku, tj. do zakończenia cyklu kształcenia, istniało liceum pedagogiczne, które w latach 1945 – 1966 ukończyło
2002. absolwentów. W tym okresie władze szkolne i absolwenci zorganizowali 10 zjazdów (pierwszy odbył się w 1949 r.).
Z dniem 1 sierpnia 1971 roku nastąpiła likwidacja Studium Nauczycielskiego w Łowiczu. Dyplomy ukończenia szkoły w latach 1961 – 1971
otrzymało 2504. absolwentów, w tym w systemie zaocznym 1354 osoby.
Przy studium nauczycielskim od roku 1964 istniało studium wojskowe.
11

M. Guzek, W potrzasku historii, Poznań 2006, s. 5 – 36.
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W latach 1982 – 1993 ponownie reaktywowano Studium Nauczycielskie
ze specjalnością nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego,
a od 1989 roku również wychowania fizycznego. W tym okresie ukończyło je 1051 absolwentów w systemie dziennym i zaocznym.
W latach 1971 – 1986 funkcjonował tu także Ośrodek Doskonalenia
Kadr Oświatowych prowadzący różne formy kształcenia i doskonalenia
nauczycieli m.in. studium przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego, zaoczne studia magisterskie na kierunku nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne (dyplomy magisterskie otrzymało 257. absolwentów) oraz roczne kursy pedagogiczne dla nauczycieli niekwalifikowanych z wykształceniem wyższym i średnim (kwalifikacje pedagogiczne
uzyskało ok. 1600 osób).
Zakład kształcenia nauczycieli w Łowiczu od 1990 roku

Od 1 października 1990 roku w budynku przy ul. Stanisławskiego 31
uruchomiono Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych ze specjalnością język angielski, język niemiecki i język francuski (opieka naukowo–
dydaktyczna – Uniwersytet Łódzki, od roku szkolnego 2005/2006 – Uniwersytet Warszawski), a od 1992 roku Kolegium Nauczycielskie o specjalnościach: język polski i matematyka. Opiekę naukowo–dydaktyczną objął
Uniwersytet Łódzki (o zmianach organizacyjnych i innych w dalszej
części opracowania). Administratorem i gospodarzem obiektu był do
1992 roku dyrektor Studium Nauczycielskiego (funkcjonowało równolegle do 1993 roku), a od 1 października 1992 jest dyrektor Kolegium Nauczycielskiego.
Bilansując liczbę absolwentów, należy podkreślić, że w jednym
z najstarszych w Polsce, profesjonalnym Zakładzie Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu, kwalifikacje do nauczania przedmiotów szkolnych oraz
kwalifikacje pedagogiczne w różnych formach kształcenia uzyskało tylko w latach 1945 – 2007 aż 8856 osób (w tym w Kolegium Nauczycielskim – 710 i w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych – 732 osoby).
Są to liczby znaczące w skali lokalnej społeczności i województwa
oraz w historii oświaty i szkolnictwa kraju.
Podstawy formalno–prawne i organizacyjne funkcjonowania Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu
Z dniem 1 września 1992 roku powołano Kolegium Nauczycielskie
w Łowiczu, które kształciło w systemie dziennym kandydatów do zawo-
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du nauczyciela w specjalnościach: język polski i matematyka 12. Dyrektor
likwidowanego Studium Nauczycielskiego pełnił także funkcję dyrektora
Kolegium, zajmując się jego organizacją. Opiekę naukowo–dydaktyczną
nad kształceniem w Kolegium objął Uniwersytet Łódzki w drodze porozumienia z dnia 18 kwietnia 1991 roku nad specjalnością matematyka
(opiekun dr Tadeusz Giec, a od 01. 10. 2005 r. dr Bronisława Walczak)
oraz z dnia 25 listopada 1991 roku nad specjalnością język polski (opie kun prof. dr hab. Anna Strokowska, a od 01. 11. 1999 r. do 30. 09. 2005 r.
dr E. Szkudlarek).
Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło zgodę na prowadzenie
specjalności matematyka z informatyką od roku szkolnego 1994/95 w miejsce specjalności matematyka, pod opieką naukowo–dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego13.
Od roku szkolnego 1997/98 Kolegium otrzymało zgodę na uruchomienie i prowadzenie przez pięć lat specjalności wychowanie fizyczne
w systemie dziennym, pod opieką naukowo–dydaktyczną Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (nabór w latach 1997,
1998 i 1999)14. Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu było pierwszym, nad
którym Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie objęła opiekę
naukowo–dydaktyczną na specjalności wychowanie fizyczne w drodze
porozumienia z dnia 28 maja 1997 roku między Rektorem Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie a Kuratorem
Oświaty w Skierniewicach (opiekun dr Czesława Tukiendorf). W 1999 roku dyrektor Kolegium zwrócił się z prośbą do organu prowadzącego, tj.
Samorządu Województwa Łódzkiego o wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o zgodę na kontynuację specjalności wychowanie fizyczne.
Zgodę taką uzyskano w czerwcu 2000 roku 15.
Z dniem 30. 09. 2001 roku Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie zrezygnowała z opieki nad specjalnością wychowanie fizyczne
w Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu z przyczyn płacowo–kadrowych,
a opiekę naukowo–dydaktyczną nad nową specjalnością pedagogika z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym objął Uniwersytet Łódzki (opiekun
dr Wiesław Skoczylas, od 21. 11. 2003 r. prof. dr hab. Tadeusz Szewczyk,
a od 01. 10. 2005 r. dr Arkadiusz Kaźmierczak).
Zarządzenie Nr 6 Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 1992 roku w sprawie utworze nia Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu. A. KN w Łowiczu.
13 Pismo MEN nr DNI–400/76/93 z dnia 8 grudnia 1993 roku oraz Aneks Nr 1 z dnia
27 kwietnia 1994 roku do porozumienia z dnia 18 kwietnia 1991 roku. A.KN w Łowiczu.
14 Pismo MEN Nr DNS2–400/27/97 z dnia 14 lipca 1997 r. A. KN w Łowiczu.
15 Pismo dyrektora Kolegium nr KN.III.010/4/1/99 z dnia 20 grudnia 1999 roku oraz pismo MEN nr DNI–400/23/00 z dnia 26 czerwca 2000 roku. A.KN w Łowiczu.
12
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W dniu 19 września 2001 roku zawarto nowe porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego a Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie opieki naukowo–dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu na specjalnościach: język polski i matematyka z informatyką.
W dniu 16 sierpnia 2005 r. Zarząd Województwa podpisał kolejne porozumienie z Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie opieki naukowo–dydaktycznej nad specjalnością matematyka z informatyką w Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu, gdyż Uniwersytet Łódzki zrezygnował z opieki naukowo–dydaktycznej nad specjalnością język polski
z przyczyn nieznanych. W tej sytuacji opiekę naukowo–dydaktyczną nad
specjalnością język polski objął Uniwersytet Warszawski w drodze porozumienia z 30 września 2005 roku między Zarządem Województwa Łódzkiego a Dziekanem Wydziału Polonistyki działającego w imieniu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (opiekun prof. dr hab. Andrzej Fabianowski).
Minister Edukacji Narodowej pozytywnie zaopiniował możliwość
wprowadzenia od roku szkolnego 2007/2008 w publicznym Kolegium
Nauczycielskim w Łowiczu specjalności język polski z kształceniem zintegrowanym w dziennym systemie kształcenia pod opieką naukowo–dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego 16. Specjalności jednak nie uruchomiono ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów (16 osób).
Ramowe warunki opieki naukowo–dydaktycznej i uzyskiwania przez
słuchaczy kolegium tytułu licencjata oraz zadania uczelni i organu prowadzącego uwzględnione są w podpisanych porozumieniach, w myśl których:
a) organ prowadzący (do dnia 31 grudnia 1998 roku – Kurator Oświaty, a od 1 stycznia 1999 roku – Samorząd Województwa Łódzkiego) zapewnia należyte warunki lokalowe, zabezpiecza niezbędne pomoce dydaktyczne, finansuje kadrę dydaktyczną z odpowiednimi kwalifikacjami, pokrywa wszelkie koszty finansowe związane
z funkcjonowaniem szkoły i realizacją porozumień;
b) uczelnie patronackie zobowiązały się do zapewnienia opieki naukowo–dydaktycznej nad specjalnością (sprawowanej przez merytoryczny wydział i delegowanego opiekuna), opracowania planów
i programów nauczania, udzielania pomocy w sprawowaniu naukowego i merytorycznego nadzoru nad prawidłową ich realizacją, udziału opiekuna w pracach rady programowej, odbywania konsultacji
16

Pismo MEN nr DSN–WK–DC–044–44/07 z dnia 6 sierpnia 2007r. oraz Aneks nr 1 do
porozumienia z dnia 30 września 2005 r. A.KN w Łowiczu.
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z nauczycielami i słuchaczami kolegium oraz uczestniczenia w przygotowaniu i prowadzeniu egzaminów wstępnych (postępowania kwalifikacyjnego), dyplomowych a także udziału w opiniowaniu wykładowców przedmiotów specjalistycznych na specjalności, prowadzenia przez pracowników akademickich niektórych zajęć dydaktycznych na zasadzie dodatkowej umowy o pracę, umożliwienia słuchaczom kolegium uzyskania dyplomu studiów wyższych pierwszego stopnia i tytułu licencjata oraz stworzenia absolwentom możliwości kontynuowania nauki na studiach uzupełniających magisterskich dziennych lub zaocznych.
Odpowiedzialnymi za realizację porozumień oraz upoważnionymi
do dokonywania szczegółowych ustaleń zostali: dyrektor Kolegium
i imiennie przedstawiciele Uczelni (opiekunowie naukowo–dydaktyczni
poszczególnych specjalności). Organ prowadzący i uczelnie zapewniają
odpowiednio organizacyjne, finansowe i programowe warunki działalności kolegium.
Słuchacze III roku specjalności matematyka z informatyką oraz pedagogika z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym po uiszczeniu rocznej opłaty (odpowiednio 1200 i 1400 zł) są równocześnie studentami
uczelni patronackiej i uczestniczą raz w tygodniu w zajęciach uzupełniających do licencjatu. Na specjalności język polski słuchacze nie wnoszą
opłaty, a wszystkie zajęcia (w tym z zakresu licencjatu) odbywają się
w kolegium.
Na specjalnościach: język polski i matematyka z informatyką egzaminy dyplomowy i licencjacki odbywają się w kolegium przed połączonymi komisjami: powołaną przez dyrektora (egzamin dyplomowy), powołaną przez dziekana wydziału (egzamin licencjacki).
Na specjalności pedagogika z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym słuchacze po złożeniu egzaminu dyplomowego w kolegium, składają egzamin licencjacki w uczelni patronackiej przed komisją powołaną
przez dziekana wydziału (podobnie będzie na specjalności wychowanie
fizyczne z gimnastyką korekcyjną).
Absolwenci kolegium z tytułem licencjata mogą kontynuować naukę
w uczelni patronackiej na studiach magisterskich uzupełniających w systemie dziennym lub zaocznym (na specjalności matematyka z informatyką) i w systemie zaocznym (dziennym z oceną bardzo dobrą z egzaminu licencjackiego na polonistyce), natomiast na studiach uzupełniających
tylko w formie niestacjonarnej na specjalności pedagogika z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym oraz wychowanie fizyczne z gimnastyką
korekcyjną. Absolwenci kolegium z licencjatem mogą kontynuować stu-
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dia uzupełniające magisterskie również na innych uczelniach niż macierzyste, co czasem się zdarza.
Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu jest publicznym koedukacyjnym zakładem kształcenia nauczycieli działającym w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 1997 roku w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli 17. Kolegium kształci nauczycieli
szkół podstawowych, a absolwenci po uzyskaniu licencjatu również mogą uczyć w gimnazjach. W pionie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły najistotniejszymi są ogniwa: dyrektor, rada programowa, nauczyciele oraz administracja i obsługa. Dyrektor jest kierowni kiem zakładu pracy i pracodawcą. W szkole nie ma zastępcy dyrektora
(nie ma takiej potrzeby), inne stanowiska kierownicze w szkole to: kierownik praktyk, kierownicy specjalności (społecznie) oraz kierownik gospodarczy.
Struktura organizacyjna kolegium

DYREKTOR
SPOŁECZNY
SPECJALISTA
DS.
OBRONNOŚCI
I BEZP. PUBL.

SPECJALISTA
DS. BHP

ADMINISTRACJA

RADA
PROGRAMOWA
SEKRETARIAT SEKRETARZ SZKOŁY
KIEROWNIK
PRAKTYK

OPIEKUNOWIE
NAUKOWODYDAKTYCZNI

KSIĘGOWOŚĆ

SEKRETARIAT
SŁUCHACZY

GŁÓWNY KSIEGOWY

KADRY
BIBLIOTEKA
KIEROWNICY
SPECJALNOŚCI
STARSZA
KSIĘGOWA
SAMORZĄD
SŁUCHACZY
I STAROSTOWIE

KIEROWNIK GOSPODARCZY

NAUCZYCIELE

KU AZS

OPERATOR
URZĄDZEŃ –
SPRZETU KOMPUT.

OBSŁUGA

ZWIĄZKI
ZAWODOWE

17

Dz.U. z 1997 r. Nr 104, poz. 664, Dz.U. z 1999 r. Nr 67, poz. 755, Dz.U. z 2002 Nr 100,
poz. 910 i Dz.U. z 2006 r. Nr 154, poz. 1099.
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Istniejąca w kolegium rada programowa jest organem kolegialnym
szkoły i składa się z ośmiu członków w tym dyrektora jako przewodniczącego. Rada ma kompetencje stanowiące, opiniodawcze i wnioskujące.
Istotną kompetencją stanowiącą jest przygotowanie i uchwalanie przez
radę programową statutu kolegium i regulaminu kształcenia w kolegium.
W szkole obowiązuje ok. 40 różnych wewnętrznych przepisów i regulaminów określających organizację pracy i organizację kształcenia. Do
najważniejszych należą m.in. statut i regulamin kształcenia, regulamin
pracy kolegium, regulamin praktyk pedagogicznych, wewnętrzny plan
nadzoru pedagogicznego, regulamin samorządu słuchaczy i klubu uczelnianego akademickiego związku sportowego, działalności socjalnej, pomocy materialnej dla słuchaczy, plan działania w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego, plan ochrony zabytku na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, plan ewakuacji ludzi i mienia, plan rzeczowo–finansowy itd. Należy nadmienić, iż są to wymogi
określone prawem oświatowym 18.
Na podkreślenie zasługuje fakt bardzo dużej troski organu prowadzącego kolegium, tj. Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o zabezpieczenie od strony finansowej działalności szkoły (płace, remonty, inwestycje
i bieżące utrzymanie).
Kolejne lata szkolne były latami dobrej współpracy z uczelniami patronackimi i opiekunami naukowo–dydaktycznymi na specjalnościach. Nie
bez znaczenia dla funkcjonowania kolegium jest również dobra współ praca z władzami miasta i powiatu, a także dyrektorami szkół i placówek
oświatowo–wychowawczych miasta i regionu.
Cele i zadania szkoły oraz standardy kształcenia
Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu prowadzi kształcenie w systemie dziennym na specjalnościach odpowiadających przedmiotom nauczania lub rodzajom zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych.
W planach i programach nauczania specjalności uwzględniono wymogi zawarte w standardach tak, aby absolwent kolegium równocześnie
z wiedzą merytoryczną w zakresie specjalności uzyskał przygotowanie
do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz realizowania zadań
wychowawczych i opiekuńczych szkoły i placówki 19.
Kształcenie w kolegium obejmuje:
18
19

Zob. T. Komorowski, Prawo w praktyce oświatowej, Poznań 2007, s. 210.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.06.2006 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków
obcych (Dz.U. Nr 128, poz. 897).
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a) przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć),
b) przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzone w powiązaniu z kształceniem
przygotowującym merytorycznie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz praktykami pedagogicznymi,
c) praktyki pedagogiczne służące nabyciu i rozwijaniu umiejętności
zawodowych,
d) przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej,
e) kształcenie w zakresie języka obcego umożliwiające uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości językowej B2 (ESOKJ).
Zgodnie ze standardami kolegium prowadzi kształcenie w zakresie
dwóch specjalności głównej i dodatkowej. W roku szkolnym 2007/2008
podjęto działania, aby w miejsce specjalności język polski wprowadzić
język polski z kształceniem zintegrowanym (nie wykonano naboru, z powodu małej liczby kandydatów).
Mając na uwadze potrzeby edukacyjne regionu, możliwość rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, dyrektor poczynił starania, aby od roku
szkolnego 2008/2009 wprowadzić specjalność wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną. Rokowania w tym względzie są pomyślne. Opracowano plan i programy nauczania, zabezpieczono kadrę i warunki lokalowe oraz złożono do załatwienia wg właściwości stosowną dokumentację w wymaganym terminie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi (organ
prowadzący).
Aktualnie kształcimy w specjalnościach:
– język polski – specjalność główna (do zakończenia cyklu kształcenia
w roku 2009),
– matematyka z informatyką – matematyka specjalność główna, informatyka specjalność dodatkowa,
– pedagogika z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym – pedagogika
specjalność główna, wychowanie fizyczne i zdrowotne – specjalność
dodatkowa.
Sylwetka absolwenta Kolegium
Absolwent Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu jest przygotowany do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
szkoły podstawowej.
W związku z tym posiada przygotowanie w zakresie: wybranych
specjalności, tak aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę
oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy, w szczególności psychologii i pedagogiki,
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aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny
rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną oraz prowadzić zajęcia
pozalekcyjne.
Posiada także przygotowanie w zakresie dydaktyki przedmiotowej,
tak aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badanie i ocenianie osiągnięć uczniów. Dużą wagę przywiązujemy do posługiwania się technologią informacyjną, w tym do jej
wykorzystywania w nauczanych przedmiotach oraz do dobrej znajomości co najmniej jednego języka obcego.
Nasz absolwent jest ponadto przygotowany do współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych, do podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza nauczany przedmiot (prowadzone zajęcia), tworzenia projektów własnych działań oraz
podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej, kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz
podejmowania doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami, posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi systemu oświaty
oraz statusu zawodowego nauczycieli.
Wymagane umiejętności
Przygotowanie do zawodu prowadzi do nabycia przez naszego absolwenta kompetencji w zakresie dydaktycznym, wychowawczym, społecznym, kreatywnym, prakseologicznym, komunikacyjnym, informacyj no–medialnym i znajomości języka obcego na poziomie biegłości językowej B2.
Aktualnie realizujemy plany nauczania o następującej strukturze i obciążeniu godzinowym:
1) na specjalności język polski – plan nauczania o łącznej liczbie 2265
godz. w cyklu kształcenia, w tym przedmioty kształcenia ogólnego
270 godz., przedmioty kierunkowe 1260 godz., kształcenie nauczycielskie 465 godz., emisja głosu 30 godz., technologia informacyjna
60 godz., język angielski 180 godz. oraz dodatkowo praktyki pedagogiczne (obserwacyjne, metodyczne, ciągłe – 192 godz.).
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Opracowany i przygotowany do wdrożenia od 1 października 2007
roku plan nauczania na specjalności język polski z kształceniem zintegrowanym obejmuje 2460 godz. w cyklu kształcenia, w tym:
– przedmioty kształcenia ogólnego – 405 godz.
– przedmioty kształcenia kierunkowego:
– specjalność główna – 930 godz.
– specjalność dodatkowa – 480 godz.
– przedmioty kształcenia nauczycielskiego – 465 godz.
– przedmioty uzupełniające – 180 godz.
– dodatkowo praktyki pedagogiczne – 192 godz.
2) na specjalności matematyka z informatyką – plan nauczania o łącznej liczbie 2355 godz. w cyklu kształcenia, w tym:
– przedmioty kształcenia ogólnego – 300 godz.
– przedmioty kształcenia kierunkowego:
– specjalność główna – 1020 godz.
– specjalność dodatkowa – 450 godz.
– przedmioty kształcenia nauczycielskiego – 435 godz.
– przedmioty uzupełniające – 150 godz.
– dodatkowo praktyki pedagogiczne – 192 godz.
3) na specjalności pedagogika z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym – plan nauczania o łącznej liczbie – 2355 godz., w tym:
– przedmioty kształcenia ogólnego – 255 godz.
– przedmioty kształcenia kierunkowego:
– specjalność główna – 780 godz.
– specjalność dodatkowa – 645 godz.
– przedmioty kształcenia nauczycielskiego – 435 godz.
– przedmioty uzupełniające – 240 godz.
– dodatkowo praktyki pedagogiczne – 192 godz.
4) na specjalności wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną –
opracowany i przygotowany do wdrożenia od 1 października 2008 r.
(ponownie pod opieką naukowo–dydaktyczną Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie) plan nauczania o łącznej liczbie 2235
godz., w tym:
– przedmioty kształcenia ogólnego – 225 godz.
– przedmioty kształcenia kierunkowego:
– specjalność główna – 1200 godz.
– specjalność dodatkowa – 405 godz.
– przedmioty kształcenia nauczycielskiego – 300 godz.
– przedmioty uzupełniające – 105 godz.
– dodatkowo praktyki pedagogiczne – 192 godz.
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Treści programowe przedmiotów przygotowujących merytorycznie
do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) odpowiadają treściom przedmiotów podstawowych i kierunkowych, określonych w standardach nauczania dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.
Integralną częścią procesu przygotowania kandydatów na nauczycieli są praktyki pedagogiczne. W Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu
na praktyki pedagogiczne w cyklu kształcenia przeznacza się 192 godz.
na każdej specjalności i tak:
– praktyki obserwacyjne – sem. I – 5 tygodni – 20 godz. szkoła podstawowa
– praktyki metodyczne – sem. IV – 12 tygodni – 48 godz. szkoła podstawowa
– sem. V – 4 tygodnie – 16 godz. w gimnazjum
– praktyki ciągłe
– sem. IV – 3 tygodnie – 54 godz. szkoła podstawowa
– sem. VI – 3 tygodnie – 54 godz. gimnazjum
Celem praktyki zawodowej jest:
– poznanie pracy szkoły i jej funkcji w systemie oświaty,
– weryfikowanie przydatności wiedzy teoretycznej w pracy z uczniem,
– kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy z uczniem i rodzicami,
– zdobywanie doświadczeń pedagogicznych.
Praktyka zawodowa odbywa się w ciągu całego cyklu kształcenia w kolegium. Praktyki obserwacyjne oraz metodyczne organizowane są w szkołach i gimnazjach na terenie miasta Łowicza (ogromna szkoda, że zlikwidowano szkoły ćwiczeń). Miejsce praktyk ciągłych słuchacze ustalają indywidualnie z kierownikiem praktyk. Od 1 października 2007 r. kierownikiem praktyk została nauczycielka języka polskiego mgr Ewa Stępniewska (wcześniej funkcje tę pełnili mgr Dariusz Śmieszek – 7 lat i mgr
Monika Dziedzic – 6 lat).
Dla każdego rodzaju praktyki opracowane są regulaminy, które szczegółowo określają jej cele i zadania.
Celem praktyki obserwacyjnej jest:
– potwierdzenie (lub nie) motywacji wyboru kierunku kształcenia,
– poznanie zadań szkoły i jej organizacji,
– stworzenie możliwości spojrzenia na szkołę z pozycji nauczyciela.
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Celem praktyk metodycznych jest:
– weryfikowanie przydatności wiedzy teoretycznej w pracy z uczniami,
– kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy z uczniem,
– zdobywanie doświadczeń pedagogicznych,
– kształtowanie refleksyjnej postawy wobec własnych dokonań.
Do obowiązków słuchaczy należy:
– hospitowanie lekcji prowadzonych przez nauczyciela – opiekuna,
– prowadzenie fragmentów lekcji,
– przygotowywanie pomocy dydaktycznych,
– sprawdzanie prac pisemnych uczniów (w konsultacji z nauczycielem–opiekunem) na języku polskim i matematyce z informatyką,
– prowadzenie lekcji próbnych (po uprzednim przygotowaniu konspektu lekcji i zatwierdzonym przez nauczyciela – opiekuna),
– aktywny udział w życiu szkoły (dyżury międzylekcyjne, pomoc
w przygotowaniu imprez klasowych lub szkolnych, udział w zajęciach kół zainteresowań, zespołów wyrównawczych, uczestnictwo
w posiedzeniach rad pedagogicznych i zebraniach z rodzicami).
Praktyka nauczycielska ciągła jest ostatnim rodzajem praktyk obowiązujących słuchaczy kolegium, ma charakter próbnej pracy zawodowej. Realizowana jest z zawieszeniem zajęć w kolegium.
Celem praktyki nauczycielskiej ciągłej jest:
– zdobywanie umiejętności związanych z organizacją procesu kształcenia, wychowania i opieki,
– zdobywanie umiejętności wykorzystywania środków dydaktycznych w procesie lekcyjnym,
– weryfikowanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i merytorycznej w praktyce szkolnej,
– aktywny udział we wszystkich formach pracy klasy, szkoły i środowiska, w którym funkcjonuje szkoła.
Podczas praktyk ciągłych słuchacze hospitują lekcje prowadzone
przez nauczyciela–opiekuna i samodzielnie prowadzą lekcje oraz aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Nauczyciel–opiekun kieruje codziennym
przygotowaniem się słuchacza do zajęć, hospituje lekcje prowadzone przez
słuchacza, omawia je i ocenia, zaznajamia ze swoim warsztatem pracy
dydaktyczno–wychowawczej i opiekuńczej oraz zakresem swoich obowiązków, opracowuje opinię o praktyce słuchacza, zgłasza swoje uwagi
o stwierdzonych ewentualnych brakach w przygotowaniu do samodzielnej pracy nauczycielskiej.
Dokumentację praktyki stanowi dziennik praktyk wraz z teczką metodyczną. Zaliczenia praktyki nauczycielskiej ciągłej dokonuje kierow-
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nik praktyk na podstawie dziennika praktyk, teczki z konspektami lekcji,
opinii nauczyciela opiekującego się słuchaczem i opinii nauczyciela ko legium hospitującego słuchacza.
Organizacja i przebieg praktyk pedagogicznych słuchaczy podlega
analizie i ocenie dwa razy w roku. Na podstawie rozmów ze słuchaczami, z nauczycielami–opiekunami praktyk, analizy dzienników praktyk i otrzymanych przez słuchaczy opinii oraz na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród dyrektorów szkół i nauczycieli–opiekunów praktyk można
stwierdzić, że organizacja praktyki zawodowej słuchaczy kolegium jest
właściwa20. Tę wysoką ocenę praktyk potwierdzają także słuchacze III
roku w ankiecie corocznie, jak również kontrole praktyk dwa razy w roku prowadzone przez dyrektora kolegium (ok. 30–40 słuchaczy) oraz przez
innych nauczycieli kolegium, w tym nauczycieli metodyk przedmiotowych.
Głównym celem kształcenia w Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu jest przygotowanie dobrego nauczyciela, który prezentuje gruntowną
wiedzę merytoryczną, głęboko humanistyczną postawę wobec rzeczywistości, otwartą na innowacje i potrzeby innych, życzliwie nastawione go do dzieci i młodzieży, rozważnego, mającego własne zdanie, lecz szanującego również zdanie innych, permanentnie doskonalącego swój warsztat pracy. Powinien on być człowiekiem nie tylko odpowiedzialnym,
ale umiejącym ponosić odpowiedzialność.
W Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu założone cele osiągamy
m.in. poprzez:21
– zatrudnianie wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej,
– realizację programów nauczania kompatybilnych z programami
uczelni patronackich,
– stwarzanie warunków do zdobywania, systematyzowania i pogłębiania wiedzy gromadząc pomoce dydaktyczne, wzbogacając bibliotekę w księgozbiór i czasopisma przedmiotowe oraz pedagogiczne, stosowanie nowoczesnych środków nauczania,
– umożliwianie słuchaczom uczestnictwa w sesjach naukowych, warsztatach wewnątrzszkolnych dla nauczycieli i zajęciach pozaszkolnych,
– ewaluację procesu kształcenia i samoewaluację zmierzającą do polepszenia efektów kształcenia,

Raport samoewaluacyjny. Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu, red. M. Dziedzic, Łowicz 2000, s. 25.
21 Ibidem.
20

Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu (1992 – 2007)

18

–

przydzielanie zajęć z metodyki przedmiotu doświadczonym nauczycielom,
– współpracę z dyrektorami szkół i nauczycielami–opiekunami praktyk w szkołach,
– odpowiedni nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk oraz ich
wnikliwa analiza i ocena,
– analizę ankiet dla słuchaczy,
– przygotowanie do pracy pozaszkolnej i pozalekcyjnej poprzez rozwijanie działalności samorządnej słuchaczy (samorząd słuchaczy,
klub uczelniany akademickiego związku sportowego),
– organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze kulturalnym
i rekreacyjno–sportowym,
– współpracę z Domem Dziecka w Strobowie i Świetlicą Profilaktyczno–opiekuńczo–wychowawczą w Łowiczu,
– planowanie i organizację zajęć w kolegium, tak aby były dla słuchaczy wzorem do naśladowania,
– tworzenie w kolegium właściwej atmosfery motywującej do pracy, życzliwości i otwarcia na problemy pracowników i słuchaczy.
Ze względu na specyfikę szkoły jako zakładu kształcenia nauczycieli
duże znaczenie ma odpowiedni nabór słuchaczy pod kątem merytorycznym,
osobowościowym, prezentowanych postaw i zainteresowań. Dlatego tak
ważnym jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, szczególnie w sferze materialnej i organizacyjno–prawnej.
Baza dydaktyczna
Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu mieści się w gmachu zbudowanym w latach 1464 – 1473 jako gotycki kościół pod wezwaniem Świętego Bartłomieja i Klasztor OO. Bernardynów. Przebudowany w stylu umiarkowanego baroku w drugiej połowie XVII wieku. Gruntowna jego restauracja nastąpiła w latach 1923–1925.
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Widok gmachu Kolegium od strony południowo–zachodniej

W dniu 2 stycznia 1923 roku, zgodnie z poleceniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Nr 2345/1 z dnia 26. 10. 1922
roku), historyczny budynek pobernardyński zostaje przekazany dla seminarium nauczycielskiego. Budynek był mocno zniszczony podczas działań wojennych 1914 roku. Szczególnemu zniszczeniu uległy mury i dach,
nie było podłóg, sufitów, okien i drzwi, urządzeń sanitarnych i ogrzewania. Remont był bardzo kosztowny, a sytuacja ekonomiczna kraju wówczas była niezwykle trudna. Pogorszyły ją kłopoty finansowe i organiza cyjne związane z zagospodarowaniem 6 ha gruntu przylegającego do budynku. Mimo tych trudności, seminarium i szkoła ćwiczeń w dniu 1 września 1925 roku wprowadziły się do własnej siedziby 22.
W latach 80. XX w. położono na budynku tynki od strony północno–
i południowo–zachodniej oraz położono dachówkę na części klasztornej,
a także zmodernizowano sanitariaty (w prace te zaangażowała się bez reszty ówczesna dyrektor mgr Maria Moskwa).
W latach 1999 – 2007 wykonano dalsze remonty i poczyniono znaczące inwestycje przyczyniające się do lepszego funkcjonowania budyn22

G. Gębura, Doktor Władysław Rogowski 1886 – 1945. Zarys życia i działalności. Łowicz 1992, s. 15 – 17; Zob. też R. Oczykowski, Przechadzka po Łowiczu, Łowicz 1921,
s. 139 – 141; W. H. Gawarecki, Pamiątki historyczne Łowicza, Warszawa 1844, s. 165 – 167.
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ku, a mianowicie: wymieniono wszystkie drzwi i skrzydła okienne oraz
orynnowanie całego budynku, naprawiono zniszczone połacie dachu, instalację wodno–ściekową, położono nową elewację na budynku od strony północnej, wschodniej i południowej oraz w wirydarzu, posesję ogrodzono a budynek podłączono w 2005 roku do sieci ciepłowniczej miasta.

Widok gmachu od północno–zachodniej. Na pierwszym planie część kościelna

W 2007 roku wymieniono instalację elektryczną, sieć teleinformatyczną, telefoniczną oraz zainstalowano sygnalizację alarmu p.poż. i monitoringu zewnętrznego oraz wymalowano wnętrze budynku.
Obiekt jest budynkiem trzykondygnacyjnym o kształcie zamkniętego
czworoboku z dziedzińcem w środku, wpisanym do rejestru zabytków 23.
Mimo wielu remontów wnętrza, w pełni zachowały się dawne sklepienia
kolebkowo–krzyżowe i specyficzny tajemniczy urok służący skupieniu i refleksji. Ładnie zagospodarowany pełen zieleni i gołębi wirydarz wnosi dużo
ciepła i romantyzmu.
23

Decyzja Nr 568 z dn. 18.08.1967 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ło dzi – Wydział Kultury – Wojewódzki Konserwator Zabytków w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków.
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Sala gimnastyczna – siłownia

W budynku mieści się również Nauczycielskie Kolegium Języków
Obcych na zasadzie równoprawnego użytkownika z Kolegium Nauczycielskim. Zarządzającym obiektem i administratorem jest dyrektor Kolegium Nauczycielskiego.
Aktualnie w budynku jest 20 sal zajęć dobrze wyposażonych w środki audiowizualne, pomoce naukowe i sprzęt, w tym między innymi po dwie
pracownie komputerowe, polonistyczne i matematyczne, oraz pracownia
biologii i anatomii człowieka, laboratorium językowe, dwie skomputeryzowane biblioteki z czytelniami i 37733 woluminami (kolegium nauczycielskie – 22765 woluminów i 115 kaset audio/video i nauczycielskie kolegium języków obcych – 14968 woluminów oraz 1544 płyt CD i kaset
audio/video), zastępcza sala gimnastyczna z dobrze wyposażoną siłownią oraz pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe i sanitariaty. W budynku znajduje się aula na ok. 200 miejsc, sala do prowadzenia zajęć z emisji głosu i kawiarenka.
Przestronne hole i korytarze ze stylowymi sufitami, firanami w oknach, ławami i siedziskami oraz kominkiem robią miłe wrażenie i stwarzają specyficzny, niepowtarzalny nastrój.
Piękna aleja lipowa wraz z deptakiem prowadząca do budynku, stylowe latarnie i ławeczki dodają uroku temu zakątkowi miasta.
W latach 1989 – 2003 w budynku szkoły funkcjonował internat żeński dla 70 dziewcząt oraz jadalnia z możliwością korzystania z całodziennych posiłków dla ponad 100 osób (kierownikiem internatu w latach 2000 – 2003 była mgr Aleksandra Tomaszkiewicz, wcześniej przez
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7 lat funkcję tę pełniła mgr Zofia Petelewicz). W związku z brakiem
chętnych słuchaczek, z dniem 30 września 2003 roku zawieszono działalność internatu i stołówki.

Korytarz ze sklepieniami krzyżowymi

Widok Kolegium z lotu ptaka. W środku widoczny wirydarz z pięknym modrzewi em.
Zdjęcie ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Łowiczu
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Kadra
Nauczyciele
Strategiczną rolę w funkcjonowaniu i efektywności systemu edukacji
narodowej spełnia nauczyciel. Odgrywa on główną rolę w procesie kształcenia i wychowania uczniów. Stawia go to w sytuacji szczególnie trudnej
i odpowiedzialnej. O efektach pracy szkoły decyduje bardzo dużo czynników, lecz podstawowym jest – i pozostanie według mnie – nauczyciel
i uczeń (słuchacz).
Zmiany w zarządzaniu i kierowaniu oświatą w kraju w latach 19891993 stworzyły możliwość zwiększenia samodzielności nauczycieli w działaniu, swobodę w wyborze programów i podręczników, form i metod pracy
pedagogicznej.
Ze względu na specyficzną funkcję nauczycieli kolegium nauczycielskiego przygotowujących adeptów do zawodu nauczyciela stworzono im
korzystniejsze warunki pracy niż nauczycielom w innych typach szkół,
a mianowicie piętnastogodzinny obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć.
Jeszcze lepiej potraktowano nauczycieli nauczycielskich kolegiów języków obcych, gdyż ich tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru wynosi 12, a wynagrodzenie zasadnicze zwiększono o 40 –50% za prowadzenie zajęć w języku obcym.
W roku szkolnym 2007/2008 w Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu zatrudnionych było 33 wysokokwalifikowanych nauczycieli, w tym
19 kobiet (57,6%) i 14 mężczyzn (42,4%). W tej liczbie na pełnym
etacie było tylko 5 nauczycieli (2 kobiety i 3 mężczyzn), co stanowi
15,2% wszystkich zatrudnionych.
Z liczby 33 nauczycieli – 12 było nauczycielami akademickimi
(9 Uniwersytetu Łódzkiego i 3 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). Tytuł profesora dr hab. posiadały dwie osoby, zaś tytuł doktora dziewięć
osób.
Z ogólnej liczby zatrudnionych nauczycieli 11 było z tytułem doktora i wyższym (33,3%), a więc jedna trzecia kadry, a ze stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego 12 osób (34,4%). Nauczyciele byli
zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami określonymi w przepisach ministerialnych i zatwierdzonym projektem organizacyjnym oraz zgodnie ze
swoją wyuczoną specjalnością. Średni staż pracy nauczycielskiej wszystkich zatrudnionych nauczycieli wynosił osiemnaście lat i dziewięć mie sięcy (w roku 2000 – dwadzieścia jeden lat), a więc kadra się powoli
odmładza – to dobrze. Dane w tym względzie obrazuje poniższa tabela.
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Staż pracy pedagogicznej nauczycieli w roku szkolnym 2007/2008
Liczba i procent nauczycieli ze stażem pedagogicznym
Nauczycieli
ogółem

33

do 4
lat

%

do 8
lat

%

do
16
lat

%

do
20
lat

%

ponad
20 lat

%

7

21,2

3

9,1

5

15,1

3

9,1

15

45,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu organizacji

W liczbie nauczycieli ze stażem ponad 20 lat ujęto nauczycieli ze
stażem powyżej 30 lat (czworo) i powyżej 40 lat (troje). Być może ktoś
z tych nauczycieli skorzysta z możliwości przejścia na emeryturę do
końca 2008 roku.
Średni wiek życia nauczycieli wynosił ponad czterdzieści lat, z tego
15,2% nauczycieli było w wieku do 30 lat, 54,5% w wieku do 50 lat,
a w wieku powyżej 50 lat życia 30,3%. W liczbie ogółem zatrudniono na
część etatu czworo nauczycieli emerytów ze względu na ich wysokie
kwalifikacje merytoryczne i metodyczne.
Wszystkie przedmioty kierunkowe na specjalności język polski i matematyka z informatyką nauczane są przez nauczycieli akademickich, na
specjalności pedagogika z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym tylko
niektóre, natomiast przedmioty praktyczne realizuje nauczyciel kolegium
oraz nauczyciele szkół podstawowych i średnich posiadający tytuł trene ra. Zajęcia z metodyk przedmiotowych, lektoratów języków obcych i z informatyki prowadzą nauczyciele etatowi lub niepełnozatrudnieni doświadczeni nauczyciele szkół łowickich.
Duże doświadczenie pedagogiczne kadry dydaktycznej, jej zaangażowanie w pracę dydaktyczną–wychowawczą oraz systematyczne doskonalenie warsztatu pracy jest wysoce pozytywne. Wszyscy nauczyciele
kolegium mają ukończone studia podyplomowe lub kursy przedmiotowo–metodyczne. Aktywnie uczestniczą w seminariach i warsztatach metodycznych organizowanych przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach, uczelnie patronackie a także w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. W latach 1992 – 2007 pracowało 11 nauczycieli pełnozatrudnionych i ok. 100 niepełnozatrudnionych 24.
Nauczyciele pełnozatrudnieni:
1. mgr Maria Moskwa
24

Opracowanie własne w ujęciu chronologicznym na podstawie arkuszy organizacyjnych Kolegium i teczek akt osobowych nauczycieli. A.KN w Łowiczu.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

mgr Zofia Petelewicz
mgr Jacek Szwarocki
mgr Monika Dziedzic
mgr Ewa Stępniewska
mgr Bożena Plichta
mgr Dariusz Śmieszek
mgr Katarzyna Sieczkowska
dr Bogdan Talarowski
mgr Grzegorz Rzeszotarski
mgr Jolanta Juszczak

Nauczyciele niepełnozatrudnieni
język polski:
nauczyciele akademiccy:
1. prof. dr hab. Anna Strokowska
2. dr Jan Mączyński
3. dr hab. Barbara Wolska
4. dr Janina Zielak
5. dr Romuald Kanarek
6. dr Danuta Sztajnert
7. dr Irena Urbaniak
8. dr Maria Nowakowska
9. dr Urszula Dzióbałtowska–Chciuk
10. dr Ewa Szkudlarek–Śmiechowicz
11. dr Danuta Zawilska
12. dr hab. Krystyna Płachcińska
13. dr Anna Ginter
14. dr Renata Marciniak
15. dr Renata Plichta–Łazarska
16. dr Alina Brzuska Kępa
17. dr Piotr Zaborny
18. dr Jacek Litwin
19. dr Beata Grochala
20. dr Katarzyna Kaczor–Scheitler
21. dr Marcin Pietrzak
matematyka z informatyką
nauczyciele akademiccy:
1. dr WładysławTadeusz Giec
2. dr Krystyna Skalska
3. doc. dr Bazyli Bończak
4. mgr Stanisław Sawicki
5. dr Wiesław Majchrzak
6. dr Janusz Zyskowski
7. dr Krystyna Zyskowska
8. dr Mirosław Pustelnik
9. dr Bronisława Walczak
10. dr Zbigniew Antoszewski
11. prof. dr hab. Kazimierz Włodarczyk
12. dr Ireneusz Skrobisz
13. dr Anna Łazińska

nauczyciele łowickich szkół:
1. mgr Elżbieta Wysocka
2. mgr Jacek Romsicki
3. mgr Marzena Szustakowska
4. Sylwia Mikielis
5. mgr Edyta Karda
6. mgr Zdzisław Biegała
7. mgr Aleksandra Kłosińska
8. mgr Joanna Pietrucha
9. mgr Barbara Mycka
10. mgr Hanna Brejnak
11. mgr Ewa Rogowska–Tylman
12. mgr Jadwiga Sokół
13. mgr Bogdan Kacperski
14. mgr Violetta Wiernicka
15. mgr Monika Talarowska
16. mgr Katarzyna Talarowska

nauczyciele łowickich szkół:
1. mgr Marek Rybicki
2. mgr Jolanta Rybicka
3. mgr Janina Kaczmarek
4. mgr Urszula Wilmańska
5. mgr Marzena Kołaczyńska
6. mgr Beata Świeszkowska
7. mgr Ewa Rogowska–Tylman
8. mgr Hanna Brejnak
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14. dr Ryszarda Majchrzak
15. dr Maria Banaszczyk
wychowanie fizyczne:
nauczyciele akademiccy:
nauczyciele łowickich szkół:
1. dr Czesława Tukiendorf
1. mgr Paweł Piorun
2. dr Maria Młodzikowska
2. mgr Sławomir Karmelita
3. dr Marian Bondarowicz
3. mgr Zbigniew Zając
4. dr Anna Gorący
4. mgr Irena Wiśniewska
5. dr Teresa Wnęk
5. mgr Jerzy Wojda
6. prof. dr hab. Jacek Zieliński
6. mgr Grzegorz Więcek
7. doc. dr Leokadia Tomaszewska
7. lek. med. Jarosław Kuśmierczyk
8. mgr Joanna Tkaczyk
9. dr Janusz Dobosz
10. prof. dr hab. Marek Kłossowski
11. dr Elżbieta Ostrowska
12. dr Adam Martyn
13. dr Alicja Zarychta
14. dr Jerzy Chełmecki
15. dr Stefan Korliński
16. dr Maria Nowakowska
17. dr Franciszek Siwko
pedagogika z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym
nauczyciele akademiccy:
nauczyciele łowickich szkół:
1. dr Wiesław Skoczylas
1. mgr Paweł Piorun
2. prof. dr hab. Tadeusz Jałmużna
2. mgr Justyna Miziołek
3. prof.dr hab. Jan Rostowski
3. mgr Halina Kołaczyńska
4. prof. dr hab. Józef Kędziora
4. mgr Piotr Łukawski
5. dr Paweł Kijo
5. mgr Elżbieta Błaszczyk
6. dr Wojciech Wieczorek
6. mgr Grzegorz Kutryś
7. prof. dr hab. Jan Błaszczyk
7. mgr Monika Talarowska
8. prof. dr hab. Ireneusz Bittner
8. mgr Danuta Dowgird
9. dr Iwona Kocemba
9. mgr Zbigniew Zając
10. dr Renata Nowakowska–Siuta
10. mgr Monika Szychowska
11. dr Bohdan Zientarski
11. Maciej Sikorski
12. mgr Katarzyna Białkowska
13. mgr Jolanta Skoczylas
14. mgr Zbigniew Łaziński
15. dr Rafał Kępa
16. mgr Barbara Guzek
17. mgr Teresa Sokalska–Lebioda
18. mgr Wanda Grzegorek
19. mgr Beata Zabost
20. mgr Tomasz Piasecki
21. mgr Stanisława Ciurzyńska
22. mgr Katarzyna Polak
23. mgr Jarosław Woźniak
24. mgr Przemysław Popławski
25. mgr Bożena Bartosiewicz
26. dr Hanna Ukleja
27. mgr Katarzyna Talarowska
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28. mgr Ilona Żylak
29. mgr Iwona Machnikowska
*) podano w ujęciu chronologicznym

Pierwszym dyrektorem Kolegium w latach 1992–1998 była mgr Maria Moskwa. Z dniem 25 września 1998 roku w wyniku konkursu dyrektorem został dr Bogdan Talarowski – funkcję tę pełni do chwili obecnej.
Rola dyrektora i jej wpływ na prawidłową pracę tego specyficznego
zakładu pracy, jest sprawą oczywistą, tak w świetle teorii organizacji i zarządzania, pedeutologii, publikacji na temat kierowania i zarządzania
szkołą, jak i w świetle działalności praktycznej. Jego kwalifikacje, zdol ności, kompetencje menedżerskie, interpersonalne, zarządzające, kierownicze i cechy osobowościowe decydują o efektach pracy szkoły.
Pracownicy administracji i obsługi
Szkoła nie mogłaby funkcjonować bez pracowników administracji
i obsługi. Pracownicy aktywnie wspomagają dyrektora i nauczycieli w realizacji ich zadań statutowych. Dyrektor współpracę z tą grupą pracowni ków traktuje tak samo poważnie jak z nauczycielami.
Aktualnie w szkole zatrudnionych jest jedenaście pełnoetatowych pracowników niepedagogicznych (dziewięć kobiet i dwóch mężczyzn) oraz
dwóch pracowników niepełnozatrudnionych na stanowiskach operator
urządzeń–sprzętu komputerowego i specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
W administracji pracują cztery osoby (kobiety) na stanowiskach: główna księgowa, starsza księgowa, sekretarz szkoły i kierownik gospodarczy. W obsłudze pracuje siedem osób (pięć kobiet i dwóch mężczyzn) na
stanowiskach: sprzątaczka, portier i konserwator. Na podkreślenie zasłu guje fakt wzorowego wykonywania obowiązków przez pracowników niepedagogicznych oraz identyfikowania się z miejscem pracy mimo nader
skromnych zarobków.
Słuchacze
Zainteresowanie młodzieży nauką w Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu zmieniało się w okresie ponad 15–letniego istnienia. Przyjmowano w zasadzie wszystkich, którzy przeszli przez procedurę postępowania
rekrutacyjnego.
Od roku szkolnego 2001/2002, w którym było 182 słuchaczy, ich liczba systematycznie wzrastała do roku szkolnego 2003/2004, osiągając
rekordową liczbę, tj. 256 słuchaczy. Od roku szkolnego 2004/2005 w ciągu
dwóch lat odnotowywano spadek liczby słuchaczy średnio o ok. 10 osób
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rocznie. Duży spadek ilości słuchaczy nastąpił w roku szkolnym 2006/07,
bo aż o 50 osób w stosunku do roku poprzedniego, a w roku szkolnym
2007/08 dalszy spadek o 56 osób.
Aktualny stan słuchaczy na wszystkich specjalnościach to 129 osób
w 6 oddziałach i 9 grupach ćwiczeniowych, w tym: na języku polskim –
35 (II i III rok), matematyce z informatyką – 11 (III rok) i pedagogice
z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym – 83 słuchaczy (I–III rok).
Skromna liczba kandydatów na matematykę z informatyką (od dwóch
lat ok. 10 osób) i język polski z kształceniem zintegrowanym (16 osób
w ostatnim roku) spowodowała, że nie utworzono grup na pierwszym roku tych specjalności. Warunkiem utworzenia grupy na każdej specjalności było zgłoszenie się minimum 20 osób. Brak naboru na specjalność
matematyka z informatyką już drugi rok budzi niepokój o jej dalsze
funkcjonowanie. Wystarczającą liczbę 31 słuchaczy przyjęto tylko na specjalność pedagogika z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym.
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka, cztery wydają się najistotniejsze:
a) tak jak wyższe uczelnie tak i kolegia nauczycielskie mierzą się z widmem niżu demograficznego,
b) sytuacja prawna słuchacza kolegium – brak statusu studenta, powoduje brak istotnych uprawnień przede wszystkim w sferze materialnej (brak możliwości otrzymania kredytu studenckiego, stypendiów
socjalnych, naukowych i sportowych). Z tych przywilejów korzystają także studenci wyższych szkół niepublicznych. Obecnie słuchacz
kolegium może otrzymać za wyniki w nauce lub sporcie jednorazowe stypendium w semestrze w maksymalnej wysokości 128 zł
(bez komentarza). O istniejące stypendia socjalne słuchacze mogą
starać się w gminach (zgodnie z miejscem zamieszkania), ale niechętnie składają wnioski (krępują się szczególnie w małych miejscowościach),
c) niskie zarobki nauczycieli a w szczególności początkujących (stażysty i kontraktowego) nie motywują do kształcenia się na specjalnościach nauczycielskich,
d) brak obowiązkowego egzaminu z matematyki na maturze obniża motywację i świadomość edukacyjną młodzieży w kierunku przedmiotów ścisłych.
W roku szkolnym 2000/2001 ok. 70% słuchaczy pochodziło z województwa łódzkiego, w tym z Łowicza i okolic (powiat łowicki) ok. 27%.
W roku szkolnym 2007/2008 ok. 95% słuchaczy pochodziło z woje-
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wództwa łódzkiego, w tym z Łowicza i okolic ok. 55% 25. Młodzież widocznie wybiera szkoły uniwersyteckie w dużych aglomeracjach a także
wyższe publiczne lub inne w pobliżu miejsca zamieszkania. Nie bez znaczenia pozostaje emigracja młodzieży za granicę.
Lokalizacja kolegium w mieście położonym niemalże centralnie na
obszarze powiatu powoduje, że liczba słuchaczy zamieszkałych w mieście i w okolicznych miejscowościach jest w zasadzie równa. W roku szkolnym 1992/93 w kolegium uczyło się 15,1% młodzieży pochodzenia
chłopskiego, a w roku szkolnym 1993/94 – 13,3% ogółu słuchaczy. W bieżącym roku szkolnym w kolegium jest 11,1% młodzieży pochodzącej
z większych gospodarstw rolnych, a więc nastąpił spadek, co świadczy
o malejącym zainteresowaniu tej grupy społecznej, tym typem szkoły. 26
Wymagania na egzaminach wstępnych na przestrzeni lat były zróżnicowane. Najbardziej złożona procedura była na specjalności wychowanie fizyczne a następnie na pedagogice z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym, gdzie ważnym elementem były i są badania lekarskie i zaświadczenie o przydatności fizycznej do zawodu nauczycielskiego, badania
sprawności fizycznej i sprawdzian z pływania. Ostatnim etapem postępowania kwalifikacyjnego była rozmowa, której celem było sprawdzenie
możliwości intelektualnych kandydata i umiejętności samodzielnego wypowiadania się na różne tematy, w szczególności związane z szeroko ro zumianą kulturą fizyczną.
Kandydaci otrzymywali ponadto punkty za oceny na świadectwie maturalnym i posiadane kwalifikacje sportowe. Jedynym kryterium, decydującym o przyjęciu do Kolegium, było miejsce na liście rankingowej
ułożonej w oparciu o uzyskaną ilość punktów.
W roku szkolnym 2006/2007 zrezygnowano ze sprawdzianu z pływania i rozmowy kwalifikacyjnej, a o przyjęciu do kolegium w roku szkolnym 2007/2008 decydowały badania lekarskie i oceny na świadectwie
ukończenia szkoły oraz maturalnym. Ustalano miejsce na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną ilość punktów za oceny na świadectwie. Przyjęto wszystkich chętnych i o dobrym zdrowiu.
Postępowanie kwalifikacyjne na specjalności język polski i matematyka z informatyką w przeszłości składało się z konkursu świadectw i rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyła podstawowych elementów wiedzy z danej specjalności oraz motywów wyboru zawodu nauczyciela. Postępowanie kwalifikacyjne odbywało się z reguły
Opracowania własne na podstawie „Albumu słuchaczy” i teczek akt osobowych słu chaczy Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu. A.KN w Łowiczu.
26 Ibidem.
25
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w dwóch terminach (czerwiec, wrzesień). O przyjęciu do kolegium decydowało miejsce na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną liczbę
punktów.
Od roku szkolnego 2006/2007 odstąpiono od rozmowy kwalifikacyjnej, biorąc pod uwagę tylko oceny na świadectwie ukończenia i maturalnym. Jedynym warunkiem przyjęcia było zaświadczenie o przydatności fizycznej do zawodu nauczycielskiego i minimum ocena dostateczna z przedmiotu kierunkowego specjalności. W roku szkolnym 2007/2008
naboru na te specjalności nie dokonano, o czym wspomniano wcześniej.
Młodzież kształcąca się w kolegium ma stworzone dogodne warunki
do rozwijania samorządności. Aktywnie działa w samorządzie słuchaczy
współdecydując w sprawach słuchaczy, związanych z kształceniem i wychowaniem, aktywnością rozrywkowo–kulturalną i turystyczną oraz przyznawania słuchaczom pomocy materialnej. Samorząd ma kompetencje
wnioskujące, a także wyraża opinie we wszystkich sprawach związanych
z funkcjonowaniem szkoły, w tym dotyczących oceny pracy nauczycieli
i dyrektora. Jest również inspiratorem i organizatorem różnych imprez
w kolegium i poza nim, współpracując z łowickimi szkołami, instytucja mi i organizacjami, w tym względzie oraz klubem uczelnianym akademickiego związku sportowego. Samorząd ma swego przedstawiciela w radzie programowej.
Słuchacze prowadzą kronikę i wydawali gazetkę szkolną (od 2 lat zawieszono wydawnictwo), a także są organizatorami działalności charytatywnej na rzecz Domu Dziecka w Strobowie.
Od lutego 1998 roku aktywnie działa klub uczelniany akademickiego
związku sportowego zrzeszając słuchaczy w sekcjach: piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, pływania, aerobiku sportowego i turystycznej. Członkowie klubu na przestrzeni lat odnieśli wiele sukcesów sportowych
w województwie, a nawet w kraju, indywidualnie i drużynowo. Do największych należą: pierwsze miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski
Kolegiów Nauczycielskich w Halowej Piłce Nożnej w Przemyślu w 1999
roku oraz dwa pierwsze miejsca indywidualnie w pływaniu w Raciborzu
również w 1999 roku. W tymże roku klub był również organizatorem
Mistrzostw Polski Kolegiów Nauczycielskich w Piłce Siatkowej Drużyn
Mieszanych.
Aktywna praca samorządu i klubu sportowego promuje szkołę w mieście i okolicy, a także wszechstronnie przygotowuje słuchaczy do przyszłej roli nauczyciela i wychowawcy w szkole oraz działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
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Absolwenci
W okresie ponad 15 lat istnienia Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu mury szkolne opuściło 710 absolwentów, w tym specjalności język polski – 289, matematyki z informatyką – 193, pedagogiki z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym – 143, wychowania fizycznego – 52, matematyki – 33. Jest to znacząca rzesza dobrze przygotowanych nauczycieli.
Pierwsi absolwenci ukończyli kształcenie w kolegium w roku szkolnym 1994/95 na specjalności język polski – 27 i na matematyce – 18 osób.
Od roku szkolnego 1994/95 w miejsce specjalności matematyka wprowadzono dwukierunkowe kształcenie w zakresie matematyki z informatyką. W roku szkolnym 1997/98 utworzono specjalność wychowania fizycznego. Pierwsi absolwenci tej specjalności ukończyli szkołę w 2000 roku,
a następni w 2001 i 2002 roku. W tym też roku przerwała współpracę z kolegium Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
W zasadzie wszyscy absolwenci poszczególnych specjalności w ciągu całego okresu istnienia przystępowali do egzaminu licencjackiego składając go z wynikiem pozytywnym. Nieliczni, w sumie około 10 osób, do
licencjatu nie przystąpiło. Absolwenci z licencjatem podjęli studia uzupełniające magisterskie na uczelniach patronackich. Wybierali także inne
uczelnie. Kolegium nie prowadzi systematycznie statystyk dotyczących
dalszego kształcenia na poziomie uzupełniających studiów magisterskich
poza uczelnią patronacką ani też nie śledzi dalszych losów absolwentów.
Do opracowania Raportu samoewaluacyjnego Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu w 2000 roku zebrano aktualne informacje dotyczące
losów absolwentów specjalności język polski i matematyka z informatyką, rozesłano do wszystkich absolwentów ankietę oraz kwestionariusz
osobowy. Celem anonimowej ankiety było poznanie opinii absolwentów
na temat uzyskanego w kolegium poziomu wykształcenia i przygotowania zawodowego. Informacje o dalszych losach absolwentów uzyskaliśmy z kwestionariuszy osobowych. Posłużyły one do stworzenia bazy danych absolwentów.
Na 239 wysłanych ankiet wpłynęło 59, tj. ok. 25%27. Oto niektóre wypowiedzi absolwentów: na pytanie w ankiecie o motywy podjęcia nauki
w kolegium, absolwenci odpowiedzieli w większości, że świadomie wybrali ten typ kształcenia ze względu na bezpłatność nauki i bliskość
miejsca zamieszkania. Dla wielu z nich była to szansa na uzyskanie dyplomu kolegium oraz uzyskanie tytułu licencjata. Dobra opinia o kole-

27

Raport samoewaluacyjny..., s. 40 – 43.
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gium w środowisku była również jednym z motywów podjęcia nauki
w tej szkole, co cieszy i napawa dumą.
Absolwenci Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu w latach 1995 – 2007 (N=710)
Rok ukończenia

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ogółem

język
polski

27
28
28
28
28
19
21
19
12
21
17
18
23
289

matematyka

Specjalność
matematyka
wychowanie
z informatyką
fizyczne

pedagogika
z wfiz

18
15

33

24
23
20
14
12
12
15
28
12
17
16
193

17
21
14

52

11
31
35
33
33
143

Łącznie

n = 45
n = 43
n = 52
n = 51
n = 48
n = 50
n = 54
n = 45
n = 38
n = 80
n = 64
n = 68
n = 72
N = 710

Opracowanie własne na podstawie Księgi dyplomów. A. KN w Łowiczu

Absolwenci dobrze ocenili kwalifikacje nabyte w kolegium na specjalności język polski – średnia ocena 4,3, a na specjalnościach matematycznych – 4,2 w skali (1–5). Wśród przedmiotów i zajęć najbardziej
przydatnych w pracy zawodowej na pierwszym miejscu wymieniali metodykę i praktyki pedagogiczne, a dalej przedmioty kierunkowe.
Atmosferę panującą w kolegium absolwenci oceniali w zasadzie pozytywnie wybierając najczęściej określenie „przyjazna” i „motywująca
do pracy”, cenili sobie kameralność szkoły, zajęcia w niewielkich grupach ćwiczeniowych i poczucie, że nie byli anonimowi. Podkreślali wysoki poziom zajęć, jasne kryteria wymagań, partnerskie relacje nauczyciel–słuchacz, ciekawe formy i metody prowadzenia zajęć, wysokie wymagania, praktyczne elementy wiedzy i dobre przygotowanie praktyczne
do zawodu nauczyciela.
Wypowiedź absolwentki języka polskiego z 1999 roku jest miła
i uskrzydla do wysiłku: „Kolegium Nauczycielskie jest przyjazną uczelnią, otwartą dla ludzi chcących uzyskać zawód nauczyciela. Do pracy
w zawodzie nauczyciela przygotowuje dobrze, przekazuje dużo przydatnej wiedzy i motywuje do dalszych studiów...”28. Takich i podobnych opinii było dużo.

28

Ibidem, s. 42.
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W ankiecie dla dyrektorów szkół, w których pracowali lub pracują
nasi absolwenci zwrócono się z prośbą o ocenę ich przygotowania zawodowego. Absolwenci otrzymywali oceny dobre i bardzo dobre w skali (1–5).
Dyrektorzy wysoko ocenili przygotowanie merytoryczno–metodyczne,
właściwy stosunek do dzieci, poczucie odpowiedzialności oraz obowiązkowość, kreatywność i chęć doskonalenia siebie, a także warsztatu pracy.
Przy szkole istnieje reaktywowane w 1986 roku Koło Absolwentów
Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu. Należą do niego (już nieliczni) absolwenci seminarium nauczycielskiego, liczni absolwenci lice um pedagogicznego i studium nauczycielskiego oraz pojedyncze osoby,
które ukończyły kolegium nauczycielskie.
W 50. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej na frontonie budynku odsłonięto tablicę pamiątkową z napisem „NAUCZYCIELOM
i UCZNIOM ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI w ŁOWICZU POLEGŁYM w WALCE o NIEPODLEGŁOŚĆ i w OBRONIE OJCZYZNY w 50-TĄ ROCZNICĘ NAPAŚCI NIEMIEC HITLEROWSKICH
NA POLSKĘ. KOŁO ABSOLWENTÓW ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA
w ŁOWICZU. ŁOWICZ, 1989 R. WRZESIEŃ.”
Aktualnie koło liczy ok. 200 członków zamieszkałych nie tylko na
terenie Polski, ale i poza jej granicami. Współpraca na linii dyrekcja,
pracownicy szkoły i absolwenci układa się bardzo dobrze.
Podstawowym celem koła absolwentów jest upowszechnianie dorobku Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu, a także dorobku
zawodowego i naukowego nauczycieli i absolwentów. Nie bez znaczenia
dla zacieśnienia więzi oraz wspomnień jest organizacja zjazdów ogólnoszkolnych (ostatni w 1999 roku) i klasowych (corocznie w latach 2003 –
2006 absolwentów liceum pedagogicznego).
W roku 2007 kolegium ukończyło 72 absolwentów, a 71 uzyskało
tytuł licencjata. Wszyscy podjęli uzupełniające studia magisterskie, lecz
nie wszyscy na kierunkach nauczycielskich – a szkoda (w rozmowach
indywidualnych – przyczyna – niskie zarobki).
W świetle zebranych informacji pisemnych i ustnych możemy stwierdzić bez przesady, że absolwenci Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu są jego dumą i wizytówką. Wielu z nich zajmuje różne stanowiska
kierownicze w oświacie i nie tylko. Rozproszeni są po całej Polsce, lecz
najwięcej skupiło się ich w części centralnej.
Wewnętrzny system wspierania jakości wdrożony został w Kolegium
Nauczycielskim w Łowiczu w roku szkolnym 1999/2000. Był inspiracją
do doskonalenia pracy szkoły, refleksji nad procesem kształcenia i wychowania oraz jego wynikami a także do dyskusji i wspólnego podejmowania działań co do kierunków zmian.
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Schemat działań
Wybór obszaru
wymagającego
poprawy
Zbiór danych
Analiza/ewaluacja

Poprawa
i ulepszenia

Wyciąganie wniosków

Opracowany raport samoewaluacyjny stał się bardzo przydatny
w dalszej pracy szkoły, pozwolił określić mocne i słabe strony kolegium29. Opracowano plan poprawy słabych stron i konsekwentnie go realizowano w roku szkolnym 2000/2001 i w latach następnych.
Proces doskonalenia pracy szkoły opierał się na współdziałaniu wszystkich uczestników procesu edukacji w kolegium, tj. słuchaczy, nauczycieli kolegium, nauczycieli akademickich, opiekunów naukowo–dydaktycznych na specjalnościach, nauczycieli–opiekunów praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach, a także dyrektorów tych
szkół.
Od roku szkolnego 1999/2000 nauczyciele prowadzą ankiety służące
zebraniu opinii słuchaczy odnośnie prowadzenia przez nich poszczególnych zajęć. Słuchacze w skali (1–5) oceniają zajęcia pod kątem dziewięciu problemów, a mianowicie: sprecyzowania wymagań wobec słuchaczy, wymaganego od słuchaczy nakładu pracy, przekazywanego zasobu
wiedzy i umiejętności, komunikatywności, organizacji zajęć, zainteresowania słuchaczy przedmiotem, przygotowania nauczyciela do prowadze nia zajęć i zainteresowania nauczyciela jakością zajęć oraz obiektywizmu w ocenianiu. Dodatkowo słuchacze mogą się wypowiedzieć co naj bardziej podoba im się na zajęciach oraz jakie zaproponowaliby zmiany.
Nauczyciele indywidualnie, z własnej woli, przeprowadzają te ankiety
w poszczególnych grupach celem wykorzystania ich wyników dla doskonalenia własnej pracy. Do tych ankiet zachęca z efektami również dyrektor.
Od czterech lat prowadzona jest przez poszczególnych nauczycieli
samoewaluacja dotycząca wybranych obszarów działania, na przykład
dotycząca: organizacji zajęć, przekazywanego zasobu wiedzy i umiejęt29
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ności, komunikatywności, przygotowania do zajęć itp. Ankiety wypełniają sami nauczyciele, przekazują dyrektorowi oraz dzielą się z nim uwagami.
Od czterech lat ankiety dotyczące opinii słuchaczy odnośnie do prowadzenia zajęć przez nauczycieli kolegium przeprowadza wśród słuchaczy III roku w miesiącu kwietniu lub maju na każdej specjalności
oraz opracowuje wyniki i wnioski dyrektor. Słuchacze wybierają w głosowaniu czterech nauczycieli, w tym obowiązkowo nauczyciela metodyka i wypowiadają się anonimowo w ankiecie. Dyrektor wyniki badań omawia ogólnie na posiedzeniu rady programowej oraz szczegółowo z poszczególnymi nauczycielami. Ta forma oceny pracy nauczyciela jest bardzo
dobra i przynosi natychmiastowe efekty.
Przeprowadza się również ankiety wśród słuchaczy III roku w semestrze letnim każdego roku dotyczące organizacji i przebiegu praktyk
pedagogicznych. Po przeprowadzeniu ankiet na III roku dyrektor spotyka się ze słuchaczami każdej specjalności a także z kierownikiem praktyk celem ich omówienia i ustalenia działań doskonalących pracę szkoły
w tym zakresie. Wyniki tych ankiet przeprowadzanych przez dyrektora
omawiane są z opiekunami naukowo–dydaktycznymi specjalności oraz
zainteresowanymi nauczycielami indywidualnie a także syntetycznie na
posiedzeniach rady programowej.
Jednorazowo badane były wśród słuchaczy warunki dotyczące możliwości rozwijania samorządności, tolerancji i zainteresowań, możliwości wypoczynku i rekreacji, warunków socjalno–bytowych, wykorzystania nowoczesnych technologii w szkole, możliwości korzystania z biblioteki itp. Biorąc pod uwagę wyniki ewaluacji, wprowadzane zmiany wydają się racjonalnie uzasadnione.
Obszary wymagające poprawy są wybierane na podstawie analizy
przeprowadzonych ankiet, a także na podstawie codziennych obserwacji,
rozmów ze słuchaczami, nauczycielami–opiekunami praktyk, absolwentami. Dużą pomocą w ewaluacji pracy szkoły są prowadzone hospitacje
zajęć o charakterze doradczo–doskonalącym (wspierającym), diagnozującym i kontrolno–oceniającym, a także konsultacje prowadzone przez
dyrektora szkoły z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi.
W wyniku podobnych ankiet przeprowadzonych wśród słuchaczy,
nauczycieli oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora
w roku szkolnym 2006/2007 ustalono mocne oraz słabe strony pracy szkoły.
Działania poprawiające słabe strony są przemyślane i konsekwentnie
zgodnie z planem realizowane. Ustalono, że szansą dla szkoły jest utworzenie nowej specjalności wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, utworzenie Zespołu Kolegiów, a najlepiej utworzenie filii Uniwersy-
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tetu Warszawskiego lub Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Wychowania Fizycznego.
Dzieje każdej instytucji (w tym oświatowej), jej historię, teraźniejszość i przyszłość, kształtują przede wszystkim ludzie, którzy ucząc lub
pracując w niej, związani są z nią zawodowo, merytorycznie i emocjonalnie. Nie jest inaczej w przypadku Zakładu Kształcenia Nauczycieli
w Łowiczu, który od ponad 220 lat prężnie funkcjonuje. Stał się jednym
z lepszych zakładów kształcenia przyszłych nauczycieli na mapie kraju.
Lista absolwentów tej zasłużonej placówki jest znaczna.
Jakość pracy dydaktycznej i przygotowania zawodowego w kolegium, w świetle wyników ewaluacji, należy ocenić wysoko i stwierdzić,
że szkoła jest szkołą dobrą. Ocenę tę zweryfikowały również egzaminy
dyplomowe, licencjackie, sondażowe opinie dyrektorów szkół i opiekunów praktyk, a także dyrektorów szkół, którzy zatrudnili absolwentów.
Wysoką jakość pracy szkoły potwierdzają także opinie słuchaczy po
praktykach i absolwentów już pracujących w zawodzie nauczycielskim.
Z dużą satysfakcją należy odnotować wyśmienite opinie opiekunów
naukowo–dydaktycznych skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 29. 04. 2008 r. 30 dotyczące jakości kształcenia merytorycznego do nauczania przedmiotu, kształcenia nauczycielskiego przygotowującego do pracy w szkole, jak również porównania tegoż kształcenia
w kolegium z kształceniem na studiach pierwszego stopnia w uczelniach
sprawujących opiekę naukowo–dydaktyczną. Stwierdzenia: 1) „Absolwenci prezentują poziom identyczny z poziomem absolwentów studiów
I stopnia Wydziału Matematyki, natomiast wykazują lepsze przygotowanie w zakresie przygotowania zawodowego” – (dr Bronisława Walczak); 2) „Pod względem merytorycznym absolwenci Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu przygotowywani są do pracy zawodowej na pewno
nie gorzej od studentów dużych uczelni akademickich. Poziom realizacji
przedmiotów metodycznych oraz przebieg praktyk zawodowych wskazuje, że studenci Kolegium Nauczycielskiego są pod względem znajomości
organizacji szkoły, technik dydaktycznych, pedagogiki i psychologii rozwojowej lepiej przygotowani do roli nauczycieli języka polskiego niż
studenci z ośrodków akademickich, gdzie specjalizacja nauczycielska jest
jedną z wielu. Pod względem merytorycznym studenci Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu są przygotowani do kontynuowania nauki na
studiach magisterskich nie gorzej, a nieraz lepiej od studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli chodzi zaś o przygotowanie zawodowe, to
30
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(...) absolwenci KN –u są do roli zawodowej przygotowani lepiej i bardziej wszechstronnie niż ich koleżanki i koledzy z Uniwersytetu Warszawskiego” – (prof. dr hab. Andrzej Fabianowski).
Wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna, dobre wyposażenie bibliotek, urządzenie pracowni komputerowej i możliwość korzystania z internetu, urządzenie innych pracowni oraz dobre zaopatrzenie w sprzęt
i pomoce dydaktyczne czynią kolegium pełnowartościowym w procesie
dydaktyczno-wychowawczym.
Kolegium spełnia ważną rolę społeczną, umożliwiającą młodzieży
z małych ośrodków, w tym wiejskich, wyrównanie szans edukacyjnych.
Ogólna liczba absolwentów Kolegium w stosunkowo krótkim czasie –
710 jest wysoka. Świadczy dobitnie o potrzebie powstania i funkcjonowania szkoły.
Zainteresowanie nauką w Kolegium do roku 2005 było spore, a na
niektórych specjalnościach nawet wysokie. Ostatnio Kolegium znalazło
się w niełatwej sytuacji ze względu na zmniejszający się nabór (podobną
sytuację przeżywają inne kolegia nauczycielskie i językowe w kraju oraz
niektóre uczelnie wyższe). Jest to efekt przede wszystkim niżu demograficznego tych roczników, chociaż nie tylko.
W ocenie autora niniejszego opracowania należy także pilnie dokonać zmian systemu kształcenia nauczycieli, stwarzając nowe podstawy
prawne dla integracji i współdziałania kolegiów z systemem szkolnictwa
wyższego. W obecnym kształcie ta forma kształcenia w cyklu trzyletnim, o statusie słuchacza i z brakiem tytułu licencjata (tylko dyplom
ukończenia kolegium) – się przeżyła i nie jest adekwatna do formalnych
wymogów kwalifikacyjnych do nauczania oraz do potrzeb dnia dzisiejszego w edukacji, co potwierdza stanowisko Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z dnia 22 maja 2007 roku 31.

31

Dezyderat nr 10 Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do Ministra Edukacji Narodowej oraz do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych uchwalony na posiedzeniu w dniu
22 maja 2007 r.

