Chlubne dzieje Dostojnej, Dziarskiej 70-latki, nadal tętniącej młodością, ciekawie
opisane i na atrakcyjnych fotografiach zaprezentowane
Na pierwszej oraz na czwartej stronie okładki tejże bardzo obszernej, z niebywałym
rozmachem przygotowanej i wielce ciekawej monografii znajdują się atrakcyjne fotografie
okazałego, takiego dostojnego, monumentalnego wprost, zbudowanego w początku lat
pięćdziesiątych, budynku Szkoły. Niejednokrotnie też fotografie budynku omawianej całkiem
jeszcze krzepkiej, dorodnej 70-latki dostrzegamy także wewnątrz publikacji. Zapewne też nie bez
przyczyny na okładce opracowania czterech Autorek: Iwony Frydrych, Anny Rudzkiej, Elżbiety
Sitek i Marzeny Zawidowskiej: Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe Kujaw i Ziemi
Dobrzyńskiej (Lipno 2002), znajduje się również czarno-biała fotografia tegoż właśnie budynku.
Zauważmy jednak, że budynek szkoły, podobnie zresztą jak dom rodzinny, to nie tylko cztery
ściany czy dach nad głową. Dom oraz szkoła to przecież bliscy ludzie, historia naszego życia,
rodzinne, szkolne opowieści, nauczyciele i uczniowie, dozgonne przyjaźnie, pierwsze powiewy
młodzieńczych namiętności, kultywowane tradycje… Podobnie zresztą, gdy myślimy o swym
miejscu w świecie, widzimy nie tylko mury miast i znajome ulice, ale otaczający nas krajobraz i
wszystko, co w nim żyje.
Przywołajmy jednak wyczerpujące informacje zawarte we Wstępie:
„Dzieje szkoły na przestrzeni 70 lat to szeroki problem badawczy. Wielowątkowość i
rozległa problematyka niniejszej pracy zdeterminowały jej układ. Publikacja ma strukturę mieszaną,
chronologiczno-przedmiotową, co pozwala na osiągnięcie pożądanej przejrzystości analizy
historycznej. Uwzględnione zostały dzieje szkoły, internatu, warsztatów szkolnych oraz losy ludzi z
nimi związanych - kadry kierowniczej, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz
uczniów.
Struktura pracy obejmuje sześć rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowana została
historia szkoły w latach 1945-2015 w ujęciu chronologicznym, z uwzględnieniem krótkiego wstępu
dotyczącego rozwoju szkolnictwa w Lipnie.
W rozdziale drugim podjęto próbę ukazania zmian zachodzących w funkcjonowaniu
internatu, ze szczególnym uwzględnieniem warunków lokalowych. Przedstawiono kierownictwo
internatu, kadrę opiekuńczo-wychowawczą, personel, organizację i zadania internatu oraz udział
wychowanków w życiu internatu.
W rozdziale trzecim omówiono historię warsztatów szkolnych, obecnie Centrum Kształcenia
Praktycznego. Zwrócono uwagę na rozwój bazy dydaktycznej warsztatów, kształcenie praktyczne
młodocianych pracowników w wielu zawodach i specjalnościach, działalność szkoleniowoprodukcyjną, zasługi kierownictwa w funkcjonowaniu warsztatów i pozyskiwania nowych
kooperantów.
W rozdziale czwartym zaprezentowano biogramy kadry kierowniczej szkoły. W jej skład
wchodzili nie tylko dyrektorzy i ich zastępcy, ale również kierownicy warsztatów szkolnych i ich
zastępcy, kierownicy internatu, kierownicy szkolenia praktycznego młodocianych pracowników i ich
zastępcy. Za główną bazę źródłową posłużyły akta osobowe pracowników szkoły. Brak niezbędnych
danych archiwalnych spowodował pojawienie się luk w biogramach kilku osób. Nie udało się
niestety dotrzeć do wszystkich omawianych w publikacji członków kadry kierowniczej lub ich
rodzin w celu pozyskania brakujących informacji.
W kolejnym rozdziale w ujęciu alfabetycznym zaprezentowani zostali pracownicy szkoły, z
podziałem na kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi oraz pracowników opieki
medycznej.
W rozdziale szóstym skupiono uwagę na sukcesach uczniów: zarówno dydaktycznych, jak i
wynikających z działalności w różnych organizacjach szkolnych i kołach zainteresowań.
Uwzględniono również osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych
zaprezentowanych w ujęciu chronologicznym. W rozdziale tym utrwalono pamięć o absolwentach,

którzy chlubnie zapisali się w dziejach szkoły, regionu i państwa polskiego. Jako uzupełnienie
monografii dodano aneks, który pomoże przybliżyć zawarte w pracy informacje”.
Również nasze Towarzystwo ma taki pełen serdeczności dług wdzięczności wobec tejże
Szkoły za udostępnianie pomieszczeń i pomoc w organizacji ważnych spotkań. To tutaj w 2005 r.
gościł Prof. Jerzy Pietrkiewicz. 19 maja 2005 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej
zorganizowało wieczór autorski Prof. Jerzego Pietrkiewicza. Podczas tegoż spotkania odbyła się
ogólnopolska promocja autobiograficznej powieści Sznur z węzłami wydanej przez Instytut
Wydawniczy „PAX” z udziałem dyrektora tegoż Instytutu Zbigniewa Borowika.
A 28 września 2006 r. odbyło się Tradycyjne Spotkanie Czwartkowe zorganizowane przez
nasze Towarzystwo poświęcone Prof. Jerzemu Pietrkiewiczowi. Uroczysty Wieczór z okazji 90.
Urodzin (Jerzy Pietrkiewicz urodził się 29 września , w którym wzięło udział bardzo liczne grono
wielbicieli Jego twórczości. Jednym z najważniejszych punktów spotkania był specjalny
(przedpremierowy) pokaz filmu autorstwa dra Jana Sęka W cieniu źródlanej łąki zrealizowanego
także i w naszym Lipnie, i w Ziemi Dobrzyńskiej, dla TVP Polonia (emisja telewizyjna odbyła się
później - 7 listopada). Były oczywiście przepiękne recytacje laureatów „Dobrzyńsko-Kujawskiego
Konkursu Recytatorskiego” w Karnkowie, gorące, pełne serdeczności życzenia dla Szacownego
Jubilata przesłane w bezpośredniej rozmowie telefonicznej z Londynem, a także „Sto lat” i oberki w
wykonaniu Osieckiej Kapeli Ludowej z Osieka nad Wisłą. Podczas tegoż spotkania odbyła się
również promocja publikacji o Jerzym Pietrkiewiczu: Więzi niebywałe. Jerzy Pietrkiewicz autorstwa
piszącego te słowa. A gdym tak spoglądał zza prezydialnego stołu, to zauroczyło mnie ogromne
zaangażowanie, przejęcie, z jakim Pan Profesor Mariusz Stark dbał z grupą uczniów o odpowiednie
nagłośnienie, oświetlenie itp.
A o randze tejże Szkoły niechaj świadczy jakże znamienne, zdarzenie z ostatniego Wieczoru
Wigilijnego. Otóż, z toruńskim taksówkarzem rozmawiałem o swych dobrzyńskich korzeniach. Pan
taksówkarz, pochodzący z podkikolskiego Sumina, z uzasadnioną dumą podkreślał, że uczęszczał
do tejże lipnowskiej Szkoły, a z kolei dziewczyna (ur. 1946 r.) uczęszczała do mojego Liceum
Pedagogicznego w Wymyślinie. Z prawdziwą więc radością tudzież wdzięcznością przyrzekłem
temuż sympatycznemu Krajanowi, że zdobędę przekażę Mu tęż Monografię, która ma tak
niezaprzeczalne wartości poznawcze oraz ogromne walory sentymentalne, ewokujące miłe i
serdeczne, sentymentalne wspomnienia wdzięczności pełne u wielu, bardzo wielu dawnych uczniów
tejże wielce zasłużonej lipnowskiej Szkoły.
Jest to publikacja na pewno sumiennie opracowana i napisana przy wykorzystaniu
odpowiedniego zaplecza bibliograficznego. Tak więc wysoko należy ocenić merytoryczną stronę
publikacji, ale także, co przecież nie jest bez znaczenia - doskonale się ją czyta i ogląda, na
szczególną uwagę zasługują niezwykle i oryginalne zamieszczone ciekawe biogramy lipnowskich,
znanych Pedagogów. A uwagę wdzięcznego czytelnika przyciąga także atrakcyjna, bardzo
urozmaicona, piękna szata graficzna omawianej publikacji.
Przepełnieni uznaniem oraz serdeczną wdzięcznością gorąco zachęcamy do lektury tejże tak
ciekawej i tak bardzo potrzebnej wzorcowej wprost Monografii.
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