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Doc. dr hab. Maria Bolechowska 
1921—1993

Dnia 4 listopada 1993 roku odeszła od nas Maria 
Bolechowska. Urodziła się 1 lipca 1921 roku w Sta- 
wczanach (dawniejsze województwo lwowskie). Ca
łą swoją edukację przed podjęciem studiów odby
wała we Lwowie. Po ukończeniu Gimnazjum im.
Królowej Jadwigi zdała m aturę w roku 1942 przed 
Tajną Komisją Egzaminacyjną w tym mieście. 
W czasie okupacji pracowała jako robotnica 
w Wytwórni Wyrobów Papierniczych. W latach 
1942-1944 była łączniczką Armii Krajowej.

Po wojnie jako repatriantka przybyła do Katowic i w roku 1949 podjęła 
pracę w szkolnictwie tego miasta, jednocześnie rozpoczynając studia wyższe 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Egzamin magisterski zdała 
na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1952 na podstawie pracy napisanej pod
kierunkiem prof. Józefa Pietera na temat Wpływ osobowości nauczyciela na
przebieg i wyniki nauczania.

Od 1950 roku podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowi
cach. W roku 1962 obroniła pracę doktorską Recepcja treści podręczników do 
nauczania historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, uzyskując 
stopień doktora nauk humanistycznych. Promotorem był wieloletni kierownik 
naukowy prof. Józef Pieter.
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W roku 1970 Maria Bolechowska habilitowała się na podstawie rozprawy 
pod tytułem Znajomość stosowania metod nauczania w Wyższej Szkole Pe
dagogicznej w Krakowie, po czym objęła stanowisko docenta na nowo utwo
rzonym Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przez rok pełniła funkcję kie
rownika Zakładu Psychologii, następnie zaś od roku 1973 aż do przejścia na 
emeryturę kierowała Zakładem, a następnie Katedrą Psychologii Rozwojowej 
i Wychowawczej. Aktywnie współpracowała z instytucjami oświatowymi w 
Katowicach i w województwie katowickim.

Odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie nagrodą indy
widualną Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego III stopnia za osiąg
nięcia w pracy naukowej oraz w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wypro
mowała 10 doktorów. Na Jej dorobek naukowy składają się 4 monografie, 25 
artykułów naukowych, 11 popularnonaukowych, 3 skrypty.

Docent Maria Bolechowska przeżyła swoje pracowite życie, zyskując so
bie uznanie i szacunek środowiska akademickiego i pedagogicznego na Śląsku. 
Wyniósłszy ze szkoły średniej, słynnego gimnazjum im. Królowej Jadwigi we 
Lwowie, kulturę słowa oraz umiejętność jasnego formułowania myśli, starała 
się stawiać podobne wymagania swoim współpracownikom, a także studen
tom.

Do szczególnie ładnych kart biografii Docent Marii Bolechowskiej należy 
Jej aktywny udział w ruchu oporu w okresie okupacji niemieckiej Lwowa, 
w szeregach Armii Krajowej. O Jej zasługach na tym polu wielu z nas dowie
działo się z pewnym zaskoczeniem i to dopiero wówczas, gdy od nas odeszła.

Docent Maria Bolechowska była wieloletnim współpracownikiem Profe
sora Józefa Pietera. W swoich pracach starała się kontunuować Jego myśli. Z 
tej inspiracji pod Jej kierunkiem powstało wiele prac magisterskich i doktor
skich, zwłaszcza badania nad dojrzałością szkolną dzieci. Maria Bolechowska 
przywiązywała dużą wagę do warsztatu naukowego opartego na metodzie 
obserwacji kierowanej, doskonaląc technikę przewodników skalowych.

Przez ostatnie la ta  choroba wyłączyła Ją  z czynnego życia naukowego
r

i pracy na Uniwersytecie Śląskim. Pozostał jednak dorobek w postaci prac
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publikowanych, a także wspomnienie o Jej pracy w charakterze nauczyciela 
akademickiego.

Maria Bolechowska była osobą zaangażowaną w pracę, rzetelną i życz
liwą zarówno wobec współpracowników oraz kolegów, jak i studentów. Taką 
pozostanie w naszej pamięci.

Zofia Ratajczak


