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JAN GŁÓWKA

WŁODZIMIERZ JAN DUBIEL
1954-

Urodził się 26 kwietnia 1954 roku 
w Końskich, zmarł po długiej chorobie 
10 października 2004 roku w Kielcach. 
Pochowany został na Cmentarzu Ko
munalnym II przy ul. P. Ściegiennego.

Włodka poznaliśmy w 1994 roku, 
gdy pełen entuzjazm u rozpoczynał 
pracę w Muzeum Narodowym w Kiel
cach, w Dziale Naukowo-Oświatowym. 
Należał do niezbyt licznego, średniego 
pokolenia kieleckich muzealników, 
które z pasją wykonuje powierzone 
obowiązki. Z racji posiadanego wy
kształcenia (historyczne studia nauczy
cielskie w Wyższej Szkole Pedagogicz
nej w Kielcach) i długiej praktyki na
uczycielskiej w SP nr 2 i nr 15 w Kiel
cach oraz w Ochotniczych Hufcach Pra
cy w Kielcach, miał w sobie talent pe-

2004

dagogiczny i umiejętność obcowania 
z dziećmi i młodzieżą, co było szczegól
nie przydatne w jego pracy muzealnej.

Organizował m.in.: muzealne kon
kursy historyczne „Kielce przez stule
cia”, był opiekunem młodzieży z „Brac
twa Miłośników Starych Miast”. Z ra
mienia MNKi inicjował kontakty ze 
szkołami i mediami. Współpracował; 
z Kieleckim Towarzystwem Nauko
wym, np. podczas organizacji obcho
dów 200 rocznicy Insurekcji Kościusz
kowskiej w Stowarzyszeniu Muzealni
ków Polskich Oddział Świętokrzyski, 
był ratownikiem WOPR, należał do 
Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Kontynuował doskonalenie zawo
dowe; w 1985 roku ukończył Podyplo
mowe Studium Wykorzystania Muze
ów i Archiwów w Nauczaniu Historii 
w Instytucie Kształcenia Nauczycieli 
im. Wł. Spasowskiego w Warszawie, 
Rok później ukończył Podyplomowe 
Studium Kultury Fizycznej w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Po 
skończeniu kursów komputerowych 
był współautorem pierwszej strony 
internetowej Muzeum Narodowego 
w Kielcach.

Jego zdolności pedagogiczne doce
niono także poza muzeum. Kierował 
praktykami studentów Zakładu Dy
daktyki Historii WSP w Kielcach i jako 
nauczyciel Szkoły Ćwiczeń prowadził 
lekcje pokazowe i instruktażowe.

Prawdziwą pasją Włodka było har
cerstwo i praca z młodzieżą, tu osią
gnął najwyższy stopień -  Harcmistrza 
RP. W latach 1995-1996 pełnił funkcję 
zastępcy komendanta Chorągwi ZHP 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 
i opiekował się harcerzami z SP nr 2 -  
utworzył drużynę męską i żeńską oraz
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drużynę zuchową. W Komendzie Huf
ca ZHP w Kielcach pracował w latach 
1979-1985, w tym czasie był także prze
wodniczącym Komisji Historycznej 
Komendy Hufca ZHP im. Obrońców 
Westerplatte w Kielcach. Organizował: 
obozy harcerskie i był komendantem 
tychże z ramienia hufca kieleckiego, 
rajdy, szkolenia w Janowie, Michało
wie, Szklanej Hucie i Starej Kuźnicy 
k. Końskich. W wielu wydawnictwach 
popularyzował wiedzę o kieleckim śro
dowisku harcerskim, dziejach Kielc 
i regionu. Był odznaczony Honorowym 
Medalem 90-lecia Harcerstwa w Kiel

cach i Złotą Odznaką Związku Nauczy
cielstwa Polskiego.

Mimo ciężkiej choroby nie podda
wał się, nie rezygnował z czynnej dzia
łalności. Rozpoczął gromadzenie doku
mentacji do opracowania wydawnic
twa związanego z dziejami kieleckiego 
harcerstwa; pierwsze karty powstały 
w szpitalnym łóżku.

Jego odejście oznaczało utratę bli
skiego i łubianego kolegi, który sympa
tię środowiska zawdzięczał pogodne
mu usposobieniu, i rzadko spotykanej 
dziś, bezinteresownej uczynności i ży
czliwości.


