
Człowiek żyje, dopóki trwa pamięć o nim. Najgłębiej, najprawdziwiej pamiętają go ci, którzy 

byli mu najbliżsi, ale najszersze kręgi zataczają wspomnienia w anegdocie, powtarzanych 

z ust do ust powiedzonkach, facecjach, lapsusach. 

Człowiek nietuzinkowy, zachowujący się niesztampowo, żyje w aurze historii i historyjek, 

których jest mniej lub bardziej świadomym twórcą, a gdy go zabraknie owe historie żyją dalej 

przeżywając swego bohatera czasem o dziesiątki, a nawet setki lat. 

Józef Andrzej Beker był osobowością niebanalną, krąży więc o nim wiele anegdot. Garść 

z nich zebraliśmy w sylwicznym wspomnieniu, sprowokowanym pierwszą rocznicą śmierci 

naszego naczelnego i przyjaciela. Następne przysyłali nam sukcesywnie zainspirowani tą 

publikacją znajomi Andrzeja. Teraz czekamy na wspomnienia czytelników naszej strony 

internetowej. Prosimy o nadsyłanie ich pod adresem: szkolna@op.pl 

Urzędnik niebanalny 
Onegdaj tyle co obecnie pracy w kuratorium nie było. Toteż z samego już rana wparował do 

kuratoryjnego pokoju wizytatora Bekera, pierwszy piwosz II i III Rzeczypospolitej - 

Bursztynek, starszy wizytator od „czystych liceów”, wtedy jeszcze od innych wizytatorów 

młodszy i oszczędniejszy. To właśnie ta młodość, słaby układ odpornościowy na piwo 

i mieszczańska cnota oszczędzania sprawiły, że Bursztynek przyrósł niczym huba do znanego 

facecjonisty i bibosza, a takoż wielkiego utracjusza, Fakundusa, który w chwilach wolnych od 

pohulanek bywał dyrektorem Centrum.  

No więc Bursztynek wparował, bo nie całkiem jeszcze odparowany po wczorajszych 

igraszkach, i nuż Andrzejowi opowiadać, ile to piwa wraz z Fakundusem wypili, w jakich to 

sztubach, piwiarniach i karczmach ucztowali, jak to bursztynowy płyn napełniał ich błogo, do 

białego rana.  

Beker słuchał i patrzył, i nie przeszkadzał Bursztynkowi rozkręcać narracji, a kiedy ta 

osiągnęła szczyty epickiej retardacji, wykorzystując pauzę na oddech zaparowanego 

doszczętnie interlokutora, spytał z matematycznym chłodem:  

- A kto stawiał? 

** 

Monika Baranowska pracowała przez krótki okres jako sekretarka dyrektora DODN-u. 

Niedługo po podjęciu tej pracy postanowiła zmienić szpetną tabliczką na drzwiach 

sekretariatu na pracowicie wycyzelowaną technicznym pismem. Powiesiła to cudo i czeka. 

Wszedł wicedyrektor Lorkiewicz i …nic. Przyszedł dyrektor Beker, pokręcił się po 



sekretariacie i, jak gdyby nigdy nic, skierował się do swojego gabinetu. Monika nie 

wytrzymała i mruknęła pod nosem: 

- Jakoś nikt nie zauważył nowej informacji na drzwiach… 

Po chwili z gabinetu dyrektora odezwał się głos: 

- Zauważył, tylko nic nie powiedział.  

** 

Taż sama Monika wspomina rozmowę z Andrzejem Bekerem, gdy wrócił do pracy po 

krótkiej chorobie, nieco tylko podleczony. 

- i jak, się pan dyrektor czuje? 

- Dzisiaj - dramatycznie, ale i tak lepiej, bo wczoraj czułem się tragicznie. To pewnie jutro 

będzie już tragikomicznie… 

** 

Studyjny wyjazd uczestników projektu Euro - pieniądz zjednoczonej Europy do stolicy Unii 

Europejskiej. w Brukseli dolnośląscy euroentuzjaści, po zwiedzeniu katedry, otrzymali 

godzinkę wolnego, aby w mniejszych grupach nacieszyć się przedświateczną atmosferą 

belgijskiej stolicy. Także Andrzej Beker wraz z Alicją, redaktorką naszej gazety, zagłębili się 

w labirynt uliczek starego miasta. Błądzili tak sobie, kontemplując i komentując ludzi, 

miejsca oraz pojazdy, aż zorientowali się, że czas wracać na zbiórkę przed autobusem. Wtedy 

okazało się, że nie bardzo wiedzą, gdzie są. To jednak mniejsza, jako że języki obce nie były 

im tak bardzo obce. Gorzej, że nie pamiętali, gdzie mają wrócić…Nie można przecież zapytać 

skonsternowanych Belgów, gdzie stoi autobus! 

- Zadzwonię do Lamka – postanowił jedyny posiadacz komórki w tym towarzystwie. 

- Trochę głupio, że jesteśmy takie ofermy. Ledwie pierwszy raz odłączyliśmy się od grupy, a 

już błądzimy jak ciotka w Czechach. – zmartwiła się Alicja. 

- A skąd ci przyszło do głowy, żeśmy zabłądzili?! – zdziwił się Beker i wykręcił numer do 

Włodzimierza Lamka, głównego organizatora owego europejskiego przedsięwzięcia.  

- Panie Włodku, a gdzieście to przestawili nasz autobus? – zapytał po usłyszeniu nieco 

zaniepokojonego „słucham” głównodowodzącego wycieczką. 

- Nic nie przestawialiśmy. Stoi, gdzie stał, przy pomniku Don Kichota – odparł zdziwiony 

indagowany. 

- A, tu was mamy, dowcipnisie! Już nie chcemy z Alicją dłużej bawić się w chowanego i zaraz 

do was dołączymy! 

** 



Historii z panem Andrzejem w roli głównej było wiele, ale ta szczególnie utkwiła w mojej (i 

nie tylko mojej) pamięci. 

 Był maj, trudne początki wdrażania nowego, czyli elektronicznej rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych. Szkoła, w której pracuję, jest ogromna, a na dodatek znajduje się 

w centrum Wrocławia (LO IX). To właśnie u nas najczęściej organizowano narady robocze 

dyrektorów szkół średnich, tutaj testowano nowy program. Każda narada odbywała się 

w godzinach popołudniowych, czyli mały poczęstunek składający się z kawy, herbaty 

i paluszków bądź herbatników był niezbędny. Kolejna narada, kolejne paluszki, kolejna 

narada, kolejne herbatniczki... Któregoś dnia pan Andrzej Beker wszedł do sekretariatu 

w chwili, gdy otwierałam pojemniczek z domowym smalcem i ogórkami małosolnymi. 

Zapach zrobił swoje. Pan Andrzej wszedł do sali spotkań i rzucił od niechcenia: paluszki 

i herbatniki, herbatniki i paluszki. Wróciłam do sekretariatu, nakroiłam świeżego chleba, 

posmarowałam smalcem i zaniosłam razem z ogórkami małosolnymi do sali, gdzie trwała 

narada. Talerz postawiłam przy panu Bekerze. Nastąpiła chwila konsternacji, a później 

wszystko potoczyło się już normalnie. Po naradzie dyrektor Beker wszedł do sekretariatu 

i powiedział, że dzisiaj narada była konstruktywna. 

 Od tamtej pory tradycyjnie wszystkie „duże” spotkania są konstruktywne, bo 

okraszone smalczykiem domowym i ogórkiem małosolnym (w miarę możliwości). 
Renata Kmiecik 

sekretarka LO IX Wrocław 

** 

Zosia Jaworska, długoletnia współpracowniczka Andrzeja Bekera, a podczas dyrektorowania 

w DODN-ie jego zastępca (od spraw estetycznych – jak mawiali niektórzy), z uśmiechem 

wspomina umiejętność dostrzegania przez swego szefa wielu stron każdego problemu: 

– Ludzie ograniczeni patrzą na problem jednostronnie, otwarci dostrzegają drugą stronę 

medalu. Andrzej, gdy szukaliśmy najlepszego rozwiązania jakiejś sprawy, zwykł był mawiać – 

„spójrzmy na to trzeciej strony”, a po chwili proponował „czwarty punkt widzenia”, nie 

ustępował nim nie zobaczyliśmy „strony piątej”… Doszło do tego, że kiedy z drugim 

wicedyrektorem, Zbyszkiem Lorkiewiczem, szliśmy do gabinetu Andrzeja, aby wspólnie 

poszukać wyjścia z niełatwej sytuacji, mówiliśmy do siebie – „spójrzmy na to z siódmej 

strony, nim Andrzej nam ją pokaże”. To jednak Andrzej zazwyczaj potrafił wskazać 

najbardziej zaskakujące, nietypowe rozwiązania. Kiedyś, gdy żywo dyskutowaliśmy o nazwie 

zdarzenia, które Dolnoślązacy zapamiętali jako Piknik Edukacyjny, zamiast zaproponować 



spojrzenie z „ósmej strony”, zadysponował – „Odłóżmy to do jutra. Niektóre sprawy same się 

rozwiązują”.  

** 

Sekretariat Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Za biurkiem sekretarka, obok 

niej stoi wicedyrektor Lorkiewicz, dyrektor Beker zmierza ku wyjściu. z teczką pod pachą, 

ręką na klamce zatrzymuje się i zamyśla. Sekretarka zadaje jeden z wariantów 

zwyczajowego1) pytania: 

– Czy przyjdzie pan jeszcze jutro?  

Dyrektor Beker milczy. Do dialogu włącza się wicedyrektor Lorkiewicz (świeżo upieczony 

uczestnik kursu języka niemieckiego zorganizowanego w tym czasie w DODN): 

– Komm du zuruock? 

Dyrektor Beker jeszcze przez chwilę stoi zamyślony. Po długiej chwili pada kwestia: 

– I’ll be back here.. . 

– Długo się pan zastanawiał – komentuje tę odpowiedź sekretarka. 

– Zastanawiałam się, w jakim języku padło pytanie… 
1) Pytanie to nie jest zwyczajem każdej sekretarki, tylko tej właśnie. Miała ona zwyczaj, wychodząc do domu, 

informować dyrektora: Jutro także przyjdę. Kiedyś, gdy zapomniała wygłosić pożegnalnej formuły, 

w odpowiedzi na swoje grzeczne do widzenia, usłyszała: Ale czy jutro na pewno pani przyjdzie? 

 

** 

Tę anegdotę opowiedział sam Andrzej Beker, będąc dyrektorem Wydziału Kształcenia 

Podstawowego w KO we Wrocławiu. Dyskutowano oto w kuluarach na temat tego, kto 

wygląda na dyrektora, a kto nie. Do tych twórczych dywagacji zainspirowała wizytatorów 

opowieść o Andrzeju, kierowcy pani kurator, który podczas jednej z konferencji na temat 

szkolnictwa zawodowego wziął (jako absolwent szkoły zawodowej) spontaniczny udział 

w dyskusji naukowej i … został wzięty za jakiegoś profesora incognito.  

– Brunon Smagała! Ten nawet gdyby nawet nie był dyrektorem, z pewnością byłby za niego 

uważany. Albo Zbyszek Magdziarz! To z wyglądu dyrektor! – stwierdził Beker i po chwili 

zadał retoryczne pytanie: 

– A ja na dyrektora raczej nie wyglądam?  

– Ależ, co pan mówi, panie dyrektorze, pan ma bardziej dyrektorski wygląd niż ci dwaj! – 

zaprzeczyła jedna z wizytatorek. 

– i tu się pani myli – zawyrokował Beker – ja nie wyglądam nawet na wizytatora, i to nawet 

młodszego.  



Na potwierdzenie tych słów opowiedział, jak to nie tak przecież dawno, kiedy jeszcze nie był 

dyrektorem, poszedł do nowopowstałego wydziału Edukacji UM, umówiony tam uprzednio 

z jego szefem. A trzeba wszystkim wiedzieć, że w owych czasach, obowiązywał niepisany 

przydział obowiązków i miejsc. i tak noga wizytatora od szkół podstawowych nie powinna 

była postać w technikach, a kuratoryjni specjaliści od szkół zawodowych nie mieli prawa 

wstępu do liceów… Także od kontaktów z Urzędem Miasta byli namaszczani przez kuratorkę 

pracownicy. Stąd Andrzej Beker nie mógł być znany w magistracie. Wszedł więc do 

sekretariatu, zapytał o dyrektora Feliksa, a w odpowiedzi usłyszał, że ten jest zajęty. Poczekał 

i po dziesięciu minutach ponowił pytanie. Usłyszawszy tę samą odpowiedź, odczekał jeszcze 

chwilę i objaśnił, że jest z dyrektorem umówiony.  

–To niemożliwe! – stwierdziła nieco już podirytowana sekretarka. Dyrektor nie może teraz 

pana przyjąć, gdyż właśnie czeka na wizytatora Bekera z Kuratorium! 

 

** 

Zdarzenie miało miejsce osiem lat temu podczas powrotu ze służbowej delegacji do Paryża. 

Poprowadziliśmy tam z Andrzejem Bekerem kurs dla nauczycieli polskich szkół we Francji 

i innych krajach francuskojęzycznych. Była już noc, kiedy jadąc niemiecką autostradą, 

wybraliśmy zły kierunek. Zamiast, nadkładając nieco drogi, spróbować odnaleźć właściwą 

trasę szybkiego ruchu, zjechaliśmy z autostrady z zamiarem znalezienia wjazdu na pasma 

prowadzące w przeciwną stronę. Kto kiedyś zjechał z niemieckiej autostrady, wie co to 

znaczy. Już po chwili zgubiliśmy się w plątaninie dróg lokalnych, gubiąc też wszelki ślad po 

autostradzie. Po półgodzinnym jeżdżeniu w kółko, Andrzej zatrzymał się przy drodze 

i wysiadł z samochodu i stwierdził: 

– Spróbuję kogoś zatrzymać i zapytać o drogę. 

– Kto ci się zatrzyma w szczerym polu, po nocy… 

Niemal nie zdążyłam dokończyć owego wyrażającego daleko posunięty sceptycyzm zdania, a 

już Andrzej machał do przejeżdżającego samochodu, który…, o dziwo, przystanął obok nas. 

Niemiecki kierowca uprzejmie wyjaśnił, jak mamy jechać, a kiedy znaleźliśmy się na 

upragnionej trzypasmówce westchnęłam: 

– w Polsce kwitlibyśmy przy drodze do rana… 

– Coś ty, tam w ogóle nie mielibyśmy tego problemu! 

- ? 

- Przecież właściwie nie ma u nas autostrad. 
Alicja Badowska 



dawniej konsultantka DODN   

** 

Zbliżają się wakacje, to i anegdota będzie trochę wakacyjna. Opowiedział nam ją Leszek 

Pawlak, obecnie dyrektor administracyjny DCDNiIP, a dawniej wizytator w kuratorium. 

Wspomniał, że w 94. roku pojechał z wizytatorem Bekerem na miesięczne stypendium do 

Lipska. Uczyli się tam nie tylko niemieckiego, ale i poznawali kulturę naszych sąsiadów. Stąd 

darmowe bilety do teatrów, na koncerty, wystawy… 

- Pewnego dnia Andrzej dowiedział się, że w czasie naszego pobytu wystąpią w Niemczech 

Rolling Stonsi. Najpierw, używając „wdzięku i bezpretensjonalności” oraz świeżo nabytych 

umiejętności językowych usiłował przekonać naszą „opiekunkę od kultury”, że mogliby nam 

zasponsorować również wstęp na ten koncert. Niestety, nawet jego siła argumentacji była zbyt 

mała, żeby niemiecka urzędniczka uwierzyła, że zespół Rolling Stones ma coś wspólnego 

z niemiecką kulturą. Jednak determinacja Andrzejowa sprawiła, że zaproponowano nam 

okazyjne kupno biletów za pół ceny, tj. 60 marek. Wtedy dla nas nie było to mało, wiec ja, 

dużo mniejszy niż Beker fan rocka, nie bardzo miałem ochotę wydawać tyle pieniędzy. 

Usiłowałem też zniechęcić do projektu Andrzeja. „Coś ty, - odpowiedział na moje sugestie. 

Chciałbyś, żeby moja żona uschła ze zmartwienia. Przecież gdyby ona się dowiedziała, że tu 

występują Stonsi, a ja nie byłem na koncercie, pomyślałaby, że jestem bardzo chory 

i ukrywam to przed nią…” Dziś mogę powiedzieć, że nie żałuję. Co to był za koncert! 

 


