Zenon Bigoszewski
(1929-2012)
Laureat III Edycji Nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego (1998 rok),
urodził się 2 lutego 1929 roku w Kamionkach koło Płocka. Syn Julianny i Feliksa
Bigoszewskich. Naukę rozpoczął w szóstym roku życia w Szkole Podstawowej w
Tłuchowie, a następnie do 1939 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w
Dobrzyniu nad Wisłą. W czasie okupacji pracował i uczęszczał na komplety tajnego nauczania. W
1945 roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Płocku, a następnie czując powołanie
pedagogiczne przeniósł sie do Liceum Pedagogicznego w tym mieście. Po ukończeniu nauki został
zatrudniony w 1949 roku w Szkole Podstawowej w Turzy Wilczej. W następnym roku podjął studia
zaoczne Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi na kierunku geografia z geologią. Po czterech latach
nauki otrzymał dyplom ukończenia studiów wyższych. W tym też roku przeniósł się do Szkoły
Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą i założył rodzinę, żeniąc się z Marią Mirotą, również
nauczycielką. Od 1961 roku do 1963 roku pełnił funkcję Kierownika Wydziału ZNP w Lipnie nie
przerywając pracy nauczycielskiej.
Z chwilą przybycia do Dobrzynia, niepokoiła go niewiedza młodzieży na temat własnego miasteczka.
Postanowił rozbudzić ciekawość w kole krajoznawczym, którego był opiekunem. Wyjeżdżał z
młodzieżą do Towarzystwa Naukowego Płockiego skąd czerpano wiedzę o historii Dobrzynia i Ziemi
Dobrzyńskiej.
W 1963 roku na Sesji Miejskiej Rady zgłosił wniosek o uroczystym uczczeniu 900-lecia Dobrzynia
uzyskując Potwierdzenie z Kadry Historii Uniwersytetu Toruńskiego od prof. Bieniaka. W rezultacie
stał się głównym organizatorem finalizacyjnym uroczystości 900-lecia tego miasta w latach 19651966. Plonem tych zainteresowań stal się wydany " Informator - Dobrzyń nad Wisłą i okolice" - jego
autorstwa z którego do dziś czerpie młodzież wiadomości o swej miejscowości. W tym czasie w
społeczeństwie Dobrzynia i okolic zrodziła się myśl powstania szkoły średniej i nowego budynku.
Zenon B. Został sekretarzem komitetu. w rezultacie powstał nowy budynek, a w nim Liceum
Ogólnokształcące, które trwało 7 lat. Młodemu pasjonacie Wydział Kultury w Lipnie powierza opiekę
nad Klubem Rolnika w Leniach Wielkich. Klub ten w 1966 roku uzyskuje III miejsce w kraju, a
Wojewódzki Sejmik Kultury w Bydgoszczy wybrał Zenona Bigoszewskiego delegatem na Kongres
Kultury Polskiej w Warszawie.
W 1972 roku powołany zostaje na wizytatora geografii w Wydziale Oświaty w Lipnie i pełni funkcję do
czasu likwidacji powiatu. Następnie powierzono mu zastępcę dyrektora Szkoły Podstawowej w
Dobrzyniu nad Wisłą pełni funkcję aż do przejścia na emeryturę w 1985 roku. W latach 1985-1991
uczy na 1/2 etatu w Szkole Podstawowej w Mokowie. Pracownik w Zespole Kolegiów Nauczycielskich
we Włocławku. Przez całą swą działalność dydaktyczną i społeczno-kulturową wygłaszał odczyty na
temat przeszłości Dobrzynia i Ziemi Dobrzyńskiej a wiele wychowanków poszło w jego ślady.
Za pracę zawodową i społeczną uhonorowano Zenona Bigoszewskiego odznaczeniami i nagrodami.
Odznaką Tysiąclecia - 1964 r. Złotą Odznaką ZNP w 1971 r., Złoty Krzyż Zasługi - 1972 r., Zasłużony
działacz Kultury 1977 r. Dyplom i Nagrodę kuratora - 1984 r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski w 1986 roku

