
Edyta Biarda
Jest rodowitą siedlczanką. Swoje życie prywatne i zawodowe związała z naszym miastem. Jej największą 

pasją, której poświęciła całe niemal życie zawodowe okazała się praca z ludźmi dorosłymi. Dlatego w  1995 r. 
związała się na stałe z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach.

Przez lata pracy Edyta Biarda podejmowała nie tylko zagadnienia związane z dydaktyką, ale też uważnie 
obserwowała wszystko, co dotyczy zmian w metodyce oraz pedagogice i psychologii. Jej zainteresowania 
znalazły odbicie w podejmowaniu kolejnych wyzwań zawodowych. W latach 2004-2007 pracowała jako 
doradca metodyczny w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. 
Zajmowała się tam zagadnieniami dotyczącymi metodyki języka polskiego, doradzając nauczycielom 
szkół ponadgimnazjalnych oraz pełniąc funkcję redaktora naczelnego gazety „Dydaktyczne puzzle”. 
Podejmowała wówczas szereg działań, których celem było nie tylko wspomaganie pracy pedagogów, 
ale także zachęcanie nauczycieli oraz uczniów do różnorodnej aktywności i rozwijania pasji, m.in. 
zapoczątkowała międzyszkolny konkurs „Sprawny w mowie ojczystej”. Działalności metodycznej Edyta 
Biarda nie zaprzestała również po objęciu w 2007 r. funkcji dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

Podejmując różne aktywności, Edyta Biarda zwraca uwagę, aby  realizacja zadań konsolidowała 
wiele osób z różnych środowisk i aby działania te miały wymiar użyteczny społecznie. Dlatego już jako 
dyrektor zaangażowała się w prace zmierzające do zdobycia i wykorzystania środków unijnych. Dzięki 
nim zrealizowane zostały projekty „E-learning sposobem na problemy kształcenia ustawicznego” oraz 
„Europejskie Standardy Pracy” (trzy edycje). Pierwszy z nich zaangażował nauczycieli Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Siedlcach do przygotowania różnorodnych materiałów dydaktycznych oraz stworzenia 
Platformy Moodle dla uczących się. Warto podkreślić, że nie były to działania jednorazowe a zainicjowana 
wówczas platforma, udoskonalana w kolejnych latach poprzez realizację innowacji dydaktyczno- 
organizacyjnej, działa dotychczas i uznana została w czasie ewaluacji zewnętrznej za przykład dobrej 
praktyki. Dzięki drugiemu z projektów słuchacze placówki mieli szansę na naukę języka obcego, odbycie 
zagranicznych staży zawodowych i uzyskanie certyfikatów Europass. Nie mniej ważna okazała się praca 
metodą tutoringu, którą z grupą nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach z powodzeniem 
od kilku lat stosuje w pracy ze słuchaczami. Wiedzą i umiejętnościami oraz doświadczeniem zdobytym 
przy podejmowanych działaniach Edyta Biarda dzieliła się w lokalnym środowisku. A doświadczenia 
związane z pracą metodą tutoringu były prezentowane w Warszawie podczas międzynarodowej konferencji 
„Tutoring jako modelowa propozycja systemowego oddziaływania w procesie resocjalizacji młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym”.

Równie ważnym aspektem działalności Edyty Biardy jest charytatywna praca na rzecz lokalnego 
środowiska. Od roku szkolnego 2014/2015 podejmuje działania adresowane do uczniów, rodziców, 
nauczycieli oraz ludzi zawodowo pracujących z osobami młodymi w celu zapobiegania uzależnieniom. 



Kampanie „Cyberprzemoc – nie jesteś sam!”, „Dopalacze – nie bądź celem” oraz „Widzę- rozmawiam- 
reaguję. O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież” cieszą się olbrzymią popularnością i  objęły 
swoim zasięgiem kilka tysięcy osób. Edyta Biarda skupiła wokół siebie w czasie ich realizacji osoby z  różnych 
instytucji, zapewniła mieszkańcom miasta wykładowców z autorytetem. Z pasją i zaangażowaniem 
włączyła się także w prowadzenie warsztatów i konferencji, pisanie artykułów, przygotowanie materiałów 
profilaktycznych przekazywanych nieodpłatnie uczniom i dorosłym.

Trudno wymienić wszystkie przedsięwzięcia, których Edyta Biarda była inicjatorem. Jednak w każde 
z nich angażowała się bardzo mocno, szukając dla podejmowanych działań sojuszników, konsolidując ludzi 
o różnych przekonaniach i z różnych środowisk. Dotychczasowa działalność Edyty Biardy wielokrotnie 
była doceniana. Świadczą o tym nagrody, wyróżnienia i medale. Do najważniejszych z nich należą: Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, srebrny Medal Za Długoletnią Służbę, nagrody Prezydenta Miasta Siedlce, 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

Ta charakterystyka byłaby niepełna bez ukazania osobowości Edyty Biardy. Jest ona osobą sumienną 
w działaniu, pracującą skutecznie, z pasją. Jako człowiek Edyta Biarda odznacza się otwartością, 
życzliwością wobec ludzi, pracowitością, które w połączeniu z wiedzą, umiejętnościami organizacyjnymi,  
pomysłowością, konsekwencją w działaniu oraz darem przekonywania stanowią olbrzymi potencjał. Jeśli 
uznaje, że cel jest ważny zawsze gotowa jest podejmować nowe wyzwania i odważne decyzje, nawet jeśli 
wymagają one olbrzymiego zaangażowania i jeszcze większej ilości pracy. 


