
Pani Joanna Karwowska jest obecnie nauczycielem SP i LO oraz była wieloletnim 
nauczycielem GIM. Była wychowawcą sześciu klas naszej szkoły (raz podwójnym). Na co 
dzień uczy matematyki i podstaw przedsiębiorczości, ale uczyła również technologii 
informacyjnej i informatyki. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz popularyzacji nauczania 
matematyki, która tak często jest postrachem młodych ludzi. Jej wychowankowie biorą udział 
w projektach edukacyjnych, są finalistami i laureatami konkursów, a wielu absolwentów 
wybiera studia techniczne, w tym matematyczne w kraju i za granicą. 
Otrzymała listy gratulacyjne Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z tytułu sukcesów 
odniesionych przez uczniów w konkursie przedmiotowym oraz od Wicemarszałka Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej za "Belfra Roku 2014". W plebiscytach SU otrzymała tytuł Belfer 
Roku 2010 i Belfer Pomocna Dłoń, zasłużyła również na wyróżnienie w konkursie 
„Przyjaciel Młodzieży”, gdzie była wybrana jako jedna z wielu nauczycieli liceum we 
Włocławku. Jest to osoba otwarta na różne potrzeby uczniów i formy pracy, dlatego 
podopieczni Pani Karwowskiej biorą udział w licznych konkursach i projektach. Jest 
koordynatorem szkolnym wielu konkursów (np. Wojewódzki Konkurs Matematyczny im. 
Stefana Banacha, Kujawsko-Pomorskie Zawody Matematyczne im. Mariana Rejewskiego, 
OM, OWE, OP, Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna, Kangur). Jest wieloletnią 
przewodniczącą zespołu przedmiotowego oraz komisji rekrutacyjnej do liceum w naborze 
elektronicznym. Zasiadała jako zewnętrzny członek komisji w konkursach wojewódzkich, 
gimnazjalnych i licealnych. Od 7 lat jest koordynatorem "Próbnej Matury z Matematyki" 
zorganizowanej przez CKZiU. Prowadzi koła zainteresowań (matematyczne i ekonomiczne) i 
koła wyrównawcze (również w ramach projektu edukacyjnego współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Brała udział w 
projektach Fundacji Anwil dla Włocławka. Współpracowała z wydawnictwem Aksjomat, 
publikując zadania swojego autorstwa. Napisana przez Panią Joannę Karwowską praca 
dyplomowa otrzymała wyróżnienie i została przedstawiona na Forum dla Dyrektorów Szkół 
Katolickich. Napisała dwa artykuły, które ukazywały się w czasopismach specjalistycznych. 
Prowadziła liczne szkolenia dla nauczycieli i uczniów. Kilkakrotnie tworzyła arkusz 
organizacyjny i plan lekcji szkoły. Pani Joanna Karwowska systematycznie doskonali swój 
warsztat pracy biorąc udział w licznych i zróżnicowanych formach doskonalenia 
zawodowego. Jest czynnym egzaminatorem egzaminów zewnętrznych. Jej uczniowie mają 
100% zdawalność matur. Maturzyści oraz gimnazjaliści mieli zawsze wyniki powyżej 
średniej krajowej. Od 2013 roku regularnie prowadzi lekcje otwarte oraz projekt 
międzyszkolny (ZSK - SP w Szpetalu Górnym). Jako wychowawca dba o wzrost 
intelektualny, jak i duchowy uczniów. 
Wykorzystuje wszystkie możliwe nowinki technologiczne udostępnione w naszej szkole. 
Prowadzi projekty oraz zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem tablic interaktywnych oraz 
pomocy multimedialnych. Jej wiedza na ten temat jest bardzo duża, dlatego każdego roku 
prowadzi szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie oraz lekcje pokazowe. Często sprawdzała 
wiedzę uczniów za pomocą pilotów Smart Response, iPadów oraz dzięki testom na platformie 
Classroom. Podczas prowadzenia lekcji technologii informacyjnej, wprowadziła swój autorski 
i innowacyjny program nauczania, pozytywnie zatwierdzony podczas rady pedagogicznej 
szkoły. Współpracując z panią Moniką Bińczarską z SP w Szpetalu Górnym, prowadzi od 
2013 roku projekt mający na celu popularyzację matematyki z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. 
W swoich klasach Pani Joanna Karwowska wprowadza dodatkowe funkcje dla każdego 
ucznia (np.: Sąd Klasowy, Szeryf Szafek, asystent do spraw mediacji). Jako wychowawca dba 
o wzrost intelektualny, jak i duchowy uczniów. Często organizuje wyjścia do teatru, opery, 
kina, muzeum na terenie Włocławka, Bydgoszczy i Warszawy. Była organizatorem oraz 



współorganizatorem licznych wycieczek szkolnych, związanych z misją katolicką szkoły, 
oraz wzbogacających zainteresowania uczniów (survival, rozwijanie myśli technicznych). W 
ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości organizuje wycieczki do firm i fabryk na terenie 
miasta Włocławek, aby uczniowie liceum mogli zobaczyć jak przebiega i na czym polega 
zarządzanie firmą. Wciela również w życie podczas tych lekcji projekty „Moja Firma”, w 
których uczniowie od podstaw zakładają firmę, uzupełniają niezbędną dokumentację, 
pozyskują środki z UE, rozpoznają rynek, tworzą reklamę i biznesplan oraz dbają o wizerunek 
wewnętrzny i zewnętrzny firmy. Projekt jest prezentowany na forum klasy i oceniany. 
Pani Joanna Karwowska wskazuje swoim podopiecznym nie tylko to, czego, ale i jak mają się 
uczyć, by mogli zrobić wszystko, co tylko sobie wymarzą oraz wskazuje dobrą drogę 
funkcjonowania w obecnym świecie. 
Była wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży w diecezji włocławskiej, angażując tym 
samym liczną grupę uczniów do współpracy w tym wielkim wydarzeniu. Wielokrotnie 
uczestniczyła w Pieszej Pielgrzymce Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę otaczając opieką 
DŁUGOSZAKÓW. Jest wieloletnim opiekunem stypendystów „Zdolni na start”. Zachęca i 
wspiera swoich wychowanków w realizacji projektów Olimpiady Społecznej „Zwolnieni z 
teorii”, które są realizowane na terenie Włocławka. Współorganizowała uroczystości szkolne 
tj.:"Drzwi otwarte w Długoszu", Dzień Matematyki, Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz 
organizowała Dzień Tabliczki Mnożenia, Jasełka szkolne, potyczki klasowe.
Pod kierownictwem ks. Jacka Kędzierskiego Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 
z sukcesem zrealizował Projekt unijny Diecezji Włocławskiej „Edukacja w Zespole Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość”, w ramach Poddziałania nr 
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w którym Pani Joanna 
Karwowska brała czynny udział prowadząc sześć grupy uczniów klas gimnazjalnych.
W roku 2018 od września do grudnia współpracowała z Uniwersytetem Otwartym 
Vladislawia, czyli z Fundacją na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku 
„Vladislawia”. Prowadziła autorskie warsztaty w ramach projektu: „O matematyce ukrytej w 
lesie, w ogrodzie, w szafie i za obrazem w twoim pokoju” z trzema grupami wiekowymi 
uczniów.
Jest to osoba otwarta na różne potrzeby uczniów i formy pracy, które najbardziej im 
odpowiadają, dlatego jej podopieczni biorą udział w licznych konkursach i projektach. 
Dwukrotnie otrzymała list gratulacyjny Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z tytułu 
sukcesów odniesionych przez uczniów w konkursie przedmiotowym (w Przedmiotowym 
Konkurs z Matematyki dla uczniów gimnazjum, doprowadziła do tytułu finalisty 6 uczniów 
oraz dwa razy uczniowie otrzymali tytuł laureata). W Kujawskim Konkursie Matematyczny 
dla Gimnazjalistów "Licz, zgaduj, kombinuj" uczniowie zdobywali wyróżnienia i pierwsze 
miejsca, a w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" każdego roku  mogą się 
pochwalić licznymi wyróżnieniami i wynikami bardzo dobrymi. Licealiści w Wojewódzkim 
Konkursie Matematycznym im. Stefana Banacha zdobywali wielokrotnie tytuły laureatów 
oraz II miejsce w kategorii drużynowej. Również tytułami laureatów uczniowie Pani Joanny 
mogą pochwalić się w Kujawsko-Pomorskich Zawodach Matematycznych im. Mariana 
Rejewskiego. Dodatkowo licealiści zachęcani przez Panią Joannę biorą udział i kwalifikują 
się do etapu okręgowego zawodów II stopnia Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej oraz Olimpiady Przedsiębiorczości. W Konkursie "Świadomie ubezpieczony - 
krok ku dorosłości", uczniowie zdobyli IV miejsce w Województwie.
Pani Joanna Karwowska prowadziła szkolenia oraz rady szkoleniowe np.: Analiza EWD, 
możliwości tablic interaktywnych oraz dziennika elektronicznego, wykorzystania aplikacji 
DROPBOX, analiza wyników próbnych egzaminów maturalnych i gimnazjalnych, tworzenie 
planu lekcji w dwóch programach PLEK i VULCAN oraz arkusza organizacyjnego szkoły w 



programie VULCAN. Każdego roku prowadzi szkolenia dla uczniów (wcześniej) klas 
trzecich gimnazjum, obecnie klas ósmych w związku z zasadami naboru elektronicznego do 
szkół ponadpodstawowych.
Od 2013 roku do 2019 roku prowadziła lekcje otwarte. Pierwsza lekcja odbyła się w związku 
z cyklem szkoleń organizowanych przez Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji 
Nauczycieli we Włocławku pt. "Wykorzystania tablicy interaktywnej w nauczaniu 
przedmiotów matematyczno - przyrodniczych". Lekcję obserwowało ponad dwudziestu 
nauczycieli z różnych włocławskich szkół. Kolejne lekcje otwarte były wynikiem współpracy 
z Panią Moniką Bińczarską z SP w Szpetalu Górnym. W ramach tej współpracy każdego roku 
odnawiany był projekt pt. "Rozwijanie umiejętności matematycznych. Matematyka bez barier 
- popularyzacja matematyki jako logicznego języka nauki.".
W książce "Obowiązkowa Matura poziom podstawowy - testy maturalne z matematyki" 
wydawnictwa Aksjomat, znalazły się zadania jej autorstwa. Stworzyła również na potrzeby 
maturzystów "Pigułkę matematyczną", zawierającą wszystkie najważniejsze informacje 
matematyczne wraz z zastosowaniem.
Napisana przez Panią Joannę Karwowską praca dyplomowa pod kierunkiem Marii Panz 
"Analiza egzaminów zewnętrznych w kierunku rozwoju ucznia i wsparcia nauczyciela na 
podstawie Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku", otrzymała 
wyróżnienie i została przedstawiona na Forum dla Dyrektorów Szkół Katolickich. Napisała 
również artykuł, który ukazał się w czasopiśmie "UczyMy", o genezie projektu, który 
stworzyła przy współpracy z Panią Moniką Bińczarską. Współpracowała z dr hab. Antonim 
Pardałą z Katedry Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej artykułem pt.: 
"Współczesna polska matura z matematyki, a praktyka, problemy i wyzwania", który ukazał 
się w IV tomie pracy monograficznej z dydaktyki matematyki "Współczesne Problemy 
Nauczania Matematyki". Umieszcza na stronach internetowych  przygotowane lekcje, 
scenariusze oraz zadania maturalne jej autorstwa. Każdego roku wspiera Rocznik Zespołu 
Szkół Katolickich swoimi sprawozdaniami.
Dzięki współpracy Zespołu Szkół Katolickich z Fundacją ”ANWIL dla Włocławka” Pani 
Joanna Karwowska pomagała w tworzeniu i realizacji projektów w ramach ogłoszonych przez 
Fundację konkursów grantowych, których celem była m. in. edukacja uczniów ze szkół 
włocławskich w przedmiotach ścisłych, zapewnienie dzieciom i młodzieży spędzającym 
wakacje w domu wypoczynku zorganizowanego w formie półkolonii. Tworzy materiały i 
filmy promujące szkołę. Brała udział i czynnie zachęcała Włocławian do akcji budowy 
wyjątkowego placu zabaw na terenie ZSK –„Wygraj Podwórko Talentów NIVEA”. Na lekcji 
podstaw przedsiębiorczości zachęca uczniów i włącza się z nimi do realizacji pomysłów 
młodych w ramach budżetu obywatelskiego Włocławka. Wraz z wychowankami bierze udział 
w lokalnych i ogólnopolskich akcjach mających na celu troskę o ludzi i środowisko 
(Szlachetna Paczka, Sprzątanie Świata, kiermasze świąteczne wspierające dzieci).


