
ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ  
Zbliżają się Święta… czas odpoczynku, ładowania akumulatorów po kolejnym niełatwym roku pod rządami pandemii.  Czas tym bardziej trudny, że 

nie mogliśmy skupić się tylko na dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, na codziennej pracy zawodowej i działalności związkowej. Dodatkowej 
troski, a nawet trwogi o polską oświatę przysporzył minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, prezentując swoje pomysły na polską szkołę, na 
kształcenie młodego pokolenia,  próbując wprowadzić złe zmiany w prawie oświatowym. Lex Czarnek, jeśli miałby się zmienić w szkolną rzeczywistość, 
zniszczyłby nowoczesną polską edukację, zmieniając ją całkowicie. Wiemy, że na tych zmianach na pewno ucierpią nie tylko uczniowie i nauczyciele. 
Problem dotknie rodziców, pracowników niepedagogicznych, samorządy, całe społeczeństwo, a w dalszej perspektywie - wszystkie dziedziny życia 
społecznego i gospodarczego.  

Świadomi tych zagrożeń nie pozostajemy obojętni. Informujemy, rozmawiamy, organizujemy… .Przypomnę tylko niektóre podejmowane przez nas 
problemy i zadania: 

 - działania okręgowego Zespołu Teams „Edukacja Włączająca” (od 12.02.2021) – w tym mini konferencje z nauczycielami, rodzicami, samorządow-
cami… oraz Zespołu „Placówki Oświatowe Ministerstwa Sprawiedliwości” (od 22.06.2021), 

- Konferencja okręgowa „EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - DOKĄD ZMIERZAMY?” (13.05.2021 r.), 
- aktywny udział przedstawicieli Okręgu Śląskiego ZNP w Obywatelskim Kongresie Edukacyjnym (zdalnie – 21.07.2021), 
- rozmowy w ramach Zespołu ds. Statusu Zawodowego Nauczyciela, 
- Pikieta w Warszawie pod hasłem „Dość arogancji i braku szacunku dla nauczycieli” (9.10.2021), ciąg dalszy na str 2. 
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- Samorządowa Debata Województwa Śląskiego „Dokąd zmierzasz 
polska szkoło?” (Sosnowiec, 11.11.2021), 

- list Przewodniczącego Okręgowego KMN do posłów RP i kolejne 
spotkania z niektórymi z nich, 

- spotkania kierownictwa Związku z reprezentantami partii politycz-
nych, 

- złożenie w Sejmie podpisów pod inicjatywą obywatelską „Godna 
płaca i wysoki prestiż nauczycieli”, 

- manifestacja przed Sejmem (8.12.2021) „Pogrzeb polskiej eduka-
cji”, 

- wystąpienia przedstawicieli ZNP w Sejmie i w komisjach parlamen-
tarnych, 

- wiele działań organizowanych przez oddziały i inne struktury ZNP. 
W tym trudnym czasie spotykamy się stacjonarnie lub „ekran w 

ekran”, planujemy, rozmawiamy – działamy. 
Mamy nadzieję, że nasza determinacja (szkoda, że nie całego środo-

wiska oświatowego) i konsekwencja zastopuje wprowadzenie tych złych 
zmian w prawie oświatowym.  

Oprócz wyżej wymienionych działań, na bieżąco analizujemy stan organiza-
cyjny ZNP, rozmawiamy na temat sposobów utrzymania liczebności oddzia-
łów Okręgu Śląskiego oraz pozyskiwania nowych członków ZNP, uaktywnia-
nia młodych członków naszej organizacji, a także optymalizacji struktury 
Okręgu.   

Dziękuję wszystkim za wspieranie inicjatyw ZNP, za wszelkie przejawy soli-
darności zawodowej i ludzkiej. Dziękuję za całoroczną aktywność na rzecz 
członków ZNP i całej naszej organizacji, która stanowi doskonałą odskocznię 
do działań w 2022 roku. Niech świąteczne dni spędzone w gronie najbliż-
szych, będą przeciwwagą dla czekających nas  w kolejnych tygodniach i mie-
siącach wyzwań i trudów.  

Niech ten przedświąteczny czas  obfituje w zdrowie i odporność, a Święta 
Bożego Narodzenia będą pełne uśmiechu i radości. A w Nowym Roku, 
oprócz zdrowia dla Was i Waszych Rodzin, życzę powrotu  do normalności. 

Jadwiga Aleksandra Rezler  
Prezes Okręgu Śląskiego  

Związku Nauczycielstwa Polskiego 

26 listopada Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Zawodo-
wy Górników w Polsce, Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Cen-
trum im. Ignacego Daszyńskiego zorganizowały konferencję 
“Edukacja klimatyczna jako narzędzie transformacji klimatycznej 
z perspektywy Śląska i Ślązaków. Zorganizujmy się sami!”. 

Konferencja obyła się w formule mieszanej dzięki platformie  
ZOOM oraz była transmitowana na Facebook’u.  

Spotkanie w siedzibie Okręgu Śląskiego ZNP prowadziła Dorota 
Obidniak odpowiadająca w Zarządzie Głównym Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego za współpracę międzynarodową. 

Gości przywitali Sławomir Broniarz, Prezes ZNP i Dariusz Potyra-
ła, przewodniczący ZZG. Obaj panowie przedstawili pokrótce cele 
konferencji, raz z punku widzenia nauczycieli, dwa pracowników 
przemysłu wydobywczego. 

Najważniejszymi tematami konferencji były: transformacja kli-
matyczna z perspektywy pracowników, wyzwania klimatyczne 
regionu, edukacja jako narzędzie transformacji klimatycznej, moż-
liwości wdrożenia działań.  

Wybór Katowic nie był przypadkowy, gdyż w tym mieście odbył 
się szczyt klimatyczny COP24 w 2018 roku i jest ono stolicą regio-
nu, którego gospodarka opiera się na wydobyciu węgla i przemyśle 
ciężkim. 

Jego mieszkańcy są z jednej strony najbardziej świadomi zagro-

żeń związanych 
z degradacją środo-
wiska i jednocześnie 
pełni obaw przed 
utratą pracy wynika-
jącą z zamykania 
kopalń. 

Nawiązanie dialogu ma służyć wypracowaniu wspólnych rozwiązań 
dla zrównoważonego rozwoju regionu, zwrócić uwagę na obawy i 
oczekiwania młodych ludzi o przyszłość. 

Zainicjować kampanię edukacyjną o zmianach klimatu, która jed-
nocześnie będzie stanowiła forum dialogu o tym, jak dokonać trans-
formacji w życiu indywidualnych mieszkańców, w którym oni sami 
będą podmiotem, a nie przedmiotem zmian.  

Na ilustracjach powyżej widzimy 
publikacje, z jakimi mogli się zapoznać 
uczestnicy katowickiej konferencji. 
Z tym, że fotografia druga przedstawia 
rozdział III „Edukacji klimatycznej 
w Polsce”. 

W tytule pozwoliłem sobie nawiązać 
do modlitwy, bo by był chleb, musi być 
odpowiedni klimat, w najbardziej do-
słownym sensie. 

Jan Kraśkiewicz 

mailto:ogniskowiec@znp.edu.pl
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Pozostali w pamięci:  

Bobrowniki, Jaworzno, Kroczyce, Myka-

nów, Mysłowice, Sosnowiec—str.4,  

Współpraca międzynarodowa:  

26 listopada 2021 odbyła się, w trybie 

mieszanym, konferencja „Edukacja klima-

tyczna”, zorganizowana między innym 

przez Okręg Śląski ZNP. str. 2,  

ZNP u prawodawcy—ma być HiT może 

wyjść KIT, złożenie podpisów Inicjatywy 

Obywatelskiej w Sejmie—więcej informa-

cji na str. 14,  

Oddziały—Pawłowice-XVIII Dzień Związ-

kowca Okręgu Śląskiego—str. 4-6,  

Bobrowniki, Psary—codzienna praca w 

terenie—str. 8,  

Chorzów-Posiedzenie Komisji Edukacji 

UM w siedzibie oddziału—str. 9,  

Częstochowa—O pracę z sensem—

zbędne dyżury w przedszkolach—str. 9,  

Dąbrowa Górnicza -Walka o prawa pra-

cowników oraz prawa do zarządzania dy-

rektorów placówek oświatowych—str. 10,  

Mykanów-Uroczystości w oddziale i gmi-

nie—str. 7,  

Racibórz-Wszystko dla rodziny—str.8 –9, 

Żory—cykl spotkań ze związkowcami—str. 

8,  

Siemianowice. Dzień Edukacji Narodo-

wej—str. 7,  

Ogniska—DW Nauczyciel. Plener i tur-

niej Dart 301—str. 12 –13, 

Sekcje—PAiO—  16 l istopada 2021 roku 

w siedzibie Okręgu Śląskiego odbyło się 

zebranie przewodniczących oddziałowych 

sekcji PAiO. Program zebrania był wzbo-

gacony o szkolenie  na temat regulami-

nów wynagradzania pracowników niepe-

dagogicznych, które prowadził prawnik 

Okręgu Śląskiego ZNP Michał Olesiak. W 

zebraniu uczestniczyło 30 osób. Sekcja 

Emerytów i Rencistów  ogłasza konkurs na 

esej—Rybnicka SEiR i jej jesienny biuletyn 

informacyjny—str. 10,  

Klub Młodego Nauczyciela—  „Akcja Ko-

zika”  - oraz Związkowy Salon Młodego 

Nauczyciela—str. 10—11,  

Komisja Pedagogiczna—Gdzie byliśmy, 

dokąd zmierzamy? Współczesne problemy 

edukacji w Polsce—str. 12,  

OGNISKA, ODDZIAŁY, REJONY, SEKCJE, KLUBY. 
Komisja Historyczna—intensywne prace nad historią Okręgu 

Śląskiego i oddziałów go tworzących związane ze stuleciem 

oświaty polskiej na Śląsku oraz ZNP, który był jednym z jej bu-

downiczych. Szczegółowe informacje w następnym numerze.  

Sekcja Szkolnictwa Zawodowego—09.11.2021 r. odbyło się 

zebranie wyborcze, na którym wybrano przewodniczącego 

Okręgowej Sekcji Szkolnictwa Zawodowego oraz Członków Za-

rządu Sekcji. Przewodniczącą została kol. Anna Nowak -

Malcherek (Wiceprezes Oddziału Międzygminnego ZNP w Raci-

borzu), a w skład Członków Zarządu weszli: kol. Izabela Giers-

berg-Mataniak (Oddział ZNP w Chorzowie) oraz kol. Grzegorz 

Grimm (Wiceprezes Oddziału ZNP w Zabrzu).  

Sekcja bibliotekarska—1 grudnia br. w formie zdalnej na 

platformie MS TEAMS ZNP wraz z innymi zorganizowała (...) II 

Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkoleniową „Centra in-

formacji multimedialnej w bibliotekach” oraz XVII Regionalne 

Forum Bibliotekarzy w Częstochowie. Konferencja odbyła się 

dnia 1 grudnia 2021 roku w godzinach od 10.00 do 14.30, str. 

12. 

Co w prawie (oświatowym) piszczy?  

1. Opinia do Projektu rozporządzenia w sprawie sposobu po-

działu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek sa-

morządu terytorialnego w roku 2022.  

2. Opinia do Projektu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.  

3. Uwaga—sygnaliści nadchodzą.  Dyrektorzy szkół pracują 

już nad wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi sposobu komu-

nikowania się z sygnalistami. Część z nich chce, by możliwe 

także było zgłaszanie naruszenia standardów etycznych. Tym-

czasem projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających narusze-

nie prawa jest dopiero konsultowany, a już do związkowców 

zgłaszają się dyrektorzy z pierwszymi projektami regulaminów 

np. w Żorach. Przypominamy, że nie ma podstaw prawnych do 

tworzenia wspomnianych regulaminów, a istniejąca dyrektywa 

unijna nie jest wyznacznikiem do tworzenia wewnętrznych do-

kumentów.  

Nauczycielski Klub Literacki—Nauczycielski Klub Literacki 

przy Okręgu Śląskim ZNP działa od niepamiętnych czasów i sku-

pia wielu szczególnie utalentowanych poetów, pisarzy z nasze-

go środowiska. Obecnie Klubowi przewodniczy kol. Eugeniusz 

Rychlicki, a jego zastępcą jest  kol. Elżbieta Gola. Klub w czasie 

pandemii wydał tomik wierszy pod tytułem „Gdy świat się za-

trzymał”. Aktualnie zespól przygotowuje się do wydania anto-

logii „Kolory zdarzeń” (2021). W okresie pracy zdalnej utworzo-

ny został zespół Nauczycielskiego Klubu Literackiego na plat-

formie Microsoft Teams, na której zamieszczane były utwory 

poetyckie poświęcone pandemii, odizolowaniu, walce z korona-

wirusem oraz odnajdywaniu radości w prostych rzeczach i kon-

takcie z drugim człowiekiem.  

U sąsiadów, czyli co słychać w Okręgu Opolskim?. —str. 15.  
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Bobrowniki. 
Od kilku lat przed dniem Wszystkich Świętych 

odwiedzamy groby naszych kolegów i koleża-
nek. Zapalamy znicze i wspominamy…, przywo-
łujemy obrazy, wydarzenia, które zapamiętali-
śmy ze wspólnych spotkań… . Czesia – Czesława 
Jankowska wieloletnia Prezeska Oddziału. 

Wrażliwa, empatyczna. Zawsze wiedziała, 
komu trzeba pomóc. Po przejściu na emeryturę, 
ze względu na stan zdrowia wycofała się z dzia-
łalności związkowej. 

Lidzia – Lidia Rabsztyn była nauczycielką nau-
czania początkowego i geografii. Prowadziła też 
drużynę harcerską. Sama wychowywała niepeł-
nosprawną córkę, mimo tego, zawsze uśmiech-
nięta, życzliwa. Dobrze czułyśmy się w jej towa-
rzystwie. W naszym gronie wyróżniała się ele-
gancją i wyczuciem stylu. Po prostu podglądały-
śmy, co nosi Lidzia. 

Pani Lucyna- Lucyna Motyka, przez wielu na-
zywana „Lusią”. Była sekretarką, która wszyst-
kie sprawy szkoły ma w jednym palcu. Znała 
wszystkich nauczycieli gminy. /To czasy zbior-
czych szkół/. Zawsze pomocna, uprzejma, spo-
kojna. I ten niezwykły szyk i gracja, którymi wy-
różniała się w każdym towarzystwie, dama w 

każdym wymiarze. 
Zosia Krzykawska - 
prekursorka dzia-
łań w zakresie 
ochrony przyrody. 
Tryskała energią, 
którą zarażała in-
nych. 
Założycielka Mię-
dzynarodowego 
Miasteczka Eduka-
cji Ekologicznej w 
Rogoźniku. Całko-
wicie pochłonięta 

swoją pasją; organizatorka młodzieżowych obo-
zów międzynarodowych, nowatorskich pracow-
ni przyrodniczych, kursów komputerowych, 
zajęć w plenerze itd. itd. Można by wyliczać 
jeszcze długo. Podkreślić trzeba, że działo się to 
na długo przed „funduszami unijnymi”. Była 
niestrudzona w tym, co robiła. 

Pan Bronek - Broni-
sław Przybyłek – 
człowiek o pięknej 
duszy i manierach. 
Niejeden mógłby 
uczyć się od niego 
kindersztuby. Wie-
loletni nauczyciel 
muzyki. Założyciel 
dziecięcych zespo-
łów muzycznych. 
Jego ukochanym 

instrumentem był akordeon. Z sentymentem wspominam chwile, kiedy 
p. Bronek przynosił swój stary, wysłużony, ciężki akordeon na spotkania 
związkowe i grał… . 

Wspominały: Stanisława Kałuża i Elżbieta Błońska z Sekcji Emerytów i Rencistów Od-
działu ZNP w Bobrownikach 

Jaworzno 
Grób rodziny Stachańczyków, gdzie pochowana 

jest niezapomnianej pamięci Prezeska Oddziału—

Henryka Stachańczyk, odwiedziły Monika Łazow-

ska—obecna Prezes Oddziału i Iwona Wilczyń-

ska—Wiceprezes. 

Kiedy zbuntowany przeciwko drogom awansu 

redaktor stanął oko w oko z Henryką, ta powie-

działa mu tylko „Jasiu, nie wypada, by Prezes od-

działu nie był dyplomowany.” 

Kłóciliśmy się później wielokrotnie, ale te słowa 

spowodowały, że pozostała w mej pamięci jako 

człowiek ludziom życzliwy. 

Kroczyce—Prezes Beata Bojanek i Wicepre-
zes Dawid Gajecki z Oddziału ZNP w Kroczy-
cach zapalili znicz na grobie pani Lidii Kulak, 
którą pożegnaliśmy 6 maja 2021 roku. 

Pani Lidia Kulak pełniła funkcję Prezesa Od-
działu w Kroczycach przez dwie kadencje do 
2006r. Była wspaniałym człowiekiem, brakuje 
nam jej bardzo. Niech odpoczywa w spokoju.  

Sosnowiec—W Sosnowcu od 20 lat jest tradycja odwiedzania w tym 
Dniu grobów Koleżanek i Kolegów, których nie ma już wśród nas. Znicze 
zapalają Prezesi Ognisk i SEiR. Przykro jest tylko, że co roku zwiększa się 
liczba grobów. W tym roku odwiedziliśmy 127 grobów naszych Kolegów 
i Koleżanek.  

Mysłowice.—Drugiego listopada b.r., 
w Dzień Zaduszny delegacja Oddziału ZNP w My-
słowicach w składzie: Prezes Oddziału - Marek 
Fabryczny, Wiceprezes - Irena Wybraniec oraz 
Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów – 
Krystyna Kupich, odwiedziła mysłowickie nekropo-
lie w Centrum oraz w dzielnicy Brzezinka, gdzie 
zapaliła znicze na grobach osób zasłużonych dla 
ZNP i mysłowickiej oświaty. Przynieśli kwiaty, za-
palili znicze, odmówili modlitwę. Wspominali tych, 
którzy odeszli: Wiesława Gajowca - inspektora 
oświaty, dyrektora I LO, członka Zarządu Oddziału i 
Okręgu ZNP ; Jana Kubiczka - poprzedniego Preze-
sa Oddziału ZNP w Mysłowicach, Emę Gwiozdę- 
długoletnią sekretarz ZNP i PKZP, Krystynę Het-
mańską – prowadzącą mysłowicki Klub Nauczycie-
la. Byli również na grobach: Zenony Owczarek, 
Hildegardy Baron. Zapalili również znicz pod Po-
mnikiem Chrystusa – krzyżem, pod którym mysło-
wiczanie składają znicze, jeśli nie wiedzą, gdzie leżą 
ich bliscy lub nie mogą dotrzeć na ich groby.  

Dzień ten był dniem zadumy i refleksji nad sen-
sem ludzkiego życia. 
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Rozmowa z Moniką Klyszcz-Kaczmarek—Prezesem 
Oddziału ZNP w Pawłowicach. 

Koleżanko Prezes, dlaczego zdecydowałaś się na orga-
nizację XVIII Dnia Związkowca? Przecież to jest ogromny 
wysiłek organizacyjny i finansowy. A ile mogłaś otrzymać 
dotacji? 

MKK—Dlaczego się zdecydowałam na organizację 
Dnia Związkowca połączonego z nadaniem sztandaru? 
Razem z Zarządem Oddziału chcieliśmy, by nasz Oddział 
wyraźniej zaistniał w środowisku lokalnym i w życiu 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jako Oddział samo-
dzielnie funkcjonujemy około 30 lat. Chcieliśmy mocno 

zaakcentować swoje istnienie i pracę dla społeczności 
lokalnej. Uważaliśmy, że mały Oddział też może zorgani-
zować uroczystość rangi okręgowej i pokazać się z dobrej 
strony. Osobiście od dawna marzyłam o tym, aby mój 
Oddział miał sztandar, bo dla mnie to ważny symbol 
łączący dane środowisko. Starania o niego trwały półtora 
roku. Warto było, bo po uroczystości zapisało się do 
Związku aż pięć osób. To jest dużo, jak na nasz stosunko-
wo mały Oddział. Warto nadmienić, że pawłowickie 
środowisko jest bardzo ambitne, kreatywne i rzetelne. 
Dlatego pragnęłam pokazać je z tej najlepszej strony. 
Nieustannie staram się konsolidować moich związkow-
ców, utrzymując stały kontakt zarówno z czynnymi za-
wodowo nauczycielami, jak i członkami Sekcji Emerytów 
i Rencistów. 

Pytasz o koszty. Subwencja z Okręgu Śląskiego, który 
był współorganizatorem uroczystości, nie jest taka mała 
jak ci się wydaje. Nieoceniona była też pomoc i cenne 
rady Jadwigi Aleksandry Rezler—Prezes Okręgu Śląskie-
go, Wiceprezes Anety Mastalerz oraz koleżanek Grażyny 
Cholewy i Aliny Michalak. 

Działam i pracuję w tym środowisko już ponad 25 lat. 
Staram się pozyskiwać ludzi, okazywać im szacunek, 
rozmawiać z nimi. To dało wymierne efekty nie tylko w 
postaci bezinteresownej pomocy, ale i znacznych upu-
stów cenowych. Bardzo pomógł nam także Franciszek 
Dziendziel - wójt Gminy Pawłowice, Referat Promocji i 

Integracji Europejskiej Urzędu Gminy oraz władze samorządowe, udostępniając nam 
Gminny Ośrodek Kultury, sprzęt, pracowników. 

Możesz powiedzieć, kto jest autorem spektaklu? 
MKK—Autorką scenariusza i reżyserką jest polonistka Lidia Ponicka-Gosek. To osoba 

niezwykle utalentowana i pełna pasji. Przygotowanie spektaklu „Nauczyciele na drodze 
ku wolności" podczas pandemii wymagało ogromu pracy i zaangażowania. Aktorami 
byli uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowi-

cach. Do programu artystycznego dołączył też zasłużony dla Gminy Pawłowice Chór 
Viola, który uświetnił naszą uroczystość występując zupełnie charytatywnie. Myślę, że 
zawdzięczamy to związkowcom, których kilkoro w nim śpiewa. 

Praca nad tą uroczystością uświadomiła mi, że siła Związku jest ogromna, jestem nią 
wręcz oszołomiona.  

Teraz, jeżeli pozwolisz, przedstawię tobie i wszystkim czytelnikom „Ogniskowca" spra-
wozdanie z naszej uroczystości. 

XVIII Dzień Związkowca odbył się dnia 23 października 2021 r. w Pawło-
wicach. Organizatorem był Oddział ZNP w Pawłowicach wraz z Okręgiem 
Śląskim ZNP. Niezwykle pomocne przy organizacji tej ważnej uroczystości 
były władze samorządowe Gminy Pawłowice. Wójt Gminy Pawłowice 
udzielił nam 90% upustu na wynajęcie sali widowiskowej oraz sali bankie-
towej Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach, Urząd Gminy podaro-
wał 15 pakietów promocyjnych, zadbał też o ściankę i stoisko.  
W imprezie brało udział 220 członków ZNP z Oddziałów ZNP Okręgu Ślą-
skiego oraz 31 zaproszonych gości. 

Podczas uroczystości wręczono: 
- odznaczenia państwowe: 
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI 
Grażyna Hołyś-Warmuz—Siemianowice Śląskie 
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI 
Zyta Czyż—Gorzyce 
MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ 
Barbara Załoga—Mikołów 
- 40 listów gratulacyjnych w związku z otrzymaniem medali KEN, 
- 7 Złotych Odznak ZNP, 
- 3 Odznaki za 50-letnią przynależność do ZNP, 
- 3 tytuły „Przyjaciel ZNP”, którymi na wniosek Prezesa Oddziału ZNP w 

Pawłowicach uhonorowano: Franciszka Dziendziela - wójta Gminy Pawło-
wice, Jana Figurę - dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach, 
Grzegorza Paszynę—dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kor-
czaka w Pawłowicach. 

Tytuł Honorowego Prezesa Oddziału przyznany został kol. Marii Tkocz z 
Wodzisławia Śląskiego. Tytuł Honorowej Przewodniczącej Oddziałowej 
Sekcji Emerytów i Rencistów otrzymały: Teresa Kurek—Siemianowice 
Śląskie, Jadwiga Serzysko-Wodzisław Śląski, Katarzyna Stwora-Żywiec. 
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Zaproszeni goście zabierali głos, a Prezes Okręgu Ślą-
skiego – kol. Jadwiga Aleksandra Rezler wręczyła nagro-
dy i wyróżnienia aktywnym członkom Zarządu Okręgu 
Śląskiego ZNP. W części artystycznej zaproszeni obejrzeli 
spektakl "Nauczyciele na drodze ku wolności" w reżyserii 
Lidii Ponickiej-Gosek, w wykonaniu uczniów i absolwen-
tów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w 
Pawłowicach oraz wysłuchali występu Chóru Viola. 

Po zamknięciu części oficjalnej, która trwała 180 minut, 
wszyscy uczestnicy przeszli z sali widowiskowej do sali 
bankietowej, gdzie zorganizowano poczęstunek. 

Po zakończeniu uroczystości  200 sztuk kanapek, które 
pozostały z poczęstunku, przekazaliśmy do Domu Pomo-
cy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pielgrzymowicach.  

Pozyskaliśmy: 
- dotację finansową z Okręgu Śląskiego na organiza-

cję uroczystości, 
- 90% upustu na wynajęcie sali widowiskowej oraz 

sali bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pawło-
wicach (wynajęcie kosztowałoby ponad 4 tysiące zło-
tych, ale dzięki staraniom otrzymaliśmy od Wójta Gmi-
ny Pawłowice wysoki upust), 

- bezpłatną pracę dźwiękowca i oświetleniowca oraz 
dwóch pracowników GOK-u, 

- bezpłatne sprzątanie sali widowiskowej i bankieto-
wej, 

- bezpłatne wykonanie 7 ozdobnych, ręcznie robio-
nych, zaproszeń dla najważniejszych gości, 

- z Urzędu Gminy Pawłowice - stoisko promocyjne z 
darmowymi materiałami reklamowymi, ściankę, 

- z Urzędu Gminy Pawłowice -10 dużych pakietów 
promocyjnych oraz 15 małych pakietów promocyjnych 
dla Fundatorów Sztandaru oraz najważniejszych gości, 

- bezinteresowną pracę i pomoc osób nie będących 
członkami Oddziału ZNP oraz Zarządu, Prezesów 
Ognisk, Komisji Rewizyjnej, członków Ogniska przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Paw-
łowicach. 

 

Szanowni Goście naszej 
uroczystości: 
- Grzegorz Gruchlik - Wice-
prezes Zarządu Głównego 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, 
- członkowie Zarządu Głów-
nego Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, 
- członkowie Głównej Komi-
sji Rewizyjnej, 
- Jarosław Szczęsny - radny 
Sejmiku Województwa 
Śląskiego, 
- Franciszek Dziendziel - 
wójt Gminy Pawłowice, 
- Grzegorz Nogły – członek 
Rady Powiatu Pszczyńskie-
go, 
- Wacław Czerkawski  Prze-
wodniczący Rady Ogólno-
polskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych 
Województwa Śląskiego, 
- członkowie Prezydium i 
członkowie Zarządu Okręgu 
Śląskiego Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, 
- dyrektorzy placówek 
oświatowych: Anna Ganiek 
– dyrektor ZSP w Pawłowi-
cach, Anna Foks – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w 

Warszowicach, Magdalena Stuchlik – dyrektor Publicznego Przedszkola w Pielgrzymo-
wicach, Bożena Herman  – dyrektor ZSP w Krzyżowicach, Irena Potaczek – dyrektor 
Publicznego Przedszkola w Pawłowicach, Grzegorz Paszyna - dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Pawłowicach, Andrzej Wowra - dyrektor ZSO w Pawłowicach. 

- Mariusz Grygier—dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach, 
- Sylwia Wojciechowska – Witkowska – dyrektor Domu Wypoczynkowego 

„Nauczyciel” w Ustroniu - Jaszowcu oraz wicedyrektor Marek Witkowski, 
- członkowie Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Śląskiego oraz 

Oddziałowych: Komisji Rewizyjnych, Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi, Sekcji 
Emerytów i Rencistów, Klubów Młodego Nauczyciela. 

- honorowi i obecni Prezesi Oddziałów i Ognisk, 
- pracownicy biura Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
- zaproszeni i wyróżnieni goście oraz jubilaci. 
Zrealizowaliśmy w całości zaplanowany program uroczystości: 
godz. 9.30 - 10.00 - przyjazd gości, poczęstunek w sali bankietowej 
godz. 10.00 - 13.30 - Część oficjalna: 
- spektakl "Nauczyciele na drodze ku wolności" w wykonaniu uczniów i absolwentów 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach, 
- uroczystość nadania Sztandaru Oddziałowi ZNP w Pawłowicach, 
- występ chóru Viola, 
-uroczystości XVIII Dnia Związkowca Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, 
- wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych, 
- wystąpienia zaproszonych gości, 
- poczęstunek w sali bankietowej GOK-u w Pawłowicach. 
Media, które gościliśmy: 
- Sabina Bartecka – redaktor pisma lokalnego "Racje Gminne" (artykuł w gazecie), 
- Andrzej Ochodek z Radia Katowice (wywiad), 
- pracownica Wydziału Promocji Urzędu Gminy Pawłowice (artykuł na stronie inter-

netowej Urzędu Gminy Pawłowice), 
- dodatkowo nawiązano kontakt z mediami związkowymi, czyli „Ogniskowcem" oraz 

"Głosem Nauczycielskim" celem zamieszczenia artykułów o XVIII Dniu Związkowca w 
Pawłowicach. 

Dobro, które wyniknęło z uroczystości XVIII Dnia Związkowca: 
- pomoc charytatywna ponieważ przekazaliśmy do Domu Pomocy Społecznej dla 

Dzieci i Młodzieży w Pielgrzymowicach 200 sztuk kanapek, które pozostały z poczęstun-
ku, 

- integracja członków Oddziału ZNP w Pawłowicach, 
- pozytywne zaistnienie naszego Oddziału w życiu Związku Nauczycielstwa Polskiego 

oraz środowiska lokalnego. 
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DEN w MYKANOWIE 
W czwartek 20 października 2021 w ,,Kawiarni 

Dorota” Zarząd Oddziału ZNP w Mykanowie  
zorganizował Związkowy Dzień Edukacji Naro-
dowej. 

Uroczystość swoją obecnością 
uświetnili—kol. Zbigniew Dworecki, 
przewodniczący Krajowej Sekcji Eme-
rytów i Rencistów ZNP,  
Pan Dariusz Pomada—wójt Gminy 
Mykanów, Pani Aneta Bator—
kierownik Referatu Oświaty w Gminie 
Mykanów, pracownicy Referatu 
Oświaty w Mykanowie, członkowie 
Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów, 
członkowie Zarządu Oddziału, jubilaci, 
członkowie odchodzący za emeryturę 
oraz nowi członkowie ZNP. 

Przy słodkim poczęstunku jubilatom 
wręczono listy gratulacyjne i wydania 
albumowe, a nauczycielom i pracow-
nikom administracji i obsługi odchodzącym na 
emeryturę skromne upominki. Nowi członkowie 
Oddziału Mykanów otrzymali paczki powitalne 
przygotowane przez Okręg Śląski ZNP. 

 
 

ZNP 0ddział Siemianowice. Dzień Edukacji 
Narodowej 2021 

Dzień Edukacji Narodowej jest wyjątkowym dniem w 
życiu każdego pracownika oświaty, dniem, w którym 
uczniowie, rodzice, władze, środowisko, zauważają zna-
czącą rolę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 
Dlatego też zwyczajem Związku Nauczycielstwa Polskie-
go stało się obchodzenie tego święta w związkowym 
gronie. W tym roku uroczystość odbyła się 28 październi-
ka w Zespole Szkół „Cogito” w Siemianowicach Śląskich. 

Prezes Oddziału kol. Alicja Stysz-Adamska powitała 
licznie przybyłych gości, w szczególności: kol. Krzysztofa 
Baszczyńskiego - Wiceprezesa Zarządu Głównego Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego, kol. Jadwigę Aleksandrę 
Rezler - Prezes Okręgu Śląskiego ZNP, Panią Martę Su-
chanek-Bijak- II Zastępcę Prezydenta Miasta Siemianowi-
ce Śląskie, Panią Danutę Kopyczok - Dyrektor Zespołu 
Szkół „Cogito”, Pana Damiana Królikowskiego - Wicedy-
rektora ZS „Cogito” oraz jubilatów, odchodzących na 
emeryturę, członków Oddziału, Prezesów Ognisk i człon-
ków Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów. 

Szczególnie ciepłe podziękowania zostały skierowane 

w stronę Pani Dyrektor ZS ‘Cogito” za gościnę i pomoc w przygotowaniu naszej związko-
wej uroczystości. 

Całość imprezy poprowadziła koleżanka Iwona Rutkowska-Pędzijska - Sekretarz 
Zarządu Oddziału ZNP w Siemianowicach Śląskich. 

Po powitaniu nastąpił program artystyczny wprowadzający nas w przemiły nastrój, 
przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana, pod kierownic-
twem wyśmienitego nauczyciela tejże placówki, Bogusławy Kliś. 

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się odznaczeniami i wyróżnieniami, w tym 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej dla kol. Beaty Cofor ze Szkoły Podstawowej nr 
13, kol. Doroty Dygacz z Zespołu Przedszkolnego nr 1, kol. Moniki Maciejewskiej ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 i kol. Iwony Rutkowskiej-Pędzijskiej z I liceum Ogólnokształcą-
cego oraz Złotą Odznaką ZNP dla  kol. Małgorzaty Różeckiej z Przedszkola nr 11.  

Ponadto Złoty Krzyż Zasługi otrzymała kol. Grażyna Hołyś-Warmuz, tytuł Honorowe-
go Przewodniczącego Sekcji Emerytów i Rencistów- kol. Teresa Kurek, a odznakę Zasłu-
żony Organizator Kultury, Sportu i Turystyki ZNP - kol. Alicja Stysz-Adamska. 

Odznaczenia te zostały oficjalnie wręczone na XVIII Dniu Związkowca, dnia 23 paź-
dziernika 2021 roku w Pawłowicach.  

Tradycją siemianowickiego Oddziału jest wyróżnianie członków, którzy należą do ZNP 
25 lat. W tym roku wyróżnienie takie otrzymali: kol. Aleksandra Nita, kol. Elżbieta Pu-
chała, kol. Katarzyna Urbańczyk i kol. Anna  Woźniak. 

Uhonorowano również osoby odchodzące na emeryturę, w tym: kol. Alicję Bielec, 
kol. Barbarę Bogaczyk, kol. Urszulę Kilijańską, kol. Iwonę Kopic, kol. Mariolę Matysik, 
kol. Barbarę Neuman, kol. Małgorzatę Nowicką, kol. Barbarę Przybysz, kol. Alicję Rata-
jewską i kol. Halinę Witkowską. 

Podziękowano również za aktywną pracę na rzecz związku członkom Sekretariatu 
Oddziału: kol. Grażynie Hołyś-Warmuz, kol. Iwonie Rutkowskiej-Pędzijskiej oraz kol. 
Marii Kujawa, jak również osobom pełniącym swoje funkcje społecznie: kol. Katarzynie 
Podgórskiej - Przewodniczącej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi, kol. Beacie 
Wolnej-Kudełko - Przewodniczącej Sekcji Bibliotekarskiej. 

Szczególnie ciepło podziękowano w imieniu całego Zarządu Oddziału ZNP w Siemia-
nowicach Śląskich kol. Teresie Kurek za wiele lat pracy na rzecz naszego Oddziału i ak-
tywne włączanie się we wszelkiego rodzaju akcje i inicjatywy. 

Na zakończenie nie zabrakło wystąpień zaproszonych gości, podziękowań oraz wielu 
przemiłych słów skierowanych w stronę siemianowickiego Oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego. 

Michał Klimas 
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Listy do Jana—Bobrowniki 
Kolego Janie, piszę „co nieco" o naszych dzia-

łaniach w oddziale, bo właściwie nic szczególne-
go się nie dzieje (zbieranie podpisów pod Inicja-
tywą Obywatelską nikogo specjalnie nie poru-
szyło). Zebrania Zarządu—stacjonarne (trudno 
ustalić termin, bo czas się wszystkim skurczył). 
Mimo tego obdarowaliśmy upominkami człon-
ków ZNP (pracowników i emerytów) z okazji 
Dnia Edukacji i Dnia Związkowca. 

Uroczystości nie było. Kupiliśmy upominki dla 
odchodzących na emeryturę. 

Wypłaciliśmy zasiłki statutowe i losowe. Ubez-
pieczyliśmy się na kolejny rok w NAU (w tym 
roku były też wypłaty odszkodowań). Opiniowa-
liśmy wnioski z pomocy zdrowotnej dla nauczy-
cieli. Wystosowaliśmy pismo do organu prowa-
dzącego w/s zabezpieczenia środków na pod-
wyżki dla pracowników administracji i obsługi, 
przeprowadziliśmy rozmowy z radnymi o bu-
dżecie na nowy rok. 

Cieszymy się z zakupu laptopa dla oddziału (z 
dofinansowaniem z funduszu inwestycyjnego). 
Odwiedzaliśmy groby zmarłych członków ZNP. 
Przygotowujemy paczki dla długotrwale przeby-
wających na L4 oraz świąteczne upominki dla 
emerytów seniorów. 

Nastroje w placówkach z pogranicza marazmu 
„boimy się, ale robimy, co do nas należy". Wielu 
ma obawy o zdrowie. Coraz częściej słyszę, że 
relacje „koleżeńskie" są inne… Miejmy nadzieję 
na lepsze w przyszłym roku. 

Pozdrawiam 
Ala 
Ważny dopisek… Systematycznie przekazuję 

do placówek wszystkie informacje z Okręgu o 
działaniach i wydarzeniach na wyższym szcze-
blu; linki, dokumenty itd. 

AK 
Psary 
(…)Na sesje Rad Gmin w moim Oddziale cho-

dzę w miarę na bieżąco—jak tylko mogę, to 
zawsze. 

Z panią wójt ds. oświaty gminy Mierzęcice 
mam dobry kontakt, również z Panią Sekretarz  
Gminy Psary jak trzeba to rozmawiam, a wiesz,  
że oni tam mają wszystko poukładane. 

W Dniu Niepodległości reprezentowałem 
Związek i nasz Oddział pod pomnikiem w Mie-
rzęcicach i w GOK-u. 

W Psarach nie było tego typu imprezy, takiej 
oficjalnej. 

Zapomogi dla członków naszego Oddziału 
wypłacamy regularnie i w wysokich kwotach 
500 zł. Już kolejne dwie osoby występują o za-
pomogi. 

Członkowie naszego Oddziału na każdą 
"Okazję" dostają różne upominki, teraz na Świę-
ta Bożego Narodzenia będą kubki reklamujące 

nasz Oddział.  
Członkowie naszego Zarządu na kolacji Wigilijnej spotkają się w Chacie z 

Zalipia w Sarnowie, wcześniej z okazji DEN otrzymali upominki - Vouchery 
do ośrodków wypoczynkowych ZNP w różnych miejscach kraju. Udało się 
(po rozmowie z p. wójt ds. oświatowych w Mierzęcicach) zobligować dy-
rektorów i wójta do wypłacenia nagród, które nie były planowane w tym 
roku (już drugi raz). 

Zapisało się do naszego Oddziału 3 nowych członków, dwóch wypisało, 
jeden emeryt chce się wypisać, a dwóch zapisać.  

W najbliższym czasie ważną kwestią dla nas będzie pozytywne załatwie-
nie sprawy dodatków motywacyjnych w Gminie Mierzęcice. 

 
Żory—Spotkania ze związkowcami 
Tradycyjnie, od wielu lat, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, Zarząd 

Oddziału ZNP w Żorach organizuje dla swoich członków spotkania informa-
cyjno - organizacyjne. Tym razem zebrania odbywały się w restauracji Ar-
tus  (15-29 IX 21), gdzie po pysznym obiadku prezes Oddziału przedstawił 
główne problemy w pracy związkowej, przypomniał założenia inicjatywy 
obywatelskiej oraz propozycje MEiN dotyczące pragmatyki zawodowej 
nauczycieli, zagrożenia płynące z Lex Czarnek;  na temat polityki oświato-
wej władz samorządowych, stanu negocjacji podwyżek dla pracowników 
administracji i obsługi oraz planowanych spotkań i wyjazdów integracyj-
nych. W czasie ożywionej dyskusji związkowcy wyrażali zaniepokojenie z 
powodu projektowanych zmian w edukacji włączającej, wskazywali na 
potrzebę współpracy z innymi związkami zawodowymi. 

 
Racibórz— Wszystko dla rodziny  

W dniu 19 czerwca 2021 r. odbył się I Raciborski Rodzinny Zlot ZNP zor-
ganizowany przez Oddział Międzygminny Związku Nauczycielstwa Polskie-
go w Raciborzu. Punktem docelowym zlotu była Działka Pszczelarzy im. Ks. 
Jana Dzierżona zlokalizowana przy kaplicy św. Urbana w Tworkowie. W 
zlocie uczestniczyło 35 osób, w tym 7 dzieci. Z powodu pogody tylko 2 oso-
by podjęły wyzwanie przyjechania na rowerach (Ania z córką), dwie na 
motocyklach, a pozostali uczestnicy dotarli samochodami. Zgodnie z pro-
gramem zrealizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek, był też smalec i 
ogórki kiszone, poczęstunek kawowy z ciastami własnego wypieku, (które 
zapewniły kol. Czesia oraz Jola), gry i zabawy ruchowe dla dzieci 
(zorganizowane przez kol. Donatę) oraz dużo wody dla właściwego nawod-
nienia organizmu z powodu upalnego dnia (32 0 C) 
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Wszyscy uczestnicy mieli możliwość uczestni-
czenia w konkursie wiedzy o Gminie Krzyżano-
wice, na który pytania opracowane zostały w 
oparciu o informacje ze strony internetowej. 
Serdecznie dziękujemy Wydziałowi Promocji 
Gminy Krzyżanowice za przekazane gadżety 
promujące Ziemię Krzyżanowicką, które stano-
wiły nagrody dla uczestników konkursu. Sołtys 
Tworkowa, pan Andrzej Bulenda oraz kościelny 

parafii w Tworkowie umożliwili nam pobyt i 
zwiedzenie wnętrza kaplicy pw. Św. Urbana.  

Czekamy na zgłaszanie propozycji ciekawych 
miejsc z terenu Powiatu Raciborskiego, które 
mogą być punktem planowanego na wrzesień 
2021 r. kolejnego zlotu. 

11 września 2021 r. (sobota – w samo połu-
dnie) odbył się II Rodzinny Zlot ZNP, zorganizo-
wany przez Oddział Międzygminny Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu. Punk-
tem docelowym zlotu był park w Łubowicach, 
obok ruin pałacu z XVIII w., gdzie urodził się 
poeta Joseph von Eichendorff. W zlocie uczest-
niczyło 51 osób, w tym 4 dzieci. Uczestnicy do-
tarli na miejsce zbiórki rowerami, samochoda-
mi, a nawet 3 osoby przyjechały na koniach. 
Zgodnie z programem zrealizowano: ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, jabłek oraz ziemniaków, 
poczęstunek kawowy z ciastami z piekarni w 
Łanach oraz własnego wypieku - które zapewni-
ły kol. Jadzia i Larysa, dużo wody dla właściwe-
go nawodnienia organizmu oraz gry i zabawy 
ruchowe dla dzieci. Spotkanie uświetniła swoją 
poezją o Łubowicach kol. Aleksandra Jańska. 
Wszyscy obecni mieli możliwość uczestniczenia 
w konkursie wiedzy o Gminie Rudnik, do które-
go pytania opracowano w oparciu o informacje 
ze strony internetowej. Dziękujemy Urzędowi 
Gminy Rudnik za przekazane gadżety promują-
ce gminę, które stanowiły nagrody dla uczestni-

ków konkursu. Grupa najbardziej wytrwałych uczestników pozostała przy 
ognisku do późnych godzin popołudniowych, uprzyjemniając czas śpie-
wem, często już, niestety, zapominanych turystycznych pieśni. Czekamy 
na zgłaszanie propozycji ciekawych miejsc z terenu Powiatu Raciborskie-
go, które mogą być punktem kolejnego zlotu. 

15.XI.2021 CZĘSTOCHOWA—o pracę z sensem. 
Na wniosek Oddziału ZNP w Częstochowie dnia 15 listopada 2021 r. od-

było się spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Czę-
stochowa dotyczące zasadności organizacji corocznych wydłużonych 6 

tygodniowych dyżurów wakacyjnych w często-
chowskich przedszkolach. W rozmowach z ramienia 
ZNP uczestniczyli: Grzegorz Sikora—Prezes Oddzia-
łu, Wioletta Koźlik—Wiceprezes Oddziału oraz Wie-
sława Struska—Przewodnicząca Sekcji Wychowania 
Przedszkolnego ZNP w Częstochowie. Przedstawio-
ne przez ZNP propozycje i sugestie rozwiązań orga-
nizacji dyżurów wakacyjnych powstały na bazie 
ankiet, przeprowadzonych w przedszkolach przez 
Sekcję Wychowania Przedszkolnego ZNP w miesią-
cu wrześniu br. 
Zebrane dane pozwoliły na sformułowanie wnio-
sków, które złożono na piśmie i przedstawiono Na-
czelnikowi Wydziału Edukacji w Częstochowie. 
Przedstawione propozycje zostaną rozpoznane i 
będą przedmiotem dalszych rozmów z Wydziałem 
Edukacji UM Częstochowa. 
 
 
 

Chorzów—Obrady Komisji Edukacji UM w siedzibie Związku. 
W dniu 23.11.2021r. w siedzibie Oddziału ZNP w Chorzowie odbyło się 

posiedzenie Komisji Edukacji Urzędu Miasta w Chorzowie. W spotkaniu 

brali udział wszyscy członkowie Komisji Edukacji, której przewodniczącą 

jest mgr Bożena Karpińska. W posiedzeniu brali również udział: z-ca Prezy-

denta ds. oświaty mgr Wiesław Ciężkowski, Dyrektor Wydziału Edukacji 

mgr Beata Kabza, Przewodniczący NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowa-

nia w Chorzowie mgr Daniel Mizera oraz członkowie Sekretariatu Oddziału 

ZNP w Chorzowie: kol. Ewa Niedbała, kol. Rafał Gawleta, kol. Ewa Olszok i 

kol. Marek Ziółkowski. Na posiedzeniu zostały poruszone bieżące proble-

my chorzowskiej oświaty jak i propozycje MENiS wprowadzenia zmian od 

września 2022r. Na plan pierwszy wysunęły się problemy finansowe oraz 

znaczny przyrost zachorowań na COVID wśród uczniów i nauczycieli cho-

rzowskich placówek oświatowych. Jednogłośnie wszyscy obecni stwierdzi-

li, iż proponowane zmiany w oświacie przez MENiS są niedorzeczne i nie-

realne finansowo do udźwignięcia ze strony Miasta. Poruszone zostało 

również zagadnienie dotyczące obchodów 100 – lecia w 2022 roku Od-

działu ZNP w Chorzowie oraz polskich placówek oświatowych na terenie 

Śląska. Z-ca Prezydenta zapewnił, że miasto będzie partycypowało w kosz-

ta uroczystości na terenie Miasta.  

W związku z tym, że było to kolejne spotkanie Komisji Edukacji zorgani-

zowane przez Oddział ZNP w Chorzowie (poprzednie zorganizowano na 

platformie TEAMS) zachęcam Prezesów Oddziałów do zaproponowania 

takich posiedzeń w siedzibie Waszych Oddziałów. Pokażmy, ze jesteśmy 

partnerami dla jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Wioletta Koźlik, Wiesława Struska 

Ewa Niedbała 

Teresa Ćwik 
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Dąbrowa Górnicza—O godną pracę i możli-
wość zarządzania. 

Dąbrowa Górnicza ma już działający lex Czar-
nek na poziomie samorządowym w odniesieniu 
do spraw kadrowo-płacowych pracowników 
placówek oświatowych oraz ich dyrektorów, 
chodzi  o Centrum Usług Wspólnych. 

O co musi zabiegać Związek, bo dyrektor te-
goż Centrum nie musi? Otóż o:  

Prawidłowe prowadzenie spraw kadrowo-
płacowych, w tym: 

a—prawidłowego naliczania nauczycielom 
miesięcznego wynagrodzenia, 
b—terminowego wypłacania miesięcznego 
wynagrodzenia, 
c—przekazywania dyrektorom w terminie 
listy płac, 
d—sporządzania umów o pracę w terminie i 
zgodnie ze stanem faktycznym, 
e—zmuszania pracowników do wskazywania 
zastępstwa na czas urlopu, 
f—przekazywania informacji o urządzeniach 
ewidencjonujących czas pracy w poszczegól-
nych placówkach (pracownicy są przesuwani z 
jednych placówek do drugich, coś na zasadzie 
firm sprzątających). I tak dalej i tym podobnie. 
Co jest jednak najciekawsze, „porozumienie” 

zawarte między dyrektorem a Centrum 
(dyrektor nie ma możliwości niepodpisania po-
rozumienia) zostawia pełną odpowiedzialność 
kierownika zakładu pracy za sprawy pracowni-
cze, płacowe, pozbawiając go wpływu na nie. 
Jeden z paragrafów (7) tego dokumentu wyklu-
cza odpowiedzialność Centrum. 

Oprac: Jan Kraśkiewicz 

Napisz esej o zmianach w polskiej szkole. 
Proponuje Sekcja Emerytów i Rencistów 
W związku z przedłużeniem terminu nadsyła-

nia prac na konkurs „Co się zmieniło  
w polskiej szkole (1981–2021)? Spojrzenie przez 
pryzmat osobistych doświadczeń”, który organi-
zowany jest z okazji 40-lecia Polskiego Towarzy-
stwa Pedagogicznego przez PTP i ZNP, proszę  
o przekazanie dołączonych materiałów dotyczą-
cych konkursu do jak największej liczby odbior-
ców.  

Czas pandemii może wyzwolić w naszych 
członkach, i nie tylko, chęć przelania wielu spo-
strzeżeń i refleksji ze swojej działalności, którą 
można przedstawić w formie pisemnej, spełnia-
jąc wymogi regulaminowe konkursu. 

Konkurs skierowany jest do Nauczycielek 
i Nauczycieli reprezentujących instytucje eduka-
cyjne wszystkich szczebli i typów, czynnych za-
wodowo i emerytowanych, zwanych dalej Au-
torkami/Autorami.  

Celem konkursu jest skłonienie Uczestniczek 
i Uczestników – zanurzonych w życiu szkoły 

i współtworzących jej dzieje – do namysłu nad zmianami, jakie się dokonały 
w minionym 40-leciu, począwszy od 1981 roku (w którym założono Polskie 
Towarzystwo Pedagogiczne), aż do dzisiaj.  

Zamiarem Organizatorów jest uzyskanie krytycznego i wielobarwnego 
oglądu polskiej szkoły na tle szerokiej panoramy zdarzeń społecznych, poli-
tycznych i kulturowych, przefiltrowanego przez osobiste doświadczenia. 

Termin nadsyłania prac przedłużono do 31 stycznia 2022 roku.  
BIULETYN SEiR z RYBNIKA 
Tradycyjnie, od wielu lat, Sekcja Emerytów i Rencistów przy ZO ZNP 

w Rybniku wydaje dwa razy w roku biuletyn informacyjny. Biuletyn otrzy-
mują członkowie  Sekcji w czasie wiosennych i jesiennych związkowych spo-
tkań; w okresie pandemii wydawnictwo jest wręczane wraz z upominkiem. 
Niezależnie od strony internetowej, wydawnictwo stanowi dodatkowe źró-
dło informacji dla członków SEiR. W biuletynie zamieszczane są informacje 
o najważniejszych wydarzeniach związkowych, wspomnienia o zmarłych 
członkach Związku; jest również miejsce na wiersze związkowych poetów, 
reportaże z licznych wycieczek, wyjazdów do teatru, opery, W każdym Biule-
tynie znajdują się również komunikaty o planowanych w najbliższym półro-
czu imprezach związkowych, wczasach, wyjazdach sanatoryjnych, wyciecz-
kach, spotkaniach w DOM-u ZNP. 

Akcja Kozika: „Pisma do Posłów” 
W związku z pogarszającym się stanem polskiej sfery oświatowej, pustka-

mi kadrowymi, dewastacją prestiżu zawodu nauczyciela, brakiem chęci 
wstępowania do zawodu przez absolwentów wyższych uczelni – Mirosław 
Kozik rozpoczął akcję przeciwko „lex Czarnek”. 

Przewodniczący OKMN ZNP Okręgu Śląskiego wystosował pisma do 
wszystkich posłów z województwa śląskiego. W pismach Mirosław Kozik 
opisuje stan faktyczny oraz przedstawia żądania, które jak określa – należy 
podjąć w trybie atomowym: 

Należy natychmiast wstrzymać prace nad ustawą dotyczącą edukacji włą-
czającej prowadzone bez szerokich konsultacji. 

Należy zablokować propozycje Ministra Czarnka dotyczące zwiększenia 
kompetencji kuratorów oświaty, nałożenia na dyrektorów odpowiedzialno-
ści karnej oraz możliwości odwołania dyrektora przez kuratora, jak również 
opiniowanie przez kuratorów każdej aktywności związanej z życiem szkoły 
np.: zajęcia otwarte, warsztaty i działania dodatkowe. 

Należy przyspieszyć prace nad wprowadzeniem nowej ustawy dotyczącej 
funkcjonowania Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich. 

W swoim liście M. Kozik podkreśla, że szkoła powinna być ostoją toleran-
cji, kuźnią krytycznego i logicznego myślenia, warsztatem doskonalenia 
umiejętności, fabryką empatii dla otaczającego nas świata i jego różnorod-
ności: etnicznej, wyznaniowej, pokoleniowej – każdej. 

Na listy zareagowali już niektórzy parlamentarzyści, a Przewodniczący 
Centralnego KMN kol. Szymon Lepper zadeklarował działania, aby akcję 
rozszerzyć na terenie całego kraju. 

Spotkania z Posłami na Sejm RP i działania będące efektem akcji: 
20 września 2021, na zaproszenie Pana Macieja Koniecznego, delegacja 

ZNP Okręgu Śląskiego (Mirosław Kozik, Jolanta Jaskółka i Grażyna Hołyś – 
Warmuz) uczestniczy w spotkaniu w biurze poselskim w Katowicach. Pod-
czas rozmowy Pan Poseł podkreśla rolę i niebywały wkład nauczycieli w 
kształtowanie kolejnych pokoleń w duchu wolnego i logicznego myślenia.  

Szóstego października 2021 ,w Katowicach odbywa się spotkanie z panem 
Michałem Wójcikiem – Ministrem w gabinecie Premiera Mateusza Mora-
wieckiego. Pan Minister składa deklarację zapoznania się z propozycjami 
„Lex Czarnek”, a następnie organizacją kolejnego spotkania. W spotkaniu z 
Ministrem uczestniczyli: Prezes Okręgu Śląskiego Jadwiga Aleksandra Rezler 
oraz Przewodniczący OKMN ZNP Mirosław Kozik. Deklaracja dalszych roz-
mów ze strony Pana Ministra do 21 listopada nie została spełniona.  
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Kolejne spotkanie, które odbyło się 18 paź-
dziernika 2021 z Panią Poseł Mirosławą Nykiel, 
zaowocowało zaproszeniem przedstawicieli ZNP 
na Konferencję Oświatową. Pani Poseł złożyła 
także deklarację włączenia naszych postulatów 
do programu reprezentowanego przez nią ugru-
powania politycznego.  

Dziewiętnastego października w formie hybry-
dowej w Biurze Zarządu Okręgu Śląskiego w 
Katowicach oraz zdalnie za pośrednictwem 
platformy Teams, odbyło się spotkanie z Panem 
Wojciechem Królem – Posłem na Sejm Koalicji 
Obywatelskiej. 

W spotkaniu uczestniczyli: Jadwiga Aleksandra 
Rezler, Jolanta Jaskółka oraz zdalnie:  
Aneta Mastalerz i Mirosław Kozik. 

25 października w Sosnowcu delegacja ZNP 
Okręgu Śląskiego spotkała się z Włodzimierzem 
Czarzastym - Wicemarszałkiem Sejmu RP. Pod-
czas spotkania pada propozycja opracowania 
systemu zachęt dla młodych nauczycieli rozpo-
czynających pracę oraz organizacja konferencji 
prasowych we wszystkich miastach wojewódz-
kich. Kolejne spotkanie z wypracowanymi pro-
pozycjami zaplanowano wstępnie na grudzień. 

Dwudziestego szóstego października w Biel-

skiej Wyższej Szkole Tyszkiewicza odbywa się 
konferencja środowisk oświatowych i samorzą-
dowych z Posłanką Mirosławą Nykiel. Podczas 
zebrania Kol. Aneta Mastalerz - Wiceprezes Za-
rządu Okręgu Śląskiego ZNP oraz Kol. Mirosław 
Kozik - Przewodniczący OKMN ZNP przedstawia-
ją zagadnienia do wypracowania karty postula-
tów i punktów koniecznych do zablokowania 
„Lex Czarnek”. 

Podczas rozmów zebrani ustalili konieczność 
przygotowania interpelacji poselskiej w sprawie 
Edukacji Włączającej oraz interpelacji poselskiej 
w sprawie zmiany ustawy o Zakładach Popraw-
czych i Schroniskach dla Nieletnich. Pomysł zło-
żenia interpelacji został zaproponowany przez 
Panią Poseł Mirosławę Nykiel.  

Kolejne spotkanie, które odbył 12 listopada br. 

w Sosnowcu Kol. Mirosław Kozik, to spotkanie z Panem Mateuszem Bochen-
kiem – Posłem na Sejm RP, wcześniej wieloletnim samorządowcem. Pan 
Poseł zadeklarował popieranie postulatów ZNP oraz zaprosił na przygotowy-
wany Konwent Miast Zagłębia. 

Podsumowaniem dotychczasowych działań była zorganizowana 16 listopa-
da w Zarządzie Głównym ZNP w Warszawie hybrydowa konferencja młodych 
nauczycieli z całej Polski. 

Podczas spotkania rozpoczęto dyskusję na temat pakietu dotyczącego mło-
dych nauczycieli „Szóstka na start” oraz rozszerzenia działań Mirosława Kozi-
ka: „Listy do Posłów” o listy do senatorów RP, a także o rozszerzenie akcji na 
cały kraj – na wszystkie Okręgi ZNP. 

ZWIĄZKOWY SALON MŁODEGO NAUCZYCIELA 23.XI.2021 
Pierwsze spotkanie nowego cyklu szkoleń dla młodych nauczycieli odbyło 

się 23 listopada w przestrzeni wirtualnej. Temat szkolenia dotyczył podsta-
wowych aspektów działalności związkowej w odniesieniu do nowych pra-
cowników sfery oświatowej: „Gdzie młody nauczyciel może szukać pomocy". 

Szkolenie, które składało się z siedmiu bloków tematycznych, prowadzili: 
Prezes Okręgu Śląskiego ZNP Kol. Jadwiga Aleksandra Rezler, Wiceprezes 
Okręgu Śląskiego ZNP Kol. Aneta Mastalerz oraz Przewodniczący OKMN ZNP 
Okręgu Śląskiego Kol. Mirosław Kozik. 

W spotkaniu udział wzięło kilkanaście osób - w tym zdecydowana więk-
szość „nowych twarzy". 

Na kolejnych spotkaniach poruszane będą tematy z zakresu prawa oświa-
towego, prawa pracy oraz działalności związkowej. Planowane jest również 
szkolenie wyjazdowe celem integracji uczestników Salonu Młodego Nauczy-
ciela. 

Opracował: Mirosław Kozik 

Od Redakcji: 
Jak podał Głos Nauczycielski prace nad Lex Czarnek nabrały niesłychanego 

przyspieszenia, ma ono być procedowane w Sejmie już ósmego grudnia. 
Tak wiemy, jest jeszcze Senat i Prezydent. Redakcja ma jednak takie wraże-

nie, jakby akcja Kozika przyspieszyła prace nad tym koszmarkiem prawnym. 
Dotychczas to sobie tak wisiało i straszyło, a teraz należy natychmiast 

wprowadzić w życie, najlepiej przed Wigilią, by szkoły po czarnkowemu nio-
sły kaganek oświaty. 

Akcja Mirka spowodowała poruszenie w partii rządzącej; a nuż (Kozik) za-
czną się posłowie zastanawiać, a nie daj Boże czytać to, co proponuje mini-
sterstwo na Nowogrodzkiej? 

Najlepiej wprowadzić dyscyplinę i przegłosować. Redakcja zdaje sobie 
sprawę, że ten numer ukaże się po ósmym grudnia 2021 i ciekawi ją, czy 
oświata będzie już tkwić jedną nogą w Lex Czarnek. Pamiętajmy jednak, że 
kaganek to zdrobnienie od kagańca. 

jk 
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KOMISJA PEDAGOGICZNA 
W dniach 25-27 października odbyło się wyjaz-

dowe posiedzenie Komisji Pedagogicznej w Za-
kopanem, którego głównym celem było wypra-
cowanie nowych form pracy i poprawę skutecz-
ności w działalności komisji, zaproponowanie  
nowelizacji niektórych rozdziałów „paktu dla 
edukacji” i przyjęcie planu pracy W ciągu trzech 
dni omówiono następujące tematy: 

ZDALNA EDUKACJA—GDZIE BYLIŚMY, DOKĄD 
IDZIEMY? Wpływ pandemii COVID-19 na organi-
zację pracy w placówkach oświatowych—
spostrzeżenia—wnioski—uwagi. 

ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELI W SZKO-
ŁACH PUBLICZNYCH na podstawie raportu NIK. 

AKTUALNE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA 
OŚWIATOWEGO prezentacja przygotowana na 
podstawie opracowania dr Jerzego Grada. 

POZYCJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA NAUCZY-
CIELI NA RYNKU PRACY I W ODCZUCIU SPOŁECZ-
NYM. 

JAKICH PILNYCH ZMIAN POTRZEBUJE POLSKA 
SZKOŁA. 

Wiele interesujących wniosków, które zostały   
wypracowane w czasie dyskusji, będzie realizo-
wanych przez Komisję w ciągu najbliższego roku. 
Bardziej szczegółowe materiały na ten temat  
można znaleźć na platformie Microsoft Teams 
Okręgu Śląskiego w zakładce Komisja Pedago-
giczna. 

KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY 
Pierwszego grudnia br. w formie zdalnej na 

platformie MS TEAMS ZNP Biblioteka Główna 
Politechniki Częstochowskiej wraz z Sekcją Bi-
bliotekarską przy Oddziale ZNP w Częstochowie, 
Oddziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich w Częstochowie, Oddziałem Towarzystwa 
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Czę-
stochowie, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną 
„WOM” w Częstochowie, Biblioteką Publiczną 
im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie i Okrę-
gową Sekcją Bibliotekarską Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Katowicach zorganizowały  
III Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkole-
niową „Centra informacji multimedialnej w bi-
bliotekach” oraz XVII Regionalne Forum Bibliote-
karzy w Częstochowie. Konferencja odbyła się 
dnia 1 grudnia 2021 roku w godzinach od 10.00 
do 14.30.  

Główna tematyka konferencji obejmowała  
następujące zagadnienia: działalność i funkcjo-
nowanie centrum informacji multimedialnej 
(CIM) w bibliotekach różnych typów; propozycje 
wykorzystania centrów w edukacji i kulturze. 
Głównym celem konferencji było: zaprezento-
wanie działalności biblioteki jako centrum multi-
medialnego, promowanie działalności bibliotek,  
prezentacja działań nauczycieli i bibliotekarzy 
oraz wymiana doświadczeń zawodowych.  

Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Częstochowa Krzysztof Maty-
jaszczyk, JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert 
Sczygiol oraz Śląski Kurator Oświaty. Patronat medialny objął: „Głos Nau-
czycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Biblioteka w Szkole”, „Ogniskowiec” 
i „Gazeta Częstochowska”.  

Od Redakcji. 
Z ramienia Okręgu Śląskiego Konferencję otworzyła a następnie zamknęła 

koleżanka Ewa Niedbała. W konferencji uczestniczył w ramach obowiązków 
służbowych Jan Kraśkiewicz. 

Konferencja była niezwykle sprawnie i merytorycznie prowadzona, szko-
lenie z korzystania z platform edukacyjnych—fantastyczne. 

Więcej o konferencji obiecujemy napisać w następnym numerze. 
jk 

4-7.10.2021 – WARSZTATY ARTYSTYCZNE—impresje uczestnika 
W październiku, staraniem Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP, dla członków 

Klubu „Różni” zorganizowany został plener malarski w Domu Wczasowym 
„Nauczyciel” w Ustroniu – Jaszowcu. Przez cztery dni dziesięcioosobowa 
grupa nauczycieli malujących próbowała opanować podstawy sztuki two-
rzenia ikon, witraży oraz ozdobnych magnesów na ścianę lodówki.  Uczest-
nicy chwalili sobie doskonale przygotowane materiałowo stanowiska pracy, 
fachowy instruktaż, metody powadzenia zajęć, sposób demonstrowania  
technik wykonania. Podziwiali piękno sztuki tworzenia ikon, malarstwa na 
kamieniach wydobywanych z górskich potoków, uczestniczyli w wernisażu 
obrazów namalowanych w poprzednich latach podczas plenerów organizo-
wanych również  przez kierownictwo DW ”Nauczyciel”.  

Każdy z uczestników, za możliwość uczestniczenia w warsztatach arty-
stycznych, przekazał jeden obraz dla Ośrodka. 

Na życzenie Pani Marii Wosik z Myszkowa, autorki obrazu „Jesienna 
dziewczyna”, w imieniu wszystkich uczestników pleneru przekazujemy na 
ręce Pani Sylwii Wojciechowskiej – Witkowskiej (dyrektora ośrodka i twór-
cy wielu przepięknych ikon) podziękowania: za inicjatywę, za wzorową or-
ganizację, za wyjątkową atmosferę. 

Maria Wosik 

Na ilustracji powyżej znajduje się jedno z dzieł opisywanego pleneru organizowanego przez 
DW „Nauczyciel”. Dzieło to zatytułowane „Jesienna dziewczyna” jest autorstwa Marii Wosik 
Maria urodziła się w 1933r. w Myszkowie, gdzie mieszka do tej pory. Emerytowana nauczy-
cielka plastyki. Wypowiada się plastycznie i literacko w takich formach jak: malarstwo olejne 
i akwarelowe, grafika, tkanina artystyczna, pastel. 
Pisuje wiersze, fraszki, limeryki, haiku, także reportaże, eseje, felietony, opowiadania. 
Bierze udział w konkursach plastycznych i literackich oraz w światowym ruchu MAILART. 
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Ustroń—Dart 301 
Dziesiąty—jubileuszowy turniej Darta 301 

zgromadził silną ekipę z Okręgu Opolskiego ze 
swoją szefową Wandą Sobiborowicz, niezwykle 
silną i zwartą drużynę z Chorzowa, no i jak zwy-
kle sam DW Nauczyciel wystawił silnych zawod-
ników. 

Poniżej klasyfikacja i kilka zdjęć z zawodów. 
Klasyfikacja końcowa - kobiety 
1. Maria Witkowska 
2. Kamila Krzeszowska 
3. Eliza Wojciechowska 
Klasyfikacja końcowa - mężczyźni 
1. Zygmunt Gajdzik 
2. Dariusz Żerdziński 
3.Marek Hawrat 
Klasyfikacja końcowa - junior 
1. Maria Witkowska 
2.Julia Kołowacik 
3. Katarzyna Jasińska 
Klasyfikacja końcowa - TEAM 
1. Maria Witkowska / Rafał Gawleta 
2. Eliza Wojciechowska / Dariusz Żerdziński 
3. Ewa Olszok / Marek Hawrat 
Fair Play 
Ewa Olszok 
Najwyższy frame 
Zygmunt Gajdzik - 140 
Marek Hawrot - 133 
Łukasz Gawleta - 131 
Robert Lis - 127 
Julia Kołowacik - 126 
Dariusz Żerdziński - 124 
Mirosław Kozik - 124 
Radosław Tomaszewski - 120 
Najwyższe zakończenie 
Łukasz Gawleta - 130 

Zapraszamy na fotore-
lację na stronie DW 
Nauczyciel w Ustroniu, 
tam też poznacie histo-
rię turnieju. 
https://www.ustron-
nauczyciel.pl/wyniki-x 
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MA BYĆ „HiT”, MOŻE WYJŚĆ KIT 
16 listopada odbyło się posiedzenie Podkomi-

sji Stałej ds. jakości kształcenia i wychowania, 
poświęcone rozpatrzeniu informacji Ministra 
Edukacji i Nauki na temat wprowadzenia do 
podstawy programowej nowego przedmiotu – 
Historia i Teraźniejszość, w którym wzięła udział 
kol. Edyta Książek. Nowy pomysł Ministra budzi 
ogromne kontrowersje, ponieważ ma wejść z 
dniem 1 września 2022, a brakuje podstawy 
programowej, podręcznika i nie ma kontynuacji 
przedmiotu „WOS” dla ucznia szkoły podstawo-
wej.  

INICJATYWA OBYWATELSKA 
18 listopada 2021r. złożyliśmy w Biurze Po-

dawczym  Sejmu 250 tysięcy podpisów pod oby-
watelską inicjatywą „Godne płace i wysoki pre-
stiż nauczycieli”. Aby Sejm zajął się obywatel-
skim projektem należało zebrać minimum 100 
tys. podpisów w ciągu trzech miesięcy. Na Ślą-
sku zebraliśmy 42.654 podpisy.  

Obecnie nauczycielskie wynagrodzenia rozpo-
czynają się od stawek na poziomie płacy mini-
malnej i właśnie z powodu zbyt niskich płac wie-
lu nauczycieli rezygnuje z pracy. 

Nasza propozycja polega na powiązaniu zarob-
ków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem 
w gospodarce. Dzięki temu pensja nauczycieli 
będzie rosła wraz z rosnącym PKB. 

Przyjęcie propozycji ZNP oznaczałoby, że płaca 
zasadnicza nauczyciela dyplomowanego byłaby 
wyższa o ponad 1 tys. zł! (bez zwiększonego 
pensum). 

 
Tak wyglądają suche notki prasowe, kto chce 

może na tym poprzestać. Zachęcam jednak do 
spojrzenia na te sprawy okiem człowieka, który 
przygląda się temu z bliska (jk). Oto jak widzi to 
Edyta Książek. 

 
ABSURDÓW CIĄG DALSZY…. 
Przypatrując się ostatnim poczynaniom Mini-

sterstwa Edukacji i Nauki trudno nie odnieść 
wrażenia, że są one nastawione na realizację z 
góry wyznaczonych celów, a uzgodnienia czy 
konsultacje są dla Ministra Czarnka stratą czasu i 
ewentualnie przykrywką dla pozorowanego dia-
logu. Skrupulatnie realizowany jest plan, które-
go skutki okażą się już wkrótce katastrofalne dla 
szeroko rozumianej oświaty. 

18 listopada 2021r. miało odbyć się kolejne 
zaplanowane spotkanie w ramach Zespołu ds. 
statusu zawodowego nauczycieli (termin zapro-
ponowany przez ministra podczas rozmów 22 
października), tymczasem na dwa dni wcześniej 
o ich odwołaniu w wywiadzie telewizyjnym po-
informował szef MEiN. Uczynił to bezpośrednio 
po swoim spotkaniu z Prezydentem, Premierem 
i przedstawicielami Solidarności nt. wynagro-

dzeń nauczycieli. Udział Przewodniczących Dudy i Proksy w tych rozmo-
wach de facto przekreślił wspólne stanowisko, jakie 13 października br. 
podpisali wspólnie przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ ”Solidarność”, WZZ „Forum – Oświata” i ZNP, mówiące o odrzuce-
niu propozycji MEiN z 21.09.2021 i WSPÓLNYM UZGADNIANIU działań 
na rzecz realizacji postulatów (powiązania wynagrodzeń nauczycieli z 
przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce oraz przywrócenia nauczy-
cielom uprawnień do emerytur na zasadach określonych w art. 88 KN). 

Tego dnia władze ZNP i Forum ZZ przybyły pod gmach MEiN, jednak nie 
na rozmowy, które minister odwołał przy pomocy mediów, ale by zapre-
zentować 250 tys. podpisów zebranych pod naszą inicjatywą ustawodaw-
czą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”, by pokazać, jak buduje się 
prestiż oraz że jesteśmy gotowi rozmawiać o satysfakcjonującym wyna-
grodzeniu nauczycieli w imieniu wielu tysięcy obywateli.   

Do rozmów minister wybrał sobie tylko Solidarność, bowiem jak twier-
dzi, jedynie ten związek podpisał wiosną 2019r. porozumienie! Warto 
tutaj przy tej okazji przypomnieć, że to ZNP w lipcu wystosowało do Pre-
zydenta prośbę o pośredniczenie w rozmowach z MEiN, bo formuła dialo-
gu z ministrem Czarnkiem się już wyczerpała. Prezydent uczestniczył, tyl-
ko według nowych standardów MEiN sam wybrał sobie rozmówcę „S”, a 
partnerów społecznych o decyzjach informuje w telewizji. Te rozmowy 
kontynuowano także 30.11.2021. 

Związek jednak nie poprzestaje w działaniach i szukając w Sejmie po-
parcia dla obywatelskiego projektu o godnych wynagrodzeniach dla nau-
czycieli i poselskiej ustawie o świadczeniach kompensacyjnych oraz gło-
sów poparcia, które decydują w głosowaniu nad projektami ustaw, roz-
mawia ze wszystkim klubami poselskimi. Do tej pory udało się przekonać 
do naszych racji Platformę Obywatelską, Koalicję Polską i Lewicę. Będą 
kolejne spotkania. Ciekawe, czy zaproszenie przyjmie PiS? 

Daleko od konsultacji przebiegają także prace w MEiN poświęcone 
wprowadzeniu do podstawy programowej nowego przedmiotu Historia i 
Teraźniejszość. Po posiedzeniu Podkomisji Stałej ds. jakości kształcenia i 
wychowania, która miała miejsce 16.11. narosło jeszcze więcej wątpliwo-
ści i pytań bez odpowiedzi. Począwszy od jednoosobowo wybranego we-
dług klucza partyjnego i religijnego zespołu konserwatywnych ekspertów 
piszących podstawę programową do tego nowego tworu, matur z wos-u, 
poprzez brak podręcznika i w końcu szaleńczego tempa prac nad przed-
miotem, który ma wejść do szkół ponadpodstawowych już od 1.09.2022r. 
Pierwszy raz zdarzyło się, aby pisząc nową podstawę programową z histo-
rii, wos-u ministerstwo nie korzystało z głosu Towarzystwa Historyczne-
go, nauczycieli praktyków i w pół roku wprowadzało rewolucję w progra-
mie nauczania.  

Wybory coraz bliżej i trzeba pospieszyć się w wychowaniu swoich przy-
szłych wyborców. 

I tak już na zakończenie wątku absurdalnych, choć dla niektórych bar-
dzo przemyślanych poczynań ministra Czarnka przywołam pojawiające się 
coraz śmielej w różnych zakątkach naszego kraju (w tym także woj. ślą-
skiego) regulaminy zgłoszeń wewnętrznych, czyli innymi słowy regulami-
nów donosów. Wieści o prowadzonych póki co, wstępnych pracach nad 
donosami wewnętrznymi, spowodowały, że niektórzy dyrektorzy już na-
pisali takowe regulaminy, powołując się na dyrektywy unijne, i o zgrozo, 
dają je do konsultacji organizacjom związkowym! A swoją drogą, jedne 
przepisy unijne są niezgodne z Konstytucją, o czym informuje Trybunał 
Julii Przyłębskiej, a inne są „podstawą” do błyskawicznego tworzenia we-
wnętrznych regulaminów, które nie mają żadnego umocowania prawne-
go.  

Strzeżmy się sygnalistów, tak szybko nadchodzą! 
Edyta Książek. 
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W Okręgu Opolskim ZNP od 50 lat aktywnie 
działa Nauczycielski Klub Literaci. 

W tym roku w dniach 11 - 13 czerwca członkowie Nau-

czycielskiego Klubu Literackiego: Danuta Babicz-

Lewandowska, Renata Blicharz, Edmund Borzemski, 

Harry Duda, Elżbieta Lisak-Duda, Kulig Zofia, Ada Jarosz, 

Nietyksza Teresa, Wojciech Ossoliński, Małgorzata Sobo-

lewska, Szczurek Jan, Romana Więczaszek, Marcin Weiss 

i Piotr Żarczyński uczestniczyli w V Festiwalu Książki. Stoi-

sko literatów dofinansował Okręg Opolski ZNP. Stoisko 

było wspólne ze Związkiem Literatów Polskich. 

We współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w 

Opolu odbyło się spotkanie autorskie Marcina Weissa 

„Przestrzenie nadziei”. 

We wrześniu Prezes NKL Ludmiła Małgorzata Sobo-

lewska wraz z Teodozją Świderską zostały zaproszone 

przez Stowarzyszenie Literackie „Ponad” do Radomska 

na Poranek Różewiczowski z okazji 100. rocznicy urodzin 

poety. Spotkanie obejmowało prezentację poetycko-

muzyczną, spacer śladami braci Różewiczów oraz warsz-

taty literackie. 

Pod patronatem Nauczycielskiego Klubu Literackiego 

Związku Literatów Oddział w Opolu 26.10.2021 odbyło 

się spotkanie poświęcone pamięci Janusza Ireneusza 

Wójcika, kreatora i organizatora 30 Najazdów Poetów na 

Zamek Śląski w Brzegu. W Najazdach uczestniczyło wielu 

literatów Nauczycielskiego Klubu Literackiego. Spotkanie 

prowadziła L. M. Sobolewska. 

28.10.2021 odbyła się promocja nowego zbioru wier-

szy „Wytrąceni z biegu” Teodozji Świderskiej, współfinan-

sowanego przez Okręg Opolski ZNP. 

W trakcie 19. Opolskiej Jesieni Literackiej zaprezentuje 

się środowisko poetów Opola, w tym należących do NKL. 

W grudniu planujemy cykliczną uroczystość „Wiersze 

pachnące jedliną”. 

Ogólnopolski Turniej Pracowników Oświaty w Halo-

wej Piłce Nożnej 

Impreza organizowana przez Zarząd Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Praszce trwa cyklicznie od 

roku 2012 i miała już do tej pory osiem edycji. Cieszy się 

sporym zainteresowaniem. W każdej udział bierze co 

najmniej sześć drużyn (wyjątkiem rok 2015 – 3 drużyny).  

Co roku pojawiają się kolejne nowe zespoły z różnych 

stron Polski. Organizatorzy mają wsparcie władz lokal-

nych: Marszałka Województwa Opolskiego, Starosty 

Oleskiego, Burmistrza Praszki, Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Praszce, dyrektorów miejscowych placówek 

oświatowych, lokalnej prasy i radia. Organizatorzy zawsze 

mogą liczyć na pomoc pracowników Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce, do którego to należy 

hala sportowa „Kotwica”, z której korzystają sportowcy 

biorący udział w turniejach. 

Od roku 2017 organizatorzy uzyskali zgodę Polskiego 

Związku Piłki Nożnej i impreza ma rangę Mistrzostw Pol-

ski Pracowników Oświaty w Futsalu. Spowodowało to 

jeszcze większe zainteresowanie i kolejne drużyny dołączają do stałych uczestników 

sportowych spotkań w gościnnej Praszce. Wszystkie drużyny, które biorą udział otrzymu-

ją puchary, statuetki, pamiątkowe gadżety, a najlepsi medale ufundowane przez Mar-

szałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę, Zarząd Główny ZNP, Zarząd Okręgu 

Opolskiego z Koleżanką Prezes Wandą Sobiborowicz, która jest obecna na każdym tur-

nieju, Zarząd Oddziału ZNP w Praszce, Urząd Miejski w Praszce i Polski Związek Piłki Noż-

nej. 

W bieżącym roku IX Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Futsalu odbędą się 4 

grudnia. W mistrzostwach uczestniczyć będą m.in. drużyny z Rudy Śląskiej, Oświęcimia, 

Rybnika, Włoszczowej, Nysy, Praszki. 

Turnieje stoją na wysokim poziomie, przebiegają w miłej sportowej atmosferze. Na 

żadnym nie ma zdecydowanego faworyta, gdyż co roku zwycięzcą zostaje inny zespół. 

Spotkania mają na celu integrację środowiska nauczycielskiego i tak jest, gdyż sport to 

jest to, co zbliża ludzi do siebie, wyzwala pozytywne emocje.  
Ze sportowym pozdrowieniem Grzegorz Ignaczak Prezes Oddziału ZNP w Praszce 

 

VII Ogólnopolski Turniej Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie 

Stołowym - Gorzów Śląski 20.11.2021 

Patronat: Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego- Sławomir Broniarz 

Starosta Powiatu Oleskiego – Stanisław Belka 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego – Artur Tomala 

ORGANIZATORZY:  Zarząd Główny ZNP, Zarząd Okręgu Opolskiego ZNP, 

Zarząd Oddziału ZNP w Gorzowie Śl., Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 

PSP W Gorzowie Śl. 

MIEJSCE:  Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Byczyńska 13, Gorzów Śląski, 

powiat oleski. 

Rozgrywki odbywają się w 6 kategoriach, uczestniczy ok. 50 zawodniczek 

i zawodników z Okręgów: Śląskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Opolskie-

go.  

W uroczystym otwarciu turnieju udział wzięli: 

Wicestarosta Oleski – Roland Fabianek 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego – Artur Tomala 

Dyrektor ZSZ-G w Gorzowie Śląskim – Dariusz Nowak 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – Katarzyna Midura 

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gorzowie Śląskim – Piotr Jarema 

 

Zawodnicy, którzy zajęli miejsca I otrzymali puchary oraz dyplomy ufun-

dowane przez Zarząd Główny ZNP.  

Miejsca II-IV premiowane pucharami, a V-VIII statuetkami ufundowany-

mi przez Zarząd Oddziału ZNP w Gorzowie Śląskim.  

Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe medale ufundowane 

przez Zarząd Okręgu Opolskiego ZNP. 

W opinii uczestników turniej przygotowano i przeprowadzono wzorowo. 

Organizatorzy otrzymali wiele pochwał, podziękowań i zapewnienie o 

udziale w następnej edycji. Turniej przebiegał w bardzo miłej i sportowej 

atmosferze. 

Organizatorzy dziękują za przyjazd i udział w imprezie, za stworzenie 

koleżeńskiej i sportowej rywalizacji. 

W organizacji turnieju pomagali członkowie ZNP w Gorzowie Śląskim, 

pracownicy MGOK Gorzów Śląski. 

Sędziowie liczący – uczniowie ZSZ-G w Gorzowie Śląskim, 

Sędzia główny – Bogdan Panek, 

Kierownik Turnieju – Edmund Olszowy. 

 
Organizator Turnieju – Piotr Jarema Prezes Oddziału ZNP w Gorzowie Śl. 



CO? JAK? KIEDY PIERWSZY NR SPECJALNY NA 100 LECIE POLSKIEJ OŚWIATY I POLSKIEGO  

RUCHU ZWIĄZKOWEGO NA ŚLĄSKU? NIE PRZEGAP TEGO. MAMY NADZIEJĘ, ŻE CIEKAWI 

CIĘ TO JAK NAS. DO ZOBACZENIA W NASTĘPNYCH NUMERACH 

 


