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Lipiec to czas kanikuły. W tym 
roku szczególny, bo chcieliśmy 
nadrobić to wszystko, co nas 
ominęło i nie wiemy jaka czeka 
nas przyszłość. Ale czy można  
złapać na zapas promieni słoń-
ca? Trudne, ale wiem, że 
uśmiech to magia, endorfiny itd. 
Trzymając się tej tezy zorganizo-
waliśmy z naszą SEiR kolejny 
uroczysty piknik. Z naciskiem na 
uroczysty, bo oprócz suto zasta-
wionego stołu „jedzonkiem” 
własnego wyrobu i piosenek 
harcerskich był czas na część 
oficjalną. Koleżanka Stasia otrzy-
mała Odznakę za 50 lat przyna-
leżności do Związku Nauczyciel-

stwa Polskiego, koleżanki 
Fredzia i Maria dyplomy gra-
tulacyjne i upominki z okazji 
80 urodzin. Było wzruszenie, 
radość, wspomnienia i ple-
nerowe Polek rozmowy…
długie. My to wiemy, żadne 
wynalazki nowoczesnej 
technologii nie zastąpią bez-
pośredniego spotkania. W 
miarę możliwości podtrzy-
mujemy  piknikową tradycję.   

 Seniorkę - panią Kazimie-
rę, która obchodziła 90 uro-
dziny odwiedziliśmy w do-
mu. Wręczyliśmy jej list gra-
tulacyjny od prezesa ZG ZNP 
oraz album wspomnieniowy 
z wydarzeń w oddziale Bo-
browniki, w których koleżan-
ka Kazia aktywnie uczestni-
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czyła. Zakręciła się niejedna łezka…a pani 
Kazimiera powiedziała: najważniejsza jest 
pamięć i spotkanie z drugim człowie-
kiem. 

Minęło już 20 dni od rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi przy-
szli do szkół i placówek pełni nadziei, ale i niepewności: co przyniosą następne dni, tygodnie i miesiące. Czy będziemy mogli pracować 
stacjonarnie, a uczniowie uczyć się w szkolnych salach? Czy nie pokrzyżuje nam planów IV fala pandemii? A co z brakami kadrowymi? A 
projektowane przez MEiN – szkodliwe zmiany w prawie oświatowym? Na pewno nie pomogą, dlatego musimy walczyć o to, aby nie 
weszły w życie. Słowa Ministra Czarnka o wielkiej podwyżce płac nic tu nie zmienią, bo ani w bieżącym roku, ani w projekcie na przyszły 
rok nie ma zaplanowanych pieniędzy na żadne podwyżki. Walka o godne płace i prestiż zawodu nauczyciel, walka o dobrą polską szkołę 
– to jest nasz wspólny obowiązek. Podpisujmy się pod inicjatywą obywatelską, namawiajmy innych do jej poparcia. Pokazujmy społe-
czeństwu, o co walczymy. Włączmy się w kampanię społeczną „Wolna szkoła”, w której czerwona ekierka jest symbolem obywatelskie-
go sprzeciwu wobec rządowych zmian w oświacie. Dziś życzę Koleżankom i Kolegom spokoju i jak największego poczucia bezpieczeń-
stwa. Życzę dużo zdrowia – dbajcie o siebie i swoich bliskich. Odczuwajcie, mimo wszystko, radość z obcowania z uczniami oraz współ-
pracownikami oraz satysfakcję z pracy zawodowej i związkowej.                                                                                                         Jadwiga Aleksandra Rezler 

Prezes Okręgu Śląskiego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 

mailto:ogniskowiec@znp.edu.pl


Dzisiaj pewna niespodzianka, jeden z najstarszych numerów Ogniskowca do jakich udało się dotrzeć. Na 
trzeciej stronie okładka naszego pisma sprzed 95 lat, ale z jakże aktualnym artykułem. Dzisiaj władza też szy-
kuje nam zmiany, ale nie wsłuchuje się w głos „suwerena”, wystarczy jej przekupienie elektoratu. Na następ-
nej stronie biogram pierwszego prezesa Okręgu Śląskiego utrzymany w stylistyce dawnego Ogniskowca. 

3 



4 
Źródło: https://www.lubartow.pl/ 
https://www.lubartow.pl/2015/07/28/jan-mangold-1885-1958/ 



5 

13 maja 2021 odbyła się internetowa konfe-
rencja dotycząca nauczania włączającego. 
Przygotowała ją Alina Michalak wraz z zespo-
łem specjalistów z różnych oddziałów ZNP oraz 
samorządów. W konferencji udział wzięli: Ja-
dwiga Aleksandra Rezler—Prezes Okręgu Ślą-
skiego ZNP, która przywitała i przedstawiła 
gości, między innymi Krzysztofa Baszczyńskie-
go—wiceprezesa ZG ZNP, Bożenę Dwornik—
przewodniczącą KSPAiO ZNP, przybyłe parla-
mentarzystki: Krystynę Szumilas, Hannę Gil-
Piątek, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk oraz 
samorządowców: Andrzeja Płonkę—Starostę 
bielskiego, Damiana Cieszowskiego—Starostę 
powiatu pszczyńskiego, Marka Kurpisa—
Wicestarostę powiatu raciborskiego, przedsta-
wicieli rodziców, prasy i wszystkich uczestni-
ków konferencji. 

Wspierająca rola JST  
w edukacji specjalnej.  

Przygotowując się do Konferencji na temat 
edukacji włączającej do JST (m. Rybnik, m. Czę-
stochowa, m. Zabrze, Powiat Bieruńsko-
Lędziński, m. Tychy, Powiat Raciborski, Powiat 
Pszczyński, Starostwo Powiatowe w Kłobucku) 
zostały skierowane pisma z prośbą o informa-
cję związaną ze wsparciem finansowym dla 
uczniów niepełnosprawnych w roku 2020 i  
planami budżetowymi na rok 2021. Pozyskanie  
przykładowych danych odsłoniło rzeczywisty 
obraz przeznaczonych i zaplanowanych środ-
ków finansowych do realizacji zadań własnych 
i zleconych na rzecz osób niepełnosprawnych 
w jednostkach organizacyjnych takich jak: PPP, 
PCPR, Szkołach i w Zespołach Szkół Specjal-
nych. 

Finansowanie zadań jest możliwe poprzez 
subwencję oświatową, dotację celową z bu-
dżetu państwa, środki z PEFRON oraz z budże-
tu JST. Wysokość środków uzależniona jest od 
liczby uczniów realizujących obowiązek szkol-
ny, uczniów w szkołach i placówkach zlokalizo-
wanych na terenie danej jednostki samorządo-
wej. Subwencja zaspokaja potrzeby w grani-
cach 60 - 70 %, pozostałą część w granicach od 
20-30 % stanowią środki własne JST, a w przy-
padku Częstochowy 48%, Rybnika 58 %. Zebra-

ne informacje odsłaniają rzeczywiste potrzeby finansowe 
ciągle niewystarczające do pełnej realizacji zadań zgodnie 
z programami nauczania i zapisami w ramowych statu-
tach szkół/placówek.  

Wykazana liczba uczniów objętych specjalistyczną po-
mocą w roku 2020 w porównaniu do liczby zatrudnionych 
specjalistów w PPP: (1212/17 w powiecie kłobuc-
kim,1835/26 w Zabrzu,1218/17 w powiecie bieruńsko-
lędzińskim, 1454/23 w powiecie pszczyńskim) jest zdecy-
dowanie niewystarczająca, w odniesieniu do rodzaju 
udzielanej pomocy, działalności diagnostycznej, wydawa-
nych orzeczeń, opinii, prowadzonych terapii, zajęć reha-
bilitacyjnych dla dzieci i młodzieży bez uwzględnienia po-
trzeb ze strony rodziców i osób dorosłych, stanowiących 
kolejną grupę wymagającą wsparcia i pomocy. 

Natomiast stopień oceny infrastruktury, wyposażenia 
sal w specjalistyczny sprzęt jako optymalną—określiło 5 
jednostek, jako dobrą – 9 jednostek, na etapie doposaże-
nia - 3 jednostki.  

Równolegle z realizacją zadań oświatowych wskazano 
na pozostałe zadania będące w gestii JST, realizowane 
jako wsparcie osób niepełnosprawnych, takie jak: 

Dotacje celowe programu „Za życiem”, 

Alina Michalak—merytoryczna organizatorka Konferencji 



Dotacje do podręczników, 
Dotacje do posiłków w szkole i w 

domu, 
Dotacje celowe na działalność Śro-

dowiskowych Domów Samopomocy, 
Wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka (0-7) WWR, 
Dodatkowe środki na turnusy reha-

bilitacyjne, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej WTZ, 
Wsparcie Stowarzyszeń, 
Wiodące Ośrodki Koordynacyjno- 

Rehabilitacyjno-Opiekuńcze, 
Specjalne Ośrodki Szkolno-

Wychowawcze. 
Podsumowując należy podkre-

ślić, że od szeregu lat następuje 
doposażanie szkół/placówek w 
specjalistyczny sprzęt, urządze-
nia do rehabilitacji i terapii, usu-
wanie barier architektonicznych, 
prowadzona jest przemyślana 
polityka kadrowa, ustawiczne 
doskonalenie zawodowe z po-
trzebą uzyskania nowych kwalifi-
kacji, udzielana specjalistyczna 
pomoc dzieciom ze strony nau-
czycieli w szkolnictwie specjal-
nym, niezbędny udział pracowni-
ków poradni przy diagnozowaniu 
i terapii przy wsparciu organiza-
cyjno-finansowym samorządów 
terytorialnych. Biorąc pod uwa-
gę dalszą potrzebę modernizacji 
obiektów szkolnych, zatrudnie-
nie dostatecznej liczby specjali-
stów, pedagogów, psychologów i 
terapeutów do realizacji zadań 
jednostek organizacyjnych zwią-
zanych z niepełnosprawnością 
dzieci, młodzieży i osób doro-
słych czynnikiem niezbędnym są 
wciąż środki finansowe. Obiek-
tywne spojrzenie na obecny stan 
faktyczny, dorobek który posia-
damy, zastosowane do tej pory 
rozwiązania, kierując się możli-
wościami budżetowymi (z pozy-
skiwaniem środków unijnych) 

pozwala na stwierdzenie, że jesteśmy w stanie utrzy-
mać szkolnictwo specjalne na dotychczasowych zasa-
dach, równolegle do edukacji włączającej  poprzez 
wsparcie ze strony Parlamentarzystów przy dalszym ak-
tywnym udziale Rodziców, organizacji samorządowych i 
partnerów społecznych.  

 
Opracowała: Alina Michalak 

STANOWISKO UCZESTNIKÓW KONFERENCJI  
„Edukacja włączająca – dokąd zmierzamy?” 

 
Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad zmianami w szkolnic-

twie specjalnym. Tworzy koncepcję uzdrowienia, która w rezulta-
cie zniszczy nie tylko szkoły specjalne, ale również ogólnodostęp-
ne, bez informowania środowiska o przebiegu prac w ramach dia-
logu i konsultacji społecznych. 

Nowy model zapisany pod nazwą „Edukacja dla wszystkich - 
edukacja włączająca” w swoich założeniach powstał w trosce o 
wysoką jakość kształcenia włączającego i ma polegać na odejściu 
od postrzegania niepełnosprawności ucznia jako bariery w jego 
funkcjonowaniu w szkole ogólnodostępnej. 

Narzucanie szkół ogólnodostępnych wszystkim dzieciom, wynika 
wprost z każdego zdania dokumentu, powodując poważny pro-
blem dla całego szkolnictwa. Jeśli taka retoryka zwycięży, szkoły 
specjalne zostaną zlikwidowane, bo rodzice nie będą do nich zapi-
sywać swoich niepełnosprawnych dzieci, a szkoły ogólnodostępne 
nie poradzą sobie z zaspokajaniem podstawowych potrzeb zarów-
no dzieci pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Zaplanowane 
zmiany w konsekwencji odbierają rodzicom prawo decydowania o 
wyborze szkoły, a tym samym możliwości uzyskania pomocy w 
rozwiązywaniu ich trudności, zarówno w sferze edukacji, jak 
i funkcjonowaniu w życiu rodzinnym oraz społecznym. 

Mówimy STOP kolejnej reformie, która dotknie poradnie psy-
chologiczno- pedagogiczne, placówki specjalne, szkoły i przed-
szkola ogólnodostępne oraz grozi utratą statusu zawodowego na-
uczycieli przez część specjalistów. Doprowadzi do pogorszenia się 
warunków kształcenia wszystkich uczniów. Może stać się zagroże-
niem dla edukacji publicznej, rozumianej jako dobro ogólnospo-
łeczne, gwarantującej wyrównywanie szans edukacyjnych nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania i statusu materialnego rodziny.   

Jesteśmy za utrzymaniem szkolnictwa specjalnego na rzecz 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Idea bliskiego 
kontaktu z dzieckiem w zakresie pomocy oraz funkcjonowania w 
środowisku lokalnym jest słuszna i od ponad 20 lat istnieje z po-
wodzeniem w przestrzeni publicznej. Zapewnia integrację 
z rówieśnikami poprzez turnieje, zawody sportowe, konkursy, 
warsztaty, wycieczki i wolontariat ze strony młodzieży uczęszcza-
jącej do szkół ponadpodstawowych. Szkoła specjalna umożliwia 
każdemu dziecku nie tylko rozwój wiedzy, umiejętności, ale po-
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zwala odnieść sukces na miarę jego moż-
liwości. Jest miejscem przyjaznym 
i bezpiecznym. 

Idea edukacji włączającej ma szansę na 
funkcjonowanie na równi ze szkolnic-
twem specjalnym czy integracyjnym na 
dotychczasowych zasadach. Od edukacji 
włączającej nie uciekniemy. Należy jedy-
nie obiektywnie spojrzeć na obecny stan 
faktyczny i dorobek, który posiadamy, 
biorąc pod uwagę zastosowane do tej 
pory rozwiązania, kierując się możliwo-
ściami organizacyjno—finansowymi w 
celu poszukiwania optymalnych rozwią-
zań zgodnych z oczekiwaniami społeczny-
mi.  

Toczące się obecnie dyskusje w środo-
wisku oświatowym z udziałem partnerów 
społecznych, powinny być  sygnałem dla 
rządzących do podjęcia decyzji 
o wycofaniu projektu z powodu braku 
propozycji konkretnych rozwiązań, braku 
dogłębnej analizy skutków organizacyjno
- finansowych wdrażanego projektu.  

Uczestnicy Konferencji nauczyciele-
specjaliści, praktycy, dyrektorzy placó-
wek i szkół specjalnych, rodzice, samo-
rządowcy i związkowcy deklarują, że bę-
dą prowadzić akcję informacyjną 
w swoich środowiskach ze wskazaniem 
zagrożeń wynikających z treści dokumen-
tu „Edukacja dla wszystkich”.  

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wo-
bec kolejnej próby reformowania szkol-
nictwa, domagając się wstrzymania prac 
nad projektem „Edukacji dla wszystkich - 
edukacji włączającej”. Tym samym ocze-
kujemy od MEiN na dokument będący 
materiałem porównawczym w konwencji 
przed zmianą i po zmianie, na etapie 
konsultacyjnym do ponownego rozpa-
trzenia. 

Debata nie rozwiała naszych wątpliwo-
ści w temacie „edukacji włączającej i kie-
runku w jakim zmierzamy”. Pokazała, że 
kolejne daleko idące zmiany w polskim 
systemie edukacji bez naszego udziału, 
niosą ze sobą zagrożenia, obawy, niepo-
koje, ale i konsekwencje na przyszłość. 

Zatem mamy zadanie do wykonania, ważne na wczoraj, na 
dziś, na jutro, z przesłaniem do naszych Koleżanek i Kolegów, 
do wszystkich szkół i placówek oświatowych – dalsze prowa-
dzenie rozpoczętej 25 lutego 2021 roku akcji informacyjnej 
dotyczącej edukacji włączającej, w trosce o los każdego dziec-
ka, rodzica, nauczyciela i pracownika oświaty. 
 

Uczestnicy Konferencji „Edukacja włączająca- dokąd zmierza-

my ?” 

Piątego lipca grupa związkowców, między innymi piszący te 
słowa spotkała się w Sosnowcu z Włodzimierzem Czarzastym. 

Przewodniczący nie krył swojego zainteresowania nastrojami 
nauczycielskimi w związku ze zmianami szykowanymi przez 
rządzących w polskiej oświacie. Interesowało go, czy jest moż-
liwy strajk i na jaką skalę. 

Związkowcy byli zainteresowani, czy opozycja jest w stanie 
zablokować niekorzystne zmiany, wprowadzane często tylnymi 
drzwiami przez rząd. 

Trzeba przyznać, że poseł do spotkania podszedł bardzo me-
rytorycznie i był doskonale przygotowany, świetnie orientował 
się w problematyce oświatowej, jak sam przyznał, dzięki po-
słance Agnieszce Dziemianowicz-Bąk. 

Po dyskusji odbyła się konferencja prasowa, na którą zostali-
śmy zaproszeni. 

Na konferencji w imieniu związkowców głos zabrali: Marek 
Fabryczny i Ilona Witala-Sługa. 

Żaden z dziennikarzy, nawet bardzo opozycyjny Marek Czyż 
nie zapytał o problemy edukacji i jak widzą je związkowcy. 

Interesowały ich tylko sprawy personalne lewicy. 
Taki bardzo współczesny magiel, żadnej refleksji nad sprawa-

mi istotnymi dla całego społeczeństwa. 
W spotkaniu ze strony związkowej uczestniczyli: Ilona Witala-

Sługa, Ewa Koralewska, Elżbieta Kuraś, Anna Żółtowska, Graży-
na Sosna, Iwona Załucka, Dorota Nowak-Bobrowska, Marek 
Fabryczny, Jan Kraśkiewicz. 
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- Prezes Okręgu Śląskiego ZNP Jadwiga Aleksandra Rezler, Prezes 
ZNP Sławomir Broniarz, pomysłodawcy Forum: Cezary Filipiuk i Mi-
rosław Kozik. 

Z okazji inauguracji wykłady wygłosili niezwykli popularyzatorzy 
nauki  

Prof. Łukasz Turski – jeden z inicjatorów budowy Centrum Nauki Ko-
pernik oraz Prof. Marek Demiański, który był jednym z kierowników 
misji „Planck”, będący równocześnie jednym z największych autoryte-
tów w dziedzinie astrofizyki.  

Druga część wykładów odbyła się w piątek – 16 kwietnia o godzinie 
18.00 na kanale YouTube. Swoją obecnością zaszczycili nas:  

Prof. Lawrence Krauss. Fizyk teoretyczny, kosmolog. Działacz atei-
styczny. Specjalista w badaniach ciemnej materii, ciemnej energii, 
kwantowej teorii pola i grawitacji. Związany z badaniami nad czarnymi 
dziurami oraz ewolucją gwiazd, prof. Arizona State Uniwersity, twórca 
The School of Earth and Space Exploration, Dyrektor The Origin Pro-
ject. W roku 2008 został członkiem Prezydenckiego (Prezydent Oba-
ma) Komitetu Polityki Naukowej. 

- Narodowa Rada Nauki USA przyznała mu nagrodę za popularyzo-
wanie nauki. 

Łącznie z Prof. Dawkinsem sprzedali miliony swoich książek, które 
pomogły obecnemu pokoleniu otworzyć oczy na zaletę nauki i rozsąd-
ku, oraz ich przewagę nad wiarą.  

Prof. Marek Biesiada—polski astronom, prof. nauk fizycznych oraz 
lekarz medycyny związany z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. 
Od 2019 roku profesor zwyczajny w Zakładzie Astrofizyki Narodowego 
Centrum Badań Jądrowych w Warszawie . 

Dr hab. Janusz Leon Wiśniewski—polski pisarz, autor bestsellerów: 
„Samotność w sieci”, „Bikini” - fizyk , dr hab. nauk chemicznych, infor-
matyk . 

Wszystkie wykłady i prelekcje dostępne są na kanale YouTube: 
https://www.youtube.com/channelUC4fOqSi0PWlxNQ_jnw185Lg 
Kolejne wydarzenia w ramach tegorocznej edycji Pszczyńskiego Fo-

rum Nauki zaplanowane są z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.  
Do grona organizatorów Pszczyńskiego Forum Nauki należą: 
Nauczyciele: Mirosław Kozik oraz Cezary Filipiuk, 
Urząd Miejski w Pszczynie, 
Starostwo Powiatowe w Pszczynie, 
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, 
Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Pszczynie, 
Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Śląski. 

Naukowiec z okładki „Nature” odwiedził 
Pszczynę !!! 

Wykład otwarty prof. Jana Kisiela odbył się 
w ramach podsumowania wszystkich wyda-
rzeń, które odbyły się w tym roku pod szyl-
dem Pszczyńskiego Forum Nauki. 

Wykład pod tytułem: „Neutrina – cząstki 
elementarne, które są wszędzie” przybliżył 
słuchaczom istotę świata atomów oraz poka-
zał jakie badania prowadzone są na świecie w 
zakresie cząstek elementarnych. 

Prof. Jan Kisiel należy do grupy badawczej 
fizyków, której wyniki badań zostały opubli-
kowane w prestiżowym magazynie "Nature". 
Co więcej - wspomniany artykuł znalazł się na 
okładce czasopisma. 

Po wykładzie wręczone zostały nagrody w 
ramach konkursów przedmiotowych z fizyki i 
chemii dla szkół podstawowych, które odbyły 
się 10 czerwca br. 

W ramach tegorocznej edycji Pszczyńskiego 
Forum Nauki odbyło się wiele aktywności 
naukowych i popularyzujących naukę wykła-
dów. 

W czwartek 15 kwietnia odbyła się inauguracja te-
gorocznej edycji Pszczyńskiego Forum Nauki. 

Oficjalnego otwarcia Forum w przestrzeni wirtual-
nej dokonali: Starosta Pszczyński Barbara Bandoła, 
Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Pszczynie Teresa Musik 
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https://www.youtube.com/channel/UC4fOqSi0PWlxNQ_jnw185Lg


„Praca stacjonarna w placówkach przedszkol-
nych w czasie pandemii” 

Mija rok od powrotu nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych placówek przedszkolnych do 
pracy stacjonarnej w okresie pandemii. 

Decyzja ogłoszona przez premiera i ministra 
zdrowia dnia 29 kwietnia 2020 roku o odwiesze-
niu funkcjonowania żłobków i placówek przed-
szkolnych z dniem 6 maja 2020r. zaskoczyła 
wszystkich, zwłaszcza pracowników tychże pla-
cówek i jednostki samorządu terytorialnego. Wy-
wołała wśród nauczycieli i pracowników admini-
stracji i obsługi lęk, niepokój i obawy o zdrowie 
własne i swoich bliskich, o zdrowie wychowan-
ków i ich rodzin. Wszak w dalszym ciągu wzma-
galiśmy się z pandemią, nie było mowy o po-
wszechnej i nieodpłatnej dostępności do testów, 
prace nad szczepionką przeciw COVID-19 trwały i 
zagrożenie zakażeniem koronawirusem były 
bardzo realne dla każdego. 

Czasu na odpowiednie przygotowanie się do 
wznowienia działalności placówek było bardzo 
niewiele. Po pierwsze trzeba było opracować 
specjalne procedury i harmonogramy pracy, 
szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny 
dotyczące funkcjonowania pracowników i przed-
szkolaków w placówkach, a także procedury i 
zasady obowiązujące rodziców i opiekunów, 
przyprowadzających i odbierających dzieci z 
przedszkoli. Przeszkolić personel i przeprowadzić 
kampanię informacyjną wśród rodziców. 

Po drugie należało dostosować bazę lokalową 
placówek do wytycznych GIS, w tym określić limit 
dostępnych miejsc dla dzieci w każdej sali zajęć w 
przeliczeniu na metr kwadratowy, usunąć do 
magazynów sprzęt, zabawki i pomoce dydak-
tyczne, które nie nadawały się do dezynfekcji i 
ponownie zaprojektować oraz urządzić sale za-
jęć. 

Po trzecie trzeba było zabezpieczyć placówki w 
odpowiednią ilość właściwych środków dezyn-
fekcyjnych i środków ochrony osobistej dla pra-
cowników. Wszystko po to, by zapewnić nauczy-
cielom i pracownikom niepedagogicznym w mia-
rę bezpieczne warunki pracy i zminimalizować 
zagrożenie zakażenia COVID-19.  

W tym miejscu warto podkreślić, że tylko dzięki 
dodatkowym nakładom finansowym organów 
prowadzących i ich współpracy z dyrektorami, a 

także dzięki zaangażowaniu i pracy całego personelu, placówki przedszkol-
ne wróciły do pracy stacjonarnej w reżimie sanitarnym. 

Po wakacjach, 1 września 2020 r. całe środowisko oświatowe wróciło do 
pracy stacjonarnej, jednak nie na długo. Sytuacja związana z rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa w kraju okazała się zmienna i dynamiczna. Jesie-
nią ubiegłego roku zmierzyliśmy się z drugą falą, aktualnie mamy za sobą 
trzecią falę znacznego wzrostu zachorowań i zgonów na COVID-19.  
W tym czasie nauczyciele szkół wrócili do pracy zdalnej, zaś nauczyciele 
edukacji przedszkolnej i pozostali pracownicy realizowali się zawodowo w 
placówkach przedszkolnych. 

Szczególnie dotkliwa i dramatyczna dla pracowników przedszkoli okaza-
ła się druga fala. Znacznie wzrosła liczba zachorowań wśród personelu 
przedszkolnego. Długa absencja chorobowa i izolacja pracowników na 
kwarantannie spowodowała poważne problemy kadrowe. Na skutek 
rozprzestrzeniania się koronawirusa, na kwarantannę przechodziły poje-
dyncze oddziały przedszkolne, zaś w sytuacjach szczególnie trudnych całe 
placówki. Nauczyciele, których zakażenie COVID-19 nie dotknęło, tygo-
dniami „ciągnęli” zastępstwa, pracując z dziećmi po dziesięć godzin dzien-
nie. Frustracja, stres i przemęczenie narastały w środowisku. 

W tej trudnej i złożonej sytuacji Związek Nauczycielstwa Polskiego, jako 
jedyna organizacja związkowa, wielokrotnie zwracał się do premiera, mini-
strów: zdrowia i edukacji, do GIS, domagając się podjęcia zdecydowanych 
działań, które zapobiegną dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa 
wśród dzieci i pracowników przedszkoli, w tym: 

- ograniczenia dopuszczalnej liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych, 
- przywrócenia zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników, 
- objęcia kadry pracującej bezpośrednio z dziećmi bezpłatnymi testami, 
- zakwalifikowania pracowników przedszkoli do pierwszej grupy szcze-

pień przeciw COVID-19. 
Związek Nauczycielstwa Polskiego interweniował również w sprawie 

gratyfikacji finansowej dla nauczycieli placówek przedszkolnych na zakup 
sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją pracy 
zdalnej i hybrydowej – niestety nieskutecznie. 

No cóż, ostatecznie zaważyły względy ekonomiczne i polityczne. Pracow-
nicy placówek przedszkolnych są traktowani przez władze w okresie pan-
demii wyjątkowo źle. 

Mimo to, nasze „SIŁACZKI” nadal dzielnie wypełniają swoje obowiązki 
zawodowe, borykając się z licznymi problemami oddają się pracy z dzieć-
mi i wspierają się wzajemnie. 

Drogie Koleżanki, Wasza postawa zasługuje na podziw, szacunek i spo-
łeczne uznanie. Przyjmijcie serdeczne, gorące i zasłużone podziękowania. 
Dbajcie o siebie i nie traćcie optymizmu.  

Z pozdrowieniami 
Gabriela Stańczyk 

Przewodnicząca Okręgowej SWP ZOŚ ZNP. 
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Refleksje nauczycieli przedszkoli z 
Chorzowa. 

„Nigdy nie myślałam, że moja praca z 
dziećmi będzie pełna absurdów, naka-
zów, zakazów” 

„Moja praca w przedszkolu podczas 
pandemii nie ma żadnych ograniczeń, 
dzieci w grupie jest tyle samo ile wcze-
śniej, zamiast organizacji występów sta-
cjonarnie musieliśmy przejść na nagry-
wanie wideo, dokumentacja jest taka 
sama, a wszystkie szkoły dookoła poza-
mykane, my chyba w oczach władzy je-
steśmy wirusoodporni…” 

„Moja praca wygląda zupełnie inaczej 
niż rok temu. Tęsknię za tą radością z 
wykonywania swojego zawodu, gdzie 
wszystko było normalne i naturalne” 

„Moja praca w przedszkolu w czasie 
pandemii jest trudna i niezrozumiała” 

„Od początku pandemii praca w przed-
szkolu to jakieś nieporozumienie. Wy-
tyczne dla przedszkoli wymyśla chyba 
osoba, która nigdy nie miała do czynie-
nia z pracą z dziećmi. Władza ciągle 
podkreśla, że przedszkola są dla rodzi-
ców pracujących, a nie ma żadnych pod-
staw prawnych, które to regulują. Rodzi-
ce są nastawieni negatywnie, wiecznie 
się oburzają, gdy chore dziecko odsyła-
ne jest do domu lub na kwarantannę.” 

„W mojej pracy zmieniło się tak na-
prawdę wszystko… jest dobrze, choć 
zupełnie inaczej niż rok temu” 

„W czasie pandemii odkryłam, że czło-
wiek naprawdę uczy się całe życie…
teraz nagrywanie filmików i zdjęć oraz 
ich montaż to bułka z masłem” 

„Codzienny uśmiech na buziach dzieci 
to najlepsza nagroda za naszą pracę w 
tych dziwnych czasach!” 

Refleksje nauczyciela – praca w pan-
demii.  

1 września 2020 roku po prawie dwu-
letniej przerwie wróciłam do pracy w 
przedszkolu. Do pracy dobrze mi znanej 
i lubianej. Do pracy, którą tak bardzo 
zmieniła pandemia. Wszystko poddane 
reżimowi sanitarnemu, dezynfekcja, dy-

stans, maseczki. Mając na uwadze własne zdrowie, zdrowie mo-
ich bliskich a także przedszkolaków i ich rodzin od początku pra-
cy noszę maseczkę. Maseczkę, która skutecznie tłumi nasz nau-
czycielski głos, zasłania tak ważną w pracy z drugim człowie-
kiem mimikę twarzy, dzieci często słyszą co innego niż mówi 
nauczyciel. Więc głos idzie w górę i… się zdziera, zaczyna boleć 
gardło po paru godzinach mówienia w maseczce. Szczególnie w 
dni, kiedy mam angielski we wszystkich ośmiu grupach mojego 
przedszkola. Gdy zaczyna boleć gardło, zaczyna się także goni-
twa myśli, czy to nie jest…? 

Z sali przedszkolnej zniknęły przedmioty, których nie da się 
skutecznie zdezynfekować lub ich dezynfekcja mogłaby je znisz-
czyć. Wszystkie puzzle, układanki, drewniane zabawki, pluszaki i 
lalki z kącika domowego zostały schowane. Przybory plastyczne 
dzieci mają swoje własne, schowane w indywidualnych szuflad-
kach. Najbardziej potrzebne kredki, klej i nożyczki każdy ma w 
swoim podpisanym kubeczku. Ale jak to dzieci… każdy ma inne 
kredki, inne kolory, a tu coś się zgubi, kredki się rozsypią, poła-
mią i zaraz jest pożyczanie.  

Najważniejsze centrum przedszkolnej sali – dywan, także ją 
opuścił. Akustyka sali od razu się zmieniła na niekorzyść. Dzieci 
nie umiały znaleźć sobie miejsca w sali. Straciły na znaczeniu 
słowa „usiądźcie na brzegu dywanu”, tak ważne w prowadzeniu 
zajęć. Nawet jedna z ulubionych zabaw dziecięcych „na dywa-
nie siedzi jeż” nie jest już taka sama. Dzieci każdorazowo reago-
wały śmiechem i żartami na pojawiający się „dywan” – takie 
nauczycielskie przyzwyczajenie, bo przecież przez 15 lat mojej 
pracy był. W porozumieniu z rodzicami i Radą Rodziców zakupi-
łyśmy poduchy/siedziska, łatwe do dezynfekcji, podpisane imie-
niem dziecka, służy tylko jemu. Dzieci nie siedzą już na chłodnej 
podłodze. Jednak organizacja choćby dowolnej zabawy dzieci 
nie jest już taka sama, dywan stanowił miejsce zabawy.  

Dzieci o koronawirusie i związanymi z nim zasadami wiedzą 
bardzo dużo, mają to w jednym paluszku. Są jednak tylko dzieć-
mi, które potrzebują drugiego człowieka do prawidłowego roz-
woju. Jak zachować tu dystans, gdy mamy płaczącego za mamą 
maluszka? Jak zachować dystans, gdy na powitanie czy poże-
gnanie przedszkolaki biegną się przytulić? Jak w końcu zakazać 
dzieciom wspólnych zabaw podczas pobytu w przedszkolu? W 
końcówce poprzedniego roku szkolnego było to wykonalne, gdy 
pozwolono wrócić najpierw 12 dzieci, potem 16 do grupy 
przedszkolnej. Można było wtedy wyznaczyć w sali strefy dla 
każdego. Niewykonalne przy 25 dzieciach.  

Gdy już wszyscy przyzwyczailiśmy się do funkcjonowania w 
nowych warunkach pracy, przyszła połowa października i pierw-
sze zachorowania, pierwsze kwarantanny. Na nowo trzeba było 
zorganizować się w pracy. Brakowało  tzw. „rąk do pracy”. Ro-
dzice stanęli na wysokości zadania, kto mógł, na prośbę dyrekcji 
przedszkola zostawił dziecko w domu. Reszta przedszkolaków 
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została pogrupowana, aby zgodnie z 
procedurą przebywać w tej samej sali z 
tymi samymi paniami. Do „normalności” 
wróciliśmy dopiero pod koniec listopa-
da, jednak nie wszystkie dzieci wróciły. 
Po drugiej fali nadeszła trzecia, dzieci 
zaczęły zostawać w domu z różnych 
względów. Z jednej strony w pełni rozu-
miem decyzję rodziców, którzy postano-
wili dla bezpieczeństwa zatrzymać dzieci 
dłużej w domu. Z drugiej strony, jako 
nauczyciel najstarszej grupy mam oba-
wy, jak nieobecności dzieci wpłyną na 
ich przygotowanie do podjęcia nauki w 
szkole. Ponadto przede mną opracowa-
nie gotowości szkolnej. Mam poczucie, 
że jako nauczyciel nie jestem w stanie w 
pełni w tym roku szkolnym pracować z 
moją grupą. Nie jest to dla mnie komfor-
towa sytuacja. Brakuje nam także kon-
taktu z rodzicami – mail czy telefon nie 
zastąpi rozmowy twarzą w twarz, braku-
je spotkań popołudniowych na przeróż-
nych warsztatach z dziećmi.  

Szkolenia i zebrania rady pedagogicz-
nej także przeniosły się do Internetu. 
Mimo ogromnego postępu technologicz-
nego zdarzają się problemy z komunika-
cją, przerwy w transmisji. Nie bez zna-
czenia jest obecność rodziny w tym sa-
mym czasie w domu, w szczególności 
dzieci. Gdy jesteśmy w pracy pracujemy, 
gdy jesteśmy w domu nawet pracując, 
nasze dzieci nas potrzebują, wiedzą, że 
jesteśmy, co chwilę zaglądają, czegoś 
chcą…  

To bardzo trudny rok dla nas wszyst-
kich.  

Ewa Łasut. 

Zabrze 
Funkcjonujemy w rzeczywistości, w której 

kwestie budżetowe przeważają nad rozsąd-
kiem i potrzebami obywateli, także tych naj-
młodszych. Mam wrażenie, że mało kto o 
przedszkolach myśli poważnie i rzetelnie 
(traktując je raczej w kategorii 
„przechowalni bagażu”, bo na pewno nie w 
kontekście środowiska rozwoju). Co więcej – 
niewiele myśli się i mówi o dzieciach i ich 
potrzebach. A one są niezmienne, tak w 

pandemicznych, jak i „normalnych” czasach.  
W tym całym zgiełku dezinformacji, odgórnych zmian decyzji i wy-

tycznych, często niewspółmiernych do sytuacji epidemicznej, lekce-
ważącego podejścia względem nauczycieli, funkcji przedszkoli i wa-
runków ich pracy – jedno jest pewne i niezmienne: dzieci potrzebują 
względnie normalnego dzieciństwa! Aby się prawidłowo rozwijały, 
kluczowa jest ich relacja społeczna z drugim człowiekiem (dzieckiem i 
dorosłym), radosna zabawa i inspirująca przestrzeń do odkrywania 
świata.  

Po pierwsze - ta przestrzeń nie jest dostępna „na odległość”. Dzieci 
w wieku przedszkolnym uczą się poprzez działanie, w bezpośrednim 
kontakcie z obiektem poznania. Nie wirtualnie i nawet nie dzięki dzie-
siątkom kart pracy! Edukacja zdalna w przedszkolu nie ma więc racji 
bytu! Bez względu na nasze starania, poświęcony wysiłek i czas oraz 
rodzaj zastosowanej technologii, nic nie jest w stanie zastąpić dzie-
ciom bezpośredniej aktywności w relacji z innymi. 

Po drugie - nawet naturalna ciekawość świata charakteryzująca naj-
młodsze dzieci i umiejętność adaptacji, nie ratuje ich sytuacji rozwo-
jowej. Funkcjonowanie w tak stresogennym środowisku pandemii– 
pełnym obaw, ograniczeń i strachu, dostarczającym ustawicznie ne-
gatywnych bodźców i sporych dawek kortyzolu, musi odbić się nieko-
rzystnie na ich zdrowiu i całościowym rozwoju.  

W moim odczuciu zachowanie rodziców i pedagogów ma tutaj klu-
czowe znaczenie. A nauczyciele wychowania przedszkolnego, wydają 
się (w zdecydowanej większości) przedkładać potrzeby swoich podo-
piecznych ponad własne. Z oczywistych powodów starają się dbać o 
własne zdrowie, ale w całej tej sytuacji SĄ z dziećmi. Nie tylko dlate-
go, że nie mają wyboru! 

To oczywiste, że jesteśmy z dziećmi dlatego, by umożliwić rodzicom 
pracę zawodową. Swoją drogą - realizacja wychowawczej i opiekuń-
czej funkcji przedszkola „na odległość” jest niemożliwa i to chyba nie 
wymaga komentarza.  

Jesteśmy z dziećmi, bo tak trzeba. To niezbędne dla ich rozwoju 
społecznego, emocjonalnego i poznawczego! To dlatego na co dzień, 
nieco wbrew okolicznościom, „udajemy” przed dziećmi, że jest nor-
malnie. By mogły się rozwijać – bawić się i uczyć, śmiać się, być ra-
zem. To wszystko, co możemy zrobić i robimy – próbujemy zapewnić 
im możliwość beztroskiego bycia dzieckiem.  

Jesteśmy z nimi na tyle blisko i tak długo, że nawet dobrej jakości 
maseczki i płyny do dezynfekcji nie stanowią dla wirusa żadnej barie-
ry. Ponadto, trzeba jasno powiedzieć, że obecność maseczek na twa-
rzach nauczycieli uniemożliwia dzieciom właściwą percepcję mowy i 
odczytywanie mimiki twarzy, niezbędnych w procesie komunikacji! 
Stąd tak często stosowane przyłbice w środowisku nauczycieli przed-
szkoli…  

Zresztą, mimo zastosowania środków ochrony - chorujemy, a jeśli 
jesteśmy zdrowi – zastępujemy nieobecne koleżanki. Stawiamy na 
szali własne konsekwencje zdrowotne (spowodowane przez COVID 
lub co najmniej frustrację i chroniczne zmęczenie) oraz konsekwencje 
rozwojowe dzieci. Gdy trzeba wybierać – często wybieramy ich po-
trzeby.  

Co będzie, gdy powiemy „dość!”?  
Anna Krzyżanowska. 
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T r u d n o  j e s t  7 6  l a t  h i s t o r i i  o d d a ć  n a  ł a m a c h  g a z e t y .  D z i s i a j  w  n i e p r a w d o p o d o b -
n y m  s k r ó c i e  l a t a  6 0  i  7 0  u b i e g ł e g o  w i e k u .  D z i ę k i  u p r z e j m o ś c i   

J o l a n t y  J a s k ó ł k i — P r e z e s  O d d z i a ł u — m o ż e m y  p o k a z a ć  k i l k a  z d j ę ć .  

Jak można przeczytać w „60 lat Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Zabrzu” - pracy zbiorowej pod redakcją Jolanty 
Jaskółki—szczególna uwaga należy się klubowi Nauczyciel-
skiemu, który na początku nazywał się „Hades”, by stać się 
„Swarogiem”. Można powiedzieć, że Klub dość swobodnie 
poruszał się między mitologiami grecką i słowiańską. 

Najważniejsze jednak, że organizował życie towarzyskie i 
kulturalne w Zabrzu. 

Dzisiaj może wydawać się to dziwne, ale zapraszał na wie-
czorki nie tylko taneczne, ale i telewizyjne, na wykłady cie-
kawych ludzi, okraszane przezroczami, którzy mieli okazję 
wędrować po świecie. 

Klub organizował wystawy malarskie, fotograficzne, wy-
cieczki dalekie i bliskie do miejsc atrakcyjnych turystycznie 
w kraju - na dalsze wyjazdy trzeba było jeszcze poczekać. 
Czekając, można było pograć w brydża lub szachy, bo i ta-
kie sekcje w nim działały. 

Kierowali klubem; Dionizy Kołodziejczyk, Zbigniew 
Bronszkiewicz, Romana Michalska, następnie od 1964 ro-
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ku obok Dionizego Kołodziejczyka 
pojawiły się nowe osoby; Genowefa 
Kurek, Maria Schmidt, Mieczysław 
Janicki, Dorota Pudło. 

Wydawać się może, że działalność 
zabrzańskiego oddziału, to ciągłe 
pasmo sukcesów. Niestety w latach 
60 zakończył swą działalność chór 
nauczycielski, który funkcjonował 
od 1954 roku.  

Mam wrażenie, że gomułkowska 
„mała stabilizacja” - przyczyniła się 
do tego. Coraz większa dostępność 
różnych form rozrywki od TV do ki-
na, teatru—działał już Dom Muzyki  
i Tańca—powodowała, że amator-
skie formy działalności kulturalnej 
schodziły na coraz dalszy plan, łącz-
nie z tym, że nie przewidywano fun-
duszy na ich dalsze działanie. 

Kiedy przyglądam się kalendarium 
Związku i dochodzę do lat siedem-
dziesiątych, moje zdziwienie wzbu-
dza informacja: 

- wrzesień 1972—uruchomienie 
stołówki nauczycielskiej przy I LO. 

Nie rozumiem jego doniosłości, ani 
potrzeby. 

W mojej pamięci, wtedy ucznia II 
klasy liceum, te lata nie kojarzą się 
ze szczególnymi trudnościami, co 
spowodowało, że to wydarzenie dla 
redaktorów i pewnie uczestników  
było tak istotne. Będę się musiał 
dopytać. A może ktoś z czytelników 
pomoże mi wyjaśnić tę sprawę? 

Inna rzecz, która mnie zaskoczyła 
to proporcje w wydawnictwie po-
święcone Sekcji Emerytów i Renci-
stów. 

Tu wyjaśnienie wydaje się prost-
sze, jeżeli taka sekcja działała w la-
tach 70-tych ubiegłego wieku, to 
umiała udokumentować swoją dzia-
łalność. To jest pięć stron tekstu, 
jedynie niektóre wspomnienia temu 
dorównują.  

My wierzymy w komputery, oni 
w papier i pióro. Mieli rację. CDN 

Oprac. J. Kraśkiewicz 
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Zgodnie z zapowiedzią z po-
przedniego numeru głos oddaje-
my Anecie Mastalerz—Prezesowi 
Oddziału Zawiercie. 

Trzy tygodnie strajku i tylko jakieś 
strzępy wspomnień, a przecież 
było to jedno z największych 
przeżyć w moim życiu. To szo-
kujące, ale najlepiej pamiętam 
trzeci dzień strajku, kiedy na sta-
cjonarny telefon do oddziału za-
dzwoniła komenda powiatowa 
policji. 

Koszmarna i jedyna myśl – jakieś 
przestępstwo, daj Boże, by tylko 
złamanie prawa związanego ze 
strajkiem. Serce tak wali, że drży 
nie tylko głos, ale całe ciało, gdy 
odbieram telefon. Mamusiu!!!! 
NIE!! NIEE - to pierdoła sprzed 
dwóch lat, kiedy jakiś nauczyciel 
poleciał do prokuratury.. (dajmy 
temu pokój, bo i tak nikt nie 
uwierzy czym można głowę, całą 
strukturę prokuratury i policji 
zajmować), byle tylko takie prob-
lemy miał prezes oddziału do 
końca swej kadencji, a powiem 
więcej, do końca swych dni. 

Dzień pierwszy – przychodzę do 
Oddziału pewnie po piątej, nie pa-
miętam. Ktoś mnie wpuszcza do 
placówki, czekam aż się zacznie. 
Pierwsze zaskoczenie – prawie 
wszystkie przedszkola strajkują, nie 
tylko nauczyciele, ale wszyscy, ad-
ministracja i obsługa też, są chwile, 
że nie wiem, co powiedzieć. Drugie 
zaskoczenie - pewnie UM, przyszli 
tak jak ja do pracy, bo Urząd wska-
zuje rodzicom, gdzie można dzieci 
zawieźć do przedszkola. Dzieci jest 
jakaś garstka, ale tych kilka przed-
szkoli, które pracuje może się nimi 
zająć. Tak będzie do końca strajku. 
Miasto pamięta i o nas, i o rodzi-
cach. 

Trzecie – strajkuje Powiatowe 

Centrum Kształcenia Zawodowego, a w jego strukturach jest 
Stacja Kontroli Pojazdów – jej pracownicy też strajkują. 

Po kilku dniach strajku dowiaduję się, że jedna z dyrektorek 
przedszkola, która ma 100% strajkującego personelu dba o wy-
żywienie strajkujących robiąc im prażonki lub smaży kiełbaskę na 
grillu. 

Żadnych negatywnych opinii rodziców nie było, wręcz wspierali 
strajk. Słowa poparcia, nie wiem, czy były inne formy wsparcia. 

I na koniec, razem z Zarządem podejmujemy decyzję 
o wypłaceniu 20% utraconego wynagrodzenia ze środków 
Oddziału członkom ZNP, nikt nie złożył wniosku do Okręgu o zap-
omogę. Przeznaczyliśmy na to 131 tysięcy. I taka ciekawostka, 
podczas strajku zapisało się do ZNP kilka osób z bratnich 
związków, a już po zakończeniu chyba pięć, które wcześniej 
nigdzie nie należały, a teraz chcą wspierać nasze działania.  

Siedzę znów w klasie 
Na dziecko Twe patrzę 
Na tyłek wciągnięte mam stare 
gacie 
Gacie są stare, bo nowych nie mo-
gę 
Bo syn potrzebował korki na nogę 
Drugi syn czepek, córka koszul-
kę... 
Skąd więc wziąć na to wszystko 
kasiurkę? 
Twe dziecko siedzi, ciągle prze-
szkadza 
I gdzie tu nasza belferska władza? 
Nic nie możemy! Choćbyśmy 
chcieli... 
Bo będzie Twój donos do oficjeli! 
A gdzie w tym wszystkim mądre 
dzieciaki? 
Grzeczne, lojalne, fajne bystrzaki? 
W naszym systemie one się tracą 
Bo my zawaleni jesteśmy pracą 
Dostosowania, testy, opinie... 
A mądry uczeń w tym wszystkim 
ginie... 
A gdy nauczyciel walczy o swoje 
Słyszy od rządu: „jesteście gno-
jem”! 
Ważniejsze od was są krowy i świ-
nie... 
A mądry uczeń w tym wszystkim 
ginie... 
Nauczycielu! 
Chcesz żyć wygodniej, mieć więcej 
czasu 
Zrób sobie czworo dzieci zawcza-
su! 
Kup sobie świnie i cztery krowy 
Scenariusz na ekstra życie goto-
wy! 
Żyj bez ambicji. Z potomstwem i 
trzodą... 
Czy o to chodzi tym „mądrym gło-
wom”? 
Rząd ma wyniki, wzory, tabele 

A my kredyty...O kurde bele! 
Trzeba się sprężyć! Walczyć o 
swoje! 
Przecież my NIE JESTEŚMY 
gnojem! 
Zawsze przy uczniu i zawsze 
blisko 
Chodzimy do kina, na lodowi-
sko 
Na każde skinienie czy dziecka 
problem 
Jesteśmy zawsze pod telefonem 
Zastanów się więc Rodzicu 
Drogi! 
Czy ten nasz strajk to kłoda pod 
nogi? 
Czy może lepiej, że strajkujemy 
W obronie godności nauczycie-
li? 
Drogi Rodzicu? Co tu powie-
dzieć? 
Zalewska i Szydło to raczą wie-
dzieć! 
My harujemy, Twe dziecko 
uczymy 
Zazwyczaj kosztem naszej ro-
dziny 
Chcemy rozwijać w Twym 
dziecku pasje! 
Chcemy, by było to dziecko NA-
SZE! 
Byśmy Je wspólnie już prowa-
dzili... 
Byśmy już wspólnie Je życia 
uczyli... 
Byśmy już razem jak ta drużyna 
Byli dla Niego jak bliska rodzi-
na... 
Dobra, trza kończyć, patosem 
zawiało... 
Wracam strajkować... choć 
uczyć się chciało... 
Marta Halemba, nauczyciel 
wychowania fizycznego 
w Szkole Podstawowej nr 4 
w Siemianowicach Śląskich 



Ze smutkiem żegnamy naszą drogą koleżankę 

J a n i n ę  S z u b e r s k ą  

 

wieloletnią przewodniczącą Oddziałowej Sekcji 

Emerytów i Rencistów w Bytomiu. 

Z wdzięcznością wspominamy Jej serdeczność, 

życzliwość i wysoką kulturę w życiu 

i w podejściu do ludzi i obowiązków. 

Pozostanie na długo w naszej pamięci. 

Koleżanki i Koledzy z Oddziału Międzygminnego 

w Bytomiu 



DW Nauczyciel 
 Oferta 

Do Państwa dyspozycji oddajemy wygodne pokoje standardowe oraz pokoje komfort o podwyższonym standardzie i duży 

teren zielony. Zapewniamy również codziennie świetnie zbilansowane posiłki. 

DW  Nauczyciel    jest miejscem dla osób, które cenią sobie wygodę, ciszę, spokój, bliski kontakt z naturą i indywidualne 

podejście do swoich potrzeb. 

Koszt 7 dniowego turnusu -  630 zł/os/w pok.2 osobowym standard 

690 zł/os/w pok.2 osobowym komfort  

770 zł/os/w pok.1 osobowy 

W ramach pakietu usług korzystają Państwo z:  
6 noclegów w pokojach standardowych  (doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00 

a kończy w   o 10:00) 
2 posiłków: śniadania w formie bufetu, obiadokolacji z deserem (pierwszy posiłek - 

obiadokolacja w dniu przyjazdu,  a ostatni - śniadanie w dniu wyjazdu) 
codziennych zajęć ruchowych na świeżym powietrzu poprawiających wydolność od-

dechową i fizyczną i mięśniową 
codziennych sesji relaksacyjnych 
istnieje możliwość dopasowania długości pobytu do indywidualnych Państwa potrzeb 
Jak zarezerwować?  E-mailowo dwnauczyciel@interia.pl lub telefonicznie  33 854 22 

27, 695 672 743  
Istnieje możliwość wykupienia usług dodatkowych:  

sesji grupowych z psychoterapeutą - warunkiem jest min. 8 osobowa grupa 
sesji i wykładów z dietetykiem  - warunkiem jest min. 8 osobowa grupa 
indywidualnych zabiegów z fizykoterapeutą  
Rehabilitacji dziennej po COVID-19 w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia – Równica - Wa-

runkiem uruchomienia turnusu jest zebranie grupy minimum 5 osób. 
Program rehabilitacji dziennej dla osób po przebytej chorobie   COVID-19, ukierunkowany 

jest na remisję tej choroby, poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności 
oddechowej, siły mięśniowej  i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psy-
chicznego. 

Rehabilitację poprzedza ocena stanu zdrowia pacjenta. Konieczna jest także konsultacja z 
specjalistą pulmonologiem. 

Naszym celem jest rehabilitacja oraz edukacja prozdrowotna. 
zabiegi rehabilitacyjne wg standardów rehabilitacji pulmonologicznej – średnio 5 razy 

dziennie (bez niedziel i świąt), m.in. trening wydolnościowy, trening stacyjny, ćwiczenia 
oddechowe, gimnastykę ogólnousprawniającą, trening BIOFEEDBACK, zabiegi z zakresu 
hydroterapii, fizykoterapii   

naukę rozładowywania stresu  
Celem programu jest zmniejszenie nasilenia objawów choroby, poprawa sprawności fizycz-

nej i edukacja zdrowotna 
Wszystkie zabiegi realizowane są w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia – dojazd do insty-

tutu organizuje DW. 
 Jednym z bardzo istotnych atutów powrotu do zdrowia w naszym ośrodku  są kameralne 
i komfortowe warunki pobytu oraz lokalizacja pozwalająca na pełny relaks. 

 Serdecznie zapraszam do skorzystania z oferty  
Dyrektor ZNP ZG DW Nauczyciel 

Sylwia Wojciechowska Witkowska  

mailto:dwnauczyciel@interia.pl

