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26.11.2021 – Zarząd Oddziału w Mikołowie zorganizo-
wał dla swoich członków imprezę andrzejkową 

07.12.2021 – ZOŚ ZNP zorganizował dwa szkolenia 
prawne: „Sygnaliści – nowe regulacje w prawie a upraw-
nienia związków zawodowych”, które poprowadził Michał 
Olesiak – prawnik Okręgu Śląskiego ZNP, a o godz. 12:00 
przedstawiciel ZUS omówił: Nauczycielskie świadczenia 
kompensacyjne, emerytury powszechne nauczycieli i 
pracowników niepedagogicznych 

08.12.2021 – odbyła się manifestacja przed Sejmem 
przeciwko lex Czarnek i lex Wójcik pod hasłem „Pogrzeb 
polskiej edukacji”, w której udział wzięła również delegacja 
Okręgu Śląskiego ZNP z wiceprezesem ZOŚ ZNP - kol. 
Zbigniewem Dworeckim na czele. W czasie trwania prote-
stu głos zabrała kol. Iwona Szczygieł, prezes Oddziału ZNP 
w Ogrodzieńcu. 

13.12. 2021 w Mikołowie odbyło się uroczyste spotkanie 
wigilijne dla całego Zarządu Oddziału,  prezesów ognisk 
oraz członków zarządów SPAIO i SEiR, związkowców, 

Będzin: W wyniku interwencji prezesa Oddziału ZNP kol. Ewy Koralewskiej u 
Prezydenta Miasta, od 1 stycznia 2022 r. księgowe będzińskich szkól i placówek 
oświatowych, które wcześniej nie zostały objęte podwyżkami, dostaną jednak 
podwyżkę w wysokości 150 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Negocjacje były 
wyjątkowo trudne, ponieważ miasto ma poważne trudności finansowe.  

Częstochowa: W październiku 2022 r. reaktywowano działalność Klubu Młode-
go Nauczyciela. 

Godów: W ostatnim czasie Zarząd Oddziału ZNP zajmował się negocjowaniem 
regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi. W efekcie tych 
działań pracownicy otrzymają 210 zł na każdy etat. Sukces tym większy, ponie-
waż nie dojdzie do spłaszczenia płac, gdyż już od 3 lat podstawą dla najniższej 
grupy zaszeregowania jest płaca minimalna, czyli w tym roku 3010 zł. Ponadto 
zwiększona została kwota na tzw. dodatek specjalny.  

Zarząd zajął się również regulaminem podziału środków na doskonalenie nau-
czycieli. Kolejny sukces, ponieważ organ prowadzący nie zmniejszył odpisu na 
ten cel, a koronnym argumentem było wykorzystanie w 2021 roku, pomimo 
pandemii, wszystkich środków przeznaczonych na doskonalenie.  

W ramach ogólnopolskiej akcji organizo-
wanej przez Protest z Wykrzyknikiem, we 
współpracy z wieloma organizacjami poza-
rządowymi, w poniedziałek 3 stycznia 2022r. 
przed Śląskim Kuratorium Oświaty odbyła 
się pikieta pod hasłem „TRZY TEZY: WOLNA 
SZKOŁA, WOLNI LUDZIE, WOLNA POLSKA”. 
W pikiecie wzięło udział dwoje parlamenta-
rzystów i ponad 60 innych osób – w tym 
członkowie KOD oraz ponad 50 członków 
ZNP, reprezentujących 22 oddziały ZNP.  

Uczestnicy wyposażeni byli w oznakowa-
nia organizacji: flagi KOD, butony z wykrzyk-
nikiem, parasole, koszulki i flagi ZNP oraz 
czerwone ekierki – symbol Wolnej Szkoły, 
trzymane w rękach lub przypięte do ubrań.  

W rękach trzymali wydrukowane plakaty z 
tezami lub mieli je wypisane na kartono-
wych tabliczkach. Starsza pani - babcia z 
własnoręcznie wykonanym plakatem na 
kolorowym dużym kartonie, deklarowała 
protestowanie dla przyszłości swoich wnu-
ków.  

Byli również przedstawiciele mediów lo-
kalnych i ogólnopolskich.  

To nieformalne zgromadzenie otworzyła i 
prowadziła działaczka KOD p. Barbara Zyg-
mańska, wspierana przez Jadwigę Aleksan-
drę Rezler – Prezes Okręgu Śląskiego ZNP.  

Podczas pikiety głos zabrali: 
PARLAMENTARZYŚCI: Joanna Sekuła – 

Senator RP, Mateusz Bochenek – Poseł na 
Sejm RP oraz NAUCZYCIELE: 

Edyta Książek – nauczycielka z Częstocho-

wy, członek ZG ZNP, przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego w roz-
mowach z MEiN, uczestniczka posiedzeń parlamentarnej Komisji Edukacji Nauki 
i Młodzieży 

Mirosław Kozik – młody nauczyciel chemii z Pszczyny, przewodniczący Okręgo-
wego Klubu Młodego Nauczyciela, inicjator akcji listów do śląskich posłów  

Anna Nowak-Malcherek – czynna nauczycielka przedmiotów zawodowych 
w technikum, egzaminator, Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Szkolnictwa Zawo-
dowego. 

Wystąpienia mówców wielokrotnie przerywały okrzyki: 
WOLNY NAUCZYCIEL—WOLNA SZKOŁA, 

czy WOLNA SZKOŁA—WOLNI LUDZIE—WOLNA POLSKA 
oraz dźwięk szkolnego dzwonka.  
Na zakończenie jeszcze raz przejmująco głośno zabrzmiał nasz szkolny dzwo-

nek – ostatni dzwonek do zatrzymania Lex Czarnek, propozycji ministra dewa-
stujących polską szkołę. 

Na szklanych drzwiach Kuratorium plakat z trzema tezami „przybili” trzonkiem 
od dzwonka szkolnego: parlamentarzyści: Senator Joanna Sekuła i Poseł Mate-
usz Bochenek oraz w imieniu KOD-u Barbara Zygmańska, a w imieniu ZNP Jadwi-
ga Aleksandra Rezler.  

Treść TEZ została odczytana.  
Odbyła się też krótka sesja fotograficzna, po której zgromadzenie (wprawdzie 

spontaniczne, ale udane) – rozwiązano.  

02.02.2022 
Spotkanie Prezesa ZNP Sławomira Broniarza i Wiceprezesa ZG ZNP Krzysztofa Baszczyńskie-
go z Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Bogną Janke oraz jej współpracownikami. 
Nasi reprezentanci przedstawili argumenty świadczące o niekonstytucyjności i szkodliwości 
niektórych rozwiązań przyjętych w ustawie. 
Mamy nadzieję, że zostaną one rozważone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
01.02.2022 
Posiedzenie Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, pod-
czas której odbyło się wysłuchanie społeczne. Wśród osób zabierających głos była reprezen-
tacja Związku Nauczycielstwa Polskiego w składzie: Krzysztof Baszczyński – wiceprezes Zarzą-
du Głównego ZNP, Edyta Książek – członek Zarządu Głównego ZNP, Mirosław Kozik – prze-
wodniczący Klubu Młodego Nauczyciela Okręgu Śląskiego ZNP. 
Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej odrzuciła w całości 
tzw. Ustawę Lex Czarnek stosunkiem głosów 6 do 2, 
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28 01.2022: 
ZNP otrzymało z Kancelarii Sejmu poniższą wiadomość 
mailową: „Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 
1840) zaplanowane zostało na 48. posiedzenie Sejmu 
w dniach 8 i 9 lutego 2022 r., które zostanie przeprowa-
dzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektro-
nicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odle-
głość. Pierwsze czytanie projektu ustawy zostało zaplano-
wane wstępnie w pierwszym dniu obrad 8 lutego 
(wtorek) w godzinach 18.30 – 20.00” oraz oficjalne zawia-
domienie o ww.  
26.01.2022  
Złożenie przez ZNP wniosku do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o zajęcie stanowiska w kwestii nowych prze-
pisów “lex Czarnek”, które pozwolą na pozyskanie da-
nych osobowych i dziedzinowych nauczycieli przez ZUS. 
Otrzymaliśmy kilkadziesiąt listów poparcia od pracowni-
ków innych branż i sektorów, związków zawodowych 
i grup społecznych oburzonych treścią ujawnionych maili, 
które mają rzekomo pochodzić ze skrzynki szefa KPRM 
Michała Dworczyka, ujawniających plan przygotowanego 
ataku na prezesa ZNP i nauczycieli w czasie protestu 
w 2019 r.  
25.01.2022 
Po fali hejtu do Związku Nauczycielstwa Polskiego wpły-
nęło kilkadziesiąt listów poparcia od pracowników innych 
branż i sektorów, związków zawodowych i grup społecz-
nych, oburzonych treścią ujawnionych maili, które mają 
rzekomo pochodzić ze skrzynki szefa KPRM Michała 
Dworczyka, ujawniających plan przygotowanego ataku 
na prezesa ZNP i nauczycieli w czasie protestu w 2019r. 
Wsparcie po ujawnieniu hejtu na nauczycieli i ZNP 
24.01.2022 
spotkanie Posłanek KO z Pierwszą Damą – Wysłuchanie 
publiczne w Sejmie dotyczące lex Wójcik. Organizator: 
Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej Temat: Zmiana 
prawa oświatowego – lex Wójcik. Nowy bat na dyrekto-
rów. Udział przedstawiciela ZNP - Wystąpienie wicepreze-
sa ZG ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego. 
20.01.2022 
Posiedzenie Senackich Komisji: Nauki, Edukacji i Sportu 
oraz Komisji Obrony Narodowej. 
Udział przedstawiciela ZNP - wiceprezes ZG ZNP Krzysztof 
Baszczyński przedstawił Stanowisko Prezydium ZG ZNP z 
17 stycznia 2022 r., senackie komisje przyjęły zawarty w 
nim wniosek ZNP o odrzucenie lex Czarnek w całości.  
„Głos Nauczycielski” uruchomił specjalny serwis poświę-
cony aferze z ujawnionymi mailami, które dotyczyły orga-
nizowania nagonki i kampanii hejtu wymierzonej w Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego i Jego Prezesa oraz strajku-
jących nauczycieli. Wszystkie informacje na ten temat 
znajdują się w jednym miejscu – wystarczy kliknąć link: 
https://glos.pl/tag/nie-ma-zgody-na-hejt, 
19.01.2022 
Stanowisko Rady OPZZ ws. ataku na Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego i nauczycieli w czasie strajku pracowników 
oświaty (19.01.2022) Stanowisko OPZZ ws. ataku na ZNP 
i nauczycieli. 
Prezes ZNP Sławomir Broniarz komentuje ujawnione 

maile: VIDEO: Działania ZNP podjęte po ujawnieniu informacji o hejcie wobec nauczycie-
li, 
18.01.2022 – Zapowiedź złożenia wniosku do prokuratury o wszczęcie dochodzenia w 
sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia: przestępstwa zniesławienia pracowników 
systemu oświaty, jako grupy zawodowej, przestępstwa zniesławienia ZNP, jako osoby 
prawnej, 
Konferencja prasowa ZNP „nie ma zgody na hejt wobec nauczycieli”, 
ZNP zwróciło się do Prezydenta z prośbą o spotkanie w sprawie zmian w prawie oświa-
towym proponowanym przez MEiN, 
Prezydium ZG ZNP przyjęło stanowisko z wnioskiem do senatorów o odrzucenie tej 
ustawy. Stanowisko Prezydium ZG ZNP zostało przekazane senatorom. 
17.01.2022 
Prezydium ZG ZNP przyjęło Stanowisko w  sprawie zmian w prawie oświatowym, 
ZNP przekazał Stanowisko Prezydium ZG ZNP Senatorom i przesłał je do Senatu do Mar-
szałka Grodzkiego  
14.01.2022 
Afera mailowa – wypłynęły maile dotyczące hejtu Prezesa ZNP oraz nauczycieli. 
Przyjęcie w trybie „ekspresowym” – stosunkiem głosów 227 do 214 nowelizacji prawa 
oświatowego tzw. „lex Czarnek”. Przyjęte zmiany burzą dotychczasowy porządek ustro-
jowy dotyczący kompetencji organów prowadzących i organu nadzoru pedagogicznego. 
Nadzór pedagogiczny (kurator oświaty) otrzymuje kompetencje, które bez wątpienia 
odbierają prawo rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie decydowania o 
organizacji dodatkowych zajęć w szkołach. Bardzo groźna zmiana w ustawie o systemie 
informacji oświatowej. Raz w kwartale Minister Edukacji i Nauki będzie przekazywał do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych szczegółowe informacje o każdej nauczycielce i nau-
czycielu, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim - mimo, 
że są to wrażliwe dane. 
13.01.2022 
Sejmowe Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM) oraz Obrony Narodowej (OBN) 
odrzuciły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu lex Czarnek, czyli do 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. 
Przedstawiciel ZNP kol. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP brał udział zdalnie, ale 
nie miał możliwości zabrania głosu. 
03.01.2022 
Pikieta przed Śląskim Kuratorium Oświaty pod nazwą PRZYBIJAMY TRZY TEZY: WOLNA 
SZKOŁA, WOLNI LUDZIE, WOLNA POLSKA!!! 
konferencja prasowa Prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego i przedstawicieli  
związków zawodowych – w tym ZNP, z udziałem kol. Iwony Załuckiej, prezes Oddziału 
ZNP w Sosnowcu 
21.12.2021  
Przekazanie informacji „lex Czarnek. Czy polska szkoła potrzebuje takich zmian”, przygo-
towanej przez Komisję Pedagogiczną ZOŚ ZNP we współpracy z Sekretariatem ZOŚ ZNP. 
Prezentacja wykonana przez kol. Kazimierza Piekarza, przewodniczącego Komisji Peda-
gogicznej ZOŚ ZNP; wystąpienie Edyty Książek, członkini ZG ZNP 
20.12.2021  
Pikieta przed Rektoratem Uniwersytetu Śląskiego ZNP w ramach Ogólnopolskiego Pro-
testu Pracowników Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Delegacja Okręgu Śląskiego ZNP. 
Wystąpienie kol. Jadwigi Aleksandry Rezler, Prezes Okręgu Śląskiego ZNP 
08.12.2021 
Manifestacja przed Sejmem przeciwko lex Czarnek i lex Wójcik pod hasłem „Pogrzeb 
polskiej edukacji”. 
Udział delegacji Okręgu Śląskiego ZNP na czele z kol. Zbigniewem Dworeckim, wicepre-
zesem ZOŚ ZNP; na scenie głos zabrała nauczycielka - kol. Iwona Szczygieł, prezes Oddzia-
łu ZNP w Ogrodzieńcu. 
07.12.2021 
Negocjacje związków zawodowych z MEiN. 
Delegacja ZNP na czele z kol. Krzysztofem Baszczyńskim, wiceprezesem ZG ZNP. Propo-
zycja ZNP, aby od 01.01.2022 kwota bazowa dla nauczycieli, która stanowi podstawę do 
obliczenia ich wynagrodzenia, wzrosła o 700 zł 
06.12.2021 
Wysłuchanie społeczne w Sejmie. 
Udział Przedstawicieli ZNP na czele z kol. Krzysztofem Baszczyńskim, wiceprezesem ZG 
ZNP 

Opracowała: Jadwiga Aleksandra Rezler 

https://znp.edu.pl/wsparcie-po-ujawnieniu-hejtu-na-nauczycieli-i-znp/
https://glos.pl/tag/nie-ma-zgody-na-hejt
https://znp.edu.pl/stanowisko-opzz-ws-ataku-na-znp-i-nauczycieli/
https://znp.edu.pl/stanowisko-opzz-ws-ataku-na-znp-i-nauczycieli/
https://znp.edu.pl/video-dzialania-znp-podjete-po-ujawnieniu-informacji-o-hejcie-wobec-nauczycieli/
https://znp.edu.pl/video-dzialania-znp-podjete-po-ujawnieniu-informacji-o-hejcie-wobec-nauczycieli/
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Takim hasłem należałoby określić te-

matykę III Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowo - Szkoleniowej „Centra infor-

macji multimedialnej w bibliotekach ” 

oraz XVII Regionalnego Forum Bibliote-

karzy w Częstochowie , które odbyły się 

w formie zdalnej na platformie elear-

ningowej MS TEAMS Związku Nauczy-

cielstwa Polskiego w dniu 1 grudnia 

2021 r.  

Konferencja i Forum odbyły się pod 

honorowym patronatem Prezydenta 

Miasta Częstochowy oraz JM Rektora 

Politechniki Częstochowskiej. Patronat 

medialny sprawowały następujące cza-

sopisma: „Głos Nauczycielski”, 

„Poradnik Bibliotekarza”, „Biblioteka w 

Szkole”, „Gazeta Częstochowska”, 

„Ogniskowiec”. Było to również wyda-

rzenie programu eTwinning.  

Uczestnikami konferencji byli bibliote-

karze bibliotek szkolnych, pedagogicz-

nych, publicznych i naukowych oraz 

przedstawiciele organizacji i stowarzy-

szeń bibliotekarskich, związków zawo-

dowych. W Konferencji i Forum uczest-

niczyło blisko 150 osób.  

Zgromadzonych powitała i Konferen-

cję otworzyła koleżanka Ewa Niedbała, 

wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego 

Związku Nauczycielstwa Polskiego.  

Spośród gości obecni byli dr hab. Dag-

mara Bubel, dyrektor Biblioteki Głównej 

Politechniki Częstochowskiej, Krzysztof 

Kobiałka, dyrektor Pedagogicznej Bi-

blioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w 

Katowicach, Anita Góral, wicedyrektor 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

im.J. Lompy w Katowicach, Renata Lip-

niewska, wicedyrektor ds. Bibliotek Pedagogicznych Regio-

nalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Często-

chowie, Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. 

Władysława Biegańskiego w Częstochowie, Jan Kraśkiewicz, 

redaktor naczelny „Ogniskowca”.  

Przedstawione zostały następujące wystąpienia:  

- Programy i granty wspierające pracę biblioteki szkolnej  - 

dr Agata  Arkabus, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Bibliote-

ki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, przewodni-

cząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzy-

szenia Bibliotekarzy Polskich; członek Krajowej Rady Biblio-

tecznej; 

- Program eTwinning - najważniejsze informacje i oferta  

bezpłatnego rozwoju zawodowego - Monika Regulska , Krajo-

we Biuro eTwinning, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 

- Analiza polskich czasopism w zasobach ogólnodostępnych 

online  na stronach internetowych czasopism/wydawców jako 

czynnik usprawniający  działalność informacyjną biblioteki 

uczelnianej  – kustosz Urszula Knop , Biblioteka Główna Poli-

techniki Częstochowskiej; 

- Projekty i programy wspierające czytelnictwo  –  Anna Hil-

ler , koordynator Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom, Anna 

Dąbrowska, nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie; 

- Zintegrowana Platforma Edukacyjna wsparciem pracy  pe-

dagogicznej bibliotek  – Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik , 

nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 

RODN „WOM” w Częstochowie; 

- Współpraca biblioteki szkolnej z instytucjami kultury w 

realizacji  zagadnień czytelniczych  – Alina Grabna , nauczyciel 

bibliotekarz w Zespole Szkół Samochodowych w Częstocho-

wie; prezes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy 

Szkół Polskich w Częstochowie, Lidia Mikulska , kierownik Filii 

nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr Władysława Biegańskiego, dr 

Renata Sowada, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Inte-

gracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie, przewodnicząca Sekcji 

Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Często-

chowie. 

Podczas Konferencji i Forum podsumowano następujące 

konkursy: 

- VIII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów 

„Biblioteka w oczach czytelnika” pod patronatem pani Ja-

dwigi Aleksandra Rezler, Prezes Okręgu Śląskiego ZNP.  

Konkurs zorganizowała Okręgowa Sekcja Bibliotekarska 

ZNP, a sponsorem nagród jest Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP w 

Katowicach. 

Laureaci Konkursu:  

- kategoria szkoły podstawowe klasy 3 – 6 

I miejsce –  Borys Borda, klasa 5, Szkoła Podstawowa nr 29 z 

Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Gór-

niczej, opiekun p. Katarzyna Paliga; 
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II miejsce – Fabian Młynarczyk, klasa 3, 

Szkoła Podstawowa nr 25 im. S. Żerom-

skiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 2 w Dąbrowie Górniczej, opiekun  

p. Katarzyna Paliga; 

II I miejsce –  Oliwia Kowalska, klasa 6a, 

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie 

w Częstochowie, opiekunki panie Miło-

sława Pasternak, Izabela Sitek, Renata 

Sowada, Agnieszka Szczepaniak;  

II I miejsce – Oliwia Kuta-Łebek, klasa 

6a, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziała-

mi Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-

Curie w Częstochowie, opiekunki panie 

Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, Rena-

ta Sowada, Agnieszka Szczepaniak;- kate-

goria szkoła podstawowa klasy 7 –  8: 

I miejsce –  Luiza Smędzik, klasa 8, Szko-

ła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Spor-

towymi im. A. Szklarskiego w Dąbrowie 

Górniczej, opiekun p. Katarzyna Paliga;  

II  miejsce –  Adrianna Więcek, klasa 8,  

Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami 

Sportowymi im. A. Szklarskiego w Dąbro-

wie Górniczej, opiekun p. Katarzyna Pali-

ga; 

- kategoria szkoła ponadpodstawowa : 

I miejsce -Bartosz Gomółka, klasa Ib TS, 

Zespół Szkół Samochodowych w Często-

chowie, opiekunki p. Alina Grabna,  

p. Anna Majchrzak; 

II  miejsce –  Kamil Jura, klasa Ib TS, Ze-

spół Szkół Samochodowych w Częstocho-

wie, opiekunki p. Alina Grabna, p. Anna 

Majchrzak.  

Komisja pracowała w składzie: prze-

wodnicząca pani Anna Przygódzka, kie-

rownik Filii  nr 13 Biblioteki Publicznej im. 

dr Władysława Biegańskiego w Często-

chowie, członkowie: panie Anna Hiller  

i Anna Dąbrowska, nauczycielki bibliote-

karki w Publicznej Bibliotece Pedagogicz-

nej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

- XV Jubileuszowy Konkurs Powiatowy 

dla Uczniów „Wszystko o bibliotece” na 

Prezentację Multimedialną pod patrona-

tem pana Grzegorza Sikory, Prezesa Od-

działu ZNP w Częstochowie. Nagrody 

ufundował Zarząd Oddziału ZNP w Czę-

stochowie.  

Laureaci nagród to: 

- w kategorii  szkoły podstawowe : 

I miejsce: Justyna Stanior, klasa 8b, Szkoła Podstawowa nr 24 

im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie, opiekun p. Anna 

Romianowska;  

II  miejsce: Zofia Dudek, klasa 8b, Szkoła Podstawowa nr 24 im. 

Jana Marcina Szancera w Częstochowie, opiekun p. Anna Romia-

nowska; 

II I miejsce: Oliwia Kowalska i Oliwia Kuta, klasa 6a, Szkoła Pod-

stawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej

-Curie w Częstochowie, opiekunki p. Beata Otocka, Miłosława 

Pasternak, Izabela Sitek, Renata Sowada; 

II I miejsce: Maciej Kimla, Fil ip Gosławski, klasa 7D, Szkoła Pod-

stawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej

-Curie w Częstochowie, wicedyrektor Lidia Kapkowska, Małgo-

rzata Kosmalska, Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, Renata So-

wada. 

- w kategorii  szkoły ponadpodstawowe : 

I  miejsce: Igor Równiak kl. IIIf TM Zespół Szkół Samochodo-

wych w Częstochowie, opiekunki panie Alina Grabna i Anna Maj-

chrzak. 

W komisji konkursu pracowali: panie Izabela Bajor, Aneta Przy-

byłowicz i pan Ernest Pidzik, nauczyciele bibliotekarze Publicz-

nej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.  

Nagrody przekazane zostaną do szkół.  

Organizatorami Konferencji i Forum były: Sekcja Bibliotekarska 

przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Stowa-

rzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczy-

cieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie. Konferencja 

i Forum powstała przy współpracy: Publicznej Biblioteki Pedago-

gicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia „WOM” w Często-

chowie, Biblioteki Publicznej im. dr Władysława Biegańskiego w 

Częstochowie, Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, 

Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bi-

bliotekarzy Polskich oraz Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej 

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach. 

Wszelkie informacje na stronie Konferencji i Forum:  

https://tiny.pl/9djt9     

Opracowanie tekstu i poprowadzenie konferencji zawdzięczamy: 

Annie Dąbrowskiej, Alinie Grabnej, Annie Hiler, Renacie Sowadzie. 

Notatka edytorska. Bieżący numer nie ma numeru ogólnego informującego, 

który to numer od początku wydawania pisma. 

Powód jest banalnie prosty—pismo od samego początku nigdy takiego numeru 

nie podawało. Informowało jedynie o kolejnym roku swego istnienia. 

Jaki był powód, że grupka entuzjastów odtwarzających wydawnictwo i na jakiej 

podstawie zdecydowała inaczej—nie wiem. 

Jeżeli chodzi o kolejny rok wydawania znamy numer ostatniego rocznika wyda-

nego przed wojną, natomiast mamy kłopot z bieżącymi rocznikami, bowiem nie 

pamiętamy, czy zaczynaliśmy w roku 2006, czy 2007. 

Obiecuję, że od następnego numeru te sprawy zostaną wyjaśnione i będziemy 

mogli podać rzetelnie rok wydawania pisma. 
Jan Kraśkiewicz 

https://tiny.pl/9djt9
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którzy z rekomendacji ZNP otrzymali Medal KEN, połączo-
ne z nadaniem najwyższych odznaczeń związkowych, 
listów gratulacyjnych, upominków za 25 lat przynależności 
związkowej. Złote  Odznaki ZNP wręczyła Kol. Prezes Okrę-
gu Śląskiego ZNP JADWIGA ALEKSANDRA REZLER. Podczas 
spotkania podsumowano działalność Oddziału za rok 
2021. 

3 stycznia 2022: o godz. 16:00 przed Śląskim Kuratorium 
Oświaty w Katowicach odbyła się pikieta pod nazwą TRZY 
TEZY: WOLNA SZKOŁA, WOLNI LUDZIE, WOLNA POLSKA, 
organizowana przez „Protest z Wykrzyknikiem”. Wśród 
uczestników byli członkowie Zarządu Okręgu Śląskiego 
ZNP, prezesi oddziałów, członkowie ZNP oraz osoby nie-
zrzeszone. Głos zabrali m. in.: Kol. Prezes Okręgu Jadwiga 
Aleksandra Rezler, Kol. Edyta Książek (Oddział ZNP w Czę-
stochowie), Kol. Mirosław Kozik (Oddział ZNP w Pszczynie), 
Kol. Anna Nowak – Malcherek, przewodnicząca Okręgo-
wej Sekcji Szkolnictwa Zawodowego (Oddział ZNP w Raci-
borzu). Głównym punktem tych wydarzeń było „przybicie” 
do drzwi kuratorium arkusza z trzema tezami.  

13 stycznia 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy 
Prawo oświatowe – zgodnie z nowymi przepisami rola 
kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione 
zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządo-
wych w szkołach i placówkach oświatowych. 24 stycznia o 
godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim Pierwsza Dama Agata 
Kornhauser-Duda spotkała się z posłankami Koalicji Oby-
watelskiej. Rozmowy dotyczyły noweli Prawa oświatowe-
go, które opozycja nazywa "lex Czarnek". W rozmowach z 
pierwszą damą udział wzięły: Kinga Gajewska, Barbara 
Nowacka, Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer. Posłan-
ki przekazały pani prezydentowej poprawkę, jaka została 
złożona przez KO w Sejmie 

19.01.2022 – posiedzenie Komisji Historycznej działają-
cej przy ZOŚ ZNP, na którym opracowano plan pracy na 
rok 2022. Postanowiono usystematyzować wykaz 
(kadencjami) prezesów oddziałów ZNP obecnego okręgu 
śląskiego oraz opracować wykaz prezesów byłych Okrę-
gów: częstochowskiego, katowickiego i bielskiego. Przypo-
mniano, że w tym roku obchodzić będziemy 100-lecie 
powstania Okręgu Śląskiego.  

20.01.2022 – w posiedzeniu senackich komisji: Nauki, 
Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej wziął 
udział przedstawiciel ZNP - wiceprezes ZG ZNP Krzysztof 
Baszczyński, który przedstawił stanowisko Prezydium ZG 
ZNP z 17 stycznia 2022 r. Senackie komisje przyjęły zawarty 
w nim wniosek ZNP o odrzucenie lex Czarnek w całości. 

20.01.2022r. o godz. 14:00 odbyło się pierwsze w no-
wym roku kalendarzowym zebranie online członkiń Okrę-
gowej Sekcji Wychowania Przedszkolnego ZOŚ ZNP. Te-
matami wiodącymi zebrania były: sprawozdawczość i 
planowanie działalności Sekcji, działania struktur ZNP w 
zakresie zablokowania projektów ustaw Lex Czarnek i Lex 
Wójcik, odbiurokratyzowanie pracy przedszkoli oraz aktu-
alne funkcjonowanie placówek przedszkolnych i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie 
pandemii. 

Z relacji członkiń Okręgowej SWP ZOŚ ZNP wynika, że 
wzrasta wskaźnik stwierdzonych zakażeń COVID-19 wśród 
przedszkolaków, chorują dzieci i personel. Sytuacja ta 
bardzo dezorganizuje funkcjonowanie placówek oraz 
oddziałów przedszkolnych i pracę stacjonarną pracowni-
ków, zwłaszcza nauczycieli. Praktycznie aktualnie nie ma 
przedszkola, w którym wszystkie oddziały pracują stacjo-
narnie. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, jedne oddziały – 
grupy przedszkolne - przechodzą na kwarantannę, inne z 
niej wracają. Chorują nauczyciele i pracownicy administra-
cji i obsługi. 

Niepokój budzi zachowanie niektórych rodziców, którzy 
próbują „przemycać” do placówek przedszkolnych swoje 
zakatarzone, z gorączką pociechy, mimo obowiązujących 
procedur i reżimu sanitarnego. Takich zachowań w pierw-
szym roku pandemii nie było. Co prawda nie są one po-

Braliśmy także udział w podziale środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 
W celu dotarcia do jak największej liczby ludzi planujemy zorganizowanie spotka-
nia otwartego dla nauczycieli z naszej gminy nt. planowanych zmian w Karcie 
Nauczyciela z wykorzystaniem platformy Teams. Gorącym tematem jest oczywi-
ście Polski Ład. Nasi członkowie biorą udział w webinarach organizowanych przez 
ZG ZNP. Ci, którzy już wzięli w nich udział są bardzo zadowoleni. W placówkach 
toczą się dyskusje nt. odbiurokratyzowania - przy okazji zebrań rad pedagogicz-
nych kończących pierwszy okres roku szkolnego. W trzech szkołach udało się w 
znaczący sposób ograniczyć tworzone przez nauczycieli dokumenty. 

Jaworzno: Nowy prezes, nowy zarząd powoli, z dużym uporem próbują rozwią-
zać stare i nowe problemy w jaworznickiej oświacie. Chociaż ostatnio udało się 
wynegocjować podwyżkę w wysokości 200 zł dla pracowników administracji,  
problemem do rozwiązania pozostaje niekorzystna tabela zaszeregowań. Zmiana 
stawek zaszeregowania to kolejny temat do negocjacji z Prezydentem Miasta, 
bardzo ważny, bo bez tych zmian nie zostanie rozwiązana sprawa spłaszczenia 
wynagrodzeń wśród pracowników administracji i obsługi. Sukcesem dla jaworz-
nickiego Oddziału jest wypłata zaległych dodatków za wychowawstwo  
w przedszkolach; sprzymierzeńcem w rozwiązaniu tego problemu okazała się 
współpraca Zarządu Oddziału ZNP z Państwową Inspekcją Pracy. Wynegocjowa-
no również podniesienie dodatku za uciążliwe warunki oraz przywrócono prawi-
dłowy zapis w regulaminie wynagradzania nauczycieli, sposób wyliczania prze-
pracowanych godzin ponadwymiarowych w niepełnych tygodniach pracy. Dzięki 
uporowi prezesa Oddziału Moniki Łazowskiej, wreszcie powstał "Fundusz pomo-
cy zdrowotnej dla emerytowanych i czynnych nauczycieli jaworznickich placówek 
oświatowych". 

Knurów: Przełom grudnia i stycznia to dla Zarządu Oddziału ZNP w Knurowie 
okres wytężonej pracy. To przede wszystkim czas podsumowania działalności w 
roku 2021, ale także czas planowania przyszłych przedsięwzięć. Dlatego Zarząd 
Oddziału spotykał się dwukrotnie na posiedzeniach stacjonarnych – 14 grudnia 
2021 r. oraz 18 stycznia 2022 r. Podczas grudniowego posiedzenia prezes oddzia-
łu przedstawił m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału ZNP w Knuro-
wie w mijającym roku. Omówiono także problemy, w obliczu których stanęło 
ZNP w związku z planowanymi niekorzystnymi zmianami w prawie oświatowym.  

Członkowie zarządu jednogłośnie uznali za sukces fakt, że mimo zbliżających 
się obostrzeń związanych z kolejnymi falami epidemii udało się zorganizować w 
dniu 19 października 2021 r. tradycyjne uroczyste spotkanie wszystkich członków 
oddziału z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 140 
pracujących i emerytowanych członków ZNP oraz zaproszeni goście – m.in. wice-
prezydent Miasta Knurowa – Piotr Surówka, członek Zarządu Powiatu Gliwickie-
go – Ewa Jurczyga oraz posłanka na Sejm RP i była Minister Edukacji – Krystyna 
Szumilas. Uroczystość stała się okazją do podsumowania działalności Zarządu 
Oddziału oraz do przypomnienia chlubnych tradycji naszej organizacji związko-
wej. Uroczysty obiad połączono z występami artystycznymi oraz przemówienia-
mi prezesa oddziału i zaproszonych gości. Nie zabrakło także drobnych upomin-
ków dla wszystkich członków oddziału oraz uhonorowania jubilatów, osób od-
chodzących na emeryturę i członków knurowskiego oddziału, którzy mogą się 
poszczycić długoletnią przynależnością do ZNP. Szczególnym punktem programu 
było powitanie 11 nowych członków organizacji, którzy zdecydowali się wstąpić 
w szeregi ZNP w bieżącym roku. Tradycją od kilku lat w Knurowie stało się rów-
nież to, że następnego dnia po uroczystym spotkaniu z okazji DEN Prezes Oddzia-
łu ZNP w Knurowie oraz Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów wspólnie 
odwiedzają tych emerytowanych członków oddziału, którzy ze względu na stan 
zdrowia i zaawansowany wiek nie mogli uczestniczyć w uroczystości - by spotkać 
się z nimi, dostarczyć im obiad oraz drobny związkowy upominek. 

Knurów: Podsumowując na grudniowym posiedzeniu ostatnie działania zarzą-
du, prezes Mirosław Kirszensztejn przypomniał m.in. toczone w listopadzie nego-
cjacje płacowe w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, gdzie udało się uzyskać 
podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 500 zł na etat, 
przy czym zgodzono się wspólnie, że aby uniknąć tzw. spłaszczenia proporcji płac 
pomiędzy poszczególnymi etatami – ostateczna decyzja o wysokości podwyżek 
na poszczególnych stanowiskach będzie należeć do dyrektora danej placówki.  

Prezes przypomniał także, że udało się również podpisać porozumienie pomię-
dzy Zarządem Oddziału ZNP w Knurowie oraz Zarządem OM NSZZ „Solidarność" 
Pracowników Oświaty w Knurowie w sprawie wspólnego działania na rzecz od-
rzucenia propozycji zmian w prawie oświatowym oraz pragmatyce zawodu nau-
czyciela, przedstawionych przez resort edukacji. Sygnatariusze porozumienia 
wyrazili gotowość wspólnego działania na rzecz szkoły demokratycznej, zapew-
niającej wysoki poziom kształcenia i wychowania, w której zatrudniani będą go-
dziwie wynagradzani nauczyciele-profesjonaliści. 



wszechne, ale świadczą o zmianie postaw naszego społe-
czeństwa, o ignorancji i braku poczucia odpowiedzialności 
za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, o lekceważe-
niu konsekwencji powikłań pocovidowych u dzieci i doro-
słych.  

21.01.2021 W czasie posiedzenia Rady OPZZ Woje-
wództwa Śląskiego przekazana została informacja na 
temat akcji protestacyjnej ZNP w sprawie „lex Czarnek”. 
Sekretariat ZOŚ ZNP we współpracy z członkami Komisji 
Pedagogicznej (Edytą Książek, Kazimierzem Piekarzem) 
przygotowali prezentację na temat zagrożeń wynikają-
cych ze zmian w prawie oświatowym.  

24.01.2022 Z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Koalicji 
Obywatelskiej odbyło się wysłuchanie publiczne w Sejmie 
dotyczące lex Wójcik: „Lex Wójcik”, jak określił wiceprezes 
Krzysztof Baszczyński, to nowy bat na dyrektorów placó-
wek oświatowych. W debacie, obok Krzysztofa Baszczyń-
skiego, bezpośredni udział wzięła również wiceprzewod-
nicząca Komisji Pedagogicznej, kol. Aleksandra Rutkow-
ska. 

24.01.2022 Zorganizowano dla członków ZNP z Oddzia-
łów w Mikołowie i Łaziskach Górnych wyjazd na Jasełka 
do  Cieszyna. „Jasełka Tradycyjne” co roku ogląda kilka 
tysięcy osób, zwykle przybywających do teatru całymi 
rodzinami, by wspólnie uczestniczyć w tym niezwykłym 
beskidzkim kolędowaniu. Jest to bowiem przygotowane 
przez Zespół liczący ponad stu aktorów piękne widowisko 
muzyczne, z niepowtarzalnym scenariuszem, wykorzystu-
jącym szereg elementów regionalnych oraz twórczości 
artystycznych samych cieszynian. Gratulujemy trafnego 
wyboru imprezy! 

27.01.2022 Sejm: zjednoczona prawica stosunkiem 
głosów 233:226 odrzuciła poprawkę Senatu (ZNP) o 
wzroście wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2022 r. Za 
odrzuceniem głosowali ci parlamentarzyści, którzy kilka 
tygodni wcześniej bez sprzeciwu przyjęli 60% wzrost 
swoich diet.  

27.01.2022 Międzynarodowa Konfederacja Związków 
Zawodowych (ITUC) wystosowała list do premiera M. 
Morawieckiego w prawie hejtu wobec protestujących 
nauczycieli, pracowników oświaty. 

01.02.2022 W Senacie odbyło się wysłuchanie społecz-
ne w sprawie „lex Czarnek”, w którym udział wzięli przed-
stawiciele ZNP: Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP, 
Edyta Książek, członek Zarządu Głównego ZNP, Mirosław 
Kozik, przewodniczący Klubu Młodego Nauczyciela Okrę-
gu Śląskiego ZNP . Z bezpośredniej transmisji skorzystali 
wszyscy zainteresowani sprawą całkowitego odrzucenia  
”lex Czarnek”. 

2.02.2022 w Żorach odbyło się zebranie pracowników 
administracji i obsługi, na którym przedstawione zostały 
główne działania ZO ZNP w obszarze problemów związa-
nych z tą grupą pracowników oświaty. Od listopada ubie-
głego roku Zarząd Oddziału ZNP w Żorach prowadził 
negocjacje z władzami samorządowymi w sprawie pod-
wyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i 
obsługi. Ostatecznie z naczelnikiem WE i Prezydentem 
Miasta uzgodniono podwyżkę dla wszystkich pracowni-
ków administracji i obsługi na poziomie 8% płacy zasadni-
czej z 2021 roku.  Warto dodać, że od czterech lat w Żo-
rach nie jest wypłacany dodatek wyrównawczy, a płaca 
zasadnicza w pierwszej kategorii zaszeregowania równa 
jest płacy minimalnej. Na zebranie zaproszona została 
przewodnicząca Okręgowej Sekcji PAiO Grażyna Bąba. 

10.02.2022: Sekcja Emerytów i Rencistów ZO ZNP w 
Rybniku zorganizowała kulig w Górkach k/ Brennej. Impre-
za była udana, ponieważ śniegu było dużo, warunki pogo-
dowe dobre. Uczestnikami wyjazdu mogły być tylko osoby 
zaszczepione – posiadające certyfikat covidowy. 

Mikołów, Sosnowiec: Oddział ZNP w Mikołowie co miesiąc, w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca, w godz. od 15:00 do 18:00 zaprasza swoich członków  
na "spotkania przy kawie - nasze sprawy". Od lat podobną formę pracy związ-
kowej realizują w Oddziale sosnowieckim, gdzie w każdą środę, w godz. od 
16:00 do 18:00 członkowie Prezydium Zarządu Oddziału w Sosnowcu prowa-
dzą telefoniczny dyżur adresowany do wszystkich członków ZNP. Jeszcze inną 
formę pracy związkowej wprowadziła pełnomocnik Rejonu Zachodniego, która 
oprócz tradycyjnych zebrań rejonu organizuje tzw. „związkowe pogaduchy”. 
Jak widać i słychać w Okręgu Śląskim korzystamy z różnych form pracy związko-
wej, a większość pomysłów to inicjatywy oddolne. Dzielmy się nimi, podpatruj-
my najlepszych.  

Racibórz: Jak nas poinformowała prezes Oddziału Międzygminnego ZNP, kol 
Teresa Ćwik, pomimo pandemii w mieście i sąsiednich gminach dużo się dzieje.  
Dzięki dwuletnim (!!) staraniom Kol. Anny Nowak – Malcherek (wiceprezes 
Oddziału) – nauczyciele przedmiotów zawodowych w placówkach prowadzo-
nych przez Powiat Raciborski pracują na obniżonym do 18 godz/tydz. pensum.  
Z kolei, aby zapobiegać tzw. „spłaszczaniu płac”, udało się wywalczyć regulacje 
płac dla pracowników administracyjnych (w tym dla intendentów w przedszko-
lach, którzy w poprzednim roku zostali pominięci w podwyżce wynagrodzeń dla 
administracji) w placówkach podległych miastu Racibórz (P, ZSP i SP). Wyso-
kość regulacji na płacy zasadniczej od stycznia 2022 r. wynosi od 155 do 226 zł 
w zależności od grupy zaszeregowania. Obecnie Zarząd czyni starania, aby li-
kwidacji uległa tzw. premia regulaminowa, gdyż pełni ona de facto rolę dodat-
ku uzupełniającego, a nie premii. 

W celu promocji związku, Oddział ZNP w Raciborzu zakupił dla wszystkich 
członków związku etui na karty magnetyczne z logo ZNP i danymi teleadreso-
wymi oddziału. Przekazano również do wszystkich placówek, gdzie działa ZNP, 
kalendarz ścienny z logo ZNP i danymi adresowymi oddziału, do którego przy-
pięta zostanie koszulka z deklaracjami wstąpienia do ZNP oraz nasze ulotki 
informacyjne (aby każdy chętny miał łatwy dostęp do tych dokumentów, w 
celu ułatwienia procedur wpisywania się do naszej organizacji). 

Ruda Śląska: W ostatni weekend listopada 2021 r. Zarząd Oddziału ZNP w 
Rudzie Śląskiej zorganizował wyjazdowe posiedzenie prezesów ognisk połączo-
ne ze szkoleniem w DW Nauczyciel w Jaszowcu. 

Oprócz wiedzy merytorycznej przekazanej podczas szkolenia, był również 
czas na przyjemności; w sobotę związkowcy wyjechali do pobliskiego Cieszyna, 
gdzie spacer z przewodnikiem po najciekawszych zakątkach miasta upłynął we 
wspaniałej atmosferze. Pogoda i humory dopisały. W drodze powrotnej zwie-
dzili Dworzec Dobrych Myśli w Ustroniu. Bardzo klimatyczne miejsce, które 
uczestnicy szkolenia z całego serca polecają. 

Rybnik zaprasza na X Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Pracowników Oświaty - 
Tatry’2022 - 16-19 czerwca 2022. W Zlocie może uczestniczyć członek ZNP 
(posiadający motocykl lub będący pasażerem), jego współmałżonek lub osoba 
towarzysząca. Bazą dla uczestników Zlotu będzie Nauczycielskie Centrum Reha-
bilitacyjno –Wypoczynkowe w Zakopanem. Oprócz licznych atrakcji, konkur-
sów, loterii zlotowych, planowany jest przejazd trasami górskimi: Łysa Polana- 
Zdziar – Stary Smokovec –Strbskie Pleso- Liptovsky Hradok – Liptovsky Mikulas- 
Liptovsky Tarnowiec- Zuberec – Ostrawica- Głodówka – Kiry- Zakopane – Buko-
wina Tatrzańska – Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne – Nidzica- Czorsztyn – Sromow-
ce- spływ Dunajcem. Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronach: 
www.rybnik.znp.edu.pl, a także na www.znp.edu.pl .Organizatorzy zapraszają.  

Wodzisław Śląski: Jak mówi Czesława Tosta, najważniejsza jest praca dla 
związkowców, pracować trzeba w takim trybie, w jakim jest to możliwe i o ni-
kim nie zapominać. 

ZOŚ ZNP: Komisja Odznaczeniowa przesłała do Warszawy wnioski o odzna-
czenia państwowe – były to wnioski o przyznanie Krzyża Zasługi. Obecnie zaj-
mujemy się napływającymi z oddziałów wnioskami o przyznanie Medalu KEN, 
Złotej Odznaki ZNP oraz Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP. Przypomnij-
my, że przewodniczącą Komisji Odznaczeniowej jest kol. Katarzyna Hudek, pre-
zes Oddziału ZNP w Godowie. 

Żory: ZO ZNP w Żorach pozytywnie zaopiniował zarządzenie Prezydenta Mia-
sta Żory w sprawie przyjęcia „Planu dofinasowania form doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli dla Miasta Żory na rok 2022”. Szczegółowe dane można zna-
leźć na stronie Zarządu Oddziału ZNP. 
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Klub Młodego Nauczyciela działający przy Zarządzie Od-
działu ZNP w Częstochowie został reaktywowany w paź-
dzierniku ubiegłego roku. Jednym z pierwszych działań pod-
jętych przez Zarząd Klubu była organizacja w dniach 8-30 
listopada 2021r. mikołajkowej zbiórki charytatywnej na 
rzecz hospicjum dla dzieci. Akcja spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem nauczycieli, uczniów, rodziców i wkrótce 
po jej nagłośnieniu szerokim strumieniem zaczęły spływać 
do siedziby podarunki. Z każdym dniem przybywało ich 
coraz więcej i wkrótce pudła z akcesoriami dziecięcymi za-
częły wypełniać pomieszczenia Zarządu Oddziału.  

7 grudnia 2021r. członkowie Klubu Młodego Nauczycie-
la  wraz z opiekunem Edytą Książek  wiceprezesem ZO ZNP 
przekazali dary zebrane w częstochowskich placówkach 
oświatowych w ramach mikołajkowej akcji charytatywnej 
do Hospicjum dla dzieci przy ul. Krakowskiej oraz do Inter-
wencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego Dom Życia przy ul. 
Kazimierza w Częstochowie. Dzięki wrażliwości i hojności 
całej społeczności szkolnej udało się zebrać art. spożywcze, 
pielęgnacyjne, chemiczne, papiernicze, kosmetyki, zabawki, 
tekstylia itp., których ilość przerosła nasze najśmielsze ocze-
kiwania. 

Dziękujemy bardzo za otwarte serca, ogromne zaangażo-
wanie i bezinteresowną pomoc. Mali podopieczni już wkrót-
ce skorzystają z otrzymanych rzeczy. Jesteśmy zbudowani 
ofiarnością, dobrem, chęcią pomocy i okazanym wsparciem. 
Niechaj magia Świąt trwa cały rok. HO... HO... HO... 

Edyta Książek 
Opiekun KMN w Częstochowie 

1 lutego 2022r. odbyło się w Senacie posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej poświęcone rozpatrzeniu ustawy o 
zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektó-
rych innych ustaw. Brali w nim udział: wiceszef 
MEiN Dariusz Piątkowski, przedstawiciele samorzą-
dów terytorialnych, organizacji społecznych, Rzecz-
nika Praw Dziecka, rodziców, uczniów oraz eksper-
ci z dziedziny prawa i konstytucjonaliści. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego reprezentowali: Krzysz-
tof Baszczyński – wiceprezes ZG ZNP, Edyta Książek 
– członek ZG ZNP i Mirosław Kozik – przewodniczą-
cy Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela. Posie-
dzenie poprzedzone było konferencją prasową, 
podczas której Przewodniczący senator Zygmunt Frankie-
wicz przedstawił krótko założenia proponowanych zmian, 
negatywne opinie prawne oraz można było usłyszeć krótkie 
stanowiska poszczególnych uczestników.  

Zebrani podczas bardzo merytorycznej i rzeczowej dyskusji prezentowali 
zagrożenia płynące z ustawy Lex Czarnek z własnej perspektywy. 

Opinie prawne nie pozostawiły złudzeń, co do zgodności tej ustawy z 
Konstytucją oraz polskim ustawodawstwem. Każdy z ekspertów udowad-
niał, że łamie ona dziś funkcjonujący porządek prawny. 

Członkowie ZNP zwrócili uwagę na negatywne skutki dla nauczycieli pro-
cedowanych zapisów. Kol. Krzysztof Baszczyński odniósł się do propono-
wanych, bardzo groźnych zmian dotyczących Systemu Informacji Oświato-
wej, który co kwartał będzie przekazywał do ZUS dane wrażliwe nauczy-
cieli (m.in. staż, wykształcenie, wymiar etatu, stopień awansu, stosunek 
pracy itd.) w celu analizy przyczyn nieobecności nauczyciela z powodu 
choroby i urlopu macierzyńskiego! 

Z kolei Kol. Edyta Książek zaprezentowała niebezpieczeństwa tej ustawy 
w szerszym kontekście, bo nie sam tekst, a właśnie kontekst jest ważny i 
niebezpieczny. Lex Czarnek to jedna ze składowych polityki antyoświato-
wej państwa realizowanej przez PiS. 

Te skomasowane działania, czyli nowe Prawo Oświatowe, Lex Wójcik, 
o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa tzw. "sygnalistów", nowy 
kanon lektur z j. polskiego, nowa podstawa programowa do historii i w 
końcu nowy przedmiot Historia i teraźniejszość mają służyć centralizacji 
i sterowaniu polską szkołą przez szefa MEiN decyzjami swoich urzędni-
ków. Ich skutki odczują następne pokolenia Polaków.  

Szkoła jest już od dawna na celowniku PiS, począwszy od deformy Anny 
Zalewskiej, likwidacji gimnazjów, po odebranie resztek autonomii i czyst-
kach kadrowych na stanowiskach dyrektorskich. Przytoczyła też wyniki 
najnowszego badania dla Rzeczpospolitej, według którego aż 2/3 młodych 
osób w Polsce boi się upolitycznienia szkół przez ministra Czarnka. 

Z kolei Mirosław Kozik zauważył, że wprowadzenie tych przepisów cof-
nie nasze szkolnictwo do minionej epoki i znów powróci do niej strach, 
indoktrynacja i zaściankowość. Zahamuje rozwój, kreatywność, co w efek-
cie obniży jakość edukacji. 

Zarzuty i uwagi zebranych starał się odeprzeć minister Piątkowski, ale 
jedyne, na co go było stać, to prośba do adwersarzy, by lepiej zapoznali się 
z projektem ustawy. 

Z posiedzenia Komisji wyszłam podbudowana, słysząc podobne głosy 
różnych środowisk z całej Polski i z nadzieją po deklaracji Senatora Kwiat-
kowskiego, który zapewnił, że tu w Senacie zrobią wszystko, by ten bubel 
prawny z Alei Szucha zatrzymać, bo nadaje się on tylko do kosza. Po gorą-
cej debacie, w której każdy zgłoszony mógł się wypowiedzieć, odbyło się 
głosowanie, w wyniku którego głosami 6:2 odrzucono ustawę Lex Czarnek  
w całości. 

Edyta Książek 
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W środę, 1 grudnia 2021 r., z głębokim smut-
kiem i żalem pożegnaliśmy podczas uroczystej 
ceremonii pogrzebowej w Rzymskokatolickiej 
Parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Mysłowi-
cach na Bończyku naszą drogą Koleżankę – Ga-
brielę Kondziałkę, zmarłą 26 listopada w wieku 
64 lat. Odeszła z naszego grona związkowego 
po ciężkiej, kilkuletniej chorobie. 

Ponieważ była to osoba bardzo zasłużona dla 
naszego Oddziału, w uroczystości wziął udział 
nasz poczet sztandarowy. Uroczystą koncele-
browaną mszę świętą poprowadził obok ks. 
Andrzeja Rudolfa także poprzedni proboszcz – 
ks. Rafał Ryszka, który bardzo dobrze znał zmar-
łą, co podkreślił we wzruszającym kazaniu, dzię-
kując zmarłej za tak oddaną pracę na rzecz dzie-
ci oraz środowiska oświatowego Mysłowic. 

Gabrysia pracę jako nauczyciel podjęła w my-
słowickiej oświacie w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Przez wiele lat była nauczycie-
lem Szkoły Podstawowej nr 3. 

W 1990 r. została wybrana wiceprezesem 
Zarządu Oddziału ZNP w Mysłowicach. W latach 
1994-1998 pełniła funkcję przewodniczącej 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZNP w Katowi-
cach, a w następnych latach była członkiem 
Prezydium Zarządu Okręgu Śląskiego. W ostat-
nich kadencjach pełniła w naszym oddziale ZNP 
funkcję sekretarza Zarządu Oddziału ZNP. 
Wcześniej przez wiele lat współorganizowała 
oraz kierowała związkową akcją kolonijno-
socjalną. Aktywnie uczestniczyła w organizacji 
szkoleń dla członków ZNP oraz pracowników 
oświaty. Prowadziła szkolenia związkowe w 
ramach ZNP OUPiS Katowice. Pisała artykuły 

dotyczące oświaty oraz poradniki dla nauczycieli. 
Jednocześnie przez dwie kadencje była radną Rady Miasta Mysłowice. W 

latach 2003-2006 pełniła funkcję wiceprezydenta Miasta Mysłowice. Jej 
działalność samorządowo-związkowa miała duży wpływ na politykę oświa-
tową Mysłowic i wydatnie przyczyniła się do rozwoju oświaty i wychowa-
nia w naszym mieście. 

Przez wiele lat pełniła także funkcję społecznego kuratora sądowego w 
Sądzie Rejonowym w Katowicach w Wydziale Rodzinnym i dla Nieletnich.  

Z inicjatywy ZNP za swoją pracę i szczególne osiągnięcia otrzymała: Złoty 
Krzyż Zasługi, Medal KEN, Złotą Odznakę ZNP oraz Medal z okazji 100-lecia 
ZNP. 

O tych wszystkich Jej zasługach podczas uroczystości pogrzebowej po-
wiedział prezes ZOM ZNP w Mysłowicach - Kol. Marek Fabryczny. Podkre-
ślił, podobnie jak ksiądz proboszcz, we wzruszających słowach, że Koleżan-
ka Gabrysia była człowiekiem o wielkiej mądrości, niezwykłej skromności i 
wysokiej kulturze osobistej. Była życzliwa ludziom, pogodna, oddana do 
końca swojego życia działalności związkowej. Dopiero kilka dni przed 
śmiercią wyszła z naszej grupy związkowej utworzonej w aplikacji 
WhatsApp. 

 - Na zawsze pozostanie w naszej pamięci—zapewnił Prezes. W tym mo-
mencie zebrane na pogrzebie tłumy uroniły kolejne łzy. 

Powodów do wzruszeń było jednak więcej. Podziękowanie wygłoszone 
przez syna wszystkich bardzo poruszyło. Miło nam, związkowcom, było, 
kiedy podziękowania skierowane zostały w stronę naszego Prezesa, na 
którego pomoc i wsparcie zmarła zawsze mogła liczyć. 

Po mszy pogrzebowej udaliśmy się na cmentarz parafialny na ul. Miko-
łowskiej. Tam zmarłą pożegnały jeszcze większe tłumy bliskich, przyjaciół, 
znajomych, którzy z powodów ograniczeń pandemicznych nie mogli być 
w kościele. 

14 stycznia br. na cmentarzu w Dziećkowicach pożegnaliśmy Zytę Skotnicką  
Na zdjęciu koleżanka Zyta z synem w siedzibie ZNP Mysłowice. 
To było nasze ostatnie spotkanie. Okazją były jej 89 urodziny i 70 lecie przy-
należności do ZNP. Pamiętajmy o Niej. 

(mf) 



10 

Wbrew ponuremu nastrojowi zimowego zmierzchu, gdy pu-
stoszeją ulice i place, bo ludzie w obawie przed zarazą i chło-
dem wolą przebywać w swoich mieszkaniach – grupa entuzja-
stów postanowiła spotkać się, oczywiście z zachowaniem wszel-
kich możliwych zabezpieczeń. 

Oto przytulne kameralne wnętrze Publicznej Biblioteki Miasta 
i Gminy w Łazach we wtorek 7 grudnia 2021 roku wypełniło się 
twórcami i odbiorcami sztuk plastycznych na wernisażu 82 dzieł 
wykonanych w różnych technikach i formatach, o różnej tema-
tyce, przez 18 twórców zgromadzonych w Nauczycielskim Klu-
bie „RÓŻNI” w Katowicach. 

Podziw i uznanie budzi przemyślana – celna i przejrzysta aran-
żacja ekspozycji – dzieło Urszuli Religi, przewodniczącej Klubu, 
Beaty Kuc – bibliotekarki i Marii Płatek -plastyczki. Niełatwe jest 
wszak zgromadzenie na niewielkich płaszczyznach ścian sporej 
ilości prac w taki sposób, żeby stanowiły harmonijną całość. 

Uwerturą do oglądania wystawy był występ kwartetu pań, 
które – działając w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Łazach, stworzyły kabaret o nazwie ”50+”. Ze swadą i perfekcją 
wykonały kilka skeczów autorstwa Małgorzaty Iwińskiej, człon-
kini i kierowniczki kabaretu. Talent aktorski ujawnił się też w 
występach Małgorzaty Barskiej, Małgorzaty Ziaji i Bogumiły Du-
dek. 

W sali wystawowej oprowadzała gości przewodnicząca klubu „Różni” 
- Urszula Religa, przedstawiając twórców i ich dzieła. Swoje kunsztow-
ne patchworki z aplikacjami, gobeliny, batik i akrylowy portret Marii 
Wosik z Myszkowa; akwarele i pastele opiewające urodę kwiatów i pej-
zaży – Marii Płatek z Łaz; eleganckie i doskonałe warsztatowo linoryty 
Doroty Nieznanowskiej - Gawlik z Sosnowca, także stamtąd barwne 
hafty krzyżykowe Zofii Cencek; olejne maki i dwa warianty dmuchaw-
ców wykonane suchymi pastelami Barbary Sendereckiej i nostalgiczny 
pejzaż Ireny Binert – obu pań z Częstochowy; precyzyjne i symboliczne 
w treści wycinanki Marka Wacława Judyckiego z Rudy Śląskiej; niezwy-
kłe fotogramy Krystyny Waniek z Katowic, bystrej obserwatorki natury;  
olejne – sceny właściwe parze ludzi Doroty Kłosek z Kalet; enigmatycz-
ne pejzaże olejne Andrzeja Gębczyńskiego z Sikorki; seria wyrafinowa-
nych formalnie obrazów Stefanii Bojdy z Cieszyna na temat kobiet, 
kwiatów i architektury; delikatne i urokliwe akwarele Ewy Szczęśnik ze 
Skałki, haftowane krzyżykowe obrazy Grażyny Tokarskiej z Łaz; nastro-
jowe pejzaże olejne Aliny Zdańskiej z Janowa; perfekcyjne warsztatowo  
suche pastele Zofii Trzepióra-Noga z Kłobucka; olej o ciekawej fakturze 
w jesiennym klimacie—Anny Żyły z Częstochowy; malowniczy pejzaż 
fotograficznie utrwalony przez Andrzeja Kłoska z Kalet. 

Bardzo trafnie cel i sens wystawy wyraziła dyrektorka biblioteki – Bo-
gusława Serżysko, pisząc komentarz w folderze wydanym z okazji tej 
wystawy. Oto pełny tekst tej wypowiedzi opatrzony mottem Edwarda 
Łysiaka: „....Bo ludzie różni są (....) Jak drzewa w sadzie. Niby podobne, 
a każde inne.” 

 „Podobnie jest z twórcami Klubu RÓŻNI oraz z ich pracami. Kim są 
RÓŻNI? To wielość charakterów, doświadczeń i zainteresowań, które 
spajają szczególne pierwiastki – wrażliwość na piękno i chęć tworzenia. 

25 LAT KLUBU „ RÓŻNI ”  
 

Nie samym chlebem człowiek żyje. 

Musi potwierdzać swoje istnienie, 

tworząc mówiące o tym dzieła, 

że tkwi wśród świata i go czuje. 

 

Gromada takich się zabrała 

i wszyscy się nazwali - „RÓŻNI”, 

i się niekiedy spotykają, 

by komentować swoją twórczość. 

 

To się odbywa przez ćwierć wieku. 

Oni są ciągle tacy sami ; 

wkręceni w wir barw, form i światła , 

bywalcy wystaw i plenerów. 

 

Z nowego dzieła satysfakcja, 

także zespołu aprobata 

bywa trofeum najcenniejszym 

trudnych malarskich tych przedsięwzięć 

 

Myszków , 12.01.2022 roku. 
MARIA WOSIK 

członek Nauczycielskiego Klubu Plastycznego „Różni” 
przy Zarządzie Okręgu ZNP w Katowicach. Maria Wosik 
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   RÓŻNYCH łączy jeszcze jedno: to twórcy, którzy poświęcali i poświęcają swoje życie innym, edukując, wspierając 
i wychowując.  

To nauczycielki i nauczyciele, którzy uczą lub dotarli do kresu pracy zawodowej i znaleźli czas na tworzenie w róż-
nych stylach i formatach. To grono twórców-pasjonatów, którym nie wystarcza zachwyt nad otaczającym światem, 
ale pragną zatrzymać  piękno na dłużej, przy pomocy ołówka, pędzla, dłuta, igły ...” 

Wystawa trwała do końca stycznia 2022 roku 
Łazy – Myszków, 07.12.2021 r. 

Maria Wosik 
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(Głos w sprawie lex Czarnek) 
Nie ma wolności bez krasnoludków 

Rok 1988. Lekcja języka polskiego. Do klasy 
wchodzi dyrektor szkoły. Jest wzburzony, pod-
nosi głos. To dla niego nietypowe. Mówi o ja-
kiejś wywrotowej gazetce*, która krąży wśród 
uczniów i sieje zamęt. Informuje, że ten, kto to 
pismo rozpowszechnił, ma, po dobroci, natych-
miast zgłosić się do jego gabinetu. Grozi wydale-
niem ze szkoły.  

Przez dobrą chwilę nie dociera do mnie, że to 
ja jestem tym ,,kimś". A jednak. Ulotkę dostałam 
od przyjaciółki, ona od kolegi … z Wrocławia. 

Gonitwa myśli: Dlaczego nie wolno mi czytać 
tego, co chcę? Dlaczego nie wolno mi wierzyć w 
to, w co chcę wierzyć? Dlaczego ktoś uzurpuje 
sobie prawo, aby mi tę wolność odbierać? 

Pamiętam, co wtedy czułam. Z jednej strony 
strach, że wyrzucą mnie ze szkoły, z drugiej zaś 
niezwykłą dumę, że jestem po stronie tych, któ-
rzy się sprzeciwiają.  

Jednak milczę, tylko powtarzam w myślach: 
Nie ma wolności bez krasnoludków 
*Była gazetka ruchu Pomarańczowa Alterna-

tywa—ruchu artystyczno—społecznego, który 
narodził się we Wrocławiu w latach 80. Stawia-
ła sobie za cel wyśmiewanie absurdów systemu 
komunistycznego. 

Jedna z pierwszych akcji polegała na malowa-
niu na murach postaci krasnali. Malowano 
skrzaty tam, gdzie próbowano zamazać antyko-
munistyczne hasła. Potem pojawiły się charak-
terystyczne pomarańczowe czapeczki. Dlaczego 
krasnale?  

1 czerwca 1987 r. we Wrocławiu milicja oby-
watelska została wciągnięta do nietypowej 
akcji. Wydano rozkaz wyłapywania i areszto-
wania osób w charakterystycznych krasnolud-
kowych czapkach. Skiba tak wspomina te czasy: 
,,...taki milicjant czuje się trochę dziwnie, kiedy 
zatrzymuje krasnoludka(...)Taką pierwszą wol-
ność uliczną wywalczył sobie Wrocław. Tam 
najpierw przestali przychodzić funkcjonariu-
sze.". [w: Milicja w krainie czarów magazyn-
szum.pl/milicja-w-krainie-czarow] 

Śmiech, satyra, wykpienie absurdów rzeczy-
wistości zachęcały społeczeństwo do sprzeci-
wiania się rządzącym.  

 
Wolna szkoła, nie partyjna 
30 lat później znów czuję się jak licealistka. 

Powracają te same pytania. Szczególnie głośno 
wybrzmiewa jedno: ,,Dlaczego ktoś uzurpuje 
sobie prawo, aby mi tę wolność odbierać?". 

Jest 8 grudnia 2021r. 
Mroźny, zimowy dzień. Wraz z koleżanką 

z pracy, Iwoną (od 2 miesięcy w ZNP, ale praw-
dziwy z niej ,,Braveheart"), pokonujemy ponad 
200 km (trasa Ogrodzieniec - Warszawa), aby 
wykrzyczeć  pod Sejmem: 

,,Wolna szkoła, nie partyjna!". W obronie wolnej szkoły na scenie jed-
nym głosem mówią uczniowie, studenci, rodzice, nauczyciele, związkow-
cy. Przynoszą symboliczną trumnę, to pogrzeb polskiej edukacji, to sym-
boliczny pochówek krytycznego myślenia, empatii, autonomii. Koleżanka 
Iwona angażuje się w zapalanie zniczy. Dołączają kolejne osoby, niosą 
transparenty: , Edukacja - nie indoktrynacja!" ,,Czarnek nie jest kul", 
czerwone ekierki - znak obywatelskiego sprzeciwu wobec rządowych 
zmian w oświacie. 

Nie chcemy kolejnego chaosu w szkole, szkoła ma otwierać na świat, 
nie zamykać.  

,,Kropla drąży skałę..."- mówi na scenie Sławomir Broniarz, Prezes ZNP, 
dając nadzieję, że nasz protest to dopiero początek działań w obronie 
wolnej szkoły.  

Nie jest nas wielu w ten grudniowy wieczór, ale ze sceny padają słowa, 
które dają mi do myślenia: 

,,Za każdym z was stoi przynajmniej 10 osób, które dziś nie mogły tu 
być z nami" - mówi młoda nauczycielka. 

Myślę, że 10 to mało. Za każdą z nas stoi o wiele więcej nauczycieli, 
rodziców. Ich ciepłe słowa dodają nam otuchy (a mróz trzyma mocno jak 
na złość): 

,,My, którzy nie mogliśmy stanąć razem z Wami w tej walce o przyzwo-
itą przyszłość i naszą godność, wspieramy Was myślami - pisze na Mes-
sengerze Magda, koleżanka z pracy. I kolejne wiadomości: 

,,Brawo dla Was" - Ilona. 
,,Trzymajcie się!" - Małgosia. 
,,Powodzenia" - Ala. 
,,Trzymajcie się tam ciepło" - Dorota. 
,,Trzymamy kciuki" - Justyna. 
,,Brawo!!!" - Katarzyna. 
,,Super" - Małgorzata. 
,,Powodzenia, dziewuszki, miejcie się" - Jola. 
,, Dziękujemy" - Bożena. 
,,Wielkie, silne, odważne" - Ewelina. 
,,Trzymam kciuki" - Ela. 
,,Na barykady..." - Sylweriusz. 
I wiadomość od naszej Pani Dyrektor: 
,,Iza, Iwona jestem z Was dumna!!! I żałuję, że mnie z Wami nie ma." 
Gorzej być nie może" - pomyślałam, kiedy likwidowano gimnazja, a 

jednak...  
Takie będą Rzeczpospolite , jakie ich młodzieży chowanie  
Surrealistyczne pomysły MEN na ,,uleczenie" edukacji po raz kolejny 



13 

skłaniają mnie, abym wyraziła swój sprzeciw. 
Tym razem stoję po drugiej stronie - to ja, nau-

czyciel, mam zawalczyć o wolność ucznia, rodzi-
ca, dyrektora. I już nie milczę, choć strach pozo-
staje. Ale oprócz strachu o jutro wzbiera rozgo-
ryczenie, które przeradza się w złość. Ile jeszcze 
zmian jesteśmy w stanie wytrzymać? Likwidacja 
gimnazjów, zamykanie szkół, redukcje etatów, 
ciągłe zmiany programów nauczania i list lektur, 
odbieranie prawa głosu dyrektorom, rodzicom, 
powrót cenzury, lex Wójcik, podwyższenie pen-
sum, obniżenie pensji w wyniku wejścia refor-
my ,,Polski Ład", brak podwyżek, nauczyciele 
odchodzący z zawodu - wszystko to sprawia, że 
mamy już dość słuchania tych, którzy nie mają 
pojęcia o szkolnych realiach i zamiast pomagać, 
szkodzą i podcinają skrzydła - i tak już wcześniej 
nieźle połamane. 

A nauczyciel bez skrzydeł, to uczeń, który na-
wet nie pomyśli, że może latać. 

Jeśli to kurator będzie miał decydować na mie-
siąc czy dwa o tym, czy kółko szachowe dla 
uczniów to dobry pomysł lub czy człowiek jest 
(odpowiednio ,,po linii rządu") ciekawy, aby spo-
tkać się z młodzieżą, to wniosek nasuwa się sam: 

Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie. 
Charakterystyczna krasnoludkowa czapeczka 
czeka... 

Izabela Szczygieł 

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu ponownie zorganizował 

charytatywną zbiórkę dla samotnych oraz potrzebujących emerytów i 

pracowników oświaty z terenu działania oddziału. 

W 2012 r. zainicjowaliśmy charytatywną, związkową akcję skierowaną 

do naszych emerytowanych koleżanek i kolegów, którzy byli samotni lub 

pozostawali w trudnej sytuacji życiowej. Już po pierwszym roku wiedzieli-

śmy, że jest to trafiony pomysł, bo spotkał się z dużym zainteresowaniem 

pracowników oświaty i odwzajemnił ciepłymi słowami podziękowań ze 

strony obdarowanych osób. W każdym kolejnym roku przybywało darów 

oraz osób, do których taką paczkę dostarczaliśmy. Z sygnałów docierają-

cych do nas wynika, że obdarowani bardzo cenią sobie fakt, że ktoś inte-

resuje się ich losem i o nich pamięta. Jest to szczególnie ważne dla osób 

samotnych i starszych. Sam fakt, że ktoś ich odwiedzi w tym przedświą-

tecznym okresie, wzbudza wiele pozytywnych emocji, tym bardziej, że 

pandemia dodatkowo spotęgowała izolację. W każdym roku wkładamy 

wiele wysiłku w odnalezienie osób, które pomocy potrzebują, a same o 

nią nie wystąpią. 

Z roku na rok ilość darów przekazywanych przez ludzi dobrej woli jest 

większa. W 2012 r. paczkę taką otrzymało 10 osób, a w tym roku, jubileu-

szową X Świąteczną Paczką ZNP obdarowano 53 osoby.  

W imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy wszystkim darczyń-

com za okazane serce oraz koleżeńską wrażliwość i solidarność w tym 

pięknym przedświątecznym czasie. 

Za Zarząd Oddziału ZNP w Raciborzu 

Teresa Ćwik 

Wrocław—”Studio 202” Jan Kaczmarek, Ewa Szumańska i ich 
„Wspomnienia młodej lekarki”, „major” Fydrych, „Pomarańczowa 
Alternatywa”. „Trójka”, której już nie ma. Nie żyją twórcy „młodej 
lekarki”, ale przetrwały wrocławskie krasnoludki i duch wolności, 
duch który tak pięknie objawił się w Ogrodzieńcu. 

Jeżeli mamy takich związkowców jak Iza, to możemy być spokojni 
o los Związku.  

Jesteśmy dumni z takich nauczycieli. (jk) 
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Chciałam się z Wami podzielić wrażeniami 
z „wczasów dla Seniora”, które zorganizowałam 
przy udziale biura podróży dla sekcji emerytów  
i rencistów przy oddziale ZNP w Piekarach Ślą-
skich. 

We wrześniu 2021 roku byliśmy w Pokrzywnej 
w górach Opawskich. Wczasy obfitowały w wiele 
atrakcji, którymi chciałabym się z czytelnikami 
podzielić. Autokar zawiózł nas do hotelu CHRO-
BRY w Pokrzywnej, gdzie mieliśmy zapewnione 
noclegi, wyżywienie (pyszne) oraz basen, z któ-
rego mogliśmy korzystać przez cały okres poby-
tu w hotelu. Każdy dzień wczasów SENIORA był 
dobrze zaplanowany. Nie mieliśmy czasu się 
nudzić. W ciągu 9-cio dniowego turnusu zwiedzi-
liśmy wiele ciekawych miejsc. Zaczęliśmy naszą 
przygodę od wycieczki po Parku Krajobrazowym, 
by poznać najbliższą okolicę, po której oprowa-
dzał nas sympatyczny przewodnik. 

Byliśmy w Nysie—które to miasto zyskało mia-
no „śląskiego Rzymu”. Zwiedziliśmy tam: Kate-
drę Św. Jakuba, Rynek, Ratusz, wieżę widokową, 
kościół Św. Piotra i Pawła (perełkę śląskiego ba-
roku). Zakończyliśmy tę wycieczkę rejsem stat-
kiem po Jeziorze Nyskim, mogąc podziwiać pięk-
nie zagospodarowane plaże i urokliwe okolice 
jeziora przy pięknej słonecznej pogodzie. 

Następnego dnia pojechaliśmy do Złotego Po-
toku, by zwiedzić kopalnię złota, która powstała 
w 1996 roku. Zwiedziliśmy sztolnię „Gertruda” 
i sztolnię „Czarną Górną” z podziemnym wodo-
spadem, z której wyjechaliśmy pomarańczowym 
tramwajem- pociągiem. Po tych ciekawych miej-
scach kopalni złota oprowadzała nas przesympa-
tyczna pani przewodnik, która mimo młodego 
wieku bardzo ciekawie i z humorem opowiadała 
różne historie związane z tym miejscem. 

W kolejnym dniu czekały na nas ZŁOTE HORY, 
gdzie zwiedziliśmy: Kościół Matki Boskiej Po-
mocnej „Maria Hilf”, Rejviz, Jesienik, Muzeum 
Vincenza Priessnitza - spacer po okolicy sanato-
rium z różnorodnymi pamiątkami. Na koniec na 
koszt biura podróży wypiliśmy pyszną kawę 
i zjedliśmy super ciasteczko w miłej kawiarence. 

Następną wspaniałą atrakcją, która zapadła w 
naszej pamięci był pobyt w Interaktywnym Par-
ku Edukacji i Rozrywki „ROSENAU”. Czekały tam 
na nas: seans w kinie 7D, park żywiołów, 
‘straszna sztolnia”, ogród wody, karuzela /śląski 
keciok/na której kto odważniejszy mógł się prze-
jechać, kamienny krąg i ciuchcia, w której z pio-
senką na ustach objeżdżaliśmy cały teren parku. 
Wielu z nas poczuło, jakby cofnął się czas i znów 
byliśmy dziećmi. Wspaniałe uczucie. 

Bardzo nostalgiczną wyprawą była wycieczka 
do Prudnika, gdzie po spacerku na rynku prud-
nickim pojechaliśmy do Sanktuarium Św. Józefa i 
klasztoru o. Franciszkanów. Przeor tegoż klasz-

toru bardzo ciekawie opowiedział nam historię tego miejsca. Mogliśmy 
też zobaczyć celę, w której więziony był kardynał Stefan Wyszyński. 
A wszystko to działo się w przeddzień beatyfikacji naszego kardynała. 
Chwile wzniosłe i emocjonujące były naszym udziałem. 

Jako ostatnią z wycieczek na naszym turnusie wybraliśmy Zamek 
w Mosznej. Ten przepiękny XVIII - wieczny pałac z 99-cioma wieżami 
budzi zachwyt jak tylko się wejdzie na teren parku pałacowego. 
A jeszcze większy, gdy zwiedza się wnętrze zamku. Po tej wycieczce z 
historii mogliśmy zakosztować przyziemnych przyjemności w przepięknej 
restauracji Zamkowej. 

Po każdej z wycieczek można było odpocząć w pokojach hotelu Chro-
bry, zregenerować siły na basenie i pożywić się pysznym jedzeniem hote-
lowej kuchni. Wieczorami integrowaliśmy się przy grillu lub przy muzyce 
w hotelowej świetlicy. 

Kiedy czas naszych wczasów dobiegł końca, po dziewięciu dniach peł-
nych słońca, atrakcji i humoru wróciliśmy autokarem do Piekar głodni 
następnych wspaniałych wrażeń. 

Przewodnicząca SEiR ZNP w Piekarach. 
Zofia Mazurkiewicz 
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Oddział Międzygminny w Wo-
dzisławiu Śląskim, którego pre-
zeską jest kol. Czesława Tosta, 
cały poprzedni rok 2021 praco-
wał bez przerw w różnym try-
bie.  

Wprawdzie niektóre imprezy 
zaplanowane na początek roku 
trzeba było odwołać.  Już od 
kwietnia / maja zaczęły s ię spo-
tkania z samorządowcami, dy-
rektorami placówek. Po prze-
prowadzonych rozmowach uda-
ło się zmienić zasady wynagra-
dzania pracowników obsługi, 
zlikwidowano premię regulami-
nową, która została wliczona do 
stawki zasadniczej. Na bieżąco 
opiniowaliśmy arkusze organi-
zacyjne szkół, pisaliśmy oceny 
pracy dyrektorów, opiniowali-
śmy regulaminy ZFŚS, wynagra-
dzania, regulaminy dotyczące 
sposobu realizacji pomocy z 
funduszu zdrowia dla nauczycie-
li, uczestniczyliśmy w wielu ko-
misjach pracujących na rzecz 
naszego środowiska oświatowe-
go. Organizowaliśmy działalność 
ZSIP, szkolnictwa zawodowego. 
Intensywna praca Zarządu, pre-
zesa, prezesów ognisk spowo-
dowała wzrost uzwiązkowienia 
w naszym Oddziale.  

Dla dzieci naszych członków w 
różnych grupach wiekowych 
zorganizowaliśmy konkursy pla-
styczne pt.  „Nasze wakacje po 
pandemii”, przedświąteczny 
”Święta, choinka, prezenty”.  

Oba cieszyły się dużym zainte-
resowaniem, były dyplomy i na-
grody dla naszych milusińskich.  
Nasz oddział organizował spo-
tkania SEiR w swoich kołach w 
Pszowie, Radlinie i Wodzisławiu 
Śl. Nieobecnych starszych człon-
ków naszej sekcji odwiedzali-
śmy w ich domach, mamy z nimi 

także kontakt telefoniczny. W grudniu bardzo liczna 
grupa związkowców pojechała do Krakowa na jar-
mark świąteczny. Taki wspólny wyjazd był nam bar-
dzo potrzebny. Mimo pandemii, ograniczeń, w na-
szym oddziale wiele się działo.  Dziękujemy wszyst-
kim za działanie i wsparcie w tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie.  

 
Grażyna Gdańska  

wiceprezes ZNP OM w Wodzisławiu Śl.  



Po prawej stronie widzimy okładkę 
Ogniskowca—najstarszego jakiego 
udało nam się odnaleźć. Rok II nr 10 
z 16 czerwca 1926 roku. 

Ogniskowiec wzywa na Zjazd Związku 
Polskiego Nauczycielstwa Szkół Po-
wszechnych.  

W Zjeździe—jak można przeczytać—
powinni wziąć udział wszyscy członko-
wie Związku. 

Wynika z tego, że Związek funkcjono-
wał nieco inaczej niż dzisiaj i stosował 
demokrację bezpośrednią niczym w jej 
ojczyźnie—starożytnej Grecji. 

Dzieje pisma są dość skomplikowa-
ne—jak dzieje Śląska i Związku. 

Jego przedwojenne losy przybliżyła 
nam Irena Imiołek w Encyklopedii 
Związku Nauczycielstwa Polskiego cz. 
III ss. 295-296. 

Jeżeli przyjrzycie się—Szanowni Czy-
telnicy—bieżącemu numerowi, to zau-
ważycie pewne podobieństwo do tego 
z 16 czerwca 1926 roku. 

Taki ukłon dla naszych wspaniałych 
poprzedników. 

Po 1989 roku Okręg Śląski kontynuu-
je działalność wydawniczą między in-
nymi wydając Śląski GN. 

W czasie prezesury Kazimierza Pieka-
rza (2006—2010) z inicjatywy między 
innymi: Jerzego Szmajdy—prezesa 
Oddziału Katowice— następuje reakty-
wacja Ogniskowca. 

Kazimierz Piekarz sprawia, że pismo 
dostaje nr ISSN, czyli międzynarodowy 
numer wydawnictwa ciągłego. 

Przez redakcję pisma przewija się 
wiele osób; wspomniani już Kazimierz 
Piekarz i Jerzy Szmajda, dalej, Marian 
Jeleśniański—wówczas prezes Oddzia-
łu ZNP w Rajczy, odpowiadał za stronę 
graficzną i skład pisma, Ilona Witala-
Sługa—prezes Oddziału w Żorach, 
Agnieszka Rebeta—wówczas prezes 
Oddziału w Czeladzi. 

Cały czas z pismem związany jest Jan 
Kraśkiewicz, który obecnie robi zdjęcia, 
odpowiada za stronę graficzną i pisze 
artykuły, notatki i modli się, by wszyst-
ko było na czas. 

Od 2010 stałym autorem jest Jadwi-
ga Aleksandra Rezler, która ma w nim 
swoją rubrykę „Okiem związkowca”. 

Bycie autorem w takim czasopiśmie, 
to swoista nobilitacja. 

Przecież jednym z jego twórców 
i autorów był Gustaw Morcinek. 

Powiedzmy, że trochę przesadziłem 
jeżeli chodzi o twórców, ale publikował 
w nim wielokrotnie. 

Czyż nie jest przyjemnie—szczególnie 

tu—na Śląsku pochwalić się takim „sąsiadem” na łamach pisma? 
Któż wiec tak o sobie może powiedzieć? 
W tym numerze autorami są: Edyta Książek, Jadwiga Aleksandra Rezler, Anna Dą-

browska, Alina Grabna, Anna Hiler, Renata Sowada, Marek Fabryczny, Maria Wosik, 
Iza Szczygieł, Zofia Mazurkiewicz, Grażyna Gdańska, Maria Kańtoch, Kazimierz Pie-
karz, Teresa Ćwik. 

Bywali autorami: Ewa Niedbała, Mirosław Kozik, Aneta Mastalerz, Jolanta Jaskółka 
Ewa Olszok, Alicja Nabrdalik-Kocot, Ilona Witala-Sługa i wielu innych. 

Składam serdeczne podziękowanie tym, którzy do Ogniskowca piszą i pisali, bo 
dzięki Wam to pismo ma szansę na dalsze, chociaż niełatwe życie. 

A zasługuje na teksty pisane z pasją i miłością, jak choćby tekst Izy Szczygieł, bo one 
będą świadczyć o tym, że ten nasz Związek, ta nasza praca, nie są nam obojętne, że 
miłujemy je całym sercem, często przeklinając siebie i świat słowami „po co mi to 
było” no i innych słów cytował ze względu na obyczajność nie będę. 

Bo tak naprawdę spór jest istotą rozwoju i zmiany świata, spór, nie walka, czy woj-
na, ale spór o wartości, o sposoby osiągania celów i o cele same. 

Obiecuję, że sporów, kontrowersji, jeżeli tylko znajdą się autorzy, unikał nie będę. 
 

Jan Kraśkiewicz 



 SOLIDARNOŚĆ ZWIĄZKOWA I POMOC 

Od kilku dni wojska rosyjskie prowadzą działania wojenne na terenie suwerennego państwa, u naszych sąsiadów – w Ukrainie.   
Okręg Śląski Związku Nauczycielstwa Polskiego od kilkudziesięciu lat współpracuje z Obwodem Tarnopolskim Związku Pracowni-

ków Edukacji i Nauki Ukrainy. 18 września 2018 r. odnowiliśmy umowę współpracy - dokument podpisałam wspólnie z Przewodni-
czącą Rady Tarnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Edukacji i Nauki Ukrainy. (Umowa w załączeniu) Przez ten czas wie-
le razy spotykaliśmy się, organizowaliśmy seminaria, wizyty studyjne w Polsce czy w Ukrainie, zaprzyjaźniliśmy się. Ale nie przypusz-
czałam, że zapis zawarty w paragrafie 1 Umowy mówiący o tym, że strony będą skupiać się na - ust b: 

„ …Prowadzeniu w praktyce wspólnych przedsięwzięć w celu promowania swoich osiągnięć, w tym omawianie problemów, a tak-
że promocja międzynarodowej solidarności i jedności działań związków zawodowych w interesie postępu społecznego, ochrony 
demokratycznych praw i wolności.”  

będziemy realizować w warunkach wojennych !!! 
24 lutego 2022 r. wysłaliśmy do przyjaciół z Tarnopola list, w którym solidaryzujemy się z naszymi ukraińskimi związkowymi kole-

żankami i kolegami oraz nie zgadzamy się na to, by we współczesnym świecie żyli oni w ciągłym strachu o swoje życie, by ich wol-
ność i bezpieczeństwo były zagrożone działaniami wojennymi.  

Zapytałam też kol. Przewodniczącą, jakiego wsparcia potrzebują już dziś, w czym możemy pomóc teraz i później.  
Przewodnicząca, Kol. Ludmiła Mokej bardzo serdecznie podziękowała za wsparcie. Wysłała do struktur związkowych pytanie. Na-

pisze, jakie są oczekiwania i potrzeby. Choć już dziś dziękuje za pomoc, jaką Polska i Polacy przekazują do Ukrainy.  
Rozmawiamy/piszemy codziennie. Sytuacja jest bardzo trudna, choć w Tarnopolu nie tak niebezpieczna, jak w Kijowie. Ale dziel-

nie się trzymają. Przeżyli też już wiele alarmów bombowych. Przyjęli uciekinierów z Kijowa – rodziny z dziećmi.  
Ale, nie tracąc czasu bardzo proszę Was, Koleżanki i Koledzy, aby zadziałała nasza Związkowa Rodzina. Wiele/wielu z Was/z nas 

(indywidualnie i jako struktury ZNP) już działa: prowadzi zbiórki niezbędnych rzeczy, włącza się w zbiórkę pieniędzy dla Ukrainy. 
Jako przykład podaję akcję Oddziału ZNP w Gliwicach, Raciborzu, Zabrzu, Częstochowie, Siemianowicach Śląskich, Godowie.  

Na stronie Okręgu Śląskiego ZNP utworzona jest zakładka POMAGAMY UKRAINIE. Tam umieszczamy informacje o naszych działa-
niach (ZNP, Okręgu Śląskiego, oddziałów i ognisk ZNP oraz członków ZNP),  grafiki, komunikaty, listy, stanowiska, materiały meto-
dyczne dla nauczycieli… Utworzyliśmy też na TEAMS-e zespół POMAGAMY UKRAINIE. Informacje, materiały itp. można więc przeka-
zywać na slok@znp.edu.pl lub umieszczać w nowym zespole – zostaną przeklejone na podstronę Okręgu.   

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, wspieranie, pomoc. Dobrze, że nie jesteśmy obojętni, że zadziałała i dalej funkcjonuje 
związkowa rodzina.  

Ale też nie zapominamy o tym, że 3 marca br. mija termin na podpisanie lub zawetowanie przez Prezydenta RP tzw. Lex Czarnek.  
Co zrobi Prezydent?   
Jako Związek Nauczycielstwa Polskiego zrobiliśmy wiele, aby powstrzymać wprowadzenie tego złego i szkodliwego prawa. Organi-

zowaliśmy lub aktywnie uczestniczyliśmy w wielu przedsięwzięciach. Były to m.in.: konferencje eksperckie, wysłuchania, konferen-
cje prasowe, spotkania i rozmowy w ramach RDS, w rozmowach trójstronnych, spotkania z posłami, senatorami, podpisywaliśmy 
się pod petycją do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w sprawie weta "Lex Czarnek" (w krótkim czasie zebraliśmy ponad 7000 gło-
sów, protestowaliśmy przed MEiN, przed Sejmem RP, Śląskim Kuratorium Oświaty czy ostatnio przed Pałacem Prezydenta.  

Śląsk bardzo zaznaczył swoją obecność. Scenariusz tej Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej przygotowały i świetnie poprowadziły 
pikietę: Jolanta Jaskółka i Aneta Mastalerz – Wiceprezeski ZOŚ ZNP. Wśród wielu osób zabierających głos (każde wystąpienie pod 
innym kątem, ale wszystkie ważne) był reprezentant Śląska. W kolejności występowali: Prezes Sławomir Broniarz, Wiceprezes ZOŚ 
ZNP Grzegorz Gruchlik, Ewa Leonowicz – nauczycielka z Lublina, Mirosław Kozik – nauczyciel z Pszczyny, Przewodniczący Okręgowe-
go KMN, Szymon Lepper – Przewodniczący Centralnego KMN, dr Iga Kazimierczak – liderka akcji „Wolna Szkoła”, Arkadiusz Boroń – 
Prezes Okręgu Małopolskiego ZNP, Sylwia Żmudka - Wiceprezes Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP, Urszula Woźniak - Prezes Od-
działu ZNP Mokotów, Ursynów, Wilanów, Dorota Łoboda - liderka ruchu Rodzice Przeciwko Reformie, Marcin Domin - Prezes Od-
działu ZNP w Nowym Targu oraz Kazimierz Piekarz - którego list jako byłego nauczyciela, rodzica i dziadka został odczytany. Prze-
wodniczącym zgromadzenia był Wiceprezes ZG ZNP Grzegorz Gruchlik. 

W pikiecie brało udział ok. 90 związkowców ze Śląska, w tym przedstawiciele Oddziałów ZNP: Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa 
Zielona, Gliwice, Katowice, Kłomnice, Łaziska Górne, Milówka, Ogrodzieniec, Przyrów, Pszczyna, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Sie-
mianowice Śląskie, Sosnowiec, Starcza, Tychy, Wodzisław Śląski, Wręczyca Wielka, Zabrze, Zawiercie, Żory. 

Magdalena Kaszulanis - Rzeczniczka Prasowa ZNP, prowadziła relację na żywo, dzięki czemu Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Pe-
dagogicznej odbywało się w formie hybrydowej. 

Koleżanki i Koledzy 
Działajmy solidarnie w sprawach dotyczących edukacji, uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców – wszyst-

kich zatroskanych o polską szkołę.  
 
Działajmy - Solidarni z Ukrainą!  

Jadwiga Aleksandra Rezler 
Prezes Okręgu Śląskiego ZNP 

mailto:slok@znp.edu.pl


Katowice, 24 lutego 2022 r. 

 

Koleżanka  

LUDMIŁA MOKEJ 

Przewodnicząca Rady 

Tarnopolskiego Obwodowego 

Związku Zawodowego Pracowników Edukacji i Nauki 
Ukrainy 

 

Drodzy Ukraińscy Przyjaciele  

Koleżanki i Koledzy  

Z ogromnym smutkiem i niepokojem przyjęliśmy informacje o wydarzeniach w Ukrainie i inwazji zbrojnej, której teraz do-
świadcza Wasz kraj.  

Nikt, tak jak my, nie doświadczył okrucieństwa i nieszczęść, jakie niesie ze sobą wojna, dlatego szczególnie rozumiemy sytua-
cję w jakiej znalazł się naród ukraiński z powodu niczym nieuzasadnionej agresji. Jako pracownicy oświaty oraz zwykli ludzie 
związani nierozłącznie historią naszych narodów, mówimy stanowcze NIE działaniom agresora. 

Jesteśmy myślami z Wami. Ubolewamy nad tym, że w XXI wieku, w Europie może dojść do nieuzasadnionego najazdu zbroj-
nego. Swoje ciepłe myśli kierujemy do Was Drodzy Przyjaciele. Mamy nadzieję, że reakcje zarówno krajów europejskich, jak i 
innych kontynentów, powstrzymają działania wojenne.  

Okręg Śląski Związku Nauczycielstwa Polskiego od kilkudziesięciu lat współpracuje z Obwodem Tarnopolskim Ukraińskiego 
Związku Pracowników Edukacji i Nauki. Przez ten czas wiele razy spotykaliśmy się, organizowaliśmy seminaria, wizyty studyjne 
w Polsce czy w Ukrainie, zaprzyjaźniliśmy się. 

Mimo, że dzieląca nas odległość nie pozwala na bezpośrednie wsparcie, to mocno solidaryzujemy się z Wami i nigdy nie bę-
dzie naszej zgody na to, by we współczesnym świecie, Koleżanki i Koledzy żyli w ciągłym strachu o swoje życie. By ich wolność i 
bezpieczeństwo były zagrożone działaniami wojennymi. Jesteśmy jedną, wielką związkową rodziną, dlatego kierujemy ciepłe 
myśli i słowa w Waszą stronę.  

 

Drodzy Przyjaciele,  
pomimo granic i kilometrów jesteśmy gotowi pomóc na miarę naszych sił i możliwości. Proszę napiszcie, czy i jakiej pomocy 

potrzebujecie już dziś. W czym może być potrzebne teraz i później nasze wsparcie. Piszcie szczerze. Czekamy na informacje od 

Was. Czekamy, aby działać.  
Mimo wszystko jesteśmy pełni nadziei, że ta przerażająca sytuacja szybko znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie i pozwoli Wam spokojnie 

oraz godnie żyć. Jesteśmy z Wami. 

W załączeniu przesyłam  
- List Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego do członków Ukraińskiego Związku Pracowników Oświaty i Nauki 
List ETUCE  
Niech żyje wolna Ukraina! 
 Solidarni z Ukrainą! 

W imieniu członków ZNP ze Śląska 

Jadwiga Aleksandra Rezler 

Prezes Okręgu Śląskiego  

Związku Nauczycielstwa Polskiego 

 Związek  Nauczycielstwa  Polskiego 

                            OKRĘG  ŚLĄSKI 
40-015 Katowice, ul. Starowiejska 11 

tel./fax    32/ 253-95-48, 

www.slok.znp.edu.pl                                                                                       e-mail: slok@znp.edu.pl 
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MAMY WETO. 
 

Dziękuję za wspólną walkę – jak widać, miała sens.  
Cieszmy się z weta, ale nie traćmy czujności. 

Jeszcze przed nami kolejna walka: HIT, Lex Wójcik ... 
Nie bądźmy obojętni !!! Bądźmy solidarni !!! 

Jadwiga Aleksandra Rezler 
 

Patrząc na to symbolicznie, to jest takie zwycięskie—V jak za czasów, Boże 
nie sądziłem, że kiedyś takie słowa napiszę, wojny. 

To jest takie V, które daje nadzieję, nie tylko nam—nauczycielom, dzie-
ciom i związkowcom, ale też mam nadzieję wszystkim, którym jest bliska 
idea wolnej Ukrainy, może przesadzam, ale tak to czuję. 

Przygotowujemy materiał o stuleciu oświaty i Związku na Śląsku, odczu-
wam niezwykłą bliskość, naszych poprzedników walczących, już nie bronią, 
jak w trzech powstaniach, lecz czynem o swoją Ojczyznę i naszych sąsiadów 
ze wschodu, którzy teraz chwycili za broń w walce o niepodległość swej oj-
czyzny przed rosyjskim najeźdźcą. (jk) 


