
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Czas jesieni 

Pora duszę przestroić na jesień, 

na widoki te szare i mgliste, 

na ten wiatr który drzewa wciąż 

czesze, 

aż pożółkłe opadną z nich liście. 

 

Na te deszcze co głowę mi myją 

i ten brąz który przykrył już zieleń, 

na ławeczkę, tę dzisiaj niczyją, 

bo my w ciepłe wtuleni fotele. 

 

Przecież może być polska i złota, 

więc polubmy co z sobą nam niesie, 

żeby duszy nie zjadła tęsknota, 

pora by ją przestroić na jesień. 

Autor: ps. „karat” 

 

Koleżanki i Koledzy 

Tak bardzo oczekiwane przez nas wszystkich zakończenie pandemii, 

niestety nie nastąpiło. Po chwilowym poluzowaniu obostrzeń 

sanitarnych, kiedy mogliśmy cieszyć wzajemnie swoją obecnością, 

stajemy w obliczu nowego zagrożenia jakim jest indyjska mutacja koronawirusa SARS-

COV-2 błyskawicznie rozprzestrzeniająca się na świecie. Nadchodząca kolejna fala 

pandemii może znowu wymusić na nas izolację społeczną, zakaz zgromadzeń, imprez 

itp. Może zniweczyć wszystkie nasze plany wyjazdowe, ograniczyć bezpośrednie 

kontakty. Jedyna nadzieja w szczepieniach, do których Was bardzo zachęcamy. 

Z tego też powodu nie organizujemy na razie spotkań ogólnych, a w zamian dopóki 

można, proponujemy krótkie wyjazdy w ograniczonym składzie osobowym. 

Bezpieczeństwo jest teraz sprawą najważniejszą! Pozdrawiamy naszych najstarszych  

i chorych członków Sekcji. Myślami jesteśmy zawsze z nimi. Zróbmy wszystko dla 

swojego bezpieczeństwa i nie traćmy nadziei na to, że jeszcze będzie pięknie, jeszcze 

będzie normalnie…  

Przewodnicząca SEiR ZNP 

Maria Rączka 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy 

Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem  Nauczyciela 

obchodzony jest corocznie 14 października. Jest to święto wszystkich 

pracowników oświaty: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Nauczyciele 

doceniani są w każdym kraju i niezależnie od daty zamieszczonej w ich kalendarzu 

Światowy Dzień Nauczyciela (World Teacher’s Day) obchodzony jest 5 października. 

To międzynarodowe święto zostało ustanowione przez  UNESCO w 1994 roku na 

pamiątkę podpisania 5 października 1966 roku przez UNESCO i Światową 

Organizację Pracy „Rekomendacji w sprawie statusu nauczycieli”. Dokument ten 

określa zakres praw i obowiązków nauczycieli w ujęciu światowym.  

https://wiersze.kobieta.pl/wiersze/czas-jesieni-392366
https://wiersze.kobieta.pl/autor/karat-45223


Z powodu trwającej pandemii i obawy przed kolejnymi obostrzeniami również w tym 

roku zorganizowałyśmy Dzień Edukacji Narodowej w  mniejszych grupach. Gościliśmy 

Jubilatów obchodzących  70, 65, 60, 50, 40, 30 i 25 lat przynależności do ZNP. 

Dla nas, kolejnego pokolenia tworzącego najstarszy związek zrzeszający polskich 

nauczycieli, ogromnym zaszczytem i przyjemnością jest spotkać się ze starszymi 

Kolegami i Koleżankami, których wierność i przywiązanie do Związku jest wzorem do 

naśladowania i drogowskazem do naszego działania w strukturach ZNP. W trakcie 

uroczystości przekazaliśmy szanownym jubilatom życzenia od całego Zarządu 

Oddziału ZNP w Rybniku i zaprosiliśmy do dalszego aktywnego udziału w życiu 

związku. Trzeba wstąpić do Związku Nauczycielstwa Polskiego, by móc obchodzić 

piękne jubileusze 70, 65, 60 czy 50 lat członkostwa. 

Jak wiemy drzwi Związku Nauczycielstwa Polskiego są otwarte dla wszystkich 

pracowników oświaty, którzy chcą bronić  interesów społeczno-ekonomicznych osób 

zatrudnionych w polskiej edukacji.  

Prezes Oddziału ZNP w Rybniku 
Izabela Faksa-Lerch 

 

 
 
NASI JUBILACI 2021 

 LAT PRZYNALEŻNOŚCI DO ZNP – Maria 

Adamczyk, Aniela Rojek, Stanisława Zimoń 

LAT PRZYNALEŻNOŚCI DO ZNP– Anna 

Błaszczok, Jolanta Kornas, Irena Potysz, Halina 
Sobkiewicz  

LAT PRZYNALEŻNOŚCI DO ZNP – Urszula 

Fajger, Małgorzata Kiszka, Małgorzata Kowal, 
Brygida Kozierkiewicz, Olga Skupień 

LAT PRZYNALEŻNOŚCI DO ZNP – Stefania 

Adamczyk, Teresa Wójcik, Nowakowska Brygida 

LAT PRZYNALEŻNOŚCI DO ZNP  - 

Aleksandra Surman 

 

GRATULUJEMY NASZYM JUBILATOM I ŻYCZYMY 

KOLEJNYCH JUBILEUSZY.  

 

 

 



Z radością informujemy, że na wniosek naszej SEiR, z okazji DEN został przyznany 

prestiżowy „Medal Mikołaja z Rybnika” kol. Bogumile Maryańskiej. Gratulujemy! 

/zdj. z Gazety Rybnickiej/ 

Nasza koleżanka Teresa Niedziela i jej poezja zyskują coraz większą 

popularność wśród rybnickich seniorów, z czego cieszymy się bardzo. Jej nowe 

wiersze prezentujemy w naszym biuletynie, ale wart przypomnienia jest też fakt, który 

miał ostatnio miejsce. Teresa miała udaną prezentację swoich wierszy na uroczystości 

Inauguracji Dni Seniora, które odbyły się w Bibliotece Miejskiej pod patronatem 

Rybnickiej Rady Seniorów, Tym razem Poetka  słuchała pięknej recytacji swoich 

wierszy w wykonaniu kol. Jadwigi Demczuk - Bronowskiej. Sama zaprezentowała kilka 

swych wierszy na Związkowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Hotelu 

„Politański” w Rybniku. 

Nadzieja  
Nadzieja ma oczy zielone 
Bo  lubi kolor zielony 
Wiara niebieskim spojrzeniem 
Spogląda w nieba błękit 
Miłości oczy 
Zamglone 
I niepotrzebne 
Bo przecież 
Miłość jest ślepa 
Patrzy sercem 
I splecionymi dłońmi 
    
Lubię jesień 
Lubię jesień 
Nawet jak plecha. 
Nostalgia 
Gra wtedy w sercu 
Swoją sonatę, 
A łzy mogą płynąć bezkarnie 
Bo mylą się z kroplami deszczu. 

Panuje spokój, 
Nawet jeśli wichry 
Gonią kolorowe liście... 
Jesień to piękny czas 
i w przyrodzie i w życiu. 
Mimo, że... 
Zwiastuje zimę 
 
Poszukiwanie 
Czy łzę da się zamienić w diament? 
Czy smutek ma cenę? 
Czy tęsknotę można zmienić 
w nadzieję? 
Ile kosztuje zmartwienie? 

Jak długo trzeba czekać na szczęście? 
Ile waży niespełnienie? 
Czy smutek, tęsknota, zmartwienie, 
niespełnienie można zamknąć 
w jakiejś celi? 
Gdzie rodzi się radość? 

Jak można rozpoznać miłość? /Teresa Niedziela/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pierwsze spotkanie po pandemii 

 

 
Jubilaci 2020       Pławniowice 

 

 
Rejs po Kanale Gliwickim Brenna „Przytulia” 

 



 
  Jaworze   Górki „Chlebowa Chata” Dom Zielin  

 

 
Razem na wczasach nad Bałtykiem 

 

 
Filharmonia Śląska  Opera „Carmen”  Kossakówka 

 

 
Ludźmierz   Bukowina Tatrzańska 



     
    Bydgoszcz, Trójmiasto, Malbork, Toruń   Koło muzyczno-kabaretowe 

 

 

Spotkanie odbyło się w dniach 27 – 29 

września 2021r. w DW ”Nauczyciel”. Uczestniczyli 

w nim nauczyciele z najdłuższym stażem 

i zaangażowaniem w działalność edukacyjną 

i związkową. Naszą Sekcję reprezentowali: kol. 

Kazimierz Piekarz – były prezes ZO ZNP, kol. 

Jolanta Kornas i kol. Anna Pojda. 

 

Aktualny stan osobowy SEiR - 214 członków 
Zmarło w 2021r. - 7 członków 
Skreślono z listy członków, po uprzednim pisemnym przypomnieniu i uprzedzeniu 
o utracie członkostwa - 50 osób. 
Nowo zapisanych – 8 członków 
 

 Przypominamy o opłacaniu składek członkowskich zgodnie z Instrukcją 
Zarządu Głównego ZNP. Wysokość składki miesięcznej to 0,5 % kwoty 
pobieranej emerytury lub renty (netto), obliczana na podstawie 
przedstawionego przez członka ZNP dokumentu potwierdzającego aktualną 
wysokość otrzymywanego świadczenia. 
  

 Osoby, które ukończyły 80 rok życia, płacą roczną składkę w wysokości 12 zł 
rocznie /1zł/mies./ - 46 członków powyżej 80 roku życia. 

 Nieuregulowanie składek przez kolejne miesiące skutkuje powiadomieniem 
pisemnym o możliwości ustania członkostwa w ZNP.  

 Członkowie, którzy nie mają uregulowanych składek, nie są upoważnieni do 
korzystania z oferty ZNP, w tym z zapomóg zdrowotnych, losowych oraz 
zasiłków statutowych. 



 Nr konta bankowego ZO ZNP w Rybniku, na które można dokonywać przelewu 
składek członkowskich: 73 1240 4357 1111 0000 5320 8228 

 Zgodnie z uchwałą ZO ZNP w Rybniku z września 2018 roku, z wnioskiem 
o statutowe zapomogi zdrowotne można występować co 2 lata, po złożeniu 
wymaganych dokumentów, w tym imiennych faktur. Paragony nie są wliczane 
do kosztów leczenia! 

 Prosimy o zgłaszanie przewodniczącej Sekcji /tel. 737477102/ osób chorych, 
czy też znajdujących się w trudnej sytuacji losowej, które wymagają pomocy. 
Nie mamy innej możliwości rozeznania, liczymy tylko  na waszą informację, 
byśmy takie osoby mogli otoczyć opieką. 

 W 2021 roku  przyznano zapomogę zdrowotną 10 naszym członkom na ogólną 
kwotę 3550 zł, oprócz tego 1 zapomoga z ZG ZNP na kwotę 900 zł.  

 Wypłacono 6 zasiłków statutowych na łączną kwotę 1250 zł. 

 Przygotowano 26 paczek dla chorych o wartości  50 zł każda, co stanowi kwotę 
1300 zł. 

 Delegacja Sekcji uczestniczy zawsze w ostatniej drodze naszych zmarłych 
członków składając wiązankę pogrzebową – prosimy o informacje o pogrzebie 
oraz pomoc w zredagowaniu wspomnienia o zmarłych do naszego biuletynu 
(informacje biograficzne o zmarłych, przebieg kariery zawodowej, zdjęcie). 

  Apelujemy nadal o uaktualnienie swoich danych (adres, telefon, adres e-mail), 
w celu możliwości nawiązania kontaktu  z naszymi członkami i usprawnienia 
działań Sekcji. /8 osób brak aktualnego adresu i nr telefonu/ 

 Od września 2021 r. w biurze ZNP w Rybniku porad prawnych będzie udzielał 
mecenas Dariusz Dwojewski w/g harmonogramu: 9.IX, 7.X, 4.XI, 2.XII, 13.I, 
10.II, 10.III, 7.IV, 12.V, 2.VI porady będą udzielane w biurze ZNP w Rybniku, 
ul. Kościuszki 5 o godzinie 15:00 w celu skorzystania z porady prawnej należy 
wcześniej zadzwonić do biura na numer telefonu: 32 42 22 876   

 Podajemy adres e-mailowy, poprzez który można kontaktować się z Oddziałem 
ZNP w Rybniku: rybnik@znp.edu.pl i zapraszamy do odwiedzania strony 
internetowej ZO ZNP w Rybniku www.rybnik.znp.edu.pl W zakładce SEiR są 
zamieszczane ogłoszenia i ważniejsze informacje o działalności Sekcji. 
Z zakładki Dokumenty można pobrać niezbędne formularze: 

- Deklaracja wstąpienia do ZNP 
- Regulamin przyznawania zasiłku statutowego i zapomogi losowej 
- Zasiłek statutowy – wniosek 
- Zapomoga losowa – wniosek 

 Zapraszamy do czytania bieżących informacji zamieszczanych na Facebooku 
/profil Sekcja Emerytów ZNP w Rybniku/ 

 SEiR na razie nie planuje spotkania ogólnego ze względu na nadal istniejące  
obostrzenia sanitarne, ale w zamian ZO ZNP przygotował świąteczne upominki 
dla wszystkich członków. Informujemy również, że nie ma możliwości wysyłania 
upominków pocztą! Należy zorganizować sobie ich odbiór, jeśli osobiście ktoś 
nie może odebrać w określonym czasowo terminie. 

 Sporządzony plan wyjazdów organizowanych przez SEiR w mniejszych 
grupach uległ małym zmianom - zamieszczamy go w naszym biuletynie i będzie 

http://rybnik.test.znp.edu.pl/files/2019/06/Deklaracja-cz%C5%82onkowska.pdf
http://rybnik.test.znp.edu.pl/files/2019/06/Regulamin-przyznawania-zasi%C5%82k%C3%B3w-statutowych-i-zpom%C3%B3g-losowych-2021.pdf
http://rybnik.test.znp.edu.pl/files/2019/06/Wniosek-o-zasi%C5%82ek-statutowy21.pdf
http://rybnik.test.znp.edu.pl/files/2019/06/Wniosek-o-przyznanie-zapomogi-losowej-21.pdf


również w gablocie biura ZNP. Informujemy, że nie korzystamy z żadnego 
dofinansowania ZNP do naszych wyjazdów i organizowanych imprez!  

 Dyżur przewodniczącej SEiR:  w środę od godz. 11.00 – 13.00 w biurze ZNP 

 

– odpowiedzialna  kol. Anna Pojda /tel. 696510410/:  
 

 16 listopad /wtorek/ – Katowice Teatr Śląski – operetka „Zemsta Nietoperza”– 
cena 65 zł /przejazd, ubezpieczenie, bilet ulgowy/. Wyjazd z parkingu ZSEU 
o 16.30. 

  27 listopad /sobota/ - Teatr Rozrywki Chorzów – spektakl musical „Stańczyk” 
– cena 60 zł / przejazd, ubezpieczenie, ulgowy bilet/. Wyjazd z parkingu ZSEU 
o godz. 17.00. 

 12 grudzień / niedziela/ - Katowice NOSPR - Koncert Laureatów Konkursu 
Szopenowskiego – cena 60 zł, /przejazd, ubezpieczenie, bilet/. Wyjazd 
z parkingu ZSEU o godz. 16.30.  

 Styczeń 2022 – Cieszyn Teatr A. Mickiewicza – Jasełka 

 Styczeń / luty – Brenna Kulig / gdy będzie śnieg/ - z pieczeniem kiełbasek, 
grzańcem i innymi atrakcjami – kosztorys będzie podany w terminie 
późniejszym. 

 Marzec – Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Białka T. – termy. 

 29 kwiecień - 3 maj – /weekend majowy/ – wycieczka samolotowa do Paryża 
/kosztorys w trakcie uzgadniania./ 

 Maj / czerwiec – wyjazd do Szczyrku – w trakcie załatwiania. 

 6 – 17 czerwiec – Włochy – Camping Mare e Pineta - cena 1350 zł / transport, 
wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie/.  

 

W naszych wyjazdach i imprezach mogą brać udział tylko osoby 
zaszczepione!!! 

 

                                                                        

 

Sanatorium ZNP w Ciechocinku – 2022 r. 

Grupa minimum 30-osobowa – pobyt z wyżywieniem, zabiegami i dojazdem 

Termin: 26 czerwca – 10 lipca 2022 r. 

Wyjazd 10.00 – parking Ekonomik, ul. Św. Józefa 
Do dyspozycji pokoje dwu- i trzyosobowe 
 
Cena z dowozem: 
pokój 3-osobowy: 4 pokoje   
- członek ZNP – 1933,14 zł/os. – pozostali – 2228,40 zł/os. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=456231462499951&set=a.108450757278025&__cft__%5b0%5d=AZXQCCKwU8PjD6Qxu0x87NgWYTr7xR-LfvmUG3lDmP18M5Zld6A28VUDSYNeFi54cERuYz_EWCRq5dIlbRMpVzp-MzXFlOhr-NIEoMEqtY1hg_kyjZAcJGK11EokGBpUUhQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=456231462499951&set=a.108450757278025&__cft__%5b0%5d=AZXQCCKwU8PjD6Qxu0x87NgWYTr7xR-LfvmUG3lDmP18M5Zld6A28VUDSYNeFi54cERuYz_EWCRq5dIlbRMpVzp-MzXFlOhr-NIEoMEqtY1hg_kyjZAcJGK11EokGBpUUhQ&__tn__=EH-R


pokój 2-osobowy: 10 pokoi 
- członek ZNP – 2181,85 zł/os. – pozostali – 2521,00 zł/os. 

Zastrzegamy, że ceny mogą ulec zmianie w przypadku wzrostu kosztów paliwa! 

Cena zawiera: autokar, noclegi zgodnie z rezerwacją, 4 zabiegi lecznicze dziennie od 
poniedziałku do soboty, z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, pełne wyżywienie 
(śniadania i kolacje w postaci bufetu szwedzkiego), całodobową opiekę pielęgniarską 
i lekarską. 

Aby zarezerwować miejsce na turnusie, należy zgłosić się w biurze Zarządu Oddziału 

ZNP w Rybniku, ul. Kościuszki 5 oraz dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 500,00 zł, 

do dnia15 stycznia 2022 r. 

Pozostałą kwotę będzie można opłacać w 4 dogodnych ratach – do uzgodnienia 
indywidualnie z biurem ZNP w Rybniku. 

Dodatkowo obowiązuje opłata uzdrowiskowa zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Ciechocinek – płatna na miejscu.  

Dla grup 14-dniowych doba rozpoczyna się o godz. 17.00, a kończy o godz. 10.00. 
Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. 

 
 

 
 

Współpraca z Rybnicką Radą Seniorów w miarę możliwości, ze 
względu na ciągle trwającą pandemię.  
Przewodnicząca RRS – Stefania Foreiter, telefon  502 301 178 
rada.seniorow@miastorybnik.pl 
 

 
 

 

Klub Senior+ Północ - lokalizacja  Rybnik  ul Orzeszkowa 17 

Telefon kontaktowy – 666 643 601 
Zajęcia dla seniorów:  
poniedziałek 9.00 – 13.00 – zajęcia cyfrowe / komputer/; 
wtorek 9.00 – 12.00 – zaj. kulturalne, trening pamięci, 12.00 – 13.00 – makrama   
W zajęciach można uczestniczyć po uprzednim zgłoszeniu się telefonicznym! 
Środa 15.00 – 19.00 – zaj. twórcze, rękodzieło;  
czwartek 9.00-13.00 zaj. rozwojowe, 10.30 – 13.00 terapia sztuką;  
piątek 9.00 – 13.00 – zaj. muzyczne, gimnastyka (I i II grupa) – ostatnie piątki 
miesiąca relaksacja, w soboty i niedziele nieczynne! 
 

Działa Rybnicki Telefon Seniora 
 

 



Ułatwia osobom starszym udział w życiu społecznym. Przeciwdziała osamotnieniu 
poprzez  rozmowy telefoniczne. Telefon kontaktowy – 327847874                                                                                                        
- czynny od poniedziałku do piątku od godz. 10,00 do godz. 14,00. 
 
Wsparcie dla seniorów w czasie kwarantanny   / Ośrodek Pomocy Społecznej/ 
Ułatwia seniorom zaopatrzenie w środki żywności i leki. 
Telefon kontaktowy  517 824 097 
 
OPASKA DLA SENIORA Z LOKALIZACJĄ I FUNKCJĄ S.O.S.  
To praktyczne urządzenie może ocalić życie seniora potrzebującego pomocy w razie 
nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Natychmiastowa pomoc zdalna! 
Zainteresowane opaską osoby uzyskają szczegółowe informacje w Ośrodku Opieki 
Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, tel. 32 43 99 306 

 

 

 

Agentem ubezpieczeniowym w Oddziale ZNP w Rybniku jest koleżanka Bożena 
Ucherek, tel. kontaktowy: 509 925 066, adres e-mail: bozenaucher@wp.pl 

Członkowie ZNP są objęci związkowym ubezpieczeniem NNW 

2021 rok - nr polisy WA50/000400/17/A/000463 

 

 

Korzystasz z nowych technologii? Masz szansę na więcej szczęścia 
i zadowolenia z życia. Jak dowodzą najnowsze badania osoby 60+, które korzystają 
z telefonów komórkowych i komputerów są szczęśliwsze. Dlaczego się tak dzieje?  

 

Jak się okazuje cel używania nowych technologii łączy pokolenia. Młodsi 
użytkownicy sprzętu wykorzystują go najczęściej do wzajemnej komunikacji. 

http://rybnik.test.znp.edu.pl/files/2015/05/NAU-informacja-o-polisie-wykupionej-01.01.2021.pdf
https://cafesenior.pl/artykuly/nowe-technologie-daja-seniorom-szczescie,71108.html#Nieb%C4%85d%C5%BAmysamotni-korzystajmyzewsp%C3%B3%C5%82czesnychtechnologii
https://cafesenior.pl/artykuly/nowe-technologie-daja-seniorom-szczescie,71108.html#Nieb%C4%85d%C5%BAmysamotni-korzystajmyzewsp%C3%B3%C5%82czesnychtechnologii


Seniorzy, którzy naśladując młodych, również uczą się nowych technologii 
i wykorzystują je do komunikacji z bliskimi, są szczęśliwsi i cieszą się lepszym 
zdrowiem. Gorsze samopoczucie ludzi starszych często wynika z samotności 
i ograniczonych kontaktów społecznych. – Korzystanie z technologii, aby połączyć się 
z bliskimi, jest związane z większym zadowoleniem z życia, mniejszą samotnością 
i niższą presją osiągania znaczących celów – człowiek jest szczęśliwy, niezależne od 
tego, co dokonał – mówi Tamara Sims z Centrum Stanford. Badania zostały 
opublikowane na łamach najnowszego numeru „Journal of Gerontology: Psychological 
Sciences”. Naukowcy przebadali 445 osób w wieku od 80 do 93 lat. Testy były 
przeprowadzane online i przez telefon. Starsi byli pytani o ich motywację do 
korzystania z telefonów komórkowych, komputerów osobistych, usługi streamingu 
wideo i innych narzędzi cyfrowych. 

Nie tylko samopoczucie seniorów zyskuje dzięki korzystaniu przez nich z nowych 
technologii. Badania wykazały, że osoby, które wyszukują informacje i ćwiczą 
umysł poprzez przyswajanie nowych rzeczy, cieszą się lepszym zdrowiem 
fizycznym i pamięcią. Jak więc dobrowolnie rezygnować z tego dobrodziejstwa? 

Źródło: „Journal of Gerontology: Psychological Sciences”. 

 

- emerytowana wieloletnia nauczycielka i dyrektorka Zespołu Szkół 
Technicznych w Rybniku, zawsze uśmiechnięta, radosna, lubiana, 
będaca prawdziwym wulkanem energii. Kochały ją całe pokolenia 
uczniów rybnickiego Tygla. Swoje życie zawodowe związała 
z edukacją i za swoją pracę na rzecz rybnickiej oświaty i na rzecz 
Śląska, w 2018 roku została wyróżniona  Odznaką Honorową za 

Zasługi dla Województwa Śląskiego. Z prawdziwą pasją kształciła kolejne pokolenia 
młodych rybniczan w popularnej „górniczówie” przy ul. Kościuszki 5. Po przejściu na 
emeryturę swój potencjał i energię skierowała na sprawy wspólnoty samorządowej 
Rybnika. Była Radną Miasta w trwającej jeszcze kadencji 2018 – 2023 i pełniła funkcję 
Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Odeszła po ciężkiej chorobie 20 
września br. Pozostanie w naszej pamięci! 

 

 

  - długoletni pracownik SOSW, była dyrektorka Szkoły Specjalnej 
nr 7 w Rybniku w latach 1971 - 1985, członkini naszej Sekcji 
Emerytów ZNP. Całe swoje życie zawodowe poświęciła rybnickim 
dzieciom specjalnej troski. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Odznaką 50 lat ZNP.  Zmarła 05 kwietnia 2021r.   Pozostanie 

w naszej pamięci jako zawsze życzliwa, towarzyska i uśmiechnięta koleżanka. Niech 
spoczywa w Pokoju!  



 

- emerytowana dyrektorka SP 5 w Rybniku. W latach 1966 – 1972 
pracowała jako nauczyccielka w SP 11 w Rybniku, a od 1972 do 
przejścia na emerytuę związała się ze Szkołą Podstawową nr 5. 
W latach 1988 - 1992 była zastępcą dyrektora, a od 1992 – 1996 
dyrektorem tej szkoły. Przeszła na emeryturę w 1996 roku 
i kontynuowała swoją przynależność do ZNP w Sekcji Emerytów. 
Przez 3 kadencje była członkiem Zarządu SEiR przy ZO ZNP 
w Rybniku. Bardzo zaangażowana w działalność związkową. Jej 

odznaczenia: Srebrna Odznaka Zasłużony dla Rybnika, Złoty Krzyż Zasługi, Złota 
Odznaka Zasłużony dla Rybnika. Cechowała ją wysoka kultura osobista, ogromna 
życzliwość i serdeczność wobec innych. Wspaniała koleżanka, zawsze pogodna 
i radosna. Odeszła w dniu 24 września 2021r.  Będzie nam Jej bardzo brakować. Niech 
odpoczywa w Pokoju! 

 

- pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 2 
w Rybniku od 1965 roku. Wlatach od 1982 do 1990 pełniła funkcję 
dyrektora tej szkoły, do przejścia na emeryturę. Dała się poznać 
jako wzorowy nauczyciel, propagatorka turystyki szkolnej. 
Aktywnie działała również, jako harcerka. Odznaczona: Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP, Złotą Odznaką za zasługi 
dla ZHP, Złotą Odznaką za zasługi dla Hufca Rybnik, Złotą 

Odznaką Zasłużony dla Rybnika. Pamięć o Niej trwać będzie!  
 

- emerytowana nauczycielka, która przeniosła swoje członkostwo 
w ZNP do Rybnika w 1984 roku. Pracowała wcześniej w okolicach 
Łowicza i po kilkuletnim pobycie na emeryturze przyjechała do 
swej córki mieszkającej w Rybniku-Paruszowcu i została tu do 
końca życia. W 2020 roku minęło 75 lat jej przynależności do ZNP. 
Była najstarszą mieszkanką Rybnika, zmarła w wieku 105 lat. 
Pozostanie w naszej pamięci. 

 

- pracownik administracji i obsługi w ZSP nr 10  
 

- była wieloletnia nauczycielka i dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 
8 w Rybniku-Wielopolu - obecnie placówka integracyjna Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rybniku. Odznaczona za pracę pedagogiczną: Nagrodą 
Ministra Oświaty, Nagrodą Kuratora Okręgu, Złotą Odznaką ZNP. Niech spoczywa 
w Pokoju! 

 



Poszarzało wrześniowe 

niebo,                                                                                                    

krople deszczu nostalgią 

stukają w okno.                                                                      

Zakatarzony świat 

wyciera smutek 

chusteczkami,                                                                           

skarżąc się na dojmujący 

chłód i na samotność.                                                                             

A w domu kominek 

ogrzewa serce i cieszy 

oczy                                                                        

W kuchennym kącie 

pająk sobie  

 

 

spoczywa.                                                                            

Kot przybłęda dopomina 

się strawy i pieszczoty.                                                                       

Tylko tu jestem spokojna, 

bezpieczna i szczęśliwa.                                                                  

Pachnie szarlotką z 

cynamonem, zupełnie jak 

kiedyś u mamy,                                                             

i herbata w starym 

imbryku grzeje 

wyśmienicie.                                                                              

Wszystkie jesienne 

humory i humorki są 

usprawiedliwione                                                                     

– w późne wieczory tak 

kocham smakować swoje 

życie.                                                           

Na parapecie wciąż 

jeszcze kwitną kwiaty,                                                                                  

a książki w równym 

rzędzie proszą :weź mnie 

wreszcie.                                                                        

Zdjęcia na komodzie 

uśmiechają się bliskimi 

twarzami.                                                                       

Tak właśnie wygląda 

jesienią zwyczajne, 

udomowione szczęście  

/autor nieznany/ 

 
Lata szybko przemijają, a dar życia, mimo towarzyszących mu trudów i cierpień, jest 
zbyt piękny i cenny, abyśmy mogli się nim znużyć 

Jan Paweł II 

 

Kochani!  Jesień - to czas zadumy, melancholii, nostalgii... Jest kojarzona  z jesienią 
naszego życia, ale ta nasza „jesień” może być piękna, nawet  mimo pandemii.  Wiek 
kalendarzowy nie kwalifikuje nikogo do bycia niesprawnym, niepotrzebnym, 
samotnym. Z pomocą  mogą przyjść nam nowe technologie. Internet – to prawdziwe 
„okno na świat' dla ludzi starszych. To również sposób na aktywne życie, którego 
seniorzy potrzebują. Aktywność nie daje czasu na starzenie się, nudę, na liczenie lat. 
Przy tym nie lekceważmy jednak  pandemii, chrońmy siebie i innych poprzez 
szczepienia i inne środki ostrożności. Ona nie odpuszcza, więc uczmy się z nią żyć, 
nie tracąc nadziei na jej zakończenie. Życzymy wszystkim dużo zdrowia! Niech nasze 
dobre myśli docierają do Was wszędzie, tam gdzie jesteście, niech otoczą Was 
przyjemnym uczuciem wciąż przybliżającej nas przyjaźni, która po prostu trwa.  
 

Przewodnicząca Sekcji Emerytów ZNP w Rybniku – Maria Rączka 
 
 
 



Koleżanki i Koledzy!  Trwa jeszcze rok obchodów 115 rocznicy  powstania 

ZNP – naszego związkowego ruchu nauczycielskiego, którego kolebką jest Pilaszków 

k/Łowicza, gdzie 1 października 1905 roku, na fali niepodległościowych nastrojów, miał 

miejsce I zjazd nauczycieli ludowych Królestwa Polskiego. I tę właśnie datę przyjmuje 

się za początek organizacji zawodowej nauczycieli, choć pod nazwą ZNP funkcjonuje 

ona dopiero od 1930.  

Jaki jest rodowód ZNP, przedstawił graficznie ZO ZNP w Rybniku z prezesem 

Kazimierzem Piekarzem,  z okazji uroczystości 100-lecia ZNP i nadania rybnickiemu 

Oddziałowi ZNP związkowego Sztandaru. Relacja z tych obchodów we wrześniu 

2005r. wraz z dokumentacją fotograficzną znajduje się  w „Gazecie Rybnickiej” 9/2005. 

Cyt.: „W Rybniku wrześniową część obchodów rozpoczęła msza św. w kościele Matki 

Boskiej Bolesnej, celebrowana przez ks. biskupa Gerarda Bernackiego. W czasie 

nabożeństwa poświęcony został sztandar rybnickiego Oddziału ZNP, pierwszy 

w długiej historii jego istnienia. Dalsze uroczystości miały miejsce w Muzeum, gdzie 

zebrali się licznie związkowcy i zaproszeni goście, powitani przez gospodarza 

Muzeum, dyrektora Bogdana Klocha. Był wśród nich prezes Związku Nauczycielstwa 

Polskiego Sławomir Broniarz, który dokonał aktu nadania sztandaru. Prezes Oddziału 

ZNP w Rybniku Kazimierz Piekarz, któremu sztandar przekazano, wspólnie z kilkoma 

koleżankami związkowymi, złożył uroczyste ślubowanie. Tak szczególna rocznica była 

też okazją do uhonorowania ludzi, którzy historię ZNP tworzyli, a więc osób 

o najdłuższym, 50–letnim związkowym stażu.”  

 „… Związek Nauczycielstwa Polskiego wykrystalizował się z wielu istniejących 

wcześniej nauczycielskich organizacji, a w swoich stuletnich dziejach przechodził 

różne etapy. W czasach zaborów walczył z wynarodowieniem, w 20–leciu 

międzywojennym koegzystował z nauczycielskim stowarzyszeniem o zabarwieniu 

chrześcijańsko–narodowym, podczas hitlerowskiej okupacji przekształcił się w Tajną 

Organizację Nauczycielską, a skala podziemnego nauczania nie miała sobie równych 

w wojennej Europie. Po wojnie nie był wolny od ideowych nacisków, co w 1980 roku 

musiało w środowisku nauczycielskim doprowadzić do polaryzacji i powstania 

alternatywnej organizacji spod znaku „Solidarności”. ZNP zawsze jednak dbał 

o interesy grupy zawodowej nauczycieli i pracowników oświaty, a dziś jest jedną 

z silniejszych organizacji związkowych.”  

Z okazji Jubileuszu ZO ZNP zatroszczył się o okolicznościowe Medale 100-lecia ZNP, 

które przyznano Gościom Honorowym, między innymi ks. biskupowi Gerardowi 

Bernackiemu oraz prezydentowi Miasta Adamowi Fudalemu, który sprawował 

honorowy patronat nad jubileuszem. Zarząd Oddziału otrzymał wiele listów 

gratulacyjnych, słów uznania i podziękowań za zaangażowanie w rozwiązywanie 

problemów środowiska nauczycielskiego. Były również gratulacje od nauczycielskiej 

„Solidarności” wraz z zapewnieniem o dalszej zgodnej współpracy.  

Cyt.: „Prezes K. Piekarz przybliżył zebranym wszystkie podjęte w ramach obchodów 

jubileuszu inicjatywy, w tym wydanie obszernej publikacji „Z kart Związku 

Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Rybnicko–Wodzisławskiej” – pracy zbiorowej pod 

redakcją zasłużonego pedagoga Mieczysława Kuli. Przedstawia ona historię ruchu 



związkowego od lat międzywojennych do współczesności i ludzi dla niej zasłużonych. 

Nie pomija aspektu indoktrynacji środowiska nauczycielskiego i nacisków politycznych 

w czasach PRL, a także rozbicia ruchu po 1980 roku. Książka jest bogato ilustrowana, 

zawiera też noty biograficzne kilkudziesięciu zaangażowanych w działalność 

związkową nauczycieli. Działalność wydawnicza rybnickiego oddziału ZNP ma już 

swoją tradycję – na czas uroczystości przygotowano dziesiąty, jubileuszowy numer 

Zeszytów Nauczycielskich, będących, jak mówią działacze ZNP, rybnickim 

suplementem do reformy oświaty, a tocząca się na ich łamach dyskusja na ten temat 

przybliża i pozwala poznać różne jej aspekty, również te mające wpływ na poziom 

nauczania w naszym mieście.  

Głównym jednak wydarzeniem jubileuszu było otwarcie wystawy „Związek 

Nauczycielstwa Polskiego na Górnym Śląsku w 100–lecie istnienia”, pomysłu 

i autorstwa Kazimierza Piekarza. — Całe nasze przedsięwzięcie zmierzało do 

wyrażenia pełnego uznania dla tych, którzy niezależnie od uwarunkowań politycznych 

i społecznych, nie szczędzili wysiłku angażując się w pracę na rzecz oświaty, szkoły, 

środowiska i ogółu nauczycieli — powiedział tuż przed otwarciem ekspozycji prezes 

K. Piekarz. 

W roku Jubileuszu 115-lecia Związku Nauczycielstwa 
Polskiego przypominamy, iż Nasz sztandar powstał we 
wrześniu w 2005 r. 
 
Sztandar nobilituje, jest najgodniejszym znakiem, symbolem 
i ideą, wokół których skupiają się w oddziale członkowie 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Symbolizuje szczytne 
wartości naszej organizacji, które są przestrzegane od 115 
lat przez członków najliczniejszej organizacji związkowej 
działającej w oświacie. Sztandar jest wyrazem historii 
i tradycji ZNP. Towarzyszy w chwilach szczególnie ważnych 
dla związkowej wspólnoty. 

Maria Rączka 
 

/foto naszego sztandaru/ 

 
 

 


