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Koleżanki i Koledzy 
 
Znów kończy się jeden rok, a zaczyna nowy. 
Za nami trudny rok pełen walki w obronie godności nauczyciela i pracowni-

ka oświaty – spór zbiorowy, strajk, zawieszenie strajku i dalsze działania w 
ramach Ogólnopolskiego Protest Pracowników Oświaty.  

Problemy związane z podwójnym rocznikiem w szkołach. 
Walka o godność. O godne warunki płacy i pracy - dalszy ciąg Ogólnopol-

skiego Protestu Pracowników Oświaty. 
Na budynkach w dalszym ciągu wiszą flagi i materiały dotyczące protestu.   
W wielu szkołach i w placówkach oświatowych są przepełnione szkoły, 

korytarze, sanitariaty, zajęcia odbywają się w pomieszczeniach powstałych z 
wydzielonych korytarzy szatni. Szkoły pracujące na dwie i trzy zmiany, lekcje 
nawet do godz. 19.30. Problem z kadrą nauczycielską, wielu odeszło z pracy.  

Walczymy o zwiększone nakłady na edukację.  
Rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w dalszym ciągu są w dal-

szym ciągu są bardzo trudne. Rząd zamiast poprawić warunki nauki i pracy, 
swoją nieprzemyślaną reformą pogorszył sytuację w wielu placówkach i eks-
perymentuje na uczniach. 

Nie spełnił postulatów środowiska, które miały na celu przede wszystkim 
poprawę sytuacji dzieci i szans na kształcenie w dobrych warunkach.  

Nasze postulaty z programu „Szkoła na szóstkę” dotyczą:  
- wzrostu nakładów na edukację do 5 proc. PKB; 
- odchudzenia podstaw programowych (w tym lekki tornister); 
- kształcenia umiejętności zamiast nauki pamięciowej; 
- zmniejszenia biurokracji w szkołach; 
- zwiększenia autonomii szkół i nauczycieli; 
- wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty. 
Takie są (oprócz wzrostu płac) w dalszym ciągu postulaty naszego środowi-

ska.  
Prowadzimy także kampanię informacyjną pokazującą, jak wiele nauczy-

ciele robią bezpłatnie, poza swoimi obowiązkami.  
Podczas posiedzeń Zarządów Oddziałów ZNP oraz w ramach Rad Pedago-

gicznych analizowane były Statuty szkół i placówek, aby sprawdzić, za co 
nauczyciele powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny.  

Niektórzy weszli w tzw. protest włoski. 
Trwająca akcja protestacyjna ZNP świadczy o tym, że nauczyciele walczą o 

godność swojego zawodu. Nie chodzi nam tylko – co podkreślają na każdym 
kroku – o należną podwyżkę wynagrodzeń, ale i o obronę przed marginaliza-
cją, lekceważeniem na tle innych grup zawodowych. Jest to też forma walki 
o lepsze funkcjonowanie całego systemu oświaty, troska o dobro uczniów. 

Od 8 listopada 2019 r. co miesiąc w kolejnych miastach, w kolejnych Okrę-
gach ZNP odbywają się pikiety w obronie godności. Zaczęło się 8 listopada 
2019 w Krakowie, następny był Gdańsk, a 8 stycznia – Katowice a później 
Szczecin, Łódź, Kielce… 

 
Koleżanki i Koledzy 
Bądźmy razem 8 stycznia przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, 

ul. Jagiellońska.  
Bądźmy razem. Walczmy, bo jeśli nie my, to kto? Przyjdźmy o 16.00 i 

ustawmy się w ŁAŃCUCHU ŚWIATŁA DLA EDUKACJI. Nikt za nas tego nie 
zrobi!!! 

 
Jadwiga Aleksandra Rezler 

Prezes Okręgu Śląskiego ZNP 

Dawno nas nie było, to znaczy 
„Ogniskowca”  
i jego redaktora, ale tez rok w wydarzenia 
był bogaty. 

Po pierwsze to rok wyborczy i wybory 
się jeszcze nie skończyły, 

Po drugie strajk—to najważniejsze wy-
darzenia związkowe, 

Po trzecie jako prezes musiałem wybie-
rać przede wszystkim działania związko-
we a jakby nie patrzeć  to pismo być mo-
że jest ważne, ale dla prezesa oddział 
zawsze jest ważniejszy. 

To tyle tytułem usprawiedliwienia. 
Mam Nadzieję, że od przyszłego roku 
„Ogniskowiec” będzie mógł się pojawiać 
w Waszych oddziałach zarówno przez 
wizyty swojego redaktora, jak i przez 
stronę internetową a niekiedy też w wer-
sji papierowej. 

Okładka pokazuje skąd wzięliśmy się w 
województwie śląskim, przynajmniej w 
jego części.  

Wiersze na stulecie niepodległości pisa-
ne przez nauczycieli pokazują, że Polska, 
to nie jest słowo na którym robimy karie-
rę, ale miłość naszego życia. 

Zresztą poezja jest nam bliska o czym 
świadczy cieszyński konkurs o Złotą Wie-
żę Piastowską. 

W Okręgu i Sekcjach wybory się już 
skończyły trzeba zabrać się do codziennej 
pracy stąd nasze szkolenia. 

Myślę, że korzystając ze skrzynki  ogni-
skowiec@znp.edu.pl możecie wyrażać o 
nich swoje opinie. Możecie się chwalić 
swoim osiągnięciami, pisać o swoich pro-
blemach. 

Nie tylko problemami żyjemy od czasu 
do czasu nas chwalą—proces chwalenia 
nasila się w połowie października. W tym 
roku swą kulminację osiągnął 19 dnia 
tego miesiąca w Kłobucku. 

To niezmordowana Grażna Cholewa  
i jej oddział przyjęli nas w tym uroczym 
mieście. 

Samorządowcy też się do tego pewnie 
trochę przyczynili. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy. 

W stopce nie ma telefonu redakcji, ale 
to się zmieni w najbliższym czasie. 

Poszukujemy chętnych do współpracy. 
Do zobaczenia w następnym numerze. 

Naczelny 

OD REDAKTORA Codzienna niecodzienność 

mailto:ogniskowiec@znp.edu.pl
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NAUCZYCIELSKA POEZJA DLA NIEPODLEGŁJ 

Idealistka 
 
Na przełomie wieków egzystuję 
bezkresem internetu oszołomiona 
przywiązana do kartki i pióra 
wciąż piszę tradycyjne listy 
uparcie powracam do noblistów 
zamiast “koki” zasysam książki roku 
 
Każdej wiosny odrodzeniem za-

chwycona 
wtapiam się w koloryt codzienności 
nawet po drugiej stronie lustra 
białe jest białe a czerwień to kolor 

krwi 
siedem grzechów głównych 
głupota chamstwo i wojny 
najlepiej wyrzucić telewizor 
trucizna nie szkodzi tylko w małych 

ilościach 
 
Za kolejnym zakrętem czasu 
te same kamienne tablice 
pachnące ogrody i źródlana woda 
Bach Mozart i Vivaldi 
wspaniałe obrazy Vermeera 
światło i mrok 
a we mnie 
wielkie morze miłości 
 

Ptaki moich myśli 
 
W lesie niewidzialnych sztyletów 
zaświstały słowa 
ostre cięcia nakładały się 
warstwowo i bezgłośnie 
Kanonada miała siłę tornada 
a wstrząsy w najwyższej skali Richtera 
nie pozostawiały złudzeń 
 
Idę po wypalonych ścieżkach 
czarne sny krążą nad głową 
jak ptaki moich myśli 
Kołują w bezładnym locie 
a zderzenia rodzą ofiary 
Ich martwe serca 
osiadają na dmuchawcach 
w podniebnym locie 
do Wysp Wysokiej Kultury 
 
Grzegorz Słobodnik 

Skaza 

Moja kryjówka 

miała kolor 

czerstwego razowego  

chleba 

i zapach kiszonej 

kapusty 

czasami też 

pojawiał się gorący 

kartofel 

ale ja myślałem 

że jest to 

miniaturowa kula 

ziemska 

z morzami rzekami i  

jeziorami 

ludzie chodzili po 

piasku i świeżym 

asfalcie 

jak po łące kolorowych 

wspomnień dzieciństwa 

Nad wysokim niebem 

zbierały się przezroczyste 

chmury 

wszystko było widać 

przed późnym wieczorem 

i zapowiadaną 

długą nocą 

 
LWÓW 
      tryptyk 
                    Dane mi było zobaczyć to miasto. 
                    Gdzie pył stuleci dymi pod stopami. 
                    Nostalgia, zachwyt, smutek i wzruszenie 
                    szklą moje oczy, gdy wchodzę do Jura. 
 
                                       Koło historii zgrzyta nieporadnie 
                                       a ludzie niosą na swych barkach życie 
                                       tak nieodmienne,jak światło i mroki. 
                                       Szacowne mury świątyń i kościołów, 
                                       soborów, cerkwi, bazylik i kaplic 
                                       dodają sensu twardej egzystencji, 
                                       ludzkim tęsknotom, marzeniom i męce. 
                                       Ten rok, jak promień oświetlił ich wnętrza, 
                                        gdy tam zawitał ktoś  w bieli – kochany, 
                                        tak, jak się kocha wspomnienia dziecięce, 
                                        gdy świat był czysty, jak wszyscy anieli. 
 
                                                          Na Łyczakowskim znalazłam swe serce 
                                                          skryte w mogiłach omszałych wiekami. 
                                                          We mgły wtopione muzeum dostojne 
                                                           mówi, że życie ludzkie nie umiera, 
                                                           lecz rozprzestrzenia swe najlepsze strony 
                                                           na takich samych, jak ci – poprzednicy. 
                                                           Dlatego bliscy są: i Konopnicka, 
                                                           i Artur Grottger, i ci – nieznajomi. 
                                                           A to ukłucie nostalgii zostanie 
                                                           i ta myśl ciągła, że miasto jest moje, 
                                                           tak, jak każdego, kto odczuwa piękno 
                                                           mimo obrotów kapryśnego losu 
 
                                                                                           MARIA WOSIK 

Eugeniusz 

Rychlicki  

Anna Wojdecka  
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NAUCYCIELE O NIEPODLEGŁEJ 

Dorota Nieznanowska-
Gawlik   Sosnowiec 

 
 
Moje miejsce 
 
Mam swoje miejsce 
na ziemi, 
gdzie ptak 
mnie budzi 
sącząc śpiew 
z korony drzewa. 
 
Mam takie miejsce 
zaczarowane 
gdzie wierzby, 
każdego ranka 
witkami 
kłaniają się ziemi. 
 
Mam miejsce 
gdzie 
polna ścieżka 
prowadzi 
wśród zbóż, 
aż po horyzontu kres. 
 
I mam swoją łąkę, 
którą 
końcem lata 
odwiedzają 
odlatujące bociany. 
Mam takie miejsce... 

Niepodległej - w setną rocznicę 

 

„Ojczyzna moja wolna, wolna!” 

W historii data zapisana. 

W zaciętej walce, morzu ofiar 

wstała niepokonana. 

 

Listopadowy liść szeleści 

nad mogiłami ojców, synów, 

ból matek i łzy sierot 

połączył czas ówczesnych czynów. 

 

Setna rocznica 

nas współczesnych 

niech porwie i mobilizuje. 

 

Zapamiętajmy: 

Niezgoda – wrogiem! 

Język miłości – mosty buduje. 

Maria Ćwiklińska 

Autorką grafik jest: 

Anna Szuba—”Lares”. 

Absolwentka Wyższej Szkoły 

Technologii Informatycznych 

w Katowicach,  

kierunek—Grafika. 

Ewa Hansel  
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POEZJA W CIESZYNIE 

21. 09. Cieszyn. W obecności Leszka Tyrny, gospo-
darza i organizatora Turnieju, Gabrieli Herzyk, Człon-
ka Prezydium Okręgu Śląskiego ZNP, Gabrieli Stasz-
kiewicz - Burmistrza Cieszyna, Stanisława Kubiciusa - 
Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego w 
uroczej Cafe Muzeum odbyło się wręczenie nagród i 
wyróżnień finalistom XIX Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego "O Złotą Wieżę Piastowską". 
Finalistami zostali:  
Złota Wieża - Piotr Piątek z Kołobrzegu, 
Srebrna Wieża - Marek Kucak z Piekar Śląskich, 
Brązowa Wieża - Remigiusz Czyżewski z Wrocławia, 

Wyróżnieni: 
1.Rafał Zięba z Pabianic, 
2. Urszula Wykurz z Iwanowic. 
 
Nagroda Specjalna - Najlepszy Twórca - Członek ZNP
-Małgorzata Pieńkowska z Malinówki Wielkiej. 
Nagroda Specjalna w kategorii "Cieszyn i Ziemia cie-
szyńska". - Antonina Sebesta z Myślenic.  
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SZKOLENIE PREZESÓW W JASZOWCU 

Trzeba się głęboko zastanowić 
po co są szkolenia prezesów. 

Bo to tak, część nowych została 
wzięta pod włos gadkami typu 
startuj w wyborach, będziesz mo-
im kandydatem, ja ci pomogę, 
zobaczysz dasz radę. Inni posta-
nowili wziąć sprawy w swoje ręce 
na zasadzie, co ja nie dam rady? 
Dla innych była to niejako ko-
nieczność wymuszona przez ży-
cie. 

Jakiekolwiek były to motywa-
cje—jeżeli były szczere—bardzo 
szybko przychodzi konstatacja—
nie miałem wakacji w tym roku, 
zarobię mniej niż jako prosty nau-
czyciel. 

I teraz mamy w połowie wrze-
śnia szkolenie—dwa dni wykła-
dów—z których każdy wydaje się 
być najważniejszy.  

Jęk przerażenia—mamo kiedy ja 
to zrobię? Przecież już teraz pra-
cuję na 110 %.  

A taki prezes, który nie ma od-
delegowania pewnie zaczyna się 
zastanawiać a może jednak Bie-
dra, lub inna emigracja? Nikt się 
nie czepia i błogi spokój po pracy. 

To wszystko może przytłaczać, 
ale nie po to robi się te szkolenia, 
by nowych prezesów przerazić, 
lecz by uświadomić im wagę  
i ilość czekających  zadań. 

Doświadczonym przypomnieć, 
jeżeli o czymś zapomnieli i poznać 
ich ze zmianami prawa. 

A nade wszystko dać się wszyst-
kim poznać. 

Nie ma to jak osobiste kontakty, 
bez nich związek by nie istniał. 
Struktura naszego Okręgu też po-
maga prezesom w działaniu. 

Myślę, że Rejony, to genialny 
wynalazek. Korzystajmy z nich. 
Wymieniajmy się doświadczenia-
mi i problemami. To prezesi Od-
działów i Ognisk są siłą naszego 
Związku. 

Teraz kilka zdjęć ze szkolenia. 

Ania Żółtowska—Czeladź, Jadzia Głogowska—Świerklaniec, Sławomir Broniarz—Polska, 
Związkowa  rodzina  Okręgu Śląskiego—pierwsza po prawej, nowa Prezes Okręgu Śląskiego—

Jadwiga  Aleksandra Rezler 
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19 października tego roku, to uroczystość 
wszystkich związkowców ZNP i sympatyków 
tegoż Związku. 

W tym roku w Kłobucku dzięki staraniom 
Grażyny Cholewy—Prezesa Oddziału ZNP  
w tym sławnym mieście—władz samorządo-
wych i związkowych odbyła się uroczystość 
uhonorowania odznaczeniami resortowymi  
i związkowymi działaczy związkowych. Działa-
czy, którzy są—jak powiedział w przemówie-
niu Sławomir Broniarz— przede wszystkim 
pracownikami placówek oświatowych, czyli 
nauczycielami, pracownikami administracji  
i obsługi a dopiero później związkowcami. 
Dlatego tak wielkie znaczenie dla nich mają 
odznaczenia resortowe. 

Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Pre-
zes ZNP Sławomir Broniarz, Kurator Oświaty 
Urszula Bauer, Dyrektor Delegatury KO w Czę-
stochowie – Alicja Janowska, Prezes Okręgu 
Łódzkiego ZNP i członek Prezydium ZG ZNP 
Marek Ćwiek, Redaktor Naczelny „Głosu Nau-
czycielskiego” Jakub Rzekanowski, Przewodni-
czący Wojewódzkiej Rady OPZZ Wacław Czer-
kawski, Prezes Rady Uczelnianej ZNP UŚl. Ane-
ta Trojanowska, długoletni członek SEiR Od-
działu ZNP w Kłobucku i Kawaler Orderu 
Uśmiechu kol. Zygmunt Wierus, Samorządow-
cy z terenu powiatu kłobuckiego. Podczas 
uroczystości wręczono 34 medale KEN, 17 
Złotych Odznak ZNP oraz 12 Odznak za 50-
letnią przynależność do ZNP. Burmistrza Kło-
bucka – Jerzego Zakrzewskiego i Starostę Kło-
buckiego – Henryka Kiepurę uhonorowano 
tytułem „Przyjaciela ZNP”, na wniosek Zarządu 
Oddziału ZNP w Kłobucku. Kurator Oświaty 
wręczyła Medale Komisji Edukacji Narodowej 
w tym dwa dla osób, które odeszły od nas już 
po otrzymaniu odznaczenia. Medale odebrały 
rodziny kol, kol. Lidii Sitko—Oddział Psary  
i Ireny Imiołek—Oddział Dąbrowa Górnicza, 
koleżanka Imiołek była jednocześnie Przewod-
niczącą Okręgowej Komisji Historycznej. 

G.Cholewa , JK 

K Ł O B U C K  I  X V I I  D Z I E Ń  Z W I Ą Z KO W C A  

Na zdjęciach: Poczty Sztandarowe Oddziałów, w których już odbyły się uroczystości Dnia Związkowca.  

Poniżej Śląska Kurator Oświaty wręcza Medale Komisji Edukacji Narodowej wyróżnionym pracownikom. 

Po lewej córka Lidii Sitko i mąż Ireny Imiołek 
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K Ł O B U C K  I  X V I I  D Z I E Ń  Z W I Ą Z KO W C A  

Przemawiają od lewej: Jadwiga Aleksandra Rezler — Prezes Okręgu Śląskiego,  

Sławomir Broniarz—Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego,  

Urszula Bauer—Śląski Kurator Oświaty  

Sławomir Broniarz wręcza Złote Od-
znaki ZNP oraz Odznaki za 50 lat przy-
należności do ZNP.  

Zgodnie z regulaminem: 
„Złota Odznaka ZNP, zwana dalej Odznaką, 

zgodnie z art. 98 Statutu ZNP jest najwyższym 
wyróżnieniem Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego. Odznaka jest nadawana przez Zarząd 
Główny ZNP za szczególne osiągnięcia w dzia-
łalności związkowej, społecznej, oświatowej  
i naukowej. Odznaka jest kontynuacją Złotej 
Odznaki ZNP wydanej z okazji jubileuszu 50-
lecia ZNP”.  

Natomiast Odznaka za 50 lat przynależno-
ści Do ZNP jest uhonorowaniem właśnie za 
długoletnią przynależność do ZNP. 

Wszystkim wyróżnionym, nagrodzonym, 
redakcja „Ogniskowca” gratuluje z całego 
serca, życzy zdrowia i dalszych sukcesów 
na niwie związkowej i zawodowej. 
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NASZ ŚLAD W STULECIU NIEPODLEGŁOŚCI—BYTOM 

Bytom to stare miasto (prawa miej-
skie1254).Przechodziło różne koleje 
przynależności państwowej. Do Ma-
cierzy wróciło dopiero w 1945 r. Trze-
ba było na nowo zorganizować życie 
dla ludności pozostałej w mieście, jak 
również dla przybyłych do miasta z 
innych części byłej Rzeczpospolitej, 
najwięcej  
z tzw. „Kresów  Wschodnich”. Razem  
z przyjezdnymi przybyła duża grupa 
nauczycieli, którzy podjęli się tego 
zadania. To oni pionierzy, w dużej 
części nauczyciele tajnego nauczania  
zorganizowali  
w Bytomiu od podstaw polską admi-
nistrację, polską oświatę- szkolnictwo, 
polską kulturę i inne ważne dziedziny 
życia miasta. Ogromną rolę w tych 
działaniach od pierwszych lat powro-
tu, odegrał ZNP, a przede wszystkim 
Oddział Miejski jak i Oddział Grodzki.  

Oddziałowa SEiR ZNP od wielu lat 
zabiegała o to, aby w Bytomiu upa-
miętnić tych nauczycieli pionierów, 
(chociaż w Bytomiu nie było TON-u i 
tajnego nauczania ) to powojenne 
losy nauczycieli TON-u przybyłych w 
latach 1945-1946 i później z terenów 
byłej Rzeczypospolitej splotły się moc-
no i na zawsze z tym Miastem. 

Zarząd SEiR ZNP zdając sobie spra-
wę z tego, że z każdym rokiem ubywa 
nauczycieli TON-u ( wg prowadzonej 
dokumentacji przybyło do Bytomia 
120 nauczycieli TON-u w latach 1945- 
1946), oraz świadków tych heroicz-
nych czasów postanowił oficjalnie 
wystąpić w 2015 r. do Prezydenta 
Miasta Bytomia i Rady Miejskiej o 
upamiętnienie Ich tablicą, nazwą 
skweru, ulicy. Placu czy w inny spo-
sób, W grudniu 2015 r. Prezes. Od-
działu ZNP kol. Anna Cholewińska 
złożyła wniosek z uzasadnieniem do 
Prezydenta Miasta  i Rady Miejskiej o 
pamięć i dokonania nauczycieli w tych 
trudnych czasach  aby w ten sposób 
podziękować im, a młodemu pokole-
niu bytomian, by wzorowali się na 
pozytywnych przykładach.  

Prezydent Miasta Pan Damian Bar-
tela i Rada Miejska pozytywnie usto-
sunkowali się do wniosku i na posie-
dzeniu  Rady Miejskiej w dniu 20 

czerwca 2016  został  zatwierdzony wniosek i podjęto uchwałę,  Nr 
XXIX/393/16, w której wyznaczono miejsce i formę upamiętnienia nauczycieli 
tajnego nauczania. Decyzją Rady Miejskiej skwer położony przy  Państwowym 
Zespole Szkół Budowlanych w Bytomiu ma nosić nazwę „Skwer TON-u” ( nr 
działki 266/14) 

Wydarzenie to zostało odnotowane w lokalnej gazecie „Życie Bytomskie” i 
naszej kronice Sekcji.  

Z realizacją uchwały,  przygotowaniem tablicy i odpowiednim napisem cze-
kaliśmy do października 2018 r, chociaż skwer formalnie nosił już nazwę od 
26 września 2016 r. Oficjalne uroczystości nadani nazwy i odsłonięcia tablicy 
z nazwą „Skwer TON-u” miało miejsce 25 października 2018 r. przez Prezy-
denta M. Bytomia  Damiana Bartylę, Przewodniczącą SEiR ZNP Irenę Anczar-
ską-Smandek oraz Przewodniczącego Rady Miasta Mariusza Janasa. 

Na zdjęciu złożenie kwiatów od lewej Przewodniczący Rady Mariusz Janas, 
Jerzy Nowak Wiceprezes Zarządu Oddziału, Przewodnicząca SEi R, Prezydent 
Damian Bartyla,  z tyłu Wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego oraz Przewodni-
czący Okręgowej SEiR ZNP Zbigniew Dworecki 

Tego też dnia w auli PZSB przy ul. Powstańców Śląskich w Bytomiu odbyło 
się uroczyste spotkanie członków SEiR ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Było to dla Oddziału  i Sekcji wielkie wydarzenie, uwieńczone sukcesem, tym 
bardziej, że uroczystość pięknie wpisała się w obchody 100 – lecia Odzyskania 
Niepodległości Polski i 76 rocznicę powstania TON-u. Uroczystość  zaszczycili 
oprócz Prezydenta M. Bytomia który powiedział: Losy wielu nauczycieli Tajnej 
Organizacji Nauczycielskiej w szczególny sposób były związane z Bytomiem. 
To dzięki ich oddaniu, zaangażowaniu oraz wierności nauczycielskiemu powo-
łaniu odtwarzano polską oświatę w naszym mieście – mówił prezydent Byto-
mia, Damian Bartyla. Dzisiaj chcemy uczcić nauczycieli z Tajnej Organizacji 
Nauczycielskiej, którzy zapisali piękny rozdział w historii Polski i naszego mia-
sta. Nadając tutejszemu skwerowi nazwę tej wielce zasłużonej dla niepodle-
głości państwa polskiego organizacji, w roku 100-lecia suwerennej Ojczyzny, 
składamy zatem hołd członkom Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej,    który odczytał uchwałę dotyczącą nada-
nia nazwy skweru, Wiceprezydent Miasta Pani Bożena Miętus, która szcze-
gólnie przyczyniła się do sfinalizowania uchwały, za co jej serdecznie podzię-
kowano.   Uczestniczyli również radni i liczni goście. 

Temu wydarzeniu towarzyszyła wystawa pamiątek i prac związanych z nau-
czycielami TON-u i obchodami przez oddział 100-lecia Odzyskania Niepodle-
głości Polski. Z okazji tej rocznicy został na wystawie wyeksponowany obraz 
pt. „Kocham Cię  Polsko 1918-2018” specjalnie namalowany przez koleżankę 
z sekcji Honoratę Konupek. Jest to nasz ślad upamiętniający tę ważną, naro-
dową rocznicę. 

Uroczystość uświetniły występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 44 oraz 
Młodzieżowy Zespół Muzyczny z PZSB.  

Członkowie Sekcji tradycyjnie otrzymali upominek, oraz gadżet, książkę o 
100-leciu ZNP i przy kawie, herbacie, ciastku i innych smakołykach mile wspo-
minali dawne czasy, koleżanki i kolegów.  

Przebieg uroczystości udokumentował kolega Andrzej Kłosek, a zdjęcia zo-
stały umieszczone w kronice oraz na specjalnej tablicy, także migawki z tej 
uroczystości znalazły się na stronie internetowej Urzędu M. Bytom.  

Trzeba przyznać, że dla naszego Miasta, Oddziału i Sekcji ZNP była to bardzo 
wzruszająca, a przede wszystkim historyczna uroczystość. 

Irena Anczarska-Smandek 
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CO MÓWIA INNI. KILKA SŁÓW O REFORMIE. 

coś pokombinuje i coś zmieni. A jeśli szkoła czegoś oczekuje, jeśli czegoś oczekuje 

system wychowywania, kształtowania młodzieży, to przede wszystkim oczekuje 

przewidywalności i stabilności. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że wszyscy, 

którzy uczestniczą w systemie edukacji – nauczyciele, administracja szkoły, i rów-

nież uczniowie, muszą wykonywać gigantyczny wysiłek adaptacyjny do zmieniają-

cych się reguł gry. Nikt tego nie uwzględnia. Dlatego twierdzę, że nikt nigdy nie 

policzył prawdziwych kosztów reform, ponieważ robota adaptacyjna, która musi 

zostać wykonana, na przykład rzez nauczycieli, przez administrację szkolną, to są 

dziesiątki, setki, tysiące godzin pracy, którą ktoś musi wykonać pisząc wszystkie 

regulaminy, protokoły, ustalenia… Ktoś wykonuje tą pracę i oczywiście nigdy za 

nią nie jest zapłacone. To jest ogromne marnotrawstwo energii, która powinna 

być wykorzystana na innerzeczy, do których jesteśmy w szkole powołani. Ten 

wysiłek adaptacyjny bywa bardzo często nużący i ogromnie zniechęcający. 

Trzecim NIE jest niespójność. Znam nauczycieli w szkołach średnich, którzy uczą 

według czterech podstaw programowych. Przecież to jest do zwariowania… Nie 

mówiąc o tym, w jak niespójnym systemie funkcjonują uczniowie. Nie funkcjonu-

ją wedle reguł znanych, akceptowanych i przede wszystkim przewidywalnych. 

Mamy mnóstwo pęknięć strukturalnych w systemie edukacji. To dotyczy treści 

kształcenia, również podstawy programowe są ze sobą niespójne, dotyczy zgod-

ności podstaw programowych z niedostępnymi bardzo często podręcznikami. W 

edukacji zawodowej ciągle wielu podręczników po prostu nie ma i nikt się nie 

martwi tym, że nauczyciele muszą sami sobie tworzyć narzędzia żeby móc praco-

wać. To dotyczy również niezgodności między tym, jak toczy się życie społeczne i 

jakie są oczekiwania grup społecznych i co szkoła może, albo co musi im zaofero-

wać, czego oczekują rodzice, czego oczekuje młodzież, nie mówiąc o systemie 

gospodarczym. 

Czwarte NIE – to nieadekwatność, zwłaszcza w odniesieniu do wyzwań przyszło-

ści. Jeśli nadal trzymamy poziom i nasi uczniowie w różnego rodzaju olimpiadach 

i konkursach międzynarodowych święcą triumfy, to pokazuje, że mamy zdolną 

młodzież i ogromną determinację naszych szkólnych, w tym, żeby tej młodzieży 

tworzyć szanse do tego aby swoje talenty mogła rozwijać. Problem jednak w tym, 

że choć nasi uczniowie odnoszą te sukcesy, to muszą ponosić ogromny wysiłek 

adaptacyjny do chaosu który został im narzucony, wysiłek również mentalny. 

Problem polega na tym, że bardzo wielu się w tym systemie nie odnajduje. Nie 

oznacza to mniej mądrych, tylko mniej wytrzymałych, mniej odpornych. Kto weź-

mie na siebie odpowiedzialność za ogromne skutki psychologiczne niepowodzeń 

adaptacyjnych do chaosu, który został tej młodzieży zafundowany? A przecież 

ona z tymi dylematami z okresu młodości pójdzie w dorosłe życie. To są skutki 

odłożone w czasie. 

Młody człowiek spotyka się z państwem przede wszystkim poprzez szkołę. Jeśli 

ta szkoła jest fundowana na chaosie, to funduje mu jedną naukę: nie ufaj pań-

stwu, nie ufaj swojemu kontraktowi z państwem. Przecież to ma skutki dla póź-

niejszych zachowań obywatelskich. 

Ten brak spójności, niestabilność, nieadekwatność i nieprzewidywalność spra-

wiają, że młody człowiek nabiera głębokiej nieufności, do systemu państwowego. 

Czy ktoś pomyślał o tych długofalowych skutkach reform? 

 

Źródło: http://magazynkaszuby.pl/2019/10/diagnoza-ruiny-obracht-prondzynski 

Na stronie RPO możemy przeczytać: 

„Prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-

Prondzyński pracuje w Instytucie Filozo-

fii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwer-

sytetu Gdańskiego, gdzie jest kierowni-

kiem Zakładu Antropologii Społecznej 

oraz Pomorskiego Centrum Badań nad 

Kulturą, a w latach 2005-2012 był dy-

rektorem tegoż Instytutu. Jest socjolo-

giem, antropologiem i historykiem. 

Jego zainteresowania badawcze doty-

czą głównie problematyki Kaszub i Po-

morza, a ponadto uczestnictwa w kul-

turze, mniejszości narodowych i etnicz-

nych, kulturowych problemów współ-

czesności, polityki regionalnej, współ-

czesnego społeczeństwa polskiego. Jest 

autorem lub współautorem ponad 30 

książek, redaktorem lub współredakto-

rem ponad 20, autorem kilkuset artyku-

łów naukowych, popularnonaukowych, 

publicystycznych.”  

Oto fragmenty jego wypowiedzi na VIII 

Forum Pomorskiej Edukacji z dnia 11 

października 2019 roku w Tatrze Mu-

zycznym im. Danuty Baduszkowej w 

Gdyni. 

W tym co robimy i z tym, co się dzieje 

z edukacją mamy do czynienia z cztere-

ma NIE. 

Po pierwsze – jest to nieprzewidywal-

ność. Działania są podejmowane w 

krótkim horyzoncie czasu. Nie wiado-

mo, co jest za rogiem. Kto z państwa 

jest w stanie przewidzieć, jak system 

edukacji będzie wyglądał za kilka mie-

sięcy albo za rok? To jest absolutnie 

nieprzewidywalne, nieprzewidywalne 

są również rozmaite rozstrzygnięcia 

prawne czy inne rozstrzygnięcia, które 

nas obowiązują. (…) Nieprzewidywal-

ność w systemie świadczy o komplet-

nym braku wyobraźni dotyczącej tego, 

jak funkcjonuje szkoła. 

Drugie NIE, z tym związane, to 

jest niestabilność. Moja żona uczy w 

szkole średniej i mówi, że żaden rocznik 

od wielu lat nie robił matury w tym 

samym trybie. Rok do roku zawsze ktoś 
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Koleżanki i Koledzy 
21-23 listopada 2019 r. obradował 42. 

Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, który zakończył kampa-
nię sprawozdawczo – wyborczą w naszej 
organizacji. 

 
Okręg Śląski ZNP reprezentowała 30-

osobowa delegacja: 
  
Grażyna Bąba, Grażyna Cholewa, Piotr 
Chraniuk, Zbigniew Dworecki, Marek Fa-
bryczny, Izabela Faksa - Lerch, Irena Gaj-
dzik, Gabriela Herzyk, Katarzyna Hudek, 
Jolanta Jaskółka, Mirosław Kirszensztejn, 
Roman Kluba, Ewa Koralewska, Mirosław 
Koźlik, Jan Kraśkiewicz, Edyta Książek, 
Artur Lisowski, Aneta Mastalerz, Alina 
Michalak, Joanna Nikołajew, Milena No-
coń, Małgorzata Popińska, Maria Radzie-
jowska , Jadwiga Aleksandra Rezler, Hali-
na Sroka, Gabriela Stańczyk, Aneta Tyras, 
Leszek Tyrna, Ilona Witala – Sługa, Stani-
sława Szczotka  

 

Ponadto ze Śląska pojechali: 
Maria Kuncewicz – delegat z ramienia 

Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów 
Aleksander Bogusławski i Józef Kwiatkow-

ski – delegat z ramienia Krajowej Sekcji 
Pracowników Administracji i Obsługi.  
     

Podczas Zjazdu kol. Jadwiga Aleksandra 
Rezler - Prezes Okręgu Śląskiego ZNP reko-
mendowała na funkcję Prezesa Związku 
kol. Sławomira Broniarza.  

Swoje wystąpienia mieli: kol. Zbigniew 
Dworecki – przewodniczący KSEiR 

oraz indywidualnie kol. Ilona Witala – 
Sługa i kol. Marek Fabryczny 

Do protokołu złożono wystąpienie kol. 
Mirosława Kozika – przewodniczącego 
Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela. 

Uchwały i wnioski 42. Krajowego Zjazdu 
dają wytyczne do dalszej pracy w kadencji 
2019 – 2024.  

 
Obecnie reprezentacja Okręgu Śląskiego 

we władzach centralnych ZNP przedstawia 
się następująco: 

Prezydium ZG ZNP: Jadwiga Aleksandra 
Rezler – Prezes Okręgu Śląskiego ZNP, Zbi-
gniew Dworecki – Przewodniczący KSEiR 

Zarząd Główny: Jadwiga Aleksandra Rez-
ler, Zbigniew Dworecki, Aneta Mastalerz,  
Izabela Farsa – Lerch, Gabriela Herzyk, Edy-
ta Książek, Małgorzata Popińska, Leszek 
Tyrna, Ilona Witala – Sługa 

Główna Komisja Rewizyjna: Aleksander 
Bogusławski – członek Prezydium ZG ZNP (z 
ramienia KSPAiO), Stanisława Szczotka – 
członek Prezydium GKR, Maria Kuncewicz – 
członek GKR (z ramienia KSEiR) 

Krajowa Sekcja Emerytów i Rencistów: Zbigniew Dworecki – Przewodniczący 
KSEiR 

Krajowa Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi: Grażyna Bąba – członek 
Prezydium KSPAiO 

Reprezentacja Okręgu Śląskiego ZNP w Komisjach Problemowych ZG ZNP 
Komisja ds. Majątku i Działalności Gospodarczej ZG ZNP: kol. Jadwiga Aleksan-

dra Rezler 
Komisja ds. Historii, Promocji i Organizacji Pracy Związkowej ZG ZNP: kol. Le-

szek Tyrna, kol. Izabela Faksa    
Komisja ds. Kultury, Sportu i Turystyki ZG ZNP: kol. Gabriela Herzyk, kol. Małgo-

rzata Popińska  
Komisja ds. Odznaczeń ZG ZNP: kol. Aneta Mastalerz  
Komisja Pedagogiczna ZG ZNP: kol. Edyta Książek  
Komisja Socjalna i Ochrony Pracy ZG ZNP: kol. Zbigniew Dworecki, kol. Ilona 

Witala – Sługa 
 
Powodzenia w realizacji działań na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego i jego 

członków oraz na rzecz 
Okręgu Śląskiego ZNP. 

Pozdrawiam 
Jadwiga Aleksandra Rezler 
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