
 Na zdjęciu jest Mirek. 
Mirek jest nauczycielem, 

trzyma w ręku  
złotą rybkę.  

Nigdy wcześniej nie łowił. 
 

Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej życzymy wszyst-
kim pracownikom oświa-

ty takiego uśmiechu  
i takiego szczęścia jakiego 
doświadczył ten wędkarz 
zajmując drugie miejsce 

w zawodach. 
 

Oby to zdjęcie na górze 
było już tylko 

świadkiem historii. 
Redakcja  
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14 października 2021r. z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, z inicjatywy Oddziału ZNP w Często-
chowie, w samo południe obok siedziby ZO ZNP 
odbył się briefing prasowy pod hasłem Wolna Szko-
ła – sprzeciw wobec rządowych zmian w oświacie.  

Do organizacji przedsięwzięcia włączyła się też 
Rada Powiatowa OPZZ oraz Przewodniczący Komi-
sji Edukacji przy Radzie Miasta. Celem wydarzenia 
było zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz nagło-
śnienie proponowanych przez ministra Czarnka 
zmian w prawie oświatowym, które to odbierają 
autonomię i niezależność szkołom oraz w znacz-
nym stopniu przyczynią się do obniżenia jakości 
kształcenia, a także pogłębią istniejący już kryzys 
kadrowy w oświacie. Trzymając w rękach czerwo-
ne ekierki – symbol akcji, przedstawiciele różnych 
środowisk i każdego pokolenia pragnęli zamanife-
stować swój sprzeciw przeciwko upartyjnieniu 
szkół i indoktrynacji młodego pokolenia, przeciwko 
zastraszaniu dyrektorów i nauczycieli oraz manipu-
lowaniu treściami programowymi.  

Moderatorem konferencji był Tomasz Blukacz-
Przewodniczący Rady powiatowej OPZZ w Często-
chowie, który zwrócił uwagę, że tylko wolny nau-
czyciel jest gwarantem wolnej szkoły, szkoły tole-
rancyjnej bez dyskryminacji i nienawiści. 

Kolejno głos zabrał Dariusz Kapinos – Przewodni-
czący Komisji Edukacji przy Radzie Miasta Często-
chowy, który wyraził zdecydowany sprzeciw wobec 
ograniczenia wpływu samorządu na funkcjonowa-
nie szkół, wybór dyrektorów i sprowadzenie orga-
nu prowadzącego jedynie do płatnika, bez możli-
wości realnego zarządzania placówkami oświato-
wymi. Zaznaczył też ogromne niedofinansowanie 
oświaty ze strony ministerstwa  przy jednoczesnym 
przerzucaniu odpowiedzialności na władze lokalne, 
podając przy tym konkretne wyliczenia.  

Dalej przemawiał Grzegorz Sikora – Prezes Od-
działu ZNP w Częstochowie, który przybliżył założe-
nia kampanii Wolna Szkoła oraz przedstawił jej 
partnerów społecznych. 

Jakub Sikora – Szef Młodzieżowej Rady Miasta 
Częstochowy, jako przedstawiciel uczniów, wyraził 
ogromne zaniepokojenie młodego pokolenia, któ-
remu próbuje się zamykać usta, pozbawić prawa 
do krytycznego myślenia, rozwoju, innowacji. 
Wszyscy mają być zrównani pod jedną kreskę, 
zgodną z lina partii rządzącej. Bunt młodzieży budzi 

również na siłę wciskanie ich w ramy i stereotypy powielane latami. Nie chcą zgodzić się na 
wyrzucenie ze szkól edukacji antydyskryminacyjnej, klimatycznej, proeuropejskiej, treści 
związanych z prawami człowieka i zwierząt.  

Z kolei przedstawicielka Stowarzyszenia Aktywna Częstochowa protestowała przeciwko 
cenzurowaniu przez kuratoria zajęć nieobowiązkowych, zapraszanych gości i organizacji 
społecznych, którzy wzbogacają zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły. Straszeniu dyrekto-
rów karą więzienia za „szkodzące” zdaniem prokuratora działania ponadprogramowe.  

Na zakończenie Edyta Książek podsumowała, że nowe przepisy Lex Czarnek dotkną każde-
go, kto ma do czynienia z oświatą, dlatego w Dniu Edukacji Narodowej zamiast życzeń i kwia-
tów przyszło nam walczyć o wolną szkołę. To jest najlepsze, co możemy zrobić dziś dla edu-
kacji, której nikt nie ma prawa zagarniać, gdyż jest naszym wspólnym dobrem i to od właśnie 
niej zależy przyszłość narodu. 

 
Pamiętamy o nauczycielach Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. W Dniu Edukacji Narodowej 

złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze w hołdzie pomordowanym nauczycielom w czasie II 
wojny światowej. 

Na zdjęciach związkowcy i radni z Częstochowy 
pokazują swe przywiązanie do wolnej szkoły i szacu-
nek do swych poprzedników z TONu. W czerwonym 
płaszczu Edyta Książek. Przed mikrofonem—
Grzegorz Sikora. 

Edyta Książek. 

WALKA O GODNOŚĆ /Jadwiga Aleksandra Rezler  

Czas, w którym obecnie funkcjonujemy jest kontynuacją dzia-

łań ZNP w obronie godności nauczyciela, przeciwdziałaniem 

wprowadzenia LexCzarnek.  

Przyjmujemy stanowiska, piszemy listy, prowadzimy rozmowy, 

organizujemy lub uczestniczymy w debatach i konferencjach, 

pikietujemy przed Ministerstwem, przekazujemy informacje o 

zagrożeniach, uczestniczymy w kampanii WOLNA Szkoła, zbie-

ramy podpisy pod inicjatywą - wszystko dlatego, że znów, albo 

w dalszym ciągu jesteśmy ZATROSKANI O POLSKĄ SZKOŁĘ. 

Nasza Inicjatywa Obywatelska „Godne płace i wysoki prestiż 

nauczycieli” dotyczy tego, aby wysokość  wynagrodzenia   

nauczycieli była powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w gospo-

darce! Dzięki temu pensja nauczycieli będzie rosła wraz z rosnącym 

PKB. I byłaby niezależna od polityków i od negocjacji w samorządem, 

jak chce minister Czarnek. Podpisy inicjatywą  zbieramy do 31 paź-

dziernika br. (włącznie). Dzięki przekazaniu ich do Sejmu może odbyć 

się w Parlamencie  pierwsze czytanie i  dyskusja  o polskiej szkole, o 

szkole marzeń dla ucznia, nauczyciela, rodzica, pracownika i całego 

społeczeństwa.  

Życzę , aby spełniły się nasze wspólne marzenia o szkole wolnej, po-

zbawionej działań mrożących, kształcącej uczniów na miarę XXI wie-

ku, kierowanej przez mądrych ludzi. Niech nasze wspólne działania 

przyniosą właśnie taki skutek. 

mailto:ogniskowiec@znp.edu.pl
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Ten nowy dział powstał dokładnie 26 września 2021 
około godziny piętnastej podczas rozmowy z Kazimie-
rzem Piekarzem.  

Działo się to wszystko na kolejnym Spotkaniu Pokoleń.  
Kolega Kazimierz przekazał mi kilka swoich pomysłów 

na uatrakcyjnienie pisma, to pierwszy z nich. Mam na-
dzieję, że się przyjmie. Obiecał również, że będzie redak-
torem tego działu. Trzymam go za słowo. 

Działania na szczeblu krajowym i wojewódzkim: 
Zbieranie podpisów pod inicjatywą obywatelską 

w sprawie wynagrodzeń nauczycielskich, 
9.10. 21. Pikieta w Warszawie—s. 6 
13.10.21. Podpisanie porozumienia przez ZNP, oświato-

wą Solidarność i Forum Związków zawodowych. 
Spotkania Rejonów w Ustroniu: 
Centralny i Południowy—23 –24, 26 do 28, sierpnia, 

Wschodni i Zachodni, 24—26 września Północny, o dzia-
łaniach którego poniżej. 

Rejon Północny 
12-14 września 2021r. prezesi ognisk ZNP z Oddziału  

w Częstochowie wzięli udział w wyjazdowym spotkaniu 
szkoleniowo-integracyjnym w ośrodku "Logos" w Augu-
stowie. 

24-26 września 2021r odbyło się wyjazdowe spotkanie 
integracyjno-szkoleniowe w Ustroniu, w którym udział 
wzięło 24 prezesów oddziałów Rejonu Północnego ZNP. 

9 października 2021 przedstawiciele z 18 oddzia-
łów  Rejonu Północnego ZNP (56 osób) wzięło udział 
w Pikiecie pod MEiN w Warszawie" Dość arogancji i braku 
szacunku dla nauczycieli". 

9 października 2021r grupa członków ZNP z Częstocho-
wy uczestniczyła w zorganizowanym wyjeździe do War-
szawy na musical "WAITRESS" w Teatrze ROMA. 

14 października 2021r Oddział ZNP w Częstochowie 
organizuje briefing prasowy w ramach akcji "Wolna Szko-
ła". 

18 października 2021r sekcja E i R ZNP w Częstochowie 
organizuje uroczyste spotkanie dla środowiska emeryto-
wanych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji. 

21 października 2021r Oddział Mykanów z okazji Dnia 
Edukacji organizuje uroczyste spotkanie członków ZNP 
z udziałem wiceprezesa Zbigniewa Dworeckiego 

 
9.09. Z inicjatywy wiceprzewodniczącej Rady Powiato-

wej OPZZ w Częstochowie kol. Edyty Książek odbyło się 
posiedzenie członków Rady, podczas którego przedstawi-
ła zagrożenia płynące z propozycji zmian w prawie oświa-
towym zwane Lex Czarnek. W spotkaniu uczestniczył też 
wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Korwin oraz zastęp-
ca Prezydenta Miasta Częstochowy – Ryszard Stefaniak, 
którzy poparli działania w ramach akcji "wolna szkoła" 
Władze miasta Częstochowy I OPZZ wspierają nasze dzia-
łania, których symbolem stała się czerwona ekierka. 

Opracowały dla Rejonu Północnego: 
Wiletta Koźlik, Edyta  Książek 

 
Oddziały: 
17. 09.21 Piłka w Zabrzu. s. 7 
18.09.21 Oddział ZNP w Zawierciu zorganizował rajd 

„W sercu Jury”.  s. 10. 
24.09 Zlot Młodych Nauczycieli Dąbrowa Górnicza. s.8. 
26.09 Spotkanie po latach. s. 12. 
24—25 09 Będzin w Ustroniu. 
03.10 Ryby w Chorzowie. S. 4. 
09.10 Pikieta w Warszawie. s. 6 
11.10 Sosnowiec.—debata oświatowa. s. 5 
Młodzi w OPZZ. s. 12. 
Młodzi u ministra. s. 12. 
Ustrońskie spotkania artystyczne. s.9. 
 
Oddział Psary: 
12. 10.21 Wręczenie nagród związkowcom za doskona-

łą pracę związkową oraz upominków związkowcom od-
chodzącym na emeryturę w trakcie gminnej uroczystości 
Dnia Edukacji Narodowej. 

18.10. 21 uroczyste spotkanie oddziałowej Sekcji  Eme-
rytów i Rencistów z Okazji DEN i przyjęcie nowych człon-
ków do sekcji. 

OGNISKA, ODDZIAŁY, REJONY, SEKCJE, KLUBY. Wykaz opinii wydanych przez Okręg Śląski ZNP w 2021r. do aktów prawnych: 
 
1. Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  na lata 2021 - 25". 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu 
nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym". 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagra-
dzania za pracę w dniu wolnym od pracy. 

5. Rozporządzenie MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposo-
bu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych 
przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za 
granicą oraz dzieci pracowników migrujących". 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie 
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodat-
kowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa bran-
żowego. 

7. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o szczegółowych warunkach i sposo-
bie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

8. Rozporządzenie MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskona-
lenia nauczycieli. 

9. Rozporządzenie MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedago-
gicznego. 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej". 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, techni-
kum oraz branżowej szkoły II stopnia. 

13. Zmiana ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. 
14. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo Oświatowe oraz niektórych innych.  
15.Opinia w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowaw-
czych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opie-
kę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamiesz-
kania. 

16. Opinia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicz-
nych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. 

17. Uwagi  do dokumentu Strategia Demograficzna 2040 – OPZZ 
18. Uwagi do „Programu działania PIP na 2022 r.” 
19. Zmiana ustawy O Systemie Oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo Oświatowe oraz niektórych innych ustaw  
20. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. 
21. Rozporządzenie MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie 

musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ". 

 
Opracowanie merytoryczne : Ewa Niedbała. 

Zestawienie:: Jolanta Głuszkowska-Drabik 

J.Kraśkiewicz 
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Dnia  trzeciego października 
2021 odbyły się XII Okręgowe za-
wody wędkarskie w Chorzowie w 
Dolinie Górnika. 

W zawodach udział wzięli: Rafał 
Gawleta – Chorzów, Marek Planta 
– Świętochłowice, Andrzej Doliń-
ski PZW, Waldemar Miszko – 
PZW, Aneta Frankowska – Cho-
rzów, Grzegorz Frankowski – Cho-
rzów, Zenon Przybyła – Gorzyce, 
Michał Przybyła – Gorzyce, Henryk 
Warmuz- Siemianowice Śląskie, 
Mirosław Kozik – Pszczyna, Da-
riusz Postek – Gliwice, Łukasz Ga-
wleta – ZO Chorzów, Tomasz Li-
gocki – Siemianowice Śląskie. 

Rozmawiam z Prezesem Oddzia-
łu Chorzów na temat tegorocz-
nych zawodów: - JK – Spotykamy 
się w pięknym otoczeniu przyro-
dy, przy pięknej pogodzie to spo-
tkanie wydaje się być bardzo ra-
dosne. Czy Ty też tak uważasz? 

Ewa Niedbała – Bardzo radosne, 
bo spotykamy się pierwszy raz po 
pandemii, możemy się cieszyć 
sobą, lecz zaczęliśmy je od minuty 
ciszy, by uczcić pamięć zmarłego 
w lipcu prezesa chorzowskiego 
Koła PZW Antoniego Płachetki. 

Rozczarowuje mnie brak moich 
pań, które zawsze uczestniczyły w 
zawodach. Mam nadzieję, że w 
przyszłym roku odnajdą się po 
pandemii i będziemy je znowu 
gościć. 

A propos goszczenia; z ramienia 
Zarządu otwierała z nami zawody 
Grażyna Hołyś-Warmuz, bierze w 
nich udział Mirek Kozik szef KMN, 
któremu  nie wiedzieć czemu 
wszyscy kibicują i pomagają.  

Mnie zaś pomagają: członkowie 
Sekretariatu Zarządu Oddziału: 
Rafał Gawleta, Marek Ziółkowski, 
Ewa Olszok. 

Pierwsze miejsce zajął – Walde-
mar Mikszto PZW, na drugim sta-
nął Mirek Kozik, który chyba 
pierwszy raz w życiu trzymał węd-
kę, na trzecim miejscu stanął An-
drzej Doliński PZW. 

Zawody sędziowali: Janusz Szy-
pura, Paweł Jakubowski, Piotr 
Zgliński. 

Na zdjęciach: U dołu po le-
wej. W Chorzowie jak zawsze 
na bogato. Nagrody dla zwy-
cięzców i upominki dla uczest-
ników. Z ZNP nikt nie wycho-
dzi bez uśmiechu. U góry—
Zenon Przybyła  ZNP Gorzyce, 
był na wszystkich zawodach, 
to pierwsze, na których nie 
miał nawet brania. 

Poniżej Ewa Niedbała i Gra-
żyna Hołyś-Warmuz składają 
gratulacje  i wręczają nagrody 
za zdobycie pierwszego miej-
sca Waldemarowi Miksztcie—
działaczowi PZW w Chorzowie. 

 

Jan Kraśkiewicz 
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Debata edukacyjna Sosnowiec 11.10.2021 
Z inicjatywy Prezydenta Sosnowca – Arka-

diusza Chęcińskiego i Prezesa Oddziału ZNP 
w Sosnowcu – kol. Iwony Załuckiej, odbyła 
się druga już debata edukacyjna samorzą-
dowców z Województwa Śląskiego i związ-
kowców z ZNP Okręgu Śląskiego. 

Tym razem gościł nas „Elektronik”. 
W debacie udział wzięła większość samo-

rządowców z naszego terenu jak i około stu 
prezesów ognisk ŚLOK z Prezesem Jadwigą 
Aleksandrą Rezler na czele. 

Panelistami byli; z ramienia ZNP – Krzysz-
tof Baszczyński, Zbigniew Byszewski—
zastępca prezydenta Sosnowca, Zdzisław 
Banaś - burmistrz Siewierza,  posłanka Kry-
styna Szumilas, Leszek Śliwiński - nauczyciel 
historii oraz wiedzy o społeczeństwie w IX 
LO im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu, 
Bartosz Piątkowski - nauczyciel elektrotech-
niki i automatyki w Zespole Szkół Elektro-
nicznych i Informatycznych w Sosnowcu, 
Krzysztof Ludwiczak - uczeń IV LO im. Stani-
sława Staszica w Sosnowcu, Dariusz Gostka - 
uczeń ZSEiI w Sosnowcu oraz Justyna Stech-
man-Puchala—matka. 

Magdalena Warchała-Kopeć z GW i Uczeń 
Elektronika – prowadzący spotkanie. 

Prezydent A Chęciński wita przybyłych. 
Między innymi rodziców i uczniów szkół so-
snowieckich, parlamentarzystów i związ-
kowców. Brak jest przedstawicieli władz 
oświatowych, posłów PiS. 

Dla panelistów proponowane zmiany to 
drwina z demokracji. Propozycja, by kurato-
rium miało zawsze pięć głosów, nawet gdy 
obecna będzie jedna, jest zapisanym w pra-
wie przestępstwem (krotność głosu) do tej 
pory ściganym przez prawo. 

Kuriozalnych zapisów prawa jest zresztą 
znacznie więcej.  Między innymi zgoda kura-
tora na działanie innych podmiotów, z pomi-
nięciem praw rodziców i z określeniem ter-
minów, które praktycznie uniemożliwiają 
uzyskanie takiej zgody. 

Następnie stwierdzili, że powoływanie 
dyrektorów przez kuratora zakłóca równo-
wagę między podmiotami – rodzicami i sa-
morządowcami a władzą. 

Uczniowie i rodzice powinni decydować o 
swoich zajęciach dodatkowych. Tak mówią 
uczniowie i rodzice. 

Posłanka Krystyna Szumilas stwierdziła: 
budowaliśmy szkołę niezależną od polity-
ków. Szkoła miała być otwarta, i tworzona 
przez rodziców, uczniów, samorządy, organi-
zacje pozarządowe i oczywiście nauczycieli. 

Nowe prawo to ubezwłasnowolnienie 
szkoły i rodziców, bo ostateczne zdanie bę-

dzie miał kurator. 
Programy szkolne mają być zgodne z ideologią partyjną. 
Uczeń – ta sytuacja powoduje, że inna partia może wykorzystać te zmiany dla 

siebie i ideologizować szkołę po swojemu. 
Baszczyński – zmiany w prawie oświatowym mogą być wprowadzone  już od 

stycznia 2022. 
Efekt mrożący już następuje. Trzeba, zdaniem władz, wymienić zmurszałą ka-

drę kierowniczą, która demoralizuje nauczycieli, rodziców i uczniów. 
Uczniowie – Kwestią nie jest odwołanie Czarnka, bo zawsze ktoś znajdzie się 

na jego miejsce. Nie możemy pozwolić na akceptacje zachowań antydemokra-
tycznych. Zdążamy do ograniczenia społeczeństwa obywatelskiego. 

To uczniowie i rodzice powinni decydować, w jakich zajęciach pozalekcyjnych 
będą brali udział. 

Warto podkreślić też to, że kuratorzy się zmieniają, a potrzeby uczniów są po-
dobne - dodawał. 

Poruszano także temat nauki religii w szkołach, gdyż wkrótce trzeba będzie 
zdecydować się na naukę religii lub etyki - nie będzie trzeciej opcji, gdyż zda-
niem panelistów władza dąży do wychowania swoich wyborców—nauczycielami 
etyki mają być przede wszystkim absolwenci uczelni katolickich, a często osoby 
duchowne. 
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Zanim zaczęła się pikieta w Warszawie  
otrzymaliśmy taki komunikat od koleżanki 
prezes. Życie go później nieco zweryfikowało.  

Na przykład nie było siedmiu autobusów 
a tylko sześć. 

Koleżanki i Koledzy  
Informuję, iż ze Śląska na pikietę jedzie 350 

osób z 58 oddziałów, w tym 330 osób w sied-
miu autokarach + 19 osób pociągami. 

Szczegóły: 
Rejon Wschodni – 2 autokary - 100 osób  

z dziewięciu oddziałów (Ogrodzieniec, Będzin, 
Czeladź, Dąbrowa Górnicza,  Siewierz, Zawier-
cie, Łazy, Sosnowiec, Szczekociny). 

Rejon Zachodni – 2 autokary – 77 osób 
z dziewięciu oddziałów (Żory, Mikołów, Or-
nontowice, Kornowac, Godów, Gaszowice, 
Krzanowice, Krzyżanowice, Rybnik). 

Rejon Południowy – 1 autokar—48 osób 
z dziesięciu oddziałów (Bielsko-Biała, Sko-
czów, Brenna, Rajcza, Czechowice-Dziedzice, 
Pszczyna, Węgierska Górka, Wisła, Milówka, 
Cieszyn). 

Rejon Północny – 1 autokar - 52 osoby 
z siedemnastu oddziałów; (Częstochowa, 
Dąbrowa Zielona, Kamienica Polska, Kłomni-
ce, Lelów, Mykanów, Starcza, Lipie, Miedźno, 
Panki, Herby, Poraj, Kłobuck, Kochanowice, 
Koziegłowy, Myszków, Przyrów). 

Rejon Centralny – 1 autokar – 53 osoby 
z dziesięciu oddziałów (Katowice, Knurów, 
Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Zabrze, 
Ruda Śląska, Tworóg, Gliwice, Tychy, Tarnow-
skie Góry) oraz 19 osób z czterech oddziałów 
– PKP (Łaziska Górne, Ruda Śląska, Święto-
chłowice, Czeladź). 

Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się 
poświęcić swój wolny czas dla wspólnej spra-
wy. 

Jadwiga Aleksandra Rezler 



7 

18 września bieżącego roku mury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w 
Zabrzu gościły po raz kolejny uczestników XV Mistrzostw Śląska Pracowników 
Oświaty w Piłce Nożnej 6-osobowej na Boiskach Trawiastych. Roczna przerwa 
oraz obostrzenia pandemiczne nie ostudziły zapału zawodników, wręcz przeciw-
nie – gorąca atmosfera oraz duch walki towarzyszyły wszystkim od pierwszych 
minut spotkania. 

Prezes Oddziału kol. Jolanta Jaskółka, Wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego 
ZNP kol. Aneta Mastalerz oraz Łucja Chrzęstek-Bar Przewodnicząca Rady Miasta 
Zabrze serdecznie powitały przybyłych i dały sygnał do rozpoczęcia rozgrywek. 

Zawodnicy niezwłocznie przystąpili do prezentowania swoich umiejętności. 
Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali doświadczeni sędziowie 

oraz kierownik techniczny zawodów. 

Drużyny z Rybnika, Zawiercia oraz Zabrza nie szczędziły sił, by przysporzyć 
emocji nielicznej, ale bardzo entuzjastycznej grupie kibiców. Piłka nieraz gościła w 
bramce, wzbudzając zachwyt widzów i motywując ich do głośnego dopingu. 
Królem Strzelców został Wojciech Gancarczyk z Rybnika; tytuł Najlepszego 
Bramkarza przypadł Rafałowi Kubiczowi z Zabrza, a Najlepszego Zawodnika 
Patrykowi Grimowi z Zawiercia. Ostateczne wyniki tej niesamowitej rywalizacji 
prezentowały się następująco: 1 miejsce drużyna z Rybnika, 2 miejsce z Zawier-
cia, na ostatnim stopniu podium znaleźli się piłkarze z Zabrza. Ci ostatni mogli się 
także pochwalić Nagrodą „Fair Play”. Brawa dla wszystkich uczestników! 

Mamy nadzieję, że przyszłoroczne mistrzostwa także będą przebiegającym w 
radosnej atmosferze świętem sportu, już bez żadnych obostrzeń epidemicznych. 

Aneta Wasilewska 
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Na zdjęciu u góry siedzą od lewej: Dorota Bobrowska—prezes oddziału Dąbrowa Górnicza, Jadwiga Aleksandra Rezler—prezes Okręgu 
Śląskiego, Wanda Sobiborowicz—prezes Okręgu Opolskiego. Mężczyzna w ciemnym garniturze—przewodniczący okręgowego Klubu Mło-
dego Nauczyciela—Mirosław Kozik. Na dole przy stoliku nr 3 od prawej: Sławomir Broniarz—Prezes ZNP, Magdalena Kaszulanis—Rzecznik 
Prasowa Związku. Mężczyzna z brodą—Szymon Lepper przewodniczący Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP. Po prawej: Sławo-
mir Broniarz wręcza legitymację ZNP nowoprzyjętym członkom Związku. 

Ogniskowiec 
po raz pierw-
szy ma za-
szczyt przed-
stawić orygi-
nał dokumen-
tu będącego 
przesłaniem 
XVII Zlotu 
Młodych 
Nauczycieli. 
Przedstawi-
ciele Okręgu 
Śląskiego 
w dniach 15-
17 września  
br. byli 
w archiwum 
ZG ZNP 
i doświadczyli 
wagi tak 
tworzonych 
dokumentów. 
Redaktor ma 
tylko problem 
z określeniem, 
właścicieli 
podpisów. 

JK 
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7-8 PAŹDZIERNIK—DW USTROŃ 

SYLWIA WOJCIECHOWSKA-WITKOWSKA  

IKONY 

Wykonaliśmy wiele pamiątkowych zdjęć, lecz to co najważniejsze pozostało 
w naszych sercach i pamięci. 

Słońce zapraszało na spacery; chodziliśmy więc po okolicy, a brzeziny ofero-
wały grzybobranie. Byliśmy zachwyceni kuchnią (posiłkami) i szwedzkim sto-
łem. 

Można było w ośrodku skorzystać z zabiegów w salonie urody. A jaki rado-
sny był grill "pod chmurką"! Śpiewy, wspomnienia i olbrzymie poczucie hu-
moru uczestników, Gospodarzy i gości pozwoliło na jeszcze lepszą integrację. 

Na pożegnalne spotkanie przyjechali do nas przedstawiciele Zarządu Okręgu 
Śląskiego ZNP z niespodziankami i prezentami, za które serdecznie dziękuje-
my. Żal nam rozstawać się - bo przecież było tak niepowtarzalnie. 

Dziękujemy serdecznie Dyrekcji Ośrodka Wypoczynkowego "Nauczyciel" za 
życzliwe przyjęcie członków Klubu Twórców "Różni".  

Obiecujemy znów spotkać się, aby przeżyć kolejną, piękną dla nas przygodę. 
Przewodnicząca Okręgowego Klubu Twórców „Różni” 

Urszula Religa 

Jest październik 2021 r. Ponownie Klub Twórców "Różni" działający przy Zarządzie Okręgu Śląskiego ZNP w 
Katowicach wyruszył na plener malarski do Domu Wypoczynkowego "Nauczyciel" w Ustroniu-Jaszowcu. Z utę-
sknieniem czekaliśmy na spotkanie z przygodą twórczą. Wcześniej jeździliśmy systematycznie na plenery, ale 
ostatnio zostaliśmy zatrzymani przez pandemię koronawirusa. 
Wreszcie 4 października wybraliśmy się do pięknego, wyremontowanego ośrodka na zaproszenie p. dyrektor 
Sylwii Wojciechowskiej - Witkowskiej. Serdecznie przywitała nas wiceprezes ZOŚ ZNP koleżanka Jolanta Jaskółka 
- opiekunka naszego klubu. Po rozlokowaniu się w pokojach i zwiedzeniu ośrodka odbyło się popołudniowe 
spotkanie poznawcze, na którym m. in. poznaliśmy program pleneru i propozycje warsztatów malarskich. Na-
stępne dni przeznaczyliśmy na nieznane nam bliżej dziedziny sztuki: pisanie ikon, tworzenie szklanych witraży 
i malowanie na polnych kamieniach (magnesy na lodówki). Otrzymaliśmy od dyrekcji ośrodka wszystkie potrzeb-
ne, konieczne materiały i narzędzia pracy: deski do ikon, farby akrylowe, podobrazia, płaskie kamienie, kolorowe 

szkła, magnesy, pędzle, kalki i inne. Pani dyrektor Sylwia czuwała nad przebiegiem naszych prac 
i udzielała cennych wskazówek, jak robić lepiej. Otrzymaliśmy dokładne instrukcje pracy twór-
czej. 

Zorganizowaliśmy również poplenerową wystawę naszych prac. Galeria zapełniła się piękny-
mi i różnorodnymi dziełami, które mieniły się, jak piękna jesień. Byliśmy dumni i zadowoleni. 
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III Okręgowy Rajd Rodzinny ZNP  

w SERCU JURY - 18.09.2021 

Pogoda ducha zwyciężyła nad nie-

pogodą  

Oddział ZNP w Zawierciu dziękuje 

wszystkim uczestnikom za dobrą 

zabawę i rodzinny spacer szlakami 

Jury Krakowsko - Częstochowskiej. 
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I to już w pewnym sensie wszystko. Data 13 grudnia 1981 

kończy działalność związkową—tę legalną—nie tylko ZNP. 

W 1983 Związek się odradza. Pomału wychodzi z letargu  

i usiłuje wrócić do normalnego działania 

Teraz tylko kilka dat zaczerpniętych z cytowanej 
już książki: 

7 czerwca 1990—konferencja sprawozdawczo-
wyborcza—prezes Wojciech Szlęk, 

1991—marsz milczenia, obrona KN, 
1992—Róża Stryj prezesem oddziału, 
1995—Obchody 90-lecia ZNP, 
1999—Ogólnopolski strajk pracowników oświaty, 
2000—Układ zbiorowy dla pracowników AiO. 
Reszta tej historii to już nasze życie. Następni pre-

zesi—Joanna Nikołajew i Jolanta Jaskółka pracują 
z nami każdego dnia. 

To one teraz tworzą historię Oddziału, który budo-
wał po 1945 roku polską oświatę na Śląsku. 
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27-29 września 2021 kolejne „Spotkanie po latach. Tym razem w Ustroniu DW Nauczyciel. Naczelny Ogniskowca może w nim 
uczestniczyć w bardzo ograniczonym wymiarze. Przyjeżdża koło południa, robi kilka zdjęć i zdaje relację ze swego pobytu 
w archiwum ZG ZNP. 

Wysłuchuje, co inni mają do powiedzenia i cieszy się, że są tak żywotni i spragnieni wiedzy o tym co dawne i co nowe  
w Związku. Ciekawi też są plotek, ploteczek o tych, którzy na spotkanie nie mogli przybyć. Następnego dnia będą wysłuchiwać 
tego, co mają młodzi do powiedzenia. Pewnie gdzieś łatkę przypną, ale w sumie przyjmą młodych z sympatią i zrozumieniem. 

Można się zastanowić, czy ten numer Ogniskowca to jest kryptoreklama KMN, od pierwszej do ostatniej strony Mirosław 
Kozik. Niech tak będzie, ale kiedy czytam w mediach społecznościowych „Związek nic nie robi”, to mam wrażenie, że młodzież 
nauczycielska oczekuje, iż Związek to jest takie zrzeszenie I sekretarzy jak w nieboszczce PZPR i prezes ma takież same możli-
wości.  

Jego działanie powinno wyglądać mniej więcej tak: Skarży się Ania, że dyrektor jest okropny i wtedy prezes rzecze— 
„Słuchajcie dyrektorze, Ania to fajny nauczyciel jest i Wy o tym pamiętajcie i traktujcie ją z szacunkiem i najlepiej, Wiecie, daj-
cie jej parę nadgodzin”. Analogicznie z wójtem, burmistrzem, prezydentem, jeżeli sprawa tyczy dyrektora. 

Kiedy pojawiła się propozycja „Lex Czarnek” Mirek nie pytając nikogo, nie prosząc nikogo o pomoc siadł do komputera i napi-
sał do wszystkich parlamentarzystów z województwa śląskiego pytanie, jak zamierzają głosować i czy uważają to prawo za do-
bre i potrzebne. 

Nastąpił nieoczekiwany efekt—parlamentarzyści—najpierw ze Zjednoczonej Prawicy—zaczęli kolegę Mirka zapraszać na spo-
tkania. Również docenił to działanie OPZZ.  

Na zdjęciach u wiceministra Wójcika razem z koleżanką Prezes oraz w OPZZ z prezesem Broniarzem. 


