




Trzeba wiedzieć skąd się wyszło 
fragment wiersza Cypriana Kamila Norwida .

 „Wolnej my Polsce służym już”
 Fragment śląskiej pieśni związkowej 1932 r. 

 Czcząc ojczyste ideały
egoizmu tępmy chwast;
Umiłujmy naród cały,
Lecz nie idźmy w służbę kast!   

 Fragment hymnu ZNP autor S. Zaleski 1906 r. 



Stanisław Nowak 
(1859-1936)

Współtwórca KZNL-ZPpSP

i ZNP, pierwszy prezes 

i współpracownik 
Piłsudskiego, członek Rady 

Narodowej Polskiego Skarbu 
Wojskowego (1914 r.) 

i Naczelnego Komitetu 
Narodowego. Kawaler 

Orderu Odrodzenia Polski. 
Za jego prezesury związek  

rozwijał się na terenie 
dzisiejszego województwa 

śląskiego od 1906 r.





Początki związku na ziemi śląskiej 
pod auspicjami ZNL




 Najstarsze organizacje związkowe powstały na terenach Śląska

jeszcze w XIX wieku m.in. w Bytomiu (Józef Lompa) potem
Ustroń, a od 1896 r. Towarzystwo Pedagogiczne w Cieszynie.

 XX wiek to czas powstawania zrębów Związku Nauczycielstwa
Polskiego (ZNP) opartego najpierw o organizację związaną
z Pilaszkowem. W Sosnowcu 17 grudnia 1905 r. doszło do
zebrania 120 nauczycieli z Zagłębia. Organizacja działała
w Będzinie do 1907 r. Jednak to Związek Nauczycielstwa
Ludowego (ZNL) założony 28 grudnia 1905 r. w Krakowie
przez Stanisława Nowaka (1859-1936) doprowadzi do trwałego
rozwoju organizacyjnego na terenach śląskich po roku 1922.
Wówczas to powstaną pierwsze ogniska związku w granicach
województwa śląskiego.

Początki związku na ziemi śląskiej 





Pilaszków miejsce gdzie 1905 r. doszło do zebrania nauczycieli 
z zaboru rosyjskiego.




 Pierwsze w Wilamowicach 22 września 1906 r. zaraz

potem w Jaworznie 23 września 1906 roku,
a następnie w Żywcu 25 września 1906 r. oraz
Bielsku Białej 3 stycznia 1907 r.. Rozwój organizacji
w Zagłębiu Dąbrowskim to lata 1911 i 1914
i działania braci Lewickich Romana (1885-1940) oraz
Gustawa (1883-1944), co przyniosło powołanie do
życia ognisk w Będzinie oraz Sosnowcu w 1915 r.

Początki związku na ziemi śląskiej 





Informacja o powstaniu najstarszego ogniska na obszarze 
dzisiejszego województwa śląskiego w Wilamowicach 22 IX 1906 r. 

w spisie ognisk Związku Nauczycielstwa Ludowego z 1913 r.  
Arch. ZNP Okręg Małopolski Kraków.





Informacja o powstaniu drugiego ogniska na terenie obecnego 
województwa śląskiego w Jaworznie 23 IX 1906 r. w spisie ognisk 
Związku Nauczycielstwa Ludowego z 1913 r.  Arch. ZNP Okręg 

Małopolski Kraków.





Informacja o powstaniu trzeciego ogniska na terenie obecnego 
województwa śląskiego w Białej 3 I 1906 r. w spisie ognisk 

Związku Nauczycielstwa Ludowego z 1913 r.  Arch. ZNP Okręg 
Małopolski Kraków.





Informacja o powstaniu czwartego ogniska na na terenie obecnego 
województwa śląskiego w Dąbrowie  w 1911 r. w spisie ognisk Związku 

Nauczycielstwa Ludowego z 1913 r. Arch. ZNP Okręg Małopolski 
Kraków.





Mapa kół powiatowych Krajowego Związku Nauczycielstwa 
Ludowego Galicji z zaznaczonymi pierwszymi kołami 

powiatowymi na terenie obecnego województwa śląskiego 
m.in. Biała i Żywiec. 





Roman Lewicki (1885-1940) twórca organizacji 
związkowej w Zagłębiu Dąbrowskim 




 W latach 1915-1916 niemałe zasługi dla wsparcia szkolnictwa polskiego na

Śląsku oraz rozwoju ruchu związkowego nauczycieli miało Centralne Biuro
Szkolne. Utworzone ono zostało przez Ksawerego Praussa (1874-1925) członka
związku i później pierwszego ministra oświaty odrodzonej Polski.

 Na polecenie Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie (NKN) Prauss
utworzył w Dąbrowie Górniczej Centralne Biuro Szkolne w oparciu
przedstawicieli różnych ośrodków społecznych, oświatowych i politycznych.

 Działalność biura była nastawiona na tworzenie nowych szkół rozwój kadry
dydaktycznej i związkowej polskiego nauczycielstwa wraz z zapleczem
materialnym oraz podręcznikowym w czym pomagał mu Marian Falski (1881-
1974) twórca elementarza dla polskich dzieci.

 Prace biura miały trwały efekt i mocno wpłynęły na śląskich działaczy
niepodległościowych.

 W 1916 r. Niemcy rozwiązali tę strukturę. Jednak skutki działań Praussa
pozostawiły trwały ślad i uaktywniły środowisko śląskie, które jednak nie
doczekało się niepodległości w 1918 r.

Centralne Biuro Szkolne 





Marian Falski (1881-1974) członek Centralnego 
Biura Szkolnego działającego na terenie okupacji 

niemieckiej w „kongresówce” - członek ZNP 
twórca pierwszego elementarza.





Ksawery Prauss (1874-1925) członek związku pierwszy 
minister oświaty odrodzonej Polski. Twórca Centralnego 

Biura Szkolnego 





Nauczyciele i Związkowcy w walce o polski 
Śląsk i w powstaniach śląskich 1919-1921 




 Koniec pierwszej wojny w 1918 roku nie oznacza dla Śląska

niepodległości. W latach 1919-1921 rozpoczyna się spór o Śląsk
Cieszyński z Czechami w walkach uczestniczą polscy
nauczyciele i związkowcy, w tym czasie trwają też działania
zbrojne na obszarze Górnego Śląska I, II i III powstanie śląskie
oraz plebiscyt. Dzięki postawie związkowców i nauczycieli
udało się realnie wesprzeć zryw śląski, który zaowocował
przyłączeniem tej ziemi do macierzy w 1922 roku.

 Związek prowadzi akcję agitacyjną oraz wspiera finansowo
plebiscyty i powstania śląskie najlepszym tego dowodem są
działania Komitetu Obrony Narodowej przy Związku, który
jednorazowo przeznaczył 2 grudnia 1920 r. 100000 marek
polskich na wsparcie plebiscytu a nauczycielstwo związkowe
opodatkowało się na ten cel - 1% poborów.

Nauczyciele i Związkowcy w walce o polski 
Śląsk i w powstaniach śląskich 1919-1921 





Pieczęć Nauczycielskiego Komitetu Obrony Narodowej przy Związku 
Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, który podjął uchwałę o 

opodatkowaniu się na potrzeby plebiscytu śląskiego i przekazał sto tysięcy 
marek polskich na potrzeby Śląska. Arch. ZG ZNP w Warszawie. 




 Protokół nr XIX
 2 XII 1920 r. [Warszawa]
 Prowadzący kol. Muller 
 Porządek dzienny:
 […] Biuletyn Zarz.[adu] Oddziału Warszaw.[skiego] w 

sprawie opodatkowania się na plebiscyt Śląski 
 […]  I Zarząd Oddz.[iału] Warsz.[awskiego] Związku PNSP 

wydał biuletyn, w którym powołuje nauczycielstwo Szkół 
Pow.[szechnych] do jednorazowego opodatkowania się na 
plebiscyt śląski. […] w wysokości 1% od poborów 
państwowych. 

 [ …] Naucz.[ycielski] Komitet Obr[ony] Nar.[odowej] uchwala 
w zasadzie 100000 mk (sto tysięcy marek [polskich]) na 
plebiscyt na Górnym Śląsku 

Nauczyciele i Związkowcy w walce o polski 
Śląsk i w powstaniach śląskich 1919-1921 





Uchwała z 2 XII 1920 r. Nauczycielskiego Komitetu obrony Narodowej przy 
Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w sprawie 

przekazania 100 tys. marek polskich na potrzeby plebiscytu śląskiego 
i opodatkowaniu się nauczycielstwa na potrzeby plebiscytowe.




 W całym kraju rozwijano działania propagandowe dla wsparcia  

walki o Śląsk. O czym świadczy poniższy dokument tj.  odezwa 
krakowska z maja 1921 r. 



 Poparcie dla walki o przyłączenie Śląska Walne Zgromadzenie 
nauczycieli ZNPSP w

 Krakowie 1921 r.
 Walne Zgromadzenie […] 7 maja 1921 r. […] w Krakowie. 

Przewodniczący udzielił  głosu p. Drozdowskiemu. Który wyraził 
naszym Braciom na Górnym Śląsku najgłębszą cześć i najgłębszy 
hołd za ich wytrwanie w wierności ku swej Macierzy, następnie 
zaprotestował imieniem nauczycielstwa polskiego przeciw 
wszelkim zakusom wrogów naszych pragnących sfałszowania 
plebiscytu […].



Nauczyciele i Związkowcy w walce o polski 
Śląsk i w powstaniach śląskich 1919-1921 





Poparcie dla walki o przyłączenie Śląska przez Walne 
Zgromadzenie nauczycieli ZNPSP w Krakowie 7 V 

1921 r. Arch. ZNP Okręg Małopolski Kraków.




 Związek Nauczycielstwa Polskiego oprócz wkładu ogólnego, 

działań finansowych i propagandowych wsparł także osobowo 
walkę o Śląsk. 

 Nasi członkowie ówcześni i przyszli uczestniczyli w 
powstaniach śląskich, a także byli członkami komisji 
plebiscytowych. Było w to zaangażowanych około 250 osób. 

 Jedną z nich był Józef Syska (1890-1982), W 1920 roku działał w 
Komisji Plebiscytowej na Śląsku. Potem agitował w Warszawie 
pośród nauczycielstwa i kierownictwa ZPNSP (za 
przywróceniem tej dzielnicy do macierzy i za wsparciem 
materialnym tych działań. Był obecny na Śląsku podczas III 
powstania śląskiego w 1921 r. 

Nauczyciele i Związkowcy w walce o polski 
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KRZYŻ NA ŚLĄSKIEJ WSTĘDZE WALECZNOŚCI I 
ZASŁUGI nadawany w latach 1921-1924 i odznaka 

od 1927 r.




 Powstańcem śląskim był przyszły członek naszej 

organizacji tj. ZNP od lat 30-tych XX wieku Imiela
Emanuel Konstanty ps. Karol Dym (1888-1953), od 
1918 roku aktywnie działa na Śląsku, bierze udział w 
pierwszym powstaniu Śląskim w 1919 roku, potem 
rozwija Związek Nauczycieli Górnoślązaków, był 
kierownikiem Wydziału Szkolnego przy 
Komisariacie Plebiscytowym. Autor hymnu 
powstańców śląskich (1919). 

Nauczyciele i Związkowcy w walce o polski 
Śląsk i w powstaniach śląskich 1919-1921 





Imiela Emanuel Konstanty ps. Karol Dym (1888-1953), uczestnik 
powstań śląskich autor hymnu powstań śląskich, członek ZNP. 

(Domena publiczna).




 Hymn Powstańców Śląskich 
 Autor: Emanuel Imiela ps. Karol Dym 
 Rok: 1919
 Powstańcy, naprzód! Hej w szeregi!
 Na ramię broń, do boku stal!
 Wytknięta droga: Odry brzegi!
 W obronie stańmy modrych fal


 Do walki marsz o świętą ziemię
 O święte chaty, święty siew
 O śląski lud, piastowe plemię
 O serca polskie, polską krew


 Na bój! na bój! Nie spoczniem, 
 aż ustąpi wróg,
 Bo nas na bój prowadzi Bóg.


Hymn powstańców śląskich





Emanuel Imiela (1888-1953) ps. Karol Dym wraz z rodziną od lewej 
siedzi córka Maria, Czesława, teść Wacław Ateński i syn Stanisław 

a stoi żona Maria.  Zbiory prywatne.





Odsłonięcie tablicy Emanuela Imieli na domu przy ul. Andrzeja 23 
w Katowicach, gdzie mieszkał przed wojną z rodziną w latach 30-

tych XX wieku. Przemawia Pan Władysław Sala na odsłonięciu 
tablicy pamiątkowej. Zbiory prywatne.




 Do szeregu powstańców należy zaliczyć Stanisława Kozieła (1906-1996),

który jako małoletni chłopiec uczestniczył w III powstaniu śląskim,
a potem działał w Związku Powstańców Śląskich, a czynnym

nauczycielem i związkowcem został w końcu 1925 roku. Kolejny to Jan
Imach (1899-1944), który walczył w I powstaniu śląskim będąc jeszcze
gimnazjalistą w Będzinie i członkiem ZHP oraz POW-u. Dalej mamy
ciekawą postać Tadeusza Tarnawskiego (1901-1977), który jako uczeń
brał udział w obronie Lwowa w 1919 roku (Orlęta lwowskie), a w 1920
roku przybył na ochotnika na Śląsk by pomóc powstańcom oraz
w plebiscycie. Wziął udział w III powstaniu śląskim, Nie można
zapomnieć też o agitacyjnej i plebiscytowej pracy Gustawa Lewickiego
(1883-1944) i jego brata Romana Wacława Lewickiego (1885-1940) pod
hasłem „Śląsk do Polski”. Kolejny Bogusław Jakubowicz (1906-1992) jako
harcerz uczestnik III powstania śląskiego, działacz ZHP i ZNP
w Sosnowcu. Był jeszcze Mieczysław Kłapa (ur. 1890 r.) współpracownik
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu, a także pracował przy
plebiscycie w Zabrzu, mieszkaniec Zabrza, od 1910 roku nauczyciele,
działacz związkowy.

Nauczyciele i Związkowcy w walce o polski 
Śląsk i w powstaniach śląskich 1919-1921 





Marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, a także honorowy 
członek Związku, podczas wizyty w Katowicach 27 sierpnia 1922 r. 
Zdjęcie przedstawia ceremonię dekorowania powstańców śląskich 

Krzyżami Virtuti Militari




 Na koniec warto tez wspomnieć choćby jednego bohatera z

Cieszyna Jerzego Kisiela (1887-1975), nauczyciela
walczącego o polskość jeszcze przed I wojną, karanego za
swe patriotyczne przekonania i działalność w Karwinie. Był
żołnierzem walczył pod Gorlicami w 1915 roku potem
powrócił z wojny i w 1918 roku przy pomocy górników
rozbroił 120 osobowy oddział kawalerii austriackiej,
a konie wysłał do Cieszyna dla Polskiego Wojska. Wspierał
czynnie walkę o polski Cieszyn i Śląsk. Ten spis zamyka
postać Witolda Wyspiańskiego (1886-1945) brata
stryjecznego Stanisława Wyspiańskiego sławnego malarza,
dramaturga i artysty. Rozwijał swą działalność artystyczną,
przyrodniczą i nauczycielską w Sosnowcu, zaangażowany
w działania na rzecz powrotu Śląska do Polski.

Nauczyciele i Związkowcy w walce o polski 
Śląsk i w powstaniach śląskich 1919-1921 





Witold Wyspiański (1886-1945) stryjeczny brat Stanisława 
Wyspiańskiego, działacz na rzecz polskiego Śląska członek ZNP. 

(Domena publiczna)





Początki organizacji związkowej i szkolnej na 
obszarze Śląska od 1918 do 1926 roku 




 W 1919 r. powstają pierwsze organizacje nauczycielskie, a 

najistotniejsze staje się powołanie w 1920 r. Związku 
Nauczycieli na Górnym Śląsku, kolejne to Wydział Szkolny w 
ramach Polskiej Komisji Plebiscytowej. W Cieszynie działa 
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, które współpracuje ze 
Zjednoczonym już wówczas Związkiem Nauczycielstwa Szkół 
Powszechnych (nazwa od 1919 r.) później Związek 
Nauczycielstwa Polskiego (od 1930 r.). Teren Górnego Śląska 
wymagał pracy u podstaw. W Cieszyńskiem mimo, że pierwsze 
ognisko Związku powstaje w 1924 r., to rodzi się ono na bazie 
już wcześniej funkcjonującego Towarzystwa Pedagogicznego, a 
jego pierwszym prezesem jest Jan Żebrok (1883-1965) 
zasłużony działacz i nauczyciel polski. 

Początki organizacji związkowej i szkolnej na 
obszarze Śląska od 1918 do 1926 roku 





Pierwsza i ostatnia strona 4 stronicowego protokołu informującego, że 25 III 1924 r. 
PTP na Śląsku Cieszyńskim uległo likwidacji i przystapiło do ZPNSP na Śląsku na 

końcu widoczny podpis prezesa PTP a nastepnie prezesa ZPNSP na Śląsku 
Cieszyńskim Jana Żebroka głównego architekta tego wydarzenia. Arch. ZG ZNP w 

Warszawie.





Dokument informujący o powstaniu ogniska w Cieszynie oraz 
początek zapisu składek z ognisk z okręgu cieszyńskiego z lat 

1924-1925. Arch. ZG ZNP w Warszawie.





Część druga dokumentu informującego o składkach ognisk 
związku z okręgu cieszyńskiego z lat 1924-1925. Arch. ZG ZNP w 

Warszawie.




 W przypadku górnośląskiego terenu jest to proces nieco szybszy bo

pierwsze ogniska powstają w Mysłowicach, Rybniku, Mikołowie, Chełmie
Wielkim, Dąbiu, Nowych Hajdukach w 1922 r. i a ostateczne przyłączenie
do ogólnopolskiej organizacji to 1923 r. i powstanie okręgu pod
przewodnictwem pierwszego prezesa Jana Mangolda (1885-1958)
w Mysłowicach. Do 1 czerwca 1924 r. organizacja na Górnym Śląsku liczy
910 nauczycieli skupionych w 19 ogniskach np. w Wodzisławiu Śląskim
ognisko powstaje w 1925 roku. W 1926 roku liczba ognisk wynosi 33
i skupia 1413 osób, a Związek staje się najliczniejszą organizacja

nauczycielską na Śląsku mającą główny wpływ na rozwój polskiego
szkolnictwa i polskości w tej dzielnicy. To tu dzięki pracy Józefa Syski
(1890-1982) i Mariana Falskiego (1881-1974) naszych związkowców udaje
się wprowadzić pierwsze polskie podręczniki dla dzieci i rozbudować sieć
szkół na Górnym Śląsku przy współpracy lokalną administracją. W końcu
dzielnicę tę i jej rozwój wspiera też sam Marszałek Józef Piłsudski (1867-
1935) honorowy członek związku, który przybywa na teren Górnego
Śląska jeszcze w 1922 roku.

Początki organizacji związkowej i szkolnej na 
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Informacja o Ogniskach ZPNSP na Górnym Śląsku z 25 marca 1924 
r., Arch. ZG ZNP w Warszawie.





Informacja o Ogniskach ZPNSP na Górnym Śląsku z 14 maja 1924 
r., Arch. ZG ZNP w Warszawie.





Dokument z ukonstytuowania się Komisji Śląskiej we wrześniu 
1923 r. czyli powołania do życia okręgu śląskiego związku. Arch. 

ZG ZNP w Warszawie.





Protokół z posiedzenia Komisji Śląskiej ZPNSP tj. Komisji Okręgu 
Śląskiego z maja 1924 r. Arch. ZG ZNP w Warszawie.  





Wykaz kandydatów na członków Komisji Śląskiej –
okręgu, 20 II 1925 r. Arch. ZG ZNP w Warszawie 





Wykaz składek z ogniska związku w Świętochłowicach 
od V do IX 1925 r., Arch. ZG ZNP w Warszawie. 





Wykaz ognisk ZPNSP w województwie śląskim z 22 III 
1926 r. Arch. ZG ZNP w Warszawie. 





Pierwsza strona protokołu pierwszego Walnego Zjazd 
Związku w województwie śląskim 4 VI 1924 r.  Arch. 

ZG ZNP w Warszawie.





Pieczęć Zarządu Okręgu Śląskiego ZPNSP z 1926 r. 
Arch. ZG ZNP w Warszawie.





Organizacja związkowa (ZPNSP i ZNP) na obszarze 
Śląska od 1926 do 1939 roku.




 Organizacja związkowa wzrasta od 1926 roku do

1939 r. W latach 1927 -1937 liczba członków ZNP
wzrosła o ponad tysiąc osób z liczby 1795 członków
w 1927 r. do 2927 osób w 1937 roku. Liczba ognisk
związkowych też rośnie do 58 w 1936 r. Funkcje
prezesów okręgu śląskiego w tym czasie sprawowali
Jan Mangold (1922-1924), Józef Szafran (1924-1928),
Jan Żebrok (1928-1929), Stanisław Rzeszowski (1929-
1931), Roman Mazanek (1931-1932), Józef Syska
(1932-1935) i Eugeniusz Kinstsner (1935-1939).

Organizacja związkowa (ZPNSP i ZNP) na obszarze 
Śląska od 1926 do 1939 roku.





Zmiany liczby członków ZPNSP i ZNP w latach 1922-
1937. „Ogniskowiec” Nr ¾, 1937/38 r. 





Opis sytuacji organizacji związkowej na Śląsku z 20 XII 
1926 r. Arch. ZG ZNP w Warszawie.





Tabela rozwoju organizacji ZNP - ognisk na Śląsku za 
lata 1922-1937. „Ogniskowiec” Nr ¾, 1937/38 r. 




 Nauczyciel i działacz społeczny oraz związkowy. Urodzony w

Pogwizdowie, syn Józefa i Marii z domu Gembali. Dzieciństwo w
Mistrzowicach. Ukończył w 1905 r. Gimnazjum Macierzy Szkolnej w
Cieszynie. Był nauczycielem w Marklowicach Górnych i Dąbrowie. Od 1920
r. kierownik szkoły ludowej i wydziałowej w Skoczowie. Od 1936 r. w
Cieszynie a potem w Dąbrowie Górniczej gdzie uczy w tamtejszej szkole
górniczej. Podczas II wojny światowej od 1940 r. więzień obozu w Dachau.
Po wojnie został kierownikiem szkoły podstawowej w Cieszynie. Prezes
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (1918-1924).
Był prezesem cieszyńskiego okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego
(ZNP, od 1924) oraz członkiem Zarządu Głównego ZNP w Warszawie i
wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZNP w Katowicach (od 1924 r.). Prezes
okręgu śląskiego 1928-1929. Następnie prezes Macierzy Szkolnej (1936-1939,
1945-1948). Po 1945 r. prezes Zarządu Powiatowego ZNP. Radny Miejskiej
Rady Narodowej w Cieszynie. Pisarz i publicysta, pisze m.in. w "Dzienniku
Cieszyńskim" i "Miesięczniku Pedagogicznym". Autor książek i
podręczników poeta m.in. "Pamiętnika śląskiego nauczyciela" czy „Nasze
czytanki dla piątego roku szkolnego – szkół powszechnych (kilka wydań).
Zmarł w Cieszynie.

Zasłużeni dla szkolnictwa i Związku Nauczycielstwa Polskiego 
na Śląsku 

Jan Żebrok prezes okręgu śląskiego 1928-1929





Jan Żebrok (1883-1965)
prezes okręgu śląskiego





Jan Żebrok „Nasze Czytanki” wydanie z 
1930 r. Bytom. (Domena publiczna) 





 Nauczyciel, działacz niepodległościowy, publicysta, pisarz i związkowiec prezes okręgu
śląskiego ZNP w latach 1932-1935. Urodził się 12 III 1890 r. w Bobrku pow. Chrzanowski w
rodzinie rolniczej. Od 1911 r. nauczyciel i członek organizacji związkowej, studiował w
Krakowie i Brukseli w latach 1914-1918 służył w armii austriackiej. Od 1913 r. związany z Górny
Śląskiem. Popularyzował tematykę śląską w Galicji. Oddelegowany przez władze polskie do
działań na terenie Śląska w 1918 r. i zajmował się komunikacja pomiędzy Warszawą a Śląskiem.
Rozwijał życie narodowe na Górnym Śląsku w latach 1918-1922. Działał w Komisji plebiscytowej
i był na Śląsku podczas trzeciego powstania śląskiego w 1921 r. wspierał powstańców, zbiegał o
finanse na plebiscyt i wsparcie powstań w Warszawie i w Związku. Był kilka razy u Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego wraz z delegacją Ślązaków. Studiował na Uniwersytecie
Jagiellońskim oraz Warszawskim. Po włączeniu Śląska do Polski w 1922 r. tworzył ogniska
związku wówczas ZPNSP na Śląsku i pracował w Państwowym Nauczycielskim Seminarium
Męskim w Mysłowicach. Od 1929 dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowskich
Górach. Pisał w pismach „Lud” w Mysłowicach i „Lokator”, współredagował „Ogniskowiec”
pismo związkowe na Śląsku o charakterze pedagogicznym. W latach 1930-1935 poseł na Sejm
Śląski. W latach 1932-1935 prezes ZNP na okręg śląski. W okresie okupacji w Krakowie i Bochni
tworzy Tajną Organizacje Nauczycielską (TON) oddział śląski i prowadzi tajne komplety w
Bochni i Krakowie. Po wojnie jest jednym z reaktywujących związek i szkołę na Śląsku, pracuje
w Katowicach w szkolnictwie publikuje oraz uczy i kieruje Pedagogium w Katowicach. Był
autorem elementarza śląskiego i wielu prac dla nauczycieli. Prace zawodową skończył w 1961 r.
zm. 10 IX 1982 r. w Katowicach.

Zasłużeni dla szkolnictwa i Związku Nauczycielstwa Polskiego 
na Śląsku

Józef Syska (1890-1982) prezes  okręgu śląskiego 1932-1935





Z życia ZNP – referat Józefa Syski prezesa 11 maja 1935 r. w 
Tarnowskich Górach na nadzwyczajnym zebraniu ogniska, „Głos 

Radzionkowski” 1935, R. 5,  nr 117.





Informacja o działaniach Józefa Syski prezesa okręgu śląskiego w 
sekcji społeczno oświatowej w 1934 r. „Ogniskowiec” nr 10, 1934 r.





Elementarz Samouczek wydanie 1930  Katowice autorstwa Józefa 
Syski. (Domena publiczna) 





Stenogram pierwsza strona  ze Zjazdu z Katowicach z 1932 r. pod 
przewodnictwem Józefa Syski, Arch ZG ZNP w Warszawie 





Pismo do ZG ZNP w Warszawie z 10 VI 1932 r. w sprawie 
dofinansowania działań Okręgu Śląskiego podpisane przez prezesa 

Okręgu Śląskiego Józefa Syskę. Arch. ZG ZNP w Warszawie 





Pismo do Zarządu Głównego ZNP w sprawie 10 lecia działalności 
ZNP na Śląsku i związanych z tym uroczystościami podpisane 

przez prezesa okręgu śląskiego Józefa Syskę z  27 IV 1932 r. Arch. 
ZG ZNP w Warszawie.





Zarząd Okręgu Śląskiego z 1937 r. 
„Ogniskowiec” Nr ¾, 1937/38 r.




 Przed wybuchem wojny w śląskich szkołach

powszechnych do ZNP należało 1736 nauczycieli a w
całym Okręgu Śląski było 3050 członków. Organizacja
działała na wielu polach współdziałała z m.in. z ZHP,
Organizacjami Wojskowymi ze Stowarzyszeniem
Powstańców Śląskich i wieloma innymi. Posiada tez
własny organ wydawniczy charakterystyczny da Śląska
jest nim „Ogniskowiec” wydawany od 1925 roku a jego
redaktorem był Józef Syska. Głównym zadaniem
wydawnictwa była walka o polską szkołę. Wszystkie te
działania związkowe oraz rozwój szkolnictwa śląskiego
zahamował wybuch II wojny światowej.

Organizacja związkowa (ZPNSP i ZNP) na obszarze 
Śląska od 1926 do 1939 roku.





Okręg Śląski pierwsza strona i zestawienie ognisk ZNP w 
Katowicach ze spisu ognisk i oddziałów ZNP z 1939 r. Arch. ZG 

ZNP w Warszawie.





Mapa ognisk i oddziałów powiatowych ZNP w okręgu śląskim –
sieć organizacji ZNP na Śląsku – województwo śląskie z 1937 r. 

„Ogniskowiec” Nr ¾, 1937/38 r.





Józef Piłsudski honorowy 
członek ZNP 




 Współpraca Józefa Piłsudskiego z organizacja związkowa datuje się od

początków jej istnienia. W latach 1911-1913 przyszły Marszałek Polski brał
udział jako wykładowca w kursach dla nauczycieli związkowcy a w
okresie 1914-1921 związek jednoznacznie poparł działania
niepodległościowe i Legiony a członkowie organizacji także na Śląsku
współpracowali z Piłsudskim w walce o Niepodległa wymienić tu można
Emanuela Imielę, Jana Żebroka czy też Józefa Syskę no i oczywiście całe
kierownictwo Związku. Organizacja Polskiej Organizacji Wojskowej
(POW-u) działał prężnie na Śląsku w okresie powstań śląskich 1919-1921 a
Imiela wraz z delegacja Ślązaków kilkakrotnie zabiegał o wsparcie
ówczesnego Naczelnika Państwa. W 1921 r. (17 V) Piłsudski został
honorowym członkiem Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych (ZPNSP- później ZNP do 1930 r.) a następnie w 1922 r.
odwiedził Śląsk by uhonorować powstańców pośród, których wielu
należało do naszej organizacji. W latach 1923-1935 podobnie jak cały
związek tak i śląska jego część współpracowała z Marszałkiem na polu
polityki edukacyjnej i polonizacji Śląska. Warto zaznaczyć że honorowym
członkiem związku była tez żona Marszałka Aleksandra Piłsudska (1937
r.). Gdy zmarł w 1935 r. związkowcy Śląscy oddali mu należną cześć i byli
mocno zaangażowani w uroczystości żałobne, a następnie upamiętnienie.

Związek Nauczycielstwa Polskiego 
na Śląsku a Józef Piłsudski.





Józef Piłsudski honorowy członek ZNP na Śląsku pośród 
górników  na Barbórki 1924 r. - ze zbioru Tomasza Jamroza 

Piłsudskiego (potomka rodziny Piłsudskich) 





Dyplom honorowego członkostwa w ZNP Aleksandry Piłsudskiej 
z 1937 r. i zdjęcie Marszałkowej z przed 1914 r. , Arch. ZG ZNP w 
Warszawie i Archiwum rodzinne Tomasza Jamroza-Piłsudskiego.





Marszałka Józefa Piłsudskiego z „Ogniskowca” 
specjalnego  numer z maja 1935 r. 





Ogłoszenia i działania ZNP okręg śląski w związku z żałoba 
narodową po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego Honorowego 

Członka ZNP, „Ogniskowiec” maj 1935 r.  





Telegram żałobny z kondolencjami w związku ze śmiercią 
Marszałka Józefa Piłsudskiego z ogniska w Pszczynie na Śląsku. 

Arch. ZNP w Warszawie.





Informacja o datkach na budowę Kopca Piłsudskiego w Krakowie 
z Ogniska w Wełnowcu (Katowice) z grudnia 1935 r. Arch. ZG 

ZNP w Warszawie.





Sprawozdanie ze związkowych uroczystości żałobnych z dnia 18 V 
1935 r. na cześć Marszałka Józefa Piłsudskiego honorowego 

członka ZNP w Tarnowskich Górach. Arch. ZG ZNP w 
Warszawie.





Przekazanie przez Ognisko ZNP w Bielsku kwoty 30 zł na budowę 
Kopca Józefa Piłsudskiego 27 IX 1936 r., Arch. ZG ZNP w 

Warszawie. 





Oddanie hołdu Józefowi Piłsudskiemu przez prezesa okręgu 
śląskiego Józefa Syskę na XIII zjeździe Delegatów ZNP, okręg 

śląski 2VII 1935 r. „Ogniskowiec” numer lipcowy 1935 r. 





Zdjęcie z oddanie hołdu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu 
honorowemu członkowi ZNP przez okręg śląski 5 X 1935 r., 

„Ogniskowiec” numer jubileuszowy z 1937 r. 





Związkowe wydawnictwo na Śląsku
Zestawienie pomocy dydaktycznych, podręczników, książek szkolnych 

wydanych nakładem księgarni „Kresy” z Cieszyna związkowej. 

Arch. ZG ZNP w Warszawie




 „Ogniskowiec” był czasopismem dla nauczycieli śląskich i wydawany 

był w latach 1925-1939. Pierwszy numer zredagowano i wydano w 
Mysłowicach 16.XI.1925. Pismo wydawano w Mysłowicach do 
kwietnia 1926 roku. Redaktorem naczelnym był do lipca 1930 r. Józef 
Syska, nauczyciel i Dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w 
Mysłowicach, w latach 1932 - 1934 oraz w 1945 Prezes Zarządu Okręgu 
Śląskiego ZNP, od VII 1930 r. redaktorem był Stanisław Błasiński z 
Mysłowic - Janowa, wydawcą w imieniu Komisji Śląskiej był Michał 
Starmach z Mysłowic. Głównym zadaniem czasopisma i 
publikowanych w nim tekstów nauczycieli była walka o polska szkołę 
na Śląsku. „Ogniskowiec” kształtował świadomość narodową wśród 
Polaków oraz nauczycieli i związkowców na Śląsku oraz 
popularyzował kulturę polska oraz szkolnictwo. Po II wojnie 
światowej powrócił już w nieco innej formie i jest dziś wydawany jako 
organ Okręgu Śląskiego popularyzujący wiedzę o związku jego pracy i 
tradycjach oraz chwalebnej historii redaktorem jest Jan Kraśkiewicz. 

„Ogniskowiec” pismo śląskiego ZNP  





Jeden z pierwszych numerów „Ogniskowca” z 22 
września 1926 r. 





„Ogniskowiec” nr z listopada 1926 r. w nim  odezwa wzywająca na 
manifestacje w Katowicach z okazji 95 rocznicy wybuchu 

powstania listopadowego (1831 r).





„Ogniskowiec” Jubileusz ZNP na Śląsku i złożenie hołdu 
powstańcom śląskim numer z 25 

czerwca 1932 r.  





Strona tytułowa jubileuszowego „Ogniskowca” z21 
maja 1932 r.





Spis treści numeru majowego z 1935 r. „Ogniskowca” 
czczący pamięć zmarłego Józefa Piłsudskiego 

honorowego członka ZNP.





Specjalny numer „Ogniskowiec” jubileuszowy na 15 lecie 
związku i przyłączenia Śląska do Macierzy z 1937 r.





„Ogniskowiec” jeden z ostatnich przed wybuchem II 
wojny z przełomu lat 1938/1939 – okładka.





Okładka jubileuszowego „Ogniskowca” numeru 
specjalnego na 115 lecie ZNP i 102 rocznicę 

niepodległości z 2020 roku.





Okładka jubileuszowego „Ogniskowca” z 2022 r. na 
stulecie ZNP i szkoły polskiej na Śląsku.




 W roku 1932 ogłoszony został konkurs na odznakę Związku Nauczycielstwa

Polskiego (ZNP) wygrał projekt Kazimiery Dobrowolskiej z Wilna, natomiast
także przedstawiciele śląskiego ZNP przesłali piękne projekty o wymowie
patriotyczno-związkowej a szczególnie „Ogniskowiec” do autorów należeli
Władysław Pająk Janów Miejski Szkoła III, Szopienice Górny Śląsk, Gonet Józef
Mysłowice, Seminarium Nauczycielskie Męskie, Ignacy Jaromek z Mysłowic czy
Hess Kazimierz z Ogniskowca Mysłowice albo Marian Żródłowski nauczyciel w
Kopalni Emy koło Rybnika Górny Śląsk.

 Ustanowiona w 1932 roku odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego autorstwa Kazimiery 
Dobrowolskiej symboliką nawiązuje w oczywisty sposób do motywów patriotycznych poprzez 
biało-czerwoną kolorystykę, nie bez znaczenia pozostają linie - promienie (wschodzącego) 
słońca, ukazujące się zza flagi narodowej; akronim ZNP umieszczono na czerwonej tarczy 
sugerującej tarczę słoneczną. O trafności graficznej niech świadczy także fakt, iż część 
skojarzeń idzie w stronę husarii (pióra, wstęga i tarcza obronna sugerująca polską tradycję 
szlachecką i rycerską). Rysunek utrzymany w stylistyce art déco. 

 Pierwszy opis jaki został zamieszczony w "Głosie Nauczycielskim" nr 27 z 1933 roku s. 489 
jest następujący "nowa odznaka związkowa wykonana jest ze srebra w kształcie tarczy. 
Rysunek symbolizuje charakter naszej organizacji. Wstęga w barwach narodowych wskazuje 
na polskość i patriotyzm naszej grupy zawodowej, słońce wraz z promieniami - symbolizuje 
zawód nasz, litery okręgu - tworzą inicjały naszej organizacji".

Odznaka związkowa konkurs 1932 
kontekst śląski- 100 lat odznaki ZNP





Projekt odznaki nr 1 z „Ogniskowca” – autor. Hess Kazimierz 
Mysłowice, Arch. ZG ZNP Warszawa.





Projekty odznak nr 2 i 3 z „Ogniskowca” – autor. Hess Kazimierz 
Mysłowice, Arch. ZG ZNP Warszawa.





Projekty odznak nr 4 i 5 z „Ogniskowca” – autor. Hess Kazimierz 
Mysłowice, Arch. ZG ZNP Warszawa.





Projekt odznaki nr 1 z „Ogniskowca” – autor. Hess Kazimierz 
Mysłowice, Arch. ZG ZNP Warszawa.





Projekty odznak „Wytrwałość- zwycięstwo” wraz z opisem 
autorstwa Władysława Pająka, Janów Miejski Szkoła III Szopienice 

Górny Śląsk, Arch. ZG. ZNP Warszawa.





Projekty odznak „Wytrwałość- zwycięstwo” autorstwa 
Władysława Pająka, Janów Miejski Szkoła III Szopienice Górny 

Śląsk, Arch. ZG. ZNP Warszawa.





Projekty odznak związkowych autorstwa Żurowskiego Mariana 
nauczyciela w Kopalni Emy Koło Rybnika Górny Śląsk, Arch. ZG 

ZNP w Warszawie.





Projekty odznak związkowych „Siła” autorstwa Józefa Gnata z 
Mysłowic z Seminarium Nauczycielskiego Męskiego,. Arch. ZG 

ZNP w Warszawie. 





Projekty odznak związkowych „Zjednoczenie” autorstwa Ignacego 
Jaromka z Mysłowic z Seminarium Nauczycielskiego Męskiego,. 

Arch. ZG ZNP w Warszawie. 





Projekt odznaki niezidentyfikowanego autora z 
Górnego Śląska. Arch. ZG ZNP Warszawa 





Tajna Organizacja Nauczycielska – Śląsk 
1939-1945




 Przed wybuchem wojny władze III Rzeszy w

Berlinie nakazały stworzenie listy polskich
obywateli, których uznano za szczególnie
„niebezpiecznych”. W ten sposób powstała specjalna
księga gończa tzw. Sonderfahndungsbuch Polen.
Osoby w niej umieszczone po zajęciu Polski miały
być uwięzione, a następnie zlikwidowane. Lista
zawierała nazwiska 8700 osób z całej Polski, z czego
ponad 1000 z województwa śląskiego, w tym wielu
nauczycieli

Przygotowanie Niemiec do walki z polska oświatą na 
Śląsku  





Struktura TON z zaznaczonym z 
okręgiem Katowice




 Wszystkie te działania związkowe oraz rozwój szkolnictwa 

śląskiego zahamował wybuch II wojny światowej. Śląscy 
nauczyciele podobnie jak wszyscy związkowcy zaangażowani 
zostali  w walkę o niepodległość zarówno z bronią w ręku jak i 
działając na zapleczu, a w czasie okupacji lat 1939-1945 zasilili 
organizację podziemne oraz Tajne Nauczanie w ramach Tajnej 
Organizacji Nauczycielskiej (TON- kryptonim podziemny 
ZNP). Obszar Śląska został przyłączony do Rzeszy, co 
utrudniło poważnie działalność tajnego nauczania i Polskiego 
Państwa Podziemnego stąd tez struktury TON rozwinęły się 
głównie na obszarach Generalnego Gubernatorstwa a śląskie 
nauczycielstwo znalazło schronienie w okręgu krakowskim 
tworząc śląski oddział TON. Danina krwi nauczycieli 
związkowców śląskich była wysoka jednym z przedstawicieli 
był Marian Batko (1901-1941) zamęczony w niemieckim obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu/Auschwitz.

TON na Śląsku 





ZNP – podziemny kryptonim TON
część Polskiego Państwa Podziemnego 1939-

1945




 Śląskie Biuro Szkolne zostało wyodrębnione z szerszej 

komórki szkolnej – Biura Szkolnego Ziem Zachodnich. 
Utworzyli je byli nauczyciele ze Śląska: dr Alojzy Targ, dr 
Stefania Mazurek i dr Kazimierz Popiołek, który Śląskim 
Biurem Szkolnym kierował.

 W styczniu 1940 roku zawiązało się w Krakowie tajne 
kuratorium na czele którego stał śląski działacz 
oświatowy Jan Smoleń. W jego skład wchodzili: 
Włodzimierz Gałecki, Maria Chrzanowska oraz 
Mieczysława Mitera – Dobrowolska. Jesienią 1940 roku w 
tajnym kuratorium powstała sekcja śląska tzw. Ośrodek 
Szkolny Tajnego Nauczania dla młodzieży śląskiej. 

TON na Śląsku 





Marian Batko 1901-1941





Informacja o przyznaniu Krzyża Virtuti 
Militarii Marianowi Batko




 mgr UJ pedagog. Syn górnika spod Karwiny. W rodzinnych stronach pracował jako 

nauczyciel i działacz
 oświatowy tamtejszej Polonii do 1922 roku. Później w Rozdziemiu i Mysłowicach 

oraz jako kierownik PSP w Kostuchnie powiat Katowice, gdzie był sekretarzem 
Polskiego Związku Zachodniego i działaczem Związku Powstańców Śląskich.

 Po wybuch wojny przyjechał z rodziną do Krakowa. W latach 1940 – 42 był 
członkiem Miejskiej Komisji Oświaty i Kultury w Krakowie. Organizował i 
prowadził komplety tajnego nauczania w Podgórzu. Kolportował prasę 
podziemną. Aresztowany 11 listopada 1942 roku pod zarzutem organizowania 
tajnego nauczania i kolportażu prasy. Aż do wyzwolenia przebywał kolejno

 w więzieniu na Montelupich (4 miesiące) i w obozach: Oświęcimiu, Gross –Rosen i 
Sachsenhausen. 

 Po wyzwoleniu do 1947 roku pracował jako psycholog w Ośrodku Poradnictwa 
Psychologicznego i Zawodowego, Wojewódzkim Ośrodku Selekcyjnym, Pracowni 
Psychologii Pracy, wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Katowicach 
oraz Instytucie Medycyny Pracy w Przemyśle Górniczym i Hutniczym w Zabrzu. 
Jako naukowiec pracował nad testami uzdolnień kandydatów do pracy w 
górnictwie i hutnictwie. Wycieńczony trudami obozów koncentracyjnych zapadał 
często na zdrowiu. Zmarł 30 listopada 1963 roku.

Bronisław Wilhelm Trzaskalik, 1901 – 1963
członek TON śląskiego 





Bronisław Wilhelm Trzaskalik , 1901 – 1963
członek TON śląskiego 




 doktor filozofii UJ. Kierownik PSP w Piekarach 

Śląskich. Uczestnik kampanii wrześniowej.

 Od września 1941 roku brał czynny udział w tajnym 
nauczaniu w Ośrodku nr XI, a od 1943 roku był 
kierownikiem IV Rejonu Tajnego Nauczania. 

 Członek Miejskiej Komisji Oświaty i Kultury w 
Krakowie i referent ds. szkolnictwa powszechnego i 
średniego. Od 1945 roku organizator Liceum 
Pedagogicznego w Opolu., inspektor szkolny w 
Katowicach. Wykładowca WSP w Krakowie, członek 
Komisji Nauk Pedagogicznych Oddziału PAN.

Marian Ziemba (1900 – 1978)
członek TON śląskiego 
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 mgr fil. UJ. nauczyciel PLiG w Rudzie Śląskiej i Katowicach. Od

1935 r. delegowany na stanowisko nauczyciela w Polskim
Gimnazjum w Bytomiu. Działacz Uniwersytetu Ludowego
Polsko – Katolickiego Towarzystwa Szkolnego. Członek
Zarządu Głównego TNSW. W czasie okupacji działał na terenie
Krakowa jako kierownik Okręgowego Biura Szkolnego, które
kierowało tajnym szkolnictwem. Uwięziony we wrześniu 1942
r. wraz z członkami Okręgowej Krakowskiej Rady Spółdz.
przebywał przez dwa miesiące w więzieniu na Montelupich
wraz z innymi członkami, gdzie usiłowano uwięzionym
dowieść, że udzielali pomocy ukrywającym się przed
pościgiem gestapo. Po wyzwoleniu objął stanowisko kuratora
Okręgu Szkolnego w Katowicach, gdzie podjął pracę nad
odbudową zniszczonego szkolnictwa. Zginął w czerwcu 1945 r.
pod Strzelcami w wypadku samochodowym.

JanSmoleń (1901 – 1945) członek 
krakowskiego i śląskiego TON  
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 dr nauczyciel Państwowego Pedagogium w Kielcach.

Działacz ZNP.
 Wybuch wojny zastał go w rodzinnym Cieszynie, gdzie

podjął prace w ROCH-u jako inspektor organizacyjny i
przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury podokręgu
Śląsk. Od 1940 r. mieszka i pracuje w Krakowie
utrzymując stały kontakt ze Śląskiem jako łącznik i
kolporter prasy podziemnej, skryptówi podręczników. W
Okręgowym Biurze Szkolnym: referent tajnego
kształcenia i nauczycieli, podejmuje prace organizacyjne i
pedagogiczne oraz planowanie sieci kształcenia
nauczycieli. W 1943/44 sekretarz redakcji podziemnego
pisma „Odra – Nysa”.

Adolf Molak członek śląskiego 
TON 
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 Kierownik Szkoły Powszechnej w Wełnowcu pow.

Katowice. Działacz ZNP, Związku Powstańców Śląskich.
Sekretarz Zarządu Okręgu Związku Inteligencji Ludowej
i Przyjaciół Wsi. Po wybuchu wojny osiedlił się w
Krakowie. Od jesieni 1940 r. pełnił funkcję skarbnika
OBSz. Miał zlecone: prowadzenie kasy, rozprowadzanie
dotacji, sporządzanie preliminarzy i sprawozdań
finansowych. Członek Okręgowej Komisji Oświaty i
Kultury ROCH-a. Jego kilkupokojowe mieszkanie przy
ul. Pstrowskiego 5/11 przez cały okres okupacji
szczęśliwie służyło jako główny lokal Okręgowego Biura
szkolnego, a częściowo ROCH-a.

Tadeusz Furman ur. 1885 r. 
członek śląskiego TON
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 Na terenie byłego województwa śląskiego z miejsca po 

kampanii wrześniowej zamknięto wszystkie szkoły 
polskie, dając zezwolenie tylko na działanie niemieckich. 

 Śląsk – Intelligenzaktion Schleisen (1939-1940, 2 tysiące
ofiar).

 Związek Nauczycielstwa Polskiego został 
zdelegalizowany 

 Według niepełnych danych w rejencji katowickiej 
aresztowano i stracono: do końca 1939 roku – 28 
nauczycieli; w 1940 roku - 139; w 1941 roku – 53, w 1942 
roku – 32, w 1943 roku – 18, w 1944 roku – 11 i w 1945 
roku – 4 nauczycieli.

Straty TON i nauczycielstwa 
polskiego na Śląsku 




 Reasumując straty nauczycielstwa polskiego w

rejencji katowickiej to: 52 poległych jeszcze w czasie
trwania kampanii wrześniowej, 325 w obozach
koncentracyjnych z czego najwięcej w Oświęcimiu -
121, Mauthausen – Gusen - 115, w Dachau - 31. 46
nauczycieli zginęło w więzieniach, z czego co
najmniej 14 w Katowicach. W egzekucjach
publicznych zginęło kolejnych 20.

Straty TON i nauczycielstwa 
polskiego na Śląsku 





 Niemcy m.in. tworząc program oświatowy Generalnego Gubernatorstwa
pisząc, że „Nauczycieli a zwłaszcza nauczycielek polskich nie można
będzie pozostawić w służbie z uwagi na ich nastawienie narodowe”.

 Kolejnym zaś dowodem na skuteczność tajnej oświaty jest Memoriał 
skierowany do Heinricha Himmlera szefa niemieckiego gestapo z 25 
sierpnia 1943 roku w którym ocenia się tajne szkolnictwo w następujący 
sposób […]Nikogo nie da się bardziej zapalić do sprawy narodowej niż 
młodzież, która posiada takich wychowawców.” 

 Widać tu podziw dla polskiego nauczyciela i całej struktury oświatowej i 
TON-u. Jedno jest pewne tajne nauczanie oraz TON stały się istotnym 
elementem całego systemu skierowanego przeciw okupantom, a kwestia 
jego organizacji stała się nadrzędnym celem łączącym wszystkie środowiska 
w oparciu o struktury TON-u. Była to zasadnicza część oporu cywilnego 
całego narodu polskiego w walce o przetrwanie.    

Recenzja działań TON





ZNP na Śląsku po 1945 roku 




 Po 1945 roku dawne województwo śląskie objęło

większy obszar a zaraz po zakończeniem wojny
reaktywowano organizacje, która rozwija Józef
Syska i Jan Żebrok. Do 1947 roku trwał proces
zniewalania przez komunistów organizacji
związkowej nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce.
Mimo to że w 1947 r. w Bytomiu zjazd doprowadził
do złamania kierownictwa przez komunistów.
Związkowcy upomnieli się o swych kolegów i dbali
o deportowanych z kresów i powracających z
Syberii. Śląsk odbudowywał struktury.

ZNP na Śląsku po 1945 roku 





 Orłowski Bolesław — Funkcję prezesa Okręgu Śląskiego pełnił: 
VI—IX 1945.

 Feliks Józefowicz —1945-1948 i 1957-1959 
 Czesław Łojko—1948-1949 
 Teofil Łabuś (p.o.)—1949-1950 
 Antoni Grzybowski—1950-1954 
 Julian Kryniszczak—1954-1957 
 Kazimierz Stelmach—1959-1970 
 Włodzimierz Łętek—1970-1981 
 Jerzy Surman—1983-2006 
 Kazimierz Piekarz—2006-2010 
 Jadwiga Aleksandra Rezler —2010 do nadal 

Prezesi okręgu śląskiego po 1945 r. 
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