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Kim jest ta grupa osób z nieopisanego zdjęcia z sie-
mianowickiej kroniki Oddziału ZNP? Po pewnych 
szczegółach strojów możemy się domyślać, że zdjęcie 
pochodzi z lat dwudziestych XX wieku. W związku  
z tym, że było przechowywane w oddziałowej kronice, 
wnioskować możemy, że dotyczy grupy nauczycieli 
lub szerzej - pracowników związanych z oświatą  
i Związkiem.  

Jeżeli tak jest, to oni tworzyli polską oświatę na te-
renie Siemianowic Śląskich.  

Szanowny Czytelniku, czy kogoś z nich poznajesz? 
Może masz takie zdjęcie w domu z konkretnym opi-
sem? Zgłoś się wtedy do Komisji Historycznej Okręgu 
Śląskiego ZNP. Zdaję sobie sprawę, że na fotografii 
zamieszczonej w tym wydawnictwie ciężko będzie 
kogoś rozpoznać, ale mam nadzieję, że zostanie ono 
umieszczone na stronie https://slok.znp.edu.pl,  
co nieco ułatwi identyfikację. 

Poniżej budynek siedziby Oddziału ZNP w Chorzowie 
przy ulicy Powstańców 27. Budynek istnieje do dzisiaj.  

Związkowcy z Chorzowa opowiadają, że „Pałacyk” 
został im podarowany przez prezydenta Mościckiego 
w latach trzydziestych XX wieku, niejako w podzięce 
za krzewienie polskości w tym mieście. 

Jak jednak ustaliła Ewa Olszok - wiceprezes Oddziału 
w Chorzowie - willę użytkował Ignacy Mościcki 
w czasach, gdy był dyrektorem chorzowskich 

„Azotów”. Natomiast „Pałacyk” w posiadaniu ZNP znalazł się po roku 1945. Zdjęcie pochodzi z lat sześćdziesiątych, gdy Związek 
był jego właścicielem. Dzisiaj kto inny jest gospodarzem budynku, można go sobie obejrzeć w Internecie i „na żywo” odwiedza-
jąc Chorzów. 

Koleżanka Alicja Stysz-Adamska - Prezes Oddziału ZNP w Siemianowicach Śląskich - odnalazła materiały z połowy lat 70-tych 
XX wieku, bazujące na przed- i powojennych kronikach związkowych oraz pamięci ludzkiej, które być może wyjaśniają, kim są 
ludzie uwiecznieni na górnym zdjęciu. 

„Scalenie nauczycielstwa polskiego w jeden organizm nastąpiło w początkach listopada 1922 roku w Mysłowicach, gdzie od-
było się pierwsze zebranie organizacyjne pod przewodnictwem Józefa Syski (…). Zebrany aktyw z Mysłowic, Katowic Szopienic  
i Siemianowic omówił strukturę organizacyjną, a uchwalona rezolucja w tym zakresie, dawała podstawę organizowania ZNP.
(…). Pod koniec listopada 1922 roku na sali „Pod dwiema lipami” odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne Ogniska ZNP,  
na którym został wybrany pierwszy zarząd ogniska (…)”. 

Być może ludzie, których widzimy na zdjęciu, to działacze zakładający Związek w Mysłowicach lub grupa osób, która powołała 
do życia Ognisko w Siemianowicach Śląskich. Piszący te słowa ma jednak pewne wątpliwości, wydaje mu się, że stroje nie są 
odpowiednie na listopad.  

Warto uzmysłowić sobie, że pokazujemy obok siebie miejsca i ludzi, którzy tworzyli zręby polskiego szkolnictwa i państwa  
na tak zwanym obszarze poplebiscytowym, na którym obowiązywały ustalenia Konwencji Genewskiej do roku 1937.  

Jan Kraśkiewicz 

Przygotowany z okazji stulecia polskiego szkolnictwa na Ziemi Śląskiej (1922-2022) jubileuszowy 
"Ogniskowiec" to wyjątkowa podróż w czasie. Tom, przygotowany pod redakcją Kol. Jana Kraśkiewicza, 
przypomina dwa archiwalne numery „Ogniskowca" (z 1932 r. i 1937 r.) wzbogacone wartościową, obszer-
ną notą edytorską (m.in. indeks, słownik pojęć, biogramy postaci). Wydawnictwo źródłowe, zawierające 
trafnie dobrane teksty -  ciekawe nie tylko dla miłośników historii -  uzupełnia bogatą historiografię 
oświaty i ZNP na Śląsku, dając Czytelnikowi przyjemność obcowania z oryginalnym źródłem. Dzięki tej 
inicjatywie przemawiają do naszej świadomości i wyobraźni głosy redaktorów, autorów i działaczy 
oświatowych, którzy przed stu laty zapoczątkowywali polską szkołę i nauczycielski Związek na Ziemi Ślą-
skiej. Serdecznie polecam tę lekturę!  

 dr Dariusz Szlawski  
Kustosz Muzeum Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pilaszkowie  
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20 czerwca 1922 roku na tereny poplebiscytowe przy-
znane Polsce przez Radę Ambasadorów wkroczyło woj-
sko polskie. Województwo Śląskie mogło zacząć formal-
nie funkcjonować jako część Polski. 

Piątego września tegoż roku rozpoczął się na terenie 
miedzy innymi: Katowic, Świętochłowic, Królewskiej Hu-
ty (obecny Chorzów), Rybnika, Lublińca, Tarnowskich 
Gór oraz Pszczyny, nowy rok - już tym razem polski rok 
szkolny.  

W Cieszynie, Skoczowie oraz Bielsku polska oświata 
była „u siebie” już od czterech lat, a jakby się bliżej 
przyjrzeć, to pojawiła się, choćby w postaci Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego, o wiele wcześniej. 

Nowe województwo, maleńkie obszarowo, lecz ludne 
i bogate, musiało na swym terenie do roku 1937,  
a w zasadzie do 1938, kiedy to ujednolicono system 
szkolny, borykać się z pięcioma systemami prawnymi: 
pruskim, austriackim, konwencji genewskiej, statusu 
organicznego województwa śląskiego, polskim. 

Ten numer specjalny „Ogniskowca”, który Państwo 
trzymacie w rękach, nie jest pracą naukową, ale próbą 
pokazania budowy polskiej oświaty i polskiego społe-
czeństwa przez ludzi, którzy tego dokonali na obszarach, 
mających od czasów Kazimierza Wielkiego niewielki kon-
takt z polską państwowością. 

Dlatego zdecydowaliśmy się na reedycję dwóch jubile-
uszowych numerów „Ogniskowca”. Pierwszego z roku 
1932 (Rok VIII. Katowice, 25 czerwca 1932 r. NR 12) 
i drugiego - z roku 1937 (listopad/grudzień - 1937/8 NR. 
3/4 - Rok XIV). 

Z tego wyboru wyniknęło, że zajmiemy się tutaj 
„zielonym” Śląskiem widocznym na okładce. 

Zadaniem, jakie postawił przed sobą piszący te słowa, 
było wyłapać wszystkie występujące w obu 
„Ogniskowcach” nazwiska i stworzyć dla nich miejsce 
upamiętnienia. 

Drugim zadaniem było stworzenie słownika terminów 
i skrótów, zrozumiałego i jasnego dla czytelnika z lat 20  
i 30 dwudziestego wieku, dzisiaj jakby nieco trudniejszy 
do zrozumienia. 

Trzecim celem jest pokazanie korzeni Związku, które 
wyrastają z polskich tradycji niepodległościowych. Nie 
trzeba wiele, by zorientować się jak ważną postacią dla 
tych ludzi stał się Piłsudski. 

Czytelnik jednak bardzo szybko zorientuje się,  
że w niektórych indeksach czy notkach biograficznych 
wychodzimy niekiedy daleko poza ramy czasowe sobie 
zarysowane, niekiedy zaś przekraczamy granicę woje-
wództwa, a nawet państwa.  

Świadomie zdecydowaliśmy się przekroczyć linię cza-
su, by pokazać ciągłość istnienia przez 100 lat Okręgu 
ZNP, którego symbolem są Prezesi. Zaś granice woje-
wództw i państw niekiedy zostały przekroczone w not-
kach biograficznych czy wyjaśnieniach słownikowych. 

Kiedy w indeksach podana jest strona, dotyczy ona ory-
ginalnej paginacji „Ogniskowców”. 

W numerze specjalnym redaktor powrócił do numeracji 
stosowanej w latach 1925 - 1939. Dodać należy, że za cza-
sów Prezesa Jerzego Surmana wydawany był „Śląski GN”.  
Wydawanie „Ogniskowca” wznowił kolejny Prezes Okręgu 
Śląskiego ZNP Kazimierz Piekarz. 

Czytelnik może spytać, a co z ziemiami, które w 1918 
roku należały do województwa kieleckiego czy krakow-
skiego? Co z historią oświaty i Związku po 1945 roku,  
co z latami okupacji?  

Cóż… Z tych pytań wynika, że przed nami jeszcze mnó-
stwo pracy. Nadzieja w tym, że wystarczy nam chęci, sił  
i środków, by zakończyć to, co rozpoczęliśmy. 

Warto przeczytać: 
1. Rozwój szkolnictwa śląskiego w latach 1922-1932 

na tle pracy związkowej (1 s. 7 Antoni Szmidt). 
2. Działalność społeczno-oświatowa Związku (1 s. 12 

Stanisław Błasiński). 
3. Szkoła i nauczycielstwo na Śląsku Cieszyńskim  

po roku 1918 (1 s. 7 Jan Żebrok). 
4. Związek Nauczycielstwa Polskiego na tle 10-lecia 

szkolnictwa polskiego w woj. Śląskiem. (1 s. 49). 
5. Sprawy organizacyjne. Rozwój ZNP na Śląsku (2 s. 35-41). 
Natomiast o codziennej pracy i jej trudach można prze-
czytać na pozostałych stronach. Zapraszam do lektury. 

Jan Kraśkiewicz—Redaktor Naczelny 

Koncepcja , opracowanie merytoryczne i graficzne numeru: Jan Kraśkiewicz na podstawie 
fotografii archiwalnych ze zbiorów prywatnych i Związkowych oraz materiałów 
z platform EDUŚ i EWOŚ Biblioteki Śląskiej. Korekta—Jolanta Głuszkowska-Drabik. Redak-
cja językowa—Aneta Mastalerz. 

VPN: 439 , email: ogniskowiec@znp.edu.pl 

Drodzy Czytelnicy! 
Drogie Czytelniczki! 

Oto wyjątkowy, jubileuszowy numer „Ogniskowca” 
– pisma Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP – wydany 
z okazji 100-lecia polskiej oświaty i Związku na Ziemi 
Śląskiej (1922 – 2022).  

Wydawnictwo prezentuje archiwalne numery 
„Ogniskowca” z 1932 i 1937 roku, cenne materiały 
źródłowe, jak m.in. księga rozporządzeń z wpisem  
z roku 1895 i ciekawe opracowania, dzięki którym 
możemy wzbogacić swoją wiedzę o historii oświaty 
na Śląsku, a przede wszystkim o historii naszej organi-
zacji związkowej. Poznajemy konkretnych ludzi, któ-
rzy tworzyli polską szkołę i Związek Nauczycielstwa 
Polskiego. 

Jak przypomina redaktor Jan Kraśkiewicz: „w czerw-
cu 1922 roku na tereny poplebiscytowe, przyznane 

mailto:ogniskowiec@znp.edu.pl
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Polsce, wkroczyło wojsko polskie. Województwo ślą-
skie mogło zacząć formalnie funkcjonować jako część 
Polski.” 

Z „Ogniskowca” z maja 1932 roku wydanego z okazji 
„pierwszego dziesięciolecia przyłączenia części Górne-
go Śląska do Macierzy”, dowiadujemy się o roli, jaką 
odegrali nauczyciele i związkowcy w tworzeniu i budo-
waniu zarówno polskiej szkoły, jak i ZNP na Ziemi Ślą-
skiej. 

„Nauczycielstwo związkowe wychowane na karmie 
szczytnych idei Związku Nauczycielstwa Polskiego, zro-
zumiało doskonale swą rolę, swoje posłannictwo. (…) 
Byliśmy wierni ideologji związkowej, byliśmy i będzie-
my nadal wiernymi strażnikami polskiego stanu posia-
dania na zachodnich rubieżach, reprezentując zdecy-
dowanie, bezkompromisowo interes i dobro Państwa 
Polskiego. Z naszych szeregów związkowych wyszło 
żądanie całkowitej unifikacji Śląska z reszta Polski  
w każdej dziedzinie, a przede wszystkiem w dziedzinie 
szkolnictwa (…). Myśmy pierwsi rzucili hasło: Dziecko 
polskie do polskiej szkoły” (pisownia oryginalna).  

Nasi koledzy i nasze koleżanki w 1932 roku podkre-
ślali: „Nie ustaniemy w propagowaniu naszych idei do-
tąd (…), aż nasze idee staną się własnością całego spo-
łeczeństwa. A wtedy szkoła polska stanie się krzewi-
cielką oświaty demokratycznej (…)”. 

Między innymi z tego przekonania wynikają nasze 
związkowe wartości, nasze tradycje i ważne dla nas 
idee. Z marzeń o demokratycznej szkole, o szkole dla 
każdego dziecka, o bezpłatnej edukacji, narodził się 
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Narodził się z nie-
zgody na tyranię i ucisk zaborców, z niezgody na nie-
sprawiedliwość. Założyciele naszego Związku byli żarli-
wymi zwolennikami prawa dziecka do edukacji. Byli 
jednocześnie żarliwymi patriotami zaangażowanymi  
w ruch niepodległościowy. 

Z tej historii, a także z tego, co obserwujemy aktual-
nie, wyłaniają się ważne zalecenia, m.in.: ucz demokra-
cji; stawiaj opór, gdy nierówności tłumią czyjś głos; 
chroń edukację w imię powszechnego dobra; walcz  
o swoje prawa. 

Na zakończenie pragnę podziękować autorom 
i twórcom tego jubileuszowego wydania 
„Ogniskowca” – a szczególnie Redaktorowi Ja-
nowi Kraśkiewiczowi i Koleżance Prezes Jadwi-
dze Aleksandrze Rezler. Podziękowania kieruję 
także do Koleżanek i Kolegów śląskich oddzia-
łów ZNP zaangażowanych w tworzenie tego nu-
meru! 

Życzę dobrej lektury!  
Sławomir Broniarz 

Prezes ZNP 

Oddajemy w Państwa ręce wyjątkowy numer 
„Ogniskowca” - naszej śląskiej, związkowej gazety, wy-
dawanej od 1925 roku. Poświęcony jest on bardzo 
ważnym Jubileuszom 100-lecia: POLSKIEGO SZKOLNIC-
TWA oraz ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO NA 
GÓRNYM ŚLĄSKU.  

Idea przygotowania wydawnictwa powstała w 2021r. 
Od tego czasu wiele się działo. Informatyk Okręgu Ślą-
skiego ZNP kol. Damian Bader wyszukiwał najstarsze 
numery pisma (m.in. z 1926 r.). 

W Archiwum ZNP w Warszawie, wspólnie z Redakto-
rem Naczelnym kol. Janem Kraśkiewiczem i przewodni-
czącym Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela  
kol. Mirosławem Kozikiem, analizowaliśmy dokumen-
ty, obcując z historią naszej organizacji, z faktami doty-
czącymi korzeni śląskich struktur ZNP. To było wielkie 
przeżycie, które umocniło nas w przekonaniu, że Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego, działający od 117 lat,  
był i jest potęgą. Tworzyli go ludzie mocno zdetermi-
nowani i zaangażowani.   

Dalszą pracę wykonał Naczelny, kol. Jan Kraśkiewicz, 
spędzając wiele godzin, tygodni i miesięcy w bibliote-
kach, na spotkaniach z prezesami oddziałów ZNP, któ-
re swoje początki miały w okresie powrotu Śląska  
do macierzy, na analizowaniu archiwalnych dokumen-
tów oraz informacji zebranych przez Komisję Historycz-
ną ZOŚ ZNP, na redagowaniu… Z wielką przyjemnością 
toczyłam rozmowy i dyskusje na temat poszczególnych 
etapów pracy i byłam pod wrażeniem cierpliwości  
i wytrwałości Redaktora w trakcie tworzenia tego 
szczególnego numeru. I na koniec wsparcia pracy re-
dakcyjnej udzieliła kol. Aneta Mastalerz, wiceprezes 
ZOŚ ZNP, a korekty dokonywała kol. Jolanta Głuszkow-
ska – Drabik z Biura Okręgu Śląskiego ZNP. 

Dziękuję wszystkim, którzy umożliwili wykorzystanie 
dokumentów, przekazali materiały, napisali recenzje…  

Dziękuję Kolego Redaktorze za tą gigantyczną pracę, 
której efekt końcowy trzymają w dłoniach Czytelnicy 
„Ogniskowca”.  

Życzę Państwu wielu chwil refleksji dotyczących 
wkładu Związku Nauczycielstwa Polskiego w tworzenie 
polskiej szkoły. Pomyślmy o pięknych, ale trudnych 
czasach powstawania ognisk, oddziałów i okręgu ZNP 
na Górnym Śląsku. Entuzjazm i poświęcenie twórców 
śląskich struktur naszej Organizacji, ich pomysłowość 
i zapał zasługują na najwyższe uznanie i mogą być przy-
kładem dla członków Związku. Podczas lektury życzę wielu odnie-
sień do obecnej rzeczywistości oświatowej i związkowej . 

Jadwiga Aleksandra Rezler 
Prezes Okręgu Śląskiego ZNP 
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Związki nauczycielskie, z którymi ZNP na Górnym Śląsku czuł pokrewieństwo lub wręcz wywodził swe istnienie. 
 

Związek Nauczycieli Górnoślązaków  
Związek Nauczycieli Ludowych przy Ludowym Kole Oświaty  

Związek Nauczycieli Szkół Ludowych w Galicji  
Związek Nauczycielstwa Polskiego Szkół Powszechnych  

Związek Polskich Nauczycieli na Górnym Śląsku  
Związek Polskich Nauczycieli Szkół Powszechnych  

Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych  
Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego Szkół Średnich  

Towarzystwo Pedagogiczne (cieszyńskie)  

 Jadwiga Aleksandra Rezler   

 Kazimierz Piekarz—2006-2010  

Janina Jura—1994—2000  Jerzy Surman—1983-2006 Jadwiga Ziętek—1990-2000  

Teresa Bogacz—1986-1994  Włodzimierz Łętek—1970-1981 Jan Kot—1983-1990 

Adam Cywka—1976-1981, 83-86  Kazimierz Stelmach—1959-1970 Jerzy Engel—1981-1981 

Leon Gaczyński—1975-1976  Julian Kryniszczak—1954-1957 Kazimierz Hawro—1975-1981 

 Antoni Grzybowski—1950-1954  

 Teofil Łabuś (p.o.)—1949-1950  

 Czesław Łojko—1948-1949  

 Feliks Józefowicz  
—1945-1948 i 1957-1959 

 

 Bolesław Orłowski—VI-XI 1945  

 Kinsner Eugeniusz—1935-1939  

 Józef Syska—1932-1935   

 Roman Mazanek–1931-1932  

 Stanisław Rzeszowski—1929-1931  

 Jan Żebrok—1928-1929  

 Józef Szafran—1924-1928  

 Jan Mangold—1922-1924  

WOJEWÓDZTWO  BIELSKIE WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (KATOWICKIE) WOJEWÓDZTWO CZĘSTOCHOWSKIE 

PREZESI OKRĘGU ŚLĄSKIEGO W LATACH 1922-2022 

KORZENIE ZNP NA ŚLĄSKU 
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