
100-lecie Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego
i 30-lecie ciechociƒskiego oddzia∏u ZNP

Zawodowy ruch nauczycielski powstawa∏ w warun-
kach niewoli narodowej. Walczy∏ o polskà szko∏´, po-
wszechnoÊç nauczania i godnoÊç zawodu nauczyciels-
kiego. Nasili∏ si´ w zwiàzku z wydarzeniami rewolucji
1905 roku. Walka o j´zyk polski i polskà szko∏´ by∏a
przyczynà zwo∏ania tajnego zjazdu nauczycieli z Kró-
lestwa Polskiego w Pilaszkowie ko∏o ¸owicza. Utwo-
rzono tajnà organizacj´ - Zwiàzek  Nauczycieli Ludo-
wych - majàcà za zadanie wprowadzenie w ̋ ycie uchwa∏
podj´tych na zjeêdzie. Dzieƒ tego zjazdu - 1 paêdzier-
nika 1905 roku uznano w tradycji Zwiàzku Nauczy-
cielstwa Polskiego za dat´ narodzin organizacji. Zwiàzek
przejà∏ tradycj´ swoich poprzedników, którzy t´ orga-
nizacj´ tworzyli i spuÊcizn´ zmagaƒ o polskà szko∏´,
jej charakter i poziom.

Dzia∏alnoÊç Oddzia∏u Zwiàzku Nauczycielstwa Pols-
kiego w Ciechocinku datuje si´ od sierpnia 1975 roku.
WczeÊniej dzia∏a∏y w Ciechocinku Ogniska ZNP pod-
porzàdkowane Oddzia∏owi w Aleksandrowie Kuj. Na
skutek zmiany struktury organizacyjnej uchwalonej
przez Zarzàd G∏ówny i reorganizacji Powiatowej Rady
Zak∏adowej ZNP powo∏ano Rad´ Zak∏adowà w Ciecho-
cinku. W sk∏ad ówczesnego zarzàdu weszli: Wies∏awa
Wolfowa, Irena Padyjasek, Ma∏gorzata Ulaszewska i

Eugeniusz Arabasz. Koordynatorem z ramienia ZG
ZNP by∏ kolega Leszek Kalinowski. Etatowym pracow-
nikiem do spraw zwiàzkowych by∏ kolega Zygmunt
Wasilewicz. Prezesami Oddzia∏u ZNP byli kolejno:
Wies∏awa Wolfowa (1975-76), Eugeniusz Arabasz (1976-
1980), Irena Burz (1980-1981), Zdzis∏aw Pietrzak
(1983), Wies∏awa Wolfowa (1983-2002), Wies∏awa
Polanowska (2002 i nadal).
      W czasie stanu wojennego dzia∏alnoÊç zwiàzkowa
zosta∏a zawieszona, powsta∏a Komisja Socjalna powo-
∏ana przez Inspektora OÊwiaty, która zaj´∏a si´ akcjà
socjalnà wÊród nauczycieli, pracowników niepedago-
gicznych, emerytów i rencistów oraz ich rodzin. Dzia-
∏alnoÊç socjalna polega∏a na przydzielaniu zapomóg
losowych, zdrowotnych, dofinansowania do wypoczyn-
ku pracowników i ich rodzin oraz przyznawaniu po˝y-
czek z kasy zapomogowo - po˝yczkowej. Przewodni-
czàcà Komisji Socjalnej by∏a Wies∏awa Wolfowa.
      Celem ZNP jest obrona godnoÊci, praw i interesów
jego cz∏onków, uczestniczenie w kszta∏towaniu oblicza
polskiej oÊwiaty, wychowanie w duchu tolerancji, po-
szanowania praw i godnoÊci osobistej, uczestniczenie
w ˝yciu intelektualnym i kulturalnym Êrodowiska.
      Rok 1992 w zwiàzku z pogarszajàcà si´ sytuacjà
szkó∏ i pracowników oÊwiaty zaznaczy∏ si´ niepokojami

28 paêdziernika Oddzia∏ Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego w Ciechocinku Êwi´towa∏ setnà rocznic´
utworzenia organizacji i 30-lecie istnienia oddzia∏u. Jest to okazja do wspomnieƒ...
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w Êrodowisku nauczycielskim. PrzeciwstawialiÊmy si´
wprowadzaniu nieprzygotowanej reformy oÊwiaty,
programom oszcz´dnoÊciowym, obni˝kom wynagro-
dzeƒ, wymianie dyrektorów szkó∏. Przedstawiciele
naszego oddzia∏u brali udzia∏ w „Marszu milczenia”
oraz we wszystkich formach protestu przeprowadza-
nych przez w∏adze ZNP. Nak∏ady finansowe na oÊwiat´,
choç zwi´kszone, nadal sà niewystarczajàce. W tym
roku nasze zaniepokojenie budzi dokument „Strategia
dla rozwoju oÊwiaty na lata 2007-2013”. Znów zaczy-
namy walk´ ...

Rekomendowani przez nas zwiàzkowcy aktywnie
dzia∏ali i dzia∏ajà w Samorzàdzie Terytorialnym. Obecnie
kolega Jerzy Sobierajski jest przewodniczàcym Rady
Miejskiej, a kolega W∏odzimierz S∏odowicz jest prze-
wodniczàcym Komisji  Komunalnej i Porzàdku Publi-
cznego. Przewodniczàcà Komisji OÊwiaty jest nasza
zwiàzkowa kole˝anka Klara Drobniewska.
      Od 1992 na mocy Ustawy placówki oÊwiatowe
przej´∏y samorzàdy terytorialne. Zwiàzek rozpoczà∏
wspó∏prac´ z tymi organami w zakresie praw pra-
cowniczych. Oddzia∏ zrzesza 96 cz∏onków, a tak˝e 61
emerytów i rencistów by∏ych pracowników placówek
oÊwiatowych skupionych w 7 ogniskach, które podle-
gajà ró˝nym samorzàdom - gmina Ciechocinek (4),
starostwo powiatowe (1), urzàd marsza∏kowski (2).
Wspó∏praca uk∏ada si´ bardzo dobrze, wszystkie sprawy
pracownicze za∏atwiane sà na bie˝àco. W tym roku
uda∏o nam si´ uzgodniç ze wszystkimi samorzàdami
terytorialnymi wy˝sze odpisy na dodatki dla nauczycieli
i wychowawców. Co roku dokonywana jest waloryzacja
p∏ac pracowników administracji i obs∏ugi szkó∏  placó-
wek oÊwiatowych.
      W szkoleniu Spo∏ecznych Inspektorów Pracy wzi´∏o
udzia∏ 7 osób, w ka˝dej placówce dzia∏a przeszkolony
inspektor.
      Zwiàzek wspiera nauczycieli ubiegajàcych si´ o
awans zawodowy. Prezesi ognisk sà pe∏noprawnymi
cz∏onkami komisji do spraw awansów. ZNP czuwa nad
w∏aÊciwym podzia∏em Êrodków ZFÂS. W ka˝dej komi-
sji bierze udzia∏ nasz przedstawiciel. W oddziale dzia-
∏ajà sekcje zwiàzkowe i zawodowe. Przewodniczàcym
Sekcji Emerytów i Rencistów jest kolega Krzysztof S∏o-
dowicz. Kilka razy w roku organizowane sà spotkania
z okazji ró˝nych uroczystoÊci. Cieszà si´ one ogrom-
nà popularnoÊcià, pozwalajà podtrzymywaç kole˝eƒ-
skie znajomoÊci. Dla najbardziej potrzebujàcych wys-
-t´pujemy o zapomogi losowe z Funduszu „Senior”

oraz ze Êrodków specjalnej pomocy ZG ZNP.
      Przewodniczàcà Sekcji Szkolnictwa Specjalnego
jest pani Jadwiga Jakubowska. Sekcja zajmuje si´ pro-
blemami szkolnictwa specjalnego i sanatoryjnego.
Zorganizowano w Zespole Szkó∏ Uzdrowiskowych
nr 1 dwa ogólnopolskie seminaria poÊwi´cone dziecku
niepe∏nosprawnemu w dobie reformy oÊwiaty. Przez
wiele lat w oddziale dzia∏a∏a Sekcja Wychowania Przed-
szkolnego, której przewodniczàcà by∏a kol. Ewa Kàcka.
Sekcja zajmowa∏a si´ problemami w przedszkolach.
      Oddzia∏ organizuje imprezy kulturalne i turystyczne
w formie wyjazdów do teatru, opery, operetki, wycie-
czek krajoznawczo - turystycznych (ostatnio Tatry, Pie-
niny, Bieszczady, a w tym roku pojechaliÊmy do Pragi
i Skalnego Miasta). Co roku organizowany jest bal
karnawa∏owy.
      Zwiàzek w swojej dzia∏alnoÊci stara si´ na czo∏owym
miejscu stawiaç pracownika i jego potrzeby. Nasze
kole˝anki podczas wojewódzkich obchodów 100- lecia
ZNP w Bydgoszczy  zosta∏y odznaczone - Jadwiga Ja-
kubowska Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Wies∏awa Polanowska - Z∏otà odznakà ZNP.
      Podczas uroczystoÊci  w Ciechocinku osoby wierne
organizacji przez ponad pó∏ wieku uhonorowano od-
znakà za 50- letnià przynale˝noÊç do ZNP. Sà to Panie:
Jadwiga Marsza∏ek, Danuta Zbierzchowska, Teresa
KwaÊniewska, Danuta Paetz, Zdzis∏awa Grabowska,
Kazimiera Sobczak, Alina Domaga∏a, Czes∏awa Terlecka,
Jadwiga Weso∏owska, Janina Martyna, Sabina Purgat.
Aktywistów zwiàzkowych wyró˝niono medalami oko-
licznoÊciowymi i ksià˝kami „Z przesz∏oÊci w przysz∏oÊç
- ZNP na Kujawach i Pomorzu”. Otrzymali je: Wies∏awa
Polanowska, Eugeniusz Arabasz, Irena Burz, Zdzis∏aw
Pietrzak, Jerzy Sobierajski, Wanda Pieƒkowska, Lucyna
Majchrzak, Ma∏gorzata Ulaszewska, Krzysztof S∏odowicz,
Jadwiga Jakubowska, El˝bieta Baryza, Ewa Giza, Kata-
rzyna Serocka, Ma∏gorzata Augustynek, Jolanta Pietrzak,
Lucyna Góra, Danuta Jarosz, Wies∏awa Wójcik, Gra˝yna
Drogowska, Klara Drobniewska, Ewa Kàcka, Barbara
Skolasiƒska, Halina Ko∏odziejska, Irena Padyjasek,
Danuta Paetz, Aleksandra Klimczuk, W∏odzimierz S∏o-
dowicz, Zygmunt Rejman, Adam Czajka, Tadeusz Po-
lanowski.
      Przedstawicielom samorzàdu terytorialnego oraz
dyrektorom szkó∏ i placówek oÊwiatowych Ciechocinka
podzi´kowano za przychylnoÊç i wspó∏prac´.

Wies∏awa Polanowska i Jadwiga Jakubowska


