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Dziś oddajemy w Wasze ręce Kolejny numer „Ogniskowca” – pisma Okręgu Śląskiego ZNP.    
Tym razem wstępny artykuł przygotowała Wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP kol. Jolanta 
Jaskółka.  

Życzę wszystkim przyjemnych chwil podczas czytania tego i pozostałych artykułów. 
Jadwiga Aleksandra Rezler  

Prezes Okręgu Śląskiego ZNP  
Z PERSPEKTYWY MONITORA 
Oddajemy drugi numer „Ogniskowca”, w którym głównymi tematami będzie praca, nauka, 

relaks „na odległość”. Pragniemy podziękować wszystkim pracownikom pedagogicznym, niepe-
dagogicznym, rodzicom, naszym Koleżankom i Kolegom związkowcom za ich pracę, w tym szcze-
gólnym i trudnym okresie, którą często muszą łączyć z dodatkowymi domowymi obowiązkami, 
jakże różniącymi się od dotychczasowych, sprzed 12 marca 2020 roku… 

Ile to już czasu zdalnej pracy i działalności związkowej…? 
W tej drugiej, po tych kilku tygodniach, radzimy sobie coraz lepiej. Dzięki dobrze funkcjonujące-

mu systemowi zespołów i grup, nie tylko w Okręgu Śląskim, ale również w niektórych oddziałach, 
możemy w sposób systematyczny, a nawet WZOROWY, realizować swoje obowiązki, jako działa-
cze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Mamy okazję na wymianę doświadczeń, wzajemne wspar-
cie, pomoc, ale również na odkrycie w Koleżankach i Kolegach, często nowych, dotąd nieznanych 
umiejętności i talentów. To cenne doświadczenie, które mam nadzieję zaowocuje w naszym dal-
szym związkowym działaniu. 

Jednak praca związkowa to jedno. Na plan pierwszy, jak zawsze, wysuwa się obowiązek zawo-
dowy. System edukacji od marca 2020 roku przeszedł „ekspresową reorganizację”. Można powie-
dzieć, że wrzucono nas w otchłań, w której wszyscy natychmiast musieli znaleźć właściwą drogę, 
na której napotykamy na: 

„czarne dziury” - bo nie wszyscy biegle posługują się technologiami komunikacyjnymi 
i informatycznymi; 

„szum informacyjny” - nie zawsze wiadomo, co zaliczą nam do obowiązków, tzw. pensum, a co 
do czterdziestu godzin pracy, bo przepisy można czytać w różny sposób; 

„bunt i zniechęcenie” – rodzice skarżą się, że mają zbyt wiele obowiązków, bo też pracują; 
„radźcie sobie” – nauczyciele relacjonują, że większość obowiązków przygotowania i realizacji 

zadań związanych ze zdalnym nauczaniem spadła  na nich, choć często nie mają pełnego przygo-
towania, ani sprzętu; 

„zagubienie” – problem wszystkich tych uczniów, którzy przez brak sprzętu, odpowiedniej opieki 
i pomocy w domu, zostają wykluczeni z systemu edukacji. 

Powszechna nauka zdalna to największy eksperyment w historii polskiej edukacji. 
Dotąd często nie było narzędzi, aby prowadzić nauczanie na odległość, a tu od 25 marca pojawił 

się obowiązek realizacji podstawy programowej. Jednak wielu nauczycieli z entuzjazmem przystą-
piło do działania, bo to, jak mówili „…szkoła marzeń, bez sprawdzania obecności, bez oceniania, 
bez przymusu…”. Ale nie trwało to długo, bo niemal od razu pojawił się obowiązek oceniania, 
biurokratycznej informacji zwrotnej: co, ile i dla kogo zrobili… 

Zdecydowana większość nauczycieli pracuje na własnym sprzęcie, wykorzystując komputery, 
laptopy, telefony, skanery, drukarki, routery i inne narzędzia potrzebne do pracy zdalnej wraz 
z oprogramowaniem i z samodzielnie opłaconym abonamentem. W niektórych placówkach moż-
na skorzystać ze szkolnego laptopa, ale z reguły sprzętu nie jest zbyt wiele, a poza tym często nie 
spełnia on potrzebnych wymagań. Warto też wspomnieć, że pracodawcy nie podpisywali z nau-
czycielami umów użyczenia prywatnego sprzętu. Odnotowujemy tylko kilkanaście przypadków 
sporządzenia takiego porozumienia. 

I tu rodzą się pytania: Czy istnieje druga taka grupa zawodowa, która, w celu spełnienia wyma-
gań samodzielnie zabezpiecza swoje miejsce pracy w narzędzia? Obecnie najczęściej, z powodu 
bezpieczeństwa, jest to dom. Czy fakt użycia własnego sprzętu, indywidualnej opłaty abonamen-
towej, wykorzystania energii elektrycznej, konieczność odpowiednich zabezpieczeń zostaną ujęte 
przez pracodawców, jako osób odpowiedzialnych za organizację pracy, w rozliczeniu wykonanych 
zadań? Czy unikniemy podziału na pracowników ważnych i tych mniej potrzebnych, bo, np. nie są 
tzw. przedmiotowcami, z naciskiem na przedmiot, który kończy się egzaminem? 

Myślę, że należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w obecnej sytuacji każde zadanie związane 
z nauczaniem, wychowaniem na odległość, realizowane w przeróżnych formach, zasługuje na coś 
więcej, niż tylko sztywne rozliczanie zapisanych godzin, realizowanych z uczniem i na jego rzecz, 
a często na rzecz całej Rodziny i najbliższych, bo przecież nie każdy ma tak samo dobre warunki do 
nauki i możliwości intelektualne. 

Życzę Wszystkim, nie cudu, ale wytrwałości, wzajemnego wsparcia i życzliwości, bo te cechy nie 
wymagają zbytniego wysiłku, a pozwalają często wykrzesać niesamowite pokłady nowych sił, 
które są nam obecnie niezbędne… . 

Jolanta Jaskółka 
Wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP  

Kiedy koleżanka redaktor pisze ob-
ok, że tematem Ogniskowca między 
innymi będzie relaks, to ma pewnie 
na myśli tę poezję, którą zamieścili-
śmy na trzech stronach. 

Ktoś może powiedzieć, że to jest 
wypełniacz, ale sobie myślę, iż to jest 
taka odskocznia od nienormalnej co-
dzienności, gdzie można się zadumać 
zarówno nad formą, w tym graficzną, 
jak i treścią wiersza, jakże ważną, 
a w tej chwili zepchniętą na sam ko-
niec potrzeb i świadomości. 

Pokazujemy trud codziennej pracy 
związkowej i nauczycielskiej, pracy 
zdalnej. Nie mamy i pewnie jeszcze 
jakiś czas mieć nie będziemy badań, 
które wykażą jej efektywność, ale 
o paru rzeczach możemy sobie już 
powiedzieć. 

1. Bez sprzętu, zasobów niezbędnej 
wiedzy daliśmy radę jako nauczyciele, 

2. Wykazaliśmy całkowitą nieprzy-
datność takich struktur jak kuratoria 
i Ministerstwo Edukacji Narodowej w 
sytuacjach kryzysowych. Rodzi się 
wiec pytanie, czy są one w ogóle po-
trzebne? 

3. Stworzyliśmy nieprawdopodobnie 
wydajne struktury komunikacyjne 
w Okręgu Śląskim ZNP pewnie będą 
nam służyć jeszcze długo po epidemii. 

A tak naprawdę stworzyli je z inicja-
tywy i współudziale Jadwigi Aleksan-
dry Rezler; Damian Bader, Aleksandra 
Bieniek-Kalińska, Jolanta Głuszkow-
ska-Drabik. Chwała im za to! 

Chciałem, by Ogniskowiec pokazy-
wał „portrety” rejonów. Omawiałem 
to już z pełnomocnikami i niektórymi 
prezesami. 

Życie, jak zwykle, pokazało, co sądzi 
o moim planowaniu. Zamierzam jed-
nak w przyszłym numerze pokazać 
subiektywny i może nieco wykrzywio-
ny obraz „Rejonu Wschodniego”. 
Oczywiście o ile starczy mi determina-
cji i samozaparcia. 

Zachęcam do przeczytania. 
08.06.20—czternasta miesięcznica najwięk-

szego strajku nauczycielskiego III RP. 

OD REDAKTORA  

mailto:ogniskowiec@znp.edu.pl
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Praca Okręgu w okresie epidemii 
Mija kolejny tydzień zdalnej pracy 

Okręgu Śląskiego ZNP.  
Myślę, że Okręg funkcjonuje spraw-

nie, wspomagając oddziały ZNP, 
a poprzez nie – ogniska ZNP i człon-
ków. Mamy stały kontakt na linii Od-
dział – Okręg i Okręg – Oddział, z wy-
korzystaniem poczty elektronicznej, 
rozmów telefonicznych, sms-ów, 
strony internetowej, mediów społecz-
nościowych oraz za pomocą Micro-
soft Teams. Bardzo dobrze funkcjonu-
ją trzydzieści trzy okręgowe zespoły. 

Mogłabym rzec – praca wre, z ko-
rzyścią dla członków ZNP struktur 
i całego Związku. A jeszcze 12 marca 
nic nie wiedziałam o TEAMSIE, oprócz 
tego, że w poniedziałek 16 marca 
mam czekać na połączenie, aby wziąć 
udział w zdalnym posiedzeniu Prezy-
dium ZG ZNP. To, że tak sprawnie 
działamy, dzieje się dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu Sekretariatu ZOŚ 
ZNP, pracowników, prawników i dzię-
ki ich profesjonalnemu podejściu 
i kreatywności.  

Decyzję o pracy zdalnej podjęłam 
wspólnie z Sekretariatem ZOŚ ZNP 12 
marca 2020 r.  

Włożyliśmy wiele pracy w to, aby 
Okręg funkcjonował sprawnie, aby 
wspomóc oddziały ZNP w zorganizo-
waniu się w tych trudnych warunkach 
pracy oraz w kontaktach z członkami 
ZNP, z ogniskami i innymi strukturami 
oddziału, z dyrektorami i przedstawi-
cielami jst. Staraliśmy się udoskonalić 
stały kontakt na linii Oddział – Okręg 
i Okręg – Oddział.  

Korzystając z możliwości programu 
Microsoft Teams założyliśmy wiele 
Zespołów, które pozwoliły usprawnić 
zdalną pracę, wymianę doświadczeń, 
szybki dostęp do informacji, do po-
mocy prawnej itp. Pomogły nam 
wcześniejsze działania. Wiele już zro-
biliśmy w ostatniej kadencji – założyli-
śmy adresy e-mail z rozszerzeniem 
@znp.edu.pl: 

-wszystkim członkom ciał statuto-
wych Okręgu Śląskiego ZNP,  

-wszystkim Oddziałom ZNP,  
-wszystkim Prezesom Oddziałów 

ZNP, wszystkim pracownikom 
i współpracownikom – w tym prawni-
kom. O tyle mieliśmy mniej pracy. 

Mimo tego nie było tak łatwo – wiele naszych koleżanek i kolegów nie 
korzystało na bieżąco lub wcale z indywidualnych adresów. Trzeba było je 
odzyskiwać… ale się udało. Mamy stały kontakt na linii Oddział – Okręg 
i Okręg – Oddział.  

Od początku rekomendowaliśmy również Oddziałom pracę zdalną i po-
zostawanie w kontakcie telefonicznym i e-mailowym z członkami ZNP 
i z Okręgiem Śląskim tak, aby członkowie ZNP, dyrektorzy placówek mieli 
podany nr telefonu Prezesa i członków Sekretariatu.  

Od 16 marca Okręg Śląski ZNP funkcjonuje w następujący sposób: 
Biuro Okręgu Śląskiego ZNP od 16 marca 2020 – do odwołania nieczyn-

ne. Formę pracy zmieniono na formę zdalną. 
Pracownicy pracują zdalnie w godzinach 8.00 do 15.00 
Sekretariat: dostępne są dwa numery telefonów komórkowych: 
 603 942 205—VPN 355 – Kol  Jolanta Głuszkowska - Drabik 
 695 273 259—VPN 3259 – Kol. Aleksandra Bienek Kalińska 
Nie korzystamy w tym czasie z telefonów stacjonarnych. 
Prawnicy udzielają pomocy członkom ZNP poprzez:- odpowiedzi na py-

tania przesłane na adres: slok@znp.edu.pl telefonicznie (w wyjątkowych 
sytuacjach) po sprawdzeniu członkostwa (w dalszym ciągu potwierdzają 
to Prezesi Oddziałów ZNP), lub Kol. Jola G-D przekazuje dyżurującemu 
prawnikowi nr tel. członka ZNP, a ten oddzwania jak może najszybciej. 
Priorytetem są pytania na Teams’ie w zespole „Pytanie do prawnika…” 

Dyżury prawników: 
Poniedziałek: P. Tomasz Kędra, 
Wtorek: P. Tomasz Kędra i P. Michał Olesiak, 
Środa: P. Michał Olesiak i P. Łukasz Kajda, 
Czwartek: P. Tomasz Kędra i P. Dariusz Dwojewski, 
Piątek: P. Łukasz Kajda. 
Księgowi: 
 - 691 454 340    VPN 5700 – Kol. Aleksander Bogusławski, 
 - 725 450 997    VPN 3997 – Kol. Beata Jankowska, 
 - 609 058 632 VPN  358 – Kol. Aleksandra Jeleniewska. 
Informatyk—605 595 507    VPN    361 – Kol. Damian Bader  
(nie tylko w ramach ZDALNEJ POMOCY INFORMACYJNEJ Okręgu) 
Członkowie Sekretariatu ZOŚ ZNP pracują zdalnie: 
Prezes Okręgu – tel. 695 939 617 – jarezler@znp.edu.pl  
Wiceprezesi ZOŚ ZNP: 
- Kol. Zbigniew Dworecki – tel. 603 094 395   VPN 395  
- Kol. Jolanta Jaskółka – tel. 782 100 361   VPN 10361  
- Kol. Aneta Mastalerz  – tel. 725 294 322  VPN 4322  
- Kol. Ewa Niedbała  – tel. 605 401 184   VPN 184  
- Sekretarz – Kol. Grażyna Hołyś-Warmuz tel. 691 910 619   VPN 424. 
Od 16 marca 2020 r. (moment rozpoczęcia pracy zdalnej), oprócz co-

dziennej pracy terminarz obfituje w wiele zdarzeń z wykorzystaniem tele-
konferencji: 

jedenaście posiedzeń Sekretariatu ZOŚ ZNP— dwa posiedzenia Prezydium ZOŚ 
ZNP, 
- jedno posiedzenie Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP,  
- jedno posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej - po jednym posiedzeniu: Rady 
Społecznej ZNP ZG OUPiS Filia w Chorzowie, Rady Społecznej ZNP ZG OUPIS FILIA 
w Sosnowcu i Rady Społecznej DW NAUCZYCIEL w Ustroniu, mającym na celu 
wsparcie tych jednostek ZNP w przeżyciu tego trudnego czasu, bez możliwości 
zarabiania, 
- pięć zebrań prezesów oddziałów ZNP – po jednym w poszczególnych rejonach, 
z jednogodzinnym wsparciem psychoterapeutycznym w każdym spotkaniu, 
- po jednym posiedzeniu Komisji ZOŚ ZNP: Samorządowej, Promocji Pedagogicz-
nej, Odznaczeniowej i Socjalnej i Ochrony Pracy. 
- jedno posiedzenie Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela, 
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- trzy zebrania w sprawie księgowości Okręgu Ślą-
skiego ZNP i oddziałów, dwa spotkania z pracow-
nikami i współpracownikami, 
- jedno spotkanie w sprawie pomocy prawnej 
w Okręgu, 
 - cztery szkolenia monotematyczne: „Fundusz 
Zdrowotny” – szkolenie przygotowane przez Ko-
misję Samorządową, „Awans zawodowy nauczy-
ciela w okresie pandemii” – prowadzone przez 
Ewę Niedbałę, „Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych dla początkujących” prowadził mec. 
Michał Olesiak, „Złota Odznaka ZNP prowadziła 
Aneta Mastalerz. 
Dzięki zaangażowaniu i kreatywności pracowni-

ków Okręgu oraz Sekretariatu ZOŚ ZNP, powstały 
i już bardzo dobrze funkcjonują następujące ze-
społy, w których informatyk zamieścił czytelne 
regulaminy i instrukcje. Wszyscy są mocno zaan-
gażowani, ale na podkreślenie zasługuje zaangażo-
wanie informatyka – kol. Damiana Badera, który 
zakładał kolejne zespoły oraz kol. Aleksandry Bie-
nek – Kalińskiej „pilotującej” zakładanie adresów e
-mail w domenie @znp.edu.pl i odzyskiwanie ha-
seł do kont e-mail. 
Poniżej wymienię wszystkie zespoły obrazujące 
ogrom pracy i wskazujące, że cała struktura Okrę-
gu ma możliwość aktywnego działania nawet 
w czasie pandemii. 
OKRĘG ŚLĄSKI – PRACOWNICY 
To jest miejsce komunikacji wszystkich pracowni-
ków (łącznie z panią sprzątającą), prawników 
i Sekretariatu ZOŚ ZNP. 
Tu też ustalamy, kto - kiedy pracuje w budynku 
i jaki jest tego budynku stan. 
Udoskonalamy pracę Okręgu. 
SEKRETARIAT ZOŚ ZNP  
W omawianym czasie odbyliśmy 11 zdalnych po-
siedzeń Sekretariatu ZOŚ ZNP,  (w niektórych brał  
udział Prezes ZNP, Rzeczniczka Prasowa ZNP, 
prawnicy itp.), podczas których: 
– omawialiśmy organizację i udoskonalanie pracy 
Okręgu, 
– analizowaliśmy informacje z oddziałów m.in. 
dotyczące organizacji pracy oddziałów komunika-
cji z członkami, strukturami, dyrektorami, jst,  
Oddział – członek ZNP / Oddział Okręg / Okręg 
Oddział, 

– kwalifikacji nauczycieli przedszkola do naucza-
nia języków obcych, 

– opiniowania arkuszy organizacyjnych i wynika-
jących z nich zagrożeń, 

– przygotowywaliśmy formy wsparcia oddziałów 
w tym zakresie,  

– przygotowywaliśmy posiedzenia ciał statuto-
wych 

- tworzyliśmy dokumenty: 
np. stanowiska w sprawie lekcji w TVP, czy 

wznowienia pracy przedszkoli, 
opinie do projektów aktów prawnych, 
wzory dokumentów przydatne dla oddziałów 

ZNP, 
pismo do KO w sprawie zdalnego nauczania, 
pismo do PIP i in., 

analizowaliśmy informacje oddziałów dotyczące opiniowania arkuszy 
organizacyjnych szkół i placówek oświatowych i wynikające z nich zagro-
żenia w zatrudnieniu itd. 

ZARZĄD OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP 
31 marca br. odbyło się 5. posiedzenie tego ciała statutowego w bieżą-

cej kadencji. Ale historycznie pierwsze w trybie zdalnym. Przebiegło ono 
dobrze, sprawnie i spokojnie. Członkowie ZOŚ ZNP zostali przeszkoleni 
z poruszania się po Microsot Teams (wcześniej – wstępnie przez pracow-
ników Okręgu, a na wstępie spotkania – przeze mnie).  Podczas posie-
dzenia wszyscy uczestnicy mieli wyciszone telefony i wyłączone mikrofo-
ny. Włączali mikrofony wtedy, gdy chcieli zabrać głos. Nie było więc szu-
mów i hałasów. W posiedzeniu wzięła udział Rzeczniczka Prasowa ZNP 
i zabrała głos na temat komunikacji w czasach pandemii i działań ZNP. 

Omawialiśmy m.in. następujące tematy:  
– Organizacja pracy Okręgu Śląskiego ZNP; 
– Zadania dla Oddziałów ZNP w tym: Komunikacja; Praca zdalna nau-

czycieli;  
– Praca zdalna a RODO; 
– Opiniowanie arkuszy organizacyjnych; 
– Przebywanie w placówkach pracowników niepedagogicznych; 
– Zgłaszane problemy w kontaktach z JST; Pomoc prawna; 
– Opieka nad członkami ZNP - starszymi i potrzebującymi pomocy; 
– Organizacja pracy oddziałów w poszczególnych Rejonach; 
– i inne - w sprawach bieżących. 
Opisuję przebieg Zarzadu tak szczegółowo, bo to pierwsze zdalne po-

siedzenie dało nam wiele satysfakcji i zakończyło się wyrazami zadowo-
lenia przekazanymi nawet przez większość stałych oponentów. 

RADA SPOŁECZNA DW NAUCZYCIEL 
RADA SPOŁECZNA ZNP ZG OUPIS FILIA W CHORZOWIE 
RADA SPOŁECZNA ZNP ZG OUPIS FILIA W SOSNOWCU 
Te trzy ww. Rady zwołaliśmy, chcąc udzielić wsparcia dla DW Nauczy-

ciel i Filii OUPiS w Chorzowie i w Sosnowcu. Wiedząc, jak trudna jest 
sytuacja tych ośrodków, postanowiliśmy im pomóc. Wnioski rad skiero-
wane były na to, aby zachęcić członków ZNP do korzystania ze zdalnych 
szkoleń i webinariów przygotowanych i prowadzonych przez OUPiS, któ-
re są na obecną chwilę jedyną możliwą formą utrzymania się ośrodków 
szkolenia, do zakupu materiałów i gadżetów z logo ZNP oraz do wpłaca-
nia zaliczek na konto DW „Nauczyciel” na poczet przyszłych szkoleń, 
imprez i innych form pobytu członków ZNP. 

PREZYDIUM ZOŚ ZNP 
7 kwietnia 2020 r. odbyło się 7. zdalne posiedzenie Prezydium z udzia-

łem Wicedyrektor OUPiS Aleksandry Wąsik, dyrektora DW „Nauczyciel” 
oraz dyrektorów ZNP ZG OUPiS Filie w Chorzowie i w Sosnowcu 

W porządku m. in.  
– Szkolenie w zakresie wsparcia psychologicznego prowadzone przez 

psychoterapeutkę Edytę Naczulską, jako wstęp do udzielenia prezesom 
oddziałów wsparcia psychologicznego w tym trudnym okresie.  

– Ocena sytuacji Okręgu i OUPiS-ów funkcjonujących na terenie Okrę-
gu Śląskiego ZNP i sposoby wsparcia ich działań. 

(Przyjęto także do realizacji wszystkie wnioski Rad Społecznych) 
– Informacje z posiedzenia Prezydium ZG ZNP z dn. 6 kwietnia 2020 r. 

   – Przebieg opiniowania arkuszy organizacyjnych i ewentualne zagroże-
nia w zatrudnieniu na terenie Okręgu Śląskiego ZNP.  
  – Wystąpienie do Śląskiej Kurator Oświaty. 
  – Stanowisko w sprawie lekcji w TVP. 
  – Szkolenia w okresie pandemii. 
 PREZESI ODDZIAŁÓW ZNP  

Na tym forum jest wiele osób, które mocno angażują się w wirtualną 
wymianę zdań, opinii, otwierają i prowadzą wiele wątków dyskusyjnych, 
dzielą się wypracowanymi przez siebie opiniami, pismami itp. 

Są również prezesi (zwłaszcza mocno zapracowani, w związku ze zdal-
nym nauczaniem - czynni nauczyciele), którzy tylko w jakimś dla siebie 
odpowiednim momencie wchodzą na forum, robią przegląd informacji 
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i wychodzą, a w swojej działalności, w praktyce 
wykorzystują odczytane informacje. 

Wspólnie z członkami Sekretariatu, prawnika-
mi oraz – pod względem technicznym  
z informatykiem – moderujemy dyskusję, ale 
również ją inicjujemy. 

Nie zdecydowaliśmy się na utworzenie zespo-
łu PREZESI OGNISK (mogłoby być tu do, bez 
mała, 1900 osób), ani dołączenie tych preze-
sów do zespołu PREZESI ODDZIAŁÓW, ani na 
utworzenie otwartego zespołu dla członków 
ZNP nie pełniących żadnych funkcji (a o taki 
zespół wnioskowała jedna osoba i mogłoby tu 
być bez mała 35 tys. osób). Nie możemy two-
rzyć czegoś, nad czym nie będziemy w stanie 
zapanować organizacyjnie.  

Te osoby powinny mieć możliwości kontaktu 
w Oddziałach. Nasz informatyk już tworzy ze-
społy w Oddziałach – opisuję to poniżej. 

ZG ZNP utworzył ogólnopolskie zespoły: PRE-
ZESI ODDZIAŁÓW ZNP – GRUPA OGÓLNOPOL-
SKA oraz PREZESI OGNISK ZNP – GRUPA OGÓL-
NOPOLSKA.  

Wszystkich Prezesów Oddziałów dopisał tam 
kol D. Bader, a prezesów ognisk będziemy do-
pisywać po otrzymaniu z oddziałów aktual-
nych list – wykazów prezesów ognisk. 

PEŁNOMOCNICY REJONÓW 
Komunikacja między Pełnomocnikami Rejo-

nów i Sekretariatem ZOŚ ZNP 
REJONY OKRĘGU ŚLASKIEGO ZNP 

Miejsce do prowadzenia zdalnych zebrań po-
szczególnych Rejonów 

PYTANIE DO PRAWNIKA ZOŚ ZNP 
Tam na bieżąco można zadawać pytania 

prawnikom i uzyskać odpowiedź. 
Już jest to uporządkowane – prezesi nauczyli 

się już otwierać nowe wątki lub dopytywać 
w ramach wcześniej otwartych. 

Dzięki temu każdy najpierw sprawdza po-
przednie wątki, czy już nie ma tam szukanej 
odpowiedzi, a jeśli nie – zadaje pytanie.   

Prawnicy udzielają porad w ramach swoich 
dyżurów. Często włączają się do pomocy rów-
nież w swoim wolnym czasie. 

PRAWNICY ZOŚ ZNP 
Tu prawnicy wymieniają się opiniami, konsul-

tują trudne przypadki, ustalają jednolite stano-
wiska. 

Również prowadzimy tam telekonferencje. 
Nasi prawnicy mają też dostęp do zespołu 

(wnioskowałam o jego założenie) PRAWNICY 
ZNP i tam są aktywni.  

INFORMATYK ZOŚ ZNP – ZDALNIE  
Dzięki pomocy informatyka, na bieżąco rozwiązujemy 

problemy techniczne dotyczące komputerów. Od po-
przedniej kadencji zdalna pomoc informatyczna funkcjo-
nowała poprzez naszą okręgowa stronę internetową. 
Obecnie poznajemy i wykorzystujemy coraz więcej 
możliwości programu Microsot Teams. Zarówno Okręg, 
jak i oddziały korzystamy też z programu AnyDesk, dzięki 
któremu nasz informatyk zdalnie usuwa usterki, instalu-
je programy itp. Pomaga. 

Ta grupa to jedyny zespół otwarty. Wpisują się do niego, korzystają z po-
mocy naszego pracownika, członkowie ZNP z całego kraju. Wśród tych osób 
są niektórzy prezesi Okręgów, oddziałów ZNP i inne osoby – członkowie 
ZNP. Poprzez ten zespół kontaktują się z nami również niektórzy pracownicy 
ZG ZNP. Nasz informatyk chętnie wszystkim pomaga, ale to jest Jego wybór. 
Lecz przede wszystkim działa na rzecz Okręgu - m. in. zakłada zespoły Od-
działom ZNP. Pierwsze było Bielsko – Biała. Cieszę się, że ta forma się 
sprawdza również w Oddziałach – zarówno w dużych, jak i w małych liczeb-
nie. 

Ponadto w Okręgu powstały i działają lub są przygotowywane do działania 
następujące zespoły. 

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA 
OKRĘGOWA SEKCJA EIR 
OKRĘGOWA SEKCJA PAIO 
OKRĘGOWA SEKCJA BIBLIOTEKARSKA  
OKRĘGOWA SEKCJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
OKRĘGOWY KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA  
KOMISJA SAMORZĄDOWA ZOŚ ZNP 
KOMISJA PROMOCJI ZWIĄZKU ZOŚ ZNP 
KOMISJA OCHRONY PRACY ZOŚ ZNP 
KOMISJA PEDAGOGICZNA ZOŚ ZNP 
KOMISJA ODZNACZENIOWA ZOŚ ZNP 
KOMISJA SOCJALNA ZOŚ ZNP 
KOMISJA HISTORYCZNA ZOŚ ZNP 
KLUB ANTYMOBBINGOWY 
ODDZIAŁOWI KOORDYNATORZY SIP. 
Nie wszystkie te zespoły są już w pełni gotowe – trwa zakładanie lub odzy-

skiwanie adresów e-mail dla członków Zarządów tych struktur. Ale więk-
szość już zaczęły działać i ustalać spotkania, szkolenia itp.  

KSIĘGOWOŚĆ ZOŚ ZNP  
Forum księgowych zatrudnionych w Okręgu, oraz miejsce do przechowy-

wania elektronicznego obrazu dokumentów finansowych itp.  
KSIĘGOWOŚĆ INDYWIDUALNA  
Oddzielne kanały do porozumiewania się poszczególnych księgowych (jest 

ich w Okręgu 21) z prezesami oddziałów, których księgi finansowe prowa-
dzą.  

CHWILA RELAKSU… „troszkę tak na stronie” 
Tam bierzemy oddech, udzielamy sobie wzajemnie wsparcia, nabieramy 

dystansu 
Tam umieszczamy „kawałki” muzyczne. 
Tu członkowie Nauczycielskiego Klubu Literackiego umieszczają swoje 

utwory literackie – wiersze, opowiadania (ale optymistyczne, dające nadzie-
ję, opisujące rzeczywistość, mówiące o tym, co jest ważne…Tu jest miejsce 
na prace plastyczne członków Klubu Twórców „Różni” 

To, oprócz udzielanego przez Okręg wsparcia psychologicznego miejsce 
relaksu i WISIENKA NA TORCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI. Ale te dwa kluby 
artystyczne też już mają swoje zespoły. 

NAUCZYCIELSKI KLUB LITERACKI 
KLUB TWÓRCÓW „RÓŻNI” 
I NA ZAKOŃCZENIE 
Cieszę się, że w tym trudnym czasie, kiedy rytm i formę pracy narzuca 

epidemia koronawirusa, możemy korzystać z przyjaznego i szybkiego narzę-
dzia komunikacji, które zbliża, ułatwia i organizuje pracę zarówno Okręgu, 
jak i oddziałów ZNP. Narzędzia, dzięki któremu – w połączeniu z dotychczas 
stosowanymi, możemy pokazywać, że ZNP: 

- jest  
- trwa 
- działa,  
wykorzystując nowoczesne i skuteczne formy, niezbędne tu i teraz.  

Jadwiga Aleksandra Rezler  
Prezes Okręgu Śląskiego ZNP 
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Nowa rzeczywistość - "covidowa" - za-
skoczyła nas wszystkich. Po pierwszych 
doniesieniach medialnych nikt chyba nie 
spodziewał się tego, jak bardzo zmieni się 
nasze życie. Tym bardziej, że tak napraw-
dę nie wiedzieliśmy do końca co oznacza 
i z czym wiąże się ograniczenie funkcjono-
wania placówek oświatowych i praca 
zdalna... Ale nie tylko my byliśmy pozba-
wieni tej wiedzy... Nasze Ministerstwo 
chyba pełnej świadomości na ten temat 
nie ma do dnia dzisiejszego, o czym 
świadczą tak lakonicznie przekazywane 
informacje i zrzucanie odpowiedzialności 
na samorządy w każdej możliwej kwestii 
związanej z oświatą... Przykre...  

Jednak to nam przyszło się z tym zmie-
rzyć i już dziś mogę powiedzieć z pełną 
świadomością i odpowiedzialnością, że 
ten egzamin zdaliśmy na szóstkę. Nawet 
szóstkę z plusem! Ale nie było łatwo... 
Najtrudniej chyba było podjąć decyzję, że 
pracę związkową przenosimy z siedziby 
oddziału do domu, siądziemy w kapciach 
przed komputerem i też będziemy praco-
wać zdalnie. Łatwo powiedzieć, trudno 
zaplanować, a jeszcze trudniej zrealizo-
wać.  

Od razu zaczęły nasuwać mi się pytania: 
jak zniesie to mój komputer? jak moja 
rodzina? (tak, najpierw pomyślałam 
o laptopie), jak to zrobić, żeby każdy był 
zadowolony? A przede wszystkim: czy 
jestem w stanie realizować swoje zadania 
w taki sposób? Nic nie zastąpi przecież 
bezpośredniego kontaktu z ludźmi, 
zwłaszcza że każdy to wielka indywidual-
ność, szczególnie gdy pojawia się jakiś 
problem. Naprawdę zastanawiałam się, 
czy mogę to wszystko zrobić w domu i czy 
odgłosy domostwa nie będą mnie odcią-
gały od pracy. Na pierwsze planowane 
dwa tygodnie pracy zdalnej wydawało się 
to wszystko do zrobienia. Myślałam so-
bie, że mamy maile, telefony - jakoś dam 
radę, a może przez ten krótki czas nie 
wydarzy się nic, co wymagałoby związko-
wej interwencji i szybkiej reakcji. Było 
więc błądzenie w poszukiwaniu rozwią-
zań, pisanie kolejnych informacji mailo-
wych do prezesów ognisk, dyrektorów, 
władz samorządowych. Teraz zastana-
wiam się, jak bardzo chciałam wszystkim 

udowodnić, że ja coś robię, poza siedzeniem całymi godzinami przed 
komputerem oczywiście.  

Jednak rozprzestrzenianie się wirusa w kraju w ogromnym tempie 
i wprowadzanie kolejnych obostrzeń nie wróżyło, aby sytuacja miała 
ulec zmianie. Po paru dniach uświadomiłam sobie, że muszę jednak 
zejść na ziemię i poważnie wszystko zaplanować, przewartościować, 
a przede wszystkim zweryfikować to, co działo się w mojej "domowej 
pracy". Nie żebym wcześniej nie traktowała poważnie swoich obowiąz-
ków, czy tym bardziej zagrożenia i zaleceń z tym związanych. Ale cały 
czas miałam poczucie, że pomimo tego, że czasu na pracę zdalną po-
święcam znacznie więcej niż zwykle i o każdej porze (każdej!) odpisuje 
na maile czy smsy, wokół mnie unosi się kurz, a brudne naczynia zale-
gają w zlewie, to jakbym nie robiła nic.. Skąd się to wzięło? Oczywiście 
z nauczycielskiej i związkowej odpowiedzialności!  

I wtedy właśnie pojawił się Microsoft Teams. Nie że ktoś go nagle wy-
myślił i zrewolucjonizował tym samym świat. Ale jak się okazało, to na-
rzędzie komunikacji było cały czas w zasięgu ręki, tylko czekało na swój 
czas, który właśnie teraz nastąpił! Ogromnym nakładem pracy naszego 
okręgowego informatyka i pozostałych pracowników sekretariatu biura 
Okręgu Śląskiego, powstawały kolejne zespoły umożliwiające zdalną 
pracę i kontakt ze związkowym światem. Prezesi oddziałów i wszystkie 
osoby funkcyjne w naszej związkowej strukturze otrzymali gotowe na-
rzędzie do pracy "na odległość", a przede wszystkim do jakże potrzeb-
nego nam wszystkim kontaktu i wsparcia - zawodowego, związkowego 
i duchowego. Oczywiście, że nie obyło się bez wielu przeszkód. Niektó-
rzy zmotywowali się, by wreszcie założyć adres w domenie 
@znp.edu.pl, inni by odzyskać hasło do konta, którego nigdy nie uży-
wali, czasem trzeba było przeprosić się z komputerem i obsługą progra-
mów albo mimo wewnętrznych oporów, uznać, że jest naszym 
"partnerem" w pracy. No i się zaczęło... Na początku nie działał mi mi-
krofon, bo prawdą jest, że nigdy wcześniej z niego nie korzystałam. Ka-
merka internetowa - najpierw okazało się, że jest niezainstalowana, 
później pokazywała obraz do góry nogami, jednak to jakaś wada produ-
centa w tym modelu laptopa, a nie moje całkowite beztalencie infor-
matyczne. No cóż, można stawać na głowie w słusznej sprawie. Jakby 
tego było mało, większość moich sąsiadów pracuje zdalnie, ich dzieci 
uczą się z wykorzystaniem Internetu, wszystko się tnie, trzeszczy na 
łączach i wystawia na próbę moją silną wolę oraz poczucie odpowie-
dzialności. Ma się wtedy ochotę otworzyć okno i... (Nie, nie pozbędę 
się teraz mojego jedynego narzędzia pracy). I... posłuchać śpiewu pta-
ków. Na moim blokowisku też się zdarza usłyszeć. 

No więc pierwsze koty za płoty. Komputer dał radę i na szczęście daje 
do tej pory. Ba, nawet czasem dwa komputery, bo cały czas prowadzę 
jeszcze zdalne nauczanie: spotykam się online z uczniami, przygotowu-
ję czwartoklasistów do matury, wysyłam i sprawdzam zadania, uczest-
niczę w konferencjach Rady Pedagogicznej i pracach szkolnych zespo-
łów zadaniowych.  

Czas pracy? Z tym znacznie gorzej. Moja wcześniejsza weryfikacja na 
nic się zdała. Wszyscy chyba zgodzicie się ze mną, że ta praca w domu 
to się czasowo rozciąga jak guma i dość trudno nad tym zapanować. 
Analiza projektów arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny ciągnę-
ła się w nieskończoność. Niewiele dało powiększenie tego mikroskopij-
nego druczku komputerowego, skoro pół nocy przed oczami przeskaki-
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wała tylko liczba godzin, inicjały czy 
nazwiska, no i kilkustronicowe płach-
ty. Do szybkiego reagowania o każ-
dej porze "zmusił" nas także rząd. 
Informacje o komunikatach, konfe-
rencjach prasowych czy przedstawia-
niu odmrażania gospodarki stawiały 
mnie od razu na nogi i w pełnej goto-
wości do działania. Niestety zdążyli-
śmy przyzwyczaić się do tego, że bę-
dzie wiele niejasności, nieścisłości, 
niedopowiedzeń, a przygotowanie 
powrotu "do normalności" spadnie 
na samorządy, dyrektorów i samych 
nauczycieli, którzy w bardzo krótkim 
czasie będą musieli zapewnić bezpie-
czeństwo dzieciom, sobie i całym 
rodzinom. Dlatego cały czas jest ręka 
na pulsie, a czas płynie... Jest jeszcze 
przecież nasz „Teams”. Kto zajrzał 
tam raz, drugi, trzeci - zaglądał co-
dziennie i nadal to robi. Czytam więc 
posty, komentarze, uwagi, czasem 
włączę się w dyskusję (jeśli oczywi-
ście w tym czasie nie prowadzę lek-
cji), korzystam z porady prawnej, 
biorę udział w zebraniach czy szkole-
niach monotematycznych. Po co to 
wszystko, skoro zabiera mi czas? Że-
by nie zwariować. Bo potrzebuję 
kontaktu z ludźmi, czasem nawet 
z osobami, z którymi nie zawsze 
wcześniej była okazja zamienić kilka 
słów. Bo jak każdy człowiek potrze-
buję wsparcia w tym trudnym czasie. 
Bo w tym samym miejscu zawsze są 
ludzie, którzy odczuwają to, co ja 
i mierzą się z tymi samymi problema-
mi.  

Teraz już przyzwyczaiłam się do 
tego, że wstaję rano, włączam kom-
puter, sprawdzam skrzynkę mailową, 
loguję się na "Teamsie" i jestem ze 
wszystkimi online, coraz rzadziej 
off... Jednak cały czas jest ta niepew-
ność, co przyniesie kolejny dzień. 
Czasem zastanawiam się, czy możli-
wy jest powrót do rzeczywistości 
sprzed pandemii? Tego pewnie nie 
wie nikt, ale jak mówią słowa pio-
senki "róbmy swoje" i jak powtarzają 
wszyscy "nie dajmy się zwariować". 
Tego spokoju, ale takiego prawdzi-
wego, a nie pozornego, sobie 
i wszystkim życzę.  

11 marca 2020 r. wraz z uczniami klasy maturalnej, niemalże z wypieka-
mi na twarzy, nielegalnie na lekcji słuchaliśmy konferencji prasowej Pre-
miera oraz Ministra Edukacji Narodowej. Informacja o zawieszeniu zajęć 
w szkołach przyjęta została przez nas z ogromnym entuzjazmem, by nie 
powiedzieć z radością. 

Wiedzieliśmy, że jest to dla naszego bezpieczeństwa i zdrowia, ale też 
okiem wyobraźni każdy myślał o tym, co będzie robić przez najbliższe dni. 
Nie spodziewaliśmy się wtedy jednak tego, że nie spotkamy się już nigdy 
więcej na lekcji w klasie szkolnej i nie pożegnamy uroczyście 24 kwietnia  
oraz że to zawieszenie przyjmie z czasem formę regularnego zdalnego 
nauczania. Początkowo nikt z nas nie wiedział, na czym ma to tak napraw-
dę polegać. 

Pierwszy tydzień upłynął pod znakiem szału wysyłania wiadomości, po-
lecenia interesujących zasobów internetowych z prośbą o jakąś jednak 
informację zwrotną (na wypadek, gdyby trzeba było udowodnić, że pra-
cujemy) oraz sprawdzania zadań, które uczniowie hurtowo odsyłali na 

skrzynki mailowe nauczycieli. Jako że uczę prawie wszystkie klasy w szko-
le, na mojej skrzynce czekało w pewnym momencie  ponad 200 nieodczy-
tanych wiadomości. Wraz z kolejnymi doniesieniami medialnymi pojawia-
ło się coraz więcej pytań o to, co będzie dalej. 

Wreszcie nadszedł 25 marca – dzień, od którego powinna być znów rea-
lizowana podstawa programowa. I się zaczęło. Każdy po omacku, bez 
wcześniejszych doświadczeń, próbował jakoś się odnaleźć w tej nowej 
edukacyjnej rzeczywistości – dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie. 

Na skrzynkach nauczycieli nie pojawiały się już tylko prace uczniów, ale 
coraz to nowsze zarządzenia dyrektorów z pomysłami na dokumentowa-
nie pracy, modyfikacje programów i wiele innych rzeczy. Padały pytania 
o dostępność sprzętu, jakość łącza internetowego ale tak naprawdę 
w nadziei, że padnie odpowiedź taka, jakiej życzyłoby sobie ministerstwo. 

Jako chorzowski Klub Młodego Nauczyciela zorganizowaliśmy wirtualne 
spotkanie, by wspólnie metodą burzy mózgów, stworzyć pakiet narzędzi, 
które możemy wykorzystywać do tej nowej formy nauczania. Ktoś powie-
dział, że korzystał z Zooma, ktoś miał doświadczenie w pracy z Google 
Classroom, ktoś inny z kolei znał portale do tworzenia interaktywnych 
zadań i materiałów. W ten sposób trochę bogatsi o podstawową wiedzę 
z zakresu narzędzi do zdalnego nauczania przystąpiliśmy do pracy. Ucz-
niowie różnie podeszli do sprawy – część logowała się o określonych go-
dzinach tam, gdzie trzeba, inni z kolei zaczęli mieć nagłe problemy z Inter-
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netem – co raczej nigdy wcześniej 
w szkole się im nie przydarzało, gdy 
korzystali nieustannie z telefonów na 
przerwach, czy próbując po kryjomu, 
pod ławką, na lekcji wysyłać wiado-
mości do znajomych na portalach 
społecznościowych. Byli niestety też 
i tacy, po których słuch na dłuższą 
chwilę zaginął. 

Oswajanie się zajęło wszystkim tro-
chę czasu. Dyrektorzy znaleźli jednak 
swoje sposoby na sprawowanie nad-
zoru pedagogicznego, nauczyciele na 
prowadzenie lekcji, przeprowadzanie 
sprawdzianów i kontaktowanie się 
z uczniami. 

Odczucia rodziców i uczniów bywały 
zaś różne – od bardzo entuzjastycz-
nych i przychylnie nastawionych do 
„szkoły w sieci” aż do głosów nega-
tywnych mówiących o poczuciu 
skrzywdzenia i pozostawieniu samym 
sobie. 

Dziś po ponad 2 miesiącach pracy 
zdalnej jako nauczyciele mamy na 
pewno dużo większą wiedzę na temat 
metod i technik kształcenia na odle-
głość. Potrafimy organizować wi-
deokonferencje, udostępniać ucz-
niom swoje pulpity, konwertować 
pliki, tworzyć cyfrowe materiały. 

To na pewno ważne i cenne do-
świadczenia i to nie tylko z perspekty-
wy będącego w toku awansu zawodo-
wego, ale być może nowego spojrze-
nia na edukację. Już słyszymy głosy 
np. o rodzących się pomysłach na in-
nowacje pedagogiczne, które wyko-
rzystywać będą hybrydową formę 
nauczania – tradycyjnego w szkole, 
ale wspomaganego metodami i na-
rzędziami kształcenia na odległość dla 
osiągania przez uczniów lepszych wy-
ników. 

Mamy wreszcie także wiedzę o tym, 
że pokolenie cyfrowych tubylców 
wcale nie radzi sobie tak dobrze 
z nowymi technologiami, jak nam się 
zawsze wydawało oraz że żaden, na-
wet najlepszy komunikator czy portal 
społecznościowy nie jest w stanie 
zastąpić tradycyjnego spotkania 
z drugim człowiekiem i rozmowy 
„twarzą w twarz”.  

Zanim nastała epidemia ludzie się spotykali, rozmawiali face to face, inne rodzaje komu-
nikacji wykorzystywane były tylko w przypadku rzeczywistej konieczności, co udowodnimy 
zdjęciami. 

Oddział w Chorzowie wypracował sobie pewne tradycje. Zawsze koło Święta Pań są 
podziękowania dla emerytów za wieloletnią pracę na rzecz oświaty i Związku. Byli już pra-
cownicy są zwykle zapraszani na uroczystość wręczania nagród laureatom konkursu lite-
rackiego. Nie inaczej było i w tym roku. 

20.02. 2020 spotkaliśmy się w gościnnych progach chorzowskiego oddziału. Przypatrzcie 
się zdjęciom, ludzie blisko siebie i bez maseczek, przyłbic, czy co tam jeszcze wymyślono. 

Następne strony to czysta poezja, gdyż umieściliśmy tam  wiersze nadesłane na konkurs 
literacki w Chorzowie.  

Z punktu widzenia edytorskiego, to, co tam jest, to nie jest najlepszy pomysł, ale 
w obecnych warunkach jedyny, jaki pozwolił zachować formę graficzną tekstów, a ona też 
ma swoją wymowę przy druku poezji. W tej poetyce umieszczono też protokoły. 
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