
 

 Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy, 

 116 letnia historia Związku Nauczycielstwa Polskiego nierozerwalnie 

wpisuje sie w tradycje niepodległościowe naszego narodu oraz troskę o 

pomyślny rozwój państwa Polskiego, a zwłaszcza oświaty.  

 Patriotyczne wartości to integralny element działalności Związku 

Nauczycielstwa Polskiego. Nie musimy i nie chcemy z nikim licytować się w tej 

retoryce. Infantylne są próby konkurowania przez niektórych polityków w 

kategoriach, kto jest większym patriotą. Niegodne są coraz częstsze przypadki 

odmawiania rodakom prawa do patriotyzmu z powodów różnic politycznych 

czy światopoglądowych. Tego typu postawy są, można powiedzieć antypolskie, 

bo mają na celu rozbijanie historycznej wspólnoty i jedności Polaków. 

 Dziś my jako nauczyciele odpowiedzialni za kształtowanie tożsamości i 

poglądów młodego pokolenia Polaków, mamy moralny obowiązek głośno 

upominać klasę polityczną, a w szczególności rządzących, aby nie dzielili 

Polaków na lepszy i gorszy "sort", aby nie nakręcali spirali agresji, nienawiści, 

konfrontacji i ekstremizmu, aby nie zatruwali serc i umysłów młodzieży toksyną 

politycznej propagandy, budowanej na kłamstwie i szczególnych rodzajach 

postprawdy. 

 Mamy obowiązek głośno pytać: czego mogą nauczyć uczniów i 

wychowanków gorszące przykłady brutalnej walki politycznej, dehumanizacji 

poszczególnych grup społecznych, mowy nienawiści, nietolerancji, wreszcie 

nieposzanowania prawa i jego swobodnej interpretacji wedle politycznych 

potrzeb?  

 11 listopada 1934 r. - 16 lat po odzyskaniu niepodległości Jan Kolanko 

ówczesny redaktor naczelny tak pisał w Głosie Nauczycielskim: Związek 

Nauczycielstwa Polskiego, strzegąc nieustępliwie sprawy szkoły, nie docenianej 

dotąd przez społeczeństwo polskie, wierzy, że wierny jest czynowi 11 listopada 



1918 r., który nam polską szkołę dał i służyć jej nakazał. Związek 

Nauczycielstwa Polskiego woła o taki najwyższy wysiłek społeczeństwa i 

Państwa Polskiego dla szkoły powszechnej, który by nie dopuścił do 

marnowania tamtego bohaterskiego wysiłku w potopie ciemnoty, tępości 

obywatelskiej, chwiejności sumień i pozorów kultury.  Czyn, którego symbolem 

jest rocznica 11 listopada był ofiarą dla wielkiego celu, którego nie wolno nam 

przegrać pod grozą bezpowrotnej klęski". 

 Dziś z wielkimi obawami patrzymy w przyszłość polskiej szkoły oraz 

status prawny i ekonomiczny nauczycieli. Zmiany programowe i organizacyjne 

szkoły nie powinny wynikać z przesłanek ideologicznych, jak to ma miejsce 

obecnie, ale z obiektywnej analizy potrzeb edukacyjnych, jakie przynosi 

współczesny świat i postęp technologiczny.  

 Czy nowy przedmiot "Historia i teraźniejszość" zbliży młode pokolenie 

do zrozumienia historycznych procesów, czy do problemów naszej, jakże 

skomplikowanej rzeczywistości? A może to tylko formalny pretekst do 

napisania historii na nowo, bo przecież każdy mit jest jakąś wersją prawdy.  

 Jak będzie wyglądać polska szkoła, skoro rządzący robią wiele, aby 

zniechęcić nauczycieli do dalszej pracy w zawodzie? Postępująca pauperyzacja 

środowiska oświatowego to nie tylko osobisty problem tysięcy rodzin 

nauczycieli oraz pracowników oświaty. Już niedługo będzie to problem 

milionów polskich rodzin, których dzieci nie otrzymają z winy rządu szansy na 

dobrą edukację w publicznej szkole.  

 W ostatnim czasie tysiące nauczycieli odeszło z zawodu, ponieważ ich 

wynagrodzenia przestały wystarczać na zaspokojenie podstawowych potrzeb 

życiowych. Wielu nauczycieli zrezygnowało z pracy z powodu działań obecnej 

władzy i rządowych mediów, deprecjonujących autorytet i naszą zawodową 

godność. Absolwenci studiów pedagogicznych poszukują pracy poza oświatą, 

widząc finansową mizerię i perspektywę znaczących podwyżek, ale nie 

wynagrodzeń, tylko obowiązkowego pensum.  



 Wszystkie te sprawy zdają się dziś przysłaniać radość świętowania. Ale 

tak być nie musi! W jedności jest siła, jak przypominają słowa związkowej 

pieśni. Bądźmy zjednoczeni i zdeterminowani w obronie polskiej szkoły przed 

destrukcyjnym wpływem polityki, przed upartyjnieniem edukacji, przed 

zamachem na prawa pracownicze nauczycieli. Bądźmy zjednoczeni w staraniach 

o godne płace oraz status prawny nauczycieli i pracowników oświaty! Te same 

wici ślemy do sióstr i braci, którzy pozostają poza szeregami naszej organizacji, 

bo wiemy, że "w jedności siła jest"! Bo wiemy, że nie można być obojętnym! 

 Dziś, mimo trosk teraźniejszości i obaw o przyszłość, świętujmy rocznicę 

odzyskania Niepodległości. Świętujemy bo mamy wielkie szczęście, żyjąc w 

wolnej Polsce, w czasach, o których marzyło wiele pokoleń naszych przodków. 

 W Święto Okręgu Łódzkiego w sposób szczególny pamiętamy o tych 

nauczycielach, którzy wierni Ojczyźnie oddali za nią życie. W tym gronie jest 

były prezes Okręgu Łódzkiego ZNP senator Tomasz Wasilewski, który wraz z 

grupą kolegów nauczycieli związkowców został rozstrzelany przez Niemców w 

Lesie Łagiewnickim w dniu 12 listopada 1939 roku, oraz nauczyciel historii 

Zygmunt Lorentz, działacz ZNP i Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, 

zamordowany w gestapowskim więzieniu w październiku 1943 roku. Pamięć o 

bohaterach naszej historii - historii Polski i Związku Nauczycielstwa Polskiego - 

to przesłanie dla młodych Polaków, że nawet w najtrudniejszej rzeczywistości - 

warto być przyzwoitym jak mówił Władysław Bartoszewski. 


