
Konferencja Jubileuszowa ZNP – 16 września 2015 r. 

 W dniu 16.09.2015r. w Auli Teatralnej Wydziału Humanistycznego odbyła się 

uroczystość związana z obchodami 110 rocznicy powstania ZNP oraz 65 rocznicy utworzenia 

organizacji związkowej nauczycieli akademickich w Kortowie. 

 Po wprowadzeniu sztandaru Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie 

Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, prezes ZU ZNP dr inż. Zbigniew Warzocha otworzył 

konferencję, po czym przedstawił zebranym jej cel i charakter. Następnie powitał 

zaproszonych gości, wśród których obecni byli: Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki, 

Prorektorzy: dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM; prof. dr hab. Grzegorz Białuński, 

prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki, prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski oraz Kanclerz UWM  

dr inż. Aleksander Socha. Oprócz władz uczelni uroczystość zaszczycili koledzy z Rady 

Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w tym: prezes Janusz Rak, w-ce prezesi Janusz 

Szczerba, Dariusz Sala oraz członek prezydium Cezary Czyżewski. Z przyjemnością 

gościliśmy reprezentacje ZNP Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Białostockiego. Byli 

to koledzy Przewodniczący RU PB: Jan Czerniawski, w-ce przewodniczący Stanisław 

Słowikowski, w-ce przewodniczący Mariusz Adamski, sekretarz Nina Stelmaszuk, Prezes RU 

UB Maciej Karczewski, w-ce prezes Anna Pieńczykowska, sekretarz Dariusz Kużelewski 

oraz członkowie Klara Janglajew, Janusz Jurga, Krzysztof Rutkowski, Adam Sadowski oraz 

Roman Sakowski. Wśród zaproszonych gości byli również Dziekani wydziałów UWM, 

przedstawiciele OPZZ, ZNP Oddział w Olsztynie, Kurator Oświaty Grażyna Przasnyska oraz 

byli prezesi i członkowie ZU ZNP: kol. Jan Siemionek, kol. Grzegorz Sowiński, kol. Irena 

Rudziewicz, kol. Elżbieta Januszewicz oraz kol. Danuta Murawa, kol. Ania Ferenc,  

kol. Janina Miastkowska, kol. Barbara Pysera, kol. Bolesław Pilarek, kol. Jan Stabryła,  

kol. Mirosław Sitarski. 

 W wystąpieniu inaugurującym obrady prezes Zbigniew Warzocha nawiązał do bogatej 

historii ZNP i podkreślił potrzebę prowadzenia dyskusji o współczesnych perspektywach 

działalności związku. „Szanowni Państwo! Nasze dzisiejsze spotkanie podzielone jest na dwie 

części. Pierwsza ma charakter uroczystej akademii. Druga część poświęcona będzie dyskusji, 

wymianie poglądów na temat „Rola i perspektywy związków zawodowych w szkołach 

wyższych”. Ta dyskusja jest nam potrzebna, ponieważ znowelizowane prawo o szkolnictwie 

wyższym wprowadziło liczne zmiany w prawie pracowniczym, a rola związku stała się 

nieczytelna dla części jej członków. Dyskusja ta wpisuje się w szerszy, ogólnopolski dyskurs 



na temat relacji pracodawców i pracowników, a także ponownego zdefiniowania zdań 

związków zawodowych jako organizacji reprezentujących duże grupy społeczne.  

 Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego wskazuje, że aktywność jej członków 

była zawsze wypadkową właściwego odczytania problemów i adekwatnego reagowanie  

na nie. Dzisiaj ZNP jest najstarszą i najliczniejszą organizacją związkową w Polsce, ale jej 

wpływ na kształt edukacji nie jest zadowalający. W poszukiwaniu najlepszych dla 

współczesnych czasów wzorców edukacji i kształcenia my nauczyciele oddaliśmy pole 

politykom i urzędnikom. Pozbawiono nas inicjatywy i autonomii, w to miejsce stworzono 

zbiurokratyzowany i ociężały system. Historia ZNP datowana jest od 1905 roku, kiedy  

to w Pilaszkowie odbył się Zjazd, który zakończył się powołaniem Związku Nauczycieli 

Ludowych. U zarania swej działalności ukazuje nam się związek nauczycieli jako organizację 

dynamiczną, jako organizację nauczycieli, którzy chcą zmieniać rzeczywistość, jako 

samoorganizowanie celem rozwiązywania problemów edukacyjnych narodu. Miało to miejsce 

w okresie zaborów, a także w latach 1918-21, kiedy łączono ziemie polskie należące 

wcześniej do trzech zaborców, w których to funkcjonowały trzy odmienne mentalności i trzy 

systemy oświatowe.  

 ZNP zapisuje piękną kartę swej historii w okresie okupacji, kiedy to powołuje Tajną 

Organizację Nauczycielską. Również lata powojenne to okres dużej aktywności członków 

związku wynikającej z konieczności odbudowy szkolnictwa w Polsce, likwidowania 

analfabetyzmu, przyspieszenia edukacji młodzieży, która straciła możliwość uczenia się  

w czasie wojny oraz włączenia się w proces integracji różnych społeczności i ich kultur, które 

spotkały się w nowych miejscach w wyniku powojennych migracji.  

 Te wszystkie zjawiska w powojennej historii wystąpiły ze szczególna mocą na tzw. 

Ziemiach Odzyskanych, a więc i na Warmii i Mazurach. I tu właśnie grupa zapaleńców  

i odważnych ludzi przybyłych na ziemię nieznaną, rozpoczęła prace przy budowaniu 

fundamentów dzisiejszego uniwersytetu. Przyjeżdżający z całej polski uczeni stworzyli 

najpierw WSR, potem WSN, ART i WSP, z których powstał ostatecznie UWM.  

 W 65 letniej historii środowiska akademickiego Olsztyna, ważną rolę odegrał Związek 

Nauczycielstwa Polskiego. Jest to nietypowy związek zawodowy ponieważ obok realizacji 

takich celów jak ochrona pracowników, budowanie prestiżu zawodu ze względu na misję  

i etos pracy nauczycielskiej angażuje się w przedsięwzięcia zmierzające do poprawy jakości 

kadry i jakości kształcenia. Nasz związek widzi potrzebę zmian i wspiera przekształcenia 

uczelni. Z naszej, związkowej inicjatywy powstało w przeszłości wiele obiektów socjalnych, 

sportowych oraz osiedli mieszkaniowych. Wielu spośród nas dzięki pracy w ZNP zdobyło lub 



podwyższyło kwalifikacje pedagogiczne, zdobyło kompetencje w zakresie komunikacji 

społecznej i interpersonalnej.  

 Po wystąpieniach okolicznościowych JM Rektora oraz Prezesa RSzWiN, prezes 

Zbigniew Warzocha przypomniał najważniejsze osoby, fakty i zdarzenia, które miały istotny 

wpływ na rozwój naszej organizacji w przeciągu 65 lat jej istnienia. Po tej części Prorektor 

prof. dr hab. G. Białuński wręczył odznaczenia uczelniane, a Prezes RSzWiN Janusz Rak 

odznaczenia związkowe.  
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