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Emerytowani nauczyciele z cieszyńskiego i wiślańskiego koła Związku Nauczycielstwa
Polskiego wzięli udział w czwartkowym (21 kwietnia) zgromadzeniu Klubu Nauczycieli
Emerytów - swych kolegów i koleżanek po fachu zza Olzy. W KASS Strzelnica spotkało się
ponad pół setki dawnych belfrów.

Głównym punktem programu był występ artystyczny. Swe talenty zaprezentowali młodzi fleciści z zespołu
„Skowronki” działającego w Polskiej Szkole Podstawowej w Czeskim Cieszynie pod kierownictwem nauczycielki
Renaty Dobner. Fleciści zagrali utwory z najbardziej znanych polskich i czeskich bajek, a na koniec swego występu
życzyli emerytowanym nauczycielom by ich dalsze dni płynęły jak w bajce – w zdrowiu, szczęściu i radości.
Po nasyceniu się muzyczną ucztą w wykonaniu artystów nauczycielom najbliższych – bowiem szkolnej młodzieży przyszedł czas na sprawozdania z działalności KNE tak merytoryczne, jak i finansowe. Jasno wynikało z nich, że
nauczyciele nie próżnują, a czas zasłużonego odpoczynku na emeryturze wypełniają im liczne spotkania i wycieczki,
wśród których mnóstwo jest wyjazdów poznawczych. W minionym czasie zaolziańscy nauczyciele emeryci zwiedzili
m.in. Ostrawę i Katowice. Bogate są również plany na najbliższą przyszłość. W czerwcu wybiorą się na spacer
przemysłowo poznawczy po ziemi frydeckiej. Zwiedzą fabrykę cukierków w Pietwałdzie, fabrykę Hyundai w
Noszowicach i frydecki zamek. We wrześniu w myśl hasła „cudze chwalicie swego nie znacie” zwiedzą pałac
prezydencki w Wiśle, wyjadą na skocznię narciarską w Wiśle Malince, spotkają się z zaprzyjaźnionymi nauczycielami
z wiślańskiego ZNP, pojadą na graniczny Trójstyk w Istebnej, do chaty Kawuloka, na koniec zwiedzą galerię obrazów
na przejściu granicznym.
Jak zauważyła reprezentująca cieszyńskie koło ZNP Władysława Magiera polscy nauczyciele na Zaolziu byli i są tymi,
dzięki którym przetrwa w zachodniej części Śląska Cieszyńskiego język polski. Przedstawiciele środowiska
nauczycielskiego są bardzo aktywni także na niwie pozaszkolnej działalności społecznej i kulturalnej. W ich gronie
znalazła się m.in. Halina Niedoba z Mostów koło Jabłonkowa, która z rąk prezydenta Dudyodebrała w Pradze złoty
krzyż zasługi za krzewienie kultury polskiej poza granicami kraju. W szeregach KNE jest też czwarta z kolei w
województwie północnomorawskim najaktywniejsza kobieta - Irena Małysz. Nauczycielki zauważyły, że na
pierwszym miejscu listy nagrodzonych najaktywniejszych kobiet jest pani narodowości czeskiej, natomiast na
wszystkich kolejnych czołowych miejscach są panie narodowości polskiej. To najlepiej świadczy o dużej aktywności
reprezentantów polskiej społeczności na Zaolziu.
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