
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAZETKA SZKOLNA – WYDANIE SPECJALNE 

 
 
„Wykształcenie to dobro,  

którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.” 

                                          Menander 
„75. rocznica powstania Tajnej 

Organizacji Nauczycielskiej to okazja niecodzienna 

i doniosła, to uroczystość piękna i skłaniająca do 

zadumy.  

[…]Praca oświatowa w okupowanym 

kraju prowadzona była w niezwykle ciężkich 

warunkach, które wynikały z obniżonego nakazami 

okupanta poziomu nauczania, trudności kadrowych 

i lokalowych. Mimo to, dzięki heroicznej, pełnej 

poczucia obywatelskiego obowiązku postawy 

nauczycieli, zdecydowana większość młodzieży nie 

została pozbawiona dostępu do nauki. Nauczyciele 

dzięki swojemu zaangażowaniu w pracę  

z młodzieżą, postawą wobec kolejnych okupantów 

stanowili najlepszy przykład dla swoich 

wychowanków. 

Życie znanych nam nauczycieli tajnego 

nauczania jest skarbnicą wiedzy dla wielu pokoleń 

uczniów naszej szkoły. Społeczność XXIII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego 

Nauczania w Lublinie dobrze wie, jak ważna jest 

pielęgnacja szacunku do wykształcenia i 

wychowania w każdych warunkach i że jest to 

szczególnie wielkie wyzwanie w chwilach, kiedy 

wymaga to większego niż zwykle wysiłku, 

poświęcenia, a nawet odwagi. 

Pamiętamy o  tych wszystkich, którzy w 

okresach utraty niepodległości, nierzadko z 

narażeniem życia, przeciwstawiali się represjom, 

prześladowaniom oraz zakazom posługiwania się w 

szkołach językiem polskim  

i książką polską, organizowali i prowadzili tajne 

nauczanie. 

Imię szkoły zobowiązuje. […] 

Monika Wrona 

Dyrektor  

XXIII Liceum Ogólnokształcącego 

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w 

Lublinie 

 

 

 
Tajna Organizacja Nauczycielska 

Tylko Polska spośród wszystkich krajów 
europejskich może poszczycić się tak heroiczną kartą w 
dziejach eukacji w okresie drugiej wojny światowej. Po 
trudnych doświadczeniach podczas  rozbiorów, w 
momencie ponownego zagrożenia, w październiku 1939 
roku powołana została do życia Tajna Organizacja 
Nauczycielska, na czele której stanęli: Z. Nowicki, Cz. 
Wycech , K. Maj, W.Tułodziecki i T. Wojeński. TON 
opiekowała się przede wszystkim szkolnictwem 
powszechnym, organizowała tajne nauczanie, pomoc dla 
nauczycieli, dawała zapomnienie o trudnych chwilach, 
stwarzała poczucie spełnianego obowiązku 
patriotycznego. Ponadto była pierwszą formą walki z 
okupanetm.  
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Korzystano z jej 
doświadczeń również w 
czasach powojennych. 
Znajomość zasad 
konspiracji, nawyk 
samodzielnej pracy czy 
umiejętność kierowania 
ludźmi niejednokrotnie 
pomagały nauczycielom w 

szerzeniu polskości. 



SZKOŁY IMIENIA NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W POLSCE 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Staram się zwracać szczególną uwagę na wartości patriotyczne i ich kultywowanie… 
Wywiad z p.Beatą Kozdroń- nauczycielką języka angielskiego w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. 

 
Emilia Czuma: Co jest najtrudniejsze w pracy 
nauczyciela w dzisiejszych czasach? 
Beata Kozdroń.: Najtrudniej jest być autorytetem 
dla młodzieży i zachować proporcje między byciem 
surowym pedagogiem, wymagającym znajomości 
swojego przedmiotu i mądrym wychowawcą, który 
potrafi uczniów zrozumieć i zachęcić do rozwijania 
talentów.[…] 
 

 
Grupa 4art z opiekunkami:p.B.Kozdroń i p.J.Niezgodą 

 

 
E.Cz..: A co, według Pani, było najtrudniejsze w 
pracy nauczycieli tajnego nauczania?  
B.K.: Na pewno świadomość ciągłego zagrożenia, 
poczucie odpowiedzialności za życie swoje i innych 
osób. Myślę, że w takich niesprzyjających 
warunkach bardzo trudno było prowadzić zajęcia.  
E.Cz.: Czy dzisiejsi nauczyciele biorą przykład z 
nauczycieli tajnego nauczania? 
B.K.:  Dla mnie na pewno stanowią  inspirację w 
mojej pracy, podobnie jak cała idea 
przedwojennego szkolnictwa, które kształtowało 
młodego człowieka na świadomego obywatela i 
mądrego Polaka. Staram się zwracać szczególną 
uwagę na wartości patriotyczne i ich 
kultywowanie. Próbuję uczyć nie tylko swojego 
przedmiotu, ale odkryć w uczniach ich pasje, 
docenić możliwości, pomóc rozwijać się w zajęciach 
pozalekcyjnych. Stąd też wziął się pomysł 
stworzenia grupy teatralno-wokalnej 4art, której 
jednym z celów jest właśnie powrót do tradycji i 
wychowywanie przez sztukę.  

 

 

XXIII Liceum Ogólnokształcące 
im. Nauczycieli Tajnego  

Nauczania w Lublinie 
w Lublinie 

 
 
 

Szkoła Podstawowa nr 330 
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 

W Warszawie 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania  
w Świebodzicach 
 
 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli 
Tajnego Nauczania w Siedlęcinie 

Wydanie specjalne przygotowała redakcja gazetki szkolnej Tajniak pod opieką p.Anny Michalskiej i p. Anny Zając ,                                    
z wykorzystaniem materiałów z zajęć dziennikarsko-artystycznych obecnej klasy 3a. 

Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Łodzi. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 
im. Nauczycieli Tajnego 
Nauczania w Rykach 

VIILO w ZSO nr 5 im. Nauczycieli Tajnego 
Nauczania w Białymstoku 

Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Tajnego 
Nauczania w Dziekanowicach 


