JUBILEUSZ
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH
Zarząd Krajowy Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych z siedzibą
w Szczecinku niezwykle uroczyście podsumował tegoroczne obchody X-lecia PSNT.
Przypomnijmy, Stowarzyszenie powstało w maju 2004 roku w Jeleniej Górze, działa na
podstawie Statutu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jego prezesem jest prof. dr Leszek
Pawelski, wiceprezesem dr Marek Kazimierowicz, sekretarzem i rzecznikiem prasowym –
mgr Bogdan Urbanek. W skład ścisłego kierownictwa PSNT wchodzą również – prof. zw. dr
hab. Kazimierz Wenta, prof. dr hab. Piotr Oleśniewicz, dr Krzysztof Zajdel, mgr Alina
Antoniak-Czajka i mgr Piotr Skoczylas. Honorowym Prezesem PSNT jest wybitny polski
dydaktyk, prof. zw. dr hab. dr h. c. multi Kazimierz Denek, profesorską kadrę PSNT
współtworzą również tak znani naukowcy jak m.in. – prof. prof. Czesław Banach, Bogusław
Śliwerski, Marian Kopczewski, Anna Karpińska, Pola Kuleczka, Jolanta Szempruch, Jan
Grzesiak, Halina Guła-Kubiszewska.
Wśród członków PSNT są znani z wielu osiągnięć dydaktycznych, naukowych
i badawczych profesorowie, nauczyciele akademiccy, członkowie edukacyjnych zespołów
zadaniowych PAN, eksperci MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, rzeczoznawcy oraz
konsultanci wydawnictw edukacyjnych i centrów doskonalenia nauczycieli, autorzy
podręczników oraz przewodników metodycznych dla nauczycieli, innowacyjnych programów
autorskich, metodycy, kadra kierownicza i oczywiście nauczyciele szkół wszystkich typów. Do
najbardziej prężnych ośrodków regionalnych zaliczane jest Pomorze Zachodnie i Środkowe,
Wielkopolska, Dolny Śląsk, Małopolska, Kujawy. Twórczym nauczycielom szczególnie zależy
na tym, by stworzyć zespół najbardziej kreatywnych przedstawicieli nauczycielskiego
zawodu, rozwijać i doskonalić ich wiedzę oraz umiejętności, tworzyć projekty służące
rozwojowi edukacji i nauk pedagogicznych, upowszechniać twórcze doświadczenia
nauczycieli nowatorów. Stąd też, zgodnie z wymogiem statutowym, do PSNT nie można się
zapisać, jest się doń zapraszanym.
Od 2006 roku PSNT wydaje naukowe monografie, będące autorskim zbiorem
tekstów z różnych środowisk od uniwersytetu do przedszkola, poświęconych dydaktyce i
wychowaniu, metodyce kształcenia, ewaluacji w edukacji, innowacyjności, zajęciom
pozaszkolnym i pozalekcyjnym itp. Dotychczas w oficynie wydawniczej PSNT ukazało się 12
wspomnianych monografii. PSNT wchodzi w skład edukacyjnego krajowego zespołu
konsultacyjnego, jego członkowie okresowo recenzują i opiniują akty prawne i propozycje
programowe rządu i resortu edukacji oraz szkolnictwa wyższego (często krytycznie, choć
jeżeli – to zawsze konstruktywnie). Opiniowano m.in. podstawę programową nauczania w
szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i licealnym, zmiany do Karty Nauczyciela, kanon
lektur szkolnych, rządowy raport „Młodzi 2011”. Leszka Pawelskiego i Bogdana Urbanka
zaproszono także do prac Zespołu Dydaktyki Ogólnej działającego pod auspicjami Komitetu
Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Twórczy nauczyciele pracujący w szkołach,
uniwersytetach i uczelniach pedagogicznych, ośrodkach naukowo-badawczych i centrach
edukacyjnych całego kraju, rokrocznie publikują ponad tysiąc rozpraw, monografii, książek,
raportów, analiz i artykułów. Członkowie PSNT od lat aktywnie uczestniczą w licznych
ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych
poświęconych edukacji, m.in. „Edukacja jutra”, „Ewaluacja i innowacje w edukacji”,

„Edukacja w dialogu i perspektywie”. Zarząd Krajowy PSNT udanie zadebiutował w tym
gronie, organizując ogólnopolską konferencję naukową „Edukacja regionalna – wokół małych
Ojczyzn”, która obradowała we wrześniu 2011 roku w Szczecinku i Bornem Sulinowie.
Uroczystość wieńcząca tegoroczny Jubileusz PSNT odbyła się 22 października 2014
roku w szczecineckim Ratuszu. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych
Szczecinka, Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas oraz Starosta Krzysztof Lis, radny Sejmiku
Zachodniopomorskiego Adam Wyszomirski, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty
Krzysztof Rembowski. Grupę najbardziej zasłużonych członków oraz sympatyków PSNT
wyróżniono odznaczeniami. Medalem Brązowym „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
udekorowano Leszka Pawelskiego, Złotą Honorową Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego
otrzymał Marian Kopczewski, a Srebrną – Alina Antoniak-Czajka. Medale Honorowe „Za
Zasługi dla PSNT” wręczono – Jerzemu Hardie-Douglasowi, Krzysztofowi Lisowi, Adamowi
Wyszomirskiemu, Alinie Antoniak Czajce, Marii Sobieszczyk, Jolancie Szempruch, Katarzynie
Wojciechowskiej, Tadeuszowi Grygo, Markowi Kazimierowiczowi, Maciejowi Polakowi,
Romanowi Reszcie, Andrzejowi Rudnikowi, Piotrowi Skoczylasowi, Stefanowi Szałachowi,
Krzysztofowi Zajdlowi, Kazimierzowi Zyberowi oraz pośmiertnie – Burmistrzowi Szczecinka w
latach 1990-2005, posłowi nas Sejm III, V i VI kadencji, Marianowi Tomaszowi Golińskiemu,
medal odebrała żona, Jolanta Golińska.
Prowadzący uroczystość sekretarz Zarządu Krajowego PSNT Bogdan Urbanek.
odczytał okolicznościowe posłania i adresy, które nadesłali m.in. JE Kardynał Zenon
Grocholewski z Watykanu, Metropolita Krakowski, JE Kardynał Stanisław Dziwisz,
przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław
Śliwerski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Prezes
Zarządu, Leszek Pawelski, przedstawił rys historyczny 10 lat działalności PSNT, a Prezes
Honorowy Stowarzyszenia, Profesor Kazimierz Denek – wygłosił wykład nt. Potrzeby naszej
edukacji. X-lecie PSNT uświetniła Jubileuszowa Księga „Twórczość-Kreatywność-Nauczyciel”
pod naukową redakcją Leszka Pawelskiego i Bogdana Urbanka, które zdobią teksty wielu
wybitnych profesorów belwederskich oraz członków Stowarzyszenia. Niewątpliwą ozdobą tej
ważnej dla środowiska twórczych nauczycieli uroczystości był także występ zespołu
kameralnego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Oskara Kolberga w Szczecinku.
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