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Urodził się 20 sierpnia 1934 r. w Głobikówce. W 1947 r. rozpoczyna naukę w Liceum 

Ogólnokształcącym w Pilznie. Następnie w latach 1951 – 1955 r. studiował w Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Krakowie na kierunku „fizyka”. W 1955 r. rozpoczął pracę na stanowisku nauczyciela 

fizyki w Liceum Ogólnokształcącym w Niemodlinie. W 1966 r. ukończył eksternistyczne studia 



pedagogiczne na uniwersytecie Jagiellońskim. W 1969 r. rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora 

Liceum Ogólnokształcącego w Zawadzkiem, wtedy też powstaje jedna z najlepszych w kraju pracowni 

przysposobienia obronnego. W latach 1972 – 1975 realizował program rozwoju szkoły, którego 

najważniejszym zadaniem było praca nad tworzeniem systemu wychowawczego szkoły. Ważnym 

elementem ww. systemu było współzawodnictwo młodzieży rozgrywane pod nazwą „Turniej klas” . 

Niniejszy system miał na celu rozwijanie samorządności młodzieży i współodpowiedzialności za pracę 

szkoły. W 1973 r. wprowadził eksperyment pedagogiczny, czyli próbę stworzenia systemu 

wychowawczego szkoły ukierunkowaną na wychowanie interpersonalne, którego podstawowe 

znaczenie miały trzy zmienne niezależne: życzliwa postawa nauczyciela wobec ucznia, demokratyczny 

styl kierowania młodzieżą oraz metod i formy pracy wychowawczej kształtujące umiejętność 

współżycia i współpracy. Logicznym zakończeniem eksperymentu była obrona pracy doktorskiej 

pana Jana Cieślika pt. „System wychowania interpersonalnego w szkole średniej” w Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Opolu w 1978 r. Pod kierownictwem dr Cieślika szkoła w roku szkolnym 1975/76 

wzięła udział w pracach Ogólnopolskiego Zespołu Badań Czytelnictwa Młodzieżowej Agencji 

Wydawniczej. Działalność grupy ankieterów Szkoły zdobywała wysoką ocenę przyczyniając  się do 

realizacji szeroko zakrojonego programu badań społecznych i prasoznawczych. W latach 1986 – 1989 

Liceum uczestniczyło w eksperymencie prowadzonym przez Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Opolu. Rezultatem eksperymentu było opracowanie programu wychowania 

młodzieży do trzeźwości „Szansa”. Pod Dyrekcją dr Jana Cieślika Liceum Ogólnokształcącego w 

Zawadzkiem ośmiokrotnie wzięło udział w eliminacjach centralnych olimpiad przedmiotowych. 

Łącznie 15 osób zdobyło tytuł laureata lub finalisty olimpiady chemicznej, języka polskiego, 

rosyjskiego i niemieckiego, wiedzy filozoficznej i wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Ponadto 

kilkakrotnie uczniowie wzięli udział w konkursach na szczeblu krajowym: marynistycznym, PCK, 

obronności, itp. Dr Jan Cieślik Uczestniczył przy opracowaniu „Powiatowego Programu Wspierania 

Edukacji uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Powiatu Strzeleckiego” w ramach którego 

przyznawane są nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego”. Brał udział również w pracach 

Kapituły rozpatrującej wnioski o przyznanie ww. nagrody. Angażował się przy tworzeniu regulaminu 

przyznawania nagrody „Nauczyciel Roku Powiatu Strzeleckiego”. Zasiadał również w pracach 

Kapituły. W latach 2005- 2010 zasiadał w komisji przyznającej Granty Edukacyjne Powiatu 

Strzeleckiego na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Obecnie zasiada w Kapitule rozpatrującej wnioski 

o przyznanie nagrody „Nauczyciel Roku Powiatu Strzeleckiego” i „Najlepszy Uczeń Powiatu 

Strzeleckiego”. Obecnie prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Opolskim. Współpracuje z Opolskim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Edukator gdzie prowadzi zajęcia dla dyrektorów, wicedyrektorów, 

osób sprawujących nadzór pedagogiczny wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz 

współpracuje z Centrum Edukacji w Gliwicach. 

 

Odznaczania: 
 Krzyż Kawalerski Orderu odrodzenia Polski, 

 Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi, 

 Medal Komisji Edukacji Narodowej, 

 Brązowy i Srebrny Medal zasługi dla Obronności Kraju, 

 Odznaka Honorowa „Zasłużony Opolszczyźnie”, 

 Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego, 

 Złota odznaka ZNP 



 Odznaka Honorowa PCK III i IV stopnia.  

 

Ważniejsze publikacje pana Jana Cieślika: 

  „40 lat Liceum ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem, Opole 1985  

 „Próba tworzenia systemu wychowania interpersonalnego szkoły średniej i uzyskane efekty, 

Opole 1985 

 „Treść i formy edukacji alkoholowej w Liceum Ogólnokształcącym. Opolski program „Szansa”, 

WSP Opole 1990 

 „50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem (1945 – 1995), Opole 1995 

 „Ewaluacja wychowania interpersonalnego w klasie szkolnej”, Opole 2012 

Autor wielu artykułów (łącznie 41 prac) publikowanych w krajowych i zagranicznych pismach 

pedagogicznych. Trzykrotnie otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz otrzymał nagrodę 

Opolskiego Kuratora Oświaty. 

 

 


